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1.ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ประวัติทั่วไป
ชายไทย อายุ 52 ปี สถานภาพสมรส คู่ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพ ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ ปัจจุบันอยูบ่ ้านเลขที่ 172/2 หมู่ 6 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี ภูมิลาเนาจังหวัดราชบุรี วันที่รบั ผูป้ ่วย
ไว้ในโรงพยาบาล 4 กรกฎาคม 2562 ประวัติที่ได้จาก ตัวผูป้ ่วยเอง
1.2 อาการที่นามา (Chief complaint) :
ไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมือ่ ยตามข้อมือและข้อเท้า 6 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล
1.3 ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน (Present illness) :
2 วันก่อนมาโรงพยาบาลมีไข้สงู หนาวสั่น ปวดเมือ่ ยตามข้อมือและข้อเท้า 6 ชั่วโมงก่อนมา
โรงพยาบาลมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อมือและข้อเท้ามากขึ้น อ่อนเพลีย รับประทานอาหารได้น้อย ไม่
ปวดศีรษะ ไม่มีอาการคัดจมูกน้ามูกไหล ไม่เจ็บคอ ไม่ไอหรือจาม ไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ไม่มีเบื่ออาหาร
ไม่ปวดท้อง ท้องเสีย ไม่พบผื่นแดง จุดจ้าเลือดตามลาตัว ไม่มีเลือดกาเดาไหล ไม่พบเลือดออกตามไรฟันและ
ร่างกาย ไม่มีอาการถ่ายดาและปัสสาวะมีเลือดปน รับประทานยา Paracetamol แล้วอาการไม่ดีขึ้น
การซักประวัติอาการที่นามาจากการเจ็บป่วยปัจจุบันโดยใช้แนวทาง OLDCARTS
Onset : 2 วันก่อนมาโรงพยาบาลมีไข้สงู หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อมือและข้อเท้า 6 ชั่วโมงก่อนมา
โรงพยาบาลมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อมือและข้อเท้ามากขึ้น รับประทานยา Paracetamol แล้ว
อาการไม่ดีขึ้น
Location : มีอาการปวดเมื่อยตามข้อมือและข้อเท้า
Duration : 2 วันก่อนมาโรงพยาบาลมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อมือและข้อเท้า 6 ชั่วโมงก่อนมา
โรงพยาบาลมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อมือและข้อเท้ามากขึ้น
Character : ไข้สูง 39 °C หนาวสั่น รับประทานยา Paracetamol แล้วอาการไม่ดีขึ้น
Aggravating factors : ในบริเวณบ้านมีเพื่อนบ้านป่วยด้วยอาการมีไข้สงู หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อมือและ
ข้อเท้า
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Reliving factors : ผู้ป่วยรับประทานยา Paracetamol ในเวลา 13.55 น. แต่อาการไข้ไม่ทุเลาลง
Timing : มีไข้สูง หนาวสั่น ช่วงเวลากลางคืน ตื่นเช้ามามีอาการปวดเมือ่ ยตามข้อมือและข้อเท้ามากขึ้น
รับประทานยา Paracetamol แล้วอาการไม่ดีขึ้น
Severity : ผู้ป่วยบอกว่า “มีอาการปวดทนได้”

1.4 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต (Past history) :
-มีประวัติจอประสาทตารั่ว ทั้ง 2 ข้าง เคยได้รับการผ่าตัดเมือ่ 10 ปีที่แล้ว
-ไม่เคยมีประวัติแพ้ยา และอาหาร
1.5 ประวัติภูมิแพ้
ปฏิเสธประวัติแพ้ยา/แพ้อาหาร
1.6 ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว (Family history)
แต่งงานมานาน 20 ปี ภรรยาสุขภาพแข็งแรงดี มีบุตร 2 คน เป็นโรคชิคุนกุนยา (วันที่ 9 กรกฎาคม
2562) รับการรักษาที่โรงพยาบาลบางแพ บิดาและมารดาเสียชีวิตด้วยโรคชรา
1.7 ประวัติส่วนตัวและอุปนิสัย (Personal history and Habits)
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากไม่มปี ระสิทธิภาพในการมองเห็น
ทาให้ไม่สามารถทางานได้ ปกติจะรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ เวลาไม่แน่นอน ชอบรับประทานอาหาร
รสจัด
1.8 ประวัติเพื่อนบ้าน (Neighborhood history)
เพื่อนบ้านบริเวณรอบบ้านจานวน 5 คน มีอาการไข้สูง หนาวสั่น มีผื่น ปวดเมื่อยตามข้อ และมีผู้ที่
ป่วยเป็นโรคชิคุนกุนยาได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลจานวน 3 คน
1.9 การทบทวนประวัติอาการตามระบบ (Systemic review) :
ทั่วไป : มีไข้สูง หนาวสั่น รูส้ ึกอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามข้อมือและข้อเท้า
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ผิวหนัง : ไม่เคยเป็นโรคผิวหนัง ไม่เคยประสบอุบัตเิ หตุที่ทาให้มีบาดแผลตามผิวหนัง
ศีรษะ : ไม่เคยประสบอุบัติเหตุที่ทาให้ศรี ษะกระทบกระเทือน
ตา : มีประวัตอิ าการจอประสาทตารั่วทั้ง 2 ข้าง ทาให้ตาข้างซ้ายมองไม่เห็น ตาข้างขวามองเห็นพร่ามัว รับ
การรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลศิริราช เป็นเวลา 1 ปี
หู : ไม่เคยมีประวัตนิ ้าหรือหนองออกจากหูทงั้ 2 ข้าง
จมูก : เคยเลือดกาเดาไหล ไม่เคยเป็นไซนัสอักเสบ
ช่องปาก : ไม่เคยทอนซิลโตและไม่เคยผ่าตัดทอนซิล
คอ : ไม่เคยมีอาการปวดคอ ไม่เคยมีเส้นเลือดดาที่คอโป่งพอง
ระบบทางเดินหายใจ : ไม่เคยมีอาการหายใจลาบากและเหนื่อยหอบ
ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต : ไม่เคยมีอาการเจ็บหน้าอกและไม่เคยมีอาการบวมตามมือและเท้า
ระบบทางเดินอาหาร : เคยมีอาการปวดท้อง ท้องอืด ท้องเสีย ไม่เคยเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือกรด
ไหลย้อน
ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ : ไม่เคยปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะขุ่น หรือมีเลือดปนออกมา ไม่เคยมี
อาการคันบริเวณอวัยวะเพศ
ระบบประสาท : ไม่เคยมีการชักและอาการชาตามร่างกาย
ระบบโลหิต : ไม่เคยมีอาการเลือดออกตามไรฟัน และพบว่าเมื่อร่างกายเกิดแผลเลือดสามารถหยุดเองได้
2. Physical examination
BT = 39 °C , PR = 116 bpm. , RR = 20 bpm. , BP = 136/84 mmHg. , WT = 54 kg , HT =170 cm.
Tourniquet test : Negative < 10 point right arm (14.45-14.50 น.), WBC 5,6000 Cells/m𝑚3 ,
Lymphocytes 9%
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General appearance : A Thai aged 54 years male , looked illness , good consciousness ,
waddle , red skin
Skin : no macular rash at body and upper limbs, no surgical scars or keloid , red skin
Head : Inspection = Symmetry, normal size.
Palpation = no mass, no tenderness.
Eye : Inspection = left eye Blind 10 year, normal vision and eye movement, No
conjunctiva injected mild icteric sclera , pupil react to light both eyes 3 mm.
Ear : Inspection = Symmetry, No discharge.
Palpation = no mass, no tenderness.
Nose : Inspection = Normal external configuration , no discharge, midline septum
Palpation = no tenderness of sinus.
Mouth & throat : Inspection = Dry lips , no stomatitis , no injected tonsils and pharynx ,
normal movement of uvula.
Neck : Inspection = no stiffness, Midline trachea.
Palpation = no enlargement of thyroid gland.
Chest & Lung : Inspection = symmetrical chest wall .
Palpation = equal both-side movement, equal both-side tactile fremitus.
Percussion = resonance.
Auscultation = normal sound.
Heart : Palpation = no cardiomegaly, no thrill.
Auscultation = no murmur, normal S1 S2.
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Abdomen : Inspection = no scar, no surgical or keloid.
Auscultation = Normal bowel sound 8 bpm.
Palpation = no distention, no grading.
Percussion = tympany sound
Genitalia: No examination.
Musculo-Skeletal: No deformities of joints, no limitation of movement, pain at ankle joint.
Motor power grade V at all.
Neurological: Good consciousness, DTR 2+ at all.
3. ปัญหาของผู้ป่วย
3.1 ปัญหาหลัก (Active problem) ปวดเมื่อยตามข้อ
3.2 ปัญหารอง (Inactive problem) ไข้สูง หนาวสั่น
4. การวางแผนขั้นต้น (Initial plan)
Problem : ไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมือ่ ยตามข้อมือและข้อเท้า
S : ผู้ป่วยบอกว่ามีอาการปวดเมื่อยตามข้อมือและข้อเท้า มา 2 วัน รับประทานยา Paracetamol
(เวลา13.55 น.) แล้วอาการไม่ทุเลา ต่อมารูส้ ึกเพลียมาก กระหายน้า
O : BT = 39 °C , PR = 116 /min, Dry lip, tenderness at ankle joint and left eye blind.
A : ผู้ป่วยรายนี้น่าจะคิดถึงโรค
1. chikungunya
2. Dengue hemorrhagic fever
3. Laptospirosis
4. Influenza
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5. Common cold
(โรคอื่นๆ ทีอ่ าจนึกถึงได้อีก : Viral infection, Yellow fever, Malaria, Typhoid )
Initial Plan
1. Chikungunya
โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือโรค
ไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส
ซึ่งถูกแพร่กระจายโดยยุงลายสวน และยุงลายบ้าน
ส่งผลกระทบต่อคนทุกเพศ ทุกวัยแม้กระทั่งเด็กเล็ก
มักไม่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตแต่ผู้ป่วยบางราย
อาจมีอาการปวดข้อเรื้อรังต่อเนื่องเป็นเดือนหรือเป็น
ปี
ทาให้ถูกวินิจฉัยผิดว่าเป็นโรคข้ออักเสบรูมา
ตอยด์ได้เช่นกัน เชื้อไวรัสนี้เป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้
ผู้ป่วยไม่สามารถทางานได้ อันเนื่องมาจากอาการ
ปวดข้อ มีไข้ และมีการออกผื่นบ้าง(สถาบันชั้นนา
ทางเวชศาสตร์เขตร้อน, 2552)
อาการและอาการแสดง
Symptoms : ไข้สูงเฉียบพลัน (38-40 °C) ปวด
ศีรษะมาก คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย อาการไข้จะ
ลดลงภาในเวลา 2-3 วัน
Signs : ไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อเล็กๆ
เช่น ข้อมือ ข้อนิ้วมือ ข้อเท้า ข้อนิ้วเท้า ผื่นบริเวณ
ลาตัวและแขนขา มักไม่คัน หรืออาจมีผื่นขึ้นที่
กระพุง้ แก้มและเพดานปาก
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- CBC พบ WBC ปกติ, Lymphocytes ต่า
(ชวนพิศ วงศ์สามัญ, 2558)

