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โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

สารบัญ
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	 โรคติดเชื้อไวรัสซิกาเกิดจากการติดเช้ือไวรัสซิกา 
ซึ่งจัดเป็นอาร์เอ็นเอสายเดี่ยวในตระกูล	 Flavivirus  
มีลักษณะคล้ายกับไวรัสเดงกี	 ไวรัสไข้เหลือง	 ไวรัสเจอี	 
และไวรัสเวสต์ไนลล์	มียุงลาย	(Aedes)	เป็นพาหะน�าโรค	
คนเป็นโรคเกิดจากยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกากัด	นอกจากนี้ 
ยงัมกีารรายงานการตดิเชือ้จากแม่สูล่กูและทางเพศสัมพนัธ์	

เชื้อไวรัสซิกาถูกแยกได้คร้ังแรกในป่าซิกา	ประเทศอูกันดา
ตั้งแต่เมื่อปี	ค.ศ.	1947	ก่อนจะมีการระบาดครั้งใหญ่เมื่อปี	 
ค.ศ.	2013-2014	ในหลายประเทศ	เช่น	เฟรนช์โปลินีเซีย	
บราซิล	เป็นต้น	พบว่าการติดเชื้อไวรัสซิกามีความสัมพันธ์
กับการเพิ่มข้ึนของจ�านวนผู ้ป ่วยท่ีมีภาวะศีรษะเล็ก 
แต่ก�าเนิด	(Microcephaly)	และโรคเส้นประสาทอักเสบ	

Doctor’s Office  :  โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 

   (Zika virus disease)

Laboratory  :  สารบ่งชี้ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย 

   ตอนที่ 2

Dental’s Clinic  :  การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

   โดยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงร่วม 

   อย่างบูรณาการ

Nurse   :  บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย 

   จอประสาทตาลอกที่ต้องอยู ่

   ในท่าก้มหน้าภายหลังได้รับ 

   การรักษาโดยวิธีการฉีดแก๊ส

Pharmacy  :  ยาแก้ปวดประจำาเดือน...ใช้อย่างไร

Public Health  :  บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย 

   ในการสำารวจสถานประกอบการ

Physical Therapy  : การฝึกการทรงตัวและการเดิน 

   เพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ

สกู๊ปพิเศษ  :  ตามไปดูศิษย์ @ ลาวเหนือ

กระดานข่าว    

Doctor’s Office 
นายแพทย์ธันดร งามประเสริฐชัย

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Doctor’s Office 
นายแพทย์ธันดร งามประเสริฐชัย

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
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(Guillain-Barre	Syndrome)	ส�าหรบัประเทศไทย	พบผู้ป่วย 
โรคตดิเชือ้ไวรสัซิกาต้ังแต่	ค.ศ.	2012	เป็นต้นมา	สถานการณ์
ล่าสุดของประเทศไทยในปี	ค.ศ.	2018	พบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น	
600	ราย	 เกือบทั้งหมดมีอาการ	ส�าหรับข้อมูลของหญิง 
ตัง้ครรภ์ทีม่กีารตดิเชือ้ไวรสัซกิาระหว่างปี	ค.ศ.	2017-2018	
พบ	150	ราย	และพบทารกทีย่นืยนัภาวะ	congenital	Zika	
syndrome	ทั้งสิ้น	3	ราย

 อาการและอาการแสดง 
	 ผูป่้วยส่วนใหญ่ไม่มอีาการ	หากมีอาการมกัไม่รนุแรง	
ได้แก่	 ไข้ต�่า	ๆ	 ผ่ืนแบบ	maculopapular	พบได้เกือบ 
ร้อยละ	90	อาการปวดข้อร้อยละ	30	และพบอาการตาแดง
ร้อยละ	20	บางรายอาจพบต่อมน�า้เหลอืงโตและท้องร่วงได้	
โดยอาการมักหายเป็นปกติภายใน	1-2	วัน	ซึ่งต่างจากการ
ติดเชื้อเดงกีที่มีการด�าเนินโรคนานและรุนแรงกว่า	และพบ
ภาวะเมด็เลอืดขาวหรอืเกลด็เลอืดต�า่ได้บ่อยกว่า	การตดิเช้ือ
ไวรัสซิกาในหญิงตั้งครรภ์มีความส�าคัญ	เนื่องจากพบว่า
หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อมีความสัมพันธ์กับทารกในครรภ ์
มีความพกิารแต่ก�าเนดิถงึ	50	เท่าเมือ่เทยีบกบัหญงิตัง้ครรภ์
ที่ไม่ติดเชื้อ	 ซึ่งความผิดปกติในทารกที่พบ	 ได้แก่	 ภาวะ 
ศีรษะเล็กแต่ก�าเนิด	และ	congenital	Zika	syndrome	
การตดิเช้ือระหว่างตัง้ครรภ์ท�าให้เกดิความผดิปกตใินทารก
ได้ในทุกไตรมาส	แม้กระทั่ง	6	เดือนหลังคลอด

 การวินิจฉัย
 การวินิจฉัยอาศัย	ประวัติ	อาการ	และอาการแสดง	
การตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการท�าได้โดยการตรวจหา
ไวรสัด้วยวธิ	ีReverse	Transcriptase	Polymerase	Chain	
Reaction	 (RT-PCR)	จากซีรัมและปัสสาวะ	หากผู้ป่วย 
มีอาการ	อาการแสดงภายใน	1	สัปดาห์	ถ้าหากมีอาการ
มากกว่า	1	สัปดาห์	แต่ไม่เกนิ	1	เดือนให้ตรวจเฉพาะปัสสาวะ
ยกเว้นในหญิงต้ังครรภ์ท่ีสามารถพบสารพันธุกรรมของ 
เชื้อไวรัสซิกาอยู่ในกระแสเลือดได้เป็นระยะเวลานาน	
ส�าหรับทารกที่มีความผิดปกติ	ให้ตรวจซีรัมของทารกและ
มารดา	เพื่อตรวจหา	anti-Zika	virus	IgM	ข้อควรระวัง 
ของการตรวจ	 anti-Zika	 virus	 IgM	 คือ	 มีโอกาสเป็น 
ผลบวกลวงสงูในหญงิตัง้ครรภ์	เนือ่งจากมีปฏิกริยิาข้ามกลุม่	
(cross-reactivity)	กับเชื้อไวรัสอื่นในกลุ่ม	Flavivirus

 การรักษา
 การรักษาเป็นแบบประคับประคองตามอาการ	ไม่มี
ยาต้านไวรัสจ�าเพาะ	หลีกเลี่ยงการให้ยาในกลุ่ม	NSAIDs	
หรือแอสไพริน	 ส�าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่สงสัยหรือติดเช้ือ 
ให้อยูใ่นความดูแลของสูติแพทย์และอายรุแพทย์	โดยมีการ
ตดิตามการฝากครรภ์อย่างสม�า่เสมอ	ท�า	fetal	ultrasound	
เพื่อหาความผิดปกติแต่ก�าเนิดตั้งแต่ครั้งแรก	 เพื่อเป็น 
ข้อมูลพื้นฐานในการดูแลต่อไป	

เอกสารอ้างอิง
[1]	 ณสกิาญจน์	องัคเศกวนิยั.	โรคตดิเชือ้เขตร้อน.	ใน:	ภริณุ	มตุสกิพนัธ์ุ,	พรพรรณ	กูม้านะชยั,	รจุภิาส	สิรจิตุภทัร,	ศริลัิกษณ์	อนนัต์ณฐัศริิ,	บรรณาธกิาร.	Update	in	Infectious 
	 Diseases	2019.	พิมพ์ครั้งที่	1.	กรุงเทพฯ:	สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย;	2562.	หน้า	231-46.
[2]	 คณะกรรมการวชิาการด้านการรกัษาพยาบาลโรคอบุตัใิหม่-อบุตัซิ�า้	กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข.	แนวทางเวชปฏบิตั	ิการวนิจิฉยั	และการดแูลรกัษาโรคติดเช้ือ 
	 ไวรัสซิกา	ฉบับที่	3	วันที่	22	กันยายน	2559.	กรุงเทพฯ:	กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข;	2559.

