รายงานสรุปการอบรมระยะสั้น “การพยาบาลเวชปฏิบัต”ิ
วันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ โรงแรมมารวยการเดน
เสนอ
กองการพยาบาลสาธารณสุข
จัดทําโดย
นางสุกัญญา
ศิวายพราหมณ
ศูนยบริการสาธารณสุข ๗
นางบงกชพร
นิรมานสกุล ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๐
นางสาวสิริหทัย มูลวณิชย ศูนยบริการสาธารณสุข ๒๑
นางนิจวรรณ จารุวัฒนสกุล ศูนยบริการสาธารณสุข ๓๑
นางนิทรา จิตระพรหมา ศูนยบริการสาธารณสุข ๔๑
นางณัฐสมน วุฒิสมบูรณ ศูนยบริการสาธารณสุข ๔๒
นางสุชาดา จึงรัศมีพานิช ศูนยบริการสาธารณสุข ๔๓
นางสาวพรทิพย จิตรจํานงค ศูนยบริการสาธารณสุข ๔๓
นางสาวอรุณี ปโยราศิสกุล ศูนยบริการสาธารณสุข ๕๒
นางบุญรัตน
พงศภัณฑารักษ ศูนยบริการสาธารณสุข ๕๕
นางชมษร เหมือนจีน ศูนยบริการสาธารณสุข ๕๙
นางสายฝน เลิศวาสนา ศูนยบริการสาธารณสุข๖๕
นางสาวกณิษา กลิ่นนฤนาท ศูนยบริการสาธารณสุข๖๕
นางสาววีนัส นิสภาธร ศูนยบริการสาธารณสุข๖๕
0

0

คํานํา
โครงการอบรมระยะสั้น “การพยาบาลเวชปฏิบัติ ” ระหวางวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
โดยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดอบรมขึ้นเพื่อให
พยาบาลผูปฏิบัติงาน ไดรับ การพัฒนาความรูดานการพยาบาลเวชปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเพื่อใหทันตอ
สถานการณสุขภาพและความเจ็บปวยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความรูและทักษะทั้งดานการรักษา
โรคเบื้องตน และสามารถประเมินปญหาสุขภาพชุมชนเพื่อวางแผนจัดบริการสุขภาพสําหรับกลุมเปาหมาย
ตางๆ ในชุมชน โดยเฉพาะการจัดการโรคเรื้อรังได
คณะผูจัดทําไดสรุปเนื้อหาความรูตางๆ ที่ไดรับจากการอบรม หากมีขอผิดพลาดประการใด
คณะผูจัดทําตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย คณะผูจัดทําจะนําความรูที่ไดรับจากการอบรมในครั้งนี้
ไปประยุกตใชในการจัดบริการสําหรับประชาชนในเขตรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ และใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับผูรับบริการ
คณะผูจัดทํา
กรกฎาคม ๒๕๕๕

สารบัญ
หนา
เรื่องที่ ๑ พยาบาลเวชปฏิบัติกับประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘

1

เรื่องที่ ๒ กฎหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติ ๔
เรื่องที่ ๓ การใชยากับพยาบาลเวชปฏิบัติ ๖
เรื่องที่ ๔ พยาบาลเวชปฏิบัติกับการจัดการภัยพิบัติ ๙
เรื่องที่ ๕ ปญหาภาวะซึมเศราในชุมชน : การคัดกรองและการตัดการ

1๒

เรื่องที่ ๖ ความผิดปกติทางพัฒนาการเด็กที่พบบอยในเด็ก : การคัดกรองและแนวทางการดูแล ๑๖
เรื่องที่ ๗ การพัฒนางานประจําจากผลงานวิจัย และ การพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา

2๒

เรื่องที่ ๘ การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน

2๕

เรื่องที่ ๙ โรคจากการประกอบอาชีพและการเฝาระวังในชุมชน ๒๙
เรื่องที่ ๑๐ การดูแลประคับประคองในชุมชน ๓๕

๑

พยาบาลเวชปฏิบัติกับประชาคมอาเซียน 2558

โดย ดร.กฤษฎา แสวงดี

Asean Economic Community 2015 เปนการรวมตัวกันเพื่อเปดการคาเสรี ระหวางประเทศ
สมาชิก 15 ประเทศในแถบอาเซียน ใชชื่อเรียกยอๆวา AEC
ประเภทของการคาและบริการที่จะมีการเปดเสรี มี 12 สาขา ไดแก
1. บริการดานธุรกิจ
2. บริการดานสื่อสารคมนาคม
3. บริการดานการกอสรางและวิศวกรรมที่เกี่ยวของ
4. บริการดานการจัดจําหนาย
5. บริการดานการศึกษา
6. บริการดานสิ่งแวดลอม
7. บริการดานการเงิน
8. บริการดานสุขภาพและบริการทางสังคม
9. บริการดานการทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
10. บริการดานนันทนาการและการกีฬา
11. บริการดานการขนสง
12. บริการดานอื่นๆ
วัตถุประสงคของการรวมประชาคมอาเซียน
เพื่อใหแตละประเทศมีความเขมแข็งที่จะไปแขงขันกับกลุมอื่นๆระดับโลก ซึ่งจะออกมาในรูปของ
ตลาดเดียวกัน และอยูบนฐานของการผลิตเดียวกัน กอใหเกิดการเคลื่อนยายอยางอิสระของสินคา
(Goods), บริการ (Service), การลงทุน (Invesment), เงินทุน (Capaital) และแรงงาน (Skilled Labor)
ซึ่งจะเห็นไดจากในปจจุบันสินคาบางชนิดเริ่มมีราคาถูกลงเนื่องจากมีสินคาเขามาขายมากขึ้น ปลอดภาษี
ในขณะเดียวกันก็มีสินคาของไทยสงออกไปขายในประเทศตางๆแถบนี้มากขึ้น
ปจจุบันรูปแบบบริการที่มีการเปดแบบเสรี 100% แลว ไดแก บริการดานการศึกษา
สําหรับบริการที่เกี่ยวของกับบริการสุขภาพ ที่อยูในกลุมไดแก กายภาพบําบัด , Para-medic,
คลินิก, ทันตกรรม, โรงพยาบาล, ดูแลคนชรา, สปา, นวดบําบัด, เสริมสวย, ลองสเตย และนวดผอนคลาย
นอกจากนี้จะสงผลไปถึงการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การประกันสุขภาพ ทองเที่ยว ที่พัก บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม ยา วิตามิน วัสดุอุปกรณและเครื่องมือแพทย อาหารเสริม สมุนไพรไทย ตํารับยาพื้นบาน
เครื่องสําอางคตางๆ ดวย
รูปแบบการคาบริการ
1. การใหบริการขามพรมแดน เชน การปรึกษาขามประเทศ ขามจังหวัด โดยใชเทคโนโลยี
ทางการสื่อสารตางๆ
2. การเดินทางไปบริโภคในตางประเทศ เชนมีผูปวยตางชาติเขามารับการรักษาในประเทศมากขึ้น
3. การจัดตั้งธุรกิจในตางประเทศ เชน อนุญาตใหเปดแผนกตางชาติได 1 แผนกในโรงพยาบาล

๒

4. การใหบริการขามพรมแดนโดยบุคคลธรรมดา เชน พยาบาลไทยสามารถดินทางไปทํางานใน
ประเทศสมาชิกได
ASEAN Community กับวิชาชีพพยาบาล
ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Service (MRA)
ประเทศไทยไดเริ่มมีการลงนามรวมกันมาตั้งแตป คศ .2006 ซึ่งไดมีการกําหนดคุณสมบัติของ
พยาบาลวิชาชีพใน MRA ไวดังนี้
1. ตองสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับพยาบาลวิชาชีพและสถาบันที่ไดรับการรับรอง เนื่องจาก
สวนใหญพยาบาลประเท ศในกลุมสมาชิกมีระดับการศึกษาขั้นต่ําไมเทากันและสถาบันสวนใหญไมมีการ
รับรอง ประเทศสมาชิกจึงตองไปปรับมาตรฐานใหใกลเคียงกัน
2. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจาก Nursing Regulatory Authority ของประเทศตนทาง
3. มีประสบการณการทํางานในวิชาชีพ อยางนอย 3 ป อยางตอเนื่องกอนการขอเขาทํางานใน
ประเทศใดๆ ในASEAN
4. ไมมีประวัติการกระทําผิด ดานมาตรฐานและจริยธรรม
5. สามารถสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในประเทศปลายทางตามกฎหมายของแตละ
ประเทศ
ผลดี/ผลเสียของMRA
ผลดี
1. กระตุนใหเกิดการตื่นตัวเพื่อไปทํางานในประเทศอาเซียนอื่น
2. ตลาดผูใหบริการดานสุขภาพขยายตัวมากขึ้น
3. เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลและแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
ผลเสีย
1. เพิ่มปญหาการขาดแคลนแพทย พยาบาล ภายในประเทศจากInternal brain drain
2. เกิดการแขงขันจากแพทย พยาบาล ของประเทศอาเซียนอื่น จะมีการทดแทนดวยแพทย
พยาบาลที่Lower pay
3. รัฐบาลไมสามารถใชกฎระเบียบภายในเพื่อปกปองผูประกอบวิชาชีพภายในประเทศไดอีกตอไป
พรบ.วิชาชีพจะเปนเกราะภายในตอไปไดหรือไม
การเตรียมความพรอมและมาตรการของสภาวิชาชีพเพื่อรองรบผลกระทบจากการเขาเปน
ประชาคมอาเซียน
1. สรางความเขาใจกับสมาชิก
2. วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสพัฒนา ศึกษามาตรการการจางงานของประเทศใน ASEAN
3. วางแผนการผลิต รักษาสมดุลความตองการกําลังคน ใหบริการใคร ใหบริการอะไร ใหบริการ
อยางไร เนื่องจากแนวโนมลักษณะของประชากรไทยที่จะมีกลุมผูสูงอายุมากขึ้น
4. สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน เกิดเปน Thai Nurse Brand พัฒนาผูนํา/
ผูบริหารทางการพยาบาล สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา

๓

ความทาทายและโอกาส
การสรางThai Nurse Brand
สมรรถนะของพยาบาลไทย
บัณฑิตที่มีความรูดี ทักษะสูงและหลากหลาย
-บัณฑิตที่ใชชีวิตแบบไมเตรียมเผชิญความเสี่ยงกับการมีงานหรือหางานทํายาก หรือมีคานิ ยม
ที่ไมเอื้อตอการพัฒนาตนเอง จะเปนอุปสรรคอยางมากในศตวรรษที่ 21
Thainess /Thai Hospitality
การบริหารจัดการเพื่อรักษาคนดี
การพัฒนาบุคคลากร มืออาชีพ ใครก็แทนไมได
เตรียมคนใหพรอมเปนเจาของกิจการ เชน ธุรกิจดูแลคนชรา
สงออกการศึกษาพยาบาล
ซึ่งในอนาคตมีแนวคิดที่จะใหใช ASEAN Licence เพื่อใหสามารถ
เดินทางไปประกอบอาชีพไดในประเทศในกลุม ปจจุบันมีกลุมอาชีพวิศวกรและสถาปนิกไดมีการนําไปใช
แลว
ในปจจุบันตําแหนงของไทยในการใหบริการสุขภาพในอาเ
ซียนยังอยูในระดับที่สูงเนื่องจากมีระดับ
ความสามารถหรือเทคโนโลยีคอนขางสูง แตอัตราคาบริการดานสุขภาพคอนขางต่ํา

