รายงานการอบรม
การอบรมฟนฟูวิชาการ “Update in Family medicine 2012”

จัดโดย
ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย
รวมกับสมาคมแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย
วันที่ 27-30 มีนาคม 2555
ณ หองสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป ซอยศูนยวิจัย กรุงเทพฯ

โดย
นางสาวสุภาพร ธนกรสิริเลิศ นายแพทยชํานาญการ

ศูนยบริการสาธารณสุข 22

นางสาวอาทิตยา ลิ่วชิรากรณ นายแพทยชํานาญการ

ศูนยบริการสาธารณสุข 65

นางปยรัตน พลพงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ศูนยบริการสาธารณสุข 22
นางสาวปทมา เติมบุญ

นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ

กองการพยาบาลสาธารณสุข
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สรุปสาระสําคัญจากการประชุม ดังนี้
การบรรยายเรื่อง ประสบการณดูแลครอบครัวที่มีผูพิการ
วันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-09.30 น.
โดย นพ.ธาตรี โบสิทธิพิเชษฐ
สาระสําคัญ
การดูแลผูพิการ
วัตถุประสงค
1. ครอบครัวและการดูแลทางดานจิตใจ
2. สิทธิผูพิการ
3. การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ
สรุปบทเรียนจากการดูแลผูพิการรายหนึ่ง
1. ครอบครัวผูปวยมีศักยภาพ เพียงแตแพทยอาจจําเปนตองสนับสนุนใหดึงศักยภาพในจุดนี้มาใช
2. ความพิการมีผลกระทบทางดานรางกาย จิตใจ สังคม โดยเฉพาะภาวะซึมเศรา ที่ควรประเมิน และ
รักษา เนื่องจากเปนเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการรักษาฟนฟูไมดีเทาที่ควร
3. การดูแลผูพิการ สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary team) เปนสิ่งสําคัญในการดูแลผูปวยใหครบ
ทุกดานของมิติสุขภาพ
4. ผูพิการทุกรายไมไดตองการขึ้นทะเบียนผูพิการเสมอไป แมจะมีสิทธิการรักษาและเงินชวยเหลือ
เนื่องจากการไดชื่อวาเปนผูพิการ มีผลกระทบตอกําลังใจในการรักษาฟนฟู จึงควรพิจารณาเปนรายๆ
ไป
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การบรรยายเรื่อง กรณีศึกษา ก การประเมินและการวางแผนแกผูปวยในระยะ
Sub acute & long term : Spinal cord lesion
วันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 09.30-10.30 น.
โดย พญ. ดลฤดี ศรีศุภผล
สาระสําคัญ
1. Epidemiology
• Prevalence 223-755/million inhabitants
• Incidence 10.4-83/million inhabitants
• 1/3=tetraplegic
• 50% complete lesion
• Age 33 year
• Male: female=3:8:1
2. Classification
• Neurological level
3. Impairment post SCI
มีประเด็นที่ตองพิจารณา ดังนี้
• Respiratory system
• Cardiovascular Problem
• Autonomic Dysreflexia
• Musculoskeletal problems
• Pain after SCI
• Sexual dysfunctione
4. Functional Assessment
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5. Goal setting
• According to Neurological level
• Modified by : Age, Spasticity, Body Proportion, Joint contracture, Weight,
Heterotrophic bone
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การบรรยายเรื่อง Stroke
วันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 10.45-12.00 น.
โดย พญ. พิม โพธิอาศน
สาระสําคัญ
Phase of Stroke
• Acute
• Post-Acute
• After Discharge
การรักษาในระยะ Acute Phase
• Range of motion exercise
• Bed positioning, turning
• Bed mobility
• Sitting
• Chest PT
• Swallowing evaluation& training
• Adequate nutritional intake
การรักษาในระยะ Post-acute Phase
• Physical Therapy
• Occupational Therapy
• Speech Therapy
การรักษาในระยะ After Discharge ควรใหการดูแลเรื่อง
• Follow-Up
• Antihypertensive Drugs
• Activity Intolerance
• Exercise
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การบรรยายเรื่อง Cerebral Palsy
วันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-14.00 น.
โดย พญ. อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล
สาระสําคัญ
อุบัติการณและความชุก 1: 34,000 ของประชากร จะมีคนพิการ CP ประมาณ 2,000 คน
การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ
1. Multidisciplinary พบหลายวิชาชีพ แตตางใหการบําบัด
2. Transdisciplinary บําบัดรวมกันในเวลาใกลเคียงกับ สถานที่เดียวกัน
3. Interdisciplinary วางแผนการดูแลรวมกัน มีวิชาชีพที่ดูแลหลักวิชาชีพเดียว ปรึกษาและจัด
ตารางใหไดการบําบัดจากหลายวิชาชีพ ผูดูแลหลักจะไดเรียนรูจากผูบําบัดอื่น
Team
• แพทย ดานตางๆ: primary physician
• นักกายภาพบําบัด: gross motor
• นักกิจกรรมบําบัด: fine motor+oral training+perception and cognition
• พยาบาล: nutrition hygiene care, constipation
• นักอรรถบําบัด: communication : speech or augmentative communication
• นักกายอุปกรณ: orthosis
• ครูการศึกษาพิเศษ
• Assistive device: รถเข็น seat
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การบรรยายเรื่อง สถานการณความพิการในประเทศไทย, แนวคิดความพิการและการฟนฟูสมรรถภาพ,
กฎหมายและสิทธิประโยชนผูพิการในประเทศไทย,การฟนฟูสมรรถภาพในชุมชน
วันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 14.00-15.00 น.
โดย พญ. ดารณี สุวพันธ
สาระสําคัญ
1. สถานการณความพิการในประเทศไทย
การสํารวจความพิการในประเทศไทย 2550 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ความชุก 2.9 %
ประชากร= 1,899,500 พบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผูพิการมากที่สุด คิดเปน 39.4 %
2. คํานิยาม คนพิการ แนวคิดความพิการ
แนวคิดความพิการ
• Medical model องคการอนามัยโลก(2523)
1. Impairment บกพรอง
2. Disability ความสูญเสียสมรรถภาพ
3. Handicap ความดอยโอกาส ความเสียเปรียบในสังคม
• Social model
ความพิการเปนความหลากหลายอยางหนึ่งของคนในสังคมเทานั้น ความพิการเกิดจาก สังคมที่มี
ปญหา ซึ่งไมสามารถจัดการใหคนที่มีความหลากหลายอยูรวมกันได เปนปญหาจากเงื่อนไขหลาย
อยางของสังคม มิใชปญหาระดับบุคคล
• Bio-psychosocial model
ความพิการหรือความดอยสมรรถภาพ คือ ผลรวมที่เกิดจากความสัมพันธ ระหวางภาวะสุขภาพ
และปจจัยสวนบุคคลของคนนั้นๆกับปจจัยภายนอกที่มาจากสิ่งแวดลอมรอบๆตัวของคนนั้น
3. กฎหมายและสิทธิประโยชนผูพิการในประเทศไทย
• อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ CRPD
• รัฐธรรมนูญ 2550
• พรบ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
4. การฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน
การเสริมสรางความสามารถของคนพิการ ใหมีสมรรถภาพดีขึ้นทั้งทางรางการ จิตใจ และสติปญญา
สามารถชวยเหลือตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยอาศัยวิธีทาง
การแพทย การศึก ษา ทางสังคม การฝกอาชีพ และความรวมมือของคนพิการ ครอบครัว ชุมชน ไดรับ
ความชวยเหลือสนับสนุนจากองคกรของรัฐและเอกชน
Take home message
“ หัวใจของงานสุขภาพชุมชน ไมไดอยูที่เทคโนโลยีทางการแพทยที่ซับซอน แตอยูที่การเขาใจความ
เปนชุมชน”
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การบรรยายเรื่อง ประสบการณดูแลครอบครัวที่มีผูปวยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/หลอด
เลือดหัวใจ)
วันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 08.30-09.30 น.
โดย พญ.สิทธิธนา โตออน, นพ.พรชัย ประเสริฐวชิรากุล
สาระสําคัญ
สรุปบทเรียนจากการดูแลผูปวยรายหนึ่ง
ผูปวยทุกราย ถามองในแง
biomedical model อยางเดียว อาจไมแตกตางกัน แตถามองในแง
biopsychosocial model ผูปวยทุกรายมีลักษณะเฉพาะของตนเอง การ approach ในการดูแลรักษาจึงยอม
แตกตางกันเสมอ
การวางเปาหมายการรักษารวมกันระหวางแพทยและผูปวย มีสวนสําคัญอยางมากตอความรวมมือใน
การรักษาและชวยกระชับความสัมพันธ doctor-patient relationship ซึ่งเปนหัวใจของ family medicine
คุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยแตละคนมีคาไมเทากัน แพทยจึงไมอาจค าดหวังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางสุขภาพไดเทาๆกันในผูปวยแตละราย โดยปจจัยตางๆนั้นอาจขึ้นอยูกับ อาชีพ อายุ lifestyle economic
status หรือทัศนคติ ดังนั้นแพทยจึงควรทําความเขาใจ และเลือกวิธีที่เหมาะสมกับผูปวยโดยกระทบกับ
คุณภาพชีวิตผูปวยเดิมนอยที่สุด เชน ผูปวยรายนี้ไมอาจคาดหวังการออกกําลังการแบบ aerobic exercise
ทั่วๆไปอยางผูปวยอื่นได จึงตองใช alternative exercise โดยการใชยางยืดแทน
ประสบการณการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
ใชการประเมินแบบ IN-HOME-SSS
I=Immobility
N= Nutrition
H=House
O=Other people
M=Medication
E=Examination
S= Safety
S= Spiritual