 การป้องกัน
	 ส�าหรับการป้องกันเหมือนกับโรคไข้เลือดออกเดงกีคือ	 ป้องกันการถูกยุงกัด	 นอกจากนี้ยังมีรายงานการพบ 
เช้ือไวรสัซกิาในอสจุไิด้นาน	69	วนั	จงึแนะน�าว่าควรคมุก�าเนดิหากคูน่อนเดินทางไปในถิน่ระบาดหรือเพ่ิงได้รับการวนิจิฉยั
ว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างน้อย	3	เดือน
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สารบ่งชี้ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย ตอนที่ 2

	 โปรตีน	cTn	หรือ	cardiac	troponins	เป็นกลุ่ม 
โปรตีนท่ีเก่ียวข้องกับการท�างานของกล้ามเนื้อหัวใจ	
ประกอบด้วย	3	ชนดิ	ได้แก่	troponin	I	(cTnI),	troponin	T 
(cTnT)	 และ	 troponin	 C	 (cTnC)	 เน่ืองจาก	 cTnC	 
จะมีล�าดับกรดอะมิโนเช่นเดียวกับท่ีพบในกล้ามเนื้อลาย 
จงึมีเพยีง	cTnI	และ	cTnT	ทีม่คีวามจ�าเพาะต่อกล้ามเนือ้ 
หวัใจซึ่งในปัจจุบันการตรวจปริมาณ	cTn	ในเลือดถือได้ว่า
เป็น	gold	standard	biochemical	method	ที่บ่งชี้ถึง
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย	ผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจ

Laboratory
อาจารย์ ดร. ณภัทร สองทวี

คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

รปูท่ี 1 ปรมิาณ cardiac marker ในเลอืดตามแต่ละวันภายหลงัเกดิอาการเจบ็หน้าอก 
(ระดบัปรมิาณแสดงเป็นจ�านวนเท่าของค่าตดัสนิใจทางคลินกิ) 

ขาดเลือดจะมีระดับ	cTnI	สูงหลังเกิดอาการประมาณ	3-6	
ชั่วโมง	สูงสุดที่ประมาณ	36	ชั่วโมง	และกลับสู่ปกติภายใน	
4-9	วนั	ในขณะที	่cTnT	จะสูงหลังเกดิอาการประมาณ	3-4	
ชั่วโมง	สูงสุดที่ประมาณ	36	ชั่วโมง	และกลับสู่ปกติภายใน	
7-14	วนั	(รูปที	่1)	อย่างไรกต็ามยงัมปัีจจัยหรอืสภาวะอ่ืน	ๆ	
อกีทีท่�าให้ตรวจพบ	cTn	สงูในเลอืดได้โดยท่ีไม่มภีาวะหวัใจ
ขาดเลือด	 เช่น	 กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือการติดเช้ือใน
กระแสเลอืด	นอกจากนีย้งัมรีายงานว่า	ระดบั	cTnT	จะสงูขึน้
ในผู้ป่วยโรคไต	ในขณะที่ระดับ	cTnI	จะไม่เปลี่ยนแปลง	
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	 เอนไซม์	CK	หรอื	creatine	kinase	มกัพบในเนือ้เยือ่
ที่ใช้พลังงานสูง	เนื่องจากเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งพลังงานในกล้ามเนื้อลาย	กล้ามเนื้อหัวใจและสมอง	
โมเลกุลของ	CK	มี	 2	หน่วยย่อย	คือ	B	และ	M	ท�าให้ 
เกิดลักษณะที่เป็นไอโซเอนไซม์	 3	 ชนิด	 ได้แก่	 CK-BB	 
พบมากในสมอง	CK-MM	พบมากในกล้ามเน้ือลายและ
กล้ามเน้ือหัวใจ	 ในขณะท่ี	CK-MB	พบมากในกล้ามเนื้อ 
หัวใจ	และพบบ้างในกล้ามเนื้อลาย	ซึ่งจะเห็นได้ว่า	CK-MB	
มีความจ�าเพาะต่อกล้ามเนือ้หวัใจน้อยกว่า	cTnI	และ	cTnT			
ผูป่้วยทีม่อีาการกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืดจะมีระดบั	CK-MB	
สูง	หลังเกิดอาการประมาณ	4-6	ชั่วโมง	สูงสุดที่ประมาณ	
24	ชัว่โมง	และกลบัสูป่กตภิายใน	2-3	วนั	(รปูที	่1)	จงึท�าให้	
CK-MB	มปีระโยชน์ในการบ่งชีก้ารเกดิภาวะกล้ามเนือ้หวัใจ
ตายซ�้า	(reinfarction)	ได้อีกด้วย	อย่างไรก็ตามในสภาวะ
อื่น	ๆ	ก็สามารถพบ	CK-MB	สูงในเลือดได้	เช่น	การอักเสบ
ของกล้ามเนื้อลาย	การออกก�าลังกายอย่างหนัก	หรือโรค	
rhabdomyolysis	เป็นต้น	ปัจจุบันการตรวจหาปริมาณ
เอนไซม์	 CK-MB	 ในเลือด	จะใช้วิธีทางอิมมูโน	 เรียกว่า	 
CK-MB	mass	(ซึ่งไม่ใช่	CB-MB	activity)	

	 โปรตีน	Mb	หรือ	myoglobin	เป็น	heme	protein	
ขนาดโมเลกุลเล็ก	พบมากท้ังกล้ามเนือ้ลายและกล้ามเนือ้หัวใจ
ซึง่จะเห็นได้ว่า	Mb	จะขาดความจ�าเพาะต่อกล้ามเนือ้หวัใจ
เช่นเดียวกับ	CK-MB	แต่พบว่า	ผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดจะมีระดับ	Mb	สูง	หลังเกิดอาการประมาณ	
1-3	ช่ัวโมง	สูงสุดที่ประมาณ	6-9	ชั่วโมง	และกลับสู่ปกติ
ภายใน	24	ชั่วโมง	(รูปที่	1)	จึงท�าให้มีประโยชน์ทางคลินิก
ในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงน้อยต่อการเกิดภาวะ
หัวใจขาดเลือดออกได้ตั้งแต่ระยะแรก	ๆ	(early	rule-out)	
นอกจากนี	้Mb	ยงัสามารถใช้เป็นตวับ่งชีภ้าวะกล้ามเนือ้หวัใจ
ตายซ�้า	 (reinfarction)	และกล้ามเนื้อหัวใจตายต่อเนื่อง	

(continuing	 infarction)	 ได้อีกด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 
ในสภาวะอื่น	ๆ	เช่น	ไตวายหรือกล้ามเนื้อลายถูกท�าลาย	 
ก็สามารถพบ	Mb	สูงในเลือดได้เช่นกัน	

	 ในปัจจุบนั	มกีารใช้	cardiac	marker	ท้ัง	3	ตัว	ได้แก่	
cTn	(cTnI	หรือ	cTnT	ตัวใดตัวหนึง่)	CK-MB	และ	myoglobin 
ร ่วมกันในการช่วยวินิจฉัยภาวะกล้ามเน้ือหัวใจตาย
เฉียบพลันได้ดีกว่าใช้ตัวใดตัวหนึ่งหรือเพียง	2	ตัว	เพราะ 
ถึงแม้	cTn	จะมีความจ�าเพาะต่อกล้ามเน้ือหัวใจมาก	แต่ก็
ไม่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ระยะแรกได้เหมือนเช่น	Mb	และ
ไม่สามารถใช้บ่งชีภ้าวะกล้ามเน้ือหัวใจตายซ�า้ได้เหมอืน	CK-MB 
และด้วยเหตุดังกล่าว	 ระยะเวลาที่เหมาะสมส�าหรับการ 
เจาะเลือดผู้ป่วยเพ่ือส่งตรวจ	cardiac	marker	ดังกล่าว 
จึงเป็นส่ิงส�าคัญอย่างยิ่ง	 เนื่องจาก	marker	แต่ละชนิด 
มีระดับเพิ่มสูงในช่วงเวลาที่ต่างกันบ้างในช่วง	24	ชั่วโมง
แรกหลังจากมีอาการ	(รูปที่	2)	การเจาะเลือดในช่วงเวลาที่
ไม่เหมาะสม	เช่น	เร็วเกินไปหรือช้าเกินไป	อาจท�าให้เกิด 
ผลลบปลอมได้	ดังนั้นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม	จึงควร
เจาะเลือดผู้ป่วยเพื่อตรวจ	cardiac	marker	ทันทีที่มาถึง
โรงพยาบาล	(ชัว่โมงที	่0)	และเจาะอกีคร้ังทีเ่วลาชัว่โมงที	่6	
และ	9	(เรียกว่า	serial	measurement)	จะช่วยเพิม่ความไว 
ต่อการวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้	 ถ้าหากผล 
การตรวจทัง้สองช่วงเวลายงัให้ผลลบ	(ต�า่กว่าค่าความเข้มข้น 
ที่	 99th	 percentile	 ของกลุ่มคนปกติ)	 แต่ผู้ป่วยแสดง 
อาการทางคลินิกที่ชัดเจนหรือมีความเสี่ยงว่าอาจจะเกิด
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	แพทย์ควรพิจารณา 
เพื่อเจาะเลือดส่งตรวจต่อในชั่วโมงที่	12	จนถึงชั่วโมงที่	24	
ในกรณทีีส่งสยัว่าผู้ป่วยอาจเกดิภาวะกล้ามเนือ้หวัใจตายซ�า้	
NACB	แนะน�าให้เจาะเลือดตรวจปริมาณ	CK-MB	ทันที	 
จากนั้นเจาะเลือดอีกครั้งที่เวลาประมาณ	3-6	ชั่วโมงต่อมา	
หากระดับ	 CK-MB	 ครั้งที่	 2	 สูงกว่าครั้งแรกเกิน	 20%	 
จะบ่งชี้ว่ามีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายซ�้า	
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	 อย่างไรก็ตาม	มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบท่ี
แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีตรวจ	 cTn	 แบบความไวสูง	
(high-sensitivity	 assay)	 มาประยุกต์ใช้บ่งชี้ภาวะ 
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในระยะช่ัวโมงแรก	ๆ	แทน	
Mb	และบ่งชี้ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายซ�้าแทน	CK-MB	