๔

กฎหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติ

โดย นางวารุณี สุรนิวงค
ที่ปรึกษาดานกฎหมายสภาการพยาบาล

พยาบาลในสถานะเปนผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งถือไดวาเปนวิชาชีพที่มีความเสียสละตอสังคม
นอกจากการปฏิบัติตอผูปวยดวยเจตนาดี มีความรู ความสามารถในวิชาชีพแลว พยาบาลจะตองมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่หรือผลมาจากการปฏิบัติหนาที่ดวย หากถูกฟองรองจะอางวาไมรูกฎหมาย
เพื่อใหตนพนจากความรับผิดชอบยอมไมได ดังนั้น การมีความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบ
วิชาชีพ จึงเปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญตอพยาบาลอยางนอยที่สุดควรจะตองศึกษากฎหมายดังตอไปนี้
1. กฎหมายวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ เปนกฎหมายที่ควบคุมผูประกอบวิชาชีพฯ หาก
กระทําผิดก็อาจถูกลงโทษดานจริยธรรม
2. กฎหมายอาญา เปนกฎหมายที่ใชฟองรองใหผูที่กระทําความผิดในทางอาญาตองรับโทษ
ลักษณะของโทษจะหนักหรือเบาขึ้นอยูกับเจตนาที่กระทําและผลของการกระทํา
3. กฎหมายแพง เปนกฎหมายที่ใชฟองรองผูกระทําความผิดในทางแพง สวนใหญจะฟองความผิด
ฐานละเมิด เพื่อใหผูกระทําความผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย การฟองรองกรณีนี้หาก
พยาบาลเปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐและเกิดกระทําผิดในขณะปฏิบัติหนาที่ ผูเสียหายจะตองฟอง
หนวยงานของรัฐโดยตรงเพื่อใหชดใชคาสินไหม ทดแทนเทานั้น จะฟองพยาบาลผูกระทําความผิดไมได หรือ
จะเลือกวิธียื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนก็ได คือมีทางเลือกตามกฎหมาย
วาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่นั่นเอง
4. กฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือน เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับพยาบาลที่เปน ขาราชการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายดังกลาวไดกําหนดในเรื่องการรักษาวินัยและเรื่องการดําเนินการทางวินัย
ขาราชการ ในกรณีที่พยาบาลกระทําผิดในเรื่องจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ หรือกระทําความผิดในทาง
อาญา หรือกระทําความผิดในทางแพงก็ตาม ผูบังคับบัญชาอาจยกเรื่องดังกลาวมาพิจารณาเพื่อดําเนินการ
ทางวินัยไดดวย
5. กฎหมายสถานพยาบาล เปนกฎหมายที่ใชควบคุมสถานประกอบกิจการสถานพยาบาลซึ่ง
พยาบาลสามารถไปประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเอกชน หรือเปนผูประกอบการกิจการสถานพยาบาล
หรือเปนผูดําเนินการสถานพยาบาลบางประเภทได
การพยาบาลเฉพาะทาง ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) 10 สาขา
- เนนสรางชุมชนใหเขมแข็ง และดูแลสงเสริมสุขภาพเปนหลัก
- ฝกอบรมในหลักสูตรและสาขาตางๆ ที่สภาการพยาบาลกําหนด
- ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรในสาขาตางๆ
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กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพพยาบาล
- การประกอบวิชาชีพ
- จริยธรรมแหงวิชาชีพ
- องคกรวิชาชีพ
- การถูกเรียกรอง
การปฏิบัติตอผูมารับบริการ
- ความสัมพันธระหวางผูประกอบการวิชาชีพกับผูรับบริการ
- ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและไมประมาท
- การรายงานแพทยผูสั่งการรักษา
- บันทึกทางการพยาบาล
- ตองศึกษาและพัฒนาตนเอง
- ตองทํางานดวยความอดทนและพัฒนาวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพพยาบาล
- มาตรฐานการพยาบาลและผดุงครรภ พ.ศ.
2545
- มาตรฐานบริการพยาบาลในสถานพยาบาลประเภทไมรับคางคืน พ.ศ. 2548
- มาตรฐานบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ พ.ศ. 2548
- มาตรฐานบริการในระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ พ.ศ. 2548
- มาตรฐานบริการพยาบาลในระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
การปฏิบัติงานพยาบาลเวชปฏิบัติ
- ทําการรักษาโรคเบื้องตนตามขอกําหนดของสภาการพยาบาล
- ใหภูมิคุมกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
- ใหยาตามคูมือการใชยาที่สภาการพยาบาลกําหนดจายได
19 รายการ
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การใชยาสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ

โดย รศ. ลัดดาวัลย ผิวทองงาม

ยาลดความดันโลหิตสูง
เปาหมายการรักษา
1. ลดความเสี่ยงตออัตราการปวยและอัตราการตายจากโรคหลอดเลือด หัวใจและสมอง
2. ควบคุม BP (เปาหมาย JNC VII)
- ในผูสูงอายุใหลดระดับ < 140/90 mmHg
- ในผูปวยอายุนอย วัยกลางคน โรคเบาหวานหรือโรคไตใหลด < 130/80 mmHg
ยาควบคุมความดันโลหิต
1. Diuretic ลด Sodium และปริมาตรน้ําในรางกาย
2. Adrenergic-blocker ลดการทํางานของระบบประสาท Sympathetics
3. ACE inhibitor, Angiotensin receptor blocker ขยายหลอดเลือดและลดการคั่งของเกลือและน้ําใน
รางกาย
4. Calcium channel blocker ชวยขยายหลอดเลือด
1. ยากลุม Diuretic
1.1 Hydrochlorothiazide
- เปนยากลุมแรกที่ผูปวยความดันโลหิตสูงไดรับ
ผลขางเคียงของยา
- K ต่ํา, UA สูง, FBS สูง, Lipid สูง
1.2 Moduretic
- ลดการขับ Potassium
1.3 Furosemide
- ใชลดความดันกรณีความดันสูงจากภาวะบวมน้ํา
อาการขางเคียง
- Hypokalemia ทําใหหัวใจเตนไมเปนจังหวะ
- Hyperuricemia
- พิษตอหู
- การ Push Lasix ควร push ยาชาๆถาpushยาเร็ว จะเกิดหูดับได
2. ยากลุม Beta blockers
- Non selective beta-blocker: propranolol 40-60 mg แบงวันละ 2-4 ครั้ง
- Selective beta 1 – blocker: atenolol 25-100 my OD
ผลขางเคียง
- TG สูง, HDL ต่ํา, FBS สูง (บดบังภาวะ Hypoglycemia ในผูปวย DM)จะใขเปนยาขนาน
แรกก็ตอเมื่อมีขอบงชี้เทานั้น เชนpostmyocardial infarctionหรือtachyarrhythmia
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2.1 Methyldopa (Aldomet)
- ออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทสวนกลาง
- ใชไดดีในหญิงมีครรภ
- ไมควรใชในโรคตับ, ผูที่มีภาวะซึมเศรา
- ใชขนาด 250 mg 500-2,000 mg/day แบงใหวันละ 2 ครั้ง
3. ยากลุม Calcium channel blockers
3.1 Amlodipine (NORVASC) 2.5-10 mg OD
อาการขางเคียง
- ขอเทาบวมเวลายืนนานๆ ตอนกลางคืนควรยกเทาสูง ตอนเชาเทาจะยุบบวม
4. ยากลุม Angiotensin Converting Enzyme inhibitors
4.1 Enalapril 5-40 mg OD
ผลขางเคียง
- มีอาการไอ, K สูง, ไตวาย
- หามใชในหญิงตั้งครรภ
5. ยากลุม Angiotensin II Receptor Blockers
- ยา Losartan, Valsartan
- หามใชในหญิงตั้งครรภ
การปรับลดขนาดหรือจํานวนยา
- จะกระทําไดตอเมื่อสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดอยางมีประสิทธิภาพเปนเวลา
อยางนอย 1 ป
- โดยคอยๆ ลดขนาดยาหรือถอนยาออกอยางชาๆ ซึ่งมักจะทําไดในผูปวยที่มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแลว
- ควรติดตามผูปวยเนื่องจากความดันโลหิตอาจสูงขึ้นอีกในระยะเปนเดือนหรือเปนปหลังหยุดยา
โดยเฉพาะผูปวยที่ไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรักษาโรคความดันโลหิต
- ลดน้ําหนักให
BMI = 18.5-23
- ทานอาหาร
DASH diet (Dietary Approach to Stop HT) คือ รับประทานผัก ผลไมที่ไมหวาน
และลดปริมาณไขมันในอาหาร
- จํากัดเกลือในอาหาร
NaCl นอยกวา 2.4 กรัม (เกลือ 1 ชอนชา มีโซเดียม 2.3 กรัม)
- การออกกําลังกายชนิด
Aerobic เชน การเดินเร็วๆ อยางนอย 30 นาทีตอวัน
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ยาเบาหวาน
เปาหมาย ระดับน้ําตาลหลังอาหาร ไมนอยกวา 8 ชม. < 126 มก.ดล.(ปกติ 70-110)
ระดับน้ําตาลบนเม็ดเลือด (HbA1C) นอยกวารอยละ 7 (ปกติ 4-6)
ยาลดน้ําตาลในเลือด
1. กระตุนใหผลิต insulin เพิ่มขึ้น
2. กระตุนใหผลิต insulin ออกฤทธิ์ ดีขึ้น
3. ยับยั้งการดูดซึมกลูโคส
4. insulin
ยาตานเกร็ดเลือด
ปองกัน ischemic stoke MI Blood clot
Aspirin ยับยั้งการสราง thomboxane
ยาแกปวด
Opioid ใชไดผลดีสําหรับพยาธิสภาพจากการกระตุน noeiceptors ของ cutaneous หรือ deeptissue
ของเนื้อเยื่อ กระดูกและขอ และปวดจากการดึงรั้งกด visceral pain
ยา Opioid ใชไมไดผล สําหรับ neuropathic และ deaffentation pain
Tamadol ไมควรใชสําหรับปวดจากการผาตัด ทําฟน มีประสิทธิภาพต่ํากวา para ไมควรใชในเด็ก และ
วัยรุน
ไมควรใชยา non-opioid หลายตัวรวมกัน เพราะไมสามารถเสริมฤทธิ์กันเพื่อลดปวดได แตทําให
ผลขางเคียงเพิ่มขึ้น หากใชตัวหนึ่งไมไดผล จึงเปลี่ยนใชอีกตัว
Morphine ไมมีขอจํากัดเรื่อง ขนาดยา ปรับตามอาการปวด
ยาโรคขอเสื่อม ยาหลักควรเปน acetaminophen เนนใหลดน้ําหนัก
NSAIDs ระวังการใชกับผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป //โรคกระเพาะ ใหในขนาดสูง //ไดยา steroid
//anticoagulants
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พยาบาลเวชปฏิบัติกับการจัดการภัยพิบัติ