S= Service

8

การบรรยายเรื่อง Approaches to CVD
โดย พญ. วีรพร ปนพานิชการ
วันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 09.30-10.30 น.
สาระสําคัญ
Case 1: A70 year-old female • Substernalchestpain,=ghtness2days •
ineasedindura=onandintensityover=me• Relievebyrest • Underlying DM, HT, Dyslipidemia •
PE:Normal • What is properinves=ga=on to do next?
Case 2:A45year-.old male • Epigastrium-.substernalchestpain2 months, burning,
some=mes =ghtness,not relate with ac=vity • Underlying hypertension with well
controlledBP • PE, EKG ,CXR: within normallimit • What is proper inves=ga=on to do next?
Chest pain VS Angina Pectoris Angina pectoris • Heavy chest pressure or squeezing
• A burning feeling • Difficulty breathing • Relate to leZ shoulder, neck, arm
• Build in intensity over a period of few minutes The Principal Presenta=ons of
Angina • Rest angina – occurring at rest and usually – prolonged >20 minutes
within a week of presenta=on • New onset angina – Angina within 2 months
ini=alpresenta=on – Increasing angina • more frequent, longer in dura=on or
threshold

Unstable
occurring
onset of
lower in

Angina equivalent • Symptoms of myocardial ischemia other then angina
• Indicator of IHD even when angina is absent or no evidence of CAD on ECG –
Dyspnea – Faintness – History of exerBonal dyspnea Atypical chest pain Reduce
the likelihood that the symptoms represent MI • Pleuri=c pain • Primary located in the
middle or lower abdominal region • Localized at the =p of one finger Reproduced with
movement or palpa=on • Constant pain that persists for many hours • Last seconds or less •
Radiate to lower extremity
Beware of atypical chest pain in Women Older person Diabetes
Outline Causes of acute chest pain • Cardiac • Vascular • Pulmonary •
Gastrointes=nal: GERD, PU, • Musculoskeletal • Infec=ous : Herpes Zoster Cardiac cause •
Acute coronary syndrome (ACS) – Unstable angina (UA) – Acute MI (AMI) STEMI, NSTEMI •
Pericardi=s
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Vascular cause • Aor=c dissec=on • Pulmonary embolism • Pulmonary hypertension
BIG THREE !!! MI Aor=c dissec=on Pulmonary emboli Inves=ga=on (r/o ACS) • 12 leads EKG
• Cardiac enzymes
Case 1 • Mul=ple risk factors for CAD • Unstable angina symptom • Normal EKG and
cardiac enzymes • Treat at least as UA (same as NSTEMI) • Then risk stra=fica=on by stress
tes=ng
Point of case 1 • The diagnosis is solely make on the character of chest pain. •
Adding up with risk factors Stable ischemic heart disease (IHD) Stable angina Evalua=on
in stable angina pa=ent • Noninvasive procedures – Non-.stress tes=ng • Res=ng EKG, CXR,
Echo – Stress tesBng • Invasive procedures Stress tesBng Who is benefit? • The value of
noninvasive stress tes=ng is greatest when the pretestlikelihood is Intermediate because the
test result is likely to have the greatest effect on The post-.‐test probability of CAD and on
clinical decision making. Risk stra=fica=on based on noninvasive tes=ng 1. High risk (>3%
Annual mortality rate) – Risk of LM, TVD, reduced LVEF 2. Intermediate risk (1%-.3%) 3. Low
risk (<1%) – Normal test Novel tes=ng • MDCT : Mul=detector ca diac CT • CMR : Cardiac
magne=c resonance imaging
MDCT • Noninvasive approach to imaging atherosclerosis • Highly sensi=ve method
for detec=ng coronary calcificaBon • Calcium score is highly sensi=ve finding in pa=ent who
have CAD • But only 50% specific for iden=fying obstruc=ve CAD
CMR • Valuable clinical tool for imaging the aorta, cerebral, peripheral arterial
vasculature • Applica=on for IHD pa=ents • Viability assessment Invasive procedure
• Catheteriza=on – Coronary arteriography (CAG)
Case2:A45 year-. Old male • Epigastrium-. Substernal chest pain 2 months, burning,
some=mes =ghtness, not relate with ac=vity • Underlying hypertension with well controlled
BP • PE, EKG, CXR : within normal limit • What is proper inves=ga=on to do next?
CASE 2 • EST (Exercise stress test) – Nega=ve test at moderate workload (6 min
BRUCE protocol, 7 METs) • Intermediate risk test result • What would you do next? • Need
to confirm the coronary anatomy • MDCT is a good op=on for this pa=ent
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Point of case 2 • Start with intermediate clinical • Go through intermediate stress
test result • End up with definite anatomical evalua=on Medica=on therapy
Risk reduc=on strategies and goal • Smoking • BP • Physical ac=vity • Weight
management • Diabetes control • Complete cessa=on • 130/80 mmHg • 30 min; 3-.4
days/wk • BMI 18.5-.24.9 kg/m2 • HbA1c < 7% Gibbons et al. Pharmacotherapy for
chronic stable angina • Aspirin • All pa=ents • Indefinitely • 75-.325 mg/dl • Clopidogrel as
an alterna=ve if ASA is contraindicated
Five elements • A = Aspirin and An=anginal therapy • B = Beta-.blocker and
Blood pressure(ACEI) • C = Cigareqe smoking and Cholesterol (Sta=n) • D = Diet and
Diabetes • E = Educa=on and Exercise
Conclusion • Chest pain VS angina pectoris • Acute chest pain need to rule out life
threatening disease (BIG THREE!) • Stable angina, risk stra=fica=on and medical therapy is
mainstay
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การบรรยายเรื่อง Approaches to Stroke
โดย พญ. อรอุมา ชุติเนตร
วันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 10.45-12.00 น.
สาระสําคัญ
ประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง แบงเปน 2 กลุม
1. โรคหลอดเลือดสมองแตก พบไดประมาณรอยละ 20 - 30 ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด
2.โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน พบไดประมาณรอยละ 70 - 80 ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด
ปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
1.โรคความดันโลหิตสูง
2. สูบบุหรี่
3.โรคเบาหวาน
4.โรคหัวใจ
5.ภาวะไขมันในหลอดเลือดสูง
6.โรคอวน
7.ดื่มสุราปริมาณมากๆ
นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆ เชน อายุ เชื้อชาติ ขาดการออกกําลังกาย ความเครียด
ปจจัยเสี่ยงที่แกไขปรับเปลี่ยนได
- ลดและควบคุมความดันโลหิต
- ลดคอเลสเตอรอลในเลือด
- ลดน้ําหนัก,ออกกําลังกายแบบแอโรบิค
- รับประทานผักและผลไมใหมาก
- งด ! อาหารไขมัน งด ! เหลา บุหรี่ และสารเสพติด
- ใหยาปองกันการเกิดลิ่มเลือด
- เพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดโคโรนารี ซึ่งเปนหลอดเลือดสําคัญของหัวใจ
การปองกันไมใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
1.งดสูบบุหรี่
2.งดดื่มสุรา
3.รับประทานผัก ผลไม เพื่อชวยใหขับถายดีขึ้น
4.ดื่มน้ํามากๆ อยารับประทานอาหารมันๆ เพื่อปองกันหลอดเลือดตีบตัน
5.ถามีโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต ตองรักษาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
6.อยาเครียด อยาโมโหงาย อยาคิดมาก
7.ออกกําลังกายสม่ําเสมออยางนอยวันละ 30 นาทีอยางนอย 3 วันตอสัปดาห
8.ควบคุมน้ําหนักตัวใหเหมาะสม อยาใหอวน
9.ตรวจสุขภาพประจําป เพื่อคนหาปจจัยเสี่ยง เชนความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ถาพบตอง
รักษาและพบแพทยสม่ําเสมอ
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การบรรยายเรื่อง Current management in common eye problems
วันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-14.00 น.
โดย นพ.ธีรเทพ ตันตยาคม
สาระสําคัญ
Chief complaint Redness Painful Vision drop
Vital signs of the eye Visual acuity Pupillary reac,on Intraocular pressure Visual acuity •
Snellen chart • ETDRS chart • Landolt C • E game • Picture chart • Near chart • Newspaper
Snellen chart • Distance; 6m. or 20 N. • Read; from top to boPom • Start; worse eye
first • Normal; 6/6 or 20/20 • Vision; with correc,on (glasses or contact lens) and pinhole •
LeDer size; 6/6 = 8.73mm
Near chart for immobilized pa,ents 30cm from the eye > newspaper headline =
visual acuity 20/200 > standard textbook printed = visual acuity 20/70
Pupillary reacFon • Direct light reflex • Consensual reflex • Rela,ve afferent papillary
defect
Intraocular pressure 1. Schiotz Tonometer 2. Digital palpa,on
Common Eye Problems Redness Infectious conjunctivitis Allergic conjunctivitis Corneal
ulcer InfecFous conjuncFviFs Viral conjuncFviFs: Eyeirrita,on Tearing* Conjunctival
injec,on; bulbar or palpebral Conjuntival discharge Swelling of conjunctiva and eyelid No
visual loss * Specific types of conjunctivitis
Epidemic keratoconjuncFviFs: Punctate epithelial erosion Unilateral * Contagious Visual
loss Dura,on; usually > 2 weeks Adenovirus • Management -. Frequent hand wash Rela,ve
isola,on Cold compresses Ar,ficial tears An,bio,cs eyedrop An,histamine eyedrop
Bacterial Conjunctivitis: • History; - acute or subacute onset of redness – irritation Mucopurulent discharge * • Signs; - mild to severe lid edema/ erythema - conjunctival
injection
• Pathophysiology; - commonly Staphylococcus sp. & Streptococcus sp. in any age group
- with addition of Haemophilus influenzae and Streptococcus pneumoniae
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In children • Treatment: - broad spectrum topical antibiotics (quinolone group) - systemic
treatment in Neiserria gonorrhoeae: IV 3rd genera2on of Cepharosporins
And con2nuous saline irriga2on *
Allergic Conjunctivitis • History: - usually bilateral itching* - redness and tearing with
exposure to pollen, dust, or topical medications (may be unilateral) • Signs: - mild to
moderate lid edema; “allergic shiners” * - conjuncticval injection and edema - Conjunc,val
papillae • Pathophysiology; Type I or immediate hypersensitivity reaction to allergens in
sensitized individual type IV or cell-mediated hypersensitivity reaction for contact
conjunctivitis associated with medications
• Treatment; - Avoidance of allergen/medication - Allergy testing (epicutaneous) - H1
antihistamine/ vasoconstrictor - Mast cell stabilizers - Nonsteroidal Anti - inflammatory Drugs
(NSAIDs) - Topical cor,costeroids
Corneal ulcer Infiltra,on of the cornea Conjunc,val injec,on Hypopyon Conjunc,val
discharge Vision drop • History - Contact lens, cosme,cs, on respirator; Pseudomonas Vegetable, plants; fungus
• Management Corneal scraping for cultures Smears CL culture Corneal biopsy
Pseudomonas aeruginosa corneal ulcer _ CL related _ Progress rapidly _ Ring
infiltra,on _ Greenish yellow mucous discharge _ Management; frequent for,fied an,bio,cs
drop (CeNazidime/Amikacin)
Painful - Acute glaucoma aPack - Foreign body in cornea and conjunctiva
Glaucoma . Pain (acute) or no pain (chronic) . Vision may be normal
Glaucoma triad Intraocular pressure Op,c cup Visual field Types of glaucoma
1.)Primary _ Open angle _ Angle closure 2.) Secondary _ Trauma _ Uveitic _ Steroid induced
3.) Developmental
Acute glaucoma aDack . Redness . Photophobia . Headache . nausea and vomi,ng .
Glare . Halos . Semidilated and fixed pupil . Corneal swelling . Acute visual loss
Risk factors • Familial history of glaucoma • Older than age 40 • Women ; 2 to 4 ,mes •
Shallow anterior chamber depth • Hyperopia
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Examination 1.) IOP - Schiotz - Digit 2.) Angle exam - Project the light from temporal
site 3.) Cupping – Ophthalmoscope 4.)Visual field – Confrontation
Managements AnFglaucoma drugs 1.) beta blocker 2.) alpha agonist
3.)
Prostaglandins 4.) Carbonic anhydrase inhibitors: oral acetazolamide – for acute
management 5.) parasympatomime,cs 6.) Hyperosmo,cs : oral glycerine – for acute
management
Surgery . Iridotomy . Trabeculectomy o Treatment underlying diseases o Refer to
specialist
Corneal foreign body
Symtoms:•Pain •foreign body sensati,on •Injected conjunc,va •Tearing
• Blepharospasm
Diagnosis is made with Direct inspect or slit-lamp
Management • topical anesthe,c is applied • removing corneal foreign body • Use cotton
bud or 25-gauge needle with 1to 3-ml syringe as a handle Antibiotic eyedrops/ ointment
Artificial tears eyedrops Pressure patch 12 - 24 hours promote wound healing (but if
longer chance of infection) FB presentation no patch Analgesia don’t use topical
anesthetics Follow up : < 24 hr
Vision drop - Refractive error - Cataract
Refractive error • When the visual acuity is improved with pinhole; • most likely
diagnosis is “refractive error”
The pinhole - If a pinhole aperture is placed in front of an eye The blur circle
•
Manifest refracFon; refrac,on in normal situa,on • Cycloplegic refracFon; refrac,on in
relaxing/ nonaccommoda,ng situa,on – For
children . Cycloplegic drugs:
Cyclopentolate(cyclogyl), Atropine
Auto refraction Ratioscopy Correc,on of refrac,ve error • Glasses – Myopia: concave lens
– Hyperopia: convex lens – As,gma,sm: cylinder lens – Presbyopia: bifocal, progressive lens •
Contact lens – SoN / Hard contact lens • Refrac,ve Surgery – Photorefrac,ve

