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Which lipid level is “the best” for any individual?

พญ.กัญชนา  ง้าวสุวรรณ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 เป็นที่ทราบกันดีว่าระดับ Cholesterol โดยเฉพาะ Low-density lipoprotein (LDL) ที่สูงขึ้นในเลือด 

มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ทำให้ในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมา การดูแล

รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจึงเน้นเรื่องการควบคุมระดับ LDL cholesterol ให้อยู่ในเกณฑ์

เป้าหมาย ที่กำหนดตามระดับความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดเพื่อป้องกันการ

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยแพทย์เวชปฏิบัติส่วนใหญ่จะยึดตาม

คำแนะนำที่ผู้เชี่ยวชาญจาก National Cholesterol Education Program Expert Panel-Adult Treatment 

Panel (NCEP-ATP) ได้กำหนดเกณฑ์ไว้ซึ่งล่าสุดได้ออกมาเป็นครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2545 [1] ในกรณีที่เป็น

การป้องกันแบบปฐมภูมิ ได้กำหนดปัจจัยเสี่ยงไว้ 5 ข้อ ได้แก่ การสูบบุหรี่ ภาวะความดันโลหิตสูง ระดับ 

High-density lipoprotein cholesterol น้อยกว่า 40 mg/dl ผู้ที่มีญาติลำดับแรกมีโรคหัวใจโคโรนารีก่อนวัย

อันควร (อายุน้อยกว่า 55 ปีในเพศชายและ 65 ปีในเพศหญิง) และ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีในเพศชายและ 

55 ปีในเพศหญิง 

 หลังจากที่มีข้อมูลทางคลินิกเพิ่มขึ้นในป ี พ.ศ. 2547 NCEP-ATP III ได้ปรับปรุงใหม่โดยเสนอ 

ทางเลือกให้ควบคุมระดับ LDL cholesterol ที่เคร่งครัดมากขึ้น (น้อยกว่า 70 mg/dl) ในกลุ่มผู้ที่มี

ความเสี่ยงสูงที่สุดในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ผู้ที่เคยมีโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี 

หรือโรคหลอดเลือดตำแหน่งอื่นจาก atherosclerotic disease ผู้ที่เป็นเบาหวาน และผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงข้างต้น 

ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไปร่วมกับมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจโคโรนารีในสิบปีข้างหน้ามากกว่า ร้อยละ 20 

[2]

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือดจากประเทศในแถบยุโรปได้ให้

คำแนะนำในการดูแลผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ โดยเน้นการควบคุมระดับ LDL cholesterol เช่น 

เดียวกัน แต่กำหนดเป้าหมายของระดับ LDL cholestero ตามความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ 

และหลอดเลือดที่เคร่งครัดกว่า NCEP-ATP III และได้เพิ่มเติมว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่มีภาวะ 

microalbuminuria และผู้ที่มีโรคไตเรื้อรังโดยระดับ Glomerular filtration rate น้อยกว่า 60 ml/min/1.73m2     

ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด [3] นอกจากนี้ สมาคมอายุรแพทย์ 

ต่อมไร้ท่อแห่งสหรัฐอเมริกา ที่ออกคำแนะนำในปี พ.ศ. 2555 ได้กำหนดเป้าหมายในการควบคุมระดับ 

LDL cholesterol เช่นเดียวกัน โดยเน้นว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด ได้แก่ ผู้ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่า 

เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี หลอดเลือดคาโรติด หรือหลอดเลือดส่วนปลาย หรือผู้ที่มีโรคเบาหวาน 
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ร่วมกับมีความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อย 1 ข้อ จำเป็นต้องควบคุมให้ระดับ LDL 

cholesterol น้อยกว่า 70 mg/dl [4]

 การรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงนอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแล้ว คือการใช้ยาลด  

ระดับไขมันในเลือดซึ่งยากลุ่ม Statin เป็นยาที่มีการศึกษามากที่สุดว่าสามารถลดระดับ LDL cholesterol 

ได้ดี และมีหลักฐานอย่างชัดเจนว่าสามารถลดอัตราการเกิดโรคและการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและ

หัวใจ[5] นอกจากนี้ยังมียากลุ่มอื่นที่สามารถลดระดับ LDL cholesterol ได้ ได้แก่ Nicotinic acid, Fibrates, 

bile acid sequestrants, ezetimibe, omega-3 fatty acids, plant sterols, และ red yeast Chinese rice    

แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าการใช้ยาดังกล่าวเพิ่มเติมจาก Statin จะสามารถ

อัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เพิ่มขึ้น [6-8]

 ในปี พ.ศ. 2556 ผู้เชี่ยวชาญจาก the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) ซึ่ง

ประกอบไปด้วยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านไขมัน 

วิทยา นักวิจัย และนักระบาดวิทยาทางโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมกันเป็น the Expert Panel on 

Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel, 

ATP IV) ได้ให้คำแนะนำใน American College of Cardiology/ American Heart Association Guideline 

[8] โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจเป็นหลัก มีใจความสำคัญ 

คือ ไม่กำหนดเป้าหมายของระดับ LDL cholesterol แต่การมุ่งเน้นให้เลือกใช้ยา Statin เป็นหลักในกลุ่ม      

ผู้ป่วยที่มีหลักฐานทางคลินิกอย่างชัดเจนว่าจะได้ประโยชน์จากการได้รับยาในการป้องกันโรคหัวใจและ   

หลอดเลือด 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ที่มีหรือเคยมีโรคหัวใจและหลอดเลือด (2) ผู้ที่ระดับ LDL cholesterol 

ไม่ต่ำกว่า 190 mg/dl (3) ผู้ป่วยโรคเบาหวานอายุ 40 -75 ปีที่มีระดับ LDL cholesterol 70-189 mg/dl

(4) ผู้ที่มีระดับ LDL cholesterol 70-189 mg/dl และมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด          

ในสิบปีข้างหน้ามากกว่าเท่ากับร้อยละ 7.5 (โดยการประมาณจากสมการที่ได้จากการศึกษาทางระบาดวิ

ทยา http://my.americanheart.org./cvriskcalculator และ http://www.cardiosource.org/science-and-quality/

practiceguidelines-and-quality-standards/2013-prevention-guideline-tools.aspx) และได้กำหนดให้เลือกใช้ 

Statin ที่มีประสิทธิภาพปานกลาง และประสิทธิภาพสูง คือ ลด LDL cholesterol ร้อยละ 30 ถึงน้อยกว่า 50 

และมากกว่าเท่ากับร้อยละ 50 เท่านั้น โดยเลือกใช้ขนาดยาที่สูงที่สุดที่ผู้ป่วยทนยาได้ตามประสิทธิภาพ

ในการลด LDL cholesterol เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ขนาดยา Statin ที่น้อยเกินไปหรือการใช้ยาลดไขมันกลุ่ม

อื่นเสริมจาก Statin โดยไม่จำเป็น

 สำหรับผู้ป่วยที่อยู่นอกจาก 4 กลุ่มข้างต้นที่อาจมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

เนื่องจากหลักฐานทางคลินิกในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอ ดังนั้นการเลือกใช้ยา Statin แนะนำให้ใช้ผู้ป่วย 

เป็นศูนย์กลาง โดยแพทย์ให้ข้อมูลเรื่องประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ผลข้างเคียงและปฏิกิริยาระหว่างยา และให้ผู้ป่วยร่วมตัดสินใจ [8] 
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 อย่างไรก็ดี แนวทางการปฏิบัติข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดโดยยึดหลักฐานที่ได้จากการศึกษา

ทางคลินิกแบบ randomized controlled trials เป็นหลัก [8] ซึ่งส่วนใหญ่ได้จากการศึกษาในกลุ่มประชากร

ประเทศตะวันตก และยังมีข้อสรุปบางประการที่ขัดแย้งกับคำแนะนำจากสมาคมวิชาชีพอื่น [1-4] การนำ 

คำแนะนำดังกล่าวไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยทางเวชปฏิบัติ ในบริบทของประเทศไทยอาจต้องพิจารณาเรื่อง

ลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน ประโยชน์หรือผลข้างเคียงจากการการใช้ Statin ที่มีขนาดสูงอาจ  

แตกต่างจากชาวตะวันตก นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาเรื่องความคุ้มทุนในการรักษาพยาบาลอีกด้วย 
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Hypoglycemia in diabetes patient

แพทย์หญิงรัชพร พฤฒิพฤกษ์

หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่พบได้มากในประเทศไทยจากข้อมูลทางกระทรวงสาธารณสุข       

ปัจจุบันคนไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากถึง 2-3 ล้านคน และมีแนวโน้มสูงมากขึ้น ซึ่งเกิดจากสภาพชีวิต 

และการบริโภคอาหารของคนไทยที่เปลี่ยนไปตามเวลา ภาวะเบาหวานนั้นก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

ได้มากมาย ตั้งแต่ภาวะ Diabetic retinopathy, Diabetic nephropathy, Diabetic neuropathy, Diabetic 

autonomic disturbance อีกทั้งยังเป็น Major atherosclerosis risk ซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือด

หัวใจตีบ หลอดเลือดสมองตีบ เส้นเลือดส่วนปลายตีบ ซึ่งทำให้เกิด Morbidity และ Mortality กับผู้ป่วย

ได้มากขึ้นการที่จะลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม จึงต้องมีการใช้ยาต่างๆ เพื่อลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งก็จะเพิ่ม

ความเสี่ยงต่อการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำตามมาได้ดังนั้นภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจึงเป็นอุปสรรคสำคัญ

ของการรักษาโรคเบาหวาน

 ภาวะน้ำตาลต่ำในผู้ป่วยเบาหวานตาม The American Diabetes Association และ The Endocrine 

Society คือ ค่าระดับน้ำตาลที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โดยที่มาของการกำหนด

ระดับน้ำตาลต่ำที่แตกต่างจากคนปกติเนื่องจากเป็นระดับที่กระตุ้นการหลั่ง counter regulatory hormones 

ในคนปกติ ซึ่งในกรณีที่เกิดภาวะน้ำตาลต่ำซ้ำที่ระดับน้ำตาลดังกล่าวจะพบว่าการตอบสนองของ counter 

regulatory hormonesลดลง ซึ่งพบได้ในภาวะ hypoglycemia unawareness และ hypoglycemia – associated 

autonomic failure ( HAAF ) โดยทั้งสองภาวะนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะ

น้ำตาลต่ำรุนแรงและภาวะน้ำตาลต่ำซ้ำๆ มากขึ้น

 สาเหตุที่พบบ่อยของการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำในผู้ป่วยเบาหวานคือ ผู้ป่วยเบาหวานขาดความรู้ 

ในด้านการป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำ เช่น ขาดความรู้ในการปรับลดยา การกินอาหารไม่ตรงเวลา 

การออกกำลังกายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการได้ยาไม่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วย

เหตุนี้การที่ผู้ป่วยเบาหวานที่มีน้ำตาลต่ำได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีและมีการประเมินเพื่อหาสาเหตุและ

แก้ไขโดยการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
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Dengue: A new paradigm from children to adults 
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร 
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อุษา ทิสยากร 

                                                                       
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                                                                                       

บทนำ 
 ไวรัสเดงกีเป็นไวรัสชนิด RNA จัดอยู่ใน family Flaviviridae มี 4 serotypeได้แก่ DEN1, DEN2, 

DEN3 และ DEN4 การติดเชื้อไวรัสเดงกี serotype หนึ่งจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อ serotype นั้นตลอดไป 

(homotypic immunity) แต่จะสามารถป้องกันข้ามไปยังไวรัสเดงกี serotype อื่นได้เพียงชั่วคราว 

(heterotypic immunity) ผู้ป่วยจึงสามารถติดเชื้อไวรัสเดงกี serotype อื่นๆ ที่แตกต่างจากการติดเชื้อ 

ครั้งแรกได้และเกิดการติดเชื้อครั้งต่อมา เรียกว่าการติดเชื้อแบบทุติยภูมิ ซึ่งเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับการ

เกดิโรคไขเ้ลอืดออก พาหะนำโรคไขเ้ลอืดออกทีส่ำคญัคอืยงุลาย Aedes aegypti ซึง่สามารถแพรเ่ชือ้ไวรสั 

เดงกีไปยังผู้อื่นได้หลังจากดูดเลือดของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเดงกีไปแล้ว 7-10 วัน หลังจากนั้นไวรัสเดงกีจะ

อยู่ในยุงไปตลอดชีวิตของยุง ยุงชนิดนี้มักกัดในเวลากลางวัน และชอบกัดขณะอุณหภูมิ 28-35 ํC ระยะ 

ฟักตัวของโรค 3-15 วันโดยส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง 5-6 วัน ผู้ป่วยมักจะมีไวรัสเดงกีในเลือดไม่เกิน  

1 สัปดาห์หลังจากเริ่มมีไข้ ในปจัจุบันไวรัสเดงกีเป็นไวรัสที่มียุงเป็นพาหะนำโรคที่พบการแพร่ระบาดได้

มากที่สุดในโลก 

ระบาดวิทยา 
 โรคไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever, DHF) เป็นปญัหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของ

ประเทศในแถบเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใตร้วมทัง้ประเทศไทยซึง่จดัเปน็ hyperendemic area การตดิเชือ้ไวรสั 

เดงกีในรูปแบบของ DHF เริ่มต้นในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีการระบาดครั้งแรกที่ประเทศ

ฟิลิปปินส์เมื่อ พ.ศ.2497 ทั้งๆ ที่มีรายงานการติดเชื้อไวรัสเดงกีในรูปแบบไข้เดงกี (dengue fever, DF) 

มานานหลายศตวรรษจากภูมิภาคต่างๆ ของโลก การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยครั้งแรก

เกิดขึ้นที่กรุงเทพฯในปี พ.ศ.2501 จากนั้นโรคได้แพร่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับ

สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในระดับโลกพบว่ามีการระบาดของไวรัสเดงกีไปทุกทวีปเนื่องมาจาก

ปัจจัยหลายประการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมาเป็นชุมชนชาวเมืองซึ่งไม่ได้วางแผนไว้

ล่วงหน้า การเพิ่มของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วเกิดชุมชนเมืองใหญ่ซึ่งมีสภาพเป็นชุมชนแออัดขาด

สุขอนามัยที่ดี มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพิ่มขึ้น สภาพความเป็นอยู่เปลี่ยนไปและขาดการควบคุมยุงที่มี

ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกสบายในปจัจุบันทำให้สามารถนำยุงลายและ

1-3 
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เชื้อไวรัสเดงกีไปกับยุงตลอดจนบุคคลที่อยู่ในระยะฟักตัวของโรคหรือในระยะที่มีอาการป่วยไปยังที่ต่างๆ

ได้โดยง่าย 

 

พยาธิกำเนิด 
 ปจัจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มีอาการรุนแรงคือปจัจัยด้านไวรัส และ

ปัจจัยด้านภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามพยาธิกำเนิดของโรคยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด และยังมี

ประเด็นที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ดังต่อไปนี้ 

 1. นิยามของโรค 

 2. การติดเชื้อไวรัสเดงกีแบบทุติยภูมิมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคที่มีความรุนแรงมากกว่าการติดเชื้อ

แบบปฐมภูมิ 

 3. ปจัจัยด้านไวรัสมีความสำคัญต่อความรุนแรงของโรค 

 4. โรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มีอาการรุนแรงเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลที่ผิดไป

จากปกติ 

 5. โรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มีอาการรุนแรงเกิดจากการที่ร่างกายตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของ

ตนเอง 

 6. โรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มีอาการรุนแรงเกิดจากการติดเชื้อเดงกีใน endothelial cells 

 

ลักษณะทางคลินิก 
 เนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลกจึงได้มีการ

ผลักดันในระดับนานาชาติในอันที่จะให้มีการใช้ New classification ของ Dengue infection (รูปที่ 1)  

ดังที่องค์การอนามัยโลกได้นำออกเผยแพร่ในปีค.ศ.2009 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษา 

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีตลอดจนถึงประโยชน์ต่องานวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี ข้อสังเกตที่

สำคัญคือ 2009 Dengue case classification ได้เพิ่มลักษณะทางคลินิกที่พบได้ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส

เดงกีอย่างครอบคลุมมากขึ้นกว่า1997 Dengue case classification อาทิเช่นผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีและ

มีลักษณะทางคลินิกที่ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งได้มีรายงานทั้งจากประเทศไทยและประเทศที่มีการระบาด

ของไวรัสเดงกีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ส่วนใหญ่เป็นอาการทางสมองและอาการเนื่องจากสมรรถภาพการ

ทำงานของตับที่เสื่อมลง สิ่งที่ควรคำนึงก่อนสรุปว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อไวรัสเดงกีและมีลักษณะทางคลินิก

ที่ผิดแปลกไปจากเดิมคือผู้ป่วยมีโรคติดเชื้ออื่นร่วมด้วยหรือไม ่ เนื่องจากผู้ป่วยดังกล่าวอาจมีอาการทาง

คลินิกตลอดจนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ผิดแปลกไป 

 ในปี พ.ศ.2530 มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตลอดจนมีรายงาน

ผู้ป่วยซึ่งมีลักษณะทางคลินิกที่ผิดแปลกไปจากเดิมจำนวนมาก อุษา ทิสยากร และคณะ ได้ทำ 

การศึกษาในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีและมีลักษณะทางคลินิกที่ผิดแปลกไปจากเดิมที่รับไว้รักษาที่ 

4 

5 

6 
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่าอาการดังกล่าวเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ป่วย DF และ DHF โดยส่วนใหญ่เป็น

อาการทางสมองและอาการเนื่องจากสมรรถภาพการทำงานของตับเสื่อมไป การศึกษานี้พบว่าผู้ป่วยที่มี

ลักษณะทางคลินิกผิดแปลกไปจากเดิมมีอัตราตายสูง 

 

ไข้เดงกีและไข้เลือดออกในผู้ใหญ ่
 ธีระพงษ์และคณะได้ศึกษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีพบว่ามีบ่อยครั้งที่แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย

ผู้ใหญ่มิได้นึกถึงการติดเชื้อนี้รวมทั้งอาจให้การวินิจฉัยว่าเป็น virus infection โดยไม่ได้ส่งตรวจพิสูจน์

เพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง การวิเคราะห์แยกโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีจากการที่ผู้ป่วยดังกล่าวมีภาวะ  

leukopenia และ thrombocytopenia ร่วมด้วยควรคำนึงเสมอว่าจำเป็นต้องวินิจฉัยแยกโรคอื่นเสมอ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งต้องแยกจากการติดเชื้อรุนแรงที่อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในกรณีที่ไม่ได้รับการรักษาเช่น 

serious bacterial infection, typhus และ malaria ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสเดงกี บางรายอาจมีอาการ

ปวดท้อง มีอาการชักทำให้ไม่คาดว่าผู้ป่วยดังกล่าวติดเชื้อไวรัสเดงกี การติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ใหญ่พบ

ในรูปแบบ DF ได้บ่อยกว่า DHF โดยผู้ป่วยมักมีอาการไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัวบางรายมีอาการปวด

มากจนได้ชื่อว่าเป็น break bone fever ปวดศีรษะอาจมีผื่นขึ้นทั้งในระยะที่มีไข้หรือในระยะที่ไข้หายไป

แล้ว พบว่าผู้ป่วย DF มีผื่นบ่อยกว่าผู้ป่วย DHF ผู้ป่วย DF อาจมีอาการเลือดออกผิดปกติได้แต่มัก 

ไม่รุนแรง การใช้อาการทางคลินิกเช่น ไข้ร่วมกับภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ หรือ เกร็ดเลือดต่ำมีความผิด

พลาดในการวินิจฉัย DF ได้มากโดยมี specificity เพียงร้อยละ 50 แต่ถ้าใช้การตรวจ touniquet test 

ร่วมด้วยจะเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยขึ้นไปอีก และควรส่งตรวจทาง serology เพื่อยืนยันการ

วินิจฉัย แพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่มักให้การวินิจฉัยผู้ป่วยที่เป็น DF ว่าป่วยเป็น DHF เนื่องจาก

พบว่าผู้ป่วยมีอาการเลือดออก ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วผู้ป่วย DF ที่มีเกร็ดเลือดต่ำก็อาจมีเลือดออก 

ผดิปกตไิดเ้ชน่ อาเจยีนเปน็เลอืดซึง่อาจเปน็เพราะผูป้ว่ย DF ม ีpeptic ulcer รว่มดว้ยหรอืรบัประทานยา 

กลุม่ NSIADS ทำใหม้เีลอืดออกในกระเพาะอาหารไดใ้นขณะทีม่เีกรด็เลอืดตำ่ (DF with unusual bleeding) 

ขณะเดียวกันแพทย์ผู้ดูแลอาจให้การวินิจฉัยผู้ป่วยที่ป่วยเป็น DHF ว่าป่วยเป็น DF ได้ในกรณีที่ไม่ได้

มองหาว่าผู้ป่วยมีภาวะ hemoconcentration ซึ่งเกิดจากการรั่วของ plasma หรือไม่ได้ตรวจ hematocrit 

บ่อยครั้งเพียงพอที่จะทำให้สามารถยืนยันว่าผู้ป่วยมีภาวะ hemoconcentration เกิดขึ้นแพทย์ไม่ได้ 

ส่งตรวจภาพรังสีทรวงอกเพื่อยืนยันว่ามี pleural effusion หรือไม่ได้ตรวจดูว่าผู้ป่วยมี ascites 

 ในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาชีพได้ร่วมกันจัดทำ

แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่ดังแสดงไว้ในภาคผนวกของ

บทความนี้ 

 

ภาวะแทรกซ้อน 
 ภาวะเลือดออกรุนแรงพบได้ไม่น้อยในระบบทางเดินอาหาร ทำให้มีปญัหาในแง่การรักษาและมัก

เป็นสาเหตุร่วมที่สำคัญของการเสียชีวิตของผู้ป่วย ผู้ป่วยอาจมีเลือดออกทั่วไปในกระเพาะอาหารบาง

7-9 

10 
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รายเป็นแผลขนาดใหญ่ลักษณะแบบ stress ulcer ได้ ควรหลีกเลี่ยงการทำหัตถการใดๆ ที่ อาจทำให้

เลือดออก เช่น การใส่สายยางเข้าในกระเพาะอาหาร การผ่าตัดใส่สายเพื่อให้สารน้ำ การเจาะปอด  

การตรวจน้ำไขสันหลังเป็นต้น ผู้ป่วยเพศหญิงอาจมีประจำเดือนออกมากกว่าปกติจนเป็นอันตรายถึง

ชีวิตได้ การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การผ่าตัดไส้ติ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง กรณีจำเป็นพึงกระทำด้วย

