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	 สวัสดีครับ	 ฉบับน้ีมาพบกันล่าช้าไปสักนิด	 เนื่องจากสถานการณ	์							
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือ	 COVID–19	 ซ่ึงเร่ิม									
มาตั้งแต่ช่วงปลายปี	 2562	 ท่ีเกิดการระบาดของโรคปอดอักเสบในเมือง						
อู่ฮั่น	 มณฑลหูเป่ย์	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 และองค์การอนามัยโลกได้
ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)        
เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ	เนื่องจากเชื้อดังกล่าวนี้
ได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างรวดเร็ว	และน่าวิตก		
	 ส�าหรับในประเทศไทยของเรา	กระทรวงสาธารณสุข	ได้ประกาศให้
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19))	 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรค											
ติดต่อ	พ.ศ.	2558	เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรค
ติดต่ออันตราย	โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2563	
	 เป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนอย่างทันใดและเกิดผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่อย่างที่						
ไม่คาดคิดมาก่อน	!!!
	 การไม่เคยพบเหน็มาก่อน...มไิด้หมายความว่ามนัไม่มตัีวตนอยูใ่นโลก	
	 การไม่เคยเกดิขึน้...มไิด้หมายความว่ามนัจะไม่เกดิ	มนัอาจเกิดขึน้ได้
อย่างไม่คาดฝัน
	 ดังกรณีของโควิด-19
	 โควดิ-19	ท�าร้ายสขุภาวะและเศรษฐกจิผูค้นทัง้โลกอย่างน่าใจหาย	!!!	
	 แต่ใน	“ลบก็มีบวก”	เช่นกันครับ
	 ผูค้นทัว่โลกได้เรยีนรู้มากมายจากปรากฏการณ์ครัง้น้ี	การดแูลรกัษา
สุขภาพของตนเองอยู่เสมอนั้นคือยันต์ป้องกันโควิดท่ีดีท่ีสุดและถูกที่สุด	
รวมถึงความไม่ประมาทรีบป้องกันและแก้ไขอย่างเข้มแข็งตั้งแต่แรก		
	 ไม่มีใครหรือประเทศใดสามารถต่อสู้กับภัยคุกคามนี้ได้โดยล�าพัง
	 การไม่เส่ียงติดเชื้อโควิด	 คือ	 การพยายามไม่เป็นพาหะน�าโรค																		
ไปสู ่ผู ้อื่นอีกหลายทอดซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส�าคัญยิ่ง																	
ความรับผิดชอบก็คือ	“ดูแลสุขภาพ	 -	 social	 distancing	 -	 อยู่บ้าน	 -												
ใส่หน้ากาก	ในที่แออัด	-	ล้างมือบ่อย	ๆ”
	 ทีส่ดุนี	้ผมขอส่งความห่วงใยและส่งก�าลงัใจให้กบัทกุๆท่าน	ขอให้เรา
ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันครับ	
 #ประเทศไทย สู้ สู้
 #คนไทยสู้ สู้
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	 ดังนั้น	 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ											

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยฯ	ปลอดภัยจากการสัมผัสเชื้อ	

 แพทย์หญงิธวลัรตัน์ ดุรงค์ธรรม	หวัหน้ากลุม่งานเวชศาสตร์

ฉุกเฉินและนิติเวช		โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	จึงอบรมให้ความรู้

เจ้าหน้าทีอ่าสากูช้พีกูภ้ยัทัง้	6	ทมี	6	ต�าบล	อ�าเภอเมอืงประจวบครีขัีนธ์		

ได้แก่	มูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน		อบต.บ่อนอก		อบต.อ่าวน้อย		

อบต.เกาะหลัก	 อบต.คลองวาฬ	 และอบต.ห้วยทราย	 เกี่ยวกับการ

ป้องกันตนเองและควบคุมเชื้อไวรัส	 COVID-19	 ขณะเข้าช่วยเหลือ

ประชาชน	 เพ่ือให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นของหน่วยกู้ชีพกู้ภัย												

ในภาวะวกิฤตโิรคโควดิ-19	ลดความเสีย่งในระหว่างการปฏบิติัหน้าท่ี		

	 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	หรือ	 โควิด-19	 นอกจากบุคลากรทางการแพทย	์										

ที่ท�างานด้วยความสุ่มเสี่ยงกับการสัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื้อแล้ว	อีก	1	กลุ่มเสี่ยงคือเจ้าหน้าที่มูลนิธิ	กู้ชีพกู้ภัยต่างๆ	เป็นบุคลากรที่

ท�าหน้าที่สู้กับโควิด-19	เช่นเดียวกัน	ซึ่งมีโอกาสใกล้ชิด	สัมผัส	หรือได้รับเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าเผชิญเหตุทั้งรับส่งผู้ป่วย	

รับผู้บาดเจ็บ	และเก็บศพผู้เสียชีวิต	!!

	 ในการอบรมได้จ�าลองสถานการณ์เหตุการณ์	 ช่วยเหลือ																					

ผู้บาดเจ็บ	 ผู้ป่วยท่ีสงสัยโรคโควิด-19	 ในการปฏิบัติงานแต่ละคน								

ต้องสวมชดุป้องกนัเชือ้เตม็รปูแบบ	สวมหน้ากากอนามยั	Face	Shield		

ถุงมือ	 2	 ชั้น	 การหยิบจับอุปกรณ์	 รวมไปถึงท�าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อ

ท�าความสะอาด	ซึง่เจ้าหน้าทีต้่องท�างานอย่างมสีต	ิใช้ความระมดัระวงั	

จะต้องควบคุมไม่ให้สารคัดหลั่งฟุ้งกระจาย	ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย

ของผู้ปฏิบัติงาน	 ลดความเส่ียงในการติดต่อโรค	 และไม่เป็นพาหะ									

ของการแพร่เชื้อต่อไปอีก
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	 หลังการปฏิบัติหน้าท่ีแล้วเสร็จ	 สิ่งส�าคัญคือ	 วิธีการถอดชุด

และอุปกรณ์ที่สวมใส่ เพราะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีก													

เท่าตัว	หลังมีข้อมูลระบุว่า	หากถอดชุดไม่ถูกวิธี	 ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงสูง		

ในการรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย	 ทั้งจากการสูดดม	 การใช้มือสัมผัส	

ใบหน้า	หรือหยิบจับสิ่งของ	อาหาร	ที่จะต้องน�าเข้าปาก

	 นอกจากบุคลากรที่มีคุณภาพแล้ว	 เครื่องมือและอุปกรณ์ก็มี

ความจ�าเป็นมาก	 ซึ่งทางโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ได้สนับสนุน								

ชุดกันน�้าป้องกันร่างกายไม่ให้สัมผัสเชื้อโรคและอุปกรณ์ป้องกันการ

ติดเชื้อโควิด-19	ได้แก่	หน้ากากอนามัย	Face	shield	หมวก	ให้แก่

เจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพกู้ภัยฯเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงาน

	 นับเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าท่ีอาสากู้ชีพกู้ภัยฯ

ทีพ่ร้อมท�างานรบัใช้สงัคมได้มีความรูท้ีถ่กูต้องตามหลกัการปฏบิตัด้ิาน

งานกู้ชีพอย่างปลอดภัย	ไม่ให้ตัวเองได้รับโรคร้ายโควิด-19		

# สู้ไปด้วยกัน 

# อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ



	 เมื่อวันที่	 22	 มกราคม	 2563	แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์	 ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงสาธารณสุข	เขตสุขภาพที่	5	เป็นประธานพิธีเปิด “คลินิกฟ้าใส” 

และ “คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น”	 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 ที่ชั้น	 3	 อาคาร							

ผู้ป่วยนอก	 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 โดย	นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล          

เป็นผู้กล่าวรายงาน	นายแพทย์สุริยะ คูหรัตน์	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	 คณะตรวจราชการ	 ผู้บริหาร	 แพทย์	 พยาบาล	 ตลอดจนคณะ							

กรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	 สาขายาเสพติดให้การต้อนรับและร่วมใน											

พิธีเปิด		

 นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์														

กล่าวรายงานว่า	 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ	์ ได้ด�าเนินการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยยา										

เสพติดตามมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการ	 Matrix	 Program																					

ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ	ทีม่นีโยบายการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติด	 โดยก�าหนดเป้าหมายให้ผู้เสพ	 ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการ											

บ�าบัดรักษาลดอันตรายจากยาเสพติด	 สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตาม															

ปกติ	 โดยในปีงบประมาณ	 2562	 มีผู ้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ�าบัดรักษา																			

จ�านวน	250	ราย	ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่องครบ	1	ปี	จ�านวน	106	ราย	คิดเป็น

ร้อยละ	 63.1	 จากเป้าหมายร้อยละ	 50	 และปีงบประมาณ	 2563	 ช่วงระยะเวลา										

3	เดือน	มีผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ�าบัดรักษาแล้ว	จ�านวน	74	ราย	ซึ่งผู้ป่วยยา

เสพติดบางรายมีความจ�าเป็นต้องได้รับเมทาโดนทดแทนเพื่อลดอันตราย
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	 เร่ืองการถ่ายภาพผู้ป่วยเป็นเรื่องส�าคัญ	 เพราะจะกระทบ											
สิทธิของผู้ป่วย	 และยังถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วย	 โดยหลัก
การแล้ว	 เมื่อผู้ป่วยเข้ามารับการรักษา	 ถือว่าผู้ป่วยน้ันอยู่ในความ							
ดูแลของโรงพยาบาล	 ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในโรงพยาบาล	 เช่น	 แพทย์											
พยาบาล	 เจ้าหน้าที่	 รวมทั้งผู้บริหาร	 มีหน้าที่ต้องคุ้มครองข้อมูล											
ของผู้ป่วย	 ซ่ึงรวมถึงการถ่ายภาพผู้ป่วยด้วย	 ตามมาตรา	 7	 แห่ง											
พระราชบัญญัติสุขภาพ	 พ.ศ.	 2550	 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า	 “ข้อมูลด้าน   
สุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะน�าไปเปิดเผยใน
ประการท่ีน่าจะท�าให้ผู้อื่นเสียหายนั้นไม่ได้ เว้นแต่ การเปิดเผย              
นั้นจะเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมี             
กฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใดจะ           
อาศัยอ�านาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ              
ราชการหรือกฎหมายอื่น เพื่อขอเอกสารเก่ียวกับข้อมูลด้านสุขภาพ
ของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนนั้นไม่ได้” และในมาตรา 49 “บัญญัติไว้ว่า 
ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 7 หรอืมาตรา 9 ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”	 ซึ่งการอนุญาต								
ถ่ายภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาลแบ่งได้เป็น	2	กรณี	คือ
	 	 1.	 พนักงานสอบสวน	หรือต�ารวจ	 เป็นผู้ถ่าย	 กรณีนี้ถือว่า
พนักงานสอบสวนหรือต�ารวจ	 มีอ�านาจหน้าที่ในการสอบสวน													
แสวงหาข้อเท็จจริง	 พยานหลักฐาน	 เพ่ือประกอบการด�าเนินคด	ี											
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 การถ่ายรูปผู้ป่วยที	่	
เก่ียวกับคดีในความรับผิดชอบย่อมสามารถท�าได้	 ตามปกติแล้ว														
ถ้าผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนและผู้ป่วยยินยอม	หรือ	 ไม่มีท่าที
คัดค้าน	 ก็ถือว่าผู้ป่วยสามารถให้ความยินยอมให้พนักงานสอบสวน
หรือต�ารวจถ่ายรูปได้	 แต่หากเป็นกรณีท่ีผู้ป่วยไม่มีสติสัมปชัญญะ	
แพทย์ต้องรีบท�าการรักษาผู ้ป่วยและอาจจะแจ้งต่อพนักงาน														
สอบสวนหรือต�ารวจทราบว่า	ยังไม่อาจถ่ายภาพผู้ป่วย	ณ	ตอนนั้นได้	
เพราะแพทย์ต้องช่วยชีวิตผู้ป่วยก่อน	 อีกทั้งการเข้าไปถ่ายรูปอาจ
เป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของทีมแพทย์	 ทีมพยาบาลได้	 และ
อาจส่งผลร้ายต่อผู้ป่วยได้	 จึงควรแจ้งพนักงานสอบสวนหรือต�ารวจ
ทราบ	 และถ้ามีกรณีการถ่ายภาพผู้ป่วยไปแล้ว	 หรือถ่ายภาพหลัง										

