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Doctor’s Office 
อาจารย์ แพทย์หญิง วิรดา หรรษาหิรัญวดี

สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำาเนิด 

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการช่วยคลอดเมื่อเกิดการคลอดติดไหล่

 คลอดติดไหล่ ถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ที่มีผลแทรกซ้อนต่อแม่และลูกในครรภ์ ต้องการการช่วยเหลือ 
การคลอดที่รวดเร็วและถูกวิธี เพื่อลดอันตรายต่อแม่และลูก โดยมีขั้นตอนดังนี้
 - ขอความช่วยเหลือจากหมอคนอื่น เช่น หมอท�าคลอด หมอเด็ก และหมอดมยาสลบ
 - ใส่สายสวน Foley Catheter
 - ฉีดยาชาให้เพียงพอและตัดแผลฝีเย็บให้กว้าง
 - ดูดเสมหะจากปากและจมูกทารก
 - พยายามดึงอีกครั้งพร้อมกับให้แม่เบ่ง (ห้ามดันยอดมดลูกเด็ดขาด)
 - ท�าการช่วยคลอดติดไหล่

 Suprapubic pressure ให้ผู้ช่วยกดลงตรง ๆ ที่
เหนือหัวเหน่าหรือกดทางด้านข้าง เพื่อผลักไหล่ทารก 
ไปทางด้านหน้า เพื่อให้ไหล่ห่อลง (รูปที่ 1)

 McRoberts maneuver คือการงอข้อสะโพกแม่ 
ขึ้นมาจนต้นขาชิดกับหน้าท้อง และผู้ท�าคลอดดึงศีรษะ 
ของทารกลงด้านล่าง (รูปที่ 2)

รูปที่ 1 รูปที่ 2
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 Wood corkscrew maneuver ใส่มือไปทาง 
ด้านหลังของไหล่หลังทารก แล้วหมุนไหล่ไป 180° ท�าให้ 
ไหล่หน้าที่ติดหมุนมาคลอดออกทางด้านหลัง (รูปที่ 3)

 Rubin maneuver (รูปที่ 4)
 วิธีที่ 1 กดด้านหลังของไหล่หน้าผ่านทางหน้าท้อง 
มารดา เพื่อให ้ไหล ่ห ่อ เพื่อลดความกว้างของไหล่ 
ถ้าไม่คลอดใช้วิธีที่ 2
 วิธีที่ 2 ใส่มือไปทางด้านหลังของไหล่หน้าแล้วดัน 
ท�าให้ไหล่ห่อลงและไหล่หน้าคลอดออกมา

 Delivery of posterior shoulder (ควรดมยาสลบ 
และให้ยาคลายมดลูกแก่แม่) สอดมือเข ้าไปหาไหล  ่
หลังต้นแขนและข้อศอก กดบริเวณข้อพับให้ศอกงอเต็มที ่
แล้วจับข้อมือทารก ดึงผ่านหน้าอกในแนวเฉียง และ 
ดึงแขนออกมาทางด้านข้างของหน้า คลอดไหล่หลังและ
คลอดไหล่หน้าตามล�าดับ (รูปที่ 5)

 All-fours position or Gaskin maneuver ให้แม่ 
คุกเข่า 2 ข้างและมือทั้ง 2 ข้างยันพื้นไว้ ผู ้ท�าคลอด 
ดึงศีรษะทารกลงและท�าคลอดไหล่หลังก่อน พร้อมกับ 
ให้แม่ช่วยเบ่ง (รูปที่ 6)
 Fracture of clavicle ใช้นิ้วกดกระดูก clavicle 
ส่วนปลาย เข้าไปหากระดูก pubic rami ของมารดา เมื่อ
กระดูกหัก ความกว้างของไหล่จะเล็กลงและคลอดไหล่ได้

**เลือกใช้วิธีการช่วยคลอดตามความเชี่ยวชาญ ไม่จ�าเป็น
ต้องเรียงล�าดับ**

รูปที่ 3

รูปที่ 5 รูปที่ 6

รูปที่ 4
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Laboratory
อาจารย์ ดร. ณภัทร สองทวี

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารบ่งชี้ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย ตอนที่ 1

 โรคหัวใจและหลอดเลอืด (cardiovascular disease)  
เป็นปัญหาที่ส�าคัญของระบบสาธารณสุขไทยและทั่วโลก 
ทัง้ในส่วนของอุบตักิารณ์ ค่าใช้จ่ายในการรกัษารวมถึงอตัรา 
การตาย กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ระบุในรายงานสถิติ 
ปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ว่าโรคกลุม่นีเ้ป็นสาเหตุการตาย 
อนัดบัสาม รองจากโรคมะเร็งและอุบัติเหตุ ท้ังนี้กลุ่มโรค
หัวใจและหลอดเลือดชนดิท่ีพบบ่อยคอืโรคหลอดเลอืดแดง 
โคโรนารี (coronary artery disease) หรือโรคหัวใจ 
ขาดเลือด (ischemic heart disease) ซึ่งหมายถึง โรคที ่
เกิดจากหลอดเลือดแดงโคโรนารีท่ีเลี้ยงกล้ามเน้ือหัวใจตีบ 
(coronary atherosclerosis) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก 
ไขมันและเนื้อเยื่อสะสมอยู่ในผนังของหลอดเลือดมีผลให้
เยื่อบุผนังหลอดเลือดช้ันในหนาตัวข้ึน ซึ่งจะท�าให้เลือด 
ไปเลีย้งกล้ามเนือ้บรเิวณดงักล่าวน้อยลง จงึเกดิลกัษณะของ 
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (myocardial ischemia) 
และเม่ือเกิดการตีบมากขึ้น จะน�าไปสู ่ภาวะกล้ามเนื้อ 
หวัใจตาย หรอื myocardial infarction ผูป่้วยจะมอีาการ 
แสดงออกมาเมือ่หลอดเลอืดแดงโคโรนารตีบีมากกว่า 50%  
อาการส�าคัญที่พบได้บ่อย เช่น อาการเจ็บเค้นอก ใจสั่น  
เหงื่อออก เหนื่อยขณะออกแรง เป็นลมหมดสติ หรือ 
เสยีชวีติเฉยีบพลนั หรอือาจเสยีชวีติจากภาวะหวัใจล้มเหลว  
(congestive heart failure) ได้ในภายหลัง ข้อมูลจาก 
ส�านักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขไทย พบว่าใน 
ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 (ค.ศ. 2012-2016) มกีารเพ่ิมขึน้ 
ของอัตราการตายจากโรคหัวใจขาดเลือด สูงข้ึนจาก 23.4 
ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) เป็น 32.3  

ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ดังนั้นการ 
วินิจฉัยโรค พยากรณ์โรคและติดตามการรักษาที่ถูกต้อง 
และรวดเร็วจึงมีความส�าคัญอย่างมาก ท้ังนี้การตรวจ 
วิเคราะห์ปริมาณสารบ่งชี้โรคหัวใจ หรือ cardiac marker  
ในห้องปฏิบั ติการทางการแพทย์จะมีบทบาทส�าคัญ 
โดยตรงในการช่วยวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย

 องค์กร National Academy of Clinical Bio- 
chemistry (NACB) แนะน�าให้ตรวจ cardiac marker  
ที่บ ่งชี้กล้ามเนื้อหัวใจตายในผู ้ป ่วยทุกรายที่มีอาการ 
ทางคลินิกที่เข้ากันได้กับภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
(acute coronary syndrome) โดยพิจารณาร่วมกับ
ประวัติผู้ป่วยและผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยเสมอ 
ทั้งนี้ปริมาณโปรตีน cTn ในเลือดเป็น cardiac marker 
ตัวหลักที่ถูกแนะน�าให้ตรวจ แต่ถ้าหากห้องปฏิบัติการนั้น 
ไม่มี cTn ก็สามารถที่จะตรวจหาปริมาณเอนไซม์ CK-MB  
ทดแทนได้โดยควรเจาะเลือดตรวจทันที เมื่อผู้ป่วยมาถึง 
โรงพยาบาล จากนัน้ให้ท�าการตรวจติดตามปรมิาณ cardiac  
marker ดังกล่าวอีกครั้ง หลังจากตรวจครั้งแรกประมาณ 
6-9 ชั่วโมง กรณีที่อาการทางคลินิกและประวัติของผู้ป่วย
เข้ากันได้กับภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ให้พิจารณา 
ถึงการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย โดยที่
 1) พบปริมาณ cTn อย่างน้อย 1 ค่า สูงเกินระดับ
ค่าความเข้มข้นที่ 99th percentile ของกลุ ่มคนปกติ 
และค่อย ๆ ลดลง
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รปูท่ี 1 ปรมิาณ cardiac marker ในเลอืดตามแต่ละวันภายหลงั
เกดิอาการเจ็บหน้าอก (ระดับปรมิาณแสดงเป็นจ�านวนเท่าของ 
ค่าตดัสนิใจทางคลนิกิ) 

หมายเหตุ	  cTn = Cardiac troponins, cTnT = troponin T, cTnI = troponin I, CK-MB = Creatine Kinase 
     (พบในกล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อลาย), AST = Aspartate Aminotransferase, LDH = Lactate  
     Dehydrogenase

 รายละเอียด Cardiac markers ข้างต้น ติดตามอ่านได้ในฉบับต่อไป

 2) พบปริมาณ CK-MB อย่างน้อย 2 ค่า สูงเกิน
ระดบัค่าความเข้มข้นที ่99th percentile ของกลุม่คนปกติ 
และลดลงอย่างรวดเรว็ หากผูป่้วยมาถึงโรงพยาบาลภายใน 
6 ชัว่โมงหลงัจากมอีาการ แพทย์อาจพิจารณาส่งตรวจเลือด
หาปริมาณโปรตีน Mb ซึ่งเป็น early cardiac marker 
ต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจถูกท�าลาย ท้ังนี้ NACB ไม่แนะน�า
ให้ใช้ค่า activity ในเลือดของเอนไซม์ AST LDH และ 

total CK ในการวินิจฉัยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
อีกต่อไป เน่ืองจาก cardiac maker ดังกล่าวไม่มี 
ความจ�าเพาะต่อกล้ามเนื้อหัวใจ ในกรณีที่ผู ้ป่วยมีผล 
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติชัดเจน เช่น การยกตัว 
ของ ST-segment อย่างน้อย 12 leads แพทย์ควรท�า 
การรักษาผู้ป่วยตามความเหมาะสมได้ทันที โดยไม่จ�าเป็น
ต้องรอผลการตรวจ cardiac marker 
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Dental’s Clinic
รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ศิริรักษ์ นครชัย

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดการฟันผุด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟัน

 การเคลอืบหลมุร่องฟัน หรอื ทีเ่รยีกว่า ซแีลนท์ (sealant) เดิมใช้
เพื่อป้องกันฟันผุในกรณีที่ฟันมีหลุมร่องฟันลึก (deep pit and fissures) 
ซึ่งเป็นบริเวณที่ท�าความสะอาดได้ยาก จึงต้องปิดด้วยวัสดุเคลือบหลุม 
ร่องฟัน เพื่อท�าหน้าที่เป็นส่ิงกีดขวางทางกายภาพ (physical barrier)
ป้องกันการสะสมของคราบจุลินทรีย์ในบริเวณที่มีหลุมร่องฟันลึกซึ่งเป็น
สาเหตใุนการเกิดฟันผ ุวสัดท่ีุใช้ในการเคลอืบหลมุร่องฟัน ได้แก่ เรซนิ (resin)  
และกลาสไอโอโนเมอร์ (glass ionomer) จากผลการศึกษาทางคลินิก 
พบว่าเรซิน มีการยึดติดแน่นที่สูงกว่ากลาสไอโอโนเมอร์ จึงเป็นที่นิยมใช้ 
อย่างไรก็ตามการเคลือบหลุมร่องฟันด้วยเรซินสามารถสูญเสียการยึดติด 
ได้สูงเช่นกัน ถ้าไม่สามารถควบคุมความช้ืน (moisture control) ใน 
ระหว่างการท�า ตัวอย่างของการป้องกันฟันผุด้วยการเคลือบหลุมและ 
ร่องฟันด้วยเรซิน แสดงใน รูปที่ 1 และ 2