ความระมัดระวังและต้องเตรียมเลือด plasma และเกร็ดเลือดไว้ให้พร้อม 

 ภาวะตับวายและ Reye-like syndrome สามารถพบได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการของโรค

รุนแรงและเป็นสาเหตุร่วมที่สำคัญในการเสียชีวิตของผู้ป่วย 

 ไส้ติ่งอักเสบอาจเป็นภาวะที่พบร่วมด้วยในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเดงกี โดยไวรัสอาจทำให้เกิด 

lymphoid hyperplasia ของลำไส้และเป็นสาเหตุของการอักเสบของไส้ติ่งได้เช่นเดียวกับที่รายงานการพบ

ความสัมพันธ์ระหว่างไส้ติ่งอักเสบกับไวรัสหัด สมมุติฐานของการเกิดภาวะไส้ติ่งอักเสบในผู้ป่วยติดเชื้อ

เดงกีควรได้รับการพิสูจน์ต่อไปโดยการหาหลักฐานสนับสนุนโดยเฉพาะการตรวจ antigen ของไวรัสเดงกี

ในชิ้นเนื้อของไส้ติ่ง 

 ภาวะปอดอักเสบพบได้ในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กเล็ก ผู้ป่วยอาจมีไข้และ

หอบเป็นอาการนำ การตรวจภาพรังสีปอดพบ interstitial infiltration เช่นเดียวกับที่พบในภาวะปอด

อักเสบที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสทั่วไป บางรายอาจพบ pleural effusion หากแพทย์ผู้รักษาไม่นึกถึงว่าอาจ

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีและทำการเจาะตรวจน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดจะทำให้เกิดอันตรายรุนแรงได้ 

การติดตามอาการทางคลินิก การตรวจนับเม็ดเลือดและการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี rapid 

test จะช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าภาวะปอดอักเสบดัง

กล่าวเกิดจากไวรัสเดงกีหรือเกิดจากการติดเชื้ออื่นร่วมด้วย 

 

การวินิจฉัยโรค 
 อาศัยลักษณะทางคลินิกดังกล่าวมาแล้วประกอบกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจนับ

เม็ดเลือดนับว่ามีความสำคัญมาก ในระยะแรกที่ผู้ป่วยมีไข้สูงจำนวนเม็ดเลือดขาวอาจปกติหรือสูงเล็ก

น้อยอาจพบ PMN สูงได้ในตอนท้ายของระยะไข้สูงจำนวนเม็ดเลือดขาวมักลดลงมี lymphocyte และ 

atypical lymphocyte เพิ่มขึ้น ต่อมาจะพบว่าจำนวนเกร็ดเลือดลดลง ส่วนใหญ่มักต่ำกว่า 100,000/

ลบ.มม. ตามมาด้วยค่า hematocrit ที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการรั่วของ plasma  การตรวจภาพรังสีปอดอาจ

พบน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด ค่าโซเดียมในเลือดต่ำ และระดับ aspartate transaminase (AST) และ alanine 

transaminase (ALT) สูงกว่าปกติ การแข็งตัวของเลือดมีความผิดปกติ  

 การตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการมีประโยชน์ในการวินิจฉัยผู้ป่วยบางรายในแง่ระบาดวิทยา

และการวิจัยซึ่งประกอบด้วยการตรวจทางภูมิคุ้มกันจำเพาะต่อเชื้อ ที่นิยมใช้ได้แก่ การตรวจโดยวิธี 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) และ hemagglutination inhibition (HI) การตรวจด้วย

เทคนิคด้านชีวโมเลกุลโดยวิธี PCR และการเพาะเลี้ยงไวรัส การตรวจทาง serology สามารถแยกการติด

1-4 
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เชื้อไวรัสเดงกีแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิได้ แต่ไม่สามารถแยก serotype ของเชื้อไวรัส สำหรับการตรวจ

ทาง serology ด้วยวิธี HI มีข้อจำกัดคือจำเป็นต้องใช้ตัวอย่างสองครั้งห่างกัน 5-14 วันและต้องเก็บ

ตัวอย่างแรกให้เร็ว  การตรวจ anti-dengue IgM และ anti-dengue IgG  โดยวิธี ELISA เป็นวิธีที่นิยมใช้

มากขึ้นเนื่องจากทำได้ง่าย การตรวจตัวอย่างเพียงครั้งเดียวสามารถวินิจฉัยโรคได้เป็นส่วนใหญ่การตรวจ 

ข้างเตียงโดยวิธี rapid test เป็นที่นิยมมากเนื่องจากการตรวจด้วยวิธีมาตรฐานกินเวลาหลายวัน   

การตรวจด้วยวิธี PCR มีความไวและความจำเพาะสูง สามารถแยก serotype ของเชื้อได้ ส่วนการเพาะ

เลี้ยงไวรัสมีความไวต่ำกว่าวิธี PCR สามารถแยก serotype ของเชื้อได้ การเก็บตัวอย่างควรทำในระยะที่

มีเชื้อในกระแสเลือดซึ่งตรงกับระยะไข้ ความไวของการเพาะเลี้ยงไวรัสจะลดลงหากเก็บตัวอย่างล่าช้า

ออกไป 

 ในปจัจุบัน มีความพยายามในการหาวิธีตรวจที่มีความไวและความจำเพาะสูงเพื่อวินิจฉัยตั้งแต่

ช่วงต้นของโรคและช่วงหลังของโรคในกรณีผู้ป่วยมาพบแพทย์ล่าช้า ตลอดจนตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติ

การจากสิ่งตรวจที่ไม่ใช่เลือดได้แก่ ปสัสาวะ น้ำลาย 

 

การดูแลรักษาผู้ป่วย 
 การให้สารน้ำและการรักษาตามอาการเป็นหัวใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเดงกี ควร

ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปริมาณสารน้ำที่ให้ผู้ป่วยในระยะ 24-48 ชั่วโมง ซึ่ง

อาจมีการรั่วของplasma หลักการให้สารน้ำที่สำคัญคือ ให้ปริมาณน้อยที่สุดซึ่งเพียงพอสำหรับการรักษา

ระดับการไหลเวียนเลือดของร่างกาย กรณีผู้ป่วยมีอาการช็อก ต้องให้ออกซิเจนร่วมกับให้สารน้ำอย่าง 

เร่งด่วน โดยเลือกใช้ Normal saline, Ringer’s lactate, Ringer’s acetate หรือ 5% D/NSS โดยให้

ปริมาณ 10-20 มล./กก./ชม. เป็นเวลานาน 1-2 ชั่วโมง กรณีที่ภาวะช็อกไม่ดีขึ้นควรตรวจค่า hematocrit 

อกีครัง้ ถา้คา่ hematocrit ลดลง แสดงวา่มเีลอืดออกภายในและควรพจิารณาใหเ้ลอืด ถา้คา่ hematocrit 

ไม่ลดลงหรือเพิ่มขึ้น ควรเปลี่ยนสารน้ำเป็น colloid ได้แก่ plasma หรือสารแทน plasma เมื่อผู้ป่วยมี

อาการดีขึ้น ค่า hematocrit จะลดลงทีละน้อย ให้ลดปริมาณสารน้ำลง ควรเลือกใช้ยา acetaminophen 

ในการลดไข้และใช้เท่าที่จำเป็น ไม่ควรใช้ยาจำพวก aspirin และ non-steroidal anti-inflammatory drugs  

ยาหลายชนิดอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของตับและอาจเป็นสาเหตุของภาวะตับวายหรือ 

Reye-like syndrome ได้  

 ภาวะเลือดออกในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเดงกีมีสาเหตุมาจากความเปราะของเส้นเลือดฝอยเพิ่มขึ้น 

ภาวะเกร็ดเลือดต่ำ coagulopathy และภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด 

 

การควบคุมและป้องกันโรค 
 การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีทำได้โดยการควบคุมยุงลายซึ่งยังมีปัญหาในการควบคุมอยู่

หลายประการ การปราบยุงลายและลูกน้ำเป็นเรื่องที่ได้รับการรณรงค์อย่างต่อเนื่องและต้องอาศัยความ

*35*
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ร่วมมือความเข้าใจและความสนใจจากบุคคลหลายฝ่าย ทำได้โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์โดยการ

สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ทั่วถึงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ถ้าพบลูกน้ำยุงลายในภาชนะใส่น้ำ 

ให้กำจัดโดยใส่ทรายอะเบตลงไป ควรขัดถูล้างภาชนะใส่น้ำที่พบลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน แล้วเทน้ำที่มี

ลูกน้ำลงบนพื้นแห้ง และทิ้งหรือทำลายภาชนะขังน้ำที่ไม่ได้ใช้ เนื่องจากในขณะนี้วัคซีนป้องกันการติด

เชื้อไวรัสเดงกียังอยู่ในระหว่างการวิจัยพัฒนา มาตรการต่อยุงพาหะและมาตรการต่อคนจึงยังคงเป็น

มาตราการหลักในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 หลังจากการการค้นพบไวรัสเดงกีในปีค.ศ.1943 นักวิจัยได้พยายามวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันการ

ติดเชื้อไวรัสเดงกีหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดองค์ความรู้และคุณูปการจากการวิจัยพัฒนา 

ขึ้นมากมาย วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มีความก้าวหน้าไปจนถึงการทดสอบใน phase 3  

ในปจัจุบันคือ tetravalent live attenuated dengue vaccine ชนิด chimera โดยผลการทดสอบใน phase 

2 b ที่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่าวัคซีนดังกล่าวมีความปลอดภัยและทำให้เกิดภูมิคุ้มกันชนิด 

neutralizing ต่อเชื้อไวรัสเดงกีทั้ง 4 สายพันธุ์ และมีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อไวรัสเดงกีได้ 3 ใน 

4 สายพันธุ์ อย่างไรก็ตามการทดสอบวัคซีนดังกล่าวในอาสาสมัครจำนวนที่มากขึ้นในหลายประเทศที่อยู่

ทั้งในทวีปเอเซียและทวีปอเมริกาใต้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการใน phase 3 ซึ่งน่าจะให้คำตอบ

เกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้น 

 

ข้อควรคำนึงจากประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
 โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงเป็นพาหะนำโรคซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดในโลกเมื่อ

เทียบกับบรรดาโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงและแมลงเป็นพาหะนำโรค ด้วยการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ 

ในระดับโลกดังได้กล่าวมาแล้วส่งเสริมให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกไปทั่วโลก เนื่องจากการ

ควบคุมยุงลายและการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการจึงควรเรียนรู้

ถึงวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอย่างเหมาะสมโดยในเบื้องต้นจะต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานของ

การดำเนินโรคอย่างถูกต้องซึ่งมีข้อควรคำนึงโดยสังเขปดังนี้: 

 เมื่อผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคไข้เลือดออกควรอธิบายให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยเข้าใจถึง

ธรรมชาติของโรคซึ่งมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไปโดยไม่สามารถบอกได้ในระยะแรกเริ่มว่าผู้ป่วยจะมี

การดำเนินโรคไปในทางใดจึงควรเห็นความสำคัญของการมาติดตามตรวจโรค 

 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสเดงกีควรมีความรู้ความเข้าใจในหลัก

การของวิธีการตรวจเช่นการตรวจหาแอนติบอดีโดยวิธี rapid test ในระยะ 2-3 วันแรกของโรคอาจจะได้

ผลลบทั้งๆที่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเดงกี ในระยะนี้การตรวจทางไวรัสด้วยวิธี PCR หรือตรวจNS1จะไวกว่า

เนื่องจากระยะไข้เป็นระยะที่พบเชื้อไวรัสเดงกีในกระแสเลือดได้สูงในขณะที่ยังตรวจไม่พบแอนติบอดีใน

ระยะแรกๆ ของไข้ 
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 การให้ยาเพื่อรักษาตามอาการต่างๆควรจะกระทำด้วยความระมัดระวังและใช้ยาเท่าที่จำเป็น 

เนื่องจากยาหลายชนิดอาจทำให้เลือดออกง่าย อาจมีส่วนทำให้สมรรถภาพการทำงานของตับเสื่อมไป

และเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา 

 ถึงแม้โรคไข้เลือดออกจะพบได้บ่อยแต่พึงระลึกว่ายังมีโรคติดเชื้ออื่นๆที่มีอาการไข้สูงเป็นอาการ

นำจึงควรวิเคราะห์แยกโรคด้วยการซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียดร่วมกับการตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการที่เหมาะสมอันนำไปสู่การวินิจฉัยที่ถูกต้อง 

 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ต้องให้การรักษาด้วยสารน้ำควรพิจารณาทั้งชนิดและปริมาณของสารน้ำ

ที่ให้อย่างเหมาะสมพร้อมกับการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อการปรับเปลี่ยนการรักษาได้ทันท่วงที 

 ควรคำนึงไว้เสมอว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกได้ง่ายจึงควร

หลีกเลี่ยงหัตถการที่อาจทำให้เกิดภาวะเลือดออกดังกล่าว 

 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีลักษณะทางคลินิกที่แปลกไปจากเดิมโดยส่วนใหญ่จะมีอาการทาง

สมองและมีสมรรถภาพการทำงานของตับเสื่อมไป มีอัตราตายสูงโดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นในเด็กเล็กมัก

วินิจฉัยได้ช้า การวินิจฉัยโรคได้แต่เนิ่นๆ จะทำให้ดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

 

สรุป 
 โรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก  

ในทศวรรษที่ผ่านมา มีองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในแง่ระบาดวิทยา พยาธิกำเนิดของ

โรค ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ป่วย และการควบคุมป้องกัน

โรค ในปจัจบุนัมหีลกัฐานชดัเจนในประเทศไทยและประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตว้า่ อายขุองผูป้ว่ย 

ที่ได้รับการรายงานเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเด็กโตและผู้ใหญ่ พยาธิกำเนิดของโรคยังไม่ทราบชัดเจน แต่

ประเด็นทางภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลและความรุนแรงของไวรัสกำลังเป็นที่สนใจในหมู่นักวิจัย ลักษณะทาง

คลินิกในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีมักมีอาการทางคลินิกที่ไม่รุนแรงเหมือนในผู้ป่วยเด็ก มีรายงาน

ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีลักษณะทางคลินิกที่ผิดแปลกไปจากเดิมหรือมีการติดเชื้ออื่นร่วมด้วยเช่นเดียวกับใน 

ผู้ป่วยเด็ก มีการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีทางชีวโมเลกุลและมีการศึกษาจากสิ่งส่งตรวจที่ไม่ใช่

เลือดได้แก่ ปสัสาวะ น้ำลาย การดูแลรักษาผู้ป่วยอาศัยการให้สารน้ำเป็นสำคัญ แนวทางในการรักษา 

ผู้ป่วยผู้ใหญ่มีความแตกต่างไปจากผู้ป่วยเด็กบ้างดังที่อายุรแพทย์ได้มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการ

รักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคไข้เลือดออกไว้แล้ว สำหรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเดงกีกำลังอยู่ระหว่างการ

ทดสอบในภาคสนาม  

  

1-3 
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ภาคผนวก
แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่ ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาชีพ*   

 ไข้เดงกี (dengue fever;DF) และไข้เลือดออก (dengue hemorrhage fever; DHF) เกิดจากการ

ติดเชื้อไวรัส dengue ซึ่งมี 4 ซีโรทัยพ์ คือ DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4 ที่นำโดยยุง (Aedes aegypti, 

A. albopictus, A. polynesiensis) ในปจัจุบันพบเพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต ้มหาสมทุรแปซฟิกิและ ในตอนกลางและใตข้องทวปีอเมรกิา ประเทศไทยเปน็พืน้ทีท่ีม่อีบุตักิารณ์ 

การเกิดโรคบ่อยโดยเฉพาะในชุมชนเมือง ไข้เดงกีและไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเนื่องมาจาก

การขยายตัวของประชากร การเกิดชุมชนเมืองใหญ่ รวมทั้งการเดินทางอย่างรวดเร็วในปจัจุบันทำให้การ

กระจายของยุงลายที่นำเชื้อไวรัสเดงกีหลายซีโรทัยพ์หรือบุคคลที่นำเชื้อนี้ไปด้วยในระยะที่มีอาการป่วย 

ในประเทศไทยโรคไข้เลือดออกพบได้ตลอดทั้งปีแต่พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝน การระบาดของโรคไข้เลือด
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ออกในประเทศไทยมักมีการระบาดปีเว้นสองปีแต่พบว่าในระยะหลังกลับพบว่าการระบาดไม่มีแบบแผน

แน่นอน แม้ว่าอัตราป่วยเพิ่มขึ้นแต่กลับพบว่าอัตราป่วยตายในโรคไข้เลือดออกลดลงอย่างมากจนเหลือ

เพียงร้อยละ 0.15  ซึ่งแสดงถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกดีขึ้น เด็กเป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อไวรัส

ชนิดนี้บ่อยที่สุดและอัตราตายสูงโดยเฉพาะในช่วงอายุ 5-9 ปี ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกมีอายุ

เฉลี่ยสูงขึ้นกว่าในอดีตโดยพบได้บ่อยขึ้นในเด็กโต วัยรุ่นและ ผู้ใหญ่ การติดเชื้อในผู้ใหญ่แม้ว่าจะมี

เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าเด็ก (ประมาณร้อยละ 20-40) แต่ก็จะมีจำนวนผู้ป่วยผู้ใหญ่จำนวนมากได้ในช่วงที่มี

การระบาดของโรค  

 ผู้ใหญ่ที่มีการติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยทั่วไปมีอาการ/อาการแสดง และการดำเนินโรคคล้ายกับที่พบ

ในเด็ก แต่ผู้ป่วยบางรายมีอาการมากและมักต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเช่น ไข้สูง ปวดตาม

กล้ามเนื้อมากมีเลือดออกผิดปกติ บางรายอาจมีภาวะความดันโลหิตต่ำหรือภาวะช็อกร่วมด้วย (dengue  

shock syndrome ;DSS) อย่างไรก็ตามรายงานการติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ใหญ่อาจน้อยกว่าความเป็นจริง

เนื่องจาก แพทย์ผู้ดูแลอาจไม่ได้คิดถึงการติดเชื้อนี้ในผู้ป่วยบางกลุ่มโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยบาง

รายอาจมีอาการเพียงเป็นไข้ ปวดเมื่อยตามตัว และอาการป่วยหายเองได้โดยไม่ได้รับการวินิจฉัย 

(undifferentiated fever) หรือไม่มีอาการของการติดเชื้อ (asymptomatic infection) ผู้ใหญ่มักพบว่าเป็นไข้

เดงกีมากกว่าไข้เลือดออก แต่ในรายที่เป็นไข้เลือดออกมักพบได้บ่อยในวัยรุ่น ผู้ใหญ่อายุน้อย อาการ/

อาการแสดงคล้ายที่พบในผู้ป่วยเด็ก และผู้ป่วยไข้เลือดออกอาจมีอาการหนักเนื่องจากได้รับการวินิจฉัย

และการรักษาที่ล่าช้าเพราะแพทย์ไม่นึกถึงโรคไข้เลือดออกในผู้ป่วยผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่ส่วนมากจะไปพบ

แพทย์ช้าจะไปเมื่อมีอาการมากแล้ว นอกจากนี้ผู้ใหญ่ยังมีโรคประจำตัวมากกว่าในเด็กเช่น โรคแผล

กระเพาะอาหารที่ทำให้อาการเลือดออกมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่วนโรคประจำตัวอื่นๆที่ทำให้การรักษายุ่ง

ยากมากขึ้นได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคไต โรคตับ โรคหัวใจ  

 

ไข้เดงกี (dengue fever : DF) (WHO 1997) 

 เนื่องจากอาการและอาการแสดงของไข้เดงกี มีความแตกต่างกันได้มาก ดังนั้นการวินิจฉัยให้ถูก

ต้องโดยการใช้อาการทางคลินิก หรือการให้คำนิยามตามอาการของโรคจึงเป็นเรื่องยาก ต้องอาศัยการ

ตรวจแยกเชื้อไวรัส การตรวจ NS1,PCR และ/หรือ การตรวจหาแอนติบอดีในการให้การวินิจฉัย  

 

เกณฑ์การวินิจฉัยไข้เดงกี(dengue fever)  
 Probable case คือ ผู้ป่วยที่มีอาการไข้เฉียบพลันร่วมกับอาการ/สิ่งตรวจพบอย่างน้อย 2 ข้อต่อ

ไปนี้ 

 ปวดศีรษะ 

 ปวดกระบอกตา 

 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
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 ปวดข้อ ปวดกระดูก 

 ผื่น 

 ภาวะเลือดออก ที่พบบ่อย คือ มีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง (petechiae), เลือดกำเดา tourniquet 

test ให้ผลบวก   

 ตรวจ CBC พบมีเม็ดเลือดขาวต่ำ จำนวนนิวโตรฟิลต่ำและตรวจพบ atypical lymphocyte และ 

มีผลบวกของ IgM/ IgG โดย immunochromatographic test หรือ rapid ELISA test ใน การตรวจตัว

อย่างซีรั่ม 1 ครั้งในระยะแรกของโรค หรือ ผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ที่ขณะนั้นมีการระบาดของโรคและมีผลการ

ตรวจวินิจฉัยสาเหตุของไข้เฉียบพลันอื่นๆให้ผลลบ 

 Confirmed case คือ ผู้ป่วยที่มีผลการตรวจแยกเชื้อไวรัสหรือตรวจด้วยวิธี NS1 หรือ PCR 

และ/หรือตรวจพบแอนติบอดียืนยันการติดเชื้อเดงกี (ได้แก่ การตรวจ MAC-ELISA test พบ anti DEN 

IgM > 40 ยูนิทและมีค่ามากกว่า anti JE IgM หรือ ตรวจ ELISA พบ anti DEN IgG titers เพิ่มขึ้น > 

2 เท่าและ convalescent IgG มีค่า > 100 ยูนิท) 

 

ไข้เลือดออกเดงกี (dengue hemorrhagic fever: DHF) (WHO 1997) 

 ผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกข้อ 1 และ 2 ร่วมกับมีการเปลี่ยนแปลงทางห้องปฏิบัติการทั้ง 2 ข้อ 

คือ  

 1.  ไข้เฉียบพลันและสูงลอย 2-7 วัน 

 2.  ภาวะเลือดออกอย่างน้อยมี tourniquet test ให้ผลบวกร่วมกับอาการเลือดออก อื่นๆ 

 3. จำนวนเกร็ดเลือดน้อยกว่า/เท่ากับ 100,000 ตัว/ลบ.มม. (< 100x10 / L) หรือตรวจพบใน 

blood smear น้อยกว่า/เท่ากับ 6  ตัว/oil field 

      4. มีหลักฐานการรั่วของพลาสมา (plasma leakage) เช่น เลือดข้นขึ้น (hemoconcentration)  