เนือ่งจากข้อดขีอง	cTn	ทีม่คีวามจ�าเพาะต่อกล้ามเนือ้หวัใจ
มากกว่า	Mb	และ	CK-MB	นัน่เอง	ซึง่เป็นไปได้ว่าอีกภายใน
ไม่กี่ปีข้างหน้า	 วิธีตรวจ	 cTn	แบบความไวสูงจะเข้ามา 
แทนทีก่ารตรวจ	Mb	และ	CK-MB	ส�าหรบัการวนิจิฉยัภาวะ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้	

รูปที่ 2 ปริมาณ cardiac marker ในเลือดตามแต่ละชั่วโมงภายหลังเกิดอาการเจ็บหน้าอก 
(ระดับปริมาณแสดงเป็นจ�านวนเท่าของค่าตัดสินใจทางคลินิก) 
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การส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยการควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงร่วมอย่างบูรณาการ 
The Common Risk Factor Approach (CRFA) 
to Oral Health Promotion

	 ในการดแูลรกัษาสขุภาพน้ัน	การรกัษาโดยแพทย์และผูเ้ชีย่วชาญเป็นส่วนท่ีส�าคัญ	แต่กอ็าจเรยีกได้ว่าเป็นการแก้ปัญหา
ที่ปลายเหตุ	เพราะเป็นการรักษาเมื่อมีความผิดปกติหรือมีโรคเกิดขึ้นแล้ว	การรักษาเหล่านี้ต้องใช้ทรัพยากรจ�านวนมาก	 
ท้ังก�าลงัคน	งบประมาณ	และเวลา	ซึง่บุคลากรสาธารณสขุทีม่อียูใ่นปัจจบุนัไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ทัง้หมด	ในทางกลบักนั	การป้องกนัเสยีตัง้แต่ต้นเพือ่ไม่ให้เกดิโรคขึน้	เป็นการกระท�าทีส่มเหตสุมผลและคุ้มค่ากว่า	เพราะ 
ถ้าเราสามารถป้องกนัให้เกดิโรคในช่องปากน้อยลง	การรกัษาก็จะน้อยลง	เป็นการประหยดัทรัพยากรได้มหาศาล

	 ในการส่งเสรมิสขุภาพช่องปากนัน้	วธิทีีไ่ด้รบัความนยิม
มากที่สุดคือ	 การให้ทันตสุขศึกษา	 ท้ังการจัดกิจกรรม 
สอนแปรงฟัน	หรือการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้าน	 
โดยบคุลากรทันตสาธารณสขุเชือ่ว่า	ถ้าประชาชนมคีวามรูท้ี่ 
ถกูต้องเก่ียวกบัสขุภาพช่องปากแล้ว	ประชาชนจะมสุีขภาพ 
ช่องปากที่ดี	แต่ในความเป็นจริง พฤติกรรมสุขภาพนั้น 
ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ มากมาย ทั้ง 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน	ความเช่ือ	อาชีพ	หรือแม้แต่นโยบาย
ของรัฐบาล	ยกตัวอย่างเช่น	 เด็กท่ีอยู่ในโรงเรียนประถม 
ท่ีขายขนมที่ก่อให้เกิดฟันผุให้แก่เด็กนักเรียนอย่างเสรีก็มี
โอกาสเส่ียงที่จะฟันผุมากกว่าเด็กท่ีอยู่ในโรงเรียนที่ห้าม 
ขายขนม	 เป็นต้น	แน่นอนว่าการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 
ช่องปากนั้นมีความจ�าเป็น	 แต่ในการส่งเสริมสุขภาพ 
ช่องปากนั้นต้องไม่ละเลยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มาจาก
สิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วย	

Common risk factor approach 
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงร่วมอย่างบูรณาการ[1]

Dental’s Clinic
อาจารย์ ทันตแพทย์ ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์ 

ภาควิชาทันตกรรมชุมชน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าปัจจัยท่ีท�าให้เกิดโรค 
ในช่องปากส่วนใหญ่นัน้เป็นปัจจยัตวัเดียวกบัปัจจัยทีท่�าให้
เกิดโรคเรื้อรังอื่น	 ๆ	 เช่น	 โรคหลอดเลือดหัวใจ	 มะเร็ง	
เส้นเลือดในสมองแตก	ฯลฯ	 โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคฟันผุ
รุนแรงจะมีโอกาสสูงที่จะได้รับความเจ็บปวด	มีการติดเชื้อ	
รบกวนการกินและการนอนหลับ	 ซึ่งจะส่งผลต่อความ
สามารถในการเรยีนรู	้อีกท้ังยงัส่งผลต่อภาวะทางโภชนาการ
และการเจริญเติบโต[2] ปัจจัยร่วมท่ีท�าให้เกิดโรคต่าง ๆ นี ้
เรียกว่า “ปัจจัยเสี่ยงร่วม” ซึ่งมีรายละเอียด	ดังแผนภาพ

	 จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า	หากเราสามารถควบคุม
ปัจจยัเสีย่งบางอย่างได้	จะส่งผลในการป้องกนัโรคในช่องปาก

และโรคเร้ือรังอื่น	ๆ	หลายโรคไปพร้อมกัน	 เช่น	ถ้าเรา
สามารถลดการบริโภคน�้าตาลในเด็กได้	 เราจะสามารถ
ป้องกันฟันผุและภาวะอ้วนในเด็กได้ไปพร้อม	ๆ	กัน	หรือ
หากเราควบคุมการใช้ยาสูบได้	จะส่งผลให้ลดการเกิดโรค
ปริทนัต์ไปพร้อมกบัการลดโรคมะเร็งและโรคหวัใจ	เป็นต้น

	 ซึ่งวิธีการแบบนี้เป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนต�่าแต่ได้ผลคุ้มค่า
มากกว่าการท�าโครงการส่งเสริมสขุภาพทีมุ่่งเน้นไปทีโ่รคใด 
โรคหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง	 อีกทั้งการท�างานลักษณะนี ้
จะได้รบัความร่วมมอืจากผู้เชีย่วชาญด้านสขุภาพในหลายสาขา	
รวมถงึได้รบัความร่วมมอืจากชาวบ้านมากกว่า	เพราะเป็นการ
ส่งเสรมิสขุภาพโดยรวม	ไม่ได้มุง่เน้นแค่ปากและฟัน	

ปัจจัยเส่ียงร่วมที่ท�ำให้เกิดโรค (Common risk factor)
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	 5.	 จัดท�าโครงการที่เน้นการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ชุมชน หรือระดับนโยบายมากกว่ามุ่งเน้นการให้ความรู้ 
แก่ปัจเจกบุคคล

	 โดยควรออกแบบโครงการให้มีหลาย	ๆ	มาตรการ 
ทีส่่งผลในระดบัชมุชน	เช่น	การควบคมุการขายอาหารทีเ่ส่ียง
ต่อสขุภาพในชมุชน	(หรือโรงเรยีน)	การส่งเสรมิให้มกีารขาย
อาหารทีด่ต่ีอสขุภาพ	มาตรการห้ามดืม่เหล้า/สบูบหุรีใ่นวดั
หรอืสถานทีร่าชการ	การสร้างชมรมออกก�าลงักายในชมุชน	
การรณรงค์ไม่รับประทานอาหารหวาน	เป็นต้น	