จากการช่วยชีวิตแล้ว	 แพทย์	 พยาบาล	 หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง										
ควรบันทึกไว้ในเอกสาร	 หรือในเวชระเบียนว่า	 พนักงานสอบสวน								
หรือต�ารวจ	 ได้มาท�าการถ่ายภาพผู้ป่วย	 เพ่ือประกอบการด�าเนิน										
คดีไว้แล้ว	 ทั้งนี้	 เพื่อป้องกันผู้ป่วยมาร้องเรียน	 หรือฟ้องร้องใน														
ภายหลัง
	 2.	 กรณีญาติ	 หรือบุคคลอื่น	 ซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่มีอ�านาจ														
ในการมาถ่ายรูปผู้ป่วย	เว้นแต่	ผู้ป่วยจะยินยอม	ถ้าผู้ป่วยไม่ยินยอม	
หรือผู้ป่วยอยู่ภาวะไม่สามารถยินยอม	 หรือไม่มีสติสัมปชัญญะ															
ควรแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบ	และไม่ควรอนุญาตให้ถ่ายรูป	
	 ส่วนประเด็นที่โรงพยาบาลมีอ�านาจในการอนุญาตการ																
ถ่ายรูปหรือไม่นั้น	 เมื่อผู ้ป่วยเข้ามาเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาล																
แล้ว	 ข้อมูลการรักษาพยาบาลต่างๆ	 ทุกอย่าง	 เป็นข้อมูลส่วน																
บุคคลด้านสุขภาพ	 ภาพถ่ายบาดแผล	 ก็ถือเป็นข้อมูลดังกล่าว															
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540	ดังนั้น           
ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลซึ่งเป็นผู้บริหำรสูงสุดของโรงพยำบำล             
ย่อมเป็นผู้มีอ�ำนำจในกำรอนุญำตให้ถ่ำยรูปหรือไม่ก็ได้	 ส่วนการ											
ด�าเนินการในเรื่องนี้	 โรงพยาบาลได้มีป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการ								
ถ่ายภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาลไว้แล้ว	 โดยอ้างอิงตามมาตรา	 7	 แห่ง
พระราชบัญญัติข ้อมูลข่าวสาร													
ของราชการ	 พ.ศ.	 2540	 หาก			
ฝ่าฝืนและเกิดความเสียหาย										
จะต ้องถูกด�า เนินคดีตาม											
กฎหมาย
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 กัญชำ (Cannabis Sativa)	 เป็นพืชสมุนไพรโบราณ											
ที่มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์ทั้งทางการแพทย์	 เครื่องนุ่งห่ม	 อาหาร	
จักสาน	และใช้เพื่อความบันเทิง	(recreational)	มาแต่อดีตนับย้อน
ได้กว่า	 5,000	 ปี	 ความรู้เร่ืองกัญชาเพิ่มพูนมากข้ึนเมื่อสามารถ
สังเคราะห์สารส�าคัญของกัญชาคือ	 D9	 Tetrahydrocannabinol	
(THC),	 และ	 Cannabidiol	 (CBD)	 ร่วมกับความรู ้ถึงระบบ																					
กลไกการออกฤทธิ์ของสารส�าคัญกัญชาในร่างกาย	 เรียกว่า																					
Endocannabinoids	system	(ECS)		พบว่าระบบ	ECS	เป็นกลไก
ส�าคัญของร่างกายที่ท�าหน้าที่ควบคุมให้ร่างกายทนต่อส่ิงกระตุ้น								
หรือส่ิงเร้าทีเ่ป็นอนัตราย		โดยการท�างานจะเกดิขึน้ตามความจ�าเป็น
ของร่างกาย	 ใช้ช่วงเวลาส้ันๆ	 เพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้	 เช่น																			
กรณีเกิดภาวะตึงเครียดจากการต้องออกไปพูดต่อหน้าชุมชน												
ระบบ	ECS	จะท�างานในสมองส่วนทีค่วบคมุภาวะวติกกังวลท�าให้ลด												
ความหวาดกลวัท�าให้สามารถพดูต่อหน้าชมุชนได้		เมือ่เหตกุารณ์ยตุิ
ระบบ	ECS	ก็จะหมดหน้าที่ทันที
	 ระบบ	 Endocannabinoids	 system	 (ECS)	 ในร่างกาย								
มีการท�างานในลักษณะยับยั้งการ
ท�างานของสารสือ่ประสาททีม่ากเกนิ	
(circuit breaker)	 เริ่มต้นจากตัว
กระตุ้น	(agonist)	ทีส่�าคญัในร่างกาย
ที่ผลิตขึ้นจากปลายประสาทส่วนต้น	
ได้แก่	 2-Arachidonoylglycerol	
(2-AG)  และ	Anandamide	โดยสาร
ทัง้สองเมือ่ถกูหลัง่ออกมาแล้ว	จะจบั
กับตัวรับ	 (receptor) ที่อยู่บริเวณ
ปลายประสาทส่วนปลาย	 คือ	 CB1	
(พบการกระจายมากในสมอง)	 และ	 CB2	 (พบกระจายมากในเซล
ระบบภูมิคุ้มกัน)	 ก่อให้เกิดการตอบสนองทางร่างกาย	 เช่น	 การ					
กระตุ้นการเจริญเติบโตของสมองการคิดอย่างมีแบบแผนและ														
เป้าหมาย	 (executive thinking) นอกจากนี้	 ECS	ยังมีคุณสมบัติ	
neuroplasticity	 คือช่วยการฟื้นตัวและปรับโครงสร้างตัวเองของ
เซลสมองภายหลังจากถูกท�าลายท�าให้สมองยังคงท�างานได้อย่าง									
ต่อเน่ืองเป็นปกติ	 สารสกัดกัญชาคือ	 THC	 ออกฤทธิ์จับกับ	 CB1														
มผีลลดอาการอาเจียน	ต้านชัก	แต่ท�าให้เกิดอาการทางระบบประสาท	
ได้แก่	จิตเภท	วิตกกังวล	เบื่ออาหาร	ควบคุมร่างกายไม่ได้	อ่อนเพลีย	
เป็นต้น

สำรส�ำคัญของกัญชำและผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำร
ใช้กัญชำ

	 ในกญัชาสามารถพบสารประกอบต่างๆ	ได้มากว่า	400	ชนดิ	
แต่ที่ส�าคัญคือ	THC	และ	CBD	ซึ่งพบมากใน	trichome	(60%)	ของ
ช่อดอกตัวเมีย	 รองลงมาคือ	 30%	 และ	 13%	 ในช่อดอกตัวเมียท่ี											
ไม่ได้ผสมเกษรและผสมเกษรตามล�าดับ	 ในต้นและใบพบได้	 0.02				
และ	 0.05%	 ตามล�าดับ	 กัญชาและกัญชงเป็นพืชที่มี	 THC	 สูง																	
แต่ความแตกต่างระหว่างกัญชาและกัญชงคือ	 กัญชงมีปริมาณ													
CBD/THC	มากกว่ากัญชา	ด้วยเหตุนี้กัญชงจึงมีฤทธิ์ทางยามากกว่า
กัญชาแต่เสพติดน้อยกว่า			
	 1.	 THC	มีผลต่ออาการทางจิตประสาทและเสพติด	 โดยการ
แสดงออกของอาการจะมากหรือน้อยขึ้นกับระดับยาในเลือด																								
ภายหลังการใช้	 ผลของ	 THC	 ในระยะแรก	 (acute effect)                  
จะท�าให้ผู้ใช้มีอาการเคลิบเคลิ้ม	 ขบขัน	 ช่างพูดช่างคุย	 ความคิด																
ความจ�าลดลง (impair memory)	 เห็นภาพหลอน	 จากนั้นจะง่วง									

ซึมและหมดแรง	 THC	 ยังท�าให้เสีย			
การทรงตัว	ผู้ที่ใช้กัญชาจึงเดินไม่เป็น
ทางและไม่สามารถขับรถได้เพราะ		
เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ	 เมื่อมีการใช้							
อย่างต่อเนื่อง	ผลของ	THC	จะท�าให้
เกดิการตดิยา	มอีาการของโรคจติเภท	
ในวัยรุ่นท�าให้การพัฒนาของสมอง							
ลดลง (ท�าให้โง่) เมื่อใช้นานขึ้นจะเริ่ม
ดื้อยาจึงต้องเพิ่มปริมาณการใช้เพ่ิม
ขึ้นต่อเนื่อง		เมื่อขาดยาจะเกิดอาการ

ถอนยา	 (withdrawal)	 ประกอบด้วยอาการกระสับกระส่าย															
ฉุนเฉียว	 ก้าวร้าว	 วิตกกังวล	 ตื่นตัว	 ไม่หลับนอน	 ไม่อยากอาหาร											
น�้าหนักลด	 ซึมเศร้า	 ปวดท้อง	 เป็นต้น	 ผู้ที่ใช้	 THC	 ปริมาณมาก										
อย่างต่อเนื่องจะมีอาการเฉื่อย (amotivational syndrome)                
คือไม่มีแรงจูงใจ	 แม้แต่การท�ากิจกรรมปกติในการด�าเนินชีวิต																				
ประจ�าวัน	เช่นไม่ไปท�างาน	ไม่เรียนหนังสือ

2.	 CBD	 เป็นสารในกัญชาท่ีมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ	 แต่ไม่มี
ฤทธิ์เสพติดหรืออาการทางจิตประสาทเหมือน	THC		พบว่า	CBD	ใน
ขนาดต�่าๆ	 มีฤทธิ์ต้านการจับของ	 anandamide	 และ	 2-AG																			
กบั	CB1/CB2	และรบกวนการออกฤทธิข์อง	THC	ในสมอง	จงึสามารถ
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ลดอาการทางจิตประสาทของ	THC	ได้	แต่สารนี้สกัดได้ยากและมีค่า
ใช้จ่ายสูงในการผลิต

กำรใช้สำรสกัดกัญชำรักษำโรคอย่ำงถูกวิธี
	 กัญชาถูกผลิตออกมาหลายรูปแบบ	 เช่น	 สารสกัด	 THC									
สารสกัด	 CBD	 สารสกัด	 THC/CBD	 	 สารสังเคราะห์กัญชา	 เช่น							
Nabiximols,	Nabilone,	Dronabinol	เป็นต้น	หลกัฐานเชงิประจกัษ์
ที่คุณภาพสูงรองรับการใช้สารสกัดกัญชาในการรักษาโรคลมชัก								
(CBD),	Multiple	sclerosis:MS	(THC),	มะเร็ง	แบบประคับประคอง	
(THC),	สญูเสยีน�า้หนกัในโรคเอดส์	(THC),	ปวดปลายประสาท	(THC)             
ส่วนโรคอื่นๆ	 เช่น	 Parkinson	 disease,	 Alzheimer	 disease,				
Huntington	disease,	Anxiety,	Post-traumatic	stress	syndrome,	
Tourette	 syndrome,	 Glaucoma	 และการติดสารเสพติด																			
หลักฐานเชิงประจักษ์อยู่ในระดับปานกลาง
	 1.	 การรักษาลมชักชนิดที่ควบคุมไม่ได้	 สามารถใช้	 CBD														
ได้ผลดีกว่า	THC	หากใช้สารสกัดที่ผสม	THC/CBD	จะมีอาการข้าง
เคียงทางจิตประสาท	โดยเฉพาะในเด็กจะท�าให้สมองขาดการพัฒนา
	 2.	 การรักษาอาการปวด	 (neuropathic pain)	 ผลการ												
รักษาด้อยกว่ายากลุ่ม	opioid	ประสิทธิภาพของกัญชาเทียบเท่ากับ	
tramadol	 จึงควรใช้ในการรักษาปวดระดับกลางเท่าน้ัน	 ผู้ป่วยท่ี										
ปวดจากมะเร็งหากคะแนนความปวดสูงไม่ควรใช้กัญชาในการ													

รักษาเป็นตัวแรก		
	 3.	 การรักษาภาวะหดเกร็งของกล้ามเน้ือในโรค	 MS	 จะใช้							
เมื่อการรักษาหลักไม่ตอบสนอง
	 4.	 ผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะสูญเสียน�้าหนัก	 สามารถใช้กัญชา								
ช่วยเพิ่มน�้าหนักและกล้ามเนื้อได้ดี	แต่ในแนวทางการรักษาโรคเอดส์
ในปจัจุบันที่เริ่มยาต้านไวรัสโดยเร็ว	จะให้ผลการรักษาที่ดีและไม่เกิด
ภาวะสูญเสียน�า้หนกัในผูป่้วย	กญัชาจึงได้ประโยชน์น้อยกว่าเมือ่เทยีบ
กับการให้ผู้ป่วยรับประทานยาต้านไวรัสโดยเร็ว
	 5.	 ส�าหรับข้อมูลการรักษามะเร็งต้องรอข้อมูลท่ีมากกว่านี	้
เนือ่งจากยงัไม่มีข้อมูลในมนษุย์ทีแ่สดงให้เหน็ชดัเจนว่าสารสกดักญัชา
ยับยั้งเซลมะเร็งได้	ยกเว้นข้อมูลในหลอดทดลอง
	 6.	 การใช้สารสกัดกัญชาในโรค	 Parkinson	 น้ันไม่สามารถ	
ใช้ได้ทุกราย	 ข้อบ่งชี้ที่น่าจะใช้ได้ของกัญชาคือโรค	 parkinson	 ที่มี
ภาวะหดเกรง็ของกล้ามเนือ้ร่วมด้วย	แต่ผลของกญัชาโดยเฉพาะ	THC	
จะท�าให้อาการ	Parkinson	แย่ลงเพราะไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อ
ได้ดี	 เนื่องจากฤทธิ์ของกัญชาที่ลดการท�างานประสานกันของกล้าม
เนื้อ
	 โดยสรปุสารสกดักญัชามีประโยชน์ ในการรักษาโรคบาง
ชนดิ		หากใช้ผดิพลาดจะเกดิผลข้างเคยีงที่ อนัตรายมากกว่า
ประโยชน์	เช่น	ผู้ป่วยท่ีใช้น�า้มันกญัชาหยด เข้าใต้ล้ิน	
หากหยดยาแล้วด่ืมน�้าตามทันทีจะไม่เห็น
การออกฤทธิข์องยาทีร่วดเรว็ผ่านการดดูซมึ
บรเิวณใต้ลิน้	การดืม่น�า้จะ
ส่งผ่านยาไปทางระบบทาง
เดนิอาหารแทนซึง่ใช้เวลาอกี	30	นาที
ถงึ	2	ชัว่โมงในการออกฤทธิ	์หากใจร้อน
หยดยาตอ่โดยไม่รอ	ก็จะเกิดผลข้างเคียงจากยา	
เช่นท�าให้หมดสติ	 และเมื่อถูกส่งมาโรงพยาบาลก็ท�าให้การวินิจฉัย
คลาดเคลื่อนไปเรื่องอื่น	 เช่น	 stroke,	 sepsis	 จึงเป็นการสิ้นเปลือง
ทรัพยากร.
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สมุนไพรที่ใช้ในกำรอบสมุนไพร
	 ส่วนมากมักจะมีส่วนประกอบแตกต่างกันไปตาม
สูตรและความต้องการของผู้ใช้	 โดยสมุนไพรหลักที่มัก								
ใช้บ่อยคือ	 ผิวมะกรูด	 ขมิ้นชัน	 ตะไคร้	 ใบมะขามไทย										
ใบส้มป่อย	การบูร	และอื่นๆ

ข้อห้ำม ข้อควรระวังในกำรอบสมุนไพร
 ●	 ขณะมีไข้สูง	 (มากกว่า	 38	 องศาเซลเซียส)													
เพราะอาจมีการติดเชื้อโรคต่าง	ๆ
 ●	 	โรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด
  ●	 มีโรคประจ�าตัว	 ได ้แก ่	 โรคไต	 โรคหัวใจ																							
โรคลมชัก	 โรคหอบหืดระยะรุนแรง	 โรคติดเชื้อระบบทาง														
เดินหายใจที่รุนแรง	 ในรายที่มีความดันโลหิตสูงเกิน	
140/90	มิลลิเมตรปรอท	และต�่ากว่า
90/60	มิลลิเมตรปรอท	 (อาจให้อบ
ได้ตามดลุยพนิจิของแพทย์	แต่ควร
ได้รบัการดูแลอย่างใกล้ชดิ)	สตรี		
ขณะมีประจ�าเดือนร่วมกับ
อาการมีไข้	 และปวดศีรษะ
ร่วมด้วย

กำรอบสมุนไพรดีอย่ำงไร ??
	 การอบสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาไทยตั้งแต่สมัยโบราณ							
เดิมทีการอบสมุนไพรเป็นเพียงแต่การใช้รักษาฟื้นฟูในมารดาหลังคลอดบุตร	เพื่อเป็นการอยู่ไฟหลังคลอด	ขับของเสีย													
ในร่างกายออกทางผิวหนังในรูปของเหงื่อ	 ช่วยกระตุ้นการขับน�้าคาวปลาที่ยังตกค้างหลังการคลอดบุตร	 เพ่ิมการ										
ไหลเวียนโลหิต	 ท�าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง	 สดชื่น	 เป็นต้น	 แต่ในปัจจุบันการอบไอน�้าสมุนไพรมีการน�าไปใช้กันอย่าง		
แพร่หลายมากขึ้น	ทั้งการอบสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค	หรืออบสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม	การอบสมุนไพร
สามารถท�าได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายวัยที่เหมาะสมควรเป็นตั้งแต่อายุ	15	–	60	ปี	(ส�าหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ	หรือโรค
ประจ�าตัวใดๆ)	 ผู้ที่มีโรคประจ�าตัวหรือมีปัญหาสุขภาพควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือผู้ให้บริการก่อนการรับการ										
อบสมุนไพรทุกครั้ง

โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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บทความโดย
พท.ป.พิมพ์วิภา แพรกหา โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

http://www.ttmed.psu.ac.th/blog.php?p=212

 จะเหน็ได้ว่าคณุประโยชน์ในการอบสมนุไพรนัน้มมีากมาย 
การอบสมุนไพรจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยส่งเสริม       
สุขภาพท่ีดีได้เหมาะสมต่อผู้ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายเป็น       
ประจ�า หรือแม้กระทั่งผู้ที่ขาดการออกก�าลังกาย แต่พึงอย่า
ลืมว่า การอบสมุนไพรไม่สามารถทดแทนการออกก�าลังกาย
ได้

 ●	มีการอักเสบจากบาดแผลต่าง	ๆ
 ●	อ่อนเพลีย	 อดนอน	 อดอาหาร	 หรือหลังรับ
ประทานอาหารใหม่ๆ
 ●	ปวดศีรษะชนิดเวียนศีรษะ	 คลื่นไส้	 อาเจียน	
เป็นต้น
	 ควรอบในอณุหภมูปิระมาณ	40	-	60	องศาเซลเซส	
และระยะเวลา	ประมาณ	10	 -	 15	นาที/ครั้ง	 (อาจใช้
เวลานานกว่านี้ได้	ไม่เกิน	1	ชั่วโมง	โดยการอบต่อเนื่อง	
15	นาท	ีออกนัง่พกั	แล้วอบต่อเป็นเวลา15	นาท	ีประมาณ	
4	ครั้ง)

ประโยชน์ของกำรอบสมุนไพร
 ●	 ช่วยบรรเทาอาการหวัด	คัดจมูก
 ●	 ช่วยบรรเทาอาการหอบหืดเรื้อรัง	 ท�าให้ปอด
ขยายตัวได้ดี	 ระบบหายใจปลอดโปร่ง	 มีความคล่องตัว
มากขึ้น	ไม่อึดอัด
 ●	 ช่วยลดความดันโลหิตสูง	 เพราะเส้นโลหิตจะ
ขยายออกท�าให้โลหติไหลเวยีนสะดวก	ผวิพรรณจงึผุดผ่อง	
เปล่งปลั่งมีเลือดฝาด

 ●	 ช่วยให้รู้สึกสดชื่น	กระปรี้กระเปร่า	คุณภาพการ
นอนหลับดีขึ้น
  ●	 ท�าให้มดลูกของมารดาหลังคลอดเข้าอู่เร็วขึ้น								
ช่วยขับน�้าคาวปลา	ท�าให้มารดาหลังคลอดสุขภาพดีขึ้น
 ●	 ช่วยแก้อาการเหน็บชา	 อาการชาตามปลายเท้า	
ปลายนิ้วมือ	แขน	และขา
  ●	บรรเทาอาการปวดเม่ือยกล้ามเนื้อ	 เส้นและเอ็น
ให้เบาบางลง	จนกระทั่งเป็นปกติ
  ●	ลดไขมันส่วนเกินของร่างกาย	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง																
ไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้อง	และส่วนอื่นๆ	ของร่างกาย
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 ประชำกรสูงวัย ในอ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	 ในปัจจุบัน							

มีอัตราสูง	 ถึงร้อยละ	 20.23	 ของประชากรทั้งหมด	 ซึ่งอยู่ในเกณฑ	์

การเป็นสังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์	 (Complete	 Aged	 Society)	

สถานการณ์ที่ตามมา	คอื	ภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอาย	ุทีม่าพรอ้มกับสภาพ

สังคมระบบครอบครัวเดี่ยว	อันเป็นอุปสรรคส�าคัญในการธ�ารงรักษา

และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ ่มวัยสูงอายุ	 ทั้งด้านการมีสุขภาพดี											

(Strong	 health),	 ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม	 (Social),	 และด้าน

ความมั่นคงปลอดภัย	(Security)

	 การจัดระบบ	เพื่อลดปัญหาดังกล่าว	มีความจ�าเป็นต้องสร้าง

กลไกในการขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมตั้งแต่	การตรวจ

ประเมนิความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ�าวนั	การคดักรอง

สุขภาพกลุ่มโรคในผู้สูงอายุ		ที่เกิดจากภาวะเสื่อมและโรคที่พบบ่อย	

การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะกาย	 -	 จิต	

-	 สังคมในกลุ ่มปกติแลกลุ ่มเสี่ยงตลอดจนกลุ ่มป่วยในชมรม																								

ผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ	 การตรวจรักษาในรายที่ป่วย	ณ															

หน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้าน	หรือ	 คลินิกผู้สูงอายุและคลินิกพิเศษ

ในโรงพยาบาล	 รวมทั้งการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในกลุ่มผู้สูงวัยที่ไม่

สามารถประกอบกิจวัตรประจ�าวันนอกบ้านได้	อาจจะด้วยความชรา	

หรือมคีวามพิการ	ท�าให้ช่วยเหลือตนเองได้น้อย	หรือช่วยเหลอืตนเอง

ไม่ได้เลย	ซึ่งจ�าเป็นต้องมีผู้ดูแล		ที่บ้าน	อย่างครบวงจร

	 กลุ่มผู ้สูงวัยที่ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจ�าวันนอก												

บ้านได้	หรือ	ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย	หรือช่วยเหลือตนเอง

ไม่ได้เลย	 ที่เรียกว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงน้ัน	 จ�าเป็นต้องมีผู้ดูแล										

ที่บ้านเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้สูงวัยที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการ													

มีความยากล�าบากในการเคล่ือนไหวร่างกายเพ่ือไปรับบริการยัง								

สถานพยาบาล	 บริการเชิงรุกถึงบ้านจึงเป็นกลไกส�าคัญในการดูแล								

ผู้สูงวัยกลุ่มนี้	 การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายอาสาสมัครให้มี

ศักยภาพในการดูแลผูสู้งอายุภาวะพึ่งพงิ	โดยผา่นกระบวนการอบรม

เชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอาย	ุ 70	 ช่ัวโมง	 ของกรมอนามัย	

และอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ทักษะจากหน่วยบริการประจ�า

ทุกปีจึงเกิดขึ้น	 เพื่อให้เป็นอาสาสมัครที่มีความพร้อมในการดูแล									

ช่วยเหลือผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงต่อเนื่องที่บ้าน
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	 การปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของอาสาสมัคร	 เป็นการ

ปฏิบัติตาม	 Care	 plan	 ที่ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ	 (Care	Manager)										

จัดท�าไว้	 ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็นผ่านองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	และหน่วยบริการ	เรียกเครือข่ายอาสาสมัครนี้ว่า	ผู้ดูแล

ช่วยเหลือผู้สูงอายุ	(Care	Giver)	ซึ่งถูกก�าหนดให้มีขึ้นในระบบดูแลผู้

สงูอายตุัง้แต่ปี	2559	จนปัจจบุนั	ทัง้นีร้ะบบก�าหนดให้	ผูด้แูลผูส้งูอายุ	

1	คน	ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง	ไม่เกิน	10	คน	ที่ส�าคัญกระบวนการ

ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง	นอกจากจะต้องมีการดูแลและสื่อสารข้อมูล

ไปและกลับจากแม่ข่ายไปยังผู ้จัดการดูแลผู้สูงอายุ	 และผู้ดูแล																				

ผู้สูงอายุแล้ว	 กรณีที่ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง	 มีภาวะที่จ�าเป็นต้องให้													

สหสาขาวิชาชีพประเมินและให้การดูแลช่วยเหลือทีมสหสาขา												

วิชาชีพจะได้รับการประสานงานเพ่ือติดตามดูแลท่ีบ้านร่วมกับ													

ทีมระดับต�าบล	 และทีมชุมชน	 รวมท้ังร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้											

และพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน	 กระบวนการทั้งหมดใน

การดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงนี้	 เป็นระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ระยะยาว	(Long	Term	Care)

	 6	 ต�าบลของอ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	 มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ											

ที่ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร	 70	 ชั่วโมง	 จากกรมอนามัยตั้งแต	่						

ปี	2559	 -	2561จ�านวน	62	คน	ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในอ�าเภอ

เมืองจ�านวน	 200	คน	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	ทั้งนี้เครือข่าย

บริการสุขภาพโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ได้จัดอบรมฟื้นฟูความรู้

และทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุประจ�าปี	 2563	 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว												

อย่างไรก็ดีการดูแลกลุ่มผู้สูงวัยให้ครบวงจร	 จ�าเป็นต้องอาศัย																				

ทมีงานหลายภาคส่วน	ทัง้หน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	

เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์จึงแต่งตั้ง														

คณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว									

(Long	 Term	 Care)	 ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาการดแูลสุขภาพผู้สูงวัย	และได้ประชมุคณะกรรมการซึง่ประกอบ

ด้วยภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องทราบแนวทางด�าเนนิการและเป้าหมายไปใน

ทิศทางเดียวกัน	รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมุ่ง

ขับเคลื่อนการพัฒนาส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง	ในปี	2563	

อย่างต่อเนื่อง	สู่ความส�าเร็จในการสร้างสังคมสูงวัยสุขภาวะต่อไป.
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กรณีศึกษำผู้ป่วยเฉพำะรำย
กำรพยำบำลผู้ป่วยกระดูกต้นคอเคลื่อนกดทับไขสันหลัง

และมีอัมพำตแขนขำ

บทน�ำ
	 การบาดเจ็บของกระดูกต้นคอและไขสันหลังเป็นภาวะวิกฤตคุกคามต่อชีวิตของผู้ป่วย	 ครอบครัวและสังคม	 พบอุบัติการณ์													
เพิ่มมากข้ึน	 ประเทศไทยพบอุบัติการณ์การเกิดการบาดเจ็บไขสันหลัง	 50	 รายต่อประชากรหน่ึงล้านคน	 หรือประมาณ	 3,000												
รายต่อปี	 จากสถิติของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 พบว่า	 มีจ�านวนผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง	 ปีพ.ศ.	 2560	 จ�านวน	 34	 ราย															
พ.ศ.	2561	จ�านวน	41	ราย	และพ.ศ.	2562	จ�านวน	53	รายต่อปี	(หน่วยข้อมูลเวชระเบียน	แผนกเวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาล
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์,	 2562)	 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากอุบัติเหตุจราจร	 การพลัดตกจากที่สูง	 ถูกท�าร้ายร่างกาย	 จากการ											
เล่นกีฬา	ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจพบแค่ปวดต้นคอ	มีอัมพาตแขนขา	หรือกระทั่งเสียชีวิตได้																																																																																																																																															
	 การบาดเจ็บของกระดูกต้นคอและไขสันหลังมีผลต่อการท�าหน้าที่ของระบบประสาทสั่งการและการรับรู้ความรู้สึกของ																		
ร่างกาย	 ความสามารถในการท�างานของร่างกายในส่วนที่ต�่ากว่ารอยโรคที่ได้รับบาดเจ็บเกิดความบกพร่อง	ผู้ป่วยจ�าเป็นต้อง												
พึ่งพาผู้อื่น	การด�าเนินชีวิตเปลี่ยนไป	คุณภาพชีวิตลดลง	เป็นภาระของครอบครัว	ต่อสังคม	การรักษาพยาบาลมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผู้ป่วยมีโอกาสหายจากการเป็นอัมพาตมากขึ้น	โดยใช้เวลาน้อยและสิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุด			

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อศึกษาการรักษาพยาบาลผู้ป่วยกระดูกต้นคอเคลื่อนกดทับไขสันหลังและมีอัมพาตแขนขา	 ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
	 2.	 เพื่อเป็นแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยกระดูกต้นคอเคล่ือนกดทับไขสันหลังและมีอัมพาตแขนขากับหน่วยงานทั้งภายใน								
และภายนอกองค์กร

วิธีกำรด�ำเนินกำรศึกษำ :	คัดเลือกผู้ป่วยกระดูกต้นคอเคลื่อนกดทับไขสันหลังและมีอัมพาตแขนขา																																																																																																																													
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล :	เก็บรวมรวบข้อมูลกรณีศึกษาจากเวชระเบียน	โดยรักษาความลับของผู้ป่วย

ผลกำรศึกษำ
	 กรณีศึกษาเป็นผู้ชายไทย	 อายุ	 64	 ปี	 อาชีพท�าสวนมะพร้าว	 พลัดตกจากที่สูง	 หลังการช่วยเพื่อนบ้านโค่นต้นมะพร้าว															
ศีรษะพุ่งลงกระแทกพื้นดิน	หลังอุบัติเหตุผู้ป่วยรู้สึกตัวดี	แขน	-	ขาทั้งสองข้างชา	ไม่มีแรง	ที่ร.พ.บางสะพานแพทย์ประเมินอาการ
และ	ตรวจร่างกายพบอุณหภูมิ	37	เซลเซียส	ชีพจร	80	ครั้ง/นาที	อัตราการหายใจ	20	ครั้ง/นาที	ความดันโลหิต	140/80	มิลลิเมตร
ปรอท	สัญญาณประสาทของกลาสโกว	 (coma	score)	 เท่ากับ	9	E4M0V5	รูม่านตาขนาด	2	มิลลิเมตร	ตอบสนองต่อแสงปกติ								
ก�าลังกล้ามเนื้อแขนและขาทั้งสองข้างเท่ากับ	0	สูญเสียการรับความรู้สึกตั้งแต่กระดูกต้นคออันที่	5	ลงไป	ตรวจประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนอง	 (Bulbocavenosus	 reflex)	 ผลผิดปกติ	 เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ทางสมองผลพบเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเล็กน้อย													
ตรวจคลื่นหัวใจผลปกติ	เอ็กซ์เรย์ปอดพบเนื้อปอดส่วนบนทั้งสองข้างมีฝ้าขาววินิจฉัยว่าอาจเป็นวัณโรคปอด	เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
ทางกระดูกสันหลัง	 พบข้อต่อฟาเซ็ทของกระดูกสันหลังอันที่	 5	 และ	 6	 เคล่ือน	 เริ่มให้ยา	Methyprednisolone	 เพื่อลดบวม																
ลดการอักเสบของเส้นประสาท	 ให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�า	 ใส่สายสวนปัสสาวะแล้วส่งต่อมาที่	 ร.พ.ประจวบคีรีขันธ์	 ที่ห้อง												
ฉุกเฉินประเมินเรื่องการบาดเจ็บในช่องท้องเพิ่มเติมโดยการท�าอัลตราซาวนด์ช่องท้องผลปกติ	 ศัลยประสาทแพทย์ดูผลเอ็กซเรย์					
ปอดช�้าไม่พบความผิดปกติ	ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อประเมินพบก�าลังกล้ามเนื้อแขนสองข้างเท่ากับ	3	และขาทั้งสองข้าง

รัชนี	ทรัพย์สงเคราะห์
พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ
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เท่ากับ	0	แพทย์ท�าการดึงคอที่กะโหลกศีรษะ	(skull		traction)	และส่งท�า	MRI	ผลพบกระดูกต้นคออันที่	5	-	6	เคลื่อน	และมีการ
บาดเจ็บของไขสันหลัง	 C4-6	 ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเพื่อขยายช่องไขสันหลังเอาหมอนรองกระดูกสันหลังที่กดทับเส้นประสาทออก
และดามเหล็ก	 ก่อนจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมากมีภาวะอัมพาตแขนและขา	 ก�าลังกล้ามเนื้อ										
แขนทั้งสองข้างเท่ากับ	3	ขาทั้งสองข้างเท่ากับ	0	ยังมีอาการปวดแสบตามร่างกาย	ใส่สายสวนปัสสาวะ	ประเมินญาติแล้วสามารถ
ให้การดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้อง	รวมระยะเวลาอยู่ในโรงพยาบาล	13	วัน