ดูจากมีการเพิ่มขึ้นของค่า hematocrit (Hct)  มากกว่า/เท่ากับร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ Hct เดิม หรือมี

น้ำในช่องปอด (pleural effusion) หรือมีน้ำในช่องท้อง (ascites) หรือมีระดับโปรตีน/อัลบูมินในเลือดต่ำ 

(tourniquet test ให้ผลบวกร่วมกับการตรวจพบ pleural effusion/ascites มีความไวในการวินิจฉัยได้ถูก

ต้องร้อยละ 96)  

 

เกณฑ์การวินิจฉัยไข้เลือดออกเดงกี
 การวินิจฉัยไข้เลือดออกเดงกี โดยอาศัยอาการแสดงทางคลินิก และการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิ

สรีรวิทยาที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงในระดับเกล็ดเลือด และการรั่วของพลาสมา มีความแม่นยำสูง 

และช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะวิกฤติ/ช็อก 

 อาการทางคลินิก:     
 1. ไข้เฉียบพลันและสูงลอย 2-7 วัน 
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 2. ภาวะเลือดออก โดยตรวจพบ tourniquet test ให้ผลบวก ร่วมกับอาการ เลือดออกอื่นๆ 

 3.  ตับโต มักกดเจ็บ 

 4.  มีการเปลี่ยนแปลงในระบบไหลเวียนโลหิต หรือมีภาวะช็อก 

 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ: 
 1. จำนวนเกร็ดเลือดน้อยกว่า/เท่ากับ 100,000 ตัว/ลบ.มม.(< 100x10 /L)*                                             

 2. เลือดข้นขึ้น ดูจากมีการเพิ่มขึ้นของ Hct มากกว่า/เท่ากับร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ Hct เดิม 

(hemoconcentration) หรือ มีหลักฐานการรั่วของ พลาสมา เช่น มี pleural effusion หรือ ascites หรือ 

มีระดับโปรตีน /อัลบูมินในเลือดต่ำ 

 3. ตรวจ CBC พบมีเม็ดเลือดขาวต่ำ จำนวนนิวโตรฟิลต่ำและตรวจพบ atypical lymphocyte 

 *หมายเหตุ ระดับเกร็ดเลือดอาจประมาณได้จากการนับในแผ่นสไลด์ที่ตรวจนับแยกชนิดเม็ด

เลือดขาว ให้นับจำนวนเกร็ดเลือดใน 10 oil fields ถ้าพบว่าค่าเฉลี่ยน้อยกว่า/เท่ากับ 6 ตัว/oil field ให้

ถือว่าเกร็ดเลือดน้อยกว่า/เท่ากับ 100,000 ตัว/ลบ.มม. ( < 100x10 /L) 

 

การดำเนินโรคของไข้เลือดออกเดงกี 
 ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกเดงกีมีการดำเนินโรค แบ่งเป็น 3 ระยะ(stage) คือ 

 ระยะที่ 1 ระยะไข้ (acute febrile stage) ผู้ป่วยทุกรายจะมีไข้สูงเฉียบพลัน ส่วนใหญ่จะมีไข้สูง

ลอย 2-7 วัน มักมีอาการปวดกล้ามเนื้อ บางรายมีหน้าแดง (flushed face) อาจมีจุดเลือดออกหรือมีผื่น

แบบ erythema หรือ maculopapular บางรายมีอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่น คลื่นไส้ อาเจียน 

ท้องเสีย อาจมีอาการปวดท้องหรือมีตับโตโดยเฉพาะในช่วงท้ายของระยะไข้  

 ระยะที ่2 ระยะวกิฤต ิ(critical stage) เปน็ระยะทีม่กีารรัว่ของพลาสมา โดยการรัว่ของพลาสมา 
ประมาณ 24-48 ชั่วโมงในช่วงตั้งแต่ปลายระยะไข้จนถึงระยะไข้ลด ผู้ป่วยบางรายจะมีระบบการไหล

เวียนโลหิตล้มเหลว/ภาวะช็อก ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการมีไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว อาจมีอาการ

ปวดท้องด้านขวา ตรวจพบตับโต กดเจ็บ มีอาการเลือดออกผิดปกติ 

 ระยะที่ 3 ระยะฟื้นตัว (convalescent stage) เมื่อเข้าสู่ระยะฟื้นตัวผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการดี

ขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาประมาณ 2 – 3 วัน ผู้ป่วยมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้น ตรวจพบความดันโลหิต

ปกติ ชีพจรเต้นช้าลงและแรงขึ้น  ค่า Hct ลดลงมาคงที่  อาจตรวจพบ ผื่น (convalescent rash) ที่มี

ลกัษณะเปน็วงกลมเลก็ๆ สขีาวของผวิหนงัปกตทิา่มกลางผืน่สแีดง (ซึง่พบไดใ้นผูป้ว่ยไขเ้ดงกเีชน่เดยีวกนั) 

ความรุนแรงของไข้เลือดออกเดงกี ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกเดงกีในระยะที่ 2 มีความ

รุนแรงของโรคแบ่งเป็น 4 ระดับ (grade)** คือ  

 Grade I ไม่มีภาวะช็อก มีแต่การตรวจพบ tourniquet testให้ผลบวก และ/หรือ easy bruising 

 Grade II ไม่มีภาวะช็อก แต่มีภาวะเลือดออก เช่น มีจุดเลือดออกตามตัว มีเลือดกำเดาหรือ

อาเจียน/ ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด/ สีดำ 
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 Grade III มีภาวะช็อก โดยมีชีพจรเบาเร็ว   pulse pressure แคบ หรือ ความดันโลหิตต่ำ 

หรือ มีตัวเย็น เหงื่อออก กระสับกระส่าย 

 Grade IV มีภาวะช็อกรุนแรง วัดความดันโลหิต และ/หรือ จับชีพจรไม่ได้ 

 **หมายเหตุ ไข้เลือดออกเดงกี grade I และ grade II แตกต่างจากไข้เดงกีและโรคอื่นๆ ตรงที่

มีการรั่วของพลาสมาร่วมกับจำนวนเกร็ดเลือดที่มีค่าน้อยกว่า/เท่ากับ 100,000 ตัว/ลบ.มม. (< 100x109 

/L)  

 ไข้เลือดออกเดงกีที่มีระดับความรุนแรงเป็น grade III และ grade IV ถือเป็น dengue shock 

syndrome (DSS) 

 

ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเดงกีรุนแรงและอาการ/อาการแสดงที่เป็นสัญญาณอันตราย 
 (Warning signs in severe dengue infection: WHO 2009) 

 การติดเชื้อเดงกีรุนแรง (severe dengue) คือผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อเดงกีที่มีอาการ อาการแสดง 

ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

 1. มีภาวะช็อกจากการรั่วของพลาสมา (severe plasma leakage) ได้แก่ ความดันโลหิตต่ำ   

มือเท้าเย็น (poor capillary perfusion)  

 2.  มีเลือดออกผิดปกติรุนแรง (severe bleeding)  

 3.  มีการทำงานของอวัยวะล้มเหลว(severe organ impairment) เช่น ภาวะตับวาย มีค่า AST 

หรือ ALT > 1,000 ยูนิท/มล. ไตวาย การหายใจล้มเหลว ความรู้สึกตัวลดลง(alteration of 

consciousness) เป็นต้น    

 แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยควรเฝ้าสังเกตอาการ อาการแสดง ค่าความเข้มข้นของเลือด ที่เป็นสัญญาณ

อันตราย (warning signs) ก่อนผู้ป่วยจะมีการติดเชื้อรุนแรง (severe dengue) ได้แก่ อาเจียนรุนแรง 

ปวดท้องหรือกดเจ็บที่ท้อง ตับโต ซึมลง หายใจลำบาก เลือดออกจากเยื่อบุต่างๆ (เลือดกำเดา เลือด

ออกไรฟนั), เลือดออกในจอม่านตา  มีการบวมจากการรั่วของ พลาสมา ปสัสาวะลดลง เลือดข้นขึ้น

ร่วมกับมีการลดลงของจำนวนเกร็ดเลือด (ดังรูปที่ 1 )   

 

รูปที่ 1 ผู้ป่วยติดเชื้อเดงกีที่มีการติดเชื้อรุนแรง (severe dengue) และอาการ/อาการแสดงที่เป็น

สัญญาณอันตราย (warning signs)  

           ผู้ป่วยมีการติดเชื้อเดงกี                 ผู้ป่วยมีการติดเชื้อเดงกีรุนแรง  

       + อาการ/อาการแสดงที่เป็นสัญญาณอันตราย              (severe dengue) 

                    (warning signs)                        
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 แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ใหญ่สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก 

และผู้ป่วยที่รับไว้รักษาไว้ในโรงพยาบาล(ดังรูปที่  2 และ 3) 

รูปที่ 2 แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ใหญ่ 
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รูปที่ 3 แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ใหญ่(ต่อ) 
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คำอธิบาย 
 1. ผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อไวรัสเดงกีได้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการต่อไปนี้ 

 มไีข ้< 10 วนั ปวดกลา้มเนือ้มาก ปวดขอ้ ปวดกระดกู ปวดศรีษะ ปวดกระบอกตา หนา้แดง 

คลื่นไส้ อาเจียน  

 ไม่มีอาการเด่นชัดของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น น้ำมูก ไอ เจ็บคอ 

 ไม่มีอาการหรืออาการแสดงของการติดเชื้อของอวัยวะอื่นๆ แพทย์ควรคำนึงถึงโรคอื่นๆ เสมอใน

กรณีที่สงสัยว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อไวรัสเดงกี เช่น การติดเชื้อมาลาเรีย การติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง ฯลฯ 

 2. ผู้ป่วยที่มีอาการและอาการแสดงทางคลินิกที่ควรให้การวินิจฉัยเบื้องต้นว่ามีการติดเชื้อไวรัส

เดงกี     

  2.1 ผู้ป่วยที่มีไข้น้อยกว่า/เท่ากับ 3 วัน ที่ตรวจพบ tourniquet test ให้ผลบวก หรือ WBC 

น้อยกว่า 10,000 ตัว/ลบ.มม. (< 10x10 /L)  

  2.2 ผู้ป่วยที่มีไข้ 4 – 10 วัน ที่ตรวจพบ WBC น้อยกว่า 5,000 ตัว/ลบ.มม.(< 5x10 L) 

ร่วมกับ จำนวนเกร็ดเลือดน้อยกว่า 140,000 ตัว/ลบ.มม. (<140x10 /L); หรือ Hct มากกว่า/เท่ากับ 

ร้อยละ 45 อาจพิจารณาส่งตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเดงกี (laboratory diagnosis for 

acute dengue infection) 

 วิธีทำ tourniquet test คือ วัดความดันโลหิตด้วยเครื่องวัดที่มีขนาด cuff พอเหมาะกับขนาดต้น

แขนส่วนบนของผู้ป่วย คือครอบคลุมประมาณ 2 ใน 3 ของต้นแขน บีบความดันไว้ที่กึ่งกลางระหว่าง 

systolic และ diastolic pressure รัดค้างไว้ประมาณ 5 นาที หลังจากนั้นจึงคลายความดัน รอ 1 นาที 

หลังคลายความดันจึงอ่านผลการทดสอบ ถ้าตรวจพบจุดเลือดออกเท่ากับหรือมากกว่า 10 จุดต่อ 

ตารางนิ้ว ถือว่าให้ผลบวก ให้บันทึกผลเป็นจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว  

 3. ในกรณีต้องการตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเดงก ี (laboratory diagnosis for 

acute dengue infection):  

  3.1  ผู้ป่วยที่มีไข้ 1 - 3 วัน พิจารณาตรวจด้วยวิธี NS1 หรือ PCR ในซีรั่มหรือพลาสมา 

(ให้ผลบวกได้ร้อยละ 80-90 แต่ผลบวกจะลดต่ำลงในกรณีที่ส่งตรวจหลังมีไข้แล้วเกิน 3วัน) และ/หรือเก็บ

ซีรั่มแรกเพื่อส่งตรวจหาแอนติบอดีตามความเหมาะสม 

  3.2 ผู้ป่วยที่มีไข้ตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป พิจารณาตรวจแอนติบอดี เช่น ELISA หรือ rapid 

immunochromatographic test (rapid test, IgMให้ผลบวกเทียม/ลบเทียมประมาณร้อยละ 10-20) 

  3.3  การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้การวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเดงกี 

   3.3.1  การตรวจด้วยวิธี การแยกเชื้อไวรัสเดงกี (virus isolation and identification) 

หรือ การตรวจด้วยวิธี NS1 หรือ PCR   

   3.3.2 การตรวจด้วยวิธี antibody capture EIA  
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     3.3.2.1 ในกรณีที่ต้องแปลผลจากซีรั่มเดียว วินิจฉัยได้เมื่อ anti DEN IgM > 

40 ยูนิท และมีค่าสูงกว่า anti JE IgM 

     3.3.2.2 ในกรณีที่มี acute และ convalescent sera วินิจฉัยได้เมื่อ anti DEN 

IgM ครั้งแรก < 15 ยูนิท และครั้งที่ 2 > 30 ยูนิท ในกรณี anti DEN IgM-to-IgG ratio > 1.8:1 

วินิจฉัยว่าเป็น primary infection และในกรณี < 1.8:1 วินิจฉัยว่าเป็น secondary  infection 

     3.3.2.3 วินิจฉัยว่าเป็น secondary infection ถ้า IgG ใน convalescent serum 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่าเทียบกับ acute serum และ IgG ใน convalescent serum พบมีค่า > 100  

ยูนิท 

   3.3.3  การตรวจด้วยวิธีที่ได้ผลรวดเร็ว (rapid tests) ปัจจุบันมีชุดการตรวจสำเร็จรูป

หลายชนิด เป็นการตรวจสอบขั้นต้นที่ได้ผลเร็วแต่มีความไว ความจำเพาะ และความถูกต้อง แตกต่าง

กันได้มาก ใช้เป็นการตรวจกรองขั้นต้นเท่านั้น ควรยืนยันด้วยการตรวจมาตรฐาน ดังกล่าวข้างต้นเสมอ

หากสามารถกระทำได้ 

 4. แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยควรเฝ้าสังเกตอาการ อาการแสดง ค่าความเข้มข้นของเลือด ที่เป็น

สัญญาณอันตราย (warning signs) ในผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อเดงกีก่อนผู้ป่วยจะมีการติดเชื้อรุนแรง  

(มีภาวะช็อกจากการรั่วของ พลาสมาร่วมกับการมีความดันโลหิตต่ำ เลือดออกผิดปกติรุนแรง หรือมีการ

ทำงานของอวัยวะของร่างกายล้มเหลว) ดังรูปที่ 1   

 5. ข้อบ่งชี้ในการรับผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ อย่างไรก็ตามขึ้น

กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ดูแล)          

  5.1 อาการ/อาการแสดงทางคลินิกที่แพทย์เห็นว่าควรรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล เช่น 

คลื่นไส้/ อาเจียนมาก ฯลฯ 

  5.2 ภาวะเลือดออกรุนแรง เช่น อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด มีประจำเดือนมากผิด

ปกติ ฯลฯ 

  5.3  ให้การวินิจฉัย dengue shock syndrome (DSS), ความดันโลหิตต่ำ   

  5.4  ตรวจพบค่า Hct มากกว่า 50 % 

  5.5  จำนวนเกร็ดเลือดน้อยกว่า/เท่ากับ 20,000 ตัว/ลบ.มม. (< 20x109/L) 

  5.6  ค่า AST หรือ ALT > 500 ยูนิท/มล. 

  5.7  มีภาวะไตวาย ตับวาย หัวใจวาย ซึมลง ขาดออกซิเจนรุนแรง (severe hypoxemia)  

  5.8  สตรีตั้งครรภ์ 

  5.9  ผู้ป่วยอ้วนมาก (morbid obesity) 

  5.10 ผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาติดตามการรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ 

 6. ภาวะเลือดออกมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการมีเกร็ดเลือดต่ำและความผิดปกติของผนัง

หลอดเลือดซึ่งภาวะเลือดออกมักพบในช่วงวันที่ 5-8 ของการมีไข้ ปัจจัยเสี่ยงของการมีเลือดออกใน 
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ผู้ป่วย ได้แก่ การมีเกร็ดเลือดต่ำ (มีจำนวนเกร็ดเลือดน้อยกว่า/เท่ากับ 20,000 ตัว/ลบ.มม. (< 20x10 /

L), การมีค่า AST, ALT สูง การมีค่า PT ยาวมากกว่าปกติ ผู้ป่วยที่ป่วยเป็น DHF รุนแรง ผู้ป่วยที่มี

ภาวะ disseminated intravascular coagulopathy (DIC), ผู้ป่วยที่มีภาวะตับวาย มักพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มัก

มีภาวะ coagulopathy ร่วมด้วยทำให้มีอาการเลือดออกรุนแรงโดยเฉพาะการมีเลือดออกในระบบทางเดิน

อาหาร  

  6.1 ไม่แนะนำให้เกร็ดเลือดในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำที่โดยไม่มีเลือดออกรุนแรง หรือมี

เพียงจุดเลือดออกที่ผิวหนัง อาจพิจารณาให้เกร็ดเลือดผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อเลือดออก เช่น active 

peptic ulcer, trauma, liver failure, ได้รับยาต้านเกร็ดเลือดและมีเกร็ดเลือดน้อยกว่า 10,000 ตัว/ลบ.มม. 

(<10x10 /L) 

  6.2 ผู้ป่วยมีเลือดออกผิดปกติรุนแรงจากทางเดินอาหารแพทย์ควรคำนึงถึงภาวะอื่นๆ ที่พบ

ร่วมด้วย เช่น การอาเจียนเป็นเลือดจากการที่ผู้ป่วยมีแผลในการเพาะอาหาร (gastric, duodenal ulcer) 

หรือ gastritis บางกรณีอาจมีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารโดยไม่พบมีการอาเจียนเป็นเลือดแต่พบว่า

มีถ่ายดำ (melena) 

  6.3 ผู้หญิงที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีมีอาการเลือดออกทางช่องคลอด (uterine bleeding)ได้ร้อยละ 

5-25 ซึ่งผู้ป่วยบางรายมีเลือดออกไม่ตรงกับระยะการมีประจำเดือน) พบว่าอาการเลือดออกทาง 

ช่องคลอด มักไม่รุนแรงและมักไม่ต้องได้รับเลือด อย่างไรก็ตามผู้ป่วยบางรายจำเป็นต้องได้รับ hormone 

เพื่อเลื่อนหรือหยุดประจำเดือน  

  6.4 แพทย์ควรระมัดระวังผู้ป่วยกำลังได้รับยาต้านเกร็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของ

เลือดเช่น aspirin, clopidogrel, coumadin, heparin ซึ่งอาจส่งเสริมให้มีเลือดออกผิดปกติมากขึ้น  

 7.  Close monitoring: ต้องเฝ้าติดตามอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดโดย 

         ตรวจวัด ความรู้สึกตัว vital signs, peripheral perfusion ตรวจอาการและอาการแสดงของ 

ผู้ป่วยทุก 15-30 นาที จนกระทั่งพ้นภาวะช็อก หลังจากนั้นควรติดตามทุก 1-4 ชั่วโมง     

  ตรวจค่า Hct 1-4 ครั้งต่อวันหรือตามอาการทางคลินิก    

 ตรวจจำนวนเกร็ดเลือดตามความจำเป็น   

 ตรวจปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับทั้งทางปากและทางเส้นเลือดและจำนวนปสัสาวะ ทุก 1 - 4 

ชั่วโมง ผู้ป่วยควรมีปสัสาวะ 0.5 - 1 มล.ต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง และติดตามการให้สารน้ำโดยให้ปสัสาวะ

มีค่าความถ่วงจำเพาะประมาณ 1.010-1.020 ระมัดระวังการเกิด massive pleural effusion, ascites ที่

อาจมีผลต่อการหายใจทำให้ผู้ป่วยหายใจลำบาก 

 ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือมีโรคประจำตัวอาจจำเป็นต้องตรวจติดตาม O saturation, ECG, 

arterial blood gas, blood sugar, electrolyte,HCO , lactate, BUN/Cr, liver function test, coagulation 

profile ( PT/PTT) เมื่อมีข้อบ่งชี้ 

 

9 

9 

2 

3 
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 8. แนวทางการให้สารน้ำทดแทนในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มีอาการและอาการแสดงทาง

คลินิกที่มีการรั่วของพลาสมา(plasma leakage):เอกสารอ้างอิง 3 

  9. ผู้ป่วยที่ช็อกจะรู้สติดีอาจทำให้พลาดการวินิจฉัยภาวะช็อก โดยคิดว่าผู้ป่วยดูเหมือนคน

อ่อนเพลียไม่มีแรงเท่านั้น ดังนั้นหากไม่วัดความดันโลหิตหรือจับชีพจรจะทำให้ไม่สามารถวินิจฉัยภาวะ

ช็อกได้ ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง ต้องระวังว่าในขณะช็อกผู้ป่วยอาจมีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

รวมทั้งต้องระมัดระวังการให้ยาลดความดันโลหิตแก่ผู้ป่วย  

 10. ในกรณีที่ความดันโลหิตไม่ดีขึ้นแพทย์ควรเปลี่ยนสารน้ำที่ให้แก่ผู้ป่วยเป็น colloid เช่น fresh 

frozen plasma(FFP), 0.9% normal saline solution ร่วมกับ  albumin การเลือกใช้ Dextran ควรใช้ด้วย

ความระมัดระวัง เพราะอาจทำให้เกิด platelet dysfunction มากขึ้นในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ส่วนการให้ Starch 

จากการศกึษาในเดก็พบวา่สารนำ้กลุม่ starch สามารถแกไ้ขภาวะ shock ไดแ้ละไมพ่บ serious adverse 

reaction แต่ไม่มีการศึกษาในผู้ป่วยผู้ใหญ่ในการเปรียบเทียบการให้สารน้ำกลุ่ม starch กับ crystalloid 

ในผู้ป่วย dengue shock syndrome เนื่องจากข้อมูลในปจัจุบันพบว่าการให้สารกลุ่มนี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะ

ช็อก พบว่าไม่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยแต่อาจมีปัญหาในด้านไตวายและเพิ่มอัตราการรักษา

โดยการล้างไต ดังนั้นควรหลีกเลี่ยง และเลือกใช้สารcolloid ชนิดอื่น เช่น albumin 

 11. การให้ vasopressor ให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป เนื่องจากยากลุ่มนี้จะทำให้ผู้ป่วยมีความดัน

โลหิตสูงขึ้นทั้งๆ ที่ยังมี plasma volume ไม่เพียงพอจากการที่มีการรั่วของพลาสมาอย่างรวดเร็วและ 