วิทยากรบรรยาย : นายแพทยจิระพงษ ศุภเสาวภาคย

ปจจัยที่มีความความสําคัญในการประเมินความเสี่ยงในกรณีเกิดสถานการณภัยพิบัติ
คือสมการ

Risk = Hazard x Vulnerability
Capacity

โดย Risk (ความเสี่ยง)
Hazard (ภัย)

= ผลของความเสี่ยงที่เกิดจากจากสถานการณภัยพิบัติ
= สาเหตุของอันตรายที่เกิดขึ้นสงผลใหเกิดความเสียหายตอชีวิต
ทรัพยสิน ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ ฯ
Vulnerability (จุดออน) = คุณลักษณะของชุมชนหรือระบบที่ออนไหวตอการกระทบจากภัย
พิบัติ
Capacity (ความสามารถในการรับสถานการณ) = ผลรวมของจุดแข็งและทรัพยากรที่มีอยูในระบบ
ที่สามารถนํามาใชในการปฏิบัติการตอบสนองตอภัยพิบัติ

การจัดการภาวะภัยพิบัติ แบงเปน 4 ขั้นตอนคือ
1. การเตรียมการ (Preparedness) ซึ่งประกอบดวย
Surge Capacity คือความสามารถในการปรับการปฏิบัติงานใหเขากับความตองการที่
เพิ่มขึ้นอยางทันทีทันใด การประเมินประกอบไปดวย “4C, 4Sและ3T”โดย
4C คือ
• Command (การสั่งการ),
• Control (การบังคับบัญชา),
• Communications (การสื่อสาร) และ
• Coordination (การประสารงาน)
4S คือ
• Space (พื้นที่สําหรับการดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉิน/ไมฉุกเฉิน พื้นที่การรักษา
เฉพาะ)
• Staff (เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสายงานตางๆที่เกี่ยวของกับการตอบสนองตอ
ภาวะภัยพิบัติ)
• Stuff (อุปกรณที่ใชในการปองกันตัวของผูปฏิบัติงาน , อุปกรณดูแลรักษาผูปวย ,
พัสดุครุภัณฑอื่นๆ)
• Special (อุปกรณที่จําเปนในการตอบสนองตอภาวะภัยพิบัติเฉพาะกรณี)
3T คือ
• Triage (สิ่งจําเปนในการคัดแยกผูปวย เชน พื้นที่ บุคลากร ระบบลงทะเบียน)
• Treatment (พื้นที่สําหรับใหการดูแลรักษา หนวยสนับสนุนที่เกี่ยวของ)
• Transport (ระบบการขนสงผูปวย)

๑๐

HEICS (hospital Emergency Incident Command System) คือระบบบัญชาการเหตุ
กรณีฉุกเฉินในโรงพยาบาล มีหลักการโดยทั่วไป คือ
• ใหผูปวยปฏิบัติงานรายงานผลไปบังผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว เพื่อปองกันความ
ซ้ําซอนในการรายงายและทําใหการเดินทางของขาวสารมีทิศทางที่แนนอน
• ผูบังคับบัญชา 1 คน ควรมีบุคคลใตบังคับบัญชาโดยตรง 3 – 7 คน เพื่อปองกันความ
สับสนจากการไดรับขาวสารมากเกินไป
2. การตอบสนอง (Response) คือการตอบสนองในการใหความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณขึ้น
โดยใช
MIMMS (Major Decedent medical Management System) เปนแนวทางการ
จัดรูปแบบการตอบสนอง เปนระบบการบริหารจัดการ แบงเปน 3 ระยะ คือ
๑. กอนเกิดเหตุการณ: เพื่อเตรียมการและลดผลกระทบ
2. ระหวางเหตุการณ: ประกอบไปดวยขั้นตอนปฏิบัติและ “CSCATTT” เพื่อจัดตั้งหนวย
แพทยเผชิญเหตุ
3 หลังเกิดเหตุการณ: การฟนฟู บูรณะและการเยียวยา
CSCATTT ประกอบดวย
1. Command and Control การสั่งการและควบคุม
2. Safety ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด โดยมีลําดับ
ความสําคัญ ดังนี้
2.1 ความปลอดภัยของตนเองและเพื่อรวมงาน
2.2 ความปลอดภัยของประชาชนที่อยูโดยรอบ
2.3 ความปลอดภัยของผูบาดเจ็บ
2.4 ความปลอดภัยของสิ่งแวดลอม
3. Communication มีหลักปฏิบัติในการสื่อสารในเหตุสาธารณภัย เปนตัวยอ
“METHANE”ซึ่งไดแก
My call-sign/ Major incident stanby or Declared
Exact Location
Type of incident
Hazards
Access
Number and severity
Emergency services
4. Assessment เปนการประเมินสถานการณและความพรอมของทรัพยากร.
5. Triage เปนการคัดแยกผูปวยตามความรุนแรง เพื่อลดการสูญเสียชีวิต โดย คือ
หลักการ” ทําประโยชนมากที่สุดใหกับคนจํานวนมากที่สุด ” และตองคํานึงไวเสมอวา ”อาการของผูปวย
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา”
START Triage เปนการคัดแยกผูบาดเจ็บในที่เกิดเหตุอยางรวดเร็วโดยแบงผูบาดเจ็บ
ออกเปน 4 กลุม ใชตัวยอ “IDME”คือ

๑๑

I = Immediate (แดง) เปนผูบาดเจ็บฉุกเฉินมีภาวะเปนอันตรายตอชีวิต
จําเปนตองรับการรักษาทันที
D = Delayed (เหลือง) เปนผูบาดเจ็บที่จําเปนตองรับการรักษาตอในโรงพยาบาลแต
ไมมีภาวะที่เปนอันตรายตอชีวิต รอได
M = Minimal (เขียว) เปนผูบาดเจ็บเล็กนอย
E = Expectant (ดํา) เปนผูบาดเจ็บรุนแรงมาก จนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ หรือโอกาส
รอดชีวิตนอยมาก
Triage Sort ใชเกณฑการประเมิน 3 ขอ คือ
1. Respiratory rate
2. Systolic blood
3. Glasgow Come Scale
6. Treatment คือ การดูแลรักษา ณ ที่เกิดเหตุ ใหคํานึงถึงความเรงดวนของอาการ

บาดเจ็บ
7.
Transport คือ ชวยทางการลําเลียงผูบาดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุ ไปยังสถานที่ที่
เหมาะสมโดยมีการลําดับความสําคัญของผูบาดเจ็บ
3. การบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ ( Mitigation) และการเตือนภัยลวงหนา เปนชองการ
สื่อสารขอมูลที่เปนประโยชน เพื่อเกิดการเตรียมการตัดสินใจและตอบสนองตอเหตุการณภัยพิบัติไดอยาง
เหมาะสมทันเวลา
4. การฟนฟู ( Recovery) เพื่อใหการดําเนินชีวิตของอชุมชนกลับเขาสูภาวะปกติและเพิ่ม
ศักยภาพในการตอบสนองตอภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สรุป

เปาหมายของการจัดการภาวะภัยพิบัติ คือ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานชวยเหลือผูปวยและ
ผูบาดเจ็บที่ไดรับผลกระทบจากภาวะภัยพิบัติได โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู การเตรียมการรับภัยพิบัติไว
ลวงหนา จะทําใหผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของสามารถคาดการณ เตรียมการรับมือและตอบสนองตอเหตุการณได
อยางเหมาะสมทันทวงที เพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพยสินที่จะเกิดขึ้นได

๑๒

ปญหาภาวะซึมเศราที่พบในชุมชน : การคัดกรองและการจัดการ

โดย รองศาสตราจารย นพ.มาโนช หลอตระกูล

โรคซึมเศรา (Major depressive disorder) เปนความผิดปกติทางจิตเวชที่พบไดบอย ความชุก
ในระยะ 12 เดือนของโรคซึมเศราโดยเฉลี่ยอยูประมาณรอยละ 6 เพศหญิง มีความเสี่ยงมากกวาเพศชาย
2 เทา
โรค panic อยู ๆ ใจสั่น, ผวา เปนเหมือนโรคหัวใจ เปนเรื่องของประสาทอัตโนมัติทํางานผิดปกติ
สําหรับประเทศไทย ทั่วประเทศมีจิตแพทย 500 คน ใน กทม. 200 คน ในประเทศญี่ปุน
มีจิตแพทย 20,000 คน ลอสแองจิลิส มีจิตแพทย 3,000 คน
ลักษณะสําคัญของภาวะซึมเศรา
1. อารมณเปลี่ยนแปลง เชน อารมณเศรา หดหู เบื่อหนาย ไมแจมใส หงุดหงิดงาย
2. ความคิดเปลี่ยนไป เชน คิดวาตนเองไรคา ลมเหลว ไมมีทางออก
3. สมาธิ ความจํา ลดลง จิตใจเหมอลอย ไมสามารถคงความสนใจไดนาน หลงลืมงาย
4. มีอาการทางรางกาย เชน นอนไมหลับ หลับ ๆ ตื่น ๆ ออนเพลีย เดินไมหยุด เบื่ออาหาร
น้ําหนักลดหรือเพิ่ม
เกณฑการวินิจฉัยโรคซึมเศรา
ก. มีขอหนึ่งขอใดตอไปนี้
1. เบื่อหนายหมดความสนใจในสิ่งตาง ๆ
2. อารมณซึมเศรา
ข. รวมกับมีอาการดังตอไปนี้ ตั้งแต 4 อาการขึ้นไป
1. เบื่ออาหาร หรือ น้ําหนักลด หรือเพิ่มเนื่องจากกินมากเกินไป
2. นอนไมหลับ ตองเปนแบบ Tripical insomnia
3. ออนเพลีย ไมมีเรี่ยวแรง
4. ความคิด การเคลื่อนไหวชา หรือกระสับกระสาย
5. สมาธิ ความจําเสื่อม
6. มีความคิดอยากตาย
7. รูสึกตนเองไรคา ตําหนิตนเอง
โดยมีอาการเหลานี้แทบทุกวัน ติดตอกันนานอยางนอย 2 สัปดาห
อารมณเศราอยางไรจึงจัดวาผิดปกติ
อารมณซึมเศราเปนมากจนเห็นไดชัด รวมกับเกณฑการวินิจฉัยโรคซึมเศรา ขอ ก. มีขอใดขอหนึ่ง
และรวมกับ ขอ ข. อีก 4 อาการ ที่มีความรุนแรงตองใหการชวยเหลือ เปนภาวะผิดปกติ
การวินิจฉัยแยกโรค
1. ภาวะซึมเศราตามปกติ อาการเริ่มตนของโรคมักเปนอาการวิตกกังวล หรือมีอาการซึมเศรา
เล็กนอย
2. ยาหรือสารตาง ๆ ทําใหเกิดอาการซึมเศราได ที่สําคัญ ไดแก glucocorticoid และภาวะที่เกิด
จากการหยุดเสพแอมเฟตามีนหรือโคเคน

๑๓
3. โรคทางรางกาย ที่พบบอย คือ โรคของระบบประสาทสวนกลาง เชน โรคเนื้องอกในสมอง,
โรคพารกินสัน, SLE
4. Anxiety disorder ผูปวยมีอาการวิตกกังวลในเรื่องตาง ๆ นอนไมหลับ ออนเพลีย อาการที่ชวย
ในการแยก คือ ใจสั่น มือสั่น เหงื่อออก
แบบคัดกรองภาวะซึมเศรา
แบบคัดกรองภาวะซึมเศรา
มีสวนชวยไดมากในกรณีที่ผูปวยมีจํานวนมาก และบุคคลากรมีเวลาในการสอบถามอาการตาง ๆ
ของโรคซึมเศรา แบบประเมินที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน ไดแก แบบประเมิน Patient Health
Questionair (PHQ-9)

๑๔
แบบสอบถามสุขภาพผูปวย
(Patient Health Questionnair : PHQ-9)
ชื่อ..........................................................................