	 กล่าวโดยสรุป	ในบรบิทของระบบสขุภาพปัจจบัุนนัน้	
การท�างานส่งเสริมสุขภาพถือเป็นหัวใจส�าคัญที่จะท�าให้
ประชาชนมสีขุภาพท่ีด	ีและลดภาระงานรกัษาของบคุลากร
ในระบบสาธารณสุข	 ส�าหรับบุคลากรทันตสุขภาพนั้น	 
การท�าโครงการส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบัน	 นอกจาก 
โครงการฟลูออไรด์เคลือบหลุมร่องฟันและให้ความรู ้
เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแล้ว	การท�างานร่วมกับบุคลากร
สาธารณสุขสาขาอื่น	ๆ	ในการท�าโครงการส่งเสริมสุขภาพ
โดยการปรับเปล่ียนส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพ่ือควบคุมปัจจัย
เสี่ยงร่วมที่ส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพ 
ช่องปากก็เป็นแนวทางท่ีควรส่งเสริมให้เกิดข้ึนเพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีต่อไป	
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กลยุทธ์ของการส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงร่วม

	 การท�างานส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยการควบคุม
ปัจจยัเส่ียงร่วมอย่างบูรณาการน้ัน	มเีป้าหมายสองอย่าง	คอื	
การลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค	 และการเพิ่มปัจจัยที ่
ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี	

	 โดยทัว่ไปแล้ว	คนคนหนึง่มกัมปัีจจยัเสีย่งหลาย	ๆ 	อย่าง
ร่วมกนั	เช่น	ผู้ที่ดื่มเหล้ามักจะเป็นคนที่สูบบุหรี่ด้วย	หรือ 
ผู ้ ท่ีสูบบุหรี่มักกินอาหารท่ีมีน�้าตาลและไขมันสูง	 ซ่ึง 
รูปแบบในกลุ่มของปัจจัยเสี่ยงเหล่าน้ีจะแสดงให้เห็นว่า	 
การส่งเสริมการป้องกันควรมุ่งไปที่การควบคุมปัจจัยเสี่ยง
หลาย ๆ อย่างพร้อมกัน	โดยใช้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ร่วมกับ
หลกัการของกฎบตัรออตตาวา	เพือ่วางแผนโครงการส่งเสริม 
สุขภาพให้มีผลต่อสุขภาพในหลายมิติมากขึ้น	

	 1.	 มุ่งเน้นไปที่การควบคุมปัจจัยเสี่ยงร่วมและ
ปัจจัยสิง่แวดล้อมทีส่่งผลต่อสขุภาพ	หลกีเลีย่งการกล่าวโทษ 
ว่าปัญหาสุขภาพเป็นความผิดจากพฤติกรรมของผู้ป่วย
	 2.	 ท�างานโดยเน้นการมส่ีวนร่วมของชมุชนมากกว่า
กิจกรรมที่ถูกชี้น�าโดยผู้เชี่ยวชาญ
	 3.	 ค�านึงถึงความเหลื่อมล�้าด้านสุขภาพเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
	 4.	 ท�างานโดยอาศัยความร่วมมือจากหลากหลาย
วิชาชีพ
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Nurse 
อาจารย์ ดร. องุ่น น้อยอุดม

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

	 จอประสาทตาลอก	 (retinal	detachment)	 เป็นภาวะที่ชั้นของจอประสาทตาในบริเวณด้านหลังของลูกตา	 
(neurosensory	retina)	แยกออกจากเนื้อเย่ือการรับรู้การมองเห็นชั้นนอก	(retinal	pigment	epithelium)	แล้วมี
ของเหลวไหลเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างสองชั้นนี้[1]	 ท�าให้สัญญาณภาพไม่สามารถถูกส่งไปยังสมองได้	 ส่งผลให้ระดับ 
การมองเหน็ลดลง	จนถงึข้ันตาบอดได้	จอประสาทตาลอกแบ่งตามลักษณะการเกดิได้	3	ชนดิ	ได้แก่	
	 1.	 จอประสาทตาลอกชนิดมีรูรั่ว	(rhegmatogenous	retinal	detachment)	ซ่ึงเกิดจากการท่ีจอประสาทตา 
มีการฉีกขาดเป็นรู	ท�าให้น�้าวุ้นตาแทรกเข้าไประหว่างสองชั้นของจอประสาทตา	
	 2.	 จอประสาทตาชนิดดึงรั้ง	(tractional	retinal	detachment)	การเปลี่ยนแปลงของน�้าวุ้นตาจนเป็นแผ่นพังผืด
ดึงรั้งจอประสาทตาให้แยกออกจากกัน	
	 3.	 จอประสาทตาชนิดมีการสะสมของของเหลวที่ใต้ชั้นจอประสาทตา	(exudative	retinal	detachment)	ท�าให้
เกิดการแยกออกจากกันของชั้นจอประสาทตา	โดยไม่มีรอยฉีกขาดของจอประสาทตา[2]

บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจอประสาทตาลอก
ที่ต้องอยู่ในท่าก้มหน้าภายหลังได้รับการรักษา
โดยวิธีการฉีดแก๊ส

	 การรกัษา	มหีลายวธิ	ีได้แก่	
	 1.	 scleralbuckling	คอืการผ่าตดัรดัลกูตาด้านนอก
ด้วยยาง	ให้ผ่านบรเิวณทีจ่อประสาทตาลอกให้ลกูตาด้านนอก
นูนเข้าไปด้านในจนมาสมัผสักบัจอประสาทตาทีล่อกออก	

การรักษาภาวะจอประสาทตาหลุดลอก
และจุดรับภาพชัดเป็นรู

	 2.	 การฉีดแก๊สเข้าไปในลูกตา	 ร่วมกับการตัดเอา 
น�า้วุน้ตาออก	แล้วใส่แก๊สเข้าไปแทนที	่แล้วจดัท่าของผู้ป่วย
ให้แก๊สลอยไปปิดตรงต�าแหน่งรูรั่ว	 และกดบริเวณที่ 
จอประสาทตาลอก	เพ่ือให้จอประสาทตาติดกลับดังเดิม	 
แต่วิธีนี้	ผู้ป่วยต้องให้ความร่วมมือโดยการอยู่ในท่าก้มหน้า
เป็นเวลาอย่างน้อย	16	ชั่วโมงต่อวัน[3-5]	
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	 บทบาทพยาบาลที่ส�าคัญคือการช่วยเหลือผู ้ป่วย 
ให้อยู่ในท่าก้มหน้ามากที่สุด	ดังนี้
	 1.	 การเตรียมตัวผู้ป่วยและญาติในเรื่องของความรู ้
และความเข้าใจ	 โดยแจ้งให้ผู ้ป ่วยและญาติทราบว่า 
เมื่อผ่าตัดฉีดแก๊สเสร็จแล้วจะต้องอยู่ในท่าก้มหน้าต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย	16	ชั่วโมงต่อวัน	ท�าได้ทั้งนอน 
คว�า่หน้า	น่ังก้มหน้า	และเดนิก้มหน้า	อธบิายวิธกีารก้มหน้า
อย่างถูกต้องโดยอาจมีรูปภาพหรือวิดีโอให้ดู	 ดังรูปที่	 1	
อธิบายให้ทราบถึงความจ�าเป็นของการก้มหน้า	และภาวะ
แทรกซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นหากก้มหน้าไม่ดีพอ	บอกให้ผู้ป่วย
ทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากการก้มหน้านาน	ๆ

เอกสารอ้างอิง
[1]	 	Dacheux	RF.	Chapter	1	Morphology	and	physiology	of	the	retina.	In:	Celesia	GG,	editor.	Handbook	of	Clinical	Neurophysiology.	2005;	5:	3-43.
[2]	 Goldman	DR.	Tractional	Retinal	Detachment.		Atlas	of	Retinal	OCT:	Optical	Coherence	Tomography.	2018:	170-3.
[3]	 Ryan	SJ.	Retina.edition	F,	editor.	China:	Saunders;	2013.
[4]	 Rahat	F,	Nowroozzadeh	MH,	Rahimi	M,	Farvardin	M,	Namati	AJ,	Sarvestani	AS,	et	al.	Pneumatic	retinopexy	for	primary	repair	of	rhegmatogenous	 
	 retinal	detachments.	The	Journal	of	Retinal	and	Vitreous	Disease.	2015;	35(6):	1247-55.
[5]	 Mandelcorn	ED,	Mandelcorn	MS,	Manusow	JS.	Update	on	pneumatic	retinopexy.	Retinal,	vitreous	and	macular	disorders.	2015;	26(3):	194-9.
[6]	 A-ngun	Noyudom.	Care	of	patients	with	face-down	position	after	inserting	gas	in	the	vitreous	cavity.	Ramathibodi	nursing	journal.	2018:	24(3):	 
	 239-248.