เคสกรณีศึกษา
1. โรคชิคุนกุนยา
จากการซักประวัตเิ พิ่มเติมพบว่า ผู้ป่วย
อาศัยอยู่ในบริเวณบ้าน ไม่พบการเดินทางไปต่างถิ่น จึง
คาดว่าผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งถูก
แพร่กระจายโดยยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) และยัง
พบอีกว่า บริเวณรอบบ้านของผูป้ ่วยมีเพื่อนบ้านที่มี
ลักษณะอาการป่วยคล้ายๆกัน คือ ไข้สูง ปวดเมื่อยตาม
ข้อ โดยลักษณะที่อยู่อาศัยมีรั้วอยู่ติดๆกันในละแวกนั้น

อาการและอาการแสดง
Symptom : ผู้ป่วยบอกว่ามีอาการปวดเมือ่ ยตาม
ข้อมือและข้อเท้า มา 2 วัน รับประทานยา
Paracetamol (เวลา13.55 น.) แล้วอาการไม่ทุเลา
ต่อมารูส้ ึกเพลียมาก กระหายน้า
Signs : BT = 39 °C , PR = 116 /min, Dry lip ,
and left eye blind.
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- CBC พบ WBC 5,6000 Cells/mmˆ 3,
Lymphocytes 9%

2. Dengue hemorrhagic fever (DHF)
2. Dengue hemorrhagic fever (DHF)
เกิดจากไวรัสเดงกีซึ่งมีอยู่ 4 สายพันธุ์ การ
ผู้ป่วยปฏิเสธประวัติการป่วยเป็นโรค
ติดเชื้อครั้งแรกมักจะมีอาการไม่รุนแรง แต่ถ้าติดเชื้อ ไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกจะพบมากในเด็กอายุต่า
ครั้งที่ 2 โดยเชื้อที่ต่างสายพันธุ์กับครั้งแรก อาการ กว่า 15 ปี ซึ่งผูป้ ่วยมีอายุ 54 ปี
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Initial Plan
มักจะรุนแรงถึงขั้นเลือดออกหรือช็อก หรือเสียชีวิต
โรคนี้พบมาก ในเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
(กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, 2557)
อาการและอาการแสดง
Symptom : การติดเชื้อครั้งแรกผูอ้ าจจะมีอาการ
จะมีไข้สงู ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก
และมีผื่นทีผ่ ิวหนัง แต่ถ้าติดเชื้อครั้งที่สอง โดยเชื้อที่
ต่างสายพันธุ์กับครั้งแรก อาจเป็นไข้เลือดออก ซึง้ มี
อาการสาคัญแบ่งแบ่งออกได้ 3 ระยะ คือ
1. ระยะไข้ ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเกือบตลอดเวลา
อาจชัก เนื่องจากไข้สงู เบือ่ อาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
ปวดท้อง มักมีหน้าแดง และอาจมีผื่นหรือจุด
เลือดออกตามลาตัว แขน ขา ระยะนี้จะเป็นอยู่ราว
2-7 วัน
2. ระยะช็อก ระยะนี้ไข้จะเริม่ ลดลง ผูป้ ่วยจะ
ซึม เหงื่อออก มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเบาแต่เร็ว ปวด
ท้อง โดยเฉพาะบริเวณใต้ชายโครงขวา ปัสสาวะ
ออกน้อย อาจมีเลือดออกง่าย เช่น มีเลือดกาเดาไหล
อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระมีสีดา ในรายที่รุนแรง จะ
มีความดันโลหิตต่า ช็อค และอาจถึงตายได้ ระยะนี้
กินเวลา 24-48 ชั่วโมง
3.ระยะพักฟื้น อาการต่างๆจะเริ่มดีขึ้น ผู้ป่วย
รู้สึกอยากรับประทานอาหาร ความดันโลหิตสูงขึ้น
ชีพจรเต้นแรงขึ้นและช้าลง ปัสสาวะมากขึ้น บางราย
มีผื่นแดงและมีจุดเลือดออกเล็กๆ ตามลาตัว
Sign : ไข้สูง หนาวสั่น ชีพจรเต้นเบาเร็ว อาจมี
อาการคลื่นไส้ อาเจียน อาจพบอาการตับและม้าม
โต มีผื่นแดงหรือจุดเลือดออกตามร่างกาย เลือด
กาเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะและ
อุจจาระมีเลือดปน Tourniquet test : positive
(วิโรจน์ ไววานิชกิจ, 2556)

เคสกรณีศึกษา

อาการและอาการแสดง
Symptom : ผู้ป่วยบอกว่ามีอาการปวดเมือ่ ยตาม
ข้อมือและข้อเท้า มา 2 วัน รับประทานยา
Paracetamol (เวลา13.55 น.) แล้วอาการไม่ทุเลา
ต่อมารูส้ ึกเพลียมาก กระหายน้า
Signs : BT = 39 °C , PR = 116 /min, Dry lip ,
and left eye blind. Tourniquet test : Negative
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การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-CBC พบ Platelet ต่ากว่า 100,000
cells/𝑚𝑚3 และ HCT เพิ่มขึ้น 20 %
-Dengue NS1Ag : คือ โปรตีน NS1 เป็นโปรตีนที่
ไม่เป็นส่วนประกอบของตัวไวรัส แต่เมือ่ ไวรัสเข้าสู่
เซลล์จะมีการสร้างโปรตีนชนิดนี้ขึ้นภายใน
เซลล์ แล้วจะถูกปล่อยออกมานอกตัวเซลล์ที่ติดเชื้อ
เป็นจานวนมาก
ถ้าร่างกายเกิดการติดเชื้อไวรัส
Dengue ผลการตรวจ Dengue NS1Ag จะพบ
Dengue IgM และ Dengue IgG
Dengue IgM :เป็นภูมิคมุ้ กัน (Antibody) ที่พบได้
เนื่องจากร่างกายสร้างขึ้นในวันที่ 3-4 นับตั้งแต่มี
อาการไข้สูงในการติดเชื้อครั้งแรก
(Primary
infection) ซึ่งโอกาสพบได้สูงในวันที่ 3-4 แต่โอกาส
พบได้น้อยในวันแรกๆ
Dengue IgG : เป็นภูมิคุ้มกัน (Antibody) ที่พบได้
เนื่องจากร่างกายสร้างขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี
ซึ่งภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเดงกีชนิดนี้จะเกิดตลอดไปจน
ตลอดชีวิต (long lasting homotypic immunity)
ซึ่งโอกาสพบได้ประมาณ 2 สัปดาห์นบั ตั้งแต่มี
อาการไข้สูงในการติดเชื้อครั้งแรก (Primary
infection) (ประสาร เปรมะสกุล, 2562)
3. Leptospirosis
เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งทีเ่ กิดขึ้น
ได้ทั้งกับคนและสัตว์ การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมา
จากการสัมผัสดิน น้า อาหารที่ปนเปือ้ นปัสสาวะ
เลือด หรือเนื้อเยื่อของของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้ เช่น
สุนัข วัว ควาย หนู สุกร ม้า สัตว์ป่า
อาการและอาการแสดง
Symptom : ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
อ่อนเพลีย มีผื่นขึ้น เบื่ออาหาร ท้องเสีย

เคสกรณีศึกษา
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-CBC พบ Platelet 196,000cells/𝑚𝑚3 และ
HCT 44 %
-Dengue NS1Ag : ไม่ได้รับการตรวจ