วันที่..........................................................

ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา ทานมีอาการดังตอไปนี้บอยแคไหน (ทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับคําตอบ
ของทาน)
อาการ
1. เบื่อทําอะไร ๆ ก็ไมเพลิดเพลิน
2. ไมสบายใจ ซึมเศรา หรือทอแท
3. หลับยาก หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ หรือหลับมากไป
4. เหนื่อยงาย หรือไมคอยมีแรง
5. เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป
6. รูสึกไมดีกับตัวเอง คิดวาตัวเองลมเหลว หรือเปนคนทําให
ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง
7. สมาธิไมดีเวลาทําอะไร เชน ดูโทรทัศน ฟงวิทยุ หรือทํางาน
ที่ตองใชความตั้งใจ
8. พูดหรือทําอะไรชาจนคนอื่นมองเห็น หรือ กระสับกระสาย
จนทานอยูไมนิ่งเหมือนเคย
9. คิดทํารายตนเอง หรือคิดวาถาตาย ๆ ไปเสียคงจะดี

ไมเคย

มีบางวัน มีคอนขาง
ไมบอย
บอย

มีเกือบ
ทุกวัน

เกณฑการวินิจฉัยโรคซึมเศรา DSM-IV
คะแนนของขอคําถามแตละขอมี 4 ระดับ ตั้งแต ไมมีเลย (คะแนน = 0) มีบางวันไมบอย
(คะแนน = 1) มีคอนขางบอย (คะแนน = 2) และมีเกือบทุกวัน (คะแนน = 3) หลังจากผูปวยตอบแลว
ใหรวมคะแนนจาก ขอ 1-9 โดยคาคะแนนรวม มีไดตั้งแต 0-27 ถาผูปวยมีคะแนน ตั้งแต 9 ขึ้นไป ถือวามี
ภาวะซึมเศรา
คาทางสถิติของแบบประเมินที่จุดตัดนี้มี
Sensitivity = 0.84, Specificity = 0.77, Positive
Predictive Value (PPV) = 0.21 และ Negative Predictive Value (NPV) = 0.99
ในทางปฏิบัติเมื่อผลการคัดกรองพบวา ผูปวยมีคะแนนตั้งแต 9 ขึ้นไป จะสงผูปวยพบแพทย

การรักษาโรคซึมเศรา

๑๕
เปาหมายการรักษาในระยะแรก คือ เพื่อใหอาการทุเลาลง รูปแบบการรักษา
1. การทําจิตบําบัด ใชในลําดับแรกในผูปวยที่มีอาการไมรุนแรง อาการไมยุงยากซับซอน
2. การรักษาดวยยา ยาทุกชนิดไมไดออกฤทธิ์ทันที จะเห็นผลหลังจากใชยาไปแลว 1-2 สัปดาห
ยาที่นิยมใชในปจจุบันเปนยา (First line drug) คือ Fluoxetine และ Sertraline ซึ่งผลิตในประเทศ ราคา
ถูก มีฤทธิ์ขางเคียงนอยมาก ปลอดภัยและอยูในบัญชียาหลัก
- ระยะ
Acute กินเวลา 6-12 สัปดาห
- ระยะ
Continuation เมื่อผูปวยอาการดีขึ้น ตองรักษาตอเพื่อปองกันโรคกลับมากําเริบ โดยให
ยาระยะยาวตอไปนาน 4-6 เดือน แลวคอย ๆ ลดยาลง ใชเวลาเปนเดือน
การใหยาระยะยาว เมื่อผูปวยมีประวัติบอยเปนโรคซึมเศรา 2-3 ครั้งขึ้นไป อาจตองรักษากินยานาน
2-3 ป
สวนใหญการรักษาที่ไดผลดี มักใชการทําจิตบําบัดรวมกับการรักษาดวยยา
หลักการดูแลผูปวย
1. สื่อสารใหความเขาใจเกี่ยวกับการเจ็บปวย
2. ใหการชวยเหลือทางดานจิตใจและการปรับตัว
3. ชวยลดปญหาดานตาง ๆ อยาใหผูปวยเครียด
4. ญาติมีสวนชวยใหผูปวยดีขึ้น ญาติตองรวมมือ

๑๖

ความผิดปกติทางพัฒนาการที่พบบอยในเด็ก: การคัดกรองและแนวทางการดูแล

โดย แพทยหญิงเบญญาชลี เตชะแสนศิริ

ความผิดปกติทางพัฒนาการที่พบบอย
- ภาวะบกพรองทางสติปญญา
- พัฒนาการทางภาษาลาชา
- กลุมอาการออทิซึม
- โรคซนสมาธิสั้น
- ความบกพรองของทักษะการเรียน
พัฒนาการหลัก 4 ดาน
- ดานสังคมและการชวยเหลือตัวเอง
- ดานกลามเนื้อมัดเล็ก
- ดานภาษา
- ดานกลามเนื้อมัดใหญ
เมื่อมีเด็กมารับบริการตรวจสุขภาพ ใหสอบถามผูปกครองวามีความกังวลเกี่ยวกับพัฒนาการหรือ
พฤติกรรมเด็กหรือไม แยกเปนสองคําตอบดังนี้
มีความกังวล
ไมมีความกังวล
ประเมินเบื้องตน
ทบทวนปจจัยเสี่ยงตางๆ และสังเกตพฤติกรรมเด็ก
ระหวางการตรวจ
- ทบทวนปจจัยเสี่ยง
- รวบรวมขอมูลดานพัฒนาการที่ผานมา
- ตรวจรางกาย สังเกตพฤติกรรมเด็กและ
ระหวางเด็กกับผูปกครอง
- พิจารณาใชแบบทดสอบคัดกรองที่
เหมาะสม
 หากสงสัยวาผิดปกติ ใหสงตอไปที่ผูเชี่ยวชาญ
 หากมีปจจัยเสี่ยง ก็ใหคําแนะนําเบื้องตน แลวนัด
ติดตามกอนกําหนด
 หากไมพบความผิดปกติ ก็ใหคําแนะนําเบื้องตน
 หากไมมีปจจัยเสี่ยง ใหดูตอวาเปนชวงที่เด็กอายุ
แลวนัดติดตามกอนกําหนด
9,18,24,30 เดือนหรือไม
 หากไมใช ใหนัดตามตารางปกติ
 หากใช ใหประเมินพัฒนาการดวยแบบทดสอบคัด
กรอง
 หากสงสัยวาผิดปกติ ใหสงตอไปที่ผูเชี่ยวชาญ
 หากไมพบวาผิดปกติ ใหนัดตามตารางปกติ

๑๗

แบบประเมินคัดกรองที่นิยมใชในประเทศไทย
- Denver II
- อนามัย 4๙
- การวาดรูป
แบบประเมินคัดกรองโดยการวาดรูป
- Gesell Figure Drawing
- Draw-A-Person
ขอควรคํานึง
1. อายุ 7 เดือน ยังไมพลิกจากคว่ําไปหงาย
2. อายุ 9 เดือน ยังไมพลิกจากหงายไปคว่ํา
3. อายุ 10 เดือน ยังนั่งอยูเองไมได
4. อายุ ๑๘ เดือน ยังไมเดิน
5. อายุ ๒ ป ยังไมวิ่ง
6. อายุ ๒ ปครึ่ง – 3 ป ยังไมกระโดด
7. อายุ ๔ ป ยังถีบสามลอไมได
ภาวะบกพรองทางสติปญญา

ความหมาย
๑. ระดับเชาวนปญญาต่ํากวาเกณฑเฉลี่ย (ตรวจเมื่ออายุ ๖ ปขึ้นไป)
ระดับเชาวนปญญาต่ํากวาเกณฑเฉลี่ย ๒ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกณฑเฉลี่ย ๑๐๐
+ ๑๕ – นอยกวา ๗๐
ระดับความรุนแรง
เล็กนอย (๕๐
-๗๐) ถือเปนกลุมที่เรียนได
มาก (
<50) ถือเปนกลุมที่เนนฝกทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต
๒. อาการแสดงกอน ๑๘ ป
แนวทางคัดกรอง
• หาปจจัยเสี่ยง
• ตรวจรางกายดูความผิดปกติของรูปรางหนาตา
• สังเกตพฤติกรรมเด็ก
แนวทางการดูแล
• สงตอกุมารแพทย หรือ แพทยผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาความผิดปกติรวมหรือสงตอเด็กเพื่อ
ฟนฟูสมรรถภาพ
• ใหคําแนะนําสิทธิพิเศษสําหรับคนพิการ

๑๘

พัฒนาการทางภาษาลาชา
- พฤติกรรมที่บงชี้วาเด็กอาจมีภาษาลาชา
อายุ
พฤติกรรมพัฒนาการทางภาษา
แรกเกิด – 4 เดือน
ไมตอบสนองตอเสียงในชวงที่เด็กกําลังตื่นดี
๕ – ๗ เดือน
สงเสียงนอย หรือไมสงเสียงออแอ โตตอบกับผูเลี้ยงดู
๙ – ๑๒ เดือน
ไมหันหาเสียง ไมทําเสียงเลียนพยัญชนะอื่น นอกจาก “อ”
๑๕ เดือน
ไมพูดคําที่มีความหมายอยางนอย 1 คํา
๑๘ เดือน
ไมเขาใจหรือทําตามคําสั่งอยางงาย ไมพูดคําที่มีความหมาย 3 คํา
๒ ป
ไมพูดคําที่มีความหมายตางกัน 2 คําตอเนื่องกัน พูดคําศัพทนอยกวา 50 คํา
๒ ปครึ่ง
ไมพูดเปนวลียาว 3-4 คํา ยังทําเสียงไมเปนภาษา
๓ ป
ไมพูดเปนประโยคสมบูรณ ผูอื่นฟงภาษาที่เด็กพูดสวนใหญไมเขาใจ
๔ ป
เลาเรื่องสั้นๆไมได ผูอื่นยังฟงภาษาที่เด็กพูดไมเขาใจเกินรอยละ 25
แนวทางการใหคําแนะนํากับผูเลี้ยงดูเด็ก
1. ออกเสียงพูดใหชัดเจน
2. เนนพูดกับเด็กเปนคําเดี่ยวๆ ใหตรงกับเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้น
3. กระตุนใหเด็กออกเสียงเปนคําพูดกอนที่จะตอบสนอง
4. ลดเวลาการดูโทรทัศนตามลําพังของเด็ ก
อาการแสดง