รูปที่ 1 การอยู่ในท่าก้มหน้า

	 2.	 การแนะน�าผู้ป่วยและญาติเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วย
ในการก้มหน้า	 เช่น	หมอนโค้งรองหน้าผากเวลาก้มหน้า	 
โต๊ะ	ส�าหรับนั่งก้มหน้า	ระดับความสูงของโต๊ะที่พอดีกับ 
การก้มหน้า	ลดอาการปวดเมือ่ยของบ่าและไหล่	อาจเจาะรู
โต๊ะและมีกระจกส�าหรับให้ผู ้ป่วยมองเห็นผู้มาเยี่ยมได	้ 
หมอนรองปลายเท้าเวลาที่ต้องนอนคว�่าหน้า	
	 3.	 แนะน�าญาติจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยผ่อนคลาย 
ความเบื่อหน่ายของผู้ป่วยในระหว่างอยู่ในท่าก้มหน้า	เช่น	
ฟังวิทยุ	เปิดทีวี	
	 4.	 จัดสภาพแวดล้อมรอบข้างที่บ้านเวลาที่ผู้ป่วย 
ต้องกลับไปก้มหน้าต่อท่ีบ้าน	เช่น	ทางเดินไปห้องน�้า	หรือ
โต๊ะอาหาร	ไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง
	 5.	 ญาตทิีด่แูลจะต้องเป็นผูแ้จ้งให้ผู้ป่วยทราบ	รวมทัง้ 
อาจจะต้องเป็นผู้สนทนากับผู้มาเยี่ยมแทนผู้ป่วย

บทบาทของพยาบาลการช่วยเหลือให้ผู้ป่วย
อยู่ในท่าก้มหน้า[6]
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Pharmacy
อาจารย์ ดร. ภก.สุรศักดิ์ วิชัยโย

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ยาแก้ปวดประจำาเดือน...ใช้อย่างไร

	 เมือ่เข้าสูว่ยัรุน่หรอืวยัเจรญิพนัธุ	์จะเป็นช่วงทีผู่ห้ญงิเริม่มปีระจ�าเดือน	และมสีาว	ๆ	จ�านวนมากทีพ่บกับปัญหาปวดท้อง 
ในช่วงทีม่ปีระจ�าเดอืน	ซึง่อาจรบกวนการท�ากจิวตัรประจ�าวนั	เช่น	การท�างาน	หรอืการเรยีน	เป็นต้น	จงึหาซ้ือยาแก้ปวดมา 
รบัประทาน	โดยหลาย	ๆ	คนมคีวามเคยชนิหรอืได้รบัค�าแนะน�าจากเพ่ือนเก่ียวกับยาทีใ่ช้	เช่น	เมือ่เข้ามาในร้านยาจะแจ้งเภสัชกร 
ว่า	“ขอซือ้ยาแก้ปวดประจ�าเดือนเม็ดร	ีๆ	สเีหลอืง”	หรอือาจระบชุือ่การค้าของยา	เช่น	พอน-สแตน	(Ponstan®)	หรอื	โก-เฟน	
(Gofen®)	เป็นต้น	และไม่รบัยาอืน่ท่ีเภสชักรแนะน�าให้ใช้แทน	แต่จริง	ๆ 	แล้วยาแก้ปวดทีส่ามารถใช้บรรเทาอาการปวดประจ�าเดอืน
มหีลายชนดิ	เราลองมาท�าความเข้าใจเก่ียวกบัอาการปวดประจ�าเดือนกนัว่าเป็นอย่างไร	รวมทัง้การใช้ยาเพือ่บรรเทาอาการนี้

อาการปวดประจ�าเดือนเกิดจากอะไร? ยาบรรเทาอาการปวดประจ�าเดือนคือยาอะไร?

	 โดยทั่วไป	 อาการปวดประจ�าเดือน	 (กรณีที่ไม่ม ี
ความผิดปกติภายในมดลูก	รังไข่	หรือช่องคลอด)	มักพบ
ภายใน	6-12	เดือนหลังจากการมปีระจ�าเดือนคร้ังแรก	และ
อาการมักเกิด	1-2	วันก่อนมีประจ�าเดือนหรืออาจเกิดขึ้น 
ในวันที่มีประจ�าเดือนก็ได้	 ซึ่งการเกิดอาการดังกล่าว
เกีย่วข้องกบัสารกระตุน้การอกัเสบ	ได้แก่	โพรส-ตา-แกลน-ดิน	
(prostaglandins)	ซึง่มกีารศกึษาพบว่า	ในเลอืดประจ�าเดอืน
ของผู้หญิงที่มีอาการปวดประจ�าเดือนมีสารชนิดนี้สูงกว่า 
ผู้หญิงที่ไม่มีอาการปวดถึง	2	เท่า	ซึ่งนอกจากจะท�าให้เกิด
การอกัเสบแล้ว	ยงัมผีลท�าให้กล้ามเน้ือมดลกูบีบตวัมากกว่า
ปกต	ิจงึท�าให้มอีาการปวดท้องขณะมปีระจ�าเดอืน	และอาจ
ลามไปทีเ่อวด้านหลงัและต้นขา	หรอืในบางคนอาจมอีาการ
คลื่นไส้	อาเจียน	ท้องเสีย	และอ่อนเพลียร่วมด้วย

	 ยาแก้ปวดลดการอักเสบท่ีใช้เป็นอันดับแรกในการ
บรรเทาอาการปวดประจ�าเดือน	เรียกสั้น	ๆ	ว่า	เอ็น-เสด	
(NSAIDs	ย่อมาจาก	Non-Steroidal	Anti-Inflammatory	
Drugs)	ซึ่งเป็นกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์	 
โดยยาออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างโพรสตาแกลนดิน	จึงมีผล 
ลดอาการปวดประจ�าเดือนได้	อย่างไรก็ตาม	ยาในกลุ่มนี้
ประกอบด้วยยาหลายชนิด	และยังไม่มีการศึกษาที่แสดง 
ให้เห็นว่ายาชนิดใดดีกว่ากันในการบรรเทาอาการปวด
ประจ�าเดือน	แต่การเลือกใช้ยาจะขึ้นกับหลายปัจจัย	เช่น	
ประวัติการแพ้ยา	และโรคประจ�าตัวของผู้ป่วย	เช่น	ผู้ที่มี
แผลในทางเดินอาหาร	เป็นโรคตับหรือไตบกพร่องรุนแรง	
ไม่ควรใช้ยากลุ่มนี	้หรือผู้ท่ีเป็นโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืด	
อาจใช้ยากลุ่ม	เอ็น-เสด	ได้เพียงบางชนิด	เป็นต้น	ดังนั้น	 
จึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา	และไม่ควรแบ่ง
ยาของตนเองให้ผู้อื่นใช้	ตัวอย่างยาที่ใช้บ่อยและขนาดยา
แสดงดังตาราง
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ตาราแสดงตัวอย่างยาในกลุ่ม เอ็น-เสด ที่ใช้บรรเทาอาการปวดประจ�าเดือน

หมายเหต ุ: ยาอืน่	ๆ	ในกลุม่นี	้สามารถใช้บรรเทาอาการปวดประจ�าเดอืนได้เช่นเดยีวกนั	ส่วนยา	Celecoxib	ควรใช้ในผู้ทีม่อีายมุากกว่า	18	ปี

ยาบรรเทาอาการปวดประจ�าเดือนใช้อย่างไร?

ปวดประจ�าเดือน ท�าไมได้ยาแก้ปวดฟัน
มารับประทาน?

วิธีการดูแลตัวเองในผู้ท่ีมีอาการปวดประจ�าเดือน?