 การจดัการฟันผใุนปัจจบุนั ใช้หลกั Minimal intervention เพ่ือให้
รักษาโครงสร้างฟันให้มากที่สุด และลดการกรอฟันเพ่ือให้สูญเสียเนื้อฟัน
น้อยที่สุด จึงแนะน�าให้ตรวจฟันเป็นระยะอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สามารถ
ตรวจพบฟันผุในระยะต้น (initial caries) และจัดการเพื่อไม่ให้ฟันผ ุ
ลุกลามเป็นโพรง (cavitation)

 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นวิธีหนึ่งท่ีได้ถูกน�ามาใช้เพ่ือหยุดยั้ง 
รอยผุด้านบดเคี้ยว (occlusal surface) ในกรณีที่มีฟันผุในระดับ 
ผวิเคลอืบฟัน (enamel caries) ดังรปูที ่3 และ 4 แทนการเฝ้าดู (observe)  
หรือกรอฟันแล้วอุด จากการศึกษาพบว่า สามารถป้องกัน และลด 
การลุกลามของฟันผุระยะเริ่มต้นท่ียังไม่เป็นโพรงในฟันกรามแท้ได้ถึง 
ร้อยละ 76 ซึ่งประสิทธิภาพจะข้ึนกับการยึดติดแน่นของวัสดุและฟัน 
ซึง่ปัจจัยส�าคัญทีท่�าให้เกดิการหลดุของวสัดคุอื ความชืน้ นอกจากนีใ้นฟัน 
ทีผ่ถุงึระดบัเนือ้ฟันส่วนนอก (outer 1/3 of dentine) แต่ยงัไม่เป็นโพรงฟัน  
สามารถใช้วัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันปิดโดยไม่จ�าเป็นต้องกรอฟัน

รูปที่ 1 
ฟันกรามแท ้
มีหลุม 
ร่องฟันลึก

รูปที่ 3  
ฟันกรามแท ้
มีฟันผ ุ
ในระยะ 
เริ่มแรก

รปูที ่2  
ฟันกรามแท้
หลงัจาก 
การเคลอืบ
หลมุร่องฟัน

รูปที่ 4 
ฟันกรามน�า้นม 
มีฟันผุใน 
ผิวเคลือบฟัน 
(enamel 
caries)
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 การศึกษาของ Bakhshandeh และคณะ (2012) พบว่าฟันผุที่อยู่ในระดับเนื้อฟันสามารถหยุดการลุกลามของ 
รอยโรคได้ด้วยการเคลือบหลุมร่องฟันชนิดเรซิน สามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียเนื้อฟันจากการอุดฟันได้ในระยะเวลา 
ติดตามผล 2-3 ปี แต่ในทางปฏิบัติการใช้วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันปิดฟันที่ผุในระดับเนื้อฟัน ควรเลือกท�าในรายที่สามารถ
ติดตามผลได้ 

รูปที่ 5 ภาพรังสีแสดงฟันผุด้านประชิดลึกในระดับ 
ผิวเคลือบฟัน (enamel) 

เอกสารอ้างอิง
[1] Ammari MM, Soviero VM, da Silva Fidalgo TK, Lenzi M, Ferreira DM, Mattos CT. Is non-cavitated proximal lesion sealing an effective method for 

caries control in primary and permanent teeth? A systematic review and meta-analysis. J Dent 2014;42:1217-27.
[2] Bakhshandeh A, Qvist V, Ekstrand KR. Sealing occlusal caries lesions in adults referred for restorative treatment: 2-3 years of follow-up. Clin Oral 

Investig 2012;16:521-9.
[3] Gomez SS, Basili CP, Emilson CG. A 2-year clinical evaluation of sealed noncavitated approximal posterior carious lesions in adolescents. 

Clin Oral Investig 2005;9:239-43.
[4] Ismail AI, Tellez M, Pitts NB, et al. Caries management pathways preserve dental tissues and promote oral health. Community Dent Oral 

Epidemiol 2013;41:e12-40.
[5] Martignon S, Ekstrand KR, Ellwood R. Efficacy of sealing proximal early active lesions: an 18-month clinical study evaluated by conventional 

and subtraction radiography. Caries Res 2006;40:382-8.
[6] Schwendicke F, Frencken JE, Bjørndal L,et al., Managing Carious Lesions: Consensus Recommendations on Carious Tissue Removal. Adv Dent 

Res 2016;28:58-67. 
[7] Wright JT, Tampi MP, Graham L, et al. Sealants for Preventing and Arresting Pit-and-fissure Occlusal Caries in Primary and Permanent Molars. 

Pediatr Dent 2016;38:282-308.

 นอกจากนี ้ยงัได้มกีารแนะน�าให้ใช้วสัดเุคลอืบร่องฟันในกรณฟัีนผดุ้านประชดิ (proximal caries) ทีย่งัไม่เป็นโพรง
เพื่อไม่ให้ฟันผุลุกลาม (caries progression) ดังรูปท่ี 5 โดยแนะน�าให้ใช้ยางแยกฟัน (elastic  band) ท้ิงไว้ 3-5 วัน 
จะสามารถเห็นรอยผุได้ชัดเจนขึ้น ถ้าพบว่าเป็นโพรงแล้วให้บูรณะฟัน ถ้ายังไม่เป็นโพรง ใช้สารเคลือบหลุมร่องฟัน 
ชนิดเรซินปิดรอยฟันผุระยะเริ่มแรกเพื่อไม่ให้ฟันผุลุกลาม อย่างไรก็ตามการปิดวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันบนด้านประชิด 
จะท�าได้ยากกว่าด้านบดเคีย้ว ควรเลอืกใช้วสัดเุคลอืบหลมุร่องฟันทีม่คีวามหนดืสงู (high viscosity) ท�าให้ควบคมุการไหล 
ของวัสดุได้ง่ายกว่า ตัวอย่างแสดงในรูปที่ 6.1-6.3

 สรปุ วสัดเุคลอืบหลมุร่องฟันสามารถน�ามาใช้เพือ่ป้องกนัฟันผ ุและลดการลกุลามของฟันผทุ�าให้รกัษาโครงสร้างฟัน 
และสูญเสียเนื้อฟันน้อย

รูปที่ 6.1 การแยกฟันด้วยยาง รูปที่ 6.2 ภายหลังการแยกฟัน 
ด้วยยาง เห็นรอยผุได้ชัดเจน