3. Leptospirosis
ผู้ป่วยปฏิเสธการเป็นโรค
Leptospirosis
เนื่องจากผูป้ ่วยไม่มีประวัติการไปสัมผัสดิน น้า อาหาร
ที่ปนเปื้อนปัสสาวะ เลือด หรือเนื้อเยื่อของของสัตว์ที่
ติดเชื้อชนิดนี้
อาการและอาการแสดง
Symptom : ผู้ป่วยบอกว่ามีอาการปวดเมือ่ ยตาม
ข้อมือและข้อเท้า มา 2 วัน รับประทานยา
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Signs : มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ
เจ็บช่องท้อง ตาแดงหรือระคายเคืองที่ตา
(กองระบาดวิทยา, 2540)
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.ตรวจ CBC จะพบ leukocytosis (white cell
count > 12,000/ cu.mm.) หรือ leukopenia
(white cell count < 4,000/cu.mm.) และ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าพบภาวะเกร็ดเลือดต่า
2.ตรวจ c พบความผิดปกติต่าง ๆ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น โปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 2+ , มีเม็ด
เลือดขาวหรือเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น
3. Chest X-ray จะพบความผิดปกติ
4.ความผิดปกติของการทางานของตับหรือไตอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือร่วมกัน ได้แก่ total bilirubin ,
SGOT , SGPT , BUN , creatinine สูงขึ้น
(ประสาร เปรมะสกุล, 2562)
4. Influenza
ไข้หวัดใหญ่หรือ influenza เป็นโรคติด
เชื้อของระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน เชื้อ
ต้นเหตุเป็นไวรัสที่เรียกว่า influenza virus หรือ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึง่ มีอยู่ 2 ชนิดคือ influenza A
และ B ส่วนไวรัส influenza อีกชนิดหนึ่งคือ
influenza C นั้นเนื่องจากมีความรุนแรงน้อยและไม่
มีความสาคัญในการแพร่ระบาดจึงอาจจะไม่นับอยู่
ในกลุ่มของโรคไข้หวัดใหญ่ ไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้นติด
เชื้อในเยื่อบุทางเดินหายใจส่วนบนคือจมูกและคอ
และอาจลงไปถึงส่วนล่างอันได้แก่หลอดลมและปอด
ด้วย (ปารยะ อาศนเสน, 2556)
อาการและอาการแสดง
Symptom : อาการจะเริ่มหลังได้รับเชื้อ 1-4 วัน
ผู้ป่วยจะมีไข้แบบทันทีทันใด อุณหภูมิจะมากกว่า

เคสกรณีศึกษา
Paracetamol (เวลา13.55 น.) แล้วอาการไม่ทุเลา
ต่อมารูส้ ึกเพลียมาก กระหายน้า
Signs : BT = 39 °C , PR = 116 /min, Dry lip ,
and left eye blind.
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-CBC
พบ
WBC 5,6000 Cells/mmˆ 3,
Lymphocytes 9%
-UA พบ Creatinine คือ 50 mg/dL
- Chest X-ray : ไม่ได้รับการตรวจ

4. Influenza
ผู้ป่วยไม่มีการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจ
ส่วนบนถึงส่วนล่าง
ตรวจร่างกายไม่พบการอักเสบ
บริเวณจมูก คอ ไซนัส กล่องเสียง หลอดลมและปอด

อาการและอาการแสดง
Symptom : ผู้ป่วยบอกว่ามีอาการหนาวสั่น
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียมาก แต่ไม่พบอาการคัด

10

Initial Plan
38 องศาเซลเซียส ในผู้ใหญ่ ปวดศีรษะ หนาวสั่น
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียมาก และอาจพบ
อาการคัดจมูก เจ็บคอ ถ้าป่วยเป็นระยะเวลานาน
อาจจะมีอาการไอจากหลอดลมอักเสบ (post viral
bronchitis)
อาการจะรุนแรงและป่วยนานกว่า
ไข้หวัดธรรมดา
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติ
ภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่มีบางรายทีม่ ีอาการรุนแรง
เนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญคือ ปอดบวม ซึ่ง
อาจทาให้เสียชีวิตได้
Sign : ไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อและ
กล้ามเนื้อ ชีพจรเต้นเบาเร็ว มีอาการอ่อนเพลีย
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-Nasal swab : ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ใน
เสมหะ หรือตรวจพบแอนติเจนของเชื้อไวรัสไข้หวัด
ใหญ่ (ชวนพิศ วงศ์สามัญ, 2558)
5.Common Cold
โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสบริเวณ
ทางเดินหายใจส่วนต้น เช่น จมูก คอ ไซนัส และ
กล่องเสียง โดยเชื้อที่ก่อให้เกิดไข้หวัดมักเป็นเชื้อ
ไวรัสชนิดไม่รุนแรง และสามารถหายได้ภายใน 1-2
สัปดาห์ การรักษาไข้หวัดทาได้ด้วยการใช้ยา ควบคู่
กับการนอนพักผ่อน และดืม่ น้ามาก ๆ
(ปารยะ อาศนเสน, 2556)
อาการและอาการแสดง
Symptom :เจ็บคอ น้ามูกไหล คัดจมูก หายใจได้
ไม่สะดวกเนื่องจากจมูกบวม
และมีน้ามูกอุดตัน
ภายในจมูก ไอ และจาม เสียงแหบ อ่อนเพลีย ปวด
กล้ามเนื้อ และรู้สกึ ไม่สบายตัว ปวดศีรษะ ปวดหู
Signs : ไข้สูง 37-39 องศาเซลเซียส ระคายเคืองที่
ดวงตา หรือมีตาแดง ขี้ตาแฉะ (วิโรจน์, 2556)

เคสกรณีศึกษา
จมูก เจ็บคอ มา 2 วัน รับประทานยา Paracetamol
(เวลา13.55 น.) แล้วอาการไม่ทุเลา
Sign : BT = 39 °C , PR = 116 /min, Dry lip,
and left eye blind.

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-ผู้ป่วยไม่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Nasal swab
5.Common Cold
ผู้ป่วยไม่มีการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจ
ส่วนต้น ตรวจร่างกายไม่พบการอักเสบ บริเวณจมูก คอ
ไซนัส และกล่องเสียง

อาการและอาการแสดง
Symptom : ผู้ป่วยบอกว่ามีอาการปวดเมือ่ ยตาม
ข้อมือและข้อเท้า มา 2 วัน รับประทานยา
Paracetamol (เวลา13.55 น.) แล้วอาการไม่ทุเลา
ต่อมารูส้ ึกเพลียมาก กระหายน้า
Signs : BT = 39 °C , PR = 116 /min, Dry lips,
and left eye blind.
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การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ไม่จาเป็นต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เคสกรณีศึกษา
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ไม่จาเป็นต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

จากอาการและอาการแสดงของผูป้ ่วยรายนี้น่าจะเข้ากับโรค Chikungunya มากที่สุด เนื่องจากมี
อาการ ไข้สูง 39 °C หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อมือและข้อเท้า อ่อนเพลียเล็กน้อย ปากแห้ง ถ่ายเหลว 1 ครั้ง
ตรวจร่างกายพบ Dry lip , tenderness at ankle joint ซึ่งอาการดังกล่าวข้างต้นเป็นอาการจาเพาะของโรค
นี้ และไม่พบอาการคลื่นไส้อาเจียน ไม่พบผื่นตามตัว และผื่นบริเวณกระพุ้งแก้มและเพดานปาก ไม่พบอาการ
แทรกซ้อน รวมทัง้ มีประวัติเพือ่ นบ้านในละแวกเดียวกันเป็นโรค Chikungunya
และไม่นา่ จะนึกถึงโรคต่อไปนี้
โรค
Chikungunya
ไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อเล็กๆ เช่น ข้อมือ ข้อนิ้ว
มือ ข้อเท้า ข้อนิ้วเท้า ผื่นบริเวณลาตัวและแขนขา มักไม่คัน
หรืออาจมีผื่นขึ้นที่กระพุง้ แก้มและเพดานปาก CBC พบ WBC
ปกติ , Lymphocytes ต่า
(สถาบันชั้นนาทางเวชศาสตร์เขตร้อน, 2552)
Dengue hemorrhagic fever
การติดเชื้อครัง้ แรกผู้อาจจะมีอาการจะมีไข้สูง
ปวดศีรษะ
ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก และมีผื่นที่ผิวหนัง CBC พบ
Platelet ต่ากว่า100,000cells/𝑚𝑚3 และ HCT
เพิ่มขึ้น 20 % (กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ , 2557)

กรณีศึกษา
ไข้สูง 39 °C หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อมือและข้อ
เท้า อ่อนเพลียเล็กน้อย ปากแห้ง ถ่ายเหลว 1 ครั้ง
ตรวจร่างกายพบ Dry lip, pain at ankle joint
และไม่พบอาการคลื่นไส้อาเจียน ไม่พบผื่นตามตัว
และผื่นบริเวณกระพุง้ แก้มและเพดานปาก ไม่พบ
อาการแทรกซ้อน
ไม่พบอาการตับและม้ามโต
ไม่พบผื่นแดงตาม
ร่างกาย และผื่นขึ้นที่กระพุง้ แก้มและเพดานปาก
ไม่พบเลือดออกตามไรฟันและอาการถ่ายดา พบ
เพียงแต่มีไข้สงู เท่านั้น
ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพบ Hematocrit 44 % Platelet
count 196,000 cells/𝑚𝑚3 หากเป็น DHF
จะต้องมี Hematocrit เพิม่ ขึ้น 20 % และ
Platelet count
จะต่ากว่า 100,000
cells/𝑚𝑚3
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Dengue fever
มีไข้สูงลอย 2-7 วัน ปวดท้องอย่างรุนแรง กดเจ็บชายโครง
ด้านขวา ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย มีผื่น มีคลื่นไส้
อาเจียน และเบื่ออาหาร CBC พบ WBC ปกติหรือสูงใน
ช่วงแรก , Lymphocytes เพิ่มมากขึ้น , HCT เพิม่ ขึ้น 20% ,
Platelet ลดลง ต่ากว่า 150,000 cells/mm^3
(กองระบาดวิทยา, 2540)