ต่อเนื่องอยู่ ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะช็อกนานต่อไปอีกแม้จะได้รับการรักษาด้วย IV fluid แล้ว ดังนั้นควร

เลือกให้ในกรณีผู้ป่วยที่ได้สารน้ำเต็มที่แล้ว แต่ผู้ป่วยยังมีความดันโลหิตต่ำอยู่หรือในกรณีที่เริ่มมีผลข้าง

เคียงจากการให้สารน้ำเนื่องจากมีการรั่วของสารน้ำออกนอกเส้นเลือดโดยเฉพาะภาวะ pulmonary 

edema การศึกษาในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาของยา vasopressor ในผู้ป่วย 

dengue shock ดังนั้นหากอนุมานตามการศึกษาของผู้ป่วย shock โดยทั่วไป อาจพิจารณาให้ยา 

vasopressor  ที่แนะนำโดย international sepsis guideline ได้แก่ surviving sepsis guideline 2012(http:/

/www.idsociety.org/uploadedFiles/IDSA/GuidelinesPatient_Care/IDSA_Practice_Guidelines/Fever_and_ 

Infections/2013%20Sepsis%20Guidelines.pdf) โดยพิจารณาให้ norepinephrine เป็นยาชนิดแรก และ

อาจพิจารณาเพิ่มยา vasopressin / adrenaline แต่ไม่แนะนำให้ใช้ dopamine เนื่องจากพบผลข้างเคียง

ในด้านการเต้นผิดจังหวะของหัวใจเพิ่มขึ้น  
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ผู้ป่วยมีความดัน 

โลหิตต่ำ และ/หรือ 

pulse pressure < 20 

mmHg 

End point  

Target : ความดันโลหิต

ปกติ pulse pressure  

> 20 mmHg, Urine sp 

gr 1010-1020 Keep 

urine output 0.5-1.0 ml/

Kg/hr, Hct~40-45%  

 

Limitation: 

leakage syndrome เช่น 

pleural effusion, ascites, 

crepitation  

วิธีการ 

IV isotonic crystalloid 

เช่น 0.9%saline หรือ 

RLS  

5-7 ml/kg/hr x1-2 hr ถ้า 

clinical และ parameter 

ดีขึ้น ให้ลดสารน้ำเป็น 

3-5 ml/Kg/hr x 2 -4 hr 

จากนั้นลดสารน้ำเป็น  

2-3 ml/Kg/hr จนอาการ

คงที่ ถ้า clinical และ 

parameter ไม่ดีขึ้น/แย่ลง 

ให้เพิ่มสารน้ำเป็น 7-10 

ml/Kg/hr อีก 1-2 ชม 

(ภายใน 2-4 ชม) และ

ผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก 

 

 

 

End point  

Target : ความดันโลหิต

ปกติ pulse pressure > 

20 mmHg, Urine sp gr 

1010-1020 Keep urine 

output 0.5-1.0 ml/Kg/hr, 

Hct~40-45%  

 

Limitation: 

leakage syndrome เช่น 

pleural effusion, 

ascites, crepitation  

วิธีการ 

IV isotonic crystalloid 

เช่น 0.9%saline หรือ 

RLS 10-20 ml/kg/hr  

(500-1000 ml)x 1-2 hr 

ถ้า clinical และ 

parameter ดีขึ้น ให้ลด

สารน้ำเป็น 5-7 ml/Kg/hr 

x 1-2 hr และปรับลด

ตามลำดับ ถ้า clinical 

และ parameter ไม่ดีขึ้น 

/แย่ลง ให้เปลี่ยนสารน้ำ

เป็น colloid solution 

เช่น 5% albumin, 

Dextran, FFP 10 ml/kg/

ผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก 

แม้ได้รับสารน้ำ 

crystalloid solution 

อย่างเต็มที่แล้ว 

End point  

Target : ความดันโลหิต

ปกติ , pulse pressure 

> 20 mmHg, Urine  

sp gr 1010-1020 Keep 

urine output 0.5-1.0 

ml/Kg/hr, Hct~40-45%  

 

Limitation: 

leakage syndrome เช่น 

pleural effusion, 

ascites, crepitation  

วิธีการ 

พิจารณาหาสาเหตุร่วม 

เช่น severe bleeding, 

metabolic acidosis, 

severe sepsis, 

pneumothorax เป็นต้น 

และเริ่มให้ยาประคอง

ความดันโลหิต 

(vasopressor) เช่น 

norepinephrine ขนาด

เริ่มต้นที่ 0.1-0.2 mcg/

kg/min และปรับขนาด

ยาทุก 10-15 นาที 

(max dose 1-2 mcg/

kg/min ) เมื่ออาการดี

ผู้ป่วยมีความดัน    

โลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ     

และ pulse pressure      

> 20 mmHg    

End point 

Target : ความดัน 

โลหิตปกติ pulse  

pressure > 20 mmHg, 

Urine sp gr 1010-1020 

Keep urine output  

0.5-1.0 ml/Kg/hr,  

Hct~40-45% 

Limitation:  

leakage syndrome เช่น 

pleural effusion,  

ascites, crepitation 

วิธีการ 

ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ 

ช็อกพิจารณาให้สาร 

น้ำทางเส้นเลือดได้แก่  

5%D saline , NSS  

เฉพาะในผู้ป่วยที่มีอ 

าการอาเจียน และ 

รับประทานอาหาร/ 

ดื่มน้ำเกลือแร่ไม่ได้  

โดยเริ่มที่ให้ในอัตรา  

40-80 ml/hr เมื่อผู้ป่วย 

เริ่มเข้าสู่ระยะวิกฤต  

ให้ค่อยๆ เพิ่มอัตราการ 

ให้สารน้ำทางเส้นเลือด 

โดยปรับตามอาการทาง 

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกระยะที่ 2 และมีการรั่วของพลาสมา (plasma leakage)   
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คลินิก, vital signs, Hct 

ปริมาณปสัสาวะและ 

ความถ่วงจำเพาะของ 

ปสัสาวะ 

ประเมินอาการ ถ้าไม่ดี

ขึ้น (ภายใน 2-4 ชม) 

ให้การรักษาแบบผู้ป่วย

ภาวะช็อก 

hr x 1 hr ( เรียงตาม

อักษร )และประเมิน

อาการ ถ้าไม่ดีขึ้น 

รักษาแบบผู้ป่วยที่มี

ภาวะช็อกแม้ได้รับสาร

น้ำ crystalloid solution 

อย่างเต็มที่แล้ว 

ขึ้นให้พิจารณาลดสาร

น้ำและลดยาประคอง

ความดันโลหิตลง 

หมายเหตุ ผู้ป่วยภาวะ

ช็อกต้องการการ

ติดตาม vital signs 

และ parameter ต่างๆ

อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะ

พ้นจากภาวะนี้ 

 12. แพทย์ควรประเมินว่าผู้ป่วยเข้าสู่ระยะฟื้นตัว (convalescent stage) โดย   

  - อาการทั่วไปดีขึ้น มีความอยากอาหาร   

  - ตรวจร่างกายพบ ความดันโลหิตปกติ ไม่มีไข้ อาจพบชีพจรช้า (bradycardia), ผื่น 

(convalescent rash) บริเวณ  แขน ขา อาจมีอาการคันร่วมด้วย 

  - Hct มีค่า < 50% และคงที่ จำนวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น และ % lymphocyte มาก

กว่า % neutrophil, จำนวนเกร็ดเลือดเพิ่มขึ้น เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะฟื้นตัว (convalescent stage) แพทย์

ควรลดการให้สารน้ำทางเส้นเลือดและระมัดระวังภาวะน้ำเกินจากการไหลกลับของน้ำจาก third space 

 ในกรณีที่ไม่มีไข้นานเกิน 1 วัน อาจพิจารณาให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้เมื่อผู้ป่วยไม่มีภาวะเลือดออก

และจำนวนเกร็ดเลือด > 20,000 ตัว/ลบ.มม. (> 20x10 /L) และ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แพทย์อาจส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการในกรณีที่ต้องการยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเดงกี 

   

แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีในสตรีตั้งครรภ ์
 สตรีตั้งครรภ์ที่เป็นไข้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกี มีแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาเช่นเดียวกับ

ผู้ป่วยที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ ควรสงสัยโรคนี้ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีไข้ระหว่างที่มีการระบาดของโรคปัญหาเฉพาะที่

ควรพิจารณาในสตรีตั้งครรภ์คือ 

 

การวินิจฉัย: 
 - การเกิด hemoconcentration อาจถูกบดบังโดย physiologic hemodilution of pregnancy 

 - ควรวินิจฉัยแยกโรคจากโรคที่เกิดจากการตั้งครรภ์ ซึ่งจำเป็นต้องให้คลอดทันที ที่สำคัญคือ 

HELLP syndrome (Hemolysis, Elevated liver enzyme, Low platelet count) 

 -  การรักษา: การให้ยาลดไข้, hydration, rest และ supportive care พิจารณาให้เกร็ดเลือด

เฉพาะในรายที่จะคลอด ให้อยู่ในระดับมากกว่า 50,000 ตัว/ลบ.มม. (> 50x10 /L) 

9 

9 
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ผลของโรคต่อการตั้งครรภ์: 
 - เพิม่ความเสีย่งทีจ่ะเกดิการแทง้ การเจบ็ครรภก์อ่นกำหนดการตกเลอืดระหวา่งหรอืหลงัคลอด 

มารดาเสียชีวิต fetal distress ทารกน้ำหนักน้อย ทารกเสียชีวิตในครรภ์ ขึ้นกับความรุนแรงของโรคและ

อายุครรภ์ 

 - อาจเกิด vertical transmission ร้อยละ 1.6 – 10.5 ทำให้ทารกแรกเกิดมีเกร็ดเลือดต่ำได้ 

(มักเกิดในรายที่มีไข้ก่อนคลอด 1 สัปดาห์) 

 

ผลของการตั้งครรภ์ต่อโรค: 
 -  สตรีตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่อาการของโรคจะรุนแรงกว่าผู้ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ 

 ข้อควรระวังในการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ ่
 1. โรคประจำตัวเรื้อรัง (underlying diseases)  
  ต้องคำนึงถึงโรคประจำตัวเรื้อรัง (underlying diseases) ซึ่งจะพบในผู้ใหญ่มากกว่าในเด็ก 

โดยเฉพาะโรค coronary heart disease, peptic ulcer, hypertension, DM, cirrhosis, chronic kidney 

diseases เป็นต้น 

 2. การเพิ่มขึ้นของ liver transaminase 

  ผู้ป่วยไข้เดงกี และไข้เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่ มักพบมีการเพิ่มขึ้นของ liver transaminase 

(พบได้มากกว่าร้อยละ 90) โดยมักมีการเพิ่มขึ้นของค่า ALT มากกว่า AST แต่มักไม่พบว่าผู้ป่วยมี

อาการตาเหลือง ค่า AST/ALT มักเพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกรายใน 48 ชั่วโมงก่อนไข้จะลดลงและพบสูงสุดใน

ช่วง 7-9 วันหลังมีไข้และจะลดลงสู่ปกติใน 2-3 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายมีอาการรุนแรงและมีภาวะ 

ตับวายจนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได ้ ดังนั้นแพทย์ควรระมัดระวังการให้ยาที่มีผลต่อตับแก่ผู้ป่วยโดย

เฉพาะในผู้ป่วยที่มีค่า AST/ALT สูง เช่น ยาลดไข้ ยาแก้อาเจียนบางชนิด ยารักษาโรคกระเพาะ ผู้ป่วย

ที่มีอาการปวดท้องมาก และมีประวัติปวดท้องอยู่เป็นประจำ/ มีประวัติเป็นโรคกระเพาะ อาจพิจารณา

ให้ยา alum milk , proton pump รับประทาน 

 3.  ภาวะตาเหลือง (jaundice) 
  ภาวะตาเหลืองพบได้ไม่บ่อยแพทย์จำเป็นต้องให้การวินิจฉัยแยกโรคจากการติดเชื้ออื่นๆ

เสมอ เช่น การติดเชื้อในทางเดินน้ำดี ตับอักเสบไวรัส อาการแพ้ยา ผู้ป่วยที่มีอาการเหลืองได้เล็กน้อย

แบบ unconjugated hyperbilirubinemia  อาจเกิดจากภาวะ hemolysis จากโรคเลือด เช่น thalassemia,    

hemoglobinopathy (เช่น HbH disease)ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีภาวะ conjugated hyperbilirubinemia ต้อง

คิดถึงการมีภาวะแทรกซ้อน เช่น การมีภาวะตับวาย ตับอ่อนอักเสบ การมีการติดเชื้อแบคทีเรียในทาง

เดินน้ำดีหรือถุงน้ำดีอักเสบ (acalculus cholecystitis) และการมีการติดเชื้ออื่นๆ ร่วมกับการติดเชื้อ 

ไข้เลือดออก (เช่น การติดเชื้อแบคทีเรีย มาลาเรีย)   
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 4. การติดเชื้อชนิดอื่นร่วมด้วยในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเดงกี(dual infection) 
  อาจพบการติดเชื้อชนิดอื่นร่วมด้วยในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเดงกี (dual infection) มักสงสัยในผู้

ป่วยที่มีอาการผิดแผกออกไป เช่น ไข้นานมากกว่า 10 วัน ท้องเสีย ตาเหลือง อาการปวดท้องนาน 

พบไข้ขึ้นใหม่หลังจากไข้ลงแล้ว การตรวจพบเม็ดเลือดขาว มากกว่า 10,000 ตัว/ลบ.มม.(>10x109/L) 

ร่วมกับการมี neutrophilia, ตรวจพบ band form ของ neutrophil พบว่าการติดเชื้อร่วมกันนี้อาจเป็นการ

ติดเชื้อที่เกิดร่วมกันตั้งแต่ระยะแรก หรืออาจเป็นการติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายหลังโดยเฉพาะการติดเชื้อในโรง

พยาบาล(nosocomial infection) 

 5.  ภาวะเลือดออกจากอวัยวะภายใน (internal hemorrhage) 

  ต้องคิดถึงภาวะเลือดออกจากอวัยวะภายในโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีค่า Hct ลดลงรวดเร็ว 

พิจารณาเตรียมเลือด เกร็ดเลือดและพิจารณาให้โดยเร็วถ้าอาการไม่ดีขึ้นหลังให้สารน้ำทางเส้นเลือด (IV 

fluid) ไปในปริมาณที่มากพอสมควรแล้ว 

 

สรุปแนวการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ใหญ ่
 1. พบว่าผู้ป่วยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มักมาพบแพทย์ด้วยปัญหาเรื่องไข้ซึ่งในกรณีที่แพทย์ไม่ได้คิดถึง

โรคนี้โดยเฉพาะในระยะแรกๆของโรคอาจทำให้ให้การรักษาไม่เหมาะสมรวมทั้งการนำไปสู่การเกิดภาวะ

แทรกซ้อนได้   

 2. แพทย์ผู้ดูแลควรเฝ้าระมัดระวังอาการแทรกซ้อนที่พบได้ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีไข้เดงกีและ 

ไข้เลือดออก เช่น เลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะในช่วงที่ผู้ป่วยมีเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะช็อกในผู้ป่วย 

ไข้เลือดออก (grade III และ IV) พบได้ในผู้ใหญ่และวัยรุ่น การปรับอัตราการให้สารน้ำ (intravenous 

fluid) ก็อาจปรับโดยอาศัยการติดตามอาการทางคลินิก การติดตามค่า Hct การตรวจดูปริมาณปสัสาวะ

และค่าความถ่วงจำเพาะของปสัสาวะของผู้ป่วย 

 3. ควรตรวจ liver transaminase ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสเดงกี โดยเฉพาะผู้ป่วยที่สงสัยว่า

มีตับอักเสบหรือมีประวัติรับประทานยาลดไข้พาราเซตตามอลมากกว่า 2 กรัมต่อวัน ในกรณีที่ค่า AST/

ALT สูงแพทย์ควรระมัดระวังในการใช้ยาเพื่อลดไข้และยาต่างๆ แก่ผู้ป่วย              
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สุนทรียสนทนา:การเรียนรู้ด้วยหัวใจอย่างใคร่ครวญ

อ.พญ.นติมา ติเยาว์*,พญ.วินิทรา แก้วพิลา**

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่มาและความสำคัญ
 การแพทย์ในปัจจุบันกำลังประสบปัญหา เพราะโลกทัศน์ของวิชาชีพแพทย์มีลักษณะ 1) วิธีคิด 

แบบชีวกลไกทางการแพทย์ (Bio-mechanistic medical paradigm) คือมุ่งเน้นการคิดแบบแยกเป็นระบบ 

ไม่เป็นองค์รวม เกิดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกายมากมายเพื่อมุ่งไปแก้ไขปัญหาที่ส่วนย่อย 2) แยกส่วน

มุ่งรักษาอวัยวะ มุ่งรักษาโรคมากกว่ารักษาคน 3) วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ คือ เน้นตรรกะ เหตุผล

มากกว่า ความรู้สึก ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องจิตใจและจิตวิญญาณ 4) ขาดมิติทางสังคม ไม่สนใจ

วัฒนธรรมท้องถิ่น (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2550)

 ประเด็นเรื่องมนุษยธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นอยู่บ่อย  

ครั้ง และได้เริ่มมีกระแสของการผลักดันแนวคิดระบบบริการสุขภาพที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized 

Health care) เกิดขึ้น

 ในระบบการศึกษาวิชาชีพแพทย์ ก็มีการให้ความสำคัญกับเรื่องมนุษยธรรม จริยธรรมและการ   

ผลิตแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ ดังที่บรรจุไว้ใน Outcome core competency และมีการพยายามจัด

การเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาแพทย์พัฒนาเป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์

 นักศึกษาแพทย์ได้แบกรับความคาดหวังทางจริยธรรม เพื่ออุทิศตนและให้การดูแลบำบัด และ 

เยียวยา ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความทุกข์ยากของประชาชนในสังคม และในขณะเดียวกันก็แบกรับความ 

คาดหวังด้านความรู้ความสามารถ ซึ่งมีมากมายมหาศาลเพิ่มจำนวนตามความรู้ของแพทย์เฉพาะทาง

สาขาต่างๆ

 อาจารย์แพทย์ นอกจากจะแบกความคาดหวังในความเป็นแพทย์แบบเดียวกับนักศึกษาแพทย์

แล้ว ยังต้องแบกรับความคาดหวังในการเป็นแบบอย่าง หล่อหลอมและสร้างระบบการผลิตแพทย์ใน

อุดมคติของสังคม และยังประสบปัญหาความสมดุลระหว่างการ “ให้ความรู้” ที่มีเป็นจำนวนมาก 

กับการกระตุ้นและเอื้อให้เกิด “ผู้เรียนรู้” เป็นด้วยตนเอง

 การเรียนแพทย์นั้น ทำให้เกิดความทุกข์ยาก ความเครียดหลากหลาย 1) ภาระงาน ที่มากทำให้ 

ชีวิตส่วนตัวถูกจำกัด  2)  ข้อมูลความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ 3) การเผชิญกับ

ความทุกข์ ความเจ็บป่วย และความตายของมนุษย์ 4) คุณค่าและตัวตนการให้ความสำคัญกับ

คะแนนและการสอบความกลัว การแข่งขัน การเอาตัวรอด การด้อยความสามารถ การอยู่ใต้อำนาจ 

การถูกตัดสิน การให้คุณค่ากับความสามารถและความสำเร็จ  
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 ความเครียดจึงส่งผลให้เกิดกลไกการปกป้องตัวเอง ทำให้ต้องแยกอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น

ออกไป แยกชีวิตส่วนตัวออกไป แยกความเป็นตัวตนของเราออกไป กระบวนการศึกษาจึงค่อยๆ แยกชีวิต 

ออกจากการเรียนรู้ และเรียนโดยไร้ชีวิตชีวา บางคนเรียนด้วยความทุกข์ เกิดความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ 

มองโลกในแง่ร้าย และขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและผู้อื่น ซึ่งอาจจะยิ่งทำให้ห่างไกลจาก

หัวใจความเป็นมนุษย์ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในระบบการศึกษาทั่วไป ไม่เพียงแต่ในการศึกษาแพทย์เท่านั้น

 การตระหนักถึงปัญหาในการเรียนรู้ดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวน

ทัศน์ใหม่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง (Self-transformation) แนวคิดที่วงการต่างๆ ให้ความสนใจ

และความสำคัญ และเริ่มมีการนำไปใช้ในประเทศไทย คือการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative 

Learning) และ จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ซึ่งศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ 

วะสี สรุปไว้ว่า “จิตตปัญญาศึกษาหมายถึงการรู้จิตของตัวเองแล้วเกิดปัญญา ปัญญาหมายถึงการเข้า

สู่ความจริงสูงสุด หรือบางทีก็พูดว่า เข้าถึงความจริง ความดี ความงาม” และพูดถึงจุดมุ่งหมายว่าเป็น

ไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดใหม่ เปลี่ยนแปลงมุมมอง

เกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติใหม่ เปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่โดยสิ้นเชิง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใน

ระดับที่ใหญ่ขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในองค์กรและสังคม เพื่อให้หลุดจากความติดขัดใหญ่ หรือ

วิกฤติการณ์ของมนุษยชาติในปัจจุบัน (ประเวศ วะสี, 2550)

หลักการพื้นฐานในการจัดการกระบวนการเรียนรู้
 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรูปธรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ

คุณลักษณะในตัวผู้เรียนรู้ 5 ประการคือ ให้มีสติในชีวิตประจำวัน เข้าใจและยอมรับตนเอง มีความเข้าใจ

และความรักความเมตตาต่อผู้อื่น เข้าใจและยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติ และเกิดสมดุลในตนเอง 

ร่วมกับเป้าหมายอีกสองประการที่เป็นเงื่อนไขให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน คือการได้เรียนรู้วิธีการที่

หลากหลายในการพัฒนาตนเอง และการมีชุมชนแนวปฏิบัติจิตตปัญญาหรือกัลยาณมิตร

 หลักจิตตปัญญา 7 หรือ 7C’s คือ 1) Contemplation: การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 2)

Compassion: ความรักความเมตตา 3) Connectedness: การเชื่อมโยงสัมพันธ์ 4) Confronting reality: 

การเผชิญความจริง 5) Continuity: ความต่อเนื่อง 6) Commitment: ความมุ่งมั่น 7) Community: 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้

สุนทรียสนทนา(Dialogue)
 วิศิษฐ์ วังวิญญูได้ประมวลแนวคิดว่าด้วย dialogue ของ เดวิด โบห์ม (David Bohm) วิลเลียม 

ไอแซกส์ (William Isaacs) และ มาร์กาเรต เจ. วีตเลย์ (Margaret J. Wheatley) ในแง่ของหลักการ 

dialogue เป็นการรับฟังวิธีคิด วิธีการให้คุณค่า ความหมายของคนอื่นต่อสิ่งที่พูด เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