กลุมอาการออทิซึม
 ไมหายขาด และ ขึ้นทะเบียนเปนผูพิการได
 ไมสบตา ไมพาที ไมชี้นิ้ว
 ประเมินเมื่อ 18 เดือน (บางคน 12 เดือน เห็นอาการแลว)
 มีความบกพรอง 3 ดาน
1. ทักษะทางสังคม
2. ทักษะทางภาษา
3. ความผิดปกติทางพฤติกรรม เชน พฤติกรรมซ้ําๆ มีความสนใจเฉพาะเรื่องบางเรื่อง
ที่จํากัด ไมชอบการเปลี่ยนแปลง เปนตน

๑๙

พัฒนาการของการแสดงความสนใจรวม
อายุ
การแสดงความสนใจรวม
๘ – ๑๐ เดือน
เด็กจะมองตามวัตถุหรือสถานการณที่ผูเลี้ยงดูมอง
๑๐ – ๑๒ เดือน
มองตามสิ่งที่ผูเลี้ยงดูชี้ และมองใบหนาผูเลี้ยงดูดวย
๑๒ – ๑๔ เดือน
ชี้ไปยังสิ่งที่ตนเองสนใจ เพื่อสื่อสารบอกความตองการ และ
ดึงความสนใจของผูเลี้ยงดูไปที่สิ่งนั้นดวยการมองหนาและชี้
๑๔ – ๑๖ เดือน
เริ่มชี้ไปยังสิ่งที่ตนเองสนใจ และชี้ชวนใหผูเลี้ยงดูสนใจ ตาม
ดวยมองหนาสลับไปมาระหวางผูเลี้ยงดูและสิ่งที่สนใจ
พัฒนาการทางภาษาที่บกพรอง
การใชภาษา
• ไมสงเสียงโตตอบกับผูเลี้ยงดู ซึ่งปกติเริ่มตอน 6 เดือน
• ไมมีการเลนเสียงริมฝปาก ซึ่งปกติเริ่มเมื่ออายุ 6 เดือน
• ไมมีคําพูดเดี่ยวที่มีความหมาย ซึ่งปกติเริ่มเมื่ออายุ 1 ป
• พูดคําซ้ําๆ ซึ่งอาจพบไดในเด็กปกติกอน 2 ขวบ แตจะ
นอยลงไปเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น

ความเขาใจภาษา
• ไมสนใจเสียงเรียกหรือเสียงคุยของผูอื่น
• จําเสียงคนเลี้ยงไมได
• บกพรองหรือเบี่ยงเบนในการใชภาษาทาทาง
• ไมมีการใชทาทางประกอบ หรือมีนอย
• ไมเขาใจความหมายของภาษา ขณะที่วัยเดียวกัน
สวนมากเขาใจ

เครื่องมือคัดกรอง
- แนะนําใหทําทุกรายที่อายุ 18 – 14 เดือน
1. CHAT สังเกต รวมกับถามผูเลี้ยงดู
2. M-CHAT แบบสอบถามจากผูเลี้ยงดู ใชสําหรับอายุ 16 – 48 เดือน
3. STAT สังเกตพฤติกรรมเด็กเปนหลัก ใชสําหรับอายุ 2 – 3 ป
4. PDDST II แบบสอบถามจากผูเลี้ยงดู ใชในเด็กต่ํากวา 6 ป
- การวินิจฉัย จะประเมินตาม DSM – IV – TR
แนวทางการดูแล
- ฝกพูด
- ใหการศึกษา (โดยอาจตองมีหลักสูตรพิเศษ)
- ฝกทักษะทางสังคม
- รักษาพฤติกรรมไมพึงประสงค

๒๐

โรคซนสมาธิสั้น

เกณฑการวินิจฉัยตาม
DSM IV TR
• อาการเริ่มกอนอายุ 7 ขวบ
• มีอาการมากจนเสีย function เรื่องการเรียน และ การเลนกับเพื่อน
• มีปญหาความสัมพันธ หุนหันพลันแลน
• หายไดถาไมมีความผิดปกติ 10 ขวบ หรือ วัยรุน
การใหขอมูลและคําปรึกษาแกครอบครัว
1. จัดหาสถานที่สงบใหเด็กทําการบาน
2. จัดตารางเวลาใหขัดเจน
3. ถามีสมาธิสั้นมากๆ ผูใหญควรคุมจนเสร็จ
4. จัดกฎระเบียบบานของใชได
5. ใหรางวัลในกรณีทําพฤติกรรมที่ตองการ
6. ฝกใหควบคุมอารมณ
7. เปดโอกาสใหเปลี่ยนอิริยาบถ
8. เพิ่มเวลาออกกําลังกาย
9. ฝกใหเด็กเรียนรูที่จะหยุด
10. อยาโวยวาย พูดสั้นๆ ใชอารมณ
การใหคําแนะนํากับครู
1. จัดใหนั่งหนาชั้น ไกลประตูหนาตาง
2. จัดกิจกรรมเปลี่ยนกิริยาบถ
3. ชมเลยหรือใหรางวัลเมื่อปฏิบัติดี
4. คิดวิธีเตือนไมใหเด็กเสียหนา
5. เขียนการบานบนกระดาน
6. ถาสั่งดวยวาจา ควรสั่งตามขั้นตอน
7. ตรวจสมุดงานสม่ําเสมอ
8. ถามีสมาธิสั้นมาก ควรลดเวลางานใหสั้นลง
9. หลีกเลี่ยงการใชวาจาตําหนิ ประจาน ประณาม
10. ตัดคะแนน งดพัก ทําเวร เมื่อเด็กทําผิด
11. มองหาจุดดีของเด็ก และสนับสนุนใหแสดงออกถึงขอดีของตนเอง
12. พยายามสรางบรรยากาศที่เขาใจและเปนกําลังใจใหเด็ก
13. ควรไดรับการสอนแบบตัวตอตัว
14. ครูควรใหเวลาที่ใชในการสอบนานกวาปกติ

๒๑

คําจํากัดความ
-

ความบกพรองของทักษะการเรียน

เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเด็กวัยเดียวกันอยางนอย 2 ชั้นป (ซึ่งทําใหวินิจฉัยไดลาชา)
- ไมหายแตทุเลา
- ไมเกี่ยวกับสติปญญา
ประเภทของความบกพรองของทักษะการเรียน
1. ความบกพรองของทักษะการอาน : โยงเสียงกับพยัญชนะ สระ ไมได
2. สมองแยกไมออกเสียง ช ฉ
3. ความบกพรองดานการเขียน
- เขียนสะกดคํา
- บังคับกลามเนื้อมือใหเขียนไดปกติ
4. ความบกพรองของทักษะการคํานวณ : ไมเขาใจจํานวน ปกติเขาใจเมื่อ 2 ½ ขวบ
แนวทางการดูและใหคําแนะนํา
• อธิบายใหผูปกครองและเด็กเขาใจเกี่ยวกับปญหา และผลกระทบ
• วางแผนดานการศึกษา
• ปรับพฤติกรรม หากมีปญหาเรื่องงานไมเสร็จ
• สงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาทักษะที่ชอบหรือมีความถนัด

๒๒

การพัฒนางานประจําจากผลงานวิจัย และการพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา

โดยรองศาสตราจารย ดร.สุนีย ละกําปน

• R2R หรือ Routine to Research
หมายถึง การปรับปรุงหรือการพัฒนางานประจํา โดยใชกระบวนการวิจัย
★ งานประจํา  สังเกต  ปญหาที่ตองการหาคําตอบดวยการวิจัย
• หัวใจของ R2R
อยูที่คนที่ทํางานประจํา ตองการพัฒนางานของตัวเองใหดีขึ้น แลวก็ใชกระบวนการเพื่อคิดหาวิธี โดย
มุงตอบคําถามวาทําอยางไร (HOW) เพื่อใหงานในจุดนั้นทําไดดีขึ้น
• ขั้นตอนการวิจัยทางการพยาบาล
1. เรื่อง / ปญหาวิจัย
2. ทบทวนวรรณกรรม
3. กําหนดตัวแปร
4. ตั้งสมมติฐาน
5. ออกแบบการวิจัย
6. เก็บรวบรวมขอมูล
7. เตรียมขอมูล เพื่อการวิเคราะห
8. วิเคราะหขอมูล
9. แปลผลขอมูล
10. รายงานผลและเผยแพร
- โดยทุกขั้นตอนตองอยูในกรอบของทฤษฎี
• เริ่มตนคิดหัวขอวิจัยอยางไร
1. ความไมพอใจในสิ่งที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน ใหเอากิเลสของตนเปนที่ตั้งโจทย อยาทําตัวเปนพวก
“ทองไมรูรอน”
2. ความพอใจหรือเปาหมายขององคกรซึ่งรวมถึง ผูปวยและครอบครัว ใหเอากิเลสของคนอื่นมาเปน
ที่ตั้งโจทย
3. การอานวารสารและงานวิจัยที่ตีพิมพแลว
4. การพบปะพูดคุยหรือการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ทั้งเปนการสวนตัว หรือในการประชุมวิชาการตางๆ
5. การทําวิจัยซ้ํา (Replication of studies) เชน ทําซ้ําใน settings อื่นๆ
6. ตั้งโจทยจากทฤษฎีเพื่อเปนการพิสูจนทฤษฎีตางๆ

๒๓

• วิเคราะหตนเองกอนเริ่มทํา R2R
ตัวเราเปนคนกลุมใด?
กลุมที่ 1
เก็บขอมูลเอาไวบางแลว แตยังไมรูวาจะทําอะไรตอไป
กลุมที่ 2
มีโครงการวิจัยหรือมีหัวขออยูแลว แตยังไมไดเริ่มทํา
กลุมที่ 3
สนใจที่จะทํางานวิจัยมาก แตยังไมมีโครงการแนนอน
กลุมที่ 4
สนใจที่จะทําวิจัยพอควร แตไมคอยแนใจวาจะทําไดหรือไม
กลุมที่ 5
ไมตองการทําวิจัยเลย คิดวายุงยากและไมสนใจ
กลุม 1 เก็บขอมูลมาบางแลว
ลองเอาขอมูลเดิมมาพิจารณา แลวดูวาเราจะใชประโยชนอะไรไดบางการวิจัยเปนแบบ survey เพื่อดู
อุบัติการณของปญหาบางอยาง

★

★

★

กลุม 2 มีโครงการวิจัยหรือมีหัวขออยูแลว แตยังไมไดเริ่มทํา
เริ่มตนปรับโครงการเดิม โดยเขียนใหชัดเจนขึ้น มีการทบทวนเอกสารมากขึ้น และสงขอทุนวิจัย
กลุม 3 สนใจมาก แตไมรูวาจะเริ่มตนอยางไร
ดูปญหาใกลตัว วิเคราะหปญหาใหชัด เริ่มพัฒนาโครงการตามขั้นตอน