	 ส�าหรบัผูท้ีม่อีาการปวดทกุรอบเดอืน	และมรีอบเดอืน
สม�่าเสมอ	(สามารถคาดการณ์วันที่จะเกิดประจ�าเดือนได้)	
ควรเริม่รบัประทานยากลุ่ม	เอน็-เสด	ภายใน	1-2	วนั	ก่อนมี
ประจ�าเดือน	จะให้ประสทิธผิลดทีีส่ดุ	แต่ถ้าหากไม่สามารถ
ท�าได้	 เช่น	ปวดประจ�าเดือนครั้งแรก	และเกิดข้ึนเมื่อมี
ประจ�าเดอืนแล้ว	เป็นต้น	สามารถรบัประทานยาให้เร็วท่ีสุด
หลงัมีอาการปวด	จากน้ันควรรบัประทานยากลุม่น้ีต่อเนื่อง
จนถึง	2-3	วันแรกของการมีประจ�าเดือน

	 นอกจากการรบัประทานยาแก้ปวดลดการอักเสบแล้ว	
ผู้ป่วยบางราย	แพทย์อาจให้รับประทานฮอร์โมนคุมก�าเนิด
เพื่อปรับระดับฮอร์โมนในร่างกาย

เอกสารอ้างอิง
[1]	 Burnett	M,	et	al.	No.	345-Primary	Dysmenorrhea	Consensus	Guideline. 
	 J	Obstet	Gynaecol	Can.	2018;	39(7):	585-595.
[2]	 ACOG	Committee	Opinion	No.	760:	Dysmenorrhea	and	Endometriosis 
	 in	the	Adolescent.	Obstet	Gynecol.	2018;	132(6):	e249-e258.
[3]	 Harel	Z.	Cyclooxygenase-2	specific	inhibitors	in	the	treatment	of 
	 dysmenorrhea.	J	Pediatr	Adolesc	Gynecol.	2004;	17(2):	75-79.
[4]	 Osayande	AS,	et	al.	Diagnosis	and	initial	management	of	dysmenorrhea. 
	 Am	Fam	Physician.	2014;	89(5):	341-346.

แหล่งทีม่าของบทความ	 https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/ 
	 	 	 article/466/

ชื่อยา ตัวอย่างชื่อการค้า ขนาดยาที่แนะน�าส�าหรับบรรเทาอาการปวดประจ�าเดือน

 Ibuprofen
	(ไอ-บู-โพร-เฟน)

	Nurofen	(นิว-โร-เฟน)
	Gofen	(โก-เฟน)

	เริ่มต้นรับประทานยาขนาด	800	มิลลิกรัม	
	แล้วตามด้วย	ขนาดยา	400-800	มิลลิกรัม	ทุก	8	ชั่วโมง

 Naproxen sodium
	(นา-พรอก-เซน-โซ-เดียม)

	Synflex	(ซิน-เฟล็ก) 	เริ่มต้นรับประทานยาขนาด	440-550	มิลลิกรัม	
	แล้วตามด้วยขนาดยา	200-550	มิลลิกรัม	ทุก	12	ชั่วโมง

 Mefenamic acid
	(เม-ฟี-นา-มิก-แอ-สิด)

	Postan	(พอน-สแตน)
	Mefamed	(มี-ฟา-เมด)

	เริ่มต้นรับประทานยาขนาด	500	มิลลิกรัม	
	แล้วตามด้วยขนาดยา	250	มิลลิกรัม	ทุก	6	ชั่วโมง

 Celecoxib
	(ซี-ลี-คอก-ซิบ)

	Celebrex
	(ซี-ลี-เบร็กซ์)

	เริ่มต้นรับประทานยาขนาด	400	มิลลิกรัม	
	แล้วตามด้วยขนาดยา	200	มิลลิกรัม	ทุก	12	ชั่วโมง

	 เนื่องจากสารโพรสตาแกลนดินเกี่ยวข้องกับอาการ
ปวดและอักเสบหลายชนดิ	จงึไม่แปลกทีบ่างครัง้ผูป่้วยปวด
คนละต�าแหน่ง	แต่แพทย์หรือเภสัชกรจ่ายยาตัวเดียวกัน	
เช่น	พอน-สแตน	หรือโกเฟน	สามารถใช้ได้ทั้งแก้ปวดฟัน	
ปวดกล้ามเน้ือ	 ปวดข้อ	 และปวดประจ�าเดือน	 เป็นต้น	 
แต่การเลือกใช้ยาขึ้นกับหลายปัจจัยดังกล่าวข้างต้น	อีกทั้ง
สาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ใช้ยาไม่ได้ผล	คือ	ขนาดยาไม่เหมาะสม	
จึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเหล่านี้

	 นอกจากการใช้ยาแล้ว	วธิกีารเหล่านีอ้าจช่วยบรรเทา
อาการปวดประจ�าเดือนได้	เช่น
 • การออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีคาเฟอีน
 • หยุดสูบบุหรี่	และเลิกดื่มแอลกอฮอล์
 • วางกระเป๋าน�้าร้อนที่หน้าท้อง	หรือบริเวณเอว 
ด้านหลัง	ขณะมีอาการปวด
 • การรับประทานน�้าขิง	หรือยาสมุนไพรขิง	เมื่อมี
อาการปวดประจ�าเดือน

	 นอกจากนี้	 อาการปวดประจ�าเดือนอาจมีสาเหตุ 
มาจากความผิดปกติภายในมดลูก	รังไข่	หรือช่องคลอด	เช่น	
โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่	(endometriosis)	ซึ่งเป็น
สาเหตุให้เกิดอาการปวดประจ�าเดือนที่พบบ่อยเช่นกัน	 
ดังนัน้	ในผู้ทีป่วดประจ�าเดือนนานผิดปกติ	หรือใช้ยาแก้ปวด
แล้วไม่บรรเทา	หรอืมอีาการอืน่ร่วมด้วย	เช่น	มปีระจ�าเดอืน
มากกว่าปกติหรือนานกว่าปกติ	ควรไปพบแพทย์เพ่ือตรวจหา
สาเหตุของอาการปวดดังกล่าว
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บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย
ในการสำารวจสถานประกอบการ

	 การส�ารวจสถานประกอบการจัดเป็นกิจกรรมที่มี
ความส�าคัญในการประเมินสภาพแวดล้อมการท�างานท่ี 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	ที่พยาบาลอาชีวอนามัยจะต้อง 
ร่วมมือกับสหวิชาชีพในการด�าเนินการเพื่อค้นหาอันตราย
จากสิง่แวดล้อมการท�างาน	และน�าข้อมลูมาใช้ประโยชน์ใน
การป้องกัน	ดแูล	และแก้ไขผลกระทบต่ออันตรายท่ีเกดิจาก
การท�างาน	ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัยและ
ถกูสขุลกัษณะ	รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ	วางแผนการด�าเนนิการ	
การเฝ้าระวังโรคและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการท�างาน	

	 การเดินส�ารวจสถานประกอบการของพยาบาล 
อาชีวอนามัยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้
	 1.	 เพือ่ค้นหาอนัตรายจากสิง่แวดล้อมในการท�างาน	
และสังเกตการท�างานของผู้ปฏิบัติงาน	
	 2.	 เพื่อให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการควบคุมและ
ป้องกันอันตราย	
	 3.	 เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดบริการ
โดยเฉพาะการตรวจประเมินสุขภาพ	
	 4.	 เพื่อประเมินความส�าเร็จเบื้องต้นของโครงการท่ี
เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน	และ	
	 5.	 เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการสวบสวนโรคหรือ
อุบัติเหตุ

	 ในการส�ารวจสถานประกอบการ	 เพื่อให ้เกิด
ประโยชน์สูงสุดจึงมักจะใช้แบบฟอร์มในการส�ารวจ	โดย
แบบส�ารวจควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	

Public Health 
รองศาสตราจารย์ ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