ละทิ้งสิ่งที่แต่ละคนยึดถือ เพื่อผ่านข้ามพรมแดนแห่งตัวตนไปพร้อมๆ กัน การทำ dialogue มีองค์ประกอบ 

4 อย่างที่สำคัญ คือ
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 1. การฟัง (Deep Listening) คือ การฟังที่ไม่มุ่งหวังสิ่งที่คาดว่าจะได้จากการสนทนา และไม่ใช่การ 

เจรจาเพื่อต่อรอง แต่เป็นการฟังที่รับเอาแนวคิดทั้งหมดของผู้พูด ผู้ฟังยังต้องมีสมาธิไม่วอกแวกไปจาก    

เรื่องที่ฟังอยู่หยุดใช้ความคิดในเรื่องอื่นขณะที่ฟัง กล่าวได้ว่าคือการฝึกสติ ทำให้เกิดสภาวะการว่างจาก  

ความคิดของตนเพื่อรับเอาความคิด ความรู้สึกของคู่สนทนาหรือผู้พูดเข้ามา การได้ฟังอย่างลึกซึ้ง และ

มีคุณภาพจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตนเอง

 2. ห้อยแขวน (Suspending) คือ งดเว้นจากการตัดสิน ให้คุณค่าเรื่องที่ฟัง เว้นการประเมินหรือ  

ทำนายเรื่องของคู่สนทนา รวมทั้งการไม่ใช้ทัศนะแบบขั้วตรงข้าม กล่าวคือ การมอง และเข้าใจว่าสิ่งต่างๆ 

นั้นแบ่งออกเป็นสองด้านที่ตรงข้ามกัน เมื่อเกิดการห้อยแขวนจะทำให้เกิดปัญญา การห้อยแขวน การฟัง 

และการเคารพ ทั้งสามส่วนนี้จึงเสริมกันและกัน เสมือนสติ สมาธิ ปัญญา

 3. เคารพ (Respecting) คือ การปฏิบัติต่อคู่สนทนาประหนึ่งเขาเป็นตัวเราเอง มีความเชื่อมั่น 

และศรัทธาในความดีในตัวของคู่สนทนาทุกคนหากเกิดการลังเลสงสัยกลัวหรือวิตกกังวลจะไม่สามารถ

เกิดความศรัทธาดังกล่าวนี้ได้ การเคารพจะทำให้เกิดสมาธิในวงสนทนา

 4. เสียงของเรา (Voicing) คือ การพูดเมื่อเรารู้สึกอย่างจริงจัง และพูดโดยเปิดเผยอารมณ์ 

ความคิดที่เกิดขึ้นในใจทั้งหมดออกมา ไม่ใช่การเล่าสิ่งที่เป็นความรู้ที่เราจำได้ขึ้นใจหรือเป็นเรื่องที่ไม่ได้

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบริบทขณะนั้น 

 ระยะเวลาในการจัดกระบวนการ : workshop session ในการประชุม วิชาการคณะแพทยศาสตร์ 

มศว

            3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-15.30

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณผู้เรียนรู้ ฝึกกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงการเรียนรู้

ภายนอกกับชีวิตภายใน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและมีความสุข

 2. เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อความสัมพันธ์อันดี เกิดการสื่อสารด้วยการฟังอย่าง    

ลึกซึ้งและการฝึกปฏิบัติด้วยความรักและเมตตา ในหมู่กัลยาณมิตร

 3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีแนวทางในการ   

ฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

วิธีการดำเนินการ 1. วางแผนออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
วัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน
  2. จัดกระบวนการเชิงปฏิบัติการ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และสุนทรียสนทนา

 3. ประเมินผลโดยแบบประเมิน และการสะท้อนความคิดเห็นความรู้สึกในกระบวนการ
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Prenatal diagnosis and patient safety in Maha Chakri Sirindhorn Medical Center

ผศ.นพ.เกษม เรืองรองมรกต

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 การตรวจคัดกรองและการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด (prenatal diagnosis or PND) เป็นกระบวน 

การหลักในการฝากครรภ์ และเป็นกระบวนการสำคัญในการตรวจหาทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติ 

การตรวจคัดกรองเป็นขั้นตอนแรกในการสืบค้นประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสูงที่จะมีความผิดปกติของ

ทารกในครรภ์ การตรวจคัดกรองประกอบด้วย การซักประวัติ, การตรวจร่างกาย, การตรวจเลือด และ

การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ส่วนการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดเป็นการยืนยันความผิดปกติของทารก

ในครรภ์สามารถทำได้โดยการเก็บตัวอย่างเนื้อรก (chorionic villous sampling or CVS), การเจาะน้ำคร่ำ 

(amniocentesis), การเจาะสายสะดือทารก (cordocentesis) และการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระดับ

ชำนาญการ (specialized obstetric ultrasound examination)

 การตรวจคัดกรองและการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดโรคพันธุกรรม (genetic disease) และความ   

ผิดปกติของทารกในครรภ์มีจุดมุ่งหมายหลัก ให้หญิงตั้งครรภ์และสามีสามารถตัดสินใจวางแผนการ      

ดูแลรักษาทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติในประเด็นสำคัญดังนี้(1)

  เลือกตั้งครรภ์ต่อ หรือ ยุติการตั้งครรภ์เฉพาะรายที่มีความเหมาะสม

  มีเวลาในการเตรียมตัวที่จะยุติการตั้งครรภ์ หรือ วางแผนการดูแลรักษาทารกแรกคลอดที่  

มีความผิดปกติ หรือ ทุพลภาพ

  เลือกสถานที่ที่มีความพร้อมในการคลอดบุตรที่มีความผิดปกติ หรือ ทุพลภาพ

  เลือกให้การรักษาทารกขณะอยู่ในครรภ์ (intrauterine therapy)

 แนวทางการตัดสินใจเลือกโรคพันธุกรรม หรือความผิดปกติของทารกในครรภ์มาสร้าง               

โปรแกรมการตรวจคัดกรองมีแนวทางดังแสดงในตารางที่ 1 เป็นที่ยอมรับว่าโรคพันธุกรรมที่มีความ

เหมาะสมมากที่สุดในประเทศไทย คือ โรคเลือดจางธาลัสซีเมียระดับรุนแรง เพราะประชากรไทยเป็น

พาหะ และเป็นโรค ประมาณร้อยละ 30 - 40 และร้อยละ 1 ตามลำดับ การพัฒนาโปรแกรมสำหรับ

สถานพยาบาลในประเทศไทยมีรูปแบบแตกต่างกันไปขึ้นกับความพร้อมของบุคลากรและห้องปฏิบัติการ

เป็นหลัก ทั้งการตรวจคัดกรองหาคู่เสี่ยง และการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดหาทารกในครรภ์ที่เป็นโรค(2-6)

 การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์เป็นกระบวนการหลักของการฝากครรภ์ในหลายประเทศ 

ส่วนใหญ่ใช้การตรวจคัดกรองด้วยสารชีวเคมี (biochemical marker) ในกระแสเลือดของมารดาทั้งใน

ไตรมาสแรก (11 - 14 สัปดาห์) และไตรมาสที่สอง (15 - 20 สัปดาห์) บางแห่งใช้ร่วมกับการตรวจด้วย

คลื่นเสียงความถี่สูง เมื่อพบว่าหญิงตั้งครรภ์รายใดมีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ์เป็นกลุ่มอาการดาวน์
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จึงพิจารณาให้ทางเลือกในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดแบบรุกล้ำ (invasive prenatal diagnosis) การตรวจ

คัดกรองมีอัตราการตรวจพบ (detection rate) กลุ่มอาการดาวน์ระหว่างร้อยละ 64 - 98 ดังรายละเอียด 

ในตารางที่ 2 

ตารางที่1แนวทางในการเลือกโรคพันธุกรรมหรือความผิดปกติของทารกในครรภ์มาจัดทำโปร
แกรมการตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของWilson and Jungner (1968)

•  Disorders to be screened for should be clinically well defined

•  The incidence of the conditions (individual malformations) should be known

•  Disorders to be screened for should be associated with significant morbidity or mortality

•  Effective treatment should be available, e.g. intrauterine treatment, birth managed in a specialist  

 center, or termination of pregnancy

•  There should be a period before onset of the disorder (the antenatal period) during which 

 intervention is possible to improve outcome or allow informed choice

•  There should be an ethical, safe, simple and robust screening test, e.g. ultrasound appears 

 safe, ethical and acceptable

•  Screening should be cost-effective.

ตารางที่2วิธีตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์(Down syndrome) และ อัตราการตรวจพบ 
(detection rate)

             Screening test  Detection rate (%)  False positive rate (%)

MA    44  16

First trimester

 MA + NT 64 - 70 5

 MA + NT + PAPP-A + free/total beta-hCG 82 - 87 5

Second trimester 

 Triple screen (MA + AFP + hCG + uE3)  69 5

 Quadruple screen (MA + AFP +  81 5

 hCG + uE3 + Inhibin A)

First + Second trimester

 Integrated* (MA + NT + 94 - 96 5

PAPP-A + Quadruple screen) 85 - 88 5

(1)

(7-10)
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 Serum integrated* (MA + 95 5

PAPP-A + Quadruple screen) 88 -94 5   

 Stepwise sequential**

 Contingent sequential***

First or Second trimester

 Noninvasive prenatal testing****  98  < 0.5

MA: Maternal age, NT: Nuchal translucency measurement, PAPP-A: Pregnancy associated plasma 

protein A, hCG: Human chorionic gonadotropin, AFP: Alpha-fetoprotein, uE3: unconjugated estriol

* ตรวจคัดกรองทั้งในไตรมาสที่ 1 และ 2 แจ้งผลเมื่อได้ผลครบในไตรมาสที่ 2

** ตรวจคัดกรองในไตรมาสที่ 1:1) ผลเป็นบวกให้ทางเลือกในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 2) ผลเป็น   

ลบให้ทางเลือกในการตรวจคัดกรองในไตรมาสที่ 2

*** ตรวจคัดกรองในไตรมาสที่ 1:1) ผลเป็นบวกให้ทางเลือกในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 2) ผลเป็น 

ลบให้ยุติการตรวจคัดกรองในไตรมาสที่ 2 

  3) ผลก้ำกึ่งให้ทางเลือกในการตรวจคัดกรองในไตรมาสที่ 2

****ตรวจ cell free fetal DNA ในกระแสเลือดของมารดา โดยแนะนำให้ตรวจเฉพาะในรายที่มีความเสี่

ยงสูงที่จะมีบุตรเป็นกลุ่มอาการ  ดาวน์

 ในปัจจุบันสถานพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังคงใช้การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์

ด้วยความเสี่ยงดังรายละเอียดในตารางที่ 3 ข้อบ่งชี้ในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดแบบรุกล้ำที่พบบ่อย

ที่สุด คือ advanced maternal age ยังไม่มีแผนการดำเนินการที่ชัดเจนจากกระทรวงสาธารณสุขในการใช้

การตรวจคัดกรองวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า แม้ว่าจะมีผลการศึกษาของจันทนา พัฒนเภสัชและคณะ 

ในปี 2012 ที่ศึกษาโดยสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อหาสถานการณ์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย พบว่าการ 

ตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ทุกรายแล้วตรวจเพิ่มเติมด้วยการเจาะน้ำคร่ำเมื่อผลการตรวจคัดกรองเป็น

บวกมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ทุกวิธี เนื่องจากสามารถลดทารกกลุ่มอาการดาวน์ และอัตราการ

สูญเสียทารกปกติอันเป็นผลจากการทำหัตถการได้อย่างชัดเจน(11)

ตารางที่3หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงที่จะมีบุตรในครรภ์มีโครโมโซมผิดปกติ
Singleton pregnancy and maternal age older than 35 at delivery

Dizygotic twin pregnancy and maternal age older than 31 atdelivery

Previous autosomal trisomy birth

Previous 47,XXX or 47,XXY birth

(12)
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Patient or partner is carrier of chromosome translocation

Patient or partner is carrier of chromosomal inversion

History of triploidy

Some cases of repetitive early pregnancy losses

Patient or partner has aneuploidy

Major fetal structural defect by sonography

แนวทางการตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดโรคเลือดจางธาลัสซีเมียระดับรุนแรง ณ ศูนย์ 

การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 การตรวจคัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมียระดับรุนแรงในหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับบริการฝากครรภ์  

ที่ศูนย์การแพทย์ฯ เริ่มเมื่อเปิดรับบริการฝากครรภ์ในปี พ.ศ. 2543 จากปัญหาความพร้อมของบุคลากร 

และห้องปฏิบัติการทำให้การตรวจคัดกรองยังไม่ประสบผลเท่าที่ควร ในระยะต่อมาภาควิชาสูติศาสตร์-

นรีเวชวิทยา และภาควิชาพยาธิวิทยาได้พัฒนาระบบการจัดการในการตรวจคัดกรองตั้งแต่ 1 มกราคม 

2547 เป็นต้นมาและได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นมาโดยลำดับ ระบบการตรวจคัดกรองโรคเลือดจาง 

ธาลัสซีเมียระดับรุนแรง ณ ศูนย์การแพทย์ฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ลงทะเบียนและกำหนดรหัส ANC No. เมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรกพร้อมกันทั้งหญิงตั้งครรภ์และ

สามี เพื่อความสะดวกในการแปลผลเลือดเป็นคู่ รหัส ANC No. ที่ได้จะใช้ตลอดการตั้งครรภ์ เมื่อคลอด

และตั้งครรภ์ใหม่ให้เปลี่ยน ANC No. สามีที่ลงทะเบียนในแต่ละครรภ์ไม่จำเป็นต้องตรงกัน

  พัฒนา และใช้คอมพิวเตอร์เก็บบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ (EMR-ANC) และการคลอด (EMR-

Birth record form) ข้อมูลการฝากครรภ์และการคลอดเชื่อมโยงถึงกัน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระบบกับผล  

เลือด ทำให้สะดวกในการตามผลเลือดและแปลผล

  ตรวจคัดกรองด้วย MCV และ DCIP ที่มีราคาไม่สูง สามารถครอบคลุมพาหะของโรคเลือด   

จางธาลัสซีเมียระดับรุนแรงทุกชนิด แปลผลการตรวจคัดกรองเป็นบวกมื่อมีผลการตรวจคัดกรองอย่าง  

น้อยหนึ่งตัวเป็นบวก และแปลผลการตรวจคัดกรองเป็นลบเมื่อผลเลือดทั้งสองตัวเป็นลบ

  ตรวจยืนยันชนิดของพาหะด้วย hemoglobin typing ที่ทำให้ทราบชนิดของพาหะได้เป็น

ส่วนใหญ่เลือกส่ง gene mutation เฉพาะในรายที่มีความจำเป็น การส่งตรวจคัดกรองและการตรวจ   

ยืนยันเป็นลำดับขั้นทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมลง

  ระบบการตรวจคัดกรองมุ่งเน้นให้เสร็จสิ้นในครั้งแรกที่มาฝากครรภ์ วิธีนี้ให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ห้อง 

ปฏิบัติการตรวจยืนยันด้วย hemoglobin typing โดยอัตโนมัติเมื่อผลการตรวจคัดกรองเป็นบวก และ 

ไม่ส่งตรวจยืนยันเมื่อผลการตรวจคัดกรองเป็นลบ เก็บเงินเหมาจ่ายในอัตราเดียวกันทุกคน เรียกการตรวจ

คัดกรองนี้ว่า “Single thalassemia screen protocol” ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 1 วิธีนี้ทำให้ได้รับ

ความร่วมมือในการตรวจมากขึ้นอย่างชัดเจน (ค่าใช้จ่ายคำนวณจากสถิติที่ศูนย์การแพทย์ฯ มีผลการ 

ตรวจคัดกรองเป็นบวกเท่ากับร้อยละ 33 ทำให้ต้องส่งตรวจยืนยันด้วย hemoglobin typing 33 คนจาก 

การตรวจคัดกรองผู้รับบริการ 100 คน) *62*
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  ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์และสามีตรวจเลือดไปพร้อมกัน เรียกการตรวจคัดกรองเป็นคู่นี้ว่า 

“Couple thalassemia screen protocol” เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะส่งตรวจยืนยันอัตโนมัติเมื่อผลการตรวจ 

คัดกรองเป็นบวกทั้งคู่สามีภรรยาเท่านั้น ค่าใช้จ่ายเป็นแบบเหมาจ่ายเท่ากันทุกคู่ ค่าใช้จ่ายโดยรวมถูกกว่า 

“Single thalassemia screen protocol” เพราะมีอัตราการตรวจยืนยันด้วย hemoglobin typing น้อยกว่า 

(ค่าใช้จ่ายคำนวณจากสถิติที่ศูนย์การแพทย์ฯ มีผลการตรวจคัดกรองเป็นบวกเท่ากับร้อยละ 33 ทำให้

โอกาสที่คู่สามีและภรรยาจะมีผลการตรวจคัดกรองเป็นบวกทั้งคู่เท่ากับร้อยละ 10.89 นั่นคือทำ 

hemoglobin typing 11 คู่หรือ 22 ครั้งจากการตรวจคัดกรองผู้รับบริการ 200 คน)

  “Single thalassemia screen protocol” และ “Couple thalassemia screen protocol” ทำให้ 

ทราบว่าสามีภรรยาคู่ใดเป็นคู่เสี่ยงที่มีโอกาสมีบุตรเป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมียระดับรุนแรงภายใน 1-2 

สัปดาห์ มีค่าใช้จ่ายในภาพรวมลดลง แต่ทำให้เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ มีขั้นตอนการทำงานเพิ่มขึ้น

ในการเลือกส่ง hemoglobin typing เฉพาะรายตามข้อกำหนดที่ได้วางร่วมกันไว้

  ให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ก่อนการตรวจคัดกรองเป็นแบบกลุ่มโดยใช้สื่อวิดิทัศน์ วิธีนี้ลด 

ปัญหาในการบริการผู้ป่วย ช่วยรักษามาตรฐานการให้ข้อมูลและการดูแลรักษาให้เท่าเทียมกัน ช่วยให้

หญิงตั้งครรภ์และสามีมีความเข้าใจความสำคัญของการตรวจเลือดเพื่อหาคู่เสี่ยง การใช้สื่อวิดิทัศน์

แม้จะช่วยลดปัญหาข้างต้น แต่จากปัญหาที่ผู้เข้ารับบริการมีความหลากหลายทั้งพื้นฐานความรู้ สังคม 

ศาสนาและเศรษฐานะ รวมทั้งความซับซ้อนของตัวโรคเลือดจางธาลัสซีเมียที่ยากต่อความเข้าใจทำให้

การใช้สื่อวิดิทัศน์ไม่สามารถทดแทนการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์แบบตัวต่อตัวหรือพร้อมกันทั้งคู่สามี

ภรรยาได้ทั้งหมดเพราะวิธีนี้สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์กว่า สื่อวีดิทัศน์จึงอาจเหมาะใน

การให้ข้อมูลก่อนการตรวจคัดกรอง

การประชุมวิชาการประจำปี 56 คณะแพทยศาสตร์ มศว Patient Safety 



*64*

  เมื่อทราบผลการตรวจกรอง ทีมงานที่แผนกผู้ป่วยนอกสูติกรรมจะแยกผู้รับบริการออกเป็น 5 

กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ผลการตรวจคัดกรองเป็นลบทั้งสองคนo 
กลุ่มที่ 2 ผลการตรวจคัดกรองเป็นลบ และบวกอย่างละ 1 คนo 
กลุ่มที่ 3 ผลการตรวจคัดกรองของภรรยาเป็นลบ แต่สามียังไม่ได้ตรวจเลือดo 
กลุ่มที่ 4 ผลการตรวจคัดกรองของภรรยาเป็นบวก แต่สามียังไม่ได้ตรวจเลือดo 
กลุ่มที่ 5 ผลการตรวจคัดกรองเป็นบวกทั้งสองคนo 

แผนภูมิที่2การตรวจคัดกรองด้วย Couple thalassemia screen protocol  

ณศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
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 กลุ่มที่ 1 - 3 เป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะมีบุตรเป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมียระดับรุนแรง 

ทีมงานจะแจกเอกสารอธิบายความหมายและข้อจำกัดของการตรวจ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตัว 

แล้วให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์โดยแพทย์ทั่วไปหลังจากทราบผลการตรวจคัดกรองพร้อมไปกับการ

ฝากครรภ์ในครั้งถัดไป

 กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มที่ต้องตามสามีมาตรวจเลือด ทีมงานจะโทรติดต่อและชักชวนให้สามีมาตรวจ

เลือดเพิ่มเติม ประเมินผลการติดตามภายใน  2 สัปดาห์ พิจารณาการดูแลรักษาหลังได้ผลตามความ

เหมาะสมเป็นราย ๆ ไป

 กลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเป็นคู่เสี่ยงที่มีโอกาสมีบุตรเป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมียระดับรุนแรง 

จึงถูกคัดส่งให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาส่งตรวจเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ให้ทางเลือกในการตรวจ

วินิจฉัยก่อนคลอดที่เหมาะสมเป็นราย ๆ ไป

 กรมอนามัยสรุปในแผนงานธาลัสซีเมียแห่งชาติ พ.ศ.2550 - 2554 ว่าภาพรวมของประเทศ

สามารถติดตามสามีมาตรวจเมื่อพบว่าภรรยาเป็นพาหะประมาณร้อยละ 65 แนวทางการดูแล 

ณ ศูนย์การแพทย์ฯ น่าจะช่วยลดปัญหาข้างต้นได้ในระดับหนึ่งเพราะสามีส่วนใหญ่ยินดีที่จะตรวจกรอง

หาคู่เสี่ยงพร้อมไปกับภรรยาเนื่องจากมีขั้นตอนในการตรวจที่รบกวนผู้รับบริการน้อย ผู้ปฏิบัติการที่แผนก

ผู้ป่วยนอกมีภาระในการติดตามสามีมาตรวจเลือดเพิ่มเติมน้อยลง แต่ไปเพิ่มภาระของห้องปฏิบัติการใน

การเลือกตรวจยืนยันด้วย hemoglobin typing เฉพาะคู่ที่ผลการตรวจกรองเป็น “บวก” ทั้งสองคน 

การรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทั้งหมดกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ 

แนวทางการตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดสำหรับกลุ่มอาการดาวน์ ณ ศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 การตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดกลุ่มอาการดาวน์ ณ ศูนย์การแพทย์ฯ ยังคง

ใช้การประเมินจากความเสี่ยงเป็นหลักเช่นเดียวกับสถานพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทย ความเสี่ยง 

ที่พบมากที่สุด คือ advanced maternal age การตรวจกรองด้วยสารชีวเคมียังคงใช้เป็นทางเลือกสำหรับ