ไม่พบอาการปวดศีรษะ ไม่มผี ื่น และไม่มีอาการ
คลื่นไส้อาเจียน พบเพียงแต่มีไข้สูงเท่านั้น ผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการพบ Hematocrit 44 %
Platelet count 196,000 cells/𝑚𝑚3 หากเป็น
DF จะต้องมี Hematocrit เพิ่มขึ้น 20 % และ
Platelet count
จะต่ากว่า 150,000 cells/𝑚𝑚3

Common Cold
เจ็บคอ น้ามูกไหล คัดจมูก หายใจได้ไม่สะดวกเนื่องจาก ไม่พบอาการคัดจมูก มีน้ามูก เจ็บคอ ไอ จาม ปวด
จมูกบวม และมีน้ามูกอุดตันภายในจมูก ไอ และจาม เสียง ศีรษะ พบเพียงแต่มีไข้สูง และอ่อนเพลีย
แหบ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนือ้ และรู้สกึ ไม่สบายตัว ปวด
ศีรษะ ปวดหู (ปารยะ อาศนเสน, 2556)
Influenza
อาการจะเริ่มหลังได้รับเชื้อ 1-4 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้แบบ ไม่พบอาการคัดจมูก มีน้ามูกใส ไม่เจ็บคอ พบ
ทันทีทันใด อุณหภูมจิ ะมากกว่า 38 องศาเซลเซียส ในผู้ใหญ่ เพียงแต่มีไข้สงู หนาวสั่น ปวดเมือ่ ยตามร่างกาย
ปวดศีรษะ หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียมาก และ และอ่อนเพลีย
อาจพบอาการคัดจมูก เจ็บคอ (ปารยะ อาศนเสน, 2556)

Chikungunya
โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึง่ ถูก
แพร่กระจายโดยยุงลายสวย (Aedes albopictus) และยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ส่งผลกระทบต่อคนทุก
เพศ ทุกวัยแม้กระทัง่ เด็กเล็ก มีอาการคล้ายคลึงกับโรคไข้เลือดออก แต่โรคไข้เลือดออกจะรุนแรงมากกว่า โรค
ชิคุนกุนยา

มักไม่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตแต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดข้อเรื้อรังต่อเนื่องเป็นเดือน

หรือเป็นปี ทาให้ถูกวินิจฉัยผิดว่าเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้เช่นกัน
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ชาวบ้านทางจังหวัดภาคใต้มักเรียกว่า โรคไข้ญี่ปุ่น หรือ โรคไข้คุณย่า จัดเป็นโรคที่กลับมาระบาดซ้า
(re-emerging disease) โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus, Buggy Creek หรือ
CHIKV) ซึ่งเป็น RNA Virus สายบวก ชนิด single strand โดยจัดอยู่ใน genus alphavirus และ family
Togaviridae ไวรัส ดังกล่าวนี้มีความใกล้ชิดกับ O’nyong’nyong virus และ Ross River virus รวมทั้งไวรัส
ที่เป็นสาเหตุของโรคไข้สมองอักเสบ eastern equine encephalitis และ western equine encephalitis
เชื้อไวรัสนี้เป็นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ผปู้ ่วยไม่สามารถทางานได้ อันเนื่องมาจากอาการปวดข้อ มีไข้ และมี
การออกผื่นบ้าง

โดยโรคดังกล่าวได้มีการระบาดอย่างรุนแรงทางตอนใต้ของประเทศไทย

ประเทศในแถบ

มหาสมุทรอินเดีย รวมถึงประเทศในแถบแอฟริกา
ลักษณะของโรค
ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สงู เฉียบพลัน (38-40 °C) ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย อาการไข้จะ
ลดลงภายในเวลา 2-3 วัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อ โดยเฉพาะข้อเล็กๆ เช่น ข้อมือ ข้อนิ้วมือ ข้อเท้า
ข้อนิ้วเท้า ลักษณะของอาการปวดข้อ จะเปลี่ยนตาแหน่งไปเรื่อย (migratory polyarthritis) บางครัง้ จะ
อักเสบ บวม แดง และเจ็บจนกระทั่งไม่สามารถขยับข้อได้ อาการปวดข้อมักจะหายภายใน 1-12 สัปดาห์ (โดย
ปกติ) หรือบางรายอาจมีอาการปวดข้อเกิดขึ้นได้อีกภายใน 2-3 สัปดาห์ตอ่ มา และมีอาการอยู่ได้นานเป็นเดือน
หรือเป็นปี สาหรับอาการอื่นๆ ที่อาจพบได้บ้าง คือ อาการเป็นผื่นบริเวณลาตัวและแขนขา มักไม่คัน หรืออาจ
มีผื่นขึ้นที่กระพุง้ แก้มและเพดานปาก ซึง่ ผื่นเหล่านีจ้ ะหายไปได้เองในเวลา 7-10 วัน สาหรับอาการแทรกซ้อน
ที่พบได้บ้างจะพบอาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท หัวใจ และทางเดินอาหาร ซึ่งจะพบในผู้ป่วยน้อยราย
ของความผิดปกติดงั กล่าวข้างต้น จะไปส่งผลต่อการผิดปกติสืบเนื่องทางกาย (Clinical Sequelae) ภายหลัง
จากอาการของโรคหายเป็นปกติ
การวินิจฉัยโรค : ยืนยันได้จากการตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร โดยการตรวจ complete blood count จะพบ
White blood cell ปกติ Lymphocytes ต่า และทา Tecniques Test
แหล่งเชื้อโรค : มียุงลาย Aedes aegypti, Ae. albopictus เป็นพาหะนาโรค
การแพร่เชื้อ : ยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยทีอ่ ยู่ในระยะไข้สูง ซึ่งเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือด
เชื้อไวรัสจะเข้าสูก่ ระเพาะยุงและเพิ่มจานวนมากขึ้น แล้วเดินทางเข้าสู่ตอ่ มน้าลาย เมื่อยุงที่มเี ชื้อไวรัสชิคุนกุน
ยาไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัดทาให้คนนั้นติดโรคได้
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พยาธิสรีรวิทยา
ในทวีปแอฟริกามีหลายประเทศพบเชื้อชิคุนกุนยา มีการแพร่เชื้อ 2 วงจรคือ primate cycle (rural
type) (คน-ยุง-ลิง) ซึง่ มี Cercopithicus monkeys หรือ Barboon เป็น amplifyer host และอาจทาให้มี
ผู้ป่วยจากเชื้อนี้ประปราย หรืออาจมีการระบาดเล็กๆ (miniepidemics) ได้เป็นครัง้ คราว เมื่อมีผู้ที่ไม่มี
ภูมิคุ้มกันเข้าไปในพื้นทีท่ ี่มีเชื้อนีอ้ ยู่ และคนอาจนามาสู่ชุมชนเมือง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มียงุ ลายชุกชุมมาก ทา
ให้เกิด urban cycle (คน-ยุง) จากคนไปคน โดยยุง Aedes aegypti และ Mansonia aficanus เป็นพาหะ
ในทวีปเอเซีย การแพร่เชื้อต่างจากในแอฟริกา การเกิดโรคเป็น urban cycle จากคนไปคน โดยมี Ae.
aegypti เป็นพาหะทีส่ าคัญ ระบาดวิทยาของโรคมีรปู แบบคล้ายคลึงกับโรคติดเชื้อที่นาโดย Ae. aegypti อื่นๆ
ซึ่งอุบัตกิ ารณ์ของโรคเป็นไปตามการแพร่กระจายและความชุกชุมของยุงลาย