ข้อวินิจฉัยทำงกำรพยำบำล
	 1.		 มีภาวะช็อกของระบบประสาทไขสันหลัง	 เนื่องจากมีการเคลื่อนของข้อต่อกระดูกต้นคอไปกดทับไขสันหลัง	 ท�าให้เกิด
อัมพาตแขนขาทั้งสองข้าง	รีเฟล็กต์ต่างๆ	ที่อยู่ต�่ากว่าส่วนที่บาดเจ็บหายไป
	 2.	 เสี่ยงต่อภาวะพร่องออกซิเจนเนื่องจากประสิทธิภาพการหายใจลดลงและไม่สามารถไอได้อย่างมีประสิทธภิาพ	อาจท�าให้
เนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆ	ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ																																																																																																																																				
	 3.	 มีภาวะเสี่ยงต่อความดันในช่องกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นจากการมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
	 4.	 ผูป่้วยและญาตวิติกกงัวล	เกีย่วกบัการเจบ็ป่วย	เป็นภาวะวกิฤตของผูป่้วยและครอบครวัเกดิความรูส้กึกลวั	เครยีดเนือ่งจาก											
ไม่สามารถพยากรณ์ผลการรักษาได้	อาจมีความพิการที่ถาวรเกิดขึ้นกับผู้ป่วย			
	 5.	 ไม่สุขสบายเนื่องจากอาการปวดทั้งจากรากประสาทถูกท�าลาย	และเนื้อเยื่อ	กล้ามเนื้อต่างๆอักเสบ
	 6.	 ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด	ผู้ป่วยไม่เคยรับการผ่าตัด	ไม่มีความรู้ความเข้าใจ	อาจส่งผล
ให้หลังการผ่าตัดไม่ได้ผลเต็มประสิทธิภาพตามที่คาดหวัง	
	 7.	 เส่ียงต่อภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดและหลังการได้รับยาระงับความรู้สึก	 เนื่องจากการผ่าตัดต้องใช้ระยะเวลานาน	
และเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูง
	 8.	 เสี่ยงต่อการติดเชื้อแผลผ่าตัด			
	 9.	 เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง									
ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	 แผลกดทับ	 การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ	 ท้องผูก	 ข้อติดและกล้ามเนื้อลีบ	 ปอดอักเสบ										
เป็นต้น
	 10.	มีภาวะซึมเศร้าเนื่องจากการสูญเสียบทบาทหน้าที่และสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลง	
	 11.	วิตกกังวลเนื่องจากขาดความรู้	ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเมื่อจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล

กำรพยำบำลโดยภำพรวม
	 ใช้กระบวนการพยาบาลในการประเมินปัญหา	 ความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว	 จากประวัติ	 การตรวจร่างกาย														
อาการแสดง	น�ามาวินิจฉัยและให้การพยาบาล	และประเมินการพยาบาล	 โดยจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	บันทึกข้อมูลต่างๆ														
อย่างครบถ้วนและถูกต้อง	โดยสรุปการพยาบาลดังนี้
	 1.	 ให้ผู้ป่วยนอนพักโดยสมบูรณ์	 ดามคอด้วยปลอกคอ	พลิกตะแคงตัวแบบท่อนซุง	 การเคลื่อนย้ายโดยเปลส�าหรับผู้ป่วย								
บาดเจ็บกระดูกสันหลัง	ดูแลให้ออกซิเจนโดยเฉพาะ	24	ชั่วโมงแรกหลังการบาดเจ็บ			
	 2.	 ติดตามประเมินสัญญาณชีพ	 สัญญาณประสาทของกลาสโกว	 (coma	 score)	 ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด											
ประเมินก�าลังกล้ามเนื้อและการรับความรู้สึก	อย่างต่อเนื่องจนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้	
	 3.	 การบริหารยาลดบวม	ลดการอกัเสบของเส้นประสาทภายใน	24	ชัว่โมงแรกหลังการบาดเจ็บ	รวมท้ังการบรหิารยาปฏชิวีนะ															
ยาแก้ปวด	ยาอื่นๆ	และติดตามภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา	
	 4.	 การพยาบาลขณะดึงคอที่กะโหลกศีรษะ	เน้นการจัดท่านอนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวการดึงของน�้าหนัก
	 5.	 ดูแลให้ได้รับสารน�้า/สารอาหาร	อาหารและน�้าดื่มอย่างเพียงพอ	ระวังการส�าลัก	อาเจียน
	 6.	 เตรียมผู้ป่วยให้พร้อมรับการผ่าตัดและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังผ่าตัด
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	 7.	 ให้ข้อมูล	ค�าแนะน�าต่างๆแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นระยะๆ	เพื่อให้เข้าใจ	ร่วมมือในการรักษาพยาบาล		
	 8.	 ให้การพยาบาลตามสภาพผู้ป่วยและ	 ติดตามเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้น	 เช่น	 ปอดอักเสบ	 การติดเชื้อแผล
ผ่าตัด	ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ	แผลกดทับ	ข้อติด	กล้ามเนื้อลีบ	เป็นต้น	
	 9.	 การฟื้นฟูร่างกาย	กระตุ้นการบริหารกล้ามเนื้อและข้อรวมทั้งส่งกายภาพบ�าบัดอย่างต่อเนื่อง	สม�่าเสมอ	
	 10.	การเตรียมจ�าหน่ายเริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤต	ผู้ดูแลผู้ป่วยจะได้รับการสอนและฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจนสามารถ										
ท�าได้ถูกต้อง	ร่วมทั้งหอผู้ป่วยมีการประสานส่งต่อข้อมูลไปยังรพ.สต.	ใกล้บ้านเพื่อการเยี่ยมหลังจ�าหน่าย	และติดตามผลการเยี่ยม																	
หลังจ�าหน่าย

สรุป
	 อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอไม่สามารถคาดการณ์ได้	 จึงท�าให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงและเป็นวิกฤตชีวิตของผู้ป่วยและ																								
ครอบครัว	 ดังนั้นทีมการรักษาโดยสหสาขาวิชาชีพ	 ผู้ป่วย	 ครอบครัว	 ต้องร่วมมือกันเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด															
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายจากการเป็นอัมพาต	หรือมีความพิการหลงเหลือน้อยที่สุด	การช่วยเหลือ	ณ	ที่เกิดเหตุที่													
ถูกต้องจะส่งผลท�าให้กระดูก	ไม่เคลื่อนไปกดทับเส้นประสาท	เมื่อมาถึงโรงพยาบาลการตรวจประเมินอาการ	การตรวจพิเศษต่างๆ												
ท�าให้การวินิจฉัยได้ถูกต้อง	 แม่นย�า	 สามารถเร่ิมยาลดบวม	 ลดการอักเสบของเส้นประสาทไขสันหลังได้อย่างรวดเร็ว	 การผ่าตัด																						
ที่มีประสิทธิภาพขจัดสิ่งที่กดทับเส้นประสาทออกและดามเหล็กเพื่อให้เกิดความมั่นคงของกระดูก	 ส่งผลให้แนวโน้มการรักษา												
มีผลเป็นที่น่าพอใจ	ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นก�าลังกล้ามเนื้อแขนจากแรกรับเท่ากับ	0	หลังผ่าตัดเท่ากับ	3	ขาทั้งสองข้างก�าลังกล้ามเนื้อ
เท่ากับ	 0	 เท่าเดิม	 พยาบาลเป็นหน่ึงในทีมที่มีบทบาทส�าคัญเนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา	24	 ชั่วโมง													
ท�าให้รับทราบความต้องการ	อาการที่เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย	รายงานแพทย์เพื่อให้ท�าการรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที	และเป็นผู้ประสานงาน
กับทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆ	 เพื่อให้ร่วมทีมในการรักษาพยาบาล	 ร่วมทั้งรายงานความก้าวหน้าหรืออาการที่ทรุดลงให้ทีมสหสาขา
วิชาชีพต่างๆ	รับทราบ	เพื่อหาแนวทางการรักษาผู้ป่วยร่วมกัน	พยาบาลจึงต้องมีความรู้	ทักษะในการพยาบาลที่ดี	และทักษะด้าน
การประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง	 มีการเชื่อมโยงกับรพ.สต.	 ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการเยี่ยมติดตามประเมินผลการดูแลจากครอบครัว													
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือให้ผู้ป่วยมีความพิการหลงเหลือน้อยที่สุดและครอบครัวสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ทมีพยาบาลทีอ่ยูน่อกหน่วยงานทีต้่องรบัผูป่้วยกลุม่บาดเจบ็กระดกูคอและไขสนัหลงัไว้ในการดแูล	ต้องมคีวามรูแ้ละทักษะ								
ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้	โดยมีพยาบาลหอผู้ป่วยที่มีความช�านาญเป็นพี่เลี้ยง	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
	 2.	การเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพในการส่งต่อเพื่อการเยี่ยมบ้าน	และการรายงานส่งข้อมูลมายังหน่วยงานเพื่อให้รับทราบ															
ความก้าวหน้าในการด�าเนินของโรค	 ซึ่งในส่วนนี้โรงพยาบาลที่อยู่นอกเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ยังขาด														
ความต่อเนื่อง	ต้องมีการพัฒนาต่อไป		
	 3.	 ระบบการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	 ต้องมีการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 เช่น	 การตั้งกลุ่มไลน์	 เพ่ือให้การ			
สื่อสารได้ตรงเป้าหมายและทันเวลาที่ผู้ป่วยมีปัญหา				
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กรณีศึกษำ
กำรพยำบำลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกที่มีภำวะช็อก

วันเพ็ญ	จิตต์บ�ารุงสกุล
พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

บทน�ำ
	 ไข้เลือดออก	 เป็นปัญหาส�าคัญทางสาธารณสุขที่ส�าคัญของประเทศ	 ในประเทศไทยมีรายงานการระบาดของโรค													
ไข้เลือดออกมานานกว่า	 50	 ปี	 ปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการแพร่กระจายของโรคมีความซับซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละ				
พื้นที่	 ได้แก่	 ภูมิต้านทานของประชากร	 ชนิดของเชื้อไวรัสเดงก่ี	 ความหนาแน่นของประชากรและการเคล่ือนย้าย	 สภาพ										
ภูมิอากาศ	 ชนิดของยุงพาหะ	 ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงแต่มีส่วนน้อยที่มีอาการรุนแรงจนท�าให้เกิดภาวะช็อก	 ซึ่งถ้าไม่ได้							
รับการรักษาทันท่วงทีจะมีภาวะช็อกนาน	มีเลือดออกและอาจท�าให้เสียชีวิตได้
	 การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 ให้การดูแลตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรค		
ไข้เลือดออกของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	 แต่พบว่าแนวทางบางหัวข้อไม่สอดคล้องกับปัญหาและปัจจัยของ								
สิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่	 กุมารแพทย์จึงมีการปรับเปลี่ยนการรักษาตามสถานการณ์ที่เกิดกับผู้ป่วยเด็ก	 มีการปรึกษา												
ผู้เชี่ยวชาญและสหสาขาวิชาชีพทุกเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
	 กรณีศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการทบทวน	 เรียนรู้	 การดูแลรักษาพยาบาลร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ															
ในหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชน	 งานผู้ป่วยนอก	 งานเวชกรรมสังคม																				
งานพยาธิวิทยา	 งานเภสัชกรรมและงานหอผู้ป่วยเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู ้ป่วยเด็ก																														
โรคไข้เลือดออกและการน�า	CPG	ลงใช้อย่างครอบคลุมทั้งจังหวัด
 
ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ  
	 การขาดความรู้	 ความเข้าใจและความตระหนักของประชาชนในการที่จะก�าจัด	 แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลายอย่าง											
ต่อเนื่องและจริงจัง	 ความรู้และทักษะ	 ความใส่ใจของพยาบาลเป็นส่ิงส�าคัญส�าหรับผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกที่จะท�าให้													
ผู้ป่วยผ่านพ้นระยะวิกฤตอย่างรวดเร็วและปลอดภัย	 และพบผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลในเครือข่าย
ส่วนใหญ่มาด้วยอาการรุนแรงและเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้ว	 จึงนับว่าเป็นโรคที่มีอัตราป่วยและอัตราตายสูงขึ้นจากเดิม										
สาเหตุจากความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อน	 ได้แก่ภาวะช็อกนาน	 ภาวะน�้าเกิน	 ภาวะเลือดออกมากและ																								
ความผิดปกติทางสมองและหัวใจ	(ซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดหรือลดความรุนแรงได้)	ท�าให้ต้องเพิ่ม									
อัตราก�าลังในการดูแล	รวมทั้งผู้ป่วยมีระดับความรุนแรงที่ต่อเนื่องท�าให้ยากต่อการดูแล	การใช้แนวทางในการรักษา	(CPG)	
ยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่	 ท�าให้แนวทางการดูแลผู้ป่วยไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นความส�าคัญในการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน	 เพ่ือน�ามาใช้ในการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยและเพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราตาย
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วัตถุประสงค์
		 1.	เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
		 2.	เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกและการน�า	CPG	ลงใช้อย่างครอบคลุม
		 3.	เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการให้การรักษาพยาบาลร่วมกันในทีมสหสาขาวิชาชีพ

วิธีด�ำเนินกำร
	 คัดเลือกกรณีศึกษาผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกที่มีภาวะวิกฤต	ที่มานอนรักษาตัวในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาจากการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเด็ก,	 เวชระเบียน,	 สัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาต	ิ										
โดยรักษาความลับของผู้ป่วยและวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล

ผลกำรศึกษำ กรณีศึกษำรำยที่ 1
	 ผู้ป่วยเด็กชาย	อายุ	13	ปี	7	 เดือน	น�้าหนัก	54	กิโลกรัม	สูง	180	 เซนติเมตร	ไปโรงพยาบาลชุมชน	ด้วยอาการไข้												
มผีืน่และตุม่น�า้ใสๆ	ตามร่างกาย	อ่อนเพลีย	โรงพยาบาลชมุชนให้ยากลบัไปรบัประทานทีบ้่าน	ต่อมาผูป่้วยรบัประทานอาหาร
ไม่ได้	 อ่อนเพลียมาก	 เวียนศีรษะหน้ามืด	ญาติจึงพามาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ด้วยอาการมีไข้มา	4	วัน	มีผื่นแดงตามตัว	คลื่นไส้	อาเจียน	รับประทานอาหารไม่ได้	เจ็บคอ	เวียนศีรษะหน้ามืด	และไข้ลง											
1	วันก่อนมา	แพทย์วินิจฉัย	 Impetigo	with	Vomiting	แรกรับที่หอผู้ป่วย	ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย	ปากแห้ง	มีจุดเลือด
ออกบริเวณหน้าอก	ไม่มีไข้	วัดสัญญาณชีพ	อุณหภูมิ	36.5	องศาเซลเซียส	อัตราการเต้นของหัวใจ	80	ครั้ง/นาที	อัตราการ
หายใจ	 22	 ครั้ง/นาที	 ความดันโลหิต	 110/70	 มิลลิเมตรปรอท	 การดูแลที่ได้รับ	 คือให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�าเป็น																			
5%D/NSS	ปรับ	Rate	ตามแผนการรักษาของแพทย์,	แจ้งเวชกรรมสังคมควบคุมโรค,	ติดตาม	Hct	q	6	hr	หลังนอนรักษา
ได้	2	วัน	(วันที่	3	ของการนอน	ร.พ.)	ขณะผู้ป่วยหลับ	มีอาการตัวเย็น	ชีพจรไม่สม�่าเสมอและเบา	อัตราการเต้นของหัวใจ		
=	50	ครั้ง/นาที	ท�า	 EKG	พบ	 sinus	bradycardia	และMyocarditis	 แพทย์ให้	 drip	Dopamine,	monitor	 EKG	 ไว้,								
Portable	CXR	=	No	Cardiomegaly,	ท�า	Trop	T	=	Negative,	CKMB	=	28U/L	(ค่าปกติ0-24)	ให้	Dopamine	4	วัน	
ผู้ป่วยอาการดีขึ้น	ผู้ป่วยรับการรักษารวม	7	วัน	แพทย์จ�าหน่ายกลับบ้าน	(วินิจฉัย	DHF	with	Cardiogenic	shock)	และ
นัดมาติดตามต่อเนื่อง	1	สัปดาห์	ผลการติดตามวันมา	F/U	ผู้ป่วยไม่มีอาการแทรกซ้อนหรืออาการผิดปกติ	