	 1.	 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ	
	 2.	 ข ้อมูลทั่ ว ไป	 และข ้อ มูลการท� างานของ 
ผู้ปฏิบัติงาน	ได้แก่	เพศ	จ�านวน	จ�านวนกะ	การหยุดพัก 
ขั้นตอนการท�างาน	
	 3.	 การจัดบริการด้านอาชีวอนามัยและการจัด
บริการทางสุขภาพ	
	 4.	 สวัสดิการ	
	 5.	 ข้อมลูด้านสุขภาพ	ได้แก่	การเจ็บป่วย	การหยดุ
งาน	การลา
	 6.	 กระบวนการผลิตหรือกระบวนการท�างาน	
วัตถุดิบ	สารเคมีเครื่องมือ	พร้อมแผนภูมิ	
	 7.	 สภาพแวดล้อมการท�างานและอันตราย	ควรมี
การประเมนิสิง่ต่าง	ๆ 	ดงันี้	สภาพแวดล้อมการท�างาน	ชนิด
ของอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ทีร่วมไปถงึอนัตรายทางกายภาพ	
เคมี	ชีวภาพ	การยศาสตร์	และจิตสังคม	ลักษณะการสัมผัส
อันตราย	 ความถี่และระยะเวลาของการสัมผัส	 ทางเข้า 
สู่ร่างกายของอันตราย	 ประเภทของผู้ปฏิบัติงาน	 และ
จ�านวนผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับอันตราย	ปัจจัยที่อาจส่งเสริม
ให้ได้รับอันตรายเพิ่ม	เช่น	ท่าทางการท�างาน	การใช้เครื่อง
ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล	ภาวะสขุภาพ	พฤตกิรรมสขุภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน	นอกจากนี้ควรประเมินความสะอาดของ
สถานท่ีท�างาน	ความปลอดภยั	และการบ�ารงุรกัษาเครือ่งมือ	
การให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	เป็นต้น	
	 8.	 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาโดยทั่วไป	ด้าน
อาชวีอนามยั	และการสร้างเสรมิสขุภาพ
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	 ข้อมูลจากการส�ารวจสถานประกอบการได้มาจาก
การสังเกต	 การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า	 การสัมภาษณ์ 
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เก่ียวข้อง	ประกอบกับการค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งต่าง	ๆ	เพือ่ค้นหาอนัตรายจากการให้ข้อเสนอแนะ
เบื้องต้นในการด�าเนินการเพ่ือควบคุม	 และป้องกัน 
ส่ิงคุกคามสุขภาพ	แล้วน�าข้อมูลมาใช้เปรียบเทียบกันกับ 
ค่ามาตรฐานก่อนตดัสนิใจระบอุนัตรายจากสภาพแวดล้อม
การท�างาน	พร้อมทัง้ด�าเนินการควบคมุและป้องกนัอนัตราย

ในขั้นตอนสุดท้ายของการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ	
พยาบาลอาชวีอนามยัจ�าเป็นต้องมคีวามรู้	และทกัษะในการ
ส�ารวจสถานประกอบการเพื่อค้นหาสิ่งคุกคามสุขภาพ	 
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัผู้ปฏบิตังิาน	พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ
ในการควบคุมและป้องกันอันจะช่วยลดความเส่ียงหรือ
ปัญหาสุขภาพ	 และช่วยสร้างเสริมสภาพการท�างาน 
ที่ปลอดภัยให้แก่คนท�างานในสถานประกอบการได้
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	 การล้ม	(fall)	เป็นปัญหาส�าคญัและพบบ่อยในผูส้งูอายุ
มีสถิติว่าในแต่ละปีจะมีผู ้สูงอายุที่อายุมากกว่า	 65	 ปี
ประมาณ	30%	ทีเ่คยล้มอย่างน้อยหนึง่ครัง้	และมปีระมาณ	
10-20%	 ที่ล้มมากกว่า	 1	 ครั้ง[1]	 การล้มในผู ้สูงอาย ุ
อาจท�าให้เกดิแค่ปัญหาเลก็	ๆ 	น้อย	ๆ 	ไปจนถงึปัญหาสขุภาพ
ทีร้่ายแรง	อย่างเช่น	กระดูกสะโพกหัก	กระดกูแขนหกั	หรือ
กระดูกสันหลังทรุดตัวได้	 ภาวะกระดูกหักจากการล้ม
นอกจากจะจ�ากัดการท�ากิจวัตรประจ�าวัน	หรือกิจกรรม 
ทางกายแล้ว	ยังส่งผลถึงการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง	ๆ	ซึ่ง
น�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่แย่ลงและมีผลต่ออัตราการเสียชีวิต 
ที่เพิ่มขึ้นได้[1]	 โดยปัจจัยเสี่ยงของการล้มอาจจะมาจาก 
ตวัผูส้งูอายเุอง	เช่น	โรคทางระบบประสาท	สายตาทีผ่ดิปกติ	
การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ	 การทรงตัว	 และการเดินที่ 
ผิดปกติ	รวมทั้งปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมอื่น	ๆ	เช่น	ทางเดิน
ต่างระดับ	พื้นที่ลื่น	แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ	และรองเท้าที่ 
ไม่เหมาะสม	เป็นต้น[1-3] 
	 การทรงตัวเป็นความสามารถของร่างกายในการ
ควบคุมการทรงท่าหรือการเคล่ือนไหวให้มั่นคง	ไม่เซหรือ

 อุปกรณ์หรือสถานที	่เก้าอี้หรือโต๊ะที่มีความมั่นคง
	 1.	 จับเก้าอี้หรือโต๊ะที่มีความมั่นคง	และยืนขาข้างเดียว
	 2.	 พยายามทรงตัวและน�ามือออกจากเก้าอี้หรือโต๊ะ	ค้างไว้	10	วินาที
	 3.	 ทรงตัวด้วยขาข้างเดียวค้างไว้	10	วินาทีนับเป็น	1	ครั้ง	ท�า	10	ครั้งต่อวัน	ท�าทุกวัน
	 4.	 สลับยืนขาข้างเดียวอีกข้างหนึ่ง	ตามขั้นตอน	1-3

ล้ม	โดยกลไกการทรงตัวจ�าเป็นต้องมีการรับความรู้สึกของ
ร่างกายทัง้จากผวิหนงัและข้อต่อ	รวมทัง้จากระบบเวสตบิลู่า	
(vestibular	system)	และสายตาทีเ่หมาะสม	เพือ่ให้สมอง
ประมวลผลและสั่งการกล้ามเนื้อที่ใช้ในการทรงตัวท�างาน	
ซ่ึงกล้ามเนื้อท่ีท�างานก็จ�าเป็นจะต้องมีความแข็งแรงที ่
เพียงพอด้วย	 การฝึกการทรงตัวเป็นการออกก�าลังกาย 
ที่ส�าคัญในการป้องกันการล้ม[4-6]	 โดยมีประเภทท้ัง 
การฝึกการทรงตัวแบบยืนอยู่กับที่	(static	balance)	และ
การฝึกในขณะเดนิแบบต่าง	ๆ 	(dynamic	or	gait	balance)	
ซ่ึงผู้สูงอายุจ�าเป็นต้องฝึกท้ังสองอย่าง	เพ่ือให้สามารถท�า
กิจวัตรประจ�าวันต่าง	ๆ	ได้อย่างมั่นคง	ไม่ล้ม	โดยการเดิน
แบบต่อขาจะเป็นการฝึกการทรงตัวในระนาบข้าง	(lateral	
or	coronal	plane)	 เพ่ือป้องกันการเซล้มหรือการเสีย 
การทรงตัวซึ่งน�าไปสู่การล้มทางด้านข้าง	(sideway	fall)	 
หรือล้มเอาสะโพกกระแทกโดยตรง	(direct	impact)	และ
เป็นสาเหตขุองกระดกูสะโพกหกั[7]	ส่วนการฝึกการเดินทาง
ด้านข้าง	 (เดินปู)	 เป็นการฝึกทรงตัวในระนาบหน้า-หลัง	
(sagittal	plane)	เพื่อป้องกันการล้มไปด้านหน้าและหลัง	

ท่าฝึกทรงตัวด้วยขาข้างเดียว 

การฝึกการทรงตัวและการเดินเพื่อป้องกัน
การล้มในผู้สูงอายุ
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 อุปกรณ์หรือสถานที	่ทางเดินปลอดภัยไม่ลื่น	เป็นทางยาวต่อเนื่องประมาณ	3-5	เมตร	ชิดก�าแพง
	 1.	 ยืนหันข้างให้ก�าแพง	ใช้มือข้างหนึ่งประคองก�าแพงเพื่อกันล้ม
	 2.	 เดินต่อเท้าประมาณ	10	ก้าว	หรือตามความยาวของก�าแพง	นับเป็น	1	รอบ
	 3.	 ท�า	10	รอบต่อวัน	ท�าได้ทุกวัน

หมายเหตุ : เมื่อมีการทรงตัวที่ดีขึ้น	อาจยืนเท้าสะเอวบริเวณข้างก�าแพง	เพื่อเป็นการปรับความยากให้การฝึกทรงตัว

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการฝึกการทรงตัวด้วยขาข้างเดียว โดยให้ฝึกการทรงตัวของขาทั้งสองข้าง