หลังจากถูกยุงลายทีม่ ีเชื้อกัด

ระยะฟักตัว ใช้เวลาฟักตัว 3-7 วัน ผู้ป่วยจะเริม่ มีไข้ขึ้นสูงมาก อ่อนเพลีย แล้วอีก 2-5 วันหลังไข้ขึ้น ก็จะเริม่ มี
อาการปวดข้อ และผื่นมักเกิดหลังมีไข้แล้ว 3 วัน ซึ่งหลังจากที่ตรวจพบครัง้ แรกในประเทศไทย ก็มีรายงานจาก
ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ได้แก่ เขมร เวียดนาม พม่า ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลปิ ปินส์ โรคนี้จะ
พบมากในฤดูฝน เมื่อประชากรยุงเพิ่มขึ้นและมีการติดเชื้อในยุงลายมากขึ้น พบโรคนี้ได้ในทุกกลุม่ อายุ
Symptom : ไข้สูงเฉียบพลัน (38-40 °C) ไข้จะลดลงภายในเวลา 2-3 วัน ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้ อาเจียน
อ่อนเพลีย อาการไข้จะลดลงภายในเวลา 2-3 วัน มีอาการปวดข้อ โดยเฉพาะข้อเล็กๆ เช่น ข้อมือ ข้อนิ้วมือ
ข้อเท้า ข้อนิ้วเท้า บางครั้งจะอักเสบ บวม แดง และเจ็บจนกระทัง่ ไม่สามารถขยับข้อได้ อาการปวดข้อมักจะ
หายภายใน 1-12 สัปดาห์ สาหรับอาการอื่นๆ ที่อาจพบได้บ้าง ผื่นบริเวณลาตัวและแขนขา มั กไม่คัน หรืออาจ
มีผื่นขึ้นที่กระพุง้ แก้มและเพดานปาก ผื่นหายไปได้เองในเวลา 7-10 วัน สาหรับอาการแทรกซ้อนทีพ่ บได้บ้าง
เกี่ยวข้องกับระบบประสาท หัวใจ และทางเดินอาหาร ซึง่ จะพบในผูป้ ่วยน้อยรายของความผิดปกติดงั กล่าว
Signs : ไข้สูง 39 °C หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อมือและข้อเท้า อ่อนเพลียเล็กน้อย ปากแห้ง ถ่ายเหลว 1 ครั้ง
ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ไม่พบผื่นตามตัว และผื่นบริเวณกระพุง้ แก้มและเพดานปาก ไม่พบอาการแทรกซ้อน
ที่ผิดปกติ (สถาบันชั้นนาทางเวชศาสตร์เขตร้อน, 2552)
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แผนการรักษาของแพทย์
วันที่
Progress Note
04/07/62
- ไข้ 2 ก.ค.62

05/07/62

-

-

06/07/62

07/07/62

Order for one day
Order for Continuation
- 5%D/N/2 1000 ml vein
- Paracetamol 500
drip 60 ml /hr. x2
mg 1 tab Oral prn
- CBC , UA พรุ่งนี้
q 6 hr.
- งานควบคุมโรครับแจ้ง Case
- Electrolyte powder
Chikungunya ซักประวัติ/
จิบบ่อยๆ
สอบถามเฉพาะราย แจ้ง
- Mydocalm
1x3
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
Oral pc
อาการดีขึ้น ปวดข้อ
- 5%D/N/2 1000 ml vein
น้อยลง ไม่มผี ื่น ไม่มี
drip 60 ml /hr. x2
Bleeding กินได้ ไม่
คลื่นไส้ อาเจียน
PE: 22.00 น.
T 38.5 °C
Dx. Chikungunya
Day 3

- อาการทั่วไปปกติ กิน
ได้ มีปวดข้อเล็กน้อย
ไข้ลดลง
- V/S BT = 36.7 °C ,
PR = 84 bpm. ,
- RR = 20 bpm. ,
- BP = 110/70
mmHg.
- - อาการดีขึ้น
- - V/S BT = 37 °C ,
PR = 80 bpm. ,
- RR = 20 bpm. ,
- BP = 120/80
mmHg.

- IV หมด off

-

- D/C
- ใบแพทย์ให้ญาติเรื่อง
ประกันสังคม

-
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Plan for Diagnosis
- Plan for Complete Blood Count
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Plan for Urine Analysis
ลาดับ/รายการ
Urine Analysis
วันที่ 05/07/2562
1. Colour
2. ความขุ่น
3. sp.gr.
4. pH
5. Protein
6. Glucose
7. Ketone
8. Blood
9. Nitrite
10. LUE
11. Creatinine
12. ACR Ratio

ผล/เตือน

yellow
Clear
1.010
5.0
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
50
29

หน่วย

ค่าปกติ

1.003-1.030

mg/dL
mg/g

13. Microalbuminuria <30

mg/g

14. Microalbumin

10

mg/L

15. R.B.C
16. W.B.C
17. Squamous
Epithelial
18. Bacteria

0-1
0-1

cell/HPF
cell/HPF

0-2
0-5

0-1

cell/HPF

5-7

few

แปลผล

สีของปัสสาวะปกติ
ไม่พบตะกอนในปัสสาวะ
ค่าความหนาแน่นของน้าปัสสาวะปกติ
ค่าความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะปกติ
ไม่พบโปรตีนรั่วในปัสสาวะ
ไม่พบกลูโคสในปัสสาวะ
ไม่พบสารคีโตนรั่วออกมาในปัสสาวะ
ไม่พบเลือดออกในปัสสาวะ
ไม่พบสารไนไตรท์ในปัสสาวะ
ไม่พบเอนไซม์ลิวโคไซต์เอสเทอเรส
การทางานของไตทางานผิดปกติ
ภาวะที่ผู้ป่วยเบาหวานมีค่า ACR ปกติ
(การตรวจดูโรคไตจากเบาหวาน)
ภาวะที่ผู้ป่วยเบาหวานมีค่า ACR ปกติ
(การตรวจดูโรคไตจากเบาหวาน)
ภาวะที่ผู้ป่วยเบาหวานมีค่า ACR ปกติ
(การตรวจดูโรคไตจากเบาหวาน)
ไม่พบเซลล์เม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ
ไม่พบเซลล์เม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ
ไม่มีการปนเปื้อนของเซลล์เยื่อบุส่วนท่อ
ปัสสาวะส่วนนอก
พบเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ หรือปรสิตน้อย
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-Plan for dangue NS1Ag
-Plan for chest x-ray
-Plan for nasal swab
--Plan for AST/ALT
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Complete blood count พบว่าผล White blood cell อยู่ในเกณฑ์ปกติ ผลการตรวจคือ 5,600
cells/mm3 (ค่าปกติ 5,000-10,000 cells/𝑚𝑚3 ) และผล Lymphocytes ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ ผล
การตรวจคือคือ 9 % (ค่าปกติ 20-50%)
ผลการตรวจ Urine analysis พบว่าผล Creatinine คือ 50 mg/dL.
ไม่ได้รับการตรวจ dangue NS1Ag, chest x-ray, nasal swab และ AST/ALT
Plan for Treatment
Specific treatment
ในกรณีนี้ไม่ให้การรักษาแบบ Specific treatment เนื่องจากเป็นการติดเชื้อไวรัสไม่สามารถให้ยา
ปฏิชีวนะที่เฉพาะเจาะจงได้ จึงต้องรักษาตามอาการ
Symptomatic treatment
1.Paracetamol 500 mg. 1 tab oral prn. q 6 hr.
2.Tolperisone hydrochloride 50 mg. 1 tab oral tid. pc.
3.Electrolyte powder 5 g. 1 pack+ 250 ml. oral prn.
4.5% DN/2 1,000 ml. vein drip 60 ml/hr. x2 dose
1.Paracetamol 500 mg. 1 tab oral prn. q 6 hr.
ชื่อยา Paracetamol 500 mg

19

กลุ่มยา antipyretics
ข้อบ่งชี้ รักษาอาการปวดและไข้ระดับน้อยถึงปานกลาง
กลไกการออกฤทธิ์ กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ พาราเซตามอล ลดอาการปวดโดยยับยัง้ การกระตุ้นการปวด
และลดไข้โดยยับยัง้ ศูนย์ควบคุมการความร้อนที่ไฮโปทาลามัส มีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบ เนื่องจากสามารถยับยัง้
การสังเคราะห์พรอสตาแกลนดินส์ (prostaglandins) ในระบบประสาทส่วนกลาง
การบริหารยา รับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
ข้อห้าม ในผู้ป่วยทีม่ ีอาการแพ้ยา ในผู้ป่วยโรคตับหรือตับเสือ่ มรุนแรง
ข้อควรระวังเป็นพิเศษ ขาดสารอาหารหรือมีน้าหนักตัวน้อยกว่า 50 กก. ภาวะช็อกจากการสูญเสียน้าอย่าง
รุนแรง , การทางานหนักของตับและไต
ผลข้างเคียง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ คันตามร่างกาย
ปฏิกิริยาระหว่างยาอื่น การดูดซึมของคอเลสไทรามีนลดลง ความเข้มข้นของซีรั่มไรแฟมพิซินลดลง จะเพิม่
ประสิทธิภาพในการแข็งตัวของเลือดเมือ่ ใช้เป็นเวลานาน
การพยาบาล
1.แนะนาให้รบั ประทานน้าในปริมาณทีเ่ หมาะสม เพื่อช่วยลดความร้อน ไม่ควรดื่มน้าผลไม้หรือเครื่องดื่มที่มี
ฤทธิ์เป็นกรดหลังรับประทานยา
2.ไม่ซื้อยารับประทานเองและไม่ใช้ยาเป็นเวลานาน เพราะอาจทาให้ยาเกินขนาด และอาจเกิดพิษหรืออาการ
ข้างเคียงได้
2.Tolperisone hydrochloride 50 mg. 1 tab oral tid. pc.
ชื่อยา Tolperisone hydrochloride 50 mg.
กลุ่มยา Muscle Relaxants
ข้อบงชี้ เกี่ยวข้องกับการเพิม่ ขึ้นของกล้ามเนือ้ ต่างๆ เนื่องจากผลกระทบต่อระบบประสาท โรคพาร์กิ นสัน,
โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
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กลไกการออกฤทธิ์ ออกฤทธิ์ต่อสมองและไขสันหลังให้ลดการส่งสัญญาณกระตุ้นประสาทที่ทาให้กล้ามเนือ้ เกิด
การหดตัวและนาไปสูก่ ารเกร็งของกล้ามเนื้อ การลดการส่งสัญญาณประสาทนี้ ทาให้เชื่อว่าโทลเพอริโซนมีฤทธิ์
ลดการหดเกร็งของกล้ามเนือ้
การบริหารยา ควรรับประทานพร้อมอาหาร
ผลข้างเคียง ปวดศีรษะ ง่วงนอน กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรืออาจมีอาการท้องเสียได้
การพยาบาล
1.หากไม่มีอาการปวดสามารถหยุดยาได้
2.หากลืมรับประทานยาให้รบี รับประทานยาทันทีที่นึกได้
3.Electrolyte powder 5 g. 1 pack+ 250 ml. oral prn.
กลุ่มยา Electrolyte
การออกฤทธิ์