ผลกำรศึกษำ กรณีศึกษำรำยที่ 2
	 ผู้ป่วยเด็กชายไทยอายุ	11	ปี	5	เดือน	น�้าหนัก	25	กิโลกรัม	สูง	140	เซนติเมตร	มารับการรักษาที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ด้วยอาการมีไข้	 4	 วันก่อนมา	 รับประทานอาหารได้น้อย	 มีคล่ืนไส้อาเจียนร่วมด้วย	 แพทย์วินิจฉัย	 DHF	 gr1	 แรกรับที่หอผู้ป่วย									
กุมารเวชกรรม	 ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี	 ปวดท้องบริเวณ	 Epigastrium	 วัดสัญญาณชีพ	 อุณหภูมิ	 37.2	 องศาเซลเซียส	 อัตราการเต้นของ								
หัวใจ	 118	 คร้ัง/นาที	 อัตราการหายใจ	 28	 ครั้ง/นาที	 ความดันโลหิต	 90/50	 มิลลิเมตรปรอท	 การรักษาที่ได้รับคือแก้ไขภาวะ															
ขาดความสมดุลของเกลือแร่	 ติดตามผลเลือดเพื่อเฝ้าระวังการเข้าสู่ภาวะช็อก	หลังรับไว้	 5	 ชม.	 ผู้ป่วยมีอาเจียนปนเลือด	 และ														
หลังรับไว้	2	วัน	(หลังจากไข้ลดลง	12	ชม.)	ผู้ป่วยมีภาวะช็อก	มีความเข้มข้นของเลือดสูงมากขึ้น	เกล็ดเลือดต�่าลง	ปัญหาทั้งหมด		
ได้รับการดูแลและแก้ไข	 ผู้ป่วยรับการรักษารวม	7	 วัน	 แพทย์จ�าหน่ายกลับบ้าน	 (วินิจฉัย	DHF	 gr	 III)	 และนัดมาติดตามต่อเนื่อง												
1	สัปดาห์	ผลการติดตามวันมา	F/U	ผู้ป่วยมีอาการและผลเลือดปกติ
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กำรพยำบำลโดยภำพรวม
	 ใช้กระบวนการพยาบาลในการประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยจากการซักประวัติและตรวจร่างกาย											
อาการ	อาการแสดง	น�ามาวินิจฉัยและให้การพยาบาล	โดยจัดล�าดับความส�าคัญ	ความเร่งด่วนของปัญหา	แจ้งแนวทางการ
รักษาให้ผู้ป่วยและญาติรับทราบเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล	 โดยมีกิจกรรม
ดังนี้
	 -	 ติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพ	 สัญญาณระบบประสาท	 การท�างานของหัวใจ	 ปริมาณออกซิเจนในร่างกายอย่าง										
ใกล้ชิด
	 -	 ให้การพยาบาลผู้ป่วยตามสภาพปัญหารายกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงต่างกัน
	 -	 ให้สารน�้า	ยา	เลือดและส่วนประกอบของเลือดอย่างเพียงพอและเหมาะสม
	 -	 ติดตามผลการตรวจพิเศษ	เช่น	EKG,	CXR,	Lab,	moitor	o2
	 -	 ประสานการให้บริการระหว่างหน่วยงานระดับต่างๆ	 ทั้งทุติยภูมิและตติยภูมิ	 และระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ใน												
โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง	เช่นการประสานสิทธิ์ฉุกเฉิน
	 -	 ให้การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและครอบครัวแบบองค์รวม	 ส่งต่อการดูแลในเครือข่าย	 เน้นการท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงและเฝ้าระวังการเกิดโรคในชุมชน

วิจำรณ์
	 ผลการศึกษาผู้ป่วยเด็ก	 2	 รายเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตมีประเด็นปัญหาทางการพยาบาลต่างกัน	 รายท่ี	 1	 มีภาวะ	
Cardiogenic	 shock	 และรายที่	 2	 มีการร่ัวของพลาสมาออกนอกหลอดเลือด,	 ความเข้มข้นของเลือดสูง,	 มีเลือดออก											
ระบบทางเดินอาหารจากความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดและขาดความสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย
	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาท่ีเกิดได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วจากการท�างานเป็นทีมของสหสาขาวิชาชีพ	 การดูแลรักษา
พยาบาลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดในหน่วยงาน		การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ		โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขภาวะวิกฤตอย่างถูกต้อง
และรวดเร็วมีประสิทธิภาพ		ตามมาตรฐานช่วยให้ผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกปลอดภัย
 
ข้อเสนอแนะ
	 ควรมกีารปฏบัิตอิย่างต่อเนือ่งเมือ่มผีูป่้วยไข้เลอืดออกเพือ่ใช้ในการดแูลเฝ้าระวงั	และมกีารดกัจบัอาการทีไ่ม่พงึประสงค์
ได้ทันที	ควรมีการประเมินผลเพื่อ	 เปรียบเทียบการพัฒนาว่ามีความคงอยู่ของการพัฒนามาก	น้อยหรือไม่	 เพื่อพัฒนา													
งานในระบบท่ีมีอยู่ต่อไปอันคงไว้ซึ่ง	 คุณภาพในการบริการ	 อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	 อย่างต่อเนื่องแม้ไม่มี										
การระบาดใหญ่	 เพื่อเตรียมความพร้อม	 ในการรับมือกับสถานการณ์การระบาด	 การได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก																			
ผู้ทรงคุณวุฒิ	/ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงและการประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยน	ท�าให้ได้รับประสบการณ์ตรง	ท�าให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น
	 การปฏิบัติการเชิงรุกจะสามารถควบคุมการเกิดโรคได้เป็นอย่างดี	 การประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน	 อสม.												
ผู้น�าท้องถ่ิน	 เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกกับชุมชนให้ประชาชนตระหนักถึงความรุนแรงของโรคจะลดปัญหา																				
การเกิดโรคได้
	 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป	 ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	 หรือผู้ดูแล	 เพื่อหาข้อมูล																		
ในการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ	 น�ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไป														
ใช้ในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาแทรกซ้อนทางสุขภาพ	 	 และควรขยายการมีส่วนร่วมไปสู่องค์กรแพทย์เพ่ือให้การดูแล															
ผู้ป่วยไข้เลือดออกได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น	และให้การบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน
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กรณีศึกษำ : กำรพยำบำลผู้ป่วยเบำหวำนขึ้นจอประสำทตำ
และมีภำวะเลือดออกในน�้ำวุ้นตำ (DR c-Vitreous Hemorrhage)

                                                              
	นางสาวปรางค์	สนองคุณ

																																																															พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

บทน�ำ
	 เบาหวานขึ้นจอประสาทตา	 (Diabetic	 retinopathy)	 และมีเลือดออกในน�้าวุ้นตา	 (Vitreous	 hemorrhage)	 เป็น
ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยท่ีมีเบาหวานขึ้นตา	 การวินิจฉัยในระยะแรกได้อย่างรวดเร็ว	 และการดูแลรักษาอย่าง								
ถูกต้องเหมาะสมด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	 มีความส�าคัญมาก	 เพราะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในระยะรุนแรง	 หากไม่ได้							
รับการรักษา	อาจท�าให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นถาวร	ซึ่งการดูแลรักษาเบื้องต้นอย่าง	มีประสิทธิภาพ	จะสามารถป้องกัน
ตาบอดได้		

	 กรณีศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาแนวทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานข้ึนจอประสาทตา	 ท่ีมีภาวะ
แทรกซ้อนเลือดออกในน�้าวุ้นตา	 เป็นการทบทวน	 เรียนรู้	 แนวทางการดูแลรักษาพยาบาลร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ							
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ช่วยท�าให้ทีมมีการพัฒนาระบบการดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง			
มีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	    

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 เบาหวานขึ้นจอประสาทตา	 (Diabetic	 Retinopathy)	 เป็นสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้ตาบอดเป็นอันดับ	 2	 รองจาก																			
ตาต้อกระจก	 โอกาสตาบอดมีมากกว่าคนทั่วไป	 25	 เท่า	 ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนานๆ	 หรือควบคุมระดับน�้าตาลได้ไม่ด	ี															
จะเกิดปัญหาที่เส้นเลือดขนาดเล็กในจอประสาทตา	แบ่งออกเป็น
	 1.	 Non-Proliferative	DR	 (NPDR)	 จะเริ่มมีการรั่วซึม	 อุดตันของเส้นเลือดขนาดเล็กที่จอประสาทตา	ผู้ป่วยมักไม่
สังเกตอาการตามัว	ยกเว้นเป็นบริเวณของจุดรับภาพ	(macular)						
	 2.	 Proliferative	 DR	 (PDR)	 มีการขาดเลือดไปเลี้ยงที่จอตามากข้ึน	 เกิดเส้นเลือดผิดปกติงอกใหม่	 (neovascu-							
larization)	 เปราะบางและฉีกขาดง่าย	 อาจเกิดเลือดออกบนจอตา	 (pre	 retinal	 hemorrhage)	 เลือดออกในวุ้นตา																
(Vitreous	hemorrhage)	เกิดพังผืดดึงรั้งจอประสาทตาหลุดลอก(	tractional		retinal	detachment)	ต้อหิน	(glaucoma)																																														
	 โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตามีหลายระยะ	 แต่ที่เริ่มมีการรักษาด้วยแสงเลเซอร์	 คือระยะที่มีการงอกของเส้นเลือด		
ที่จอตาผิดปกติ	 Proliferative	 Diabetic	 Retinopathy	 (PDR)	 หลอดเลือดใหม่ผิดปกติ	 จะมีการรั่ว	 เปราะบาง	 และ																			
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ฉีกขาดง่าย	 แตกเข้าไปในน�้าวุ้นตาท�าให้มีเลือดออก	 ในระยะต่อมาจะมีการหดรั้งของวุ้นลูกตา	 ท�าให้จอประสาทตาลอก													
(tractional	 retinal	 detachment)	 ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของตาบอดในผู้ป่วยเบาหวาน	การรักษาด้วยแสงเลเซอร์	 ที่ใช	้									
คือ	 Argon	 Laser	 เพื่อลดภาวะขาดเลือดมาเลี้ยงที่เรตินา	 และยับยั้งการเกิดหลอดเลือดใหม่	 เรียกว่า	 pan-retinal																		
photocoagulation	 (PRP)	 ผู้ป่วยเบาหวานในระยะ	 PDR	 ถ้าไม่ได้รับการรักษาด้วยเลเซอร์	 PRP	 มีโอกาสเสี่ยงที่จะ												
ตาบอดถึงร้อยละ	50	ภายในเวลา	5	ปี	แต่ถ้าได้รับการรักษาด้วยเลเซอร์	PRP	ที่เหมาะสม	จะลดโอกาสเสี่ยงที่จะตาบอด										
ลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ	5																				
	 ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ	 PDR	 มีวิธีการรักษา	 โดยใช้เลเซอร์	 การฉีดยาเข้าในน�้าวุ้นตา	 หรือการผ่าตัด	 ซึ่งเป็นทาง									
เลือกการรักษาที่จักษุแพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสม	การคัดกรอง	ค้นหาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา	มีความ
ส�าคัญอย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะ	 PDR	 ซึ่งจ�าเป็นต้องรับการดูแลรักษา	 ตั้งแต่ระยะแรกๆ	 เพื่อลดความ
รุนแรงของโรค	 การเตรียมความพร้อม	 ของผู้ป่วยและญาติ	 เมื่อเข้ารับการรักษา	 มีความจ�าเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย												
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	 สามารถกลับไปด�าเนินชีวิตได้ตามปกติ	 และสิ่งท่ีควรตระหนักส�าหรับผู้ป่วยทีมีภาวะเบาหวานขึ้น													
จอประสาทตา	 คือ	 ป้องกันความเสี่ยงจากภาวะตาบอด	 สายตาพิการ	 โดยการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องตามก�าหนด																						
ดังตาราง

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อศึกษาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา	ที่มีภาวะเลือดออกในน�้าวุ้นตา																																																																																											
	 2.	 พัฒนาระบบคัดกรอง	ผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา	

วิธีด�ำเนินกำร
	 คัดเลือกกรณีศึกษาผู้ป่วยที่มารับการรักษาในหน่วยงาน	คลินิกตา	แผนกผู้ป่วยนอก	ท�าการศึกษาเปรียบเทียบ	กรณี
ศึกษา	2	ราย		

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลูกรณศีกึษาจากการตรวจร่างกาย,	เวชระเบยีน,	สมัภาษณ์ผูป่้วยและญาต	ิ	โดยรกัษาความ
ลับของผู้ป่วยและวางแผนการดูแลโดยใช้กระบวนการพยาบาล
ผลกำรศึกษำ กรณีศึกษำรำยที่ 1
	 :		ผู้ป่วยชายไทย	วัย	65	ปี	โรคประจ�าตัว	HT,	DLP,	DM	11	ปี	FBS=153mg/dl	(ส.ค.62)	Refer	จาก	รพ.บางสะพาน			
มาด้วยอาการ	ตามัวสองข้าง	1	ปี	เห็นคล้ายหยากไย่	จุดด�าลอยไปมา	4	เดือน	ไม่ปวดตา	ระดับสายตา	VA	RE	=20/200	
LE=20/200	ความดันตาปกติ	ตรวจพบจอประสาทตาผิดปกติ	มีเลือดออกในน�้าวุ้นตา	จุดรับภาพบวม	จักษุแพทย์	วินิจฉัย	
PDR	 c-VH	 ให้การรักษาด้วย	 LASER	 PRP	 แล้วส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทางจอประสาทตา	 ที่รพ.เมตตาประชารักษ์	 ผู้ป่วย									
ได้รับยาฉีดยาเข้าน�้าวุ้นตา	1	ครั้ง	และนัดติดตามรักษาต่อเนื่อง	ผู้ป่วยมีอาการตามัวน้อยลง		
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ผลกำรศึกษำ กรณีศึกษำรำยที่ 2
	 :	 	 ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ	 68	ปี	ประวัติ	 โรคประจ�าตัว	HT,	DM	9	ปี	 CVA	แขนขาขวาอ่อนแรงมาด้วย	อาการตามัว											
สองข้าง	3	ปี	มัวมากมา	6	เดือน	ไม่ปวดตา	ระดับสายตา	VA	RE	=1/60	LE=2/60	ความดันตาปกติ	แพทย์ตรวจประเมิน						
ผู้ป่วย	พบตาต้อกระจก	นัดผ่าตัด	Phacoemulsification	with	IOL	RE	หลังผ่าตัดต้อกระจกตาขวา	การมองเห็นไม่ดีขึ้น		
ตรวจจอประสาทตา	 พบผิดปกติ	 มีเบาหวานขึ้นตาทั้ง	 2	 ข้าง	 มีพังผืดที่จอประสาทตาข้างขวา	 และจอประสาทตาซ้าย													
ลอกตัว	จ�าเป็นต้องส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทางด้านจอประสาทตาเพื่อผ่าตัด	แก้ไขความผิดปกติ	ลดความพิการทางสายตา			