ผู้รับบริการที่สนใจเท่านั้น ผู้ที่สนใจมักเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายทางราชการ นอกนั้นเป็นผู้ที่มารอ

คำปรึกษากรณีที่ผลการตรวจคัดกรองแล้วมีความเสี่ยงสูงหรือก้ำกึ่ง ในรายที่มีความเสี่ยงจะให้คำปรึกษา

ทางพันธุศาสตร์ (genetic counseling) และในทางเลือกในการเจาะน้ำคร่ำเพื่อส่งตรวจโครโมโซมของทารก

ในครรภ์ ในระหว่าง 1 ต.ค. 55 ถึง 30 ก.ย.56 มีการทำ amniocentesis ทั้งหมด 172 ราย ประกอบ 

ด้วยผู้รับบริการที่ฝากครรภ์ ณ ศูนย์การแพทย์ฯ, สถานพยาบาลในเขตจังหวัดปราจีนบุรี, นครนายก, 

ปทุมธานี, กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ เท่ากับ 74, 69, 16, 8 และ 5 รายตามลำดับ

 การพัฒนามาตรฐานการเจาะน้ำคร่ำเพื่อศึกษาโครโมโซมของทารกในครรภ์ ณ ศูนย์การแพทย์ฯ 

ตั้งแต่เปิดดำเนินการสามารถสรุปได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  การใช้วิธี amniocentesis under ultrasound monitoring ทุกราย เพื่อให้เห็นเข็มระหว่างการทำ 

หัตถการตลอดเวลา ลดการบาดเจ็บต่อทั้งมารดาและทารกในครรภ์
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  ระบบการตรวจสอบข้อมูลสำคัญก่อนทำหัตถการด้วยแบบฟอร์ม   “Checklist for    Pre-amniocentesis

counseling” และระบบบันทึกข้อมูลการทำหัตถการด้วยแบบฟอร์ม “Operative checklist for Amniocentesis 

for chromosome study” ที่พัฒนาขึ้นให้ง่ายในการสรุปอายุครรภ์, ข้อบ่งชี้, ความเสี่ยง, โรคประจำตัว 

หรือการใช้ยาของผู้รับบริการที่อาจเพิ่มความเสี่ยงจากการทำหัตถการ รวมทั้งผลทางห้องปฏิบัติการที่มี

ผลต่อการตัดสินใจเจาะน้ำคร่ำ ได้แก่ Anti HIV, HBsAg และ การตรวจกรองคู่เสี่ยงที่มีโอกาสมีบุตรเป็น

โรคเลือดจางธาลัสซีเมียระดับรุนแรง เป็นต้น โดยใช้เอกสารข้างต้นบันทึกข้อมูลเป็นมาตรฐานเก็บไว้ใน

เวชระเบียนผู้ป่วยนอก และช่วยให้การบันทึกข้อมูลทำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

  การสร้างอุปกรณ์ช่วยให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetic counseling) เกี่ยวกับความสำคัญ 

และข้อบ่งชี้ของการทำหัตถการ, ความผิดปกติของโครโมโซมที่อาจพบในทารก, ทางเลือกอื่น ๆ , ข้อจำกัด 

และภาวะแทรกซ้อนของการตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติตัวก่อนและหลังทำหัตถการ ประกอบด้วยหนังสือ 

และแผ่นพับให้ผู้รับบริการสามารถศึกษาด้วยตนเอง รวมทั้งแผ่นพลิกที่มีข้อมูลและรูปภาพประกอบ

ระหว่างการให้คำปรึกษาเพื่อให้เข้าใจง่าย และมีมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน

  จัดระบบการเรียนการสอนให้นิสิตแพทย์ฝึกให้คำปรึกษาก่อนทำหัตถการโดยใช้สื่อที่จัดเตรียม

ไว้เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกันทุกคน รวมทั้งมุ่งเน้นให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ 

และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีอัตลักษณ์สำคัญคือ “มีทักษะสื่อสาร”

  สร้างช่องทางสื่อสารกับสถานพยาบาลที่ส่งตัวผู้รับบริการมาเจาะน้ำคร่ำให้เข้าใจปัญหาที่พบ

ได้แก่ มีอายุครรภ์ไม่เหมาะสม, ไม่มีข้อมูลการฝากครรภ์และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำคัญ, 

ผู้รับบริการไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการส่งตัวมา รวมทั้งไม่ได้รับการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์มา

ก่อน เป็นต้น โดยจัดทำและส่งเอกสารชี้แจงความสำคัญของปัญหาที่พบ และตัวอย่างแผ่นพับการให้

ข้อมูลเกี่ยวกับการเจาะน้ำคร่ำสำหรับผู้รับบริการ ไปยังสถานพยาบาลทั้งแบบเป็นทางการและฝากไปกับ

ผู้รับบริการที่มาจากสถานพยาบาลขนาดเล็ก เอกสารข้างต้นช่วยลดปัญหาได้เป็นอย่างดี มีผู้รับบริการที่

ส่งตัวมาในช่วงอายุครรภ์ไม่เหมาะสม หรือมีข้อมูลสำคัญไม่ครบลดลงอย่างชัดเจน

  จัดระบบการติดตามอาการหลังทำหัตถการ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น อธิบายผลและ 

ข้อจำกัด ของการตรวจแก่ผู้รับบริการ ณ ศูนย์การแพทย์ฯ ทำโดยแพทย์ใช้ทุน, แพทย์ประจำบ้าน หรือ

อาจารย์แพทย์แบบตัวต่อตัวทั้งหมด ไม่มีการแจ้งผลทางโทรศัพท์เพื่อลดปัญหาการสื่อสาร ในรายที่

ผลโครโมโซมของทารกในครรภ์ผิดปกติจะถูกส่งตัวมาให้อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดา

และทารกในครรภ์ให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์และให้แนวทางในการดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไป

 จากการดำเนินงานพบว่าอัตราการการใช้แบบฟอร์ม “Checklist for Pre-amniocentesis 

counseling” และ “Operative checklist for Amniocentesis for chromosome study” ในผู้รับบริการการเจาะ 

น้ำคร่ำเพื่อศึกษาโครโมโซมของทารกในครรภ์ ณ ศูนย์การแพทย์ฯ เท่ากับร้อยละ 100 มาโดยตลอด 

ระดับการประเมินของผู้รับบริการในด้านการได้รับข้อมูลความรู้เรื่องการเจาะน้ำคร่ำ, การได้รับประโยชน์

จากการเจาะน้ำคร่ำ และการมีความเชื่อมั่นในการใช้บริการการเจาะน้ำคร่ำในระดับมากถึงมากที่สุด

อยู่ในเกณฑ์ดีคือมากกว่าร้อยละ 80 มาโดยตลอด นอกจากนั้นระดับคะแนนเฉลี่ยการปะเมินความรู้
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ของผู้รับบริการเจาะน้ำคร่ำหลังจากได้รับการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์อยู่ในระดับที่น่าพอใจคือ

มากกว่าร้อยละ 80 มาโดยตลอดแสดงว่าผู้รับบริการน่าจะได้รับข้อมูลระหว่างการให้คำปรึกษาทาง

พันธุศาสตร์ได้ตามเป้าประสงค์
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Chlorhexidine gluconate has been introduced as a topical antiseptic for almost 60 years 

and is viewed as a safe agent. From in-vitro data, chlorhexidine gluconate exerts a broad-spectrum 

of activity against various pathogens including gram-positive, gram-negative bacteria, yeast, and lipid 

envelope viruses. It’s mechanism of action is variable, partly due to the binding of its cationic 

molecules to the negatively charged components of the pathogens’ surfaces, and highly dependent 

on its concentration on skin.

Hospitalized patients are frequently colonized and at risk of infections with multidrug-resistant 

organisms (MDROs) partly due to cross-transmission from contaminated other patients’ skins via 

and hands of health care workers. Together with other strategies, chlorhexidine bathing has been 

suggested as an adjunctive measure for infection control to limit the spread of these organisms

There is evidence suggest that chlorhexidine whole body bathing is effective in preventing 

infections with MDROs especially methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycin-

resistant Enterococcus (VRE). Although evidence regarding its effect on preventing infections with 

antibiotic-resistant gram-negative bacteria is lacking, current guideline issued by Centers for Disease 

Control and Prevention (US-CDC) has recommend chlorhexidine bathing as a supplemental measure 

for the control of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) transmission.

Chlorhexidine bathing has been used in HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical 

Center for various situations including the control of surgical site infections, and lately, the control 

of VRE and CRE outbreaks in 2013.
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การใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยไตเรื้อรัง
(Using drugs safely in Chronic Kidney Disease)

นลินี สายประเสริฐกิจ*, จิรายุทธ จันทร์มา**, สิริภา ช้างศิริกุลชัย**

*อาจารย์ (พิเศษ) สาขาวิชาโรคไตและอายุรแพทย์โรคไตประจำหน่วยงานล้างไตทางช่องท้อง 
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

**อาจารย์สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ในปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วยไตเรื้อรังมีอุบัติการณ์ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ 

การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ มีเป้าหมายเพื่อช่วยชะลอการเสื่อมของไตและรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากโรค

ไตเรื้อรัง นอกจากนี้ต้องให้การดูแลรักษาโรคร่วมอื่นๆ เช่นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับยาหลายชนิด อนึ่ง ภาวะไตเรื้อรังจะส่งผลต่อระดับยาที่อาจจะสูงขึ้นจนเกิดอันตราย

หรือต่ำลงมากจนทำให้การรักษาไม่ได้ผล ทั้งนี้กลไกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับยาในผู้ป่วย

ไตเรื้อรังมีหลายอย่าง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของการดูดซึมของยา การกระจายตัวของยา การกำจัดยา

ออกจากร่างกายทางไตหรือทางอื่นๆ ยิ่งการทำงานของไตลดลงมากเท่าใดก็จะส่งผลให้ระดับยามีการ

เปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุที่มักจะทนต่อผลข้างเคียงของยาไม่ค่อยได้ จะส่งให้

ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาได้

 ดังนั้น การใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตเรื้อรัง ควรต้องใช้อย่างระมัดระวัง การใช้ยาต่างๆ เพื่อช่วย

ชะลอการเสื่อมของไต รักษาภาวะแทรกซ้อนและรักษาโรคร่วมนั้น ให้เกิดความปลอดภัยในผู้ป่วย

ไตเรื้อรัง ควรคำนึงถึงระยะของโรคไต และความรุนแรงของโรคไตเรื้อรัง ผลดีและผลเสียจากการให้ยา

และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เฝ้าระวังยาที่อาจมีอันตรกิริยาต่อกัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีพิษ

ต่อไต เช่น ยากลุ่ม NSAIDs, สารทึบรังสี (contrast media)
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Creating a Safe and High-Quality Health Care by Breastfeeding

พญ.ศรัยอร ธงอินเนตร

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

 องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มารดาทุกคนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเต็ม (Exclusive 

breast feeding) และให้ร่วมกับอาหารเสริมตามวัยจนอายุครบ 2 ปี หรือนานกว่านั้นการให้ทารก  

ได้รับนมผสม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแก่ทารกที่เห็นชัดเจน คือ มีโอกาสการติดเชื้อ 

เช่น โรคท้องเสีย ปอดบวม ติดเชื้อในกระแสเลือด การติดเชื้อในหูชั้นกลาง และโรคไม่ติดเชื้อเช่น 

การแพ้โปรตีนนมวัว มากกว่าทารกที่ได้รับนมแม่ ผลการศึกษาพบว่่า การเลี้ยงลูกด้้วยนมแม่เป็นวิธีกา

รที่ช่่วยลดอัตราการ ตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีี ได้สูงถึงร้อยละ 13 ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการ

ป้องกันโรคด้วยวิธีอื่นๆ  

 แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ

ผู้ปกครองในทุกช่วงของการเลี้ยงดูทารก การดูแลรักษาและให้คำปรึกษาแก่มารดาและครอบครัวที่อาจ

ส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในการบรรยาย จะมีขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 

 1. Antenatal care (การให้ความรู้และการเตรียมความพร้อมแก่หญิงตั้งครรภ์)

  หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรจะได้รับข้อมูลให้ทราบเกี่ยวกับประโยชน์และวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่ รวมถึงข้อเสียในการให้นมผสมในช่วง 6 เดือนแรก แก่ทารก

 2. Impact of birthing practices on breastfeeding success

  ภาวะเครียดของหญิงตั้งครรภ์ในช่วงคลอดส่งผลในแง่ลบต่อการคลอดและนำไปสู่โอกาสใน

การทำหัตถการที่สูงขึ้น ทำให้โอกาสการเริ่มต้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยเร็วหลังคลอดยากขึ้น  การไหล

และการผลิตน้ำนมในมารดาลดลง 

  ปัจจัยที่มีผลลดความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ในการคลอด เช่น ท่าคลอด (upright position)

และอนุญาตให้หญิงตั้งครรภ์จิบน้ำ เคลื่อนไหวหรือเดินไปมาได้ขณะรอคลอด บรรยากาศในห้องคลอด

ที่ไม่สว่างเกินไป การมีญาติอยู่ร่วมด้วยตลอดการคลอด หลีกเลี่ยงการให้ sedation และ oxytocin infusion 

ที่เกินความจำเป็น หลีกเลี่ยงหัตถการ เช่น episiotomy และ instrumental deliverly  

 3. Initiation of breastfeeding: 

  การช่วยมารดาในการเริ่มต้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยเร็วภายใน 1/2 ชั่วโมงหลังคลอด 

โดยการทำ skin to skin contact ทันที พบว่าช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการเริ่มเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

และลดอัตราการตายในทารก หลีกเลี่ยงการทำหัตถการกับทารกโดยไม่จำเป็น และไม่แยกมารดากับ

ทารกออกจากกันจนกว่าจะมีการเข้าเต้าครั้งแรก หลังจากนั้นให้มารดาและลูกอยู่ด้วยกันตลอด 24 

ชั่วโมง (rooming in) 
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 4. Breastfeeding and the special care baby

  ในกรณีที่จำเป็นจะต้องแยกมารดาและทารก ควรให้มารดามาให้นมทารกให้เร็วที่สุด หรือให้ 

มารดาบีบเก็บน้ำนมมาป้อนให้ทารก หลีกเลี่ยงการป้อนทารกด้วยขวดนมและใช้จุกปลอม บุคลากรทาง 

การแพทย์ควรทราบทางเลือกและเทคนิคการใช้ทางเลือกต่างๆในการให้อาหารแก่ทารก (alternative 

method of breast feeding) เช่น cup feeding, spoon feeding, Kangaroo mother care (KMC) เป็นวิธี 

ที่ช่วยให้ทารกสงบ ชีพจร การหายใจสม่ำเสมอและอุณหภูมิกายคงที่ ลดการใช้พลังงานของร่างกาย 

ช่วยลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างแม่-ลูก และช่วยเพิ่มความสำเร็จของการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

 5. Sustaining breastfeeding (for working women)

  มารดาที่ทำงานนอกบ้านและประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้องมีการ  

เตรียมพร้อมที่ดี ในช่วงแรกหลังคลอดควรให้ทารกดูดนมแม่จากเต้าบ่อยตามความต้องการ ไม่ให้น้ำนม

ผสมหรืออาหารอื่น เมื่อเริ่มมีน้ำนมมากพอควรเริ่มบีบนมแม่เก็บไว้หลังทารกกินนมแต่ละครั้ง แช่ไว้ใน 

ตู้แช่แข็ง ก่อนมารดากลับไปทำงาน 4 สัปดาห์ควรเริ่มเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลในการป้อนนมด้วย

ถ้วยให้ทารก ในกรณีจำเป็นจะต้องป้อนนมด้วยขวดควรเริ่มหลัง 4 -6 สัปดาห์ไปแล้วเพื่อป้องกันการติด

จุกนมหรือการสับสนหัวนม เมื่อมารดาต้องกลับไปทำงาน ระหว่างทำงานควรบีบนมและเก็บอย่างน้อย

ทุก 3 ชั่วโมง ช่วงที่มารดาอยู่บ้านควรให้ลูกกินนมแม่จากเต้า 

 6. Breast problems

  ปัญหาทางเต้านม ที่มารดาอาจมาปรึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เช่น white dot 

หรือ milk blister, galactocele, เต้านมอักเสบ (mastritis), การเจ็บหัวนม และการติดเชื้อที่หัวนม (nipple 

sore and candidiasis), ฝีที่เต้านม (breast abscess)

  แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ควรทราบวิธีการรักษา และหลีกเลี่ยงการให้มารดาหยุดให้

นมโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ควรสืบหาต้นเหตุเพราะปัญหาทางเต้านม เหล่านี้มักมาจากการอมหัวนม

ไม่ถูกต้อง หรือทารกมีพังผืดใต้ลิ้น  

 7. The international code of marketing of breastmilk substitutes (Code)

  การประชุมสมัชชาอนามัยโลกได้กำหนดให้มีหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทน

นมแม่ (Code) ในปี พ.ศ. 2524 รวมทั้งประเทศไทยให้การรับรองในหลักเกณฑ์นี้ แม้ว่าประเทศไทย

จะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะของ Code นมก็ตาม บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 

และบุคลากรทางการแพทย์ก็ควรปฏิบัติตาม

 ดังนั้นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็น

อย่างดีจะเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือ สนับสนุนและป้องกัน (protection, promotion and support) การเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่ให้เป็นไปตามข้อตกลงเรื่องสิทธิมนุษยชน (The Convention on the Rights of the Child) ที่ 

ระบุไว้ว่า เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับอาหารที่ดีที่สุดและแม่ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคในการที่จะได้รับ

การช่วยเหลือให้สามารถให้นมแม่ได้
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Child Safety: Awareness of Prevention
ความปลอดภัยในเด็ก:ตระหนักรู้เพื่อป้องกัน

อ.พญ.มนจุฑา  เอี่ยมอุดมกาล

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 การบาดเจ็บในเด็กเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ ทุพลภาพและเสียชีวิตในเด็กทุกวัย 

ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จากรายงานของ WHO และ UNICEF 2008 พบว่า อัตราการเสียชีวิต

จากการบาดเจ็บในเด็กทั่วโลก ประมาณ 830,000 รายต่อปี เฉลี่ย 2000 รายต่อวัน ในประเทศไทย

จากรายงานของสำนักงานระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2550-2555 พบ 

ผู้บาดเจ็บรุนแรงอายุต่ำกว่า 18 ปี จากทุกสาเหตุ 31,923 – 37,330 ราย/ปี เสียชีวิต 700-1000 ราย/ปี 

การบาดเจ็บที่พบบ่อยในเด็กและทำให้เกิดการสูญเสียมากที่สุด
 1.การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่ง
  เด็กถือเป็นช่วงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขนส่งมาก

ที่สุดด้วยสรีระร่างกาย ทักษะการดูแลตนเอง และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งในฐานะผู้โดยสาร ผู้ขับขี่ 

และผู้ใช้ถนน ทุกภาคส่วนได้มีการรณรงค์เพ่ือลดการสูญเสียน้ี แต่ยังให้ความสำคัญน้อยในความปลอดภัย

ของเด็ก เช่น การโดยสารรถจักรยานยนต์ การขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต หมวกนิรภัยสำหรับเด็ก เก้าอี้นิรภัย 

สำหรับเด็ก เข็มขัดนิรภัย ทางเดินปลอดภัย เป็นต้น   

 2.การบาดเจ็บจากการจมน้ำ
  การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุต่ากว่า 15 ปี มากกว่าการเสียชีวิต 

จากโรคติดเชื้อ กลุ่มเด็กเล็กการบาดเจ็บมักเกิดจากแหล่งน้ำภายในบ้านเช่นถังน้ำ บ่อปลา ขณะที่เด็กโต

มักเป็นแหล่งน้ำนอกบ้าน แหล่งน้ำธรรมชาติ 

 3.การพลัดตกหกล้ม
  การพลัดตกหกล้มเป็นการบาดเจ็บที่พบบ่อยในเด็ก เช่น การลื่นล้ม ตกจากเครื่องเล่น ตกเก้าอี้ 

ตกเตียง ตกบันไดจนถึงตกบ้าน ตกตึก ทำให้เกิดการบาดเจ็บตั้งแต่ฟกช้ำดำเขียว บาดแผลฉีกขาด

กระดูกหัก บาดเจ็บที่ศีรษะ จนรุนแรงถึงเสียชีวิต การพลัดตกหกล้มเกิดได้ในเด็กทุกวัย การดูแลเด็ก

อย่างใกล้ชิดเป็นการป้องกันที่สำคัญ  

 4.การบาดเจ็บจากการได้รับสารพิษ
  เด็กเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการได้รับสารพิษด้วยความอยากรู้อยากลองและรู้เท่าไม่ถึงการณ์

สารพิษส่วนใหญ่มักได้รับโดยการรับประทานโดยไม่ตั้งใจมักเป็นสารเคมีที่ใช้ภายในบ้าน การเก็บสารพิษ 
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ไม่เหมาะสม เด็กสามารถเข้าถึงได้ ใช้ภาชนะอื่นมาเก็บสารเคมีเช่นขวดน้ำดื่ม กระป๋องนมเป็นความเสี่ยง 

ให้เด็กได้รับสารพิษโดยไม่ตั้งใจ  

 5.การบาดเจ็บจาการโดนของร้อนลวกไฟฟ้าดูดและประทัดพลุ
 น้ำร้อนลวกเป็นการบาดเจ็บจากการถูกของร้อนที่พบบ่อยที่สุดในเด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี 

ในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มักโดนน้ำร้อนที่ใช้ในการปรุงอาหารหรืออาหารร้อนลวก ควรระมัดระวัง 

การจัดวางของร้อน ไม่อุ้มเด็กขณะถือของร้อน ไม่ให้เด็กเข้าครัวขณะปรุงอาหาร สอนให้เด็กรู้อันตราย

และระมัดระวัง ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติ ติดตั้งเต้าเสียบสูงกว่าพื้น

อย่างน้อย 1.5 เมตร สอนให้เด็กใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดี

 การบาดเจ็บจากพลุ ประทัดและดอกไม้ไฟมักเกิดตามช่วงเทศกาล ควรแนะนำพ่อแม่และเด็กถึง

อันตรายของอุปกรณ์เหล่านี้ แนะนำให้ร่วมดูเวลามีการจุดพลุในที่สาธารณะ ไม่ควรซื้อมาเล่นเองส่วนตัว

และ ควรมีการห้ามจำหน่ายอุปกรณ์เหล่านี้
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จิตเวชในห้องฉุกเฉิน(Emergency Room)

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตติ์วัณณการ*,พญ.ศันสนีย์ นิซู**,พญ.รุ่งนภา ฐาปนวรกุล