ผงเกลือแร่หรือโออาร์เอสจะมีกลไกการออกฤทธิ์โดยการไปชดเชยเกลือโซเดียมและเกลือ

โพแทสเซียมที่สญ
ู เสียไปกับอาการท้องเสียให้กบั ร่างกาย และค่อย ๆ สร้างสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายให้
กลับมาเป็นปกติ อีกทั้งยังมีน้าตาลกลูโคสที่ช่วยให้พลังงานกับร่างกาย ช่วยให้ผู้ป่วยมีกาลัง และค่อย ๆ ฟื้น
สภาพร่างกายให้มีแรง

จากกลไกดังกล่าวผงเกลือแร่หรือโออาร์เอสจึงช่วยป้องกันมิให้ร่างกายของผู้ป่วยเกิด

ภาวะช็อกอันเนื่องมาจากการขาดน้าและเกลือแร่
ส่วนประกอบ
ซองละ 4 ออนซ์ เป็นผงกลูโคส (เดกซ์โทรส) 2.985 กรัม, KCl 0.179 กรัม, NaCl 0.105 กรัม, Na
citrate dihydrate 0.353 กรัม ต่อซอง
ซองละ 8 ออนซ์ เป็นผงกลูโคส (เดกซ์โทรส) 5.97 กรัม, KCl 0.358 กรัม, NaCl 0.21 กรัม, Na citrate
dihydrate 0.705 กรัม
จาแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์
เครื่องดื่มเกลือแร่ใช้ในการทดแทนภาวะสูญเสียเกลือแร่
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การพยาบาล
1.แนะนาผู้ป่วยไม่ให้ละลายในน้าร้อนโดยเด็ดขาด
2.แนะนาให้จบิ ทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง
4.5% DN/2 1,000 ml. vein drip 60 ml/hr. x2 dose
เป็นสารละลาย Tsotonic solution เป็นการผสมระหว่างน้าเกลือธรรมดากับน้าตาลเดกซ์โทรส 5
เปอร์เซ็นต์ มีความเข้มข้นเท่ากับน้านอกเซล์ จึงช่วยเพิ่มปริมาณน้านอกเซลล์ ทาให้เกิดความสมดุลของสารน้า
และเกลือแร่ในร่างกายผูป้ ่วยเนื่องจากผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียและรับประทานอาหารได้น้อย
supportive treatment
-กระตุ้นให้ผู้ป่วยดื่มน้าสะอาดอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
-แนะนาให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย
-แนะนาให้ผู้ป่วยนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
ตารางการเปรียบเทียบกรณีศึกษากับพยาธิสรีรวิทยา
พยาธิสรีรวิทยา
พยาธิสรีรวิทยา
ในทวีปแอฟริกามีหลายประเทศพบเชื้อชิคุนกุน
ยา มีการแพร่เชื้อ 2 วงจรคือ primate cycle (rural
type) (คน-ยุง-ลิง) ซึ่งมี Cercopithicus monkeys
หรือ Barboon เป็น amplifyer host และอาจทาให้
มีผู้ป่วยจากเชื้อนีป้ ระปราย หรืออาจมีการระบาด
เล็กๆ (miniepidemics) ได้เป็นครั้งคราว เมื่อมีผทู้ ี่ไม่
มีภูมิคุ้มกันเข้าไปในพื้นที่ที่มเี ชื้อนี้อยู่ และคนอาจ
นามาสู่ชุมชนเมือง โดยเฉพาะในพื้นที่ทมี่ ียุงลายชุกชุม
มาก ทาให้เกิด urban cycle (คน-ยุง) จากคนไปคน
โดยยุง Aedes aegypti และ Mansonia aficanus
เป็นพาหะ
ในทวีปเอเซีย การแพร่เชื้อต่างจากใน
แอฟริกา การเกิดโรคเป็น urban cycle จากคนไปคน

กรณีศึกษา
ประวัติทั่วไป
ชายไทย อายุ 52 ปี สถานภาพสมรส คู่ เชื้อ
ชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพ ไม่ได้
ประกอบอาชีพ ภูมิลาเนาจังหวัดราชบุรี วันที่รับ
ผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล 4 กรกฎาคม 2562 ประวัติที่
ได้จาก ตัวผู้ป่วยเอง
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต (Past history) :
-มีประวัติจอประสาทตารั่ว ทั้ง 2 ข้าง เคยได้รับการ
ผ่าตัดเมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว
(Family
history)
แต่งงานมานาน 20 ปี ภรรยาสุขภาพ
แข็งแรงดี มีบุตร 2 คน ป่วยเป็นโรคชิคุนกุนยา (วันที่
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พยาธิสรีรวิทยา
โดยมี Ae. aegypti เป็นพาหะทีส่ าคัญ ระบาดวิทยา
ของโรคมีรูปแบบคล้ายคลึงกับโรคติดเชื้อที่นาโดย Ae.
aegypti อื่นๆ ซึ่งอุบัติการณ์ของโรคเป็นไปตามการ
แพร่กระจายและความชุกชุมของยุงลาย หลังจากถูก
ยุงลายทีม่ ีเชื้อกัด ระยะฟักตัว ใช้เวลาฟักตัว 3-7 วัน
ผู้ป่วยจะเริม่ มีไข้ขึ้นสูงมาก อ่อนเพลีย แล้วอีก 2-5 วัน
หลังไข้ขึ้น ก็จะเริ่มมีอาการปวดข้อ และผื่นมักเกิดหลัง
มีไข้แล้ว 3 วัน ซึ่งหลังจากที่ตรวจพบครั้งแรกใน
ประเทศไทย ก็มีรายงานจากประเทศต่างๆ ในทวีป
เอเชีย ได้แก่ เขมร เวียดนาม พม่า ศรีลังกา อินเดีย
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โรคนี้จะพบมากในฤดูฝน
เมื่อประชากรยุงเพิ่มขึ้นและมีการติดเชื้อในยุงลายมาก
ขึ้น พบโรคนี้ได้ในทุกกลุ่มอายุ (สถาบันชั้นนาทาง
เวชศาสตร์เขตร้อน, 2552)
Symtom : ไข้สูงเฉียบพลัน (38-40 °C) ไข้จะลดลง
ภายในเวลา 2-3 วัน ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้ อาเจียน
อ่อนเพลีย อาการไข้จะลดลงภายในเวลา 2-3 วัน มี
อาการปวดข้อ โดยเฉพาะข้อเล็กๆ เช่น ข้อมือ ข้อนิ้ว
มือ ข้อเท้า ข้อนิ้วเท้า บางครั้งจะอักเสบ บวม แดง
และเจ็บจนกระทั่งไม่สามารถขยับข้อได้ อาการปวด
ข้อมักจะหายภายใน 1-12 สัปดาห์ สาหรับอาการ
อื่นๆ ที่อาจพบได้บ้าง ผื่นบริเวณลาตัวและแขนขา มัก
ไม่คัน หรืออาจมีผื่นขึ้นที่กระพุ้งแก้มและเพดานปาก
ผื่นหายไปได้เองในเวลา 7-10 วัน สาหรับอาการแทรก
ซ้อนที่พบได้บ้างเกี่ยวข้องกับระบบประสาท หัวใจ
และทางเดินอาหาร ซึ่งจะพบในผูป้ ่วยน้อยรายของ
ความผิดปกติดังกล่าว (วิโรจน์ ไววานิชกิจ, 2556)
Signs : ไข้สูง 39 °C หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อมือ
และข้อเท้า อ่อนเพลียเล็กน้อย ปากแห้ง ถ่ายเหลว 1
ครั้ง ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ไม่พบผื่นตามตัว และ
ผื่นบริเวณกระพุ้งแก้มและเพดานปาก ไม่พบอาการ