กำรพยำบำลโดยภำพรวม
	 ใช้กระบวนการพยาบาลในการประเมินปัญหาและความต้องการของผูป่้วยจากการซกัประวตัแิละตรวจร่างกาย		อาการ		
อาการแสดง		น�ามาวินิจฉัยและให้การพยาบาล		โดยจัดล�าดับความส�าคัญ		ความเร่งด่วนของปัญหา		แจ้งแนวทางการรักษา
ให้ผู้ป่วยและญาติรับทราบเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล	ดังนี้
	 1.	 การคัดกรอง	ประวัติความเจ็บป่วย	และประเมินภาวะผิดปกติของการมองเห็น	ระดับสายตา	ความดันตา																																																																																																																	
	 2.	 การเตรียม	เครื่องมือ	อุปกรณ์	เพื่อตรวจรักษาพิเศษ/หัตถการทางจักษุ	การถ่ายภาพจอตา	FUNDUS	CAMERA
	 3.	 การเตรียมผู้ป่วย	 เพื่อให้มีความพร้อมเข้ารับการรักษาด้วยเลเซอร์	 ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	 ป้องภาวะแทรก													
ซ้อน																																																																																																																																										
	 4.	 การดูแลให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยและญาติเก่ียวกับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องก่อน	-	หลังการรักษาด้วยเลเซอร	์																																																																																																																																										
	 5.	 ระบบนัดหมาย	เพื่อการดูแลต่อเนื่อง
	 6.	 ระบบ	REFER	เพื่อส่งรักษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาตา		

วิจำรณ์
	 ผลการศึกษาผู้ป่วย	 2	 ราย	 ประวัติเป็นโรคเบาหวานมากกว่า	 5	 ปี	 ได้รับการคัดกรอง	 พบมีภาวะแทรกซ้อนจาก																		
เบาหวานขึ้นจอประสาทตาในระยะ	Proliferative	DR	 (PDR)	มีเลือดออกในวุ้นตา	 (Vitreous	hemorrhage)	 เกิดพังผืด								
ดึงรั้งจอประสาทตาหลุดลอก	(tractional	retinal	detachment)	กรณีศึกษารายที่	1	ผู้ป่วยตามัวผิดปกติ	1ปี	 เมื่อตรวจ			
พบความผิดปกติ	 สามารถรับการรักษาด้วยเลเซอร์เบื้องต้น	 การมองเห็นดีขึ้นแต่ตายังมัว	 จึงต้องส่งต่อแพทย์ทางด้าน															
จอประสาทตาดูแล	 กรณีศึกษารายที่	 2	 มีอาการตามัว	 3	 ปี	 ตรวจพบตาต้อกระจก	 หลังผ่าตัดต้อกระจกการมองเห็นยัง															
ไม่ดีขึ้น	 จักษุแพทย์ตรวจพบมีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา	 และมีจอประสาทตาลอกตัว	 จ�าเป็นต้องส่งแพทย์																									
เฉพาะทางด้านจอประสาทตาดูแลรักษาต่อ	เช่นกัน	ณ	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์	(วัดไร่ขิง)
	 กรณีศึกษาทั้งสองรายได้รับการดูแลรักษา	 แก้ไขความผิดปกติที่เป็นสาเหตุของตามัวในเบื้องต้น	 จากการท�างาน												
เป็นทีม	 ทั้งแพทย์	 พยาบาล	 และทีมที่เก่ียวข้อง	 ซึ่งการดูแลผู้ป่วยด้วยความใส่ใจ	 รวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการ													
รักษาพยาบาล	สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว	มีประสิทธิภาพ	ลดภาวะเสี่ยงจากตาบอดได้

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 โรคเบาหวานข้ึนจอประสาทตา	 เป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียการมองเห็น	 ควรให้ความรู้		
แก่ผู้ป่วยเบาหวาน	 และโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเสี่ยง	 เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักถึงการดูแลตนเอง	 และทราบว่าเป็น										
ภาวะตาบอดที่ป้องกันได้
	 2.	 ก�าหนดเกณฑ์	 และแนวทางในการคัดกรอง	 เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 ในทุกปี																			
การคัดกรองตรวจจอประสาทตาอาจไม่ครอบคลุม	เนื่องจากข้อจ�ากัดของบุคลากร	และเครื่องมือ
	 3.	 การท�างานร่วมกับชุมชน	 การคัดกรองเบื้องต้นโดยถ่ายภาพจอประสาทตา	 และอ่านผลโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ							
ทางตา	ในรายที่ผิดปกติส่งตรวจพบจักษุแพทย์
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	 4.	 มีผู้ป่วยบางส่วนที่ไม่ได้เข้ามารักษาในระบบ	ควรมีการให้สุขศึกษา	 และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยเหล่านี้เข้ามา													 
ในระบบ	เพื่อการดูแลอย่างครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
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กรณีศึกษำกำรพยำบำลผู้ป่วยสูงอำยุสมองเสื่อมที่มีปัญหำพฤติกรรม อำรมณ์ และจิตใจ   
(Nursing Care in Dementia with Behavioral Psychological Symptoms : BPSD) : Case study

พิศมัย	สุภาพไว	พย.บ.																																																																						