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

 ปัญหาทางจิตเวชในห้องฉุกเฉินนั้นพบได้บ่อยทั้งที่เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคทางจิตเวชโดยตรง รวมถึง 

ปัญหาทางอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม ของผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ในห้องฉุกเฉิน ซึ่งอาจมีสาเหตุ 

มาจากภาวะหรือโรคทางกายบางอย่างที่กระตุ้นให้เกิดลักษณะแสดงออกเหมือนอาการทางจิตเวชขึ้น

นอกจากนั้นยังรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชที่มาด้วยปัญหาทางกายเป็นหลักโดยมักเกี่ยวเนื่องจากโรค หรือ

การรักษาทางจิตเวช เช่น ผู้ป่วยที่เกิดผลข้างเคียงจากยาทางจิตเวช ผู้ป่วยที่อาการทางจิตก่อให้เกิด

พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย  เช่น การทำร้ายตนเอง เป็นต้น 

 แนวทางการปฏิบัติสำหรับการตรวจผู้ป่วยที่มีปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมานั้น มีหลักกการคล้ายกับ 

ผู้ป่วยทั่วไป แต่อาจมีประเด็นสำคัญที่ต้องเน้นมากขึ้น 

 Treatment setting เช่น การเตรียมเจ้าหน้าที่ การเตรียมสภาพแวดล้อมของบริเวณที่ตรวจ

การเตรียมอุปกรณ์ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการจัดการในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะวุ่นวาย การทำร้าย

ตนเองหรือผู้อ่ืน รวมถึงกรณีท่ีอาจต้องการความสงบ เหมาะสมกับการพูดคุย หรือการลดส่ิงกระตุ้นต่างๆ

 Patient Safety เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องประเมินและกระทำเป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้ป่วยอาจมี

พฤติกรรมที่ยากต่อการคาดหมายได้ถ้าไม่ระวังเพียงพอ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายทั้งต่อตัวผู้ป่วยเอง ผู้อื่น

รวมถึงเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อนี้จะเกี่ยวกับการประเมิน การจัดการสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย การ 

พิจารณาการผูกมัด การสงบผู้ป่วย และการดูแลผู้ป่วย

 Medical or Psychiatric เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะต้องพิจารณา โดยภาวะทางกายอาจเป็นสาเหตุ 

ของอาการทางจิตเวชที่เกิดขึ้น และเนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลรักษาผู้ป่วย อาการที่เกิดขึ้น

จากภาวะทางกายที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้น

จึงควรคำนึงถึงเสมอตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษา หรือแม้กระทั่งอยู่ในกระบวนการรักษาแล้วก็ตาม

 ปัญหาทางจิตเวชที่พบบ่อยในห้องฉุกเฉิน

 1. Suicide & Mood disorder Patient

 2. Violent Patient

 3. Psychosis

  4. Panic & hyperventilation
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 5. Psychiatric drug side effect

 6. Substance

 เป็นต้น

 หลักการดูแลผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินที่ได้กล่าวมานั้นจะสอดคล้องไปกับหลักการรักษาของผู้ป่วยใน

แต่ละโรคหรือภาวะ ดังนั้นผู้ดูแลจึงจำเป็นต้องทราบถึงหลักการและข้อมูลล่าสุดในการรักษาของแต่

ละโรคหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับทางจิตเวชนี้ด้วย  
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Complication in orthopaedics การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด

ผศ.นพ.ยิ่งยง  ต่ออุดม

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 การดูแลป่วยก่อนการผ่าตัด เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามานอนรับการรักษาในหอผู้ป่วยจนกระทั่งผู้ป่วย

ตัดสินใจรับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดและถูกนำไปยังห้องผ่าตัด การประเมินสภาพผู้ป่วยตั้งแต่รับไว้

รักษาในโรงพยาบาล โดยใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะในการสัมภาษณ์และการสังเกตผู้ป่วยอย่าง

ละเอียดในด้านประวัติการตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องทดลอง การตรวจทางรังสีและการตรวจ 

พิเศษ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยในการประเมินปัญหา ความต้องการของผู้ป่วยได้อย่าง

ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ตลอดจนสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่าง

เหมาะสมทางด้านการเตรียมและการดูแลผู้ป่วยโดยทั่วไปก่อนการผ่าตัด รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยในเช้า

ของวันผ่าตัด จนกระทั่งส่งผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด

การดูแลผู้ป่วยก่อนรับการผ่าตัด
การเตรียมและดูแลผู้ป่วยโดยทั่วไปก่อนรับการผ่าตัด
 1. ซักถามหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการสังเกตอาการต่างๆ ของผู้ป่วยให้ถูกต้อง 

และชัดเจน และควรซักถามจากญาติผู้ป่วยเพิ่มเติม

 2. แนะนำหรือปฐมนิเทศให้ผู้ป่วยรู้จักสถานที่ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในหอผู้ป่วย

 3. ประเมินค่าสัญญาณชีพ(vital signs) ชั่งน้ำหนัก

 4. เก็บ Specimens ส่งตรวจทางห้องทดลองตามแผนการรักษา

 5. ให้ผู้ป่วยเซ็นชื่อยินยอมรับการรักษาโดยการผ่าตัดตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ในแต่ละ

โรงพยาบาล พร้อมทั้งมีพยานเซ็นชื่อกำกับไว้ด้วย

  ผู้ป่วยซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ สามารถเซ็นยินยอมได้ หากไม่บรรลุนิติภาวะ

แต่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีสติสัมปชัญญะดี สามารถเซ็นใบยินยอมผ่าตัดได้ด้วยตนเองได้

  ผู้ป่วยที่มีสุขภาพจิตที่ไม่สมบูรณ์ต้องให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้เซ็น

ใบยินยอม

  ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและไม่รู้สึกตัวไม่สามารถตามผู้ปกครองมาเซ็นใบยินยอมผ่าตัด

และศัลยแพทย์ต้องรีบผ่าตัดเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิต ต้องให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ให้รับผิดชอบเป็นผู้เซ็นใบยินยอม 
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  ในกรณีผู้ป่วยหรือผู้ปกครองไม่สามารถเขียนหนังสือได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือข้างขวา

ของผู้น้ันและให้เขียนกำกับตรงลายพิมพ์ว่า “ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวาของผู้ป่วยหรือผู้ปกครองของ

ผู้ป่วยน้ัน” และให้พยานลงชื่อกำกับ 

 1. แนะนำให้ผู้ป่วยงดสูบบุหรี่ในรายที่มีประวัติสูบบุหรี่ สำหรับผู้ป่วยที่รอเข้ารับการผ่าตัดชนิด

รอได้

 2. ประเมินสภาพผู้ป่วยว่า ผู้ป่วยมีประวัติดื่มสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดหรือไม่

 3. อธิบายถึงการการเตรียมตัวผู้ป่วยให้ถูกต้อง

  - การเตรียมผิวหนังก่อนการผ่าตัด

  - การงดน้ำและอาหารก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

  - การให้ยาก่อนระงับความรู้สึกก่อนการผ่าตัด

 4. สอนและแนะนำการออกกำลังกายบนเตียง

  - การหายใจเข้าเต็มที่ช้าๆ และการหายใจออกยาวๆ

  - การออกกำลังขาทั้งสองข้างขณะพักอยู่บนเตียง

  - การพลิกตัวตะแคงซ้ายหรือขวา

 5. การแนะนำให้ผู้ป่วยเกี่ยวกับการลุกเดินโดยเร็ว (Early ambulation)

 6. ดูแลการได้รับสารอาหาร น้ำและอิเล็กโตรไลท์  บางรายที่มีภาวะโลหิตจางแพทย์มักให้เลือด

ทดแทน 

 7. บันทึกจำนวนน้ำที่ได้รับและที่ขับถ่ายออกแต่ละวันให้ถูกต้องแน่นอน เพื่อความสมดุลของน้ำ 

ในร่างกาย

 8. ชั่งน้ำหนักทุกวันตามแผนการรักษา

 9. ดูแลสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ไม่มีเสียงรบกวนมาก 

 10. สังเกตอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยที่เกี่ยวกับภาวะการขาดน้ำภาวะขาดโซเดียมและ

โปตัสเซียม หากพบความผิดปกติควรรีบให้การรักษา

 11. สังเกตอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และติดตามผลการตรวจทางห้องทดลอง การตรวจทางรังสี 

และการตรวจพิเศษอื่นๆ 

 12. ดูแลความสะอาดของผิวหนังและช่องปากเสมอ

การเตรียมและการดูแลผู้ป่วยในเช้าวันผ่าตัด
 1. การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่เตรียมการผ่าตัด ซักถามการงดอาหารและน้ำหลังเที่ยงคืน ผลการ 

สวนอุจจาระ (ถ้ามี) และสังเกตอาการทั่วไป ตลอดจนกิจกรรมการรักษาพยาบาลพิเศษที่ให้กับผู้ป่วย 

เช่น การคาสายยางสำหรับการสวนปัสสาวะ การให้อาหารและน้ำทางหลอดเลือดดำ ฯลฯ

 2. ตรวจดูความเรียบร้อยของผิวหนังบริเวณที่จะทำผ่าตัดว่าได้รับการทำความสะอาดผิวหนัง

ด้วย Aseptic solution ในตอนเช้ามืดแล้ว
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 3. เก็บของมีค่า ฟันปลอม contact lens ฯลฯ จากตัวผู้ป่วย

 4. บันทึกสัญญาณชีพ เพื่อประเมินสภาพการเปลี่ยนแปลงของตัวผู้ป่วย สำหรับเปรียบเทียบ

ในขณะที่ทำการผ่าตัด 

 5. ตรวจดูความเรียบร้อยของรายงานผู้ป่วย ตลอดจนผลการตรวจต่างๆ ตามแผนการรักษา

 6. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาก่อนระงับความรู้สึก(pre-medication)

 7. แนะนำให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะก่อนย้ายไปห้องผ่าตัด เพื่อให้กระเพาะปัสสาวะว่างในราย

ที่ไม่ได้สวนปัสสาวะ

การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
 การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเริ่มต้นจากระยะเวลาที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาถึงตึกผู้ป่วยภายหลัง

การผ่าตัดเสร็จสิ้นลงจนกระทั่งผู้ป่วยกลับบ้านและกลับมาตรวจตามนัดเพื่อประเมินผลการรักษา หาก

สามารถให้การดูแลได้เหมาะสมถูกต้องและครอบคลุมทุกด้านจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพและกลับไปอยู่

ในสังคมได้ดี

การดูแลหลังผ่าตัดแบ่งออกเป็น2ระยะดังนี้
 1. การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทันทีหรือในระยะที่ฟื้นจากการได้รับยาระงับความรู้สึก (Immediate 

postoperative stage)

 2. การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในระยะต่อมา (Extended postoperative stage or later postoperative 

stage)

การประเมินผู้ป่วย
 การประเมินสภาพผู้ป่วยมีความสำคัญมากที่จะทำให้ปลอดภัย และช่วยไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน 

ต่างๆ โดยที่การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการประเมินสภาพ

ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเช่นเดียวกับในระยะก่อนการผ่าตัด ดังนี้

 ก. ความรู้สึกของผู้ป่วยต่อสภาวะความเจ็บป่วยหลังการผ่าตัด

 ข. การประเมินทางด้านร่างกาย

 1. การตรวจร่างกาย ควรมีการประเมินผู้ป่วยโดยเรียงลำดับความสำคัญ ดังนี้

  1.1 ทรวงอกและปอด

   - สังเกตลักษณะการหายใจ ฟังเสียงของการหายใจ

   - ตรวจนับอัตราการหายใจ

   - คลำหลอดคอดู tracheal shift หลังผ่าตัด
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  1.2 หัวใจและหลอดเลือด

   - วัดสัญญาณชีพ 

   - ตรวจดูภาวะซีด

   - วัด CVP. (ถ้ามี)

   - EKG.

  1.3 อุณหภูมิ

   ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดในระยะแรก โดยปกติอุณหภูมิของร่างกายปกติ อาจพบได้ว่ามี

อุณหภูมิลดลงต่ำกว่าปกติได้ใน 2 - 3 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัดและ บางรายอาจมีอาการหนาวสั่น

ร่วมด้วย หลังจากนั้นภายใน 24 - 48 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติได้ถึง 38 ํC หากมีไข้หลัง

วันที่ 3 ควรพิจารณาถึงการติดเชื้อ

  1.4 บริเวณแผลผ่าตัด

   - ตรวจดูแผลผ่าตัดหลังการผ่าตัด เพื่อสังเกตการมีเลือดออก หรือ discharge ซึมจาก 

แผลผ่าตัด ให้บันทึกจำนวน ลักษณะด้วย

   - ตรวจดูสีผิว ผื่น จ้ำเลือด รอยถลอก หรือรอยไหม้ตรงบริเวณผิวหนังที่ทำการผ่าตัด

   - สังเกตลักษณะสี จำนวนของสารเหลวที่ออกจากท่อระบายต่างๆ

   - สังเกตความผิดปกติของแผลผ่าตัด เช่น ลักษณะบวม แดง ร้อน ปวด เนื่องจาก 

มีการติดเชื้อ แผลผ่าตัดแยก ฯลฯ

  1.5 ระบบประสาท

   ตรวจดู consciousness , orientation ของผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัด โดยปกติผู้ป่วยมักจะ

รูส้กึตวัดีภายใน 24-72 ชัว่โมง นอกจากนั้นตรวจดูการเคลือ่นไหวของแขนขา รแีฟลกซต์่างๆ  กำลงัความ

ตึงตัวของกล้ามเนื้อ ฯลฯ

  1.6 ความเจ็บปวดแผลผ่าตัด

   ควรสังเกตพฤติกรรมความเจ็บปวดแผลผ่าตัดของผู้ป่วยด้วยว่าอยู่ระดับใด เพ่ือประกอบ

การพิจารณาให้ยาแก้ปวด

  1.7 ผิวหนัง

   ตรวจดูลักษณะของผิวหนัง เช่น ซีด เขียวคล้ำ และความตึงตัวของผิวหนัง

  1.8 ท้อง

   ประเมินการเคลื่อนไหวของลำไส้แบบบีบรูดอย่างต่อเนื่องในระยะหลังผ่าตัดอาจ

ประเมินทุก 4 - 8 ชั่วโมง เนื่องจากผลผลการได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย การใช้ยาบางชนิดหรือ

การผ่าตัดช่องท้องที่มีการลูบคลำกระเพาะอาหารและลำไส้ขณะทำการผ่าตัด นอกจากนี้ ควรสังเกตดู

ภาวะท้องอืด การปวดท้องจากแก๊ส
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  1.9 การขับถ่ายปัสสาวะ

   สังเกตสี จำนวนของปัสสาวะท่ีไหลออกมาจากสายยางสวนปัสสาวะท่ีต่อกับถุงปัสสาวะ

คลำดูการโป่งพองของกระเพาะปัสสาวะ กรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้คาสายสวนปัสสาวะ ปกติควรถ่ายปัสสาวะได้ 

เองภายใน 6 – 8 ชั่วโมง หลังจากได้รับยาระงับความรู้สึก

  1.10 ความสมดุลของสารน้ำและอิเล็คโตรไลท์

   ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมักมีการสูญเสียเลือด สารเหลวในขณะทำการผ่าตัดและ

ภายหลังการการผ่าตัดทางท่อระบายต่างๆ หรืออาจเกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดจากการ

ทำการผ่าตัด รวมทั้งการให้สารเหลวและอิเล็คโตรไลท์ทดแทนไม่เพียงพอ ควรประเมินปริมาณ intake - 

output fluid และประเมินสังเกตอาการที่เกิดจากความไม่สมดุลของอิเล็คโตรไลท์ด้วย เช่น สับสน

กระหายน้ำ เยื่อบุต่างๆ แห้ง ผิวหนังเหี่ยวแห้งเป็นรอยเหี่ยวย่น หรือบวม กดบุ๋ม การเต้นของหัวใจ

ไม่สม่ำเสมอ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ท้องอืด ชักเกร็ง ฯลฯ ซึ่งแสดงถึงการมีภาวะสารเหลวและขาดสมดุล

ของอิเล็คโตรไลท์

 2. การตรวจทางห้องทดลอง

  - CBC. 

  - BUN & electrolyte

  - G/M ในรายที่ซีดจากการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัด

  - ABG ในผู้ป่วยท่ีใส่ Endotracheal tube นานมากกว่า 1 ช่ัวโมง ผู้ป่วยท่ีผ่าตัดช่องทรวงอก ฯลฯ

  - Albumin , PT. & PTT.

  - Hemocullture , Urine culture ฯลฯ

  - Urine specific gravity

 3. การตรวจทางรังสีและการตรวจพิเศษ

  ค. ภาวะจิต สังคม

ข้อวินิจฉัยทางการแพทย์หลังผ่าตัด
 ข้อวินิจฉัยทางการในระยะแพทย์หลังผ่าตัดทันทีที่พบบ่อยมีดังนี้

 1. การแลกเปลี่ยนกาซลดลงหรือเสี่ยงต่อภาวะที่ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอเนื่องจาก

  ทางเดินหายใจถูกปิดกั้น

 2. มีภาวะที่สารเหลวในร่างกายหรือเสี่ยงต่อการเกิดภาวะช็อก

 3. ความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาพูดลดลงเนื่องจากผลจากการใช้ยาระงับความรู้สึก

  ทั่วร่างกาย การได้รับยากล่อมประสาท และจากการใส่ท่อทางเดินหายใจ

 4. เสี่ยงต่อการเกิดการแตกทำลายของผิวหนังเนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย หรืออยู่ใน 

ท่านอนไม่ดี หรือจากการผูกตรึงแขนขา
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 5. วิตกกังวลต่อสภาพความเจ็บป่วยและสิ่งแวดล้อมในห้องพักฟื้นหรือหออภิบาลผู้ป่วยหนัก

 6. มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะ: การถ่ายปัสสาวะไม่ออกเนื่องจากผลมา

จากการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือการเจ็บปวดแผลผ่าตัดมาก

ข้อวินิจฉัยทางการแพทย์หลังผ่าตัดในระยะต่อมาที่พบบ่อย
 1. การแลกเปลี่ยนแกสลดลงเนื่องจากไม่สามารถหายใจเข้าเต็มที่ช้าๆ และหายใจออกยาวๆ

 2. แบบแผนการหายใจไม่มีประสิทธิภาพ: การระบายอากาศหายใจลดลง เนื่องจากความ

  เจ็บปวดแผลผ่าตัด

 3. ขาดความสามารถในการทำทางเดินหายใจให้โล่งเนื่องจากการไอไม่มีประสิทธิภาพ

 4. เจ็บปวดแผลผ่าตัด

 5. เสี่ยงต่อการเกิดภาวะถุงลมปอดแฟบหรือภาวะปอดบวมเฉพาะที่ เนื่องจากมีเสมหะคั่งค้าง

  และนอนอยู่กับที่นานๆ

 6. เสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำส่วนลึกของขา เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวน้อย

 7. เสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ เนื่องจากการเปลี่ยนท่า

 8. ร่างกายได้รับสารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เนื่องจากการงดอาหารและน้ำ

  ทางปากหลายวันและได้รับสารอาหารทกแทนไม่เพียงพอ

 9. มีภาวะขาดสารเหลวและอิเล็คโตรไลท์

 10. พักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากเจ็บปวดแผลผ่าตัด

 11. มีการเปลี่ยนแปลงการทำหน้าที่ของระบบย่อยอาหาร : ท้องอืด ปวดท้องจากแก๊ส ท้องผูก

  เนื่องจากได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย หรือมีการออกกำลังกายน้อย

 12. มีการแตกทำลายของผิวหนัง เนื่องจากการทำผ่าตัดและแผลผ่าตัดมีสารเหลวซึมมาก

 13. วิตกกังวลต่อสภาพความเจ็บป่วยของตนเอง

 14. เสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อของแผลผ่าตัด หรือระบบทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากผิวหนังถูก

  ทำลายจากการผ่าตัด หรือระบบการระบายไม่เป็นระบบปิด

 15. ขาดความรู้ในการดูแลตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะกลับไปอยู่ที่บ้านเนื่องจากไม่ได้รับ

  การสอนและแนะนำ
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การดูแลหลังผ่าตัด
 1. จัดท่านอน

 2. การประเมินระดับความรู้สึกตัวในระยะแรกหลังการผ่าตัด

 3. หาวิธีการสื่อสารอื่นๆกับผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูดได้

 4. สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงและการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ภายหลังการผ่าตัดที่สำคัญ  

  ได้แก่

  - ภาวะอุดตันของทางเดินหายใจ

  - ภาวะตกเลือดและช็อก

  - ภาวะถุงลมปิดแฟบและปอดบวมเฉพาะที่

  - ภาวะเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำส่วนลึกของขาและความดันโลหิตต่ำ

  - ภาวะสะอึก ท้องอืด และลำไส้เป็นอัมพาต การปวดท้องจากแก๊ส

 แผลผ่าตัดแยกจากกันบางชั้นและแผลผ่าตัดแยกจากกันทุกชั้น และมีอวัยวะภายในช่องท้องโผล่ 

ออกมา เช่น ลำไส้ การคั่งของน้ำปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะ และการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแผล

ผ่าตัดมีการอักเสบติดเชื้อ

 5. การบรรเทาความเจ็บปวดในระยะ 48 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัด

 6. การดูแลเกี่ยวกับการให้อาหารน้ำและอิเล็กโตรไลท์ให้อยู่ในภาวะสมดุล

 7. ดูแลให้มีการระบายของสารเหลวออกทางท่อระบายต่างๆ

 8. การดูแลด้านจิตใจ

 9. การสอนและแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะที่อยู่โรงพยาบาลและขณะอยู่ที่บ้าน
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Blast Injury (การบาดเจ็บจากวัตถุระเบิด)

อาจารย์นายแพทย์อภิชัย แผลงศร

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ทางศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ได้รับผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจากวัตถุระเบิดและไฟไหม้จากที่เกิดเหตุ โดยในขณะนั้น

มีผู้ป่วยจำนวนถึง 6 คนที่มารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน และต่อมามีอีก 1 คนที่รับย้ายมาจากโรงพยาบาลอื่น 

ในจำนวนนี้พบผู้ป่วย airway edema 1 คนจาก inhalation injury และได้รับการรักษาโดยการใส่ท่อหายใจ 

มีผู้ป่วยแก้วหูทะลุ (Ruptured tympanic membrane) 2 คน ซึ่งผู้ป่วยทุกคนพบบาดแผลจากวัตถุมาทิ่มแทง

เข้าผิวหนัง ผู้ป่วย 1 คนพบสิ่งแปลกปลอมเป็นเศษกระจกในบาดแผล ผู้ป่วย 5 คนพบผิวหนังบาดเจ็บ