กรณีศึกษา
9 กรกฎาคม 2562) รับการรักษาที่โรงพยาบาลบาง
แพ บิดาและมารดาเสียชีวิตด้วยโรคชรา
ประวัติเพื่อนบ้าน (Neighborhood history)
เพื่อนบ้านบริเวณรอบบ้านจานวน 5 คน มีอาการไข้
สูง หนาวสั่น มีผื่น ปวดเมื่อยตามข้อ และมีผู้ทปี่ ่วย
เป็นโรคชิคุนกุนยาได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล
จานวน 3 คน
อาการที่นามา (Chief complaint) :
ไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อมือและข้อ
เท้า 6 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล
ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน (Present illness) :
2 วันก่อนมาโรงพยาบาลมีไข้สูง หนาวสั่น
ปวดเมื่อยตามข้อมือและข้อเท้า 6 ชั่วโมงก่อนมา
โรงพยาบาลมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อมือ
และข้อเท้ามากขึ้น รับประทานยา Paracetamol
แล้วอาการไม่ดีขึ้น
การซักประวัติแบบ OLDCARTS
Onset : 2 วันก่อนมาโรงพยาบาลมีไข้สูง หนาวสั่น
ปวดเมื่อยตามข้อมือและข้อเท้า 6 ชั่วโมงก่อนมา
โรงพยาบาลมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อมือ
และข้อเท้ามากขึ้น รับประทานยา Paracetamol
แล้วอาการไม่ดีขึ้น
Location : มีอาการปวดเมื่อยตามข้อมือและข้อเท้า
Duration : 2 วันก่อนมาโรงพยาบาลมีไข้สงู หนาว
สั่น ปวดเมื่อยตามข้อมือและข้อเท้า 6 ชั่วโมงก่อนมา
โรงพยาบาลมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อมือ
และข้อเท้ามากขึ้น
Character : ไข้สูง 39 °C หนาวสั่น รับประทานยา
Paracetamol แล้วอาการไม่ดีขึ้น
Aggravating factors : ในบริเวณบ้านมีเพื่อนบ้าน
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แทรกซ้อนทีผ่ ิดปกติ(กุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ , 2557)
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- CBC พบ WBC ปกติ, Lymphocytes ต่า
(Amaral, 2019)

กรณีศึกษา
ป่วยด้วยอาการมีไข้สงู หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อมือ
และข้อเท้า
Reliving factors : ผู้ป่วยรับประทานยา
Paracetamol ในเวลา 13.55 น. แต่อาการไข้ไม่
ทุเลาลง
Timing : มีไข้สูง หนาวสั่น ช่วงเวลากลางคืน ตื่นเช้า
มามีอาการปวดเมือ่ ยตามข้อมือและข้อเท้ามากขึ้น
รับประทานยา Paracetamol แล้วอาการไม่ดีขึ้น
Severity : ผู้ป่วยบอกว่า “มีอาการปวดทนได้”
การทบทวนประวัติอาการในระบบที่มีความผิดปกติ
(Systemic review)
ทั่วไป : รู้สึกอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามข้อมือและข้อ
เท้า
ตา : มีประวัติอาการจอประสาทตารั่วทั้ง 2 ข้าง ทา
ให้ตาข้างซ้ายมองไม่เห็น ตาข้างขวามองเห็นพร่ามัว
รับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลศิริราช เป็นเวลา 1
ปี
กระดูกและกล้ามเนื้อ : มีประวัติมีอาการปวดเมื่อย
ตามข้อและกล้ามเนื้อ
2.การตรวจร่างกาย
BT = 39 °C , PR = 116 bpm. , RR = 20 bpm. ,
BP = 136/84 mmHg. , WT = 54 kg , HT =170
cm. Tourniquet test : Negative < 10 point
right arm (14.45-14.50 น.), WBC 5,6000
Cells/mm^3, Lymphocytes 9%
General appearance : A Thai aged 54 years
male , looked illness , good consciousness.
Left eye blind.
Eye : left eye Blind 10 year, normal vision
and eye movement, No conjunctiva injected
mild icteric sclera , pupil react to light both
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กรณีศึกษา
eyes 3 mm.
Mouth & throat : Dry lip , no stomatitis , no
injected tonsils and pharynx , normal
movement of uvula.
Musculo-Skeletal: No deformities of joints,
no limitation of movement, pain at ankle
joint and wrist.
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-CBC พบ WBC 5,6000 Cells/mm^3
-Lymphocytes 9 %
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รายงานการเยี่ยมเคสกรณีศึกษา
ลาดับ
สัญญาณชีพ
การ วันเวลา
ปัญหาที่พบ
T
P R
เยี่ยม
1
04/07/62 - วิตกกังวลเรื่อง 16.45 น. ครอบครัวและ
อาการของโรคที่
เป็น

ผลการตรวจร่างกายที่พบหรือ
อาการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมที่ทา

ผลการตรวจร่างกาย
พบ
- left eye Blind 10 year.
Dry
lips.
- Pain at ankle joint Pain
score = 5 คะแนน ปวดแต่ทน
ได้.
- Motor power grade V at
all.
- ผู้ป่วยมีสีหน้าที่แสดงออกถึง
ความวิตกกังวล

การจัดสิ่งแวดล้อมให้
ได้รับความสะดวกสบาย
(Environmental
comfort) ลดความวิตก
กังวลและความกลัว
(Reducing anxiety
and fear) โดยให้ผู้ป่วย
ระบายความรูส้ ึก รับฟัง
ปัญหาและให้คาแนะนา
กับผูป้ ่วย

ผลการตรวจร่างกาย
พบ
- left eye Blind 10 year.
Dry
lips.
- Pain at ankle joint Pain
score = 5 คะแนน ปวดแต่ทน
ได้.
- Motor power grade V at
all.
- ผู้ป่วยมีสีหน้าที่แสดงออกถึง
ความวิตกกังวลลดลง
แต่
บางครัง้ ยังคงมีสหี น้าหน้านิ่วคิ้ว
ขมวด
20 140/100 - ผู้ป่วยมีสีหน้าที่แสดงออกถึง
ความวิตกกังวล ผูป้ ่วยบอกว่ามี
อาการปวดข้อมือ ข้อเท้าลดลง
บริเวณริมฝีปากไม่แห้ง แตก ไข้
ลดลงจากเดิม

BP
-

2

05/07/62 - วิตกกังวลเรื่อง 38.5 112 24 120/70
16.30 น. ครอบครัวและ
อาการของโรคที่
เป็น

การจัดสิ่งแวดล้อมให้
ได้รับความสะดวกสบาย
(Environmental
comfort) การลดความ
วิตกกังวลและความกลัว
(Reducing anxiety
and fear) โดยให้ผู้ป่วย
ระบายความรูส้ ึก รับฟัง
ปัญหาและให้คาแนะนา

3

06/07/62 - วิตกกังวลกลัว 36.9 86
15.00 น. การกลับมาเป็นซ้า
ของโรค

- แนะนาการปฏิบัติตัว
เมื่อกลับไปอยู่ทบี่ ้าน
- นอนหลับพักผ่อน 6-8
ชั่วโมง
- ดื่มน้าอุ่นแทนน้าเย็น
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ลาดับ
การ วันเวลา
เยี่ยม

4

สัญญาณชีพ
ปัญหาที่พบ

07/07/62 10.00 น.

T

37

P

80

R

BP

20 120/80

ผลการตรวจร่างกายที่พบหรือ
อาการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมที่ทา

อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน
- นอนกางมุง้ ทุกครั้ง
หลีกเลี่ยงแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย
ทาลายแหล่งน้าขังทุก
จุด
- รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ครบ 5 หมู่
หลีกเลี่ยงของหมักดอง
แอลกอฮอล์
- อื่นๆ
ผู้ป่วยมีสีหน้ายิม้ แย้มแจ่มใสขึ้น ทบทวนเรื่องการ
ไม่ดูอิดโรย ผู้ป่วยบอกว่าไม่พบ ปฏิบัติตัวเมื่ออยูบ่ ้านอีก
อาการปวดข้อมือ
ข้อเท้า ครั้ง
บรรเทาลงกว่าวันแรก ริมฝีปาก
อมชมพู ไม่มีไข้

ยาที่ผู้ป่วยได้รับกลับบ้าน
1. Paracetamol 500 mg. 1 tab oral prn. q 6 hr.
2. Tolperisone hydrochloride 50 mg. 1 tab oral tid. pc.
3. Electrolyte powder 5 g. 1 pack+ 250 ml. oral prn.
จากการติดตามเยี่ยมเคสผู้ป่วยพบว่าในวันที่ 6 และ 7 กรกฎาคม พบว่า Vital sign ผู้ป่วยปกติ ไม่มีไข้
ไม่มีอาการอ่อนเพลีย ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ สีหน้าไม่อิดโรย ริมฝีปากชุ่มชื้น จากข้อมูล
ดังกล่าวสามารถบ่งบอกได้ว่าผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนของโรคชิคุนกุนยา จึงวางแผนจาหน่ายให้ผู้ป่วยกลับ
บ้าน โดยการให้คาแนะนาในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้านดังต่อไปนี้
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การวางแผนจาหน่าย (Discharge Plan) โดยใช้หลัก D-METHOD
D : Diagnosis : ให้ความรู้โรค Chikungunaya เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งถูกแพร่กระจายโดย
ยุงลายสวน (Aedes albopictus) และยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) มีอาการคล้ายคลึงกับโรคไข้เลือดออก
แต่โรคไข้เลือดออกจะรุนแรงมากกว่า จะมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน (38-40 °C) ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้ อาเจียน
อ่อนเพลีย อาการไข้จะลดลงภายในเวลา 2-3 วัน ส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อ โดยเฉพาะข้อเล็กๆ เช่น ข้อมือ
ข้อนิ้วมือ ข้อเท้า ข้อนิ้วเท้า มีผื่นบริเวณลาตัวและแขนขา มักไม่คัน หรืออาจมีผื่นขึ้นที่กระพุง้ แก้มและเพดาน
ปาก ซึ่งผื่นเหล่านี้จะหายไปได้เองในเวลา 7-10 วัน การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง คือ ติดมุ้งลวดให้หนาแน่น หรือ
อย่างน้อยนอนกางมุ้ง จากัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามขาโต๊ะหรือแจกัน ใส่ทรายทาลายยุง กลางวันทายากันยุง
เลี้ยงปลากัด ฯลฯ (วินัย รัตนสถวรรณ, 2561)
M : Medicine : ให้รบั ประทานยาตามแพทย์สงั่ ห้ามหยุดยาเอง หากพบอาการผิดปกติ เช่น ปวดศีรษะ
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย คันตามร่างกาย กล้ามเนื้ออ่อนแรง รีบมาพบแพทย์ทันที
E : Environment : แนะนาให้อยู่ในพื้นทีท่ ี่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อยู่ในชุมชนแออัดหรือมีพื้นทีบ่ ริเวณที่
อับชื้น มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการเคลื่อนไหวต่างๆ หลีกเลี่ยงแหล่งน้าขัง หลีกเลี่ยงแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
อยู่ในบริเวณที่โล่งแจ้ง นอนกางมุง้ ฯลฯ
T : Treatment : แนะนาญาติหรือตัวผู้ป่วยสังเกตอาการผิดปกติ เช่น มีไข้สูง อ่อนเพลีย ผื่นแดงตาม
ร่างกาย เพดานและกระพุ้งแก้ม ปวดตามข้อเล็กๆ ข้อมือ ข้อเท้า หากพบว่ามีอาการผิดปกติดังกล่าวให้มาพบ
แพทย์ทันที
H : Health : ส่งเสริมและแนะนาวิธีรับประทานอาหารที่ถูกต้องครบ 5 หมู่ และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่
ควรรับประทาน ฟื้นฟูสภาพทางด้านร่างกายและจิตใจโดยการรับฟังปัญหาและแนะนา ตลอดจนการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมา รวมถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ควรนอนหลับพักผ่อน
อย่างเพียงพอ ดื่มน้ามากๆ หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค
O : Out patient : หากพบอาการผิดปกติให้ผปู้ ่วยติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที
D : Diet : เลือกรับประทานอาหารทีเ่ หมาะสมกับโรค หลีกเลี่ยงหรืองดอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควร
รับประทานน้าอุ่นแทนน้าเย็น อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว รับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย รับประทานทีละ
น้อยๆ แต่บ่อยครัง้ รับประทานให้ครบ 5 หมู่ เช่น หมูท่ ี่ 1 โปรตีน (เนือ้ สัตว์ ไข่ นม ถั่ว)