บทน�ำ
	 องค์การอนามัยโลกมีการประเมินว่าปี	2583	ประเทศไทย	จะมีจ�านวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ	16.5	ของประชากรไทย	หรือประมาณ	
15	 ล้านคนมากเป็นอันดับ	 2	 ในเอเชีย	 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	 ในปี	 2564	 (complete	 aged	 society)	 ซึ่งจะมีประชากรสูงอายุร้อยละ	 20	 (วีระศักดิ์													
เมอืงไพศาล,	2560)	ประเทศไทยได้เข้าสูก่ารเปน็สังคมสูงอายุ	(aging	society)	มาตั้งแต่ป	ีพ.ศ.	2558	แล้ว	และประชากรสูงอายจุะมสีัดสว่นประมาณ	1	ใน	5	ของประชากร
ทัง้หมดอนัเป็นผลจากการทีอ่ตัราการเกดิของคนไทยลดลงอย่างมากและชวีติของคนไทยทีย่นืยาวขึน้	สงัคมไทยได้	รบัรูแ้ละตระหนกัถงึสถานการณ์ของประชากรพอสมควร	
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุปี	2561	พบว่ามีผู้สูงอายุจ�านวนมากที่อาจจัดอยู่ในภาวะเปราะบาง	ได้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพังคนเดียว	หรือตามล�าพังกับผู้สูงอายุด้วยกัน			
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	จ�านวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	มีประมาณ	4	แสนคน	และผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมมีประมาณ	6	แสนคน	ในปี	2559	ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
สูงขึ้นอีกมาก	(มูลนิธิสถาบันวิจัยผู้สูงอายุไทย,	2561)
	 ภาวะสมองเส่ือม	 (dementia)	 คือสภาวะที่สมรรถภาพการท�างานของสมองถดถอย	 บกพร่อง	 ในด้านการรู้คิด	 (cognition)	 ได้แก่	 ความจ�า	 การตัดสินใจ																					
การวางแผน	 การมองเชิงมิติสัมพันธ์(visuospatial	 function)	 การใช้ภาษาสมาธิ	 หรือความใส่ใจ	 ความสามารถในการรับรู้เกี่ยวกับสังคมรอบตัวโดยมีผลกระทบต่อ													
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ�าวัน	การเข้าสังคม	แต่ไม่มีภาวะเพ้อ	(delirium)	โรคซึมเศร้า	โรคทางจิตเวชเรื้อรัง
ปัญหำด้ำนพฤติกรรมอำรมณ์และอำกำรทำงจิตในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม (Behavioral and Psychological Symptoms in Dementia: BPSD) ที่พบบ่อยได้แก่
 ปัญหำด้ำนพฤติกรรม ได้แก่	 กระสับกระส่ายอยู่ไม่นิ่ง	 (agitation,	 restlessness)	 ก้าวร้าวด้วยวาจาหรือใช้ก�าลัง	 (verbally,	 aggressive)	 ไม่อยู่นิ่ง																													
(hyperactivity)	 การขาดความยับยั้งชั่งใจ	 (disinhibition)	 เร่ร่อน	 (wandering)	พฤติกรรมการตื่น	 การนอนผิดปกติ	 (sleep/wake	disturbance)	 ความผิดปกติของ							
ความอยากอาหารและการกิน	 (apetite	 and	 eating	 disorder)	 พฤติกรรมทางสังคมไม่เหมาะสม	 (socially	 improper	 behaviors)	 ปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างรุนแรง																	
(catastrophic	reaction)	พฤติกรรมท�าซ�้า	(repetitive	behavior)	
 ปัญหำทำงอำรมณ์ ได้แก่	 อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย	 (irritability)	 วิตกกังวล	 (anxiety)	 ซึมเศร้า	 (depression)	 อารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย	 (emotional															
lability)	ไร้อารมณ์	(apathy)	(เอกสารประกอบการบรรยายโรงพยาบาลสวนสราญรมย์,	2561)
 อำกำรทำงจิต ได้แก่	อาการหลงผิด	(delusion)	ประสาทหลอน	(hallucination)	หูแว่ว	เห็นภาพหลอน
	 พยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุ	(nurses’role	in	caring	for	older	people)	มีบทบาทอื่นที่ส�าคัญเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ได้แก่	การให้การพยาบาล	
การให้สุขศึกษา	 การให้การปรึกษา	 การท�าวิจัย	 การติดต่อประสานงาน	 (coordination)	 การจัดการในการดูแล	 (care	manager)	 การจัดการผู้ป่วยรายกรณี	 (case														
manager)	การบริการการดูแล	(care	provider)	ผู้อ�านวยความสะดวก	(facilitator)	เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์	(initiator)		และเป็นผู้พิทักษ์สิทธิผู้ป่วย	(advocator)	
(ศิริพันธุ์	สาสัตย์,	2554)	
ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 จากประสบการณ์พบว่าผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาทั้งปัญหาด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุก็เพิ่มข้ึนทุกปี	 ผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารักษาแบบผู้ป่วยนอกของ																			
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เพิ่มขึ้นจากผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 พบผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคสมองเสื่อม	 (F00-F06)																								
ปี	 2560	 2561	และ	2562	จ�านวน	306	247	และ	286	 ราย	ตามล�าดับ	 (รายงานประจ�าปีโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์,	 2561)	 และพบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน											
แผนกจิตเวชมีความผิดปกติกลุ่มโรคทางจิตเวชเพิ่มขึ้นด้วย	 BPSD	 เป็นอาการของโรคท่ีสร้างปัญหาให้ผู้ดูแลมากจากอาการท่ีเสื่อมลงเร่ือยๆ	ผู้ดูแลเส่ียงต่อความเครียด	
ความท้อแท้	ความเศร้า	
	 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมกลุ่มท่ีมี	 BPSD	 มีความซับซ้อนมาก	 เพราะผู้สูงอายุสูญเสียความจ�า	 หลงลืมระดับน้อยจนถึงรุนแรง	 และอาจจะติดเตียงซึ่ง
ต้องการการดแูลเฉพาะทาง	นอกจากการดแูลกจิวัตรประจ�าวันแล้วยงัต้องรบัมอืกบัปัญหาเรือ่งอารมณ์	พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลง	ระดบัความรนุแรงแตกต่างกัน	การพยาบาล
ผู้ป่วยสมองเสื่อมเป็นความต้องการการพยาบาลที่ต้องใช้ทักษะในการพยาบาลสูง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม	อารมณ์และจิตใจ	เป็นกลุ่ม
ที่ต้องการการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชร่วมด้วยถึงแม้ว่าโรคสมองเสื่อมจะรักษาไม่หาย	แต่การรักษาพยาบาลที่เหมาะสมจะช่วยลดความทุกข์
ทรมานของผู้ป่วยและญาติได้	 หากพยาบาลมีความรู้และทักษะในการดูแลจะสามารถดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้	 ส่วนใหญ่เป็นการดูแลตามสาเหตุ														
ประคับประคอง	และชะลอความเสื่อมของสมอง	โดยใช้กระบวนการพยาบาล	(ธันยนันท์	พุฒิวัฒนธราดล,	2560)	จึงเป็นความท้าทายที่พยาบาลจะต้องออกแบบการดูแล
อย่างสรา้งสรรค์	โดยการหาองค์ความรูใ้หม่ๆ 	ในการจัดการปัญหาดังกลา่ว	การพยาบาลผู้ป่วยสมองเสือ่มกลุ่มนี้มมีากขึน้และเป็นประเดน็ความรู้ใหม่ส�าหรับพยาบาลจติเวช	
ผู้ศึกษาจึงท�าการศึกษา	เพื่อพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยสูงอายุต่อไป
วัตถุประสงค์
	 1.	 ศึกษารูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อมที่รับบริการแบบผู้ป่วยนอก	เพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อมได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ	ปลอดภัย	ทุเลา
วิธีด�ำเนินกำร
	 วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วย	ญาติ	 เวชระเบียน	 ทีมสหวิชาชีพ	 ศึกษาค้นคว้า	 ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องน�ามาบูรณาการกับข้อมูลการถอดบทเรียน													
ความรูท้ีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้จากประสบการณ์ท�างานของพยาบาลวิชาชพีในการดแูลผูป่้วยสงูอาย	ุแล้วน�าไปร่างแผนการศกึษา	น�าเสนอแนวคดิการด�าเนนิโครงการ
ตามร่างโครงการต่อผู้บริหารกลุ่มการพยาบาลเพื่อเห็นชอบตามร่างแผนการศึกษา
	 เก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยการคัดเลือกผู้ป่วยแบบเฉพาะเจาะจง	 2	 ราย	ที่เป็นแพทย์วินิจฉัยสมองเสื่อมและมีพฤติกรรม	อารมณ์	 และจิตใจที่เข้ารับการรักษาแบบ											
ผู้ป่วยนอก	ขออนุญาตผู้ป่วยและญาติท�าการศึกษา	เป็นระยะเวลา	7	เดือนแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียน	สัมภาษณ์	ผู้ป่วย	และญาติ	โดยรักษาความลับของผู้ป่วย
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การปฏิบัตกิารดูแลในการศกึษาครัง้นีผู้ท้�ากรณศีกึษา	ศกึษา	3	ส่วนทีเ่กีย่วข้องได้แก่	การศึกษาเร่ืองสภาวะสมองเส่ือม	อาการ	BPSD	และการพยาบาลผู้ป่วยตามกระบวนการ
พยาบาล	ซึ่งประกอบด้วย	การรวบรวมข้อมูล	การวินิจฉัยทางการพยาบาลการปฏิบัติการพยาบาล	การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล
ผลกำรศึกษำ กรณีศึกษำรำยที่ 1
	 ผู้ป่วยหญิงไทย	อายุ	83	ปี	 เข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกครั้งแรก	วันที่	 16	สิงหาคม	2559	มารักษาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	รวมเวลาการรักษารักษาแบบ											
ผู้ป่วยนอก	3	ปี	(ไม่เคยรักษาแบบผู้ป่วยใน)	มีอาการนอนไม่หลับ	มีหูแว่วเป็นเสียงดนตรี	มีภาพหลอนเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทย	นอนที่บ้านไม่ได้ต้องไปนอนบ้านญาติ	มีอาการ
กลัว	เพราะเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเดินในบ้าน	ท�าให้นอนไม่หลับ	ไม่ยอมอยู่บ้าน	มีโรคประจ�าตัวคือ	ความดันโลหิตสูง	เวียนศีรษะ	รักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	
ไม่เคยมีอาการทางจิตมาก่อน	ไม่มีบุคคลในครอบครัวป่วยโรคจิตเวช	ลูกสาว	อายุ	55	ปี	เป็นผู้ดูแลหลัก	ผู้ดูแลคนเดียว	เริ่มเครียดแต่ยังสามารถจัดการได้	มีแหล่งสนับสนุน
จากญาติๆ 	จงึไม่เดอืดร้อนมากตรวจร่างกายพบปอดปกต	ิไมม่หีัวใจโต	ตรวจคลืน่หัวใจพบ	Old	infarction	แบบทดสอบสภาพสมองเบือ้งต้นฉบบัภาษาไทย	(Mental	State	
Examination-Thai		2002	:	MMSE)	ครั้งแรก	ได้	25	จากคะแนนเต็ม	30	คะแนน	แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น	Dementia	in	Alziemer,	s	disease	with	late	onset	/Mild	
to	Moderate	Dementia	ได้ยารักษาอาการทางจิต	และกลุ่มบ�ารุงสมอง	ไม่พบ	อาการข้างเคียงจาการรักษา
ผลกำรศึกษำ กรณีศึกษำรำยที่ 2
	 ผู้ป่วยชายไทย	อายุ	64	ปี	สถานภาพ	โสด	อาชีพหลังเกษียณไม่ได้ท�าอะไร	อาศัยอยู่กับพี่สาว	และมีหลานอยู่บ้านใกล้บริเวณเดียวกัน	 เข้ารับการรักษาที่แผนก									
ผู้ป่วยนอก	2	ปี	(ไม่เคยรักษาแบบผู้ป่วยใน)	มีอาการ	เอะอะ	โวยวาย	พูดจาสับสน	สับสนเรื่องเวลา	เดินไปเดินมาทั่วบ้าน	หยิบจับข้าวของสะเปะสะปะ	ถามไม่ตอบ	หลงลืม	
มีอาการหลง	ๆ	ลืม	ๆ	จ�าที่วางของไม่ได้	ระแวงของหาย	หงุดหงิด	สับสน	โวยวายกว้างปาข้าวของในบ้าน	ขนย้าย	ขยับของในบ้านไปมา	เดินทั่วบ้าน	ไม่รู้เวลา	ท�าท่าทาง
ไม่รู้จักคนในบ้าน	ไม่พูด	ตาขวาง	 เป็นโรคไต	 เบาหวาน	หลายปี	รักษาไม่ต่อเนื่อง	 เคยมีอาการเอะอะโวยวายเมื่อ	4	ปีที่แล้ว	รักษาที่	ต่อมาแพทย์ให้หยุดยาไปแล้ว	 ไม่มี
ประวัติ	 ความดันโลหิตสูง	 BP	 127/75	mmgh	 ดื่มเหล้ามาตลอด	หยุดด่ืมเม่ือเกษียณจากงาน	 เม่ือหยุดท�างานอยู่บ้านเฉย	ๆ	 ช่วยงานพ่ีสาวได้บ้างเล็กน้อย	ๆ	 ก่อนมา													
โรงพยาบาล	1	ปี	เริ่มมีอาการหลงลืมบ่อย	บางครั้งหงุดหงิด	แต่ก่อนอารมณ์ดี	ไม่ค่อยชอบอาบน�้า	มือสั่น	รับประทานอาหารช่วยตัวเองได้	ปอดปกติ	ไม่มีหัวใจโต	คลื่นหัวใจ
ปกติ	CT	brain	พบ	Brain	atrophy,	old	infarction,	Dilation	of	all	ventricle	ประเมินด้วย	Thai	Mental	State	Examination:	TMSE	ครั้งแรก	ได้	20	คะแนน								
ครั้งที่	2	ห่างหัน	6	เดือน	ได้	19	คะแนน	(จากคะแนนเต็ม	30	คะแนน)			
กำรวินิจฉัยทำงกำรพยำบำล
	 ผู้ศึกษาใช้กระบวนการพยาบาลอันประกอบด้วย	การประเมินภาวะสุขภาพ	(assessment)	รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพและการรู้คิด	อาการสมองเสื่อม	
และอาการทางจิต	สังเกตความผิดปกติของอารมณ์	และพฤติกรรม	ความคิด	ความผิดปกติอื่น	ๆ 	เช่นโกรธ	หงุดหงิด	พฤติกรรม	อยู่ไม่นิ่ง	การท�ากิจวัตรประจ�าวัน	ความผิด
ปกติทางจิต	หูแว่ว	ภาพหลอน	หลงผิด	การรับรู้ตนเอง	น�าไปก�าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล	ต่อจากนั้น	วางแผนการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคล้องกับ
ปัญหาของผู้ป่วย	ผู้ป่วยอาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยและผู้อื่นเนื่องจากมีอาการทางจิต	โดยมีข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลต่อไปนี้
	 1.	 เสี่ยงต่อการท�าร้ายตนเองและผู้อื่น	เนื่องจากอาการทางจิต	(ประสาทหลอนทางหูและทางตา)	ในภาวะสมองเสื่อมที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์	และพฤติกรรม
ของตนเองได้
	 2.	 เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหกล้มจากอาการประสาทหลอน	เช่นการลุก	เดินหนีอย่างรวดเร็ว	การทรงตัวไม่ดี
	 3.	 ผู้ป่วยพักผ่อนไม่เพียงพอ	เนื่องจากมีหวาดระแวง	กลัวจากอาการประสาทหลอนทางหูและทางตา
	 4.	 การเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมระดับรุนแรง	(severe)	เนื่องจากญาติไม่มีความรู้เรื่องสมองเสื่อม	และผู้ป่วยไม่ได้รับการฟื้นฟูการรู้คิด	ความจ�า	
และการจัดการพฤติกรรม	BPSD
	 5.	 ผู้ป่วยมีโอกาสอาการก�าเริบได้	เนื่องจากญาติไม่มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม	อารมณ์	อาการทางจิต	ในผู้สูงอายุ	สมองเสื่อม	
	 6.	 มีความเสี่ยงจากการเกิดอาการข้างเคียง	(side	effect)	จากการรักษาด้วยยาโรคทางจิตเวช	
	 7.	 ญาติ	(ผู้ดูแล)	มีความเครียด	เนื่องจากเป็นผู้ดูแลหลักเพียงคนเดียว	
	 8.	 เสี่ยงต่อการเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตก	ตีบตัน	เนื่องจากความดันโลหิตสูง
	 9.	 เสีย่งต่ออาการชอ็คจากระดบัน�า้ตาลในกระแสเลือดสูงเกนิไป	(hyperglycemia)	เนือ่งจากไม่ม	ีศกัยภาพในการดแูลสขุภาพตนเองทีม่เีหตจุากภาวะสมองเสือ่ม
ระยะปานกลาง
	 10.	ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารเนื่องจากไม่อยากรับประทานอาหาร	และสมองเสื่อมจึงขาดความใส่ใจตนเอง
กำรพยำบำลโดยภำพรวม
	 การปฏิบัติการพยาบาล	 (implementation)	 ตามแผนโดยมุ่งเน้นการบรรเทาอาการทางจิต	 ป้องกันอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์	 ลดความเสี่ยงอาการทางจิต												
ป้องกันญาติ	(caregivers)	เบื่อหน่าย	ท้อแท้	(burn	out)	คงศักยภาพที่ยังคงเหลืออยู่ของผู้ป่วย	ให้การพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาล	รวมถึงการส่งต่อข้อมูลให้กับ
ทีมสหวิชาชีพ	ในการศึกษาผู้ป่วย	2	ราย	นี้มีปัญหาพฤติกรรม	อารมณ์	และอาการทางจิต	แตกต่างกัน	โดยมีการปฏิบัติการพยาบาลภาพรวมได้แก่
กำรพยำบำลผู้ป่วย
	 1.	 สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย	แนะน�าตัวว่าเป็นพยาบาลจิตเวชที่จะช่วยเหลือ	ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง	ยอมรับการแสดงออกของผู้ป่วยและแสดง
ความจริงใจ	สนใจ	เอาใจใส่	ในการช่วยเหลือผู้ป่วย	ท�าให้ผู้ป่วยอบอุ่นใจ	ไว้วางใจในตัวพยาบาล	แจ้งเป้าหมายในการพูดคุยและดูแลผู้ป่วย