รูปที่ 6.3 พบฟันผุในระยะแรก 
ไม่พบโพรงฟัน ใช้สารเคลือบ 
ร่องฟันชนิดเรซินปิดรอยผ ุ
เพื่อไม่ให้ลุกลาม
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Nurse 
อาจารย์ ดร. นันทนิจ แวน กูลิค

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 ความคลาดเคลื่อนทางยา	(Medication	Error) คือ ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดในกระบวนการใช้ยา ตั้งแต่การ 
สัง่ใช้ยา การคัดลอกค�าส่ังใช้ยา การจ่ายยา และการบรหิารยา ซึง่น�าไปสูก่ารใช้ยาทีไ่ม่เหมาะสมและเป็นอนัตรายแก่ผูป่้วย 
การบริหารยาที่ผิดพลาดส่งผลกระทบต่าง ๆ มากมาย ท้ังทางเศรษฐกิจของประเทศและชีวิตของผู้ป่วย มีการรายงานว่า 
พบความผิดพลาดจากการบริหารยา 26%-32% ของความคลาดเคลื่อนทางยาทั้งหมด

 พยาบาลมีบทบาทส�าคัญในการบริหารยาให้มีความถูกต้องเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ป่วย หากมีความคลาดเคลื่อน
ทางยาเกิดขึ้นจากการบริหารยาของพยาบาล ย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งสภาวะทางจิตใจและความเชื่อมั่นในการท�างาน 
ของพยาบาล จากการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ Jones and Treiber เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนในการ 
บริหารยาของพยาบาล พยาบาลที่มีประสบการณ์เคยบริหารยาผิดพลาดรายงานว่า เหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้พยาบาล 
มีภาวะซึมเศร้า รู้สึกผิด ละอายใจ รู้สึกไม่มั่นใจในการดูแลผู้ป่วย และเกรงว่าจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยอีกต่อไป 
ดังนั้นผู้บริหารทางการพยาบาลจึงควรตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากความคลาดเคลื่อนทางยาที่อาจจะเกิด 
จากการปฏิบัติงานของพยาบาล เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นซ�้า

การบริหารยาในหอผู้ป่วยของพยาบาล : ความปลอดภัย
ของผู้ป่วย

สาเหตุที่ทำาให้เกิดการบริหารยาที่ผิดพลาด

 การเสียสมาธิในการบริหารยา ความเลินเล่อใน 
การจัดยา โดยเฉพาะท่ีมีชื่อใกล้เคียงกัน เช่น จัดยา 
diazepam เป็น diltiazem 

 ภาวะไม่เอื้ออ�านวยของสภาวะแวดล้อม พยาบาล
ที่ท�างานหนักเป็นประจ�าจนท�าให้รู ้สึกเหนื่อยล้าจาก 
การท�างาน รวมท้ังสภาวะแวดล้อมในหอผูป่้วย เช่น แสงไฟ 
ที่สว่างไม่เพียงพอ อุณหภูมิในหอผู้ป่วยที่อาจจะเย็นหรือ
ร้อนเกินไป

 ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับยา เนื่องจากยา 
ที่ใช้ในหอผู้ป่วยมีจ�านวนมากและหลายชนิด พยาบาล
อาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อยา หรือยี่ห้อใหม่ อาการข้างเคียง 
ของยา และรวมถึงข้อห้ามในการใช้ยา

 มข้ีอมลูของผูป่้วยไม่เพยีงพอ เช่น พยาบาลอาจจะ
ไม่มีประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย ประวัติการใช้ยา ผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ 

 ความจ�าความเคลื่อน เช่น พยาบาลอาจลืมว่า 
ผู้ป่วยมีประวัติการแพ้ยาชนิดไหนบ้าง 

 ระบบการบรหิารยาทีผ่ดิพลาด เช่น ความผดิพลาด
ของฉลากยา การน�ายาบางตัวท่ีมีลักษณะคล้ายกันมาวาง 
ในบริเวณใกล้กัน เป็นต้น
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   ยึดหลักความถูกต้อง 6 ประการ “Six Rights”: Right patient/client, Right drug, Right dose, Right time, 
    Right route และ Right technique
   สอบถามทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ เภสัชกร เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาที่จะให้ผู้ป่วย
   ผู้เตรียมยาและผู้ให้ยาต้องเป็นคนเดียวกัน
   บริเวณเตรียมยาต้องสะอาดและแห้ง มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเสียงดังรบกวนสมาธิในการจัดยา
   ขณะจัดยาต้องอ่านชื่อยา 3 ครั้ง คือ ตอนหยิบขวดยา ขณะรินยาหรือหยิบยา และตอนวางขวดยา
   ท�าการตรวจสอบซ�้า (Double check /Re-check) ทุกครั้งก่อนการให้ยาผู้ป่วย
   ต้องแน่ใจว่าให้ยาถูกคน โดยควรถามชื่อผู้ป่วยว่า “ผู้ป่วยชื่ออะไร”
   แจ้งให้ผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับยาที่ได้รับ
   ให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อหน้าพยาบาล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยได้รับประทานยาครบถ้วน ตรงเวลาที่ก�าหนด
   ลงบันทึกและเซ็นชื่อให้ยาด้วยตนเองหลังจากให้ยาผู้ป่วยทันที 
   เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการบริหารยาเกิดขึ้นในหอผู้ป่วย ควรแจ้งหัวหน้าหอผู้ป่วยเพื่อหาสาเหต ุ
    และแก้ปัญหาทันที