15

keratectomy(PRK) – LASIK(Laser in situ keratomileusis) – Intraocular lens Cataract . Visual loss
. No pain . RAPD nega,ve . Opaque lens (white pupil)
• Managements; - Refrac,on; prescribe glasses - Surgery; - Phacoemulsifica,on Extracapsular cataract
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การบรรยายเรื่อง Current management in common ENT problems
วันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 14.00-15.00 น.
โดย พญ. สายสุรีย นิวาตวงศ
สาระสําคัญ
Outline
1. Ear

• Infection: OE, OM, cholesteatoma
• Dizziness & Vertigo

2. Nose & paranasal sinus
• Epistaxis
• Sinusitis

3. Neck & Throat
• Snoring & Obstructive sleep apnea
-Weight reduction, removal
sedative,
alcohol,caffeine,and
tobacco

• Tonsillitis & peritonsilar abscess
Rx: systemic ATB,
analgesia, hydration

Rx: pus draining, ATB, analgesia
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การบรรยายเรื่อง Common Problems in Urology
วันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 15.15-16.30 น.
โดย นพ.วชิระ คชการ
สาระสําคัญ
ปญหาที่พบบอยในศัลยกรรมระบบปสสาวะ
-Back pain
-Back pain-stone on KUB
-Back pain – no stone on KUB
-Back pain – not obviously urological
Testicular pain
• Testicular torsion
• Epididymitis
• TESTIS CANCER
Problems with the penis
-Phimosis:circumcise
-Paraphimosis:Reduce
-Priapism: investigate
Pathophysiology of Clinical BPH:
Predictive Risk Factors
• Increasing age
• Prostatic enlargement
• Elevated prostate-specific antigen (PSA)
• Lower-urinary-tract symptoms (LUTS)
• Decreased urinary flow rate
Complications of Untreated
Clinical BPH
• Acute urinary retention
• Urinary tract infection
• Bladder calculi
• Bladder damage
• Renal impairment
• Hematuria
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What is ED?
-ED is the inability to achieve and maintain an erection adequate for intercourse to
the mutual satisfaction of the man and his partner.
-Remember, both partners in a relationship are affected.
Cause of ED
• Psychogenic Causes:
– Anxiety
– Depression
– Fatigue
– Guilt
– Stress
– Marital Discord
– Excessive alcohol consumption
• Organic Causes
– Cardiovascular disease
– Diabetes mellitus
– Surgery on colon, bladder, prostate
– Neurologic causes (lumbar disc, MS, CVA)
– Priapism
– Hormonal deficiency
Treatment Options
• Nonpharmacologic
• Non-invasive
• Minimally invasive
• Invasive
• Counseling and/or sex therapy
• Oral medications - Viagra, Levitra, Cialis
• Urethral suppositories (MUSE)
• Injection therapy - Caverject, Trimix, Bimix
• Vacuum constriction device
• Surgery
• Sex therapy
Urinary incontinence
Classification of UI
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• 6 major subtypes of urinary incontinence:
– Stress
– Urge (“overactive bladder”)
– Overflow
– Mixed
– Functional
– Other (deformity/lack of continuity
Primary Care Management
• General recommendations:
– restrict fluid loads, coffee, tea, alcohol
– limit diuretic use; give in am if needed
– avoid anticholinergic meds when possible; give in lowest possible doses
– AVOID indwelling catheters (increase risk of infection, exacerbate detrusor
instability,leakage)
• Behavioral techniques:
– focus on strengthening or retraining
– help improve all types of incont except functional
– in 1 small study, crossing the legs helped 73% of women with stress incontinence
prevent leakage almost completely
• Kegel exercises
– designed to strengthen pelvic floor muscles
– should be primary treatment for stress incontinence
– also helpful for urge incontinence without nerve damage

20

การบรรยายเรื่อง ประสบการณดูแลครอบครัวที่มีผูปวยเด็ก
วันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 08.30-09.30 น.
โดย นพ.จตุภูมิ นีละศรี และพญ. อัจฉราภรณ นีละศรี
สาระสําคัญ
ระบาดวิทยาโรคเด็กของโรงพยาบาลศูนยนครปฐม
Top 5
1. URI
2. Diarrhea
3. Well baby clinic
4. EPI
5. Dental care
Chronic care
1. Asthma
2. Behavior
3. Problem of child and family
มิติของการดูแลสุขภาพเด็ก
เด็กแข็งแรง พอแม

เด็กปวย พอ

เขมแข็ง

พอแมเขมแข็ง

แมเขมแข็ง

เด็กปวย

เด็กแข็งแรง

พอแมมีปญหา

เด็กแข็งแรง พอแมมี
ปญหา

เด็กปวย พอแมมี
ปญหา
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ตัวอยาง case
เด็กชาย 9 ป re-admit เปนประจํา มารดาเปน asthma with chronic stress บิดาติดการพนัน ติดสุรา มี
กิ๊ก
การจัดการที่สําคัญคือ Set priority and define the critical problems.
ทําความรูจักและเขาใจปญหาผูปวยผานเครื่องมือ IFEF
I=Idea

F=Feeling

E=Expectation F=Function

การวิเคราะหปญหาแบบองครวม
•

Biomedical problem

•

Psychosocial problem

Key success Factor of family practice
•

Good doctor

•

Good team

•

Good system

•

Good competency
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การบรรยายเรื่อง Injury and intoxication in children
วันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 09.30-10.30 น.
โดย พญ.ฉันทสุดา พงศพันธผูภักดี
สาระสําคัญ
1.

How important of injury prevention

Risk factor
•

Children

•

Caregiver

•

Environment

บทบาทของแพทยและบุคลากรทางการแพทย
1.

การสงเสริม personal skill

2.

การสนับสนุนใหเกิดนโยบายสาธารณะ

2.

How to(อุบัติเหตุที่ควรระวัง)

เด็กอายุ 0-6 เดือน

6 เดือน-1ป

1. Fall
2.Shaken baby syndrome
3.Rattie
4.Safe sleep
5.Pacifier
6. Animal bite
7.Car seat
1. Falling downstairs
2.safe play area
3.baby walker
4.small objects
5.CPR
6.Drowing
7.Scalding burn
8.Toxic substances
9.child-proof lock
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1 ป-2 ป

2ป-4ป

มากกวา 5 ป

1.water recovery
2.furniture safety
3.Window higher
4.ของเลน ไมควรใหเด็ก อายุนอยกวา 3 ปเลนของเลนที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
นอยกวา 4.4 ซม.
5.การซอนทายรถจักรยาน เด็กตองอายุมากกวา 9 เดือน มอเตอรไซดตองอายุ
มากกวา 2 ป
6.ไมควรปลอยเด็กอยูในรถตามลําพัง
7.Firearm hazards
1. play ground
2. Electrical injury
3. kitchen,s door
4.Pool Force
5.กอนถอยรถ ควรสํารวจวามีเดกอยูขางหลังรถหรือไม
1. Bite
2.traffic injury
3.swimming