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการฝึกการเดินต่อขา และแสดงตัวอย่างลักษณะการเดินก้าวไปข้างหน้าโดยน�าส้นเท้าไปต่อตรงปลายเท้า
ของขาด้านหลัง สามารถปรับความยากโดยไม่ใช้มือประคองที่ก�าแพง โดยอาจน�ามือไว้ข้างล�าตัวหรือเท้าสะเอวได้

ท่าเดินต่อเท้า
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 อุปกรณ์หรือสถานที	่ทางเดินปลอดภัยไม่ลื่น	เป็นทางยาวต่อเนื่องประมาณ	3-5	เมตร	ชิดก�าแพง
	 	 1.	 ยืนหันหน้าเข้าก�าแพง	ใช้มือข้างหนึ่งหรือสองข้างประคองเพื่อกันล้ม
	 	 2.	 ก้าวขาข้างหนึ่งไปด้านข้าง	และน�าอีกข้างมาชิดนับเป็น	1	ก้าว	
	 	 3.	 ท�า	5	ก้าวหรือตลอดความยาวของก�าแพงนับเป็น	1	รอบ	เดิน	10	รอบต่อวัน	ท�าได้ทุกวัน

หมายเหตุ : เมื่อมีการทรงตัวที่ดีขึ้น	อาจเดินในท่าเท้าสะเอวบริเวณข้างก�าแพง	เพื่อเป็นการปรับความยากให้การฝึกทรงตัว

รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการฝึกเดินทางด้านข้างหรือเดินปู เมื่อมีการทรงตัวที่ดีแล้วสามารถปรับความยากโดยไม่ใช้มือ
ประคองที่ก�าแพง โดยอาจน�ามือแนบล�าตัวหรือเท้าสะเอวก็ได้
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[2]	 Rubenstein,	L.	Z.,	&	Josephson,	K.	R.	(2006).	Falls	and	their	prevention	in	elderly	people:	what	does	the	evidence	show?.	Medical	Clinics,	 
	 90(5),	807-824.
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[4]	 Lord,	S.	R.,	Ward,	J.	A.,	Williams,	P.,	&	Strudwick,	M.	(1995).	The	effect	of	a	12-month	exercise	trial	on	balance,	strength,	and	falls	in	older 
	 women:	A	randomized	controlled	trial.	Journal	of	the	American	Geriatrics	Society,	43(11),	1198-1206.
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ท่าเดินทางด้านข้าง (เดินปู) 
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ตามไปดูศิษย์ @ ลาวเหนือ

สกู๊ปพิเศษ

	 นบัเป็นครัง้ที	่7	ของการไปติดตามผลการฝึกอบรมโดย
คณะผูแ้ทนโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารแีละ
อาจารย์ผูแ้ทนหลกัสตูรจากมหาวทิยาลยัมหดิล	พร้อมด้วย 
ผู้แทนกรมการศึกษา	 กระทรวงสาธารณสุข	 สปป.ลาว	 
เป้าหมายคือ	 ลาวตอนเหนือ	 เพื่อไปพบปะและเยี่ยมชม 
การปฏิบัติงานของศิษย์เก่าที่เคยผ่านการฝึกอบรมตั้งแต ่
รุน่ท่ี	1	(ค.ศ.	2000)	ถงึรุน่ที	่21	(ค.ศ.	2019)

	 คณะฝ่ายไทยรวมทั้งหมด	11	คน	ออกเดินทางจาก
ประเทศไทยในเช้าวันที่	7	ตุลาคม	2019	ไปยังนครหลวง
เวียงจันทน์	แล้วต่อเครื่องไปยังแขวงอุดมไซ	เมื่อถึงแขวง 
อุดมไซ พบกบัผูแ้ทนกรมการศกึษา	กระทรวงสาธารณสขุ	
สปป.ลาว	 อีก	 2	 คน	 ภารกิจของคณะเริ่มต้นที่แผนก
สาธารณสุขแขวงอุดมไซและโรงหมอแขวงอุดมไซ	แวะชม
โรงเรียนสาธารณสุขอุดมไซซ่ึงมีอาณาบริเวณติดกับแผนก
สาธารณสขุแขวง	และอ�าลาแขวงอดุมไซด้วยการเยีย่มชมห้อง
การสาธารณสขุเมอืงนาม่อและโรงหมอเมอืงนาม่อ	ท�าให้เหน็
ภาพงานการแพทย์และสาธารณสขุระดบัเมอืง	หลงัจากนัน้
จงึเดนิทางด้วยรถยนต์ต่อไปยังแขวงหลวงน�ำ้ทำ	เพือ่ไปพบปะ
ศิษย์เก่าที่แผนกสาธารณสุขแขวงหลวงน�้าทาและโรงหมอ
แขวงหลวงน�า้ทา	เยีย่มชมสขุศาลาจะเลนิสกุซึง่เป็นหน่วยงาน
สาธารณสขุระดบัล่างสดุ	(เทียบเท่ากบัโรงพยาบาลส่งเสรมิ 
สขุภาพต�าบลของไทย)	และปิดท้ายด้วยห้องการสาธารณสขุ
เมอืงเวียงพคูาและโรงหมอเมอืงเวยีงพคูาก่อนทีจ่ะเดินทาง

ต่อไปยังแขวงบ่อแก้ว	 เพื่อเยี่ยมชมแผนกสาธารณสุข 
แขวงบ่อแก้วและโรงหมอแขวงบ่อแก้ว	 เป็นอันเสร็จส้ิน 
ภารกจิในครัง้นีแ้ละคณะฝ่ายไทยเดนิทางกลบัประเทศไทย
วนัที	่11	ตลุาคม	2019

	 ผลจากการไปติดตามงานครั้งนี้	ท�าให้คณะติดตาม 
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางกับ 
ผู้ปฏิบัติงานทุกสาขาอาชีพไม่เฉพาะแต่ศิษย์เก่าเท่านั้น 
และเป็นท่ีน่าช่ืนชมอย่างยิ่งท่ีศิษย์เก่าหลายคนน�าความรู้ที่ 
ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏบัิติงานประจ�า	บางคน
น�ามาพัฒนางานสาธารณสุข	และยังสามารถขยายผลงาน
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศได	้
นอกจากนี้บางคนยังสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่บุคลากรคนอื่น	ๆ	ด้วย	อีกหลายคนแม้จะได้โอนย้าย
ไปด�ารงต�าแหน่งที่สูงขึ้น	แต่ก็ได้น�าความรู้ไปใช้และยังให้
ความส�าคัญในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

	 ประเด็นท่ีเห็นพ้องต้องกันว่าควรร่วมมือกันพัฒนา 
ต่อไปคอื	ระบบเวชระเบยีนและเวชสารสนเทศ	อนัจะน�าไปสู่
การเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	เพื่อน�าข้อมูล 
ไปใช้วางแผนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลต่อไป

@ โรงหมอแขวงอุดมไซ

เครื่องมือและรถพยาบาลพระราชทาน ยังใช้งานอย่างคุ้มค่าและมีการบ�ารุงรักษาอย่างดี ปรึกษาหารือวธิกีารให้ความรู้โภชนาการแก่ญาติ
และเจ้าหน้าทีท่ีด่แูลหญงิตัง้ครรภ์และหญงิให้นมบตุร

คณะติดตาม
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  การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข	ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว	 ตามพระราชด�าริ	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี 
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@ โรงหมอแขวงหลวงน�้าทา

@ โรงหมอเมืองเวียงพูคา  แขวงหลวงน�้าทา @ สุขศาลาจะเลินสุก  แขวงหลวงน�้าทา

@ โรงหมอแขวงบ่อแก้ว 

เพิ่มพูนทักษะการอ่านค่า
และแปลผลตรวจ

แลกเปลี่ยนวิธีคัดกรองผู้ป่วย
เพือ่ให้บรกิารรวดเรว็ขึน้

ระบบเวชระเบียน 
Online-ทันสมัยที่สุด

ร่วมกันแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

แนะน�าวิธี manual counting
แทนเครื่องวิเคราะห์ CBC เมื่อน�้ายาหมด

แลกเปลี่ยนความรู้การจัดท�าป้ายข้อมือ
ผู้ป่วย เพื่อแยกประเภทผู้ป่วย

ทีมทันตแพทย์หารือเรือ่งการส่งเสริมสขุภาพช่องปาก
ของเดก็ในโรงเรยีน *เก้าอีท้�าฟัน-ชดุพระราชทาน

แลกเปลี่ยนการบันทึกข้อมูลสถิติ

พฒันาระบบห้องยาและคลงัยาด้วยหลกั ‘First 
expired, First out’ และการใช้โปรแกรม msupply