กลุม 4 สนใจพอควร แตยังไมคอยแนใจวาจะทําไดหรือไม
อานเอกสารที่เกี่ยวของมากๆ เพื่อกระตุนใหคิดได ศึกษาบทเรียนของผูอื่น ทั้งทางตรงและทางออม
เพื่อใหเกิดการตอยอดความคิดของตนเอง
★

กลุม 5 ไมตองการทําวิจัยเลย คิดวายุงยาก และไมสนใจ
1. ลองคิดใหมอีกครั้ง
2. ลองหาทางทํางานวิชาการประเภทอื่นๆที่เทียบเคียง
- งานทบทวนงานวิจัย
- โครงการใชผลการวิจัย (research utilization)

★

๒๔

การวิจัยเปน “กระบวนการ” การดําเนินการทุกอยางเปนไปตามขั้นตอน และแตละขั้นตอนมี
กระบวนการที่ตางกัน ดังนี้
กิจกรรม
ขั้นตอน
1. ระบุหัวขอหรือปญหาการวิจัยและทบทวนวรรณกรรม
2. กําหนดตัวแปรของการวิจัยและวิธีวัดตัวแปร
การคิดและการเขียนโครงราง
3. กําหนดระเบียบวิธีวิจัย
4. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย และเขียนโครง
ราง
5. ดําเนินการเก็บขอมูล
ลงมือทํา
6. วิเคราะหขอมูล
7. เขียนรายงานการวิจัย
คิด วิเคราะหผล เขียนรายงาน
8. เผยแพรการวิจัย
• งาน R2R
- เปนการวิจัยที่มีคําถาม มาจากการทํางานประจํา
- มีเปาหมายเพื่อพัฒนาใหงานประจํานั้นดีขึ้น
- ตองมีการวางแผนและการดําเนินการวิจัยที่ถูกตองตามหลักวิชาการเพื่อใหไดคําตอบที่เชื่อถือไดมาก
ที่สุด เพื่อนํามาใชพัฒนางาน พัฒนาการดูแลผูปวย
รูปแบบวิจัยในการพัฒนางานประจํา
การวิจัยเชิงปริมาณ
• การวิจัยเชิงพรรณา
- หาความชุกของปญหา
- หาสาเหตุของปญหาที่สนใจ
• การวิจัยเชิงทดลอง
- นํารูปแบบใหมมาทดลองใชเพื่อปรับปรุง/แกปญหาที่พบแลวสังเกตหรือวัดผลที่เกิดขึ้น
 รูปแบบอาจเปน . . .
◦ หนึ่งกลุมวัดผลหลังการวิจัย
◦ หนึ่งกลุมวัดผลกอน-หลังการวิจัย
◦ สองกลุมวัดผลหลังการวิจัย
◦ สองกลุมวัดผลกอนและหลังการวิจัย
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
- สัมภาษณเชิงลึก
- สนทนากลุม
เพื่อเขาใจปญหาของผูปวย และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงรูปแบบบริการที่เปนอยู
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การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน

โดย รองศาสตราจารย นพ.สุรเกียรติ์ อาชานานุภาพและคณะ

เกณฑการวินิจฉัยโรคเบาหวาน
แบบมีอาการ
Random plasma glucose ≥ 200 mg/dl
แบบไมมีอาการ
FPG ≥ 126 md/dl 2 ครั้ง (ตางวันกัน)
Hb A1C = 6.5 % 2 ครั้ง (ตางวันกัน)
หรือ ระดับกลูโคสในพลาสมาที่ 2 ชั่วโมง (2- h OGTT) หลังการดื่มกลูโคส 75 กรัม ≥
200 mg (ตางวันกัน)
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน
Atherosclerosis หลอดเลือดแดงแข็ง
-Retinopathy ตามัว ตาบอด
-Nephropathy ไตวาย
-Neuropathy เทาชา ทองเดิน เวียนศีรษะ
-CHD (Angina/MI) โรคหัวใจ
-Stroke อัมพาต ความจําเสื่อม
Low resistance ภูมิคุมกันต่ํา
-Infection ติดเชื้องาย/รุนแรง
Foot ulcer ตัดนิ้วมือ/ขอเทา
Gallstones นิ่วในถุงน้ําดี ถุงน้ําดีอักเสบ
Fatty Liver ไขมันเกาะตับ
Gerd กรดไหลยอน
Hytriglyceridemia ไขมันในเลือดสูง
CTS มือชา 3นิ้วครึ่ง
Cardiomyopathy กลามเนื้อหัวใจพิการ
Acute : หมดสติ
-Hypoglycemia น้ําตาลต่ําจัด
-Hyperglycemia น้ําตาลสูงจัด
-Ketoacidosis
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เปาหมายการควบคุมเบาหวาน
HbA1C < 7%
(>8%)
Preprandial capillary plasma glucose
70-130 mg/dl
- น้ําตาลกอนอาหาร
(<70 or > 150)
Peak postprandial capillary plasma glucose <180 mg/dl
- น้ําตาลหลังอาหาร
(<100 or >200)
- น้ําตาลกอนนอน
110-150 mg/dl
BP
<130/80 mmHg
LDL-C
<100 mg/dl
Triglyceride <150 mg/dl
HDL-C
Male > 40 mg/dl , Female > 50 mg/dl
แนวทางการดูแลรักษาโรคเบาหวาน
การใหคําปรึกษา (
Counselling : Individul /Group)
การใหแรงสนับสนุนกับทางครอบครัว
(Family support)
การสรางกลุมสนับสนุนทางสังคม
(Group support)
การเยี่ยมบาน (Home visit)
การจัดการที่บาน (Home health care)
การใหการดูแลโดยแพทยทางเลือก (Alternative medicine)
การปองกันภาวะแทรกซอน
ลดปจจัยเสี่ยง
Lipid
-HT
-Smoking
-Albuminuria
การใหยารวมกับยาตัวอื่น
-ให
ASA รวมเมื่อผูชายมีอายุ >50 ป และผูหญิงมีอายุ > 60 ป และมีปจจัยเสี่ยงขอใดขอหนึ่ง
-ให
ACE1 เมื่อมีปญหา Neuropathy
-ให ASA+ ACE1+Statin เพื่อปองกันCVD (ซึ่ง Statin จะชวยชะลอการเกิด Atherosclerosis
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เกณฑการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง
Normal
Prehypertension
HT stage1
HT stage2
Isolated systolic
(ISHT)

hypertension

SBP(mmHG)
<120
120-139
140-159
≥160
≥140

and
or
or
or
and

DBP(mmHg)
<80
80-89
90-99
≥100
<90

แนวทางการดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูง
Normal BP วัดความดันโลหิตซ้ําทุก 2 ป
Prehypertension ปรับพฤติกรรม วัดความดันโลหิตซ้ําทุก 1 ป
Hypertension ขึ้นกับ
-ระดับความรุนแรง ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
-อวัยวะเปาหมายที่ถูกทําลาย (
Organ target damage)
-อาการทางคลินิก (Associated clinic conditions)
การปรับพฤติกรรมสําหรับผูปวยความดันโลหิตสูง
ลดน้ําหนัก (ลด
SBP 5-20 mmHg/10 กก.)
ลด Na
- Nacl < 1 ชอนชา (6 กรัม/วัน)/น้ําปลา 4.5 ชอนชา/ ซีอิ้ว 5 ชอนชา
NaCHO3 -: ผงฟู ยาธาตุ โซดามินท
Na Monoglutamate -: ผงชูรส
Na Benzoate -: สารกันบูด (ลด SBP 2-8 mmHg)
บริโภคอาหารคุมความดันโลหิต (DASH Diet)
- High fiber (กินผัก ผลไม เมล็ดธัญพืช)
- Low fat (กินน้ําพรองมันเนย อาหารไขมันต่ํา)
- ลดเนื้อแดง น้ําตาล ของหวาน (ลด SBP 8-14 mmHg)
- ออกกําลังกาย (Exercise)
งดยาที่ทําใหความดันโลหิตสูง : Steroid / NSAIDS / Pseudoephedrine / Oral pill
(Estrogen)
ลด/ควบคุมปจจัยเสี่ยง : บุหรี่ อวน DM Dyslipidemia (ปองกันภาวะแทรกซอน)
คลายเครียด (ปองกันภาวะแทรกซอน)
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ภาคีเครือขายกับการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
CPG
Training

โรงพยาบาล

Coaching
Supporting
Health prevention &
Health Promotion

Referring
ทองถิ่น-ชุมชน

รพ.สต

Information

การดูแลสุขภาพ
(Self care)
ใกลบานใกลใจ

ประสานทุกสวน
(Coordination)

(Accessibility)
รพ. สต.
ผสมผสานแบบ
องครวม
(Comprehensive

ชุมชนมีสวนรวมตอเนื่อง
(Community continuity
Participation)

บทบาทของภาคีในการดูแลผูปวยเรื้อรัง
การสรางความรูความเขาใจ-ความตระหนักแกชุมชน
ตรวจกลุมเสี่ยงและผูปวย
การสงเสริมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม4อ. : อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ อันตราย
การติดตามตรวจเลือด วัดความดันโลหิต ที่สถานบริการ ที่บาน
การใหความรูและกาลังใจแกผูปวยในการติดตามการรักษา การดูแลตนเอง และการใชยาที่ถูกตอง
การเฝาระวังและแกไขภาวะแทรกซอน-ผลขางเคียงของยา
การชวยเหลือและนําสงผูปวยที่เกิดภาวะแทรกซอนรายแรง
การดูแลผูปวยโรคเรื้อรังอยางครบวงจร เปนองครวม และมีคุณภาพ ตองอาศัยการรักษาพยาบาล
ของทีมโรงพยาบาลควบคูกับการดูแลที่บานและชุมชน โดยเครือขายภาคีในชุมชน
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โรคจากการประกอบอาชีพและการเฝาระวังในชุมชน
: โดย พญ.ฉันทนา ผดุงทศ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข

การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคกลุมแรงงานในชุมชน
ประเด็น : ชุมชน ครอบครัว ตัวเรา
: ความเจ็บปวยจากการทํางาน
: บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ
: ระบบบริการอาชีวอนามัย
วัตถุประสงค:
1. เพื่อใหรูจักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหสามารถวินิจฉัย สอบสวน เฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมที่เปนปญหา
สําคัญในพื้นที่ในระดับเบื้องตน
เนื้อหาโดยสรุป
หนวยบริการปฐมภูมิจัดบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับกลุมแรงงานนอกระบบ รวมกับ
แกนนํากลุมอาชีพแรงงานนอกระบบ อาสาสมัครสาธารณสุข และ อาสาสมัคร อาชีวอนามัยชุมชน (อสอช.)
ประกอบดวยกิจกรรมตอไปนี้ คือ
1. บริการเชิงรุก (กอนปวย)
1.1 จัดทําฐานขอมูลแรงงานนอกระบบระดับตําบลแยกรายอาชีพ
1.2 ดําเนินการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพดวยเครื่องมือวิเคราะหความเสี่ยง (
Job Safety
Analysis-JSA) ใหกับกลุมแรงงานนอกระบบ5 กลุมอาชีพในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งมีจํานวนแรงงานนอกระบบ มาก
และมีโอกาสสูงที่จะเจ็บปวยจากการทํางาน
1.3 จัดเก็บขอมูลประเมินความเสี่ยงที่ไดจากJSA ในระบบขอมูลปกติของหนวยบริการปฐมภูมิ เชน
JHCIS เปนตน โดยแยกเปนรายบุคคล
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1.4 เดินสํารวจบริเวณทํางานของ กลุมแรงงานนอกระบบ เพื่อใหคําแนะนํา โดยเฉพาะการปรับ
สภาพแวดลอมการทํางาน และการออกกําลังกายที่เหมาะสม
1.5 จัดกิจกรรม สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ให กลุมแรงงานนอกระบบ อื่นๆ รวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน ปรับสภาพแวดลอมการทํางาน จัดหาอุปกรณปองกันสวนบุคคล กิจกรรมออกกําลัง
กาย โดยใชงบประมาณกองทุนสุขภาพตําบล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. บริการเชิงรับ (หลังปวย)
2.1 คัดกรองความเสี่ยงตอสุขภาพดวยแบบคัดกรอง นบ.01 ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค
2.2 หากพบวาปวย
2.1.1 ลงขอมูลดวยรหัส ICD-10 สําหรับโรคจากการประกอบอาชีพ
2.1.2 สงแบบรายงาน รง.506/2 ไปยังกลุมระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.1.3 สงตอผูปวยเพื่อรับการรักษาพยาบาลตามสิทธิ
2.1.4 หากพบวามีความเสี่ยงสูงที่จะปวย แตยังไมปวย หรือตองการการตรวจเพิ่มเติมทางอาชีวอ
นามัยใหสงตอเพื่อรับการตรวจตามความเสี่ยง ไดแก การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจสมรรถภาพการไดยิน
การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจสมรรถภาพกาย และการตรวจทางหองปฏิบัติการดานพิษวิทยา ที่
หนวยบริการระดับสูงขึ้นไป
2.1.5 เดินสํารวจบริเวณทํางานของกลุมแรงงานนอกระบบ เพื่อใหคําแนะนํา โดยเฉพาะการปรับ
สภาพแวดลอมการทํางาน การปรับพฤติกรรมการทํางาน และการออกกําลังกายที่เหมาะสม
2.1.6 จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหกลุมแรงงานนอกระบบอื่นๆ รวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน ปรับสภาพแวดลอมการทํางาน จัดหาอุปกรณปองกันสวนบุคคล กิจกรรมออกกําลัง
กาย โดยใชงบประมาณกองทุนสุขภาพตําบล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชุมชน ครอบครัว ตัวเรา มีความสัมพันธตอกัน อะไรที่เราทําจะมีผลกระทบตอ ตัวเราครอบครัวชุมชน
(สังคม) โดยพบวามีความสัมพันธตอกันตลอดไมวาจะเปนเชิงบวกหรือเชิงลบ ตัวอยางเชน หากเราผานไปแถวภู
ทับเบิก จ.เพชรบูรณ จะพบวาบรรยากาศสวยงาม เห็นภาพสวนผัก สุดสายตา มี เกษตรกรกําลังเก็บผัก แตพอ
เราเดินลงจากรถเพื่อสูดอากาศจะพบวาในอากาศที่สูดจะมีกลิ่นยาฆาแมลง พอมองไกลเขาไปเราจะเห็นเปน
สวนกะหล่ําปลี เกษตรกรกําลังตัดผลกะหล่ําปลีเพื่อสงขายในตลาดสด เห็นการผสมยาฆาแมลงเพื่อใชในแปลง
ผัก เกษตรกรบางคนก็กําลังฉีดยา (ใสเสื้อมิดชิด สวมหมวก แตไม ปดปากจมูก ไมสวมถุงมือ) ทําใหมีโอกาสเกิด
โรคจากการใชยาฆาแมลง ซึ่งรวมถึงคนในครอบครัวและชุมชน อาจจะโดยการสูดดม หรือผานผิวหนัง และเมื่อ
ผักไปถึงตลาดจะมีผูสัมผัสเพิ่ม ซึ่งรวมถึงผูบริโภคที่อาจไดรับพิษผานการกินหากผักลางไมสะอาด
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การประกอบอาชีพในชุมชนแบงเปนกลุมๆได ดังนี้
1. กลุมอุตสาหกรรม จะพบความสัมพันธแบบนายจาง ลูกจาง มีเรื่องของเงินเดือน กองทุนทดแทน
ประกันสังคม พรบ.คุมครองแรงงาน เชน
- โรงน้ําแข็ง
- โรงสีขาว
2. เกษตรกรรมจะพบความสัมพันธแบบครอบครัวเปนสวนใหญ ทําให ไมมีเงินเดือน และเรื่องของ
หลักประกันตางๆ อาจพบความสัมพันธแบบนายจาง ลูกจางบางหากเปนกิจการขนาดใหญ
3. บริการ เชน ชางตัดผม ชางเสริมสวย รถรับจาง
4. แรงงานนอกระบบ (ทํางานที่บาน) เชน ทอผา ตัดเย็บเสื้อ
การประกอบอาชีพในชุมชนที่แตกตางกันใน4กลุมทําใหมีความเสี่ยงในอาชีพที่แตกตางกัน โดยอาจ
มีการดูแลในดานหลักประกันสุขภาพ และกฎหมายคุมครองที่แตกตางกัน พบวา แรงงานในระบบ
อุตสาหกรรมจะไดรับการดูแลทั่วถึงกวาแรงงานนอกระบบ
ในการทํางานหรือประกอบอาชีพอาจมีสิ่งคุกคามสุขภาพ (Hazards) ที่สงผลใหผูทํางานเกิดความ
เจ็บปวยจากการทํางาน เชน สถานการณพิษจากพืชผักที่ไดรับจากการประกอบอาชีพเกษตรกรที่สงผลตอ
สุขภาพมีอันตรายไมแตกตางจากยาเสพติด แตพบวา การรณรงคใหประชาชนทราบขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไมคอย
มีใหเห็นแตมีการรณรงคในเรื่องของยาเสพติดอยางตอเนื่องและมากมาย
สิ่งคุกคามสุขภาพ (Hazards)สามารถแบงเปน 2 ดาน โดยอาศัยการสังเกต ไดแก
1. สภาพแวดลอม (Environment) เดินเขาไปก็มองเห็นสิ่งคุกคามสุขภาพ
1.1 กายภาพ ไดแก แสง เสียง ความดันของบรรยากาศ ความรอน ฝุน เชน คนงานที่ทํางานหนา
เตาหลอม
1.2 สารเคมี
1.3 เชื้อโรค
2. ลักษณะงาน (Condition)
2.1 ทาทางการทํางาน เชน งานที่ตองทําซ้ําๆในทาทางแบบเดิม งานที่ตองยืนนานๆ เชน ตํารวจ
จราจร พนักงานเช็ดกระจก
2.2 งานเครียด เชน พนักงานธนาคารเลือด
2.3 ทํางานเปนกะ เชน ตองทํางานกะดึกตลอดทําใหอดนอน ไมสดชื่น
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บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติในดานอาชีวอนามัย มีดังนี้
1. วินิจฉัยแยกโรคออกจากโรคทั่วไป หรือเปนโรคจากการประกอบอาชีพ หรือโรคที่เกิดจากผลกระทบ
จากการประกอบอาชีพ เชน ปวดขอมือเนื่องจากมือาชีพกรีดยาง
2. สอบสวนโรคหากมีการปวยเปนกลุม/กอน เชน มีคนปวยอาการเดียวกัน จากโรงงานเดียวกัน
หลายคน
3. ประเมินโอกาสการเกิดโรค เชน ถาคุณปากมยกหรือหยิบของแบบนี้ จะปวดหลังนะคะ
4. ใหคําแนะนําเบื้องตน
- การปรับพฤติกรรม(ปองกัน)
- การปรับสภาพแวดลอม
5. เฝาระวังโดยการดูแนวโนมการเจ็บปวยเพื่อการปองกัน
การคนหาโรคจากการทํางาน โดย
1. แยกอาการเจ็บปวยที่คลายกับโรคทั่วๆไป
- เจ็บคอ เปนหืด ปวดขอมือ ตัวเหลือง ซีด ไขขึ้น
2. เปนหลายคนพรอมกัน
- ทํางานเดียวกัน ทําหนาที่เดียวกัน
3. สัมพันธกับระยะเวลาทํางานหรือสัมผัส
- ชวงวันหยุดเชนเสาร-อาทิตยหรือไมไดทํางาน อาการเจ็บปวยหายไป
4. รักษาไมหาย เปนแลวเปนอีก
5. ตอง “ฉุกคิด” ถึงจะเจอ
ฉุกคิด กรณีที่1 : เริ่มจากอาการปวย (เชิงรับ)
- ผูปวยไดรับผลกระทบหรือเกิดโรค(มีอาการ/อาการแสดงของพิษจากยากําจัดศัตรูพืช: พิษ AchE)
- ซักประวัติพบมีการสัมผัส ยากําจัดศัตรูพืช , ผลการตรวจเลือดพบสารเคมีเขาสูรางกาย (ระดับสาร
AchE)
- ซักประวัติพบผูปวยเปนเกษตรมีการใชยากําจัดศัตรูพืชในการทําอาชีพเปนประจํา (สิ่งแวดลอม)
ตัวชวยในการวินิจฉัยแยกโรค
1. ในโรงพยาบาล
1) การซักประวัติและตรวจรางกาย
2) การตรวจทางหองปฏิบัติการ (พิษวิทยา) โดยตรวจหาสารเคมีในเลือดและในปสสาวะ
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3) การตรวจรางกายดวยเครื่องมือพิเศษ เชนการตรวจสมรรถภาพทางปอด ตรวจการมองเห็น
ตรวจการไดยิน
2. ในโรงงาน/ในพื้นที่
1) การเดินสํารวจที่ทํางาน (walk through survey)
2) การตรวจวัดสภาพแวดลอมการทํางาน เชน ปริมาณสารเคมี เสียง ฝุน
ฉุกคิด กรณีที่2 : เริ่มจากความเสี่ยง (เชิงรุก)
- พบเกษตรมีการใชยากําจัดศัตรูพืชในการทําอาชีพเปนประจํา (สิ่งแวดลอม)
- เกษตรมีการสัมผัสยากําจัดศัตรูพืช (สารเคมีเขาสูรางกาย)
- เกษตรไดรับผลกระทบหรือเกิดโรค (มีอาการ/ อาการแสดงของพิษจากยากําจัดศัตรูพืช: พิษ AchE)
การปองกันการเจ็บปวย สามารถทําไดโดย
-

ลดการปนเปอนในสภาพแวดลอม
ลดการสัมผัสยากําจัดศัตรูพืชหรือสารเคมี
เฝาระวังการเจ็บปวยจากการสัมผัสยากําจัดศัตรูพืชหรือสารเคมี
หากเจ็บปวยตองวินิจฉัยแยกโรคออกจากโรคทั่วไปและใหการรักษาและเฝาระวังการเจ็บปวยซ้ํา