3. Conclusion
อุบัติเหตุสวนใหญเปนสิ่งที่ปองกันได
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การบรรยายเรื่อง Drug used in Pediatrics
วันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 10.45-12.00 น.
โดย พญ. ยอดขวัญ อภิกุลชาติกิจ
สาระสําคัญ
ปญหาโรคเด็กที่พบบอย ไดแก โรคทางเดินหายใจ (65%)
Respiratory tract infection
• Upper respiratory tract infection
ใหการรักษาแบบ supportive and symptomatic treatment
• Lower respiratory tract infection
Supportive and symptomatic treatment(URI)
• ใหยาลดไข
• บรรเทาอาการคัดจมูก
• บรรเทาอาการไอ
Specific treatment (URI)
• antibiotic
Common cold
สวนใหญหายไดเอง ควรใหการรักษาเพื่อบรรเทาอาการเทานั้น
Acute pharyngotonsillitis
สวนใหญเกิดจากเชื้อไวรัส มักพบในเด็กอายุมากกวา 3 ป การใหยาปฏิชีวนะมีประโยชน
ทําใหหายไว ลดการแพรกระจายเชื้อ แนะนําใหใช penicillin เปนยาอันดับแรก ทานใหครบ 10 วัน
Acute otitis media (AOM)
เกิดจากเชื้อไวรัสรอยละ 10-40 สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย แนะนําให antibiotic
Acute laryngotracheobronchitis (Viral croup)
พบบอยในเด็กอายุ 6 เดือน-3 ป ผูปวยจะมีอาการหายใจลําบาก ไอเสียงกอง รองเสียง
แหบ มีเสียง stridor เกิดจากเชื้อไวรัส
Acute Bronchiolitis
มักเกิดในเด็กเล็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กอายุระหวาง 6-24 เดือน มักจะเริ่มดวยอาการ
น้ํามูกไหล มีไขต่ําๆ หลังจากนั้นจะเริ่มหอบ หายใจเร็ว ไอมาก และไดยินเสียง wheezing ได
ทั่วๆไป สวนใหญเกิดจากเชื้อไวรัส
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การบรรยายเรื่อง Common Problems in Orthopedics :Non-traumatic
วันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-14.00 น.
โดย นพ.กิตติพงษ คงรักเกียรติยศ
สาระสําคัญ
PROBLEM BASE APPROACH
Shoulder Pain
• Adhesive Capsulitis
• Subacromion Impingement Syndrome
• Rotator Cuff disease
• Glenoid labrum disease
Knee Pain: OA knee Versus ?
Work Related Pain
• Elbow
• Wrist/ Hand
THE SHOULDER: PAIN
• Adhesive Capsulitis
• Subacromion Impingement Syndrome
• Rotator Cuff disease
• Glenoid labrum disease
ADHESIVE CAPSULITIS (FROZEN SHOULDER)
DEFINITION OF FROZEN SHOULDER
• Common problem but poorly understood
• Neviaser ‘s “adhesive capsulitis”
-Contracted thickened joint capsule with chronic synovitis
• Uncertain cause characterized by spontaneous
onset of pain with restriction of both active and
passive ROM of shoulder
TREATMENT
Conservative
Medication
• Physical therapy
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• ------ 90% improve ------Operative
• Capsule fluid distension (Brisement)
• Manipulation under anesthesia
• Arthroscopic capsular release
-Open capsular release
IMPINGEMENT SYNDROME
“IMPINGEMENT”
• การกระทบ
• การปะทะ
• การกระแทก
TREATMENT
• Nonoperative
• rest
• Control inflammation
• Physical therapy:stretching, strengthening programs
SUPERIOR LABRAL LESIONS ANTERIOR TO POSTERIOR
HISTORY
• Recognition of glenoid labral pathology and its association with shoulder instability
early as
1906 by Perthes and in 1938 by Bankart
• Andrews first to report labral tears superiorly near the biceps tendon origin in 73
overheadthrowing athletes treated arthroscopically
• Snyder coined the term ‘‘SLAP’’ (superior labral tear, anterior to posterior)
EPIDEMIOLOGY
• Snyder and colleagues reported an incidence of only 6% in more than 2,000
arthroscopic shoulder cases
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FALL WITH OUTSTRETCH HAND
HISTORY
• Most common complaint: anterior shoulder pain
• Intermittent clicking and mechanical symptoms
• Instability
• Rotator cuff weakness
MANAGEMENT OF ROTATOR CUFF INJURY
HISTORY
• Two groups of patients
-Elderly: insidious onset of shoulder pain and weakness
-Young (< 60 years): acute traumatic tear with sudden pain
and weakness after specific injury
• Night pain
PALPATION
• Object to find any painful points
-greater tuberosity
-Tip of the acromion
-Coracoid process
-Coracoacromial ligament
-Acromioclavicular joint
-Bicipital groove
KNEE PAIN
CLASSIFICATION
• Primary: no obvious cause
• Secondary: predisposing factors
-Trauma
-Congenital predisposition : Blout
-Infection
- Metabolic: gout, Paget, hemochromatosis
-Endocrine: acromegaly, hyperparathyroidism
-Occupation
-Obesity
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MEDICATION
• Analgesics: paracetamol, NSAIDS, opiods
• Disease modifying osteoarthritis drug (DMOAD)
- Recognition of chondroprotective drugs that reduce cartilage breakdown and stimulate
matrix repair
-But not all sturctural improvement relieves illness
-Two additonal terms
• Structure modifying OA drugs (SMOAD)
• Symptomatic slow-acting drugs for osteoarthritis: (SYSADOA)glucosamine sulfate,
chondroitin sulfate, diacerein,hyaluronic acid
GLUCOSAMINE SULFATE
(VIATRIL-S, GLUCOSA,FLEXA)
• Naturally occurring chemical in body use in building tendons, ligaments, cartilage and
synovial fluid
-Component of glycoaminoglycans in matrix of cartilage and synovial fluid
• Shellfish (chitin)
• Different forms: glucosamine sulfate, glucosamine hydrochloride, N-acetylglucosamine
• Scientific research on glucosamine sulfate
KNEE PAIN DDX
• ***Bursitis
• ***Tendonitis
• Traumatic knee pain: meniscus
WORK RELATED PROBLEMS
ELBOW PAIN
• Lateral epicondylitis (tennis elbow)
• Medial epicondylitis (golfer elbow)
MEDIAL EPICONDYLITIS (GOLFER’S ELBOW)
o Pain at medial side of elbow
o Injury to wrist flexors
o Increases with wrist flexion
o Increases with resisting wrist pronation
TREATMENT
Nonsurgical
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•
•
•
•
•
•

Rest
NSAIDS
Physical therapy
Brace
Steroid injections
Extracorporeal shock wave therapy
Surgical
• Open
• Arthroscopic
WRIST/HAND:
• Dequervain tenosynovitis
• Carpal tunnel syndrome
• Trigger finger
TREATMENT
• Medical
• rest
• Splint with thumb brace
• NSAIDs
• Physical therapy
• Injection with steroid:
• Make sure the injection is placed in the sheath and not
• subcutaneously which can lead to fat and dermal atrophy
CARPAL TUNNEL SYNDROME
TREATMENT
• Rest wrist
• Splint with wrist brace
• NSAIDs
• Corticosteroid injection: use with caution
TRIGGER FINGER (STENOSING TENOSYNOVITIS)
TREATMENT
• Medication
• Stretching flexor tendon
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การบรรยายเรื่อง Common Problems in Orthopedics: Traumatic
วันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 14.00-15.00 น.
โดย นพ. ศรัณย ตันติทวิสุทธิ
สาระสําคัญ
Orthropaedics
Care of patients with injuries of musculoskeletal system
• Medical ,Immobilization, surgical, and rehabilitation means
• Includes all ages
Musculoskeletal Trauma
• Fractures
• Soft tissue injuries;muscle,tendon,nerve,amputation
-Varus Deformity
Scope
-Valgus Deformity
• Orthopedic Terminology
• Joint injury
- Joint injury; contusion, Sprain,
Ligamentous tear,Ligamentous avulsion
- Ligament injuries
- Joint Instability; Occult
instability,Subluxation,Dislocation

• Fracture

-Fracture

description
-Open fracture
-Complications of fracture
• Superficial necrosis
• Compartment syndrome
• Fat Embolism
• Failure of hardware
• Abnormal healing of fracture
• Post-traumatic Avascular Necrosis
• Deformity
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Fracture healing
• Adult
-Upper extremity
-Lower extremity
•
-Adult healing time /2

Metaphyseal fracture 4-6 weeks
Disphyseal fracture 8-12 weeks
Metaphyseal fracture 6-8 weeks
Disphyseal fracture 12-16 weeks
Children
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การบรรยายเรื่อง Pitfalls in Psychiatric diagnosis and drug use
วันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 15.15-16.30 น.
โดย ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษไชย
สาระสําคัญ
Memory Complaints in Elderly
-Age appropiated mental decline
-Delirium
-Depressive disorder
-Anxiety disorder
-Mild cognitive impairement ( MCI )
-Dementia : treatable VS. neurodegenerative disease
-Systemic disease and medication
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Diagnosis of Depression : Flowchart

Dep. Symptoms
Dep. Syndrome
Primary

Secondary

Prev. episode of Manic / Hypomanic
Bipolar Dis.