จากการความร้อน (Burn) แต่ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บทางปอดและทรวงอก ผู้ป่วย 2 คนต้องรับเป็นผู้ป่วยใน 

การจัดการผู้ป่วยในขณะนั้นยังมีข้อจำกัดบางประการเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยมีมาพร้อมกันหลายคน 

การบาดเจ็บมีหลายระบบร่วมกันและเป็นเหตุที่พบไม่บ่อยในชุมชนบริเวณนี้ 

 ปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทการบาดเจ็บจากวัตถุระเบิดเป็น 5 ประเภท ได้แก่

 1. Primary blast injuries เป็นการบาดเจ็บของร่างกายที่เกิดจากแรงคลื่นความดันอากาศที่

เปลี่ยนแปลงจากแรงระเบิด (shock wave) อวัยวะที่มักได้รับการบาดเจ็บได้แก่อวัยวะที่มีอากาศอยู่มาก 

เช่น เยื่อแก้วหูทะลุ ปอดบาดเจ็บ และลำไส้ช้ำ ทะลุหรือเลือดออก

 2. Secondary blast injuries เป็นการบาดเจ็บของร่างกายที่เกิดจากเศษชิ้นส่วนจากจุดระเบิด

ทะลุผ่านเข้าสู่ร่างกาย ทำลายอวัยวะต่างๆ ทำให้เกิดบาดแผลต่างๆ

 3. Tertiary blast injuries เป็นการบาดเจ็บที่เกิดจากลมระเบิด (blast wind) พัดเอาร่างกาย

ไปกระทบกระแทกกับวัตถุอื่นๆ ทำให้เกิดการบาดเจ็บของระบบต่างๆ เช่น head injuries, chest injuries, 

abdominal injuries

 4. Quaternary injuries เป็นการบาดเจ็บอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เช่น จากความร้อนเปลวไฟ หรือ การ 

ได้รับสารพิษจากระเบิด หรือ Crush syndrome หรือการระเบิดไปกระตุ้นโรคเรื้อรังให้กำเริบ เช่น COPD 

หรือโรคทางจิตเวชที่เป็นอยู่ ซึ่งการบาดเจ็บประเภทนี้อาจจะเกิดขึ้นภายหลังได้จากเหตุการณ์ระเบิด 

สักระยะหนึ่ง

 5. Quinary blast injuries ลักษณะการบาดเจ็บนี้จะมีลักษณะเป็นกลุ่มอาการอักเสบแบบ

ต่อเนื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้จากการบาดเจ็บอื่นๆ ของผู้ป่วยที่ตรวจพบ (constant hyperinflammation 

state syndrome) มีผู้ตั้งสมมติฐานว่าเกิดจากร่างกายได้รับสารพิษจากระเบิดผ่านการสูดดมและดูดซึม

เข้าทางผิวหนัง เช่น สาร Penta-erythritol-tetra-nitrate (PETN) เป็นต้น

 จึงมีความเห็นว่าควรนำหัวข้อการบาดเจ็บจากวัตถุระเบิดมาเป็นข้อเสนอในการประชุมวิชาการ

ประจำคณะหัวข้อ “Patient Safety” เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมในการดูแลผู้ป่วยประเภทนี้ต่อไป
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Patient Safety in Genitourinary Tract Trauma 
 

นพ.ศรายุทธ วิริยะศิริพงศ์ 
 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 ภยันตรายการบาดเจ็บต่ออวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์แบ่งออกเป็น  

2 ระบบ คือ ระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนและระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง โดยระบบทางเดิน

ปสัสาวะส่วนบนประกอบด้วย ไต (kidney) และ ท่อไต (ureter) ส่วนระบบทางเดินปสัสาวะส่วนล่าง

ประกอบด้วย กระเพาะปสัสาวะ (bladder), ท่อปสัสาวะ (urethra) ระบบสืบพันธุ์ประกอบด้วย อัณฑะ 

(scrotum) และ องคชาติ (penis) ซึ่งการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจะช่วยให้คนไข้มี

ความปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนทุพพลภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้ 

 การบาดเจ็บของไตมีการแบ่งระดับการเสียหายออกเป็น 5 ระดับ โดยสามารถวินิจฉัยและแบ่ง

ระดับการบาดเจ็บได้โดยการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Urography) แนวทางการรักษาก็จะเป็นไปตาม

ความเสียหายในแต่ละระดับ ตั้งแต่การรักษาโดยการสังเกตอาการไปจนถึงการผ่าตัด ส่วนการบาดเจ็บ

ของท่อไตโดยส่วนใหญ่จะเกิดจาก iatrogenic injury การรักษามีตั้งแต่การใส่ ureteral stent ไปจนถึงการ

ผ่าตัดซ่อมแซมท่อไต 

 การบาดเจ็บของกระเพาะปสัสาวะสามารถวินิจฉัยได้โดยการฉีดสารทึบแสง (contrast) เข้าไปใน

กระเพาะปสัสาวะแล้วฉายรังสี (cystogram) การรักษามีตั้งแต่การใส่สายสวนปสัสาวะแล้วสังเกตอาการ

ไปจนถึงการผ่าตัดซ่อมกระเพาะปัสสาวะส่วนการบาดเจ็บของท่อปัสสาวะจะสามารถทำการวินิจฉัยได้

โดยการฉีดสารทึบแสงเข้าไปในท่อปสัสาวะ (urethrogram) การรักษามีตั้งแต่การใส่สายสวนปสัสาวะไป

จนถึงการผ่าตัดเข้าไปเย็บซ่อมท่อปัสสาวะ ส่วนการบาดเจ็บในระบบสืบพันธุ์ถ้ามีการบาดเจ็บต่อ 

ลูกอัณฑะ (rupture testis) หรือ องคชาติตำแหน่ง corpus cavernosum จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด

ซ่อมแซม 
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การดูแลทางเดินหายใจในเด็ก(Pediatric airway management)

พญ. วนิดา จงอรุณงามแสง

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กายวิภาคทางเดินหายใจในเด็ก
 กายวิภาคทางเดินหายใจในเด็กจะแตกต่างจากผู้ใหญ่ทั้งในด้านกายวิภาคและสรีระวิทยา โดย

จะมีลักษณะที่แตกต่างทางกายวิภาคที่สำคัญ ดังที่ได้แสดงในตาราง

Anatomy

Tongue

Epiglottis Shape 

Epiglottis Level

Trachea

Larynx Shape

Narrowest Point

Nasal

Pediatric

Large

Floppy, omega shaped

Level of C3 - C4

Smaller, shorter

Funnel shaped

Sub-glottic region

Narrow nares

Adult

Normal

Firm, flatter

Level of C5 - C6

Wider, longer

Column

At level of Vocal cords

Normal

ลักษณะทางสรีระวิทยา 
 เด็กมี basal metabolic rate ที่สูง มีการใช้ออกซิเจน 6-8 cc/kg มากกว่าผู้ใหญ่แต่มี tidal volume 

เท่ากับผู้ใหญ่ (7-10 cc/kg) จึงทำให้ต้องมี minute ventilation ที่มากขึ้น อัตราการหายใจจึงเพิ่มขึ้นและ  

เด็กจะมี closing volumeสูงกว่า จึงมีโอกาสเกิด desaturation ได้ง่าย 

 การทำงานของกล้ามเนื้อกระบังลม (diaphragm) และ intercostal มี muscle cell type 1 น้อย   

ทำให้เกิดการอ่อนล้าได้ง่ายทำให้เด็กมีโอกาสเกิดระบบหายใจล้มเหลวได้ง่าย

 ในเด็กจะมีความจุของปอดที่เหลือค้างอยู่ (Functional Residual Capacity, FRC) เป็นปริมาณน้อย 

เนื่องจากเด็กมี chest wall compliance สูง, มีท้องโตจะดันกระบังลมส่งผลให้ FRC มีปริมาณน้อยในเด็ก 

และสัดส่วนของ alveolar ventilation/FRC ในเด็กเท่ากับ 5:1 เทียบกับผู้ใหญ่คือ 1.5:1 ส่งผลให้เด็กมี 

respiratory reserve น้อยเมื่อเทียบกับความต้องการของร่างกายทำให้เกิด desaturation ได้ง่าย 

อุปกรณ์ช่วยดูแลทางเดินหายใจ
 Face Masks

 ในเด็กนิยมเป็น Rendell-Baker-Soucek mask เนื่องจาก mask ชนิดนี้มี dead space น้อยเหมาะ 

สำหรับเด็ก ควรเลือกขนาดให้ครอบคลุมตั้งแต่จมูกจนถึงคาง การช่วยหายใจระมัดระวังไม่ให้นิ้วมือของ 

ผู้ถือ mask กดที่เนื้อเยื้อบริเวณใต้คางเนื่องจากจะทำให้เกิดทางเดินหายใจอุดกั้นได้ 
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 Oropharyngeal airways

 ใช้ป้องกันไม่ให้ลิ้นตกไปปิดทางเดินหายใจ ใช้ในผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวโดยต้องเลือกให้มีขนาด

เหมาะสม โดยวัดจากมุมปากถึง angle of mandible โดยถ้าขนาดของ Oropharyngeal airway ที่ยาว 

มากเกินไปจะทำให้ epiglottic ได้รับบาดเจ็บ และกด uvular ทำให้บวมเกิดการอุดกั้นของทางเดินหายใจ 

ได้ ขนาดของ Oropharyngeal airway ที่สั้นมากเกินไปจะไม่สามารถเปิดทางเดินหายใจได้

 Nasopharyngeal airways

 ขนาดโดยวัดจากจมูกจนถึง angle of mandible โดยในเด็กทารกหรือเด็กเล็กสามารถใช้ท่อช่วย

หายใจมาตัดให้มีขนาดความยาวที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้แทน Nasopharyngeal airways ได้โดยสามารถ

ใช้ในเด็กที่ยังพอรู้สึกตัวได้ แต่ควรระมัดระวังอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บและมีเลือดออกจาก adenoid ที่มี

ขนาดใหญ่ได้

 Endotracheal tube

 โดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อช่วยหายใจจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลางภายนอกจะแตกต่างกันขึ้นกับผู้ผลิต ดังนั้นควรเลือกขนาดท่อช่วยหายใจให้เหมาะสม โดยถ้ามี

การรั่วรอบๆ ท่อช่วยหายใจเมื่อช่วยหายใจด้วยความดันที่น้อยกว่า 20-25 cmH
2
O ควรเปลี่ยนท่อช่วย

หายใจให้มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้น

 จากหลายๆ การศึกษาพบว่าการใส่ท่อช่วยหายใจแบบมี cuff ในเด็กเล็กมีความปลอดภัยและ

มีประโยชน์ โดยจะสามารถลดการเปลี่ยนท่อช่วยหายใจให้ได้ท่อช่วยหายใจที่เหมาะสม ช่วยลดมลภาวะ

จากการรั่วของยาสลบในห้องผ่าตัด ลดโอกาสเกิดการสำลัก และมีประโยชน์ในผู้ป่วยที่มี poor lung 

compliance 

ตารางแสดงขนาดของท่อช่วยหายใจสำหรับเด็ก
 

อายุเด็ก

ทารกคลอดก่อนกำหนด: <1000 กรัม

1000-2500 กรัม

<1 ปี

1-2 ปี

>2 ปี

Uncuffed ETT (mm ID)

2.5

3.0

3.5

4.0

4+(อายุเป็นปี/4)

Cuffed ETT (mm ID)

-

-

3

3.5

3.5 + (อายุเป็นปี/4)
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ตารางแสดงความลึกของท่อช่วยหายใจสำหรับเด็ก

 Laryngoscopes

 ในเด็กเล็กมักนิยมใช้ blade ตรงเพื่อช้อน epiglottis ขึ้นเพื่อช่วยทำให้มองเห็น vocal cord ได้

ชัดเจน โดยเลือกขนาดของ blade ให้เหมาะสมกับขนาดของเด็ก ส่วนในเด็กโตสามารถเลือกใช้ blade 

ตรงหรือโค้งก็ได้

แนวทางประเมินและดูแลปัญหาใส่ท่อช่วยหายใจยากในเด็ก
 สาเหตุของเด็กที่มีปัญหาใส่ท่อช่วยหายใจยากมีสาเหตุมาจาก

 ลักษณะที่ผิดปกติตั้งแต่กำเนิด (Congenital abnormalities) เช่น Down syndrome, Klippel-Feil, 

Malformation, Goldenhar syndrome, Mucopolysaccharidosis

 การอักเสบ (Inflammatory) เช่น Rheumatoid arthritis

 การติดเชื้อ (Infection) เช่น retropharyngeal abscess, epiglottitis, croup

 อุบัติเหตุ (Traumatic) เช่น Fracture, subluxation, neck burn contracture

 ก้อนเนื้องอก (Neoplasm disorder)

การประเมินปัญหาการใส่ท่อช่วยหายใจยากในเด็ก

 การซักประวัติ 
 เป็นส่วนที่สำคัญโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเคยได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจยากมาก่อนในอดีตที่อาจ  

ถูกบันทึกในเวชระเบียน หรือประวัติจากผู้ปกครอง ประวัติที่ควรซักถามมีดังนี้

 การหายใจของเด็กขณะนอนหลับมีลักษณะกรน,หยุดหายใจหรือทางเดินหายใจถูกอุดกั้น

 ประวัติการดูดนม มีอาการสำลักหรือหายใจมีเสียงตลอดการดูดนม

 ลักษณะการหายใจมีเสียงผิดปกติหรือไม่ เช่น stridor หรือ wheezing

 มีประวัติเสียงแหบ หรือมีเสียงร้องไห้ที่ผิดปกติ

 มีลักษณะของ respiratory distress

ความลึกท่อช่วยหายใจ (cm)

7-8

9

11

12

12 - 13

12 + (อายุเป็นปี/2)

อายุเด็ก

ทารกคลอดก่อนกำหนด

ทารกคลอดครบกำหนด

< 6 เดือน

6 เดือน-1 ปี

1-2 ปี

>2 ปี

การประชุมวิชาการประจำปี 56 คณะแพทยศาสตร์ มศว Patient Safety 



 การตรวจร่างกาย 
 เนื่องจากการตรวจ airway ในเด็กเล็กไม่สามารถทำได้เนื่องจากเด็กไม่ให้ความร่วมมือได้เหมือน

ในผู้ใหญ่ อาจจะสามารถตรวจลักษณะภายนอก โดยดูลักษณะของใบหน้าและศีรษะที่อาจมีความ

ผิดปกติ (craniofacial abnormalities), มีลักษณะคางสั้นและเล็ก (retrognathia and micrognathia), การอ้าปาก 

ฟันของเด็ก การก้มเงยคอ ฟังเสียงหายใจมี stridor ลักษณะของ respiratory ditress ร่วมด้วยหรือไม่

 อุปกรณ์สำหรับใส่ท่อช่วยหายใจยากในเด็ก
 Laryngeal mask airway (LMA) 

 Flexible Laryngoscope

 Video/Optical Laryngoscope  

 Airtraq Optical Laryngoscope, 

 Glidescope

 Storz Video Laryngoscope

เอกสารอ้างอิง
1. American Society of Anesthesiologists: Practice guidelines for management of the difficult 

 airway: An updated report. Anesthesiology 2003; 98:1269–77.

2. Cote CJ, Zaslavsky A, Downes JJ, Kurth CD, Welborn LG, Warner LO, et al. Postoperative apnea

 in former preterm infants after inguinal herniorrhaphy. A combined analysis. Anesthesiology. 1995;82

 (4):809-22. Epub 1995/04/01.

3. Robert S. Holzman. Airway Management.Anesthesia for infants  and childrent 2009. P344-64
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Colonoscopy: What’s optimal way for patient safety? 

นพ. สรรค์ สาธรวิริยะพงศ์ 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ปัจจุบันการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลายเป็นหัตถการที่ทำกันแพร่หลายมากขึ้น เรื่อยๆ 

ทั้งอายุรแพทย์และศัลยแพทย์ทางเดินอาหาร เนื่องจากทั้งผู้ป่วยและแพทย์มีความกระตือรือร้นในการ

ดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งในส่วนของการคัดกรอง วินิจฉัย รักษาโรคต่างๆ ของทางเดินอาหารส่วนปลาย

ในส่วนของเทคโนโลยีและความสามารถของกล้อง colonoscope ในแต่ละบริษัท ก็มีการพัฒนาและ

ปรับปรุงให้ตอบสนองต่อแพทย์ผู้ส่องกล้องมากขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาในด้านการวินิจฉัย รักษา และวิจัยให้ดี 

สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 โดยทั่วไปการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลายมีความปลอดภัยสูง และผู้ป่วยส่วนใหญ่ทน

ต่อการตรวจได้ดี การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลายเคยมีผู้เรียบเรียงไว้ว่ามีอุบัติการณ์ของ ภาวะ

แทรกซ้อนรุนแรงน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นถ้ามีการทำหัตถการต่างๆ ในขณะส่องกล้อง

เพิ่มเติม เข้าไปด้วย 

 ภาวะแทรกซ้อนจากการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลายพบได้ ตั้งแต่การเตรียมผู้ป่วยก่อน

ส่องกล้อง การเตรียมลำไส้ด้วยยาวิธีต่างๆ มีผลต่อผู้ป่วยในแง่ความปลอดภัย และแพทย์ในแง่การวินิจฉัย

โรคที่อาจผิดพลาดได้หากมีการเตรียมที่ไม่ดีเพียงพอ หรือในขณะส่องกล้อง วิธีการระงับความเจ็บปวด

ด้วยวิธีต่างๆ ก็มีผลต่อการส่องกล้องทั้งในแง่ความร่วมมือของผู้ป่วยขณะส่องกล้อง ผลแทรกซ้อนที่อาจ

เกิดจากการยาดมสลบ 

 ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่พบได้บ่อย และเป็นปัญหาในขณะส่องกล้องคือภาวะลำไส้ทะลุและภาวะ

เลือดออก โดยภาวะลำไส้ทะลุอาจเกิดจากตัวลำกล้อง (shaft or tip of scope) หรือจากลมเป่าจากตัวกล้อง 

(barotrauma) หรือจากหัตถการร่วม (therapeutic procedures) ในขณะที่ภาวะเลือดออกโดยส่วนมากมัก

เกิดจากหัตถการร่วมต่างๆ 

 ภาวะแทรกซ้อนจากการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลายมีอุบัติการณ์ไม่มาก แต่แพทย์

ผู้ส่องกล้องควรระลึกไว้เสมอ ทั้งข้อบ่งชี้ในการส่องกล้อง การเตรียมผู้ป่วยก่อนส่องกล้อง เทคนิคต่างๆ

ในการขณะส่องกล้อง เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงภาวะไม่พึงประสงค์และ ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยให้ได้

มากที่สุด 
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Stoma care

นพ.ธนา บุญสินสุข

ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

 Stoma เป็นภาษากรีก แปลว่า ปาก หรือ รูเปิด ในทางการแพทย์ เรียกว่า ทวารเทียม ซึ่งจะ 

เปิดทางหน้าท้อง แบ่งได้เป็น colostomy, ileostomy, urostomy สาเหตุที่ต้องทำการผ่าตัดชนิดนี้ เช่น 

มะเร็งลำไส้ ลำไส้อุดตัน ลำไส้ทะลุ หรือ ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด เนื่องจากไม่มีกล้ามเนื้อหูรูด ทำให้

ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ จึงต้องใช้ถุงรองรับ แม้ว่าจะสามารถรักษาตัวโรคได้ แต่อาจทำให้

มีปัญหาด้านจิตใจ เนื่องจากการมีทวารเทียม ทำให้ผู้ป่วยและครอบครัว มีความวิตกกังวล เครียดคิดว่า

น่ารังเกียจ กังวลในเรื่องการดูแล การใช้ชีวิตประจำวัน และการเข้าสังคม 

 ดังนั้นการให้ความรู้ เตรียมความพร้อมแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับทวารเทียม จึงเป็น

สิ่งที่สำคัญในการดูแลรักษา ซึ่งจะแบ่งเป็น ระยะก่อนผ่าตัด ได้แก่ การเตรียมความพร้อม ได้รู้ถึง

เหตุผลที่ต้องทำทวารเทียม ได้รู้ตำแหน่งของทวารเทียม และฝึกการดูแลก่อนมีทวารเทียม และระยะ

หลังผ่าตัด ได้แก่ การฝึกดูแลทวารเทียมด้วยตนเอง ได้ทราบถึงอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ 

ได้ทราบถึงข้อแนะนำ ข้อห้าม ในการกินอาหาร การใช้ชีวิตประจำวัน 

 เมื่อผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแลทวารเทียมได้ ก็จะลดความวิตกกังวล มีความ

สบายใจ และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติในสังคมเหมือนคนทั่วไปได้
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How to deal with the resistant hypertension economizely and safely?

Teeranan Angkananard MD.

Division of cardiology, Faculty of Medicine,Srinakharinwirot University

 Resistant hypertension is defined as resistant to treatment of appropriate lifestyle modification 

plus a diuretic and two other anti-hypertensive drugs, which are different classes at adequate doses, 

fails to lower SBP <140 and and DBP < 90 mmHg. The prevalence of this condition varies from 

5% to > 50%. World Health Report by WHO in 2002 stated that suboptimal BP control was 

responsible for the most common risk for death worldwide, 62% of cerebrovascular disease and 

49% of ischemic heart disease. That is the reason why optimal BP control is so important and 

should search for this condition carefully. Moreover, resistant hypertension can be real or spurious 

(pseudo-resistance). A frequent cause of this is failure to adhere to the prescribed medication. 

Suboptimal BP measurement technique and the white-coat effect also bring about it. Therefore, in 

the current guideline, Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) is recommended to measure 

regularly to exclude spurious resistance and quantify to a better degree of the BP elevation and 

monitor the treatment modifications. In the case of true resistant hypertension, there are many 

factors involved it: lifestyle factors (such as obesity, excessive alcohol and high sodium intake), 

chronic use of vasopressor or sodium-retaining substances, obstructive sleep apnea, unidentifiable 

causes of secondary forms of hypertension and advanced and irreversible organ damage. It is

also founded that the elevated plasma aldosterone levels frequently accompanying resistant 

hypertension, consequently, a good response has been reported to the use of mineralo-corticoid 

receptor antagonists. Additionally, amiloride and the alpha-1-blocker; doxazosin should be considered 

to achieve BP goal. Finally, no alternative novel drug treatment of resistant hypertension is currently 

available. However, in case of ineffectiveness of drug therapy, invasive procedures such as renal 

denervation and baroreceptor stimulation may be added by experienced operators especially when 

SBP values ≥160 mmHg or DBP ≥110 mmHg.
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หน้าว่าง



Oral 
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หน้าว่าง