	 2.	 ประเมินความรุนแรงของอาการทางจิต	อารมณ์	และความรุนแรงขณะที่อยู่ที่แผนกผู้ป่วยนอก	และขณะที่ไปเยี่ยมบ้าน	ประเมินจากพฤติกรรมที่ผู้ป่วยแสดง
ปฏิกิริยาอย่างไร	เช่นท่าทางระมัดระวัง	สายตา	การนั่งกับญาติหรือผู้ป่วยอื่นที่แผนกผู้ป่วยนอก		
	 3.	 สะท้อนความจริง	 (Present	reality)	กับผู้ป่วยในขณะนั้น	เช่น	ขณะนี้เงินของผู้ป่วยเหลือจ�านวนเท่าไร	และจะต้องใช้จ่ายอย่างไร	โดยญาติแจ้งซ�้า	ๆ	บ่อย	
เพราะผู้ป่วยลืม	แต่ไม่มีท่าทางแสดงความขัดแย้งกับผู้ป่วย	แต่โน้มน้าวให้ผู้ป่วยเห็นด้วย	และชวนคิดแก้ปัญหา	และยอมรับความคิดเห็นผู้ป่วย	เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความภาค
ภูมิใจและมีความสุข
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	 4.	 แนะน�าให้ผู้ป่วยจัดการความโกรธ	หงุดหงิด	ไม่พอใจ	โดยฝึกสติด้วยการหายใจยาว	ๆ	หรือนับเลขอย่างช้า	ๆ	และอยู่กับปัจจุบัน	เมื่อรู้สึกหงุดหงิด	ไม่พอใจ	
หรือให้ญาติเตือนผู้ป่วยให้หายใจยาว	ๆ	หรือนับเลขเมื่อมีอาการ																			
	 5.	 เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย	พูด	สอบถามข้อสงสัย	และระบายความรู้สึก	รับฟังด้วยความเต็มใจ	เข้าใจ	เพราะจะต้องตอบค�าถามซ�้า	ๆ	และเห็นใจ	มีท่าทางเป็นมิตร	
ใช้ค�าพูดที่เข้าใจง่าย	นุ่มนวล	
	 6.	 ฝึกผู้ป่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์	 เช่นการสวดมนต์	 การฝึกจิต	 การฟังเพลง	 การให้ผู้ป่วยได้ท�าสิ่งที่ตนเองชอบโดยไม่เป็นอันตราย	 ได้เล่าถึงเรื่องราวที่ดีความ							
ภาคภูมิใจในอดีต	และมีผู้รับฟังที่คุ้นเคย	ไว้วางใจ	หรือให้ญาติพาไปเปลี่ยนบรรยากาศนอกสถานที่	ให้ค�าชม	เมื่อผู้ป่วยไม่แสดงความโกรธ	หงุดหงิด	หรือการให้รางวัลแบบ
ผู้ใหญ่		
	 7.	 ให้ความรู้รายบคุคล	ตามรายการปัญหาเฉพาะรายนี้	ให้ความรู้การจัดกจิกรรมฟืน้ฟูความจ�า	และการจดัการอาการทางจิตที่บ้าน	มุง่เน้นการฝึกผู้ปว่ยและญาติ
ในการท�ากิจกรรมฟื้นฟูสมอง	การมอบหมายให้ผู้ป่วยท�างาน	ตามศักยภาพที่มีอยู่	ไม่ให้นั่งเฉย	ๆ	ชื่นชมผู้ป่วยเมื่อท�าได้	หาวิธีการผ่อนคลายความเครียดให้ผู้ป่วย	และการ		
กระตุ้นการด่ืมน�้าและรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์	 แนะน�าญาติให้ความส�าคัญในการรับประทานยา	 สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงสังเกตอาการข้างเคียงจากยารักษา
อาการทางจิต	ไปตรวจตามที่แพทย์นัด	follow	up	เปิดโอกาสให้ญาติโทรศัพท์ปรึกษา
	 8.	 พาท�ากิจกรรมฟื้นฟูสมอง	บริหารสมอง	ฝึกให้ผู้ป่วยท�า	ให้ความรู้ในการกระตุ้น	ฟื้นฟูความจ�า	สอนให้ญาติฝึก	และน�าไปพาผู้ป่วยท�าที่บ้าน	รวมถึงการให้ออก
ก�าลังกายง่าย	ๆ	เช่นแกว่งแขน	ขยับขา	บริหารร่างกายง่าย	ๆ	
	 9.	 ประสานทีมหมอครอบครัว	 ส่งต่อข้อมูลให้ดูแลต่อเนื่องหลังจากการท�ากรณีศึกษาแล้ว	 และเน้นให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดูแลต่อเนื่อง	 และ
วางแผนให้	อสม.	เข้าไปฟื้นฟูความจ�า	(memory)	และการรู้คิด	(cognitive)	ทุก	2	สัปดาห์	หรือ	1	เดือน	
	 10.	ติดตามระดับน�้าตาลของผู้ป่วย	แนะน�าญาติให้ไปตรวจระดับน�้าตาลที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	หรือ	2	สัปดาห์ครั้ง	และบันทึกระดับน�้าตาลมา
รายงานแพทย์	เมื่อแพทย์นัดตรวจ
	 11.	แนะน�าให้ผู้ป่วยออกก�าลังกายในรูปแบบผู้สูงอายุ	ฝึกให้ผู้ป่วยออกก�าลังกายเมื่อมาที่แผนกผู้ป่วยนอก	และติดตามไปดูที่บ้าน	อธิบายให้เห็นความส�าคัญของ
การออกก�าลังกาย	 มอบหมายให้ญาติกระตุ้นผู้ป่วยสม�่าเสมอ	 เช่นการเกาะเก้าอ้ีแกว่งขา	 ยืนแกว่งแขน	 ออกก�าลังกายท่านั่งและนอน	 ซึ่งจะช่วยลดระดับน�้าตาลได้มาก									
และให้ก�าลังใจผู้ป่วยแนะน�าให้ญาติพาผู้ป่วยออกไปออกก�าลังกายนอกบ้านกับกลุ่ม	ชมรมบ้างหากมีโอกาส	จะเป็นการเสริมแรงจูงใจ	และกระตุ้น	Cognitive	ผู้ป่วย	
	 12.	ประเมินอาการข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาทางจิตเวช	เช่นอาการตัวแข็ง	ลิ้นแข็ง	เดินซอยเท้าถี่	ๆ	คอบิดเอียง	น�้าลายมาก	พูดลิ้นรัว	ผื่นแดง	แพ้แสงแดด	
โดยการซักถามและประเมินโดยการสังเกต	และการตรวจร่างกาย
กำรพยำบำลผู้ดูแล
	 1.	 หาข้อมูลจากญาตเิพิม่เตมิ	เกีย่วกบัปัจจยักระตุน้อาการและพฤตกิรรมขณะทีอ่ยูท่ีบ้่าน	ซึง่ไม่พบปัจจยักระตุน้	แต่เป็นอาการทางจติของผูป่้วย	และความต้องการ
ใช้เงินของตนเอง	 แต่ผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินใจเองได้	 จึงพูดคุยกับผู้ป่วยให้ทบทวน	 แต่อาการสมองเสื่อมของผู้ป่วยระดับกลางการรับรู้จึงน้อย	 พยาบาลสอนให้ญาติ															
เบี่ยงเบนความสนของผู้ป่วย	และลดการกระตุ้นผู้ป่วยให้โกรธ	และการปรึกษาแพทย์	
	 2.	 แนะน�าญาติให้จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยส�าหรับผู้สูงอายุก้าวร้าว	เช่นการเก็บอาวุธ	อุปกรณ์ที่อาจท�าร้ายแตกหัก	เช่นมีด	ไม้	แก้วน�้า	กระจก	ฯ	โดยจัดวางใน
ที่มิดชิด	หยิบฉวยได้ยาก	
	 3.	 แนะน�าญาติในการหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง	ขัดใจ	หรือตามใจผู้ป่วยเกินไป	เพราะจะเกิดการเรียนรู้ผิด	ๆ	และไม่สั่งการ	บังคับผู้ป่วยขณะหงุดหงิด
	 4.	 จัดกิจกรรมการให้ความรู้โรคสมองเสื่อมที่มีปัญหาด้านจิตใจให้แก่ญาติในรูปแบบกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ป่วย	จัดให้ศึกษาจากวีดิทัศน์	และให้ตั้งค�าถาม	
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดูแล
	 5.	 แนะน�า	ส่งเสริมให้น�าผู้ป่วยเข้ากลุ่มชมรมผู้สูงอายุ	และญาติเข้ากลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม	เพื่อให้ได้รับความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์	และมีการช่วยเหลือ	
เกื้อกูลกันในชุมชน	
	 6.	 พยาบาลไปเย่ียมผู้ป่วยและญาติที่บ้าน	 ศึกษาข้อมูลและบริบทของครอบครัว	 2	 ครั้ง	 ท�าให้ได้ข้อมูลการดูแลผู้ป่วยของญาติ	 โดยญาติพอมีเวลาดูแลผู้ป่วย														
ผู้ป่วยรายนี้จัดยาเองไม่ถูกหลงลืม	 เมื่อผู้ป่วยลืมจึงไม่ได้รับประทานยาต่อเนื่องจึงต้องให้ความรู้เรื่องการรับประทานยาแก่ญาติ	และรายงานแพทย์ปรับยาให้รับประทาน
ช่วงที่ญาติอยู่บ้าน	สามารถดูแลผู้ป่วยให้รับประทานยาได้
	 7.	เปิดโอกาสให้ญาติซักถามข้อสงสัย	และตั้งใจรับฟัง	แนะน�าการเข้าถึงแหล่งความรู้	และค�าแนะน�า	หากติดขัด	เช่น	พบ	อสม	รพสต.	ใกล้บ้าน	เสริมพลังให้ผู้ป่วย
รับประทานยารักษาอาการทางจิตอย่างต่อเนื่อง	โดยอธิบายถึงประโยชน์ในการรักษาด้วยยาลดอาการทางจิต	และบ�ารุงสมอง		แนะน�าญาติในการจัดการอาการข้างเคียง
ของยา	และสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง		และแจ้งอาการแก่แพทย์	พยาบาล	และเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงให้พาผู้ป่วยมาพบแพทย์
	 8.	 แนะน�าญาติเตรียมอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยสูงอายุที่ฟันไม่ดี	 เช่นอาหารนิ่ม	 ๆ	 ไม่ติดคอ	 รสชาติไม่จัด	 ไม่เผ็ด	 ไม่ใส่ผงชูรส	 ไม่หวานมันเกินไป	 ย่อยง่าย															
มีคุณค่าทางอาหารครบ	และปรึกษาโภชนาการให้มาประเมิน	BMI	ผู้ป่วย	และการจัดเมนูอาหารให้ผู้ป่วย	โดยเฉพาะเมนูอาหารที่ลดอาการหงุดหงิด	เศร้า	ปรับอารมณ์	เช่น
กล้วยน�้าว้า	 อาหารที่ให้ความเย็น	 จัดอาหารหลากหลาย	 และอาหารที่ผู้ป่วยชอบ	 แต่ไม่ขัดต่อโรคที่ผู้ป่วยเป็น	 เช่นปรับลดความหวานในอาหารที่ผู้ป่วยชอบรับประทาน	
สังเกตการรับประทานอาหารของผู้ป่วยเช่นพฤติกรรม	ความสามารถในการรับประทานอาหารด้วยตนเอง	ความชอบหรือไม่ชอบอาหาร	ชักชวนให้ผู้ป่วยเลือกเมนู	และบอก
ความต้องการ	 หรือให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการประกอบอาหารบ้าง	 เพื่อเพ่ิมความรู้สึกมีคุณค่า	 และสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว	 อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูการรู้คิดของผู้ป่วย	
(cognitive)
	 9.	 แนะน�าเทคนิคการผ่อนคลาย	 ฝึกญาติให้ผ่อนคลายอารมณ์	 เช่นการสวดมนต์	 การฝึกจิต	 การฟังเพลง	 การหายใจยาว	 การนับ	 การให้ท�าสิ่งท่ีตนเองชอบ															
ไปเปลี่ยนบรรยากาศนอกสถานที่	เปลี่ยนผู้ดูแล	ให้ค�าชมตนเอง	ปรับทัศนคติในการดูแลผู้สูงอายุ	เข้าใจ	ยอมรับ	
วิจำรณ์
	 จากกรณีศึกษาทั้ง	2	รายพบว่าโรคสมองเสื่อมพบทั้งผู้หญิงและผู้ชาย	ผู้ป่วยมีอายุและการด�าเนินโรคที่แตกต่างกัน	แต่ทั้ง	2	รายอยู่ในช่วงอายุกลุ่มเสี่ยงและเป็น
สมองเสื่อม	รายที่	1	อายุ	84	ปี	รายที่	2	อายุ	64	ปี	ผู้ป่วยรายแรกเป็นระยะ	ที่อายุมากแต่อาการอยู่ระดับปานกลางเป็นการเสื่อมตามวัย	แต่รายที่	2	ผู้ป่วยมีประวัติการ
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ดื่มสุรายาวนานกว่า	 30	 ปี	 	 จึงมีอาการเร็วกว่ารายแรกประกอบกับมีโรคประจ�าตัวคือเบาหวานเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดโรคได้ง่าย	ซึ่งเป็นไปตามการศึกษาทั้งในและ									
ต่างประเทศจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นแล้ว	การเข้าถึงบริการพบว่าทั้ง	2	รายสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายเนื่องจากอยู่ในเขตเมือง	การเดินทางสะดวก	ญาติพร้อม
ดูแล	ไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยท�าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่อง	คุณภาพชีวิตไม่แย่ลง	นอกจากช่วงที่ผู้ป่วยอาการก�าเริบหรือขาดยา	และมีโอกาสได้รับการเยี่ยมบ้านจากพยาบาล
ชุมชน	และหมอครอบครัว	จึงเป็นปัจจัยเสริม	เศรษฐานะของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีผลต่อการตรวจวินิจฉัย	และการรักษาที่เหมาะสม	เช่นผู้ป่วยรายที่	2	มีโอกาสตรวจ	
CT	 brain	 และพบร่องรอย	 ต�าแหน่งการเกิดโรคชัดเจนจึงได้รับการรักษาที่จ�าเป็นเฉพาะ	 แต่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เพ่ิมมากขึ้น	 ท�าให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการตรวจ
ประเมิน	เพื่อติดตามการรักษาใกล้ชิด	เช่นผู้ป่วยได้รับการตรวจด้วยเครื่องมือ	MoCA	เพียงครั้งเดียว	จึงไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง	หากในอนาคตสามารถประเมินได้ต่อเนื่อง
จะเป็นประโยชน์ต่อผูป่้วย	และเป็นโอกาสพฒันาหากพฒันาบคุลากรพยาบาลสามารถประเมินอาการสมองเสือ่ม	ความจ�าเสือ่ม	อาการทางจติ	พฤตกิรรมของผูป่้วยได้แม่นย�า									
จากการเรียนรู้พบว่าการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาทางจิตเวชมีความยุ่งยากซับซ้อน	 และจะต้องมีการดูแลแบบองค์รวม	 จึงต้องวางแผนการพยาบาลครอบคลุม											
โรคทางกายของผู้สูงอายุ	 เช่นโรค	 เบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูงดังเช่นผู้ป่วย	 2	 รายนี้	 และการวางแผนการดูแลจะต้องไม่	 	 ละเลย	 Caregiver	 โดยเฉพาะผู้ดูแลหลัก										
ได้แก่ญาติ	 ซึ่งกลุ่มผู้ดูแลมีความเสี่ยงที่จะเหนื่อยล้าได้	 หากต้องดูแลผู้ป่วยระยะเวลายาวนาน	 พยาบาลจึงต้องพัฒนาทักษะการผ่อนคลายความเครียดแก่ผู้ดูแลด้วย									
นอกจากนี้ก็จะต้องประเมินความเครียดของผู้ดูแลเป็นระยะ	และเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างเป็นระบบ
สรุปกรณีศึกษำ
	 การศึกษารายกรณีผู้ป่วยสูงอายุ	เพศชาย	1	ราย	เพศหญิง	1	ราย	ที่แผนกผู้ป่วยนอก	มีภาวะสมองเสื่อมและอาการพฤติกรรม	ความคิด	และอารมณ์ที่ผิดปกติใน
ผู้สูงอายุ	มีอาการ	BPSD	ได้แก่	ไม่นอน	เดินไปมา	ก้าวร้าว	โวยวาย	หูแว่ว	ภาพหลอน	ระแวง	หลงลืม	การท�ากิจวัตรประจ�าวันได้บ้าง	ญาติต้องคอยดูแลเกือบตลอดเวลา	
มภีาวะโรคทางกาย	คอื	ความดันโลหิตสงู	เบาหวาน	พบปัญหาผูดู้แลเร่ิมมคีวามเครยีด	และความกงัวลจึงต้องวางแผนและให้การพยาบาลผูป่้วยและญาต	ิโดยทีก่ารพยาบาล
ผู้ป่วยเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น	ลดอาการอาการทางจิตโดยใช้ทักษะการพยาบาลจิตเวชร่วมกับการพยาบาลผู้สูงอายุ	และการพยาบาลอายุร
กรรมเบื้องต้นเพื่อดูแลและป้องกันปัญหาโรคทางกาย	รวมถึงการพยาบาลที่บ้าน	ผลลัพธ์ทางการพยาบาลพบว่าผู้ป่วยไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยงจากอาการทางจิต	อาการ
ทุเลา	ญาติมีเวลาผ่อนคลาย	มีความรู้เกี่ยวกับโรคและการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้น	มีแผนการดูแลผู้ป่วย	และจากการศึกษาครั้งนี้ท�าให้พยาบาลจิตเวชได้เรียนรู้การพยาบาลผู้สูง
อายุที่มีอาการทางจิตเพิ่มขึ้น	จึงท�าให้มีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม	และมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ได้รับการพยาบาลที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
	 1.	 กลุ่มการพยาบาลควรก�าหนดแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มี	BPSD	เพื่อให้พยาบาลปฏิบัติการพยาบาลเป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน	
	 2.	 ควรมีกลยุทธ์รับมือสังคมผู้สูงอายุท่ีท�าให้ผู้สูงอายุ	 และกลุ่มเสี่ยงสมองเสื่อมให้ตระหนักถึงการป้องกัน	 การตรวจสุขภาพประจ�าปี	 และสังเกตอาการผิดปกต	ิ
และเข้าถึงการคัดกรองสมองเสื่อมครอบคลุมในชุมชน
	 3.	 ควรมีการเตรียมระบบการคัดกรอง	และการช่วยเหลือในกลุ่มที่สมองเสื่อมระดับเล็กน้อย	(mild	dementia)	เพื่อลดภาระหรือชะลอการดูแลระยะกลางและ
ระยะรนุแรง	และท่ีดท่ีีสดุควรเป็นการคดักรองกลุ่มทีก่ารรูค้ดิบกพร่อง	(cognitive	impairment)	เพือ่ป้องกนัตัง้แต่ระยะเริม่ต้น	ควรจดัท�าเอกสาร	วดีโิอ	แนะน�าการป้องกนั	
และสังเกตอาการสมองเสื่อมเบื้องต้น	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง	และต่อเนื่อง
	 4.	 ควรมีการประเมินผลการติดตามเย่ียมผู้ป่วยหลังกลับบ้าน	 เพื่อน�ามาพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยสมองเสื่อมท่ีมีอาการทางจิตในรายต่อไป	นอกจากนี้ยัง
ต้องพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลท่ีบ้านและชุมชนโดยการมีส่งต่อข้อมูลเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง	 โดยการร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ	 องค์กรส่วนท้องถิ่น	 และ
เอกชน	เพื่อการป้องกัน	และลดอาการก�าเริบ	การกลับมารักษาซ�้าในโรงพยาบาล		
	 5.	 ในระดับจังหวัดควรมีการจัดการให้ความรู้บุคลากรเรื่องสมองเสื่อมที่มีอาการพฤติกรรม	อารมณ์	และอาการทางจิต	 เพื่อการคัดกรอง	การประเมิน	และการ
ดูแลรักษา	แก่บุคลากรในโรงพยาบาลศูนย์	โรงพยาบาลทั่วไป	โรงพยาบาลชุมชน	เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
	 6.	 สังคม	 และชุมชนควรมีแผนการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม	 และผู้ดูแลอย่างเป็นระบบต่อไป	 เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	 เช่นบ้านพักผู้สูงอายุ	 โรงพยาบาลกลางวัน	
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกาย-จิตผู้สูงอายุ	ชมรม	เครือข่ายผู้ดูแล	
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