หมู่ที่ 2
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คาร์โบไฮเดรต (ข้าว แป้ง น้าตาล เผือก มัน) หมูท่ ี่ 3 เกลือแร่หรือแร่ธาตุ (พืชผัก) หมู่ที่ 4 วิตามิน (ผลไม้)
หมู่ที่ 5 ไขมัน (ไขมันจากพืชและสัตว์) หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสลี ักษณะสีดาแดง ดื่มเกลือแร่จิบบ่อยๆแทนน้า
รับประทานยาตรงตามแพทย์สั่ง ห้ามหยุดยาเอง

ประเด็นขอบเขตทางกฎหมาย และจริยธรรมทางวิชาชีพ
ประเด็นขอบเขตทางกฎหมาย
และจริยธรรมทางวิชาชีพ
Ethical principles
1.ให้ผปู้ ่วยมีความเป็นอิสระ(Autonomy) : ผู้ป่วยมีสทิ ธิ
เลือกปฏิบัตบิ นพื้นฐานของคุณค่าและความเชื่อของตนเอง
โดยพยาบาลมีหน้าทีท่ างจริยธรรมในการเคารพความเป็น
บุคคลของผู้ป่วย
ให้การยอมรับในคุณค่าของผูป้ ่วย
สนับสนุนให้ผู้ป่วยได้ตัดสินใจด้วยตนเอง และผูป้ ่วยควร
ได้รับการเคารพความเป็นอิสระทีจ่ ะตัดสินใจเลือกวิธีการ
รักษาด้วยตนเอง
2.การทาในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์(Beneficence) :
ปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ด้วยความเมตตากรุณา โอบอ้อม
อารี
มุ่งมั่นให้บังเกิดสิง่ ที่ดีทสี่ ุดแก่ผู้ใช้บริการอย่าง
สม่าเสมอ
3.การไม่ทาอันตราย(Non-maleficence) : ปฏิบัติภารกิจ
และหน้าทีโ่ ดยตระหนักถึงมาตรการในการป้องกันหรือ
หลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจทาให้เกิดความเสียหายหรือ
อันตรายต่อผูร้ ับบริการ
4.ความยุติธรรมหรือความเสมอภาค(Justice) : ปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้บริการทุกคนอย่างยุติธรรม ไม่คานึงถึงความแตกต่าง
ทั้งหลายรวมทั้งการเคารพการตัดสินใจของผูป้ ่วยในการ
รักษาพยาบาล
5. ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการทุกคนอย่างยุติธรรม (Justice)
โดยไม่คานึงถึง ความแตกต่างทั้งหลาย พยาบาลยึดหลัก
ความยุติธรรมและความเสมอภาคในสังคมมนุษย์ ร่วม

กรณีศึกษา

1.ได้ให้การยอมรับในคุณค่าของผู้ป่วยและผูป้ ่วยได้รับการ
เคารพความเป็นอิสระของตนเอง โดยการตัดสินใจเลือก
วิธีการรักษาด้วยตนเอง
คือเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล

2.ผู้ป่วยได้รบั การดูแลด้วยความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี
และได้รับการปฏิบัติอย่างดีทสี่ ุด

3.ผู้ป่วยไม่ได้รบั อันตรายหรือเสี่ยงอันตรายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม

4.ผู้ป่วยได้รบั การปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และ
ได้รับการเคารพการตัดสินใจในการขอรับการรักษาพยาบาล

5. ให้การพยาบาลโดยถือคติ มนุษย์ทุกคนรักชีวิต
เหมือนกัน ให้ความยุติธรรม ความเสมอภาค เคารพใน
คุณค่าของชีวิต ศักดิ์ศรีและสิทธิในการมีความสุขของบุคคล
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ประเด็นขอบเขตทางกฎหมาย
และจริยธรรมทางวิชาชีพ
ดาเนินการเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องการบริการสุขภาพ
ได้รับความช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึง
และดูแลให้
ผู้ใช้บริการได้รบั การช่วยเหลือที่เหมาะสมกับความ
ต้องการอย่างดีทสี่ ุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยความเคารพ
ในคุณค่าของชีวิต ศักดิ์ศรี และสิทธิในการมีความสุขของ
บุคคลอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่จากัดด้วยชั้น วรรณะ เชื้อ
ชาติ ศาสนา เศรษฐานะ เพศ วัย กิตติศัพท์ ชื่อเสียง
สถานภาพในสังคมและโรคที่เป็น
6. การพูดความจริง (Veracity) มีความสาคัญ คือ
พยาบาลพึงมีจริยธรรมรับผิดชอบที่จะอธิบายหรือชี้แจง
ข้อมูลทีผ่ ู้รบั บริการไม่เข้าใจ และอานวยความสะดวกใน
การใช้สิทธิแกผู้รบั บริการ
ตามความต้องการของ
ผู้รบั บริการ
6.1 เป็นการสนับสนุนตามสิทธิที่มีของผูป้ ่วย
6.2 เป็นการเคารพนับถือผูป้ ่วยในฐานะบุคคล
6.3 เป็นไปตามหลักการของ Autonomy
(อรัญญา เชาวลิต, 2559)

กรณีศึกษา
ที่จะได้รบั การช่วยเหลือดูแลจากพยาบาลโดยเท่าเทียมกัน
ให้การพยาบาลโดยตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ี่
ได้รับมอบหมาย โดยไม่เลือกที่รกั มักที่ชัง ไม่จากัดด้วยชั้น
วรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา เศรษฐานะ เพศ วัย กิตติศัพท์
ชื่อเสียง สถานภาพในสังคมและโรคทีเ่ ป็น มุ่งเน้นให้การ
พยาบาลเพื่อให้ผรู้ ับบริการบรรเทาความเจ็บป่วยและหาย
จากโรค มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์
6. ผู้ป่วยได้มีทางเลือกการรับบริการที่ตนเอง และเข้าใจเหตุ
ผลการรักษาพยาบาล ทาให้ได้รับทราบผลการปฏิบัตกิ าร
ของพยาบาลเป็นรายบุคคล หรือของทีมงาน สามารถนาไป
แก้ไขปรับปรุงการบริการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น
พยาบาล
ปฏิบัติตามคาประกาศสิทธิผู้ป่วยข้อที่ 6 “ผู้ป่วยมีสิทธิทจี่ ะ
ขอความเห็นจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆทีม่ ิได้
เป็นผู้ให้บริการแก่ตน
และมีสทิ ธิในการขอเปลี่ยนผู้
ให้บริการและสถานบริการได้” และพยาบาลปฏิบัติตามคา
ประกาศสิทธิผปู้ ่วยข้อที่ 10 “บิดามารดาหรือผู้แทนโดย
ชอบธรรม อาจใช้สทิ ธิแทนผูป้ ่วยเด็กทีม่ ีอายุไม่เกินสิบแปด
ปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือทางจิต ซึ่งไม่สามารถใช้
สิทธิด้วยตัวเองได้”
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ประเด็นสิทธิผู้ป่วยทางวิชาชีพ
1.ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ ตาม
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
คาอธิบาย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
1. “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทาง
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสทิ ธิ ได้รับการ
รักษาพยาบาล จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายทัง้ นี้ตาม ที่กฎหมายบัญญัติ
2. การบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพโดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ เอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