GMC, substance induced

Depressive Dis.
Time Course
Ac / episodic
Maj Dep. Episode

Chr. / persistent
Dysthymia
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การบรรยายเรื่อง ประสบการณดูแลครอบครัวที่มีผูสูงอายุ
วันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 08.30-09.30 น.
โดย พ.ท.พญ. พัฒนศรี ศรีสุวรรณ
สาระสําคัญ
ผูสูงอายุจะมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับสัดสวนจํานวนประชากรทั้งหมด
ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาคาดวาในป 2573 ผูสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด คือจะมีจํานวน 70
ลานคน และในสังคมไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุเชนกัน โดยคาดวาป พ.ศ. 2563 ผูสูงอายุจะเพิ่มเปนรอย
ละ 17 ของประชากรไทย คือจะมีจํานวน 11 ลานคน จากรายงานการสํารวจประชากรผูสูงอายุในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2545 พบวาผูสูงอายุประเมินตนเองวามีสุขภาพไมดีถึงรอยละ 22.1 และสุขภาพไมดีมากๆ รอย
ละ 2.2 มีเพียงรอยละ 5.8 เทานั้นรายงานวามีสุขภาพดี ซึ่งในสังคมไทยผูสูงอายุประมาณรอยละ 96-98
อาศัยอยูกับครอบครัว ดังนั้นแพทยจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการดูแลผูสูงอายุและครอบครัวครอบครัววัย
ชรา คือครอบครัวระยะที่ 8 ของ วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle) มีภารกิจ และพัฒนาการหลักดังนี้
1. ปรับตัวกับการเสื่อมลงของสังขารตามความเจ็บปวยของตนเอง และครอบครัว
2. ปรับตัวกับการสูญเสียความเปนตัวของตัวเองตองพึ่งพิงลูกหลานมากขึ้น
3. ปรับตัวกับการสูญเสียคูครอง เพื่อนฝูง และสังคมที่ตนคุนเคยมาตลอดชีวิต
4. ตองปรับตัวใหมีชีวิตอยูในยุคสมัยใหมได
วิธีการสัมภาษณผูสูงอายุ และครอบครัว
การสัมภาษณผูสูงอายุเปนเรื่องที่ทาทายอยางยิ่ง เนื่องจากผูสูงอายุมักมาดวยปญหา และโรคที่
ซับซอน และยังมีอุปสรรคดานการสื่อสาร ซึ่งจากการสํารวจในคลินิกปฐมภูมิพบวารอยละ 30 ของผูสูงอายุมัก
มาตรวจกับสมาชิกในครอบครัว
วิธีการซักประวัติผูปวย และครอบครัวมีดังนี้
1. เตรียมตัว ไดแก รวบรวมขอมูลของผูปวย และครอบครัวเทาที่มีใหมากที่สุดกอนการสัมภาษณ
และมีชวงเวลาในการประเมินอยางเหมาะสม เนื่องจากผูสูงอายุบางคนอาจตอบคําถามชา และอาจมีการทวน
คําถาม คําตอบซ้ํา
2. เมื่อเริ่มสัมภาษณตองประเมินปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารกอนเสมอ เนื่องจากผูสูงอายุอาจมีปญหา
การไดยิน การมองเห็น ทําใหอาจเกิดปญหาดานการสื่อสาร ตีความผิด รวมถึงความจํา เชนผูสูงอายุความจํา
เสื่อม อาจใหขอมูลไมตรงตามความจริง
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3. ควรกลาวทักทาย เพื่อใหความสําคัญผูปวยกอนเสมอ เปนการใหเกียรติผูปวย ซึ่งบางครั้งแพทย
ละเลยไปซักประวัติของผูปวยจากญาติเลย อาจทาใหผูปวยรูสึกไมมีตัวตน แพทยไมใหความสําคัญหรือเขาขาง
ญาติ ในกรณีที่ผูปวย และญาติมีความขัดแยงกัน
4. เมื่อเริ่มซักประวัติถึงการดูแลผูปวย ควรซักประวัติจากผูปวย ผูดูแลผูปวย และสมาชิกในครอบครัว
เสมอ อาจซักประวัติแบบรวม หรือแยกแตละบุคคลแลวแตกรณี เพื่อใหแตละฝายมีโอกาสไดแสดงความเห็น
ของตนเอง
5. ควรมีการประเมินถึงอารมณ ความกังวลตางๆตลอดการประเมิน โดยในผูปวยโรคเรื้อรัง หรือระยะ
สุดทาย ผูปวยและญาติมักกังวลถึงสภาพรางกายที่จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆของผูปวย ทาใหการดูแลยากลําบากขึ้น
6. การวางแผนการรักษาควรเปนแผนที่เกิดจากการตัดสินใจรวมกันระหวาง ผูปวย ครอบครัว และ
แพทยเสมอ ไมควรเปนความเห็นจากฝายหนึ่งฝายใด
การประเมินผูสูงอายุ การประเมินผูสูงอายุตองประเมินแบบองครวม ซึ่งอาจตองใชเวลานานในการ
ประเมิน อยางไรก็ตามมีการประเมินปญหาเบื้องตนในผูสูงอายุที่พบบอยโดยใชเวลาเพียง 10 นาที (TenMinute Screen for Geriatric Conditions)
โดยมีการประเมินหัวขอตางๆ ดังนี้
1. การมองเห็น (Vision) -สอบถามเรื่องปญหาสายตา เชน มีปญหาในการดูทีวี อานหนังสือ ขับรถ
และทํางานบานทั่วไปหรือไม -ถาผูปวยมีปญหาควรไดรับการประเมินดวย Snellen eye chart ตาแตละขาง
โดยถาผูปวยมีแวนตาใหผูปวยใสแวนตาขณะทดสอบ
2. การไดยิน (Hearing) -ใช audioscope ตั้งคาที่ 40 dB และทดสอบการไดยิน 1,000 และ
2,000 Hz-ถาไมมีเครื่องมือตรวจสามารถใชการทดสอบโดยการกระซิบ (Whispered voice test) คือใหผู
ทดสอบนั่งหลังผูปวยโดยใหหางจากผูปวย 1 ชวงแขน (ประมาณ 0.6 เมตร) ใหทดสอบหูที่ไดยินดีกวากอน
และปดหูที่ไมตองการทดสอบใหแนน กระซิบตัวเลขสลับตัวอักษร เชน สี่-กอ-สอง จากนั้นใหผูปวยพูดตาม ถา
ผูปวยพูดไดถูกมากกวา 3 ตัวถือวาการไดยินปกติ
3. การเคลื่อนไหว (Mobility) และความเสี่ยงตอการหกลม (Falls) -Timed Up and Go Test คือ
ใหผูปวยลุกจากเกาอี้ เดินไป 20 ฟุต (หรือ 3 เมตร) แลวใหผูปวยหมุนตัวกลับมานั่งที่เกาอี้ ถาผูปวยใชเวลา
มากกวา 15 วินาทีถือวาผิดปกติ - ถาผูปวยไมสะดวกในการเดิน หรือพื้นที่ในการตรวจมีจํากัด สามารถตรวจ
Functional reach test เปนการทดสอบการทรงตัว คือใหผูปวยยืนตรง กํามือ และเหยียดแขนขางใดขาง
หนึ่งยืดออกแลววัดระยะครั้งแรก ตอไปใหผูปวยยืดแขนขางเดิมไปขางหนาใหมากทีสุดเทาที่จะทําได โดยที่เทา
ทั้ง 2 ขางอยูกับที่ และยังทรงตัวไดดี (เหมือนลักษณะการเอื้อมหยิบของ ) วัดระยะทางที่สามารถเหยียดแขน
ออกไปไดครั้งที่ 2 วัดผลตางระหวางครั้งที่ 1 และ 2
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การแปลผล - ถายืดแขนไดมากกวาหรือเทากับ 25 ซ.ม. คือปกติ - 15-25 ซ.ม. มีความเสี่ยงตอการ
หกลม 2 เทา- ต่ํากวา 15 ซ.ม. มีความเสี่ยงตอการหกลม 4 เทา - ไมสามารถเหยียดแขน ยื่นไปไดเลย มี
ความเสี่ยงตอการหกลม 8 เทา
4. การกลั้นปสสาวะ (Urinary incontinence) –ถามคําถาม ในปที่ผานมาคุณมีปสสาวะเล็ดออกมา
หรือไม ถาผูปวยตอบใช ใหถามตอวาคุณมีปญหาเชนนี้มากกวา 6 วันหรือไม ถาตอบใชแปลวาผูปวยมีปญหา
5. ภาวะโภชนาการ และน้ําหนักลด (Nutrition and weight loss) –ถามคําถามวา “คุณมีปญหา
น้ําหนักลดโดยไมไดตั้งใจมากกวาประมาณ 4.5 กิโลกรัมภายใน 6 เดือนหรือไม ” ถาผูปวยตอบใชแปลวามี
ปญหา และควรชั่งน้ําหนักผูปวย
6. ความจํา (Memory) –ใหจําคํา 3 คํา (Three-item recall) แลวถามผูปวยอีก 1 นาที ถาผูปวยไม
สามารถจําคําทั้ง 3 คําถือวาผิดปกติ