แนวทางการป้องกันความผิดพลาดในการบริหารยาบนหอผู้ป่วยของพยาบาล

เอกสารอ้างอิง
[1] จินดา นันทวงษ์ และ วรรณภา ประไพพานิช. (2017). หลักการพยาบาลในการให้ยา สารน�้า และเลือด. ใน สุปาณี เสนาดิสัย และวรรณภา ประไพพานิช (บรรณาธิการ), 
 การพยาบาลพื้นฐาน (หน้า 412-434). กรุงเทพฯ : บริษัท จุดทอง จ�ากัด.
[2] งานเภสชักรรม. (January 2013). การป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยา. โรงพยาบาลศรนีครนิทร์ เข้าถึงได้จาก งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรนีครนิทร์ : http://202.28.95.4/ 
 pharmacy/index.php?f=detail_rule&id=2
[3] Anderson Pamela. (2010). Medication errors: Best Practices. เข้าถงึได้จาก American Nurse Today : https://www.americannursetoday.com/medication- 
 errors-best-practices/
[4] Jones JH, และ Treiber L. (2010). When the 5 rights go wrong: medication errors from the nursing perspective. J Nurs Care Qual, 25(3), 240-7.
[5] Medcom Inc. (2019). MEDICATION ERRORS IN NURSING: COMMON TYPES, CAUSES, AND PREVENTION. เข้าถงึได้จาก Medcom : https://www.medcomrn.com/ 
 index.php/articles/common-nursing-medication-errors-types-causes-prevention/
[6] Ruby Z Chu. (2016). Simple steps to reduce medication errors. เข้าถึงได้จาก Nursing2019 : https://journals.lww.com/nursing/Fulltext/2016/08000/ 
 Simple_steps_to_reduce_medication_errors.16.aspx
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Pharmacy
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ยาทาสเตียรอยด์สำาหรับโรคผิวหนัง

 ยาสเตียรอยด์ชนิดท่ีใช้ภายนอกเป็นยาประเภทใด?

 ยาสเตยีรอยด์ชนดิทีใ่ช้ภายนอก (topical steroids) 
ที่รู ้จักกันทั่วไปนั้น เป็นยาในกลุ ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ 
(corticosteroids) ยาเหล่านี้เป็นสารสังเคราะห์จ�าพวก 
กลโูคคอร์ตคิอยด์ (glucocorticoids) มฤีทธ์ิต้านการอกัเสบ 
ฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันและฤทธิ์อื่น ๆ เหมือนกับคอร์ติซอล 
(cortisol) ซึง่เป็นฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนเปลือกนอก 
ยาสเตยีรอยด์ชนดิทีใ่ช้ภายนอกนีม้บีทบาทมากในการรกัษา
โรคผวิหนงัทีม่อีาการอักเสบและอาการคนั มรูีปแบบต่าง ๆ  
ให้เลือกใช้ เช่น ขี้ผึ้ง ครีม โลชัน โดยยาในรูปแบบครีม 
ใช้กันมากที่สุด

 ยาสเตียรอยด์ชนิดท่ีใช้ภายนอกมีอะไรบ้าง?

 ยาสเตียรอยด์ชนิดที่ ใช ้ภายนอกส�าหรับรักษา 
โรคผิวหนังมีมากมาย ตัวอย่างเช่น
 • Betamethasone dipropionate (ขี้ผึ้ง ครีม)
 • Betamethasone valerate (ครีม โลชัน)
 • Clobetasol propionate (ขี้ผึ้ง ครีม โลชัน)
 • Desoximetasone (ครีม)
 • Hydrocortisone acetate (ครีม)
 • Mometasone furoate (ครีม)
 • Prednisolone (ครีม)
 • Triamcinolone acetonide (ครีม โลชัน)

 ยาสเตยีรอยด์ชนิดทีใ่ช้ภายนอกมคีวามแตกต่างกนัอย่างไร?

 ยาสเตยีรอยด์ชนดิทีใ่ช้ภายนอกมคีวามแรงแตกต่างกนั  
ความแรงของยาประเมนิจากการออกฤทธิท์ีท่�าให้หลอดเลอืด
บีบตัวร่วมกับผลที่ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบความแรง 
ในทางคลินิก ซึ่งความแรงขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ชนิด
ของตัวยาส�าคัญ ชนิดของเกลือ (เอสเทอร์) ปริมาณยา 
และรปูแบบยา ตัวอย่างเช่น betamethasone มคีวามแรง 
มากกว่า hydrocortisone และ betamethasone ชนิด 

ที่เป็นเกลือ dipropionate จะมีความแรงมากกว่าชนิดที่ 
เป็นเกลือ valerate นอกจากนี้ยาในรูปแบบข้ีผึ้งจะช่วย 
ปกคลุมผิวหนัง ลดการสญูเสยีน�า้และเพิม่การดดูซึมตวัยา 
ส�าคัญ แต่ยาประเภทขี้ผึ้งท�าให้เหนอะหนะผิว ทาเป็นวง 
กระจายได้ยาก และเป็นมัน ท�าให้ล้างออกยาก ผู้ป่วย 
จึงมักไม่ชอบ ในบรรดายาสเตียรอยด์ชนิดที่ใช้ภายนอก 
ตามที่ยกตัวอย่างข้างต้นนั้น hydrocortisone acetate 
จัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีความแรงต�่า ส่วนยาอื่นจัดอยู่ในกลุ่มที่มี
ความแรงปานกลางจนถึงความแรงสูง

    ยาสเตียรอยด์ชนิดที่ใช้ภายนอกแทรกซึมผ่านผิวหนัง 
    ได้มากน้อยเพียงใด?

 โดยทัว่ไปแล้วเพือ่ผลการรกัษาท่ีดตีวัยาควรแทรกซมึ
ผ่านผิวหนังช้ันสตราตัม คอร์เนียม (stratum corneum) 
ซึ่งเป็นหนังก�าพร้าชั้นนอกสุดได้ในระดับความเข้มข้นท่ี
ให้ผลในการรักษา แต่ไม่ต้องการให้ถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบ 
ของร่างกายเพ่ือลดอาการไม่พึงประสงค์ของยา โครงสร้าง
ของผิวหนังมีผลต่อการแทรกซึมและการดูดซึมยา การ 
ดูดซึมยาผ่านผวิหนงัแต่ละแห่งไม่เท่ากนั เช่น การดดูซึมผ่าน
ฝ่ามือหรือฝ่าเท้า (0.1-0.8%) แขนช่วงแรกบริเวณระหว่าง
ข้อศอกกับข้อมือ (1%) ใบหน้า (10%) หนังศีรษะและ 
ตามซอกพบั (ราว 4%) เปลอืกตาและถงุอณัฑะ (40%) เป็นต้น  
ด้วยเหตุนี้บริเวณที่มีการดูดซึมดีควรใช้ยาที่มีความแรงต�่า
และควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาท่ีมีความแรงสูงรวมถึงพวกที่มี
ความแรงรองลงมาหากต้องใช้เป็นเวลานาน ส่วนบริเวณ
ฝ่ามือหรือฝ่าเท้าจะใช้ยาที่มีความแรงสูง อย่างไรก็ตาม 
หากรอยโรคมีบริเวณกว้างควรใช้ยาที่มีความแรงลดลง 
เพื่อลดปริมาณยาที่ถูกดูดซึมเข้าระบบของร่างกาย 

 ยาสเตียรอยด์ชนิดทีใ่ช้ภายนอกใช้กบัโรคผวิหนงัชนดิใด?