ตัวชวยประเมินความเสี่ยงของชุมชน
1)
2)
3)
4)
5)

ความรูดานพิษวิทยา
การเดินสํารวจ “ชุมชน”
การตรวจวัดสภาพแวดลอมการทํางาน เชน สารเคมี เสียง ฝุน ทาทางการทํางาน
การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อดูความผิดปกติของสารเคมีในเลือด หรือในปสสาวะ
การตรวจรางกายดวยเครื่องมือพิเศษ เชน การตรวจสมรรถภาพปอด การมองเห็น การไดยิน

การเฝาระวังโรคจากการทํางาน โดย
1. Hazard surveillance
- Environment monitoring
- ระดับสารตะกั่วในอากาศที่ทํางาน
2. Exposure surveillance
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- Biological monitoring
- ระดับสารตะกั่วใน เลือด อาจใชการ plot กราฟชวยในการดูแนวโนมระดับสารตะกั่วที่เพิ่มหรือ
ลดลงเพื่อเฝาระวัง
3. Disease surveillance
- อาการพิษตะกั่วเฉียบพลัน เรื้อรัง
ระบบบริการอาชีวอนามัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรค
สอบสวน/ ควบคุมโรค
วินิจฉัยโรค/ รักษาพยาบาล
ฟนฟูสมรรถภาพ
ประเมินการกลับเขาทํางานหลังปวย
- ทําไดหรือไม ควรกลับเมื่อไหร ถากลับมาทํางานไดอีกควรเปลี่ยนแผนกหรือไม

สรุป : ในการจัดการกับปญหาในดานอาชีวอนามัยอาจตองใชการประสานสิบทิศกับหนวยงาน องคกรตางๆ
รวมถึงประชาชนที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหการแกปญหาสามารถทําไดจริงและเกิดความยั่งยืน

๓๕

การดูแลประคับประคองในผูปวยระยะสุดทาย
Palliative and End of life Care
การดูแลประคับประคอง (Palliative Care)
หมายถึง การดูแลผูปวยที่มีการคุกคามตอชีวิต โดยกระบวนการการดูแลแบบองครวม ( Holistic
care) และเพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด รวมทั้งการใหการดูแลใหคําแนะนําตอญาติหรือผูดูแลผูปวย
ดวย
ผูปวยระยะสุดทาย (End stage of Life, Terminal Illness Patients)
หมายถึง บุคคลที่อยูในภาวะของการเจ็บปวยเรื้อรังที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได มีการเจ็บปวย
ที่มีอาการทรุดลงไปเรื่อยๆและมีความพิการสงผลใหเสียชีวิต และรอวันตาย
แนวคิดในการดูแลประคับประคอง ( Concept of Palliative Care )
เปนแนวคิดเชิงบูรณาการการดูแลที่ตองใชเวลาตอเนื่องแบบ Longitudinal care ซึ่งตองใช
หลักการเชิงจริยธรรม ( Ethics) และการสรางเสริมสุขภาพ ( Health Promotion) รวมทั้งหลักฐาน
เชิงประจักษ (Evidence - based ) รวมดวย
การดูแลประคับประคองใน ผูปวยระยะสุดทายโดยเทคนิคการบําบัดผสมผสาน
(Palliative Care ; Complementary and Integrative Therapy)
เปนกระบวนการผสมผสานเทคนิคการเยียวยารางกายตนเอง ( Self Healing modalities or
Holistic Modalities) โดยประยุกตองคความรูการดูแลสุขภาพเชิงองครวม ( Holistic health care,
Unorthodox) ผสมผสานกับระบบการแพทยแผนหลักหรือการดูแลสุขภาพแผนหลัก ( Conventional
Medicine, Orthodox Medicine, Modern Medicine) เพื่อบําบัดดูแลรักษาเยียวยาตนเอง ( Self
Healing)
การเยียวยาตนเอง ( Self Healing) เปนวิธีการดูแลสุขภาพตนเองแบบองครวม ( Holistic Self
care) เปนวิธีการปองกันการเจ็บปวยและบําบัดการเจ็บปวยโดยไมตองใชยา ไมตองผาตัด ปจจุบันเรียก
วิธีการนี้วา การแพทยทางเลือก (Alternative Medicine) การแพทยผสมผสาน (Complementary
Medicine or integrative Medicine) การดูแลทางเลือก (Alternative care) การแพทยจิตประสานกาย
(Mind – body Medicine) ปจจุบันการแพทยทางเลือกบางวิธีไดรับการพิสูจนตามขั้นตอนวิจัยทาง
วิทยาศาสตร และนํามาใชในการเยียวยารักษาโรคในระบบการแพทยแผนปจจุบันเชนการแพทยแผนจีน
(Traditional Chinese Medicine) การแพทยอายุรเวท ( Ayurvea Medicine) ไคโรแพรคติก
(Chiropractic) การแพทยแผนไทย
การประยุกตเทคนิคการบําบัดผสมผสานสําหรับการดูแลประคับประคองใน ผูปวยระยะสุดทาย
(Application of Complementary and Integrative Medicine for PalliativeCare and End stage
of Life Care)
เทคนิคการแพทยจิตประสานกาย ไดรับการยอมรับและใชรวมกับการแพทยแผนปจจุบันในการ
ดูแลผูปวยเรื้อรังและผูปวยระยะสุดทาย

๓๖

1. การปฏิบัติสมาธิ (Meditation)
เปนวิธีการใชหลักของการบริหารระบบประสาทสัมผัส ใชกลไกทางวิทยาศาสตร เชนการฝก
หายใจลึกๆ ( Deep Breathing Exercise) หรือการใชเทคนิคการเพง ( Focusing Technique) เพื่อให
บุคคลกําหนดความคิดของตนเองไวที่จุดใดจุดหนึ่ง การปฏิบัติสมาธิ ชวยลดความตึงเครียด ความออนลา
ความวิตกกังวล และเพิ่มความตานทานตอความเครียด
2. การจินตภาพ (Imagery)
เปนกระบวนการที่เนนใหบุคคล สรางจินตนาการที่ดี มีประโยชนตอรางกาย จิตใจ หรือวิญญาณ
ของตนเอง โดยการสรางภาพฝน จําลองภาพตนเองทั้งในรูปแบบการเสริมสรางและการทําลาย เชนการ
มองตนเองในเชิงบวกเวลาเจ็บปวย ( ใหหายจากโลก หรืออยูกับโรคอยางมีความสุข) หรือการมองตนเองใน
เชิงลบ ( ทําใหสภาวะของโลกเลวรายลง ) การจินตภาพอาจชวยใหผูปวยกําหนดใหระบบภูมิตานทานของ
ตนตอสูกับความเจ็บปวยได
3. การรับรูขอมูลยอนกลับ หรือไบโอฟดแบค (Biofeedback)
เปนวิธีการสรางความสมดุลยระหวางรางกายและจิตใจของบุคคล การควบคุมการทํางานของ
รางกาย ( Selfregulation) โดยเริ่มตนผอนคลาย ( Relaxation) ควบคุมความเครียด ( Stress
management) รวมกับการใชเครื่องมือ เครื่องไฟฟา บอกสภาวะการทํางานของรางกาย เครื่องมือที่ใช
บอกสภาวะของรางกาย เชน เคริ่องวัดความตึงของกลามเนื้อ เครื่องวัดการไหลเวียนของโลหิต เครื่องมือวัด
อุณหภูมิ เครื่องมือตรวจคลื่นสมอง เครื่องมือตรวจน้ํายอย เปนตน
4. การสะกดจิต (Hypnosis)
เปนวิธีการเหนี่ยวนําใหบุคคลอยูในสภาวะจิตในสภาพไรการควบคุม ผูถูกสะกดจะแสดง
ความรูสึก ความดิดของตนเองในสภาวะสติไรสัมปชัญญะ วสิธีนี้จะเนนการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีใน
สมองที่มีอิทธิพลตอเซลทุกเซลของรางกาย
5. การใชศิลปะบําบัด (Art therapy) หรือดนตรีบําบัด (Music therapy)
เปนวิธีการใชเสียงดนตรี ศิลปะบําบัดเพื่อชวยใหผูเจ็บปวยไดรับการผอนคลายโดยเฉพาะ
ระบบกลามเนื้อและระบบประสาทอัติโนมัติ
บทบาทของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองในผูปวยระยะสุดทาย
1. การประเมินและใหการดูแลผูปวยตามอาการ เชน อาการปวด ออนเพลีย สะอึก ทองผูก ฯลฯ
2. การดูแลปญหาทางจิตใจ ผูปวยที่ปวยนานๆมักมีอาการเศราซึมอยางรุนแรง มีความคิดอยากฆา
ตัวตาย กาวราว วุนวาย สับสน การดูแลผูปวยอยางสม่ําเสมอ ทําใหผูปวยไมรูสึกถูกทอดทิ้ง ใหเวลาพูดคุย
สนับสนุนใหผูปวยซักถามถึงสิ่งตางๆ ที่สงสัยเกี่ยวกับการเจ็บปวย ควรประเมินและพิจารณาตามความ
ตองการของผูปวยแตละราย ใหความมั่นใจกับผูปวยวาแมจะไมสามารถรักษาโรคใหหายได ผูปวยก็จะไดรับ
การดูแลอยางดีที่สุด จัดใหผูปวยอยูในบรรยากาศที่สงบมีผูดูแลประจําที่ใหการดูแลตอเนื่อง การบอกความ
จริงแกผูปวย พยาบาลควรจะพยายามบอกความจริงแกผูปวยใหมากที่สุดเทาที่ผูปวยตองการ ในดานการ
พยาบาลเทานั้น
3. การดูแลดานสังคมเศรษฐกิจ เชน การใหการชวยเหลือผูปวยและครอบครัวสามารถสะสางเรื่อง
ตางๆเรียบรอยกอนที่ผูปวยจะจากไป ในดานการเงิน การงาน ฯลฯ
4. การดูแลดานจิตวิญญาณ ชวยเหลือผูปวยเตรียมตัวกอนตาย ชวยใหผูปวยเผชิญกับความตาย
อยางสงบ ตายดวยใจที่โปรงเบา ตายดวยใจที่สวาง ปลอยวาง ตายดวยใจที่เกิดปญญา ยอมรับความตาย

๓๗

ดวยการปฏิบัติสมาธิ และเปดกโอกาสใหผูปวยทําในสิ่งที่ปรารถนาในชีวิต ซึ่งจะนําพาจิตใจและจิตวิญญาณ
ของผูปวยมีความสุข สงบ
สรุป

การดูแลประคับประคอง (Palliative Care) เปนศาสตรและศิลปะ เปนกระบวนการดูแลแบบองค
รวม (Holistic care) แกผูปวยที่มีภาวะคุกคามตอชีวิต ครอบคลุม กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณซึ่งตอง
อาศัยความรู ความสามารถในสาขาวิชาตางๆกันและดวยทีมสหวิชาชีพที่มีบทบาทสงเสริมซึ่งกันและกัน
ผลัดกันเปนหัวหนาทีม แลวแตสถานการณและบริบทของผูปวย