7. ภาวะซึมเศรา (Depression) –ถามผูปวยวาคุณมีความรูสึกเศรา หรือซึมเศราบางหรือไม ถาผูปวย
ตอบวาใชถือวาผิดปกติ แตในประชากรไทยอาจไมคอยแสดงออกทางความรูสึก หรือมักไมบอกความรูสึกตาม
ความจริง ดังนั้นอาจตองอาศัยการสรางสัมพันธภาพจนผูปวยมีความไววางใจมากขึ้น หรือติดตามดูแลอยาง
ใกลชิด และสอบถามขอมูลจากครอบครัว หรือผูที่ใกลชิด
8. ภาวะทุพลภาพ (Physical disability) –ถามคําถาม 6 ขอในการทํากิจกรรมตางๆดังนี้
1.) คุณสามารถเดินเร็ว หรือขี่จักรยานไดหรือไม
2.) คุณสามารถทางานบานที่อาศัยการออกแรงอยางหนัก เชนขัดพื้นไดหรือไม
3.) คุณสามารถซื้อของในตลาดไดหรือไม
4.) คุณสามารถเดินในระยะทางไกลหรือไม
5.) คุณสามารถอาบน้ําไดเองหรือไม
6.) คุณสามารถแตงตัวไดเองหรือไม เมื่อมีการประเมินเบื้องตนพบวาผิดปกติ ตองทําการประเมิน
ตามหัวขอที่ผิดปกติอยางละเอียด เพื่อหาสาเหตุ และวางแผนการรักษาตอไป
การประเมินครอบครัวของผูสูงอายุ (Family assessor of Elderly)
ผูสูงอายุมักมีโรคประจําตัวหลายโรค และเรื้อรัง อาจมีภาวะทุพพลภาพ สมาชิกในครอบครัวจึงมี
บทบาทสําคัญในการดูแล ดังนั้นการประเมินความพรอมในการดูแลผูสูงอายุของสมาชิกในครอบครัวในดาน
รางกาย และจิตใจ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยควรเริ่มประเมินเมื่อผูดูแลเริ่มดูแลผูปวย ประเมินดานตางๆ
ดังนี้
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1.) สัมพันธภาพของผูดูแลกับผูสูงอายุ
2.) ความเต็มใจของผูสูงอายุในการรับการชวยเหลือ
3.) ความรูสึกในการเปนหนาที่ของทั้งผูดูแล และผูสูงอายุ
การประเมินผูดูแล (Care of caregivers)
โดยใชหลักการประเมินอยางองครวม ดูแลผูดูแลตั้งแตเริ่มตน ติดตามอยางตอเนื่อง แสดงความเห็น
ใจเมื่อมีโอกาส และใหคําแนะนําที่สามารถนําไปใชไดจริง โดยมีคํายอ CAREGIVER ดังตอไปนี้
-Care: สอบถามรายละเอียดเรื่องการดูแลผูปวยวาเปนอยางไรบาง ผูดูแลตองทําอะไรบาง ประเมินขีด
ความสามารถของผูดูแล
-Affection: ประเมินสภาพทางอารมณ ความรูสึกตางๆของผูดูแล
-Rest: ผูดูแลไดพัก หรือทําในสิ่งที่ตนชอบบางหรือไม
-Empathy: แสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อมีโอกาส
-Goal of care: ถามเปาหมายการดูแลวาเปนอยางไร อยากใหเปนอยางไร ตั้งเปาหมายการรักษาที่
เปนจริงรวมกันกับผูดูแล
-Information: ใหความรูเรื่องโรค การพยากรณโรค แนวทางการรักษา
-Ventilation: รับฟงผูดูแล แนะนําหาผูที่สามารถพูดคุยระบายความรูสึกได
-Empowerment: ชื่นชมใหกําลังใจในสิ่งที่ผูดูแลทําไดดี
-Resources: หาผูชวยเหลือดานตางๆที่จําเปน
ขอบงชี้ในการเยี่ยมบานผูสูงอายุ (Geriatric home assessment)
เมื่อไมสามารถประเมิน ดูแลผูสูงอายุ และครอบครัวไดที่หองตรวจ หรือการดูแลรักษาไมเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ควรไปเยี่ยมบานผูปวย และครอบครัว โดยมีขอบงชี้ดังนี้
1.) มีปญหาดวยโรคหลายโรค หลายปญหา (Multiple medical problems)
2.) ไมตอบสนองตอการรักษา (Poor therapeutic response)
3.) หกลม (Falls)
4. มีปญหาดานการเคลื่อนไหว (Immobility)
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5.) เจ็บปวยเรื้อรัง (Chronically ill patients)
6.) ผูปวยระยะสุดทาย (Terminally ill patients)
7.) การที่ผูดูแลรูสึกเปนภาระ หรือผูดูแลหมดไฟในการดูแล (Caregiver burnout)
8.) สงสัยวามีการทํารายผูสูงอายุ (Suspected abuse)
9.) ปฏิเสธ หรือไมไปตามนัด (Refusal of office visits or treatment)
10.) เศราโศกเสียใจอยางรุนแรง (Bereavement)
การเยี่ยมบานผูสูงอายุ
เมื่อมีการเยี่ยมบานผูสูงอายุ ควรมีการประเมินทั้งผูปวย สมาชิกในครอบครัว และสิ่งแวดลอม เพื่อ
นํามาใชในการดูแลครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น การเยี่ยมบานควรวางแผน ตั้งเปาหมาย กําหนด
วัตถุประสงคของการเยี่ยมใหชัดเจนกับทีมเยี่ยมบาน และเมื่อมีการเยี่ยมบานควรเริ่มจากทบทวนวัตถุประสงค
ของการเยี่ยมรวมกับผูปวย และสมาชิกในครอบครัว ประเมินปญหาเดิม และปญหาใหมที่อาจจะเกิดขึ้น
วินิจฉัยปญหา วางแผนการดูแลรักษา และการชวยเหลือรวมกับผูปวย และสมาชิกในครอบครัว โดยหลักการ
ประเมินเหมือนกับการเยี่ยมบานทั่วไป คือ INHOMESSS แตในผูสูงอายุควรประเมินเปนพิเศษดังนี้
-Immobility (การเคลื่อนไหว) ไดแก การประเมินกิจวัตรประจําวัน (Activities of daily living)
เชน การอาบน้ํา การเคลื่อนยาย การแตงตัว การเขาหองน้ํา การกินอาหาร และการขับถายอุจจาระและ
ปสสาวะ การประเมินกิจวัตรที่ตองใชเครื่องมือตางๆ (Instrumental activities of daily living) เชน การใช
โทรศัพท การรับประทานยา การไปตลาด การใชเงิน การเตรียมอาหาร การทํางานบาน ประเมินวาตองการ
ความชวยเหลือในกิจกรรมตางๆเหลานี้หรือไม
-Nutrition (อาหาร) ไดแก การประเมินลักษณะอาหาร ชนิดอาหารที่ผูปวย และครอบครัว
รับประทาน การเก็บ และประกอบอาหาร
-Housing (สภาพบาน) ไดแก การประเมินสภาพบานวาเหมาะสมกับโรคที่ผูปวยเปนหรือไม และ
สํารวจที่ที่อาจจะเปนแหลงนําโรคตางๆ
-Other people (สมาชิกคนอื่นในบาน ) ไดแก การประเมินดูความสั มพันธภายในบาน ปญหาการ
ดูแลผูปวยในบาน ประเมินผูดูแล
-Medication (การใชยา) ไดแก ประเมินวิธีการใชยา ภาชนะบรรจุยา การเก็บยาประเมินยาแผน
ปจจุบัน สมุนไพร วิตามิน และสารตางๆของแพทยทางเลือกทั้งหมดที่ผูปวยใชอยู ผลขางเคียงจากยาตางๆ
-Examination (การตรวจรางกาย) ไดแก การตรวจรางกายของผูปวย และสมาชิกในครอบครัว
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-Service (แหลงใหบริการดานสุขภาพ ) ไดแก ประเมินวามีแหลงบริการใดบางที่ผูปวยใชอยูประจํา
และมีแหลงบริการใกลบาน หรือผูปวยสะดวกที่จะไปที่สามารถดูแลผูปวย และครอบครัวในชุมชนได
-Safety (ความปลอดภัย ) ไดแก ประเมินสภาพบาน ตัวบาน เฟอรนิเจอร อุปกรณอํานวยความ
สะดวก วามีความปลอดภัยตอผูปวย และครอบครัวหรือไม รวมถึงการปองกันสัตวมีพิษที่อาจจะเขามาจาก
นอกบาน
-Spiritual (สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ) ไดแก การประเมินศาสนา หลักคําสอนที่นับถือ การมีชีวิตอยู
อยางมีความหมาย ความเชื่อ และคุณคาในชีวิต สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณ
สรุป ในปจจุบันซึ่งกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งมีจานวนผูสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ การมีทักษะการ
ดูแลผูสูงอายุ และครอบครัวจะชวยทําใหการดูแลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งตองมีการประเมินผูสูงอายุ
แบบองครวม รวมกับการดูแลสมาชิกในครอบครัว รวมถึงผูดูแล การเยี่ยมบานเมื่อมีขอบงชี้ จะทําใหการดูแลมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหผูปวย และครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งรักษา ปองกัน และ
สงเสริมสุขภาพตอไป
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การบรรยายเรื่อง Overall concept for Anti-Aging and How to Extend Human Lifespan
วันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 09.30-10.30 น.
โดย นพ.สุรพงษ ลูกหนุมารเจา
สาระสําคัญ
ปจจุบันมีคนสูงอายุมากกวา 10% ทั่วโลก (ป 2004) พบวาคนที่อายุยืนที่สุดมีอายุ 122 ป
ขณะที่อายุเฉลี่ยทั่วไป 76 ป
ปจจัยที่ทําใหอายุยืน
1. Lifestyle Health ของแตละคน
2. การดูละคร งานศิลปะ ทําใหอายุยืน
3. คนที่ทํางานแบบเดิมๆ ทําใหอายุสั้น
4. Stress
5. Avoid smoking
6. ควบคุม weight
7. Healthy food
8. Water intake
9. Decrease toxic food
10. ตรวจสอบ parameter ตางๆของรางกาย เชน cholesterol
11. บานที่มีความสุข
12. Solid health psychology
สรุปปจจัยที่เกี่ยวของกับการมีอายุ 100 ป
1. พื้นฐานสวนบุคคล
2. พฤติกรรมการใชชีวิต
3. สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย ธรรมชาติ
4. คุณภาพชีวิต
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ Aging
1. Programmed Aging
2. Accidental Aging
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การบรรยายเรื่อง Approach to common environmental problems
วันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 09.30-10.30 น.
โดย นพ.โยธิน เบญจวัง
สาระสําคัญ
โรคที่เกิดกับผูทํางานแบงเปน 3 กลุมใหญๆดังตอไปนี้
1. โรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases)
2. โรคที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ (Work-related diseases)
3. โรคทั่วไป
ปจจัยที่ทําใหเกิดโรค
1. ผูประกอบอาชีพ
2. สภาพการทํางาน
3. สิ่งแวดลอมในการทํางาน
การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพตองอาศัยขอมูลตางๆประกอบดวย
1. การซักประวัติผูปวย
2. การตรวจรางกาย เพื่อวิเคราะหลักษณะอาการและปญหาของโรค
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ
4. สํารวจหาขอมูลของการสัมผัส ตองมีการสํารวจสถานที่ทํางาน
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การบรรยายเรื่อง Current management in Gynecology
วันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-14.00 น.
โดย ศ.นพ.สมบูรณ คุณาธิคม
สาระสําคัญ
Common Gynecologic Problems
! Leukorrhea
! Abnormal vaginal bleeding
! Pelvic pain
! Pelvic mass
Vaginitis
1. Candida
2. Trichomonas
3. Bacterial
4. Gonococcal
5. Atrophic
ABNORMAL VAGINAL BLEEDING
Abnormal vaginal bleeding "
LMP
Hormonal use
Systemic diseases
Non OB-GYN
OB – GYN
GI: Hemorrhoid
OB
GYN
Ca rectum, colon
- Abortion
-Infection
Uro: Hemorrhagic cystitis
-Tumor
Ca bladder
-Trauma
PELVIC PAIN
Acute Pelvic Pain
• Non – gynecological
! GI : appendicitis, colitis
! Urological : calculi
• Gynecological
3 frequent disease with 3 major symptom each
Ectopic pregnancy
Acute PID
Complication of ovarian cyst
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Chronic pelvic pain
• Non – gynecological
Irritable bowel syndrome
Constipation
Urinary retention
Psycosomatic
• Gynecological
Endometriosis
Chronic PID
Pelvic tumors
Pelvic congestion syndrome
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การบรรยายเรื่อง Current management in Obstetrics
วันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 14.00-15.00 น.
โดย รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ
สาระสําคัญ
Antenatal Care
• Detect and manage pre-existing maternal disorders that may affect pregnancy outcome
• Prevent or detect and manage maternal complications of pregnancy
• Prevent or detect and manage fetal complication of pregnancy
• Detect congenital fetal problems, if requested by the patient
• Plan, with the mother, the circumstances of delivery to ensure maximum safety for the
mother and baby, and maximum maternal satisfaction
• Provide education and advice regarding lifestyle and ‘minor’ condition of pregnancy
Preconception care and counselling
• Many of aims of antenatal care could be better fulfilled before conception
• Cares should be performed and checked
– Previous pregnancies
– Health check
– Rubella status
– Glucose control in diabetes
– Routine administration of folic acid
– Advice regarding smoking and drugs
– Encouraging record of date of menstruation
Risk factors for preterm labour
-Previous history
-Urinary and subclinical genital tract infection!
-Multiple pregnancy
-Diabetes
-Polyhydramnios
-Uterine abnormalities
-Short cervix on transvaginal sonography
Risk factors for Down’s syndrome
History : Balanced parental translocation (rare)
Ultrasound : Thickened nuchal translucency Some-structural abnormalities Absent or
shortened nasal bone
Blood test: Triple test (Alpha fetoprotein, B-hCG, Oestriol)
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Prenatal Diagnosis : Chorionic villus sampling, Amniocentesis Cordocentesis
Postnatal history
History
• Major antenatal complications
• Delivery
• Infant
• History of puerperium so far
• Plan for the puerperiumontraception
• Social and personal history
Postnatal examination
Examination
• General examinationsite
• Abdominal and pelvic examination
– Wound: abdomen, perineum
– Uterine involution
– Lochia
– Palpable bladder