 ยาสเตียรอยด์ชนิดที่ใช ้ภายนอกน�ามาใช้รักษา 
โรคผวิหนงัทีม่อีาการอกัเสบและอาการคนั ตวัอย่างโรคหรอื
ความผดิปกตทิีผ่วิหนงัทีใ่ห้การตอบสนองดต่ีอยาสเตยีรอยด์ 
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ชนิดที่ใช้ภายนอก เช่น โรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) โรค 
ผวิด่างขาว (vitiligo) โรคผวิหนงัอกัเสบออกผืน่ (eczema) 
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic dermatitis) ซ่ึงโรคผิวหนัง 
ท่ีไวต่อยาจะใช้ยาชนดิทีม่คีวามแรงต�า่ ส่วนพวกทีรั่กษายาก
จะใช้ยาชนดิทีม่คีวามแรงสงูข้ึน ส�าหรบักรณีท่ีใช้ยาไม่ได้ผล
อาจเกดิจากหลายสาเหตุ เช่น การวนิจิฉยัโรคคลาดเคล่ือน 
การติดเช้ือแทรกซ้อน การใช้ยาไม่ถูกต้องรวมถึงการใช้ยา 
ชนิดที่มีความแรงต�่าเกินไป หรือใช้ในขนาดที่น้อยเกินไป 
ตลอดจนเกิดการแพ้ยาตรงบริเวณที่ทาจนอาจส่งผลให้โรค
เป็นรุนแรงขึ้น

 อาการไม่พงึประสงค์ของยาสเตียรอยด์ชนิดท่ีใช้ภายนอก

 แม้ว่ายาสเตียรอยด์ชนิดที่ใช้ภายนอกจะค่อนข้าง
ปลอดภัยและไม่ค่อยพบปัญหาเรื่องการเกิดความชินต่อยา 
เมื่อใช้เป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม อาจเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ได้หลายอย่างโดยเฉพาะเมื่อใช้ยาที่มีความแรงสูง 
และใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่วนใหญ่เป็นอาการที่เกิด
เฉพาะที่ มีเป็นส่วนน้อยที่เกิดกับระบบภายในร่างกาย

อาการที่เกิดเฉพาะที่ เช่น
 • แพ้ยาตรงบริเวณที่สัมผัสยา อาจแพ้ต่อตัวยา 
สเตียรอยด์หรือสารอื่นในต�ารับ
 • ท�าให้แผลที่เป็นอยู่หายช้า
 • ยากดภูมิคุ ้มกันได้ ส ่งผลให้เกิดการติดเช้ือ
แบคทีเรียและรา นอกจากนี้ยาอาจบดบังอาการติดเช้ือ 
จนท�าให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงในภายหลัง
 • ผิวหนังบริเวณท่ีทายาบางลง มีเส้นเลือดฝอย
ขยาย ผิวแดง ร้อน มีริ้วลาย เหี่ยวลีบ ฟกช�้าง่าย อาจ
เกิดรอยแผลเป็นตรงบริเวณท่ีทายา การทาบริเวณหน้า 
อาจเกิดผ่ืนแดงและตุ่มแดงคล้ายสิว นอกจากน้ีอาจพบ 
ผิวด่างเนื่องจากการที่มีเม็ดสีน้อยลง

 อาการที่เกิดกับระบบภายในร่างกาย พบไม่บ่อย 
อาจพบเม่ือใช้ยาชนิดท่ีมีความแรงสูงและทาเป็นบริเวณ
กว้างหรอืทาบรเิวณผวิหนังเปิด หรอืมกีารปิดทับบรเิวณทีท่า 
หรอืการใช้ในโรคผวิหนงัทีเ่ป็นรนุแรง (ซึง่ท�าให้ต้องใช้ยาทีม่ี
ความแรงสงูและใช้เป็นเวลานาน) เป็นต้น อาการทีพ่บ เช่น 
เกดิกลุม่อาการคชุชงิ (Cushing’s syndrome) ระดบัน�า้ตาล
ในเลอืดสงู ภาวะกดการท�างานของต่อมหมวกไต

 ข้อแนะนำาในการใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดที่ใช้ภายนอก

 การใช้ยาสเตยีรอยด์ชนดิทีใ่ช้ภายนอกมข้ีอควรค�านงึ
ในการใช้ยาดังนี้

 1. ก่อนใช้ยาต้องมั่นใจว่าผิวหนังบริเวณนั้นไม่เป็น 
โรคติดเชื้อ
 2. ไม่ใช้เพือ่รกัษาโรคหน้าแดง (rosacea) ปากแตก 
สิว โรคผิวหนังที่มีการติดเชื้อ
 3. ใช้เฉพาะกับโรคผิวหนังอักเสบที่ตอบสนองดีต่อ 
ยาสเตียรอยด์ชนิดที่ใช้ภายนอก
 4. ไม่ควรใช้ชนิดที่มีความแรงสูงกับผิวหนังที่บาง 
เช่น ใบหน้า เปลือกตา ซอกพับ อวัยวะเพศ และผิวทารก 
รวมถงึบริเวณผวิหนงัเปิด เช่น ผวิถลอก เนือ่งจากผวิท่ีบรเิวณ 
ดังกล่าวจะมีการดูดซึมยาได้มากขึ้น
 5. ควรหลกีเลีย่งการทายาแบบมสีิง่ปิดทบั เนือ่งจาก
การทาแบบนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่มีความ 
คุ้นเคยกับการให้ยาวิธีดังกล่าว
 6. ไม่ควรใช้ชนดิทีม่คีวามแรงสงูต่อเนือ่งเป็นเวลานาน
 7. ยาอาจกดการท�างานของต่อมหมวกไต หากใช้ 
ชนิดที่มีความแรงสูง และใช้เป็นบริเวณกว้าง ดังนั้นจึง 
ควรหยุดใช้ยาเป็นช่วง ๆ โดยทั่วไปมักใช้ติดต่อกันไม่เกิน 
2 สัปดาห์
 8. การใช้ยาท่ีมีความแรงสูงเป็นเวลานาน หากจะ 
ลดขนาดยาควรลดอย่างช้า ๆ การลดขนาดยาเร็วเกินไป 
อาจท�าให้โรคก�าเริบ
 9. หลีกเลี่ยงการใช้ในสตรีมีครรภ์ หากจ�าเป็นต้อง 
ใช ้ยาควรเลือกชนิดที่มีความแรงต�่าจนถึงความแรง 
ปานกลางเท่านั้น และใช้เป็นเวลาสั้น ๆ

 การใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง

 มีการน�ายาสเตียรอยด์ชนิดท่ีใช้ภายนอกมาใช้อย่าง 
ไม่ถูกต้องกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากยาให้ประสิทธิผล
ในการทุเลาอาการได้ดีและเห็นผลเร็ว การน�ามาใช้ไม่ตรง 
กับโรคที่เป็นอยู่ จะท�าให้ยาบดบังอาการของโรค ท�าให ้
โรคนั้นไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เป็นเหตุให้โรคลุกลาม 
หรือเป็นมากขึ้นจนอาจเกิดอันตรายที่รุนแรงได้ จึงควร 
ใช้ยาตามข้อแนะน�าข้างต้น
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ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(อดีตผู้แทนไทยและผู้ประสานงานเครือข่าย ASEAN-OSHNET)

ความร่วมมือด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ในภูมิภาคอาเซียน
(Occupational Safety and Health Collaboration in ASEAN)

 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้มีความร่วมมือด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมาเป็นระยะเวลาครบ 
20 ปีแล้ว นับตั้งแต่การก่อตั้งเครือข่ายความปลอดภัยและ 
อาชวีอนามยัของอาเซยีน (ASEAN Occupational Safety  
and Health Network หรือ ASEAN-OSHNET) เมื่อป ี
พ.ศ. 2542 โดยท้ัง 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา  
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และเวียดนาม ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายฯ  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร ่วมมือและสร ้าง 
ความเป็นอนัหนึง่อันเดยีวกนัในการด�าเนินงานด้านดงักล่าว 
ยกระดบัความสามารถทางวชิาการ ภายใต้การแลกเปล่ียน
ข้อมลูข่าวสารและทกัษะความเชีย่วชาญระหว่างกนั อกีทัง้

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและก่อให้เกดิเอกภาพของมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
อาเซียน

 คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ASEAN-OSHNET 
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการ
บริหารงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในระดับชาติ
ของประเทศสมาชกิ จะมกีารประชมุร่วมกนัเป็นประจ�าทุกปี 
โดยประเทศสมาชกิจะหมนุเวียนกันเป็นเจ้าภาพจดัประชุม 
และได้มีการมอบหมายให้ประเทศสมาชิกเป็นแกนหลัก 
ในการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

การดำาเนินงาน แกนหลัก

• ด้านสารสนเทศ ประเทศไทย

• ด้านการฝึกอบรม ประเทศฟิลิปปินส์

• ด้านการวิจัย ประเทศอินโดนีเซีย

• ด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประเทศมาเลเซีย

• ด้านการตรวจความปลอดภัย ประเทศสิงคโปร์

• ด้านกรอบการด�าเนินงานระดับชาติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประเทศเวียดนาม

• ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ 
  ขนาดกลางและขนาดเล็ก และแรงงานนอกระบบ

ประเทศกัมพูชา

12 จดหมายข่าวสานสุขภาพ ปีที ่ 17 ฉบับที ่ 2 เดือนกรกฎาคม 2019



 นอกจากนี้ เครือข่าย ASEAN-OSHNET ได้ม ี
การขยายความร่วมมอืเพือ่รบัการสนบัสนนุทางด้านเทคนคิ
วิชาการและงบประมาณจากประเทศในกลุ่มอาเซียน +3 
ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน อีกทั้งยังได้เร่ิมมีการเจรจา
ประสานความร่วมมือกับสหภาพยุโรป ภายใต้กรอบ 
การประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting; ASEM) 
และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ท่ี 
เกีย่วข้องด้วย

 ทั้งน้ี เครือข่าย ASEAN-OSHNET ได้มีการพัฒนา 
การด�าเนินงานเครือข่ายฯ โดยมีแผนงานฉบับปัจจุบัน 
(ค.ศ. 2016-2020) ท่ีจดัท�าข้ึนภายใต้กรอบแนวคดิ “Futurising  
ASEAN-OSHNET” ทีจ่ะมุง่ส่งเสริมการพฒันาและยกระดับ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสร้าง
ความเป็นเอกภาพในภูมิภาค รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนโดยมีประเด็นส�าคัญที่มุ่งเน้น 3 ด้านคือ
 1. การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยฯ ของภูมิภาค
 2. การสร้างเสริมวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความ
ปลอดภัยฯ ให้เกิดขึ้นในภูมิภาค
 3. การยกระดับภาพลักษณ์ของการด�าเนินงานด้าน
ความปลอดภัยฯ ของภูมิภาค

 ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการ
หารือร่วมกันเพื่อผลักดันมาตรฐานการด�าเนินงานด้าน 
ความปลอดภยัและอาชีวอนามัยมุ่งสูส่ากล โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
การให้สตัยาบนัอนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบับที่ 187 (C187: Promotional Framework for 

Occupational Safety and Health Convention, 2006) 
ซ่ึงถือเป็นอนุสัญญาฉบับพ้ืนฐานท่ีประเทศสมาชิกอาเซียน
มุ่งเน้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานด้านดังกล่าว  
โดยขณะนี้ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย 
และประเทศไทย ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว 
เครือข่าย ASEAN-OSHNET จึงได้พัฒนาตัวชี้วัดในการ 
ด�าเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน 
(ASEAN-OSHNET Scorecard) ทีจ่ะใช้เป็นมาตรฐานร่วมกัน  
ช่วยให้สามารถประเมินเทียบเคียงสถานะการด�าเนินงาน 
ของประเทศสมาชิก สอดคล้องตามองค์ประกอบของ 
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 187 ทั้งในเรื่องนโยบายและ 
ยทุธศาสตร์ชาต ิ แผนงานระดบัชาต ิและระบบการด�าเนนิงาน 
ระดับชาติ รวมถึงการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
เพือ่เผยแพร่แลกเปลีย่นระหว่างกนั เช่น ข้อมลูสถติอุิบัตเิหต ุ
และการเจ็บป่วยจากการท�างาน เป็นต้น

 ในเชิงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ลงสู่ภาคธุรกิจ 
เครือข่าย ASEAN-OSHNET ได้ริเริ่มการจัดให้มีการมอบ 
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET Awards)  
เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานด้านดังกล่าว ซึ่งจะเป็นตัวอย่าง 
ที่ดีหรือต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่น ๆ และยัง 
ช่วยยกระดบัภาพลักษณ์สถานประกอบกจิการของประเทศ
ต่าง ๆ ในอาเซียนอีกด้วย
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Physical therapy 
อาจารย์ ดร.จตุพร สุทธิวงษ์

คณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การป้องกันการเจ็บข้อไหล่ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

 ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จะมีภาวะอ่อนแรงหรืออัมพาตของกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยจะไม่สามารถเคลื่อนไหว
รยางค์ได้ด้วยตนเอง หรือถ้าเคล่ือนไหวได้ก็ท�าได้บ้างเล็กน้อย ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เต็มช่วงการเคลื่อนไหว ดังนั้น 
ผู้ดูแลจะต้องเป็นผู้ท่ีช่วยออกก�าลังกายแบบเคลื่อนไหวข้อต่อให้ผู้ป่วย เพื่อป้องกันข้อต่อยึดติด โดยข้อต่อที่มักพบว่ามี 
การยึดติดและมีอาการเจ็บคือ ข้อไหล่ จากงานวิจัยพบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการข้อไหล่เจ็บถึงร้อยละ 30 
หลงัจากเกดิโรคในระยะ 1 ปีแรก ในระยะท่ีผูป่้วยมคีวามตึงตัวของกล้ามเนือ้แบบอ่อนปวกเปียก ผูดู้แลต้องระวงัอย่างมาก 
ขณะท�าการเคลื่อนไหวเพราะเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเย่ือ ข้อไหล่ (glenohumeral joint) เป็นข้อต่อที่ 
ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของข้อต่อ sternoclavicular, acromioclavicular และ scapulothoracic ร่วมด้วย ดังนั้น 
การเคลื่อนไหวข้อไหล่ที่เหมาะสมคือ ผู้ท�าการเคลื่อนไหวควรจะต้องช่วยขยับบริเวณกระดูกสะบักให้มีการเคล่ือนไหว 
ร่วมด้วยขณะที่มีการเคลื่อนไหวแขนในท่ายกแขน การเคลื่อนไหวข้อไหล่ มีทั้งหมด 4 ท่า 

ท่าที่	1	ยกแขนขึ้น-ลง 
ผูท้�าการเคลือ่นไหว ใช้มอืข้างหนึง่จบับรเิวณข้อมอื ยกแขนขึน้ 
ให้สุดช่วงการเคลื่อนไหว ขณะเดียวกันมืออีกข้างหน่ึง 
จบับรเิวณสะบกั ช่วยขยบัสะบกัในทศิทางหมุนขึน้ (รปูที ่1)

ท่าที่	2	กาง-หุบแขน
ผูท้�าการเคลือ่นไหว ใช้มอืข้างหนึง่จบับรเิวณข้อมอื กางแขน
ออกให้สุดช่วงการเคลื่อนไหว ขณะเดียวกันมืออีกข้างหนึ่ง
จบับรเิวณสะบกั ช่วยขยบัสะบกัในทศิทางหมุนขึน้ (รปูที ่2)

รูปที่ 1 รูปที่ 2
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ท่าที่	3	หมุนแขนเข้า-ออก
ผูท้�าการเคล่ือนไหว จัดแขนผูป่้วยให้อยูใ่นลกัษณะกางแขน  
และงอศอก ใช้มือข้างหนึ่งจับรองบริเวณใต้ข้อศอก มือ 
อีกข้างหน่ึงให้จับบริเวณข้อมือ แล้วหมุนแขนขึ้น-ลงให้สุด 
ช่วงการเคลื่อนไหว (รูปที่ 3)

ท่าที่	4	เหยียดแขน
ผูท้�าการเคลือ่นไหว ใช้มอืข้างหน่ึงจบัรองบรเิวณใต้ข้อศอก 
มืออีกข้างหนึ่งจับบริเวณข้อมือ แล้วเหยียดแขนมาทาง 
ด้านหลัง (รูปที่ 4)

 ในแต่ละท่าควรท�าประมาณ 10-20 ครั้งต่อรอบ 2 รอบต่อวัน หากกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่มีความตึงตัวสูง 
(อาการเกร็ง) สามารถเพิม่จ�านวนครัง้ทีท่�าในแต่ละรอบได้ โดยท�าเคล่ือนไหวจนกว่าจะรู้สึกว่ากล้ามเนือ้คลายตัว มอีาการเกรง็ 
ลดลง ผู้ดูแลควรท�าการเคลื่อนไหวให้ช้า และผู้ป่วยต้องไม่มีอาการเจ็บขณะเคลื่อนไหว 

 การจัดท่าผู้ป่วยในท่านั่ง ควรมีหมอนท่ีมีความแข็งปานกลางมารองรับบริเวณข้อศอก เพื่อไม่ ให้เกิดข้อไหล ่
เลื่อน (shoulder subluxation) นอกจากนี้ไม่ควรท�ารอกแขวนให้ผู้ป่วยออกก�าลังกายในท่ายกแขน เพราะจะท�าให้เกิด 
การบาดเจ็บที่ข้อไหล่ และท�าให้เกิดภาวะข้อไหล่เจ็บและติดตามมาได้ 

เอกสารอ้างอิง
[1] Clinical guidelines for stroke management 2010 
[2] Adey-Wakeling Z, Arima H, Crotty M, Leyden J, Kleinig T, Anderson CS, et al. Incidence and associations of hemiplegic shoulder pain poststroke: 
 prospective population-based study. Arch Phys Med Rehabil. 2015;96(2):241-7.e1

รูปที่ 3 รูปที่ 4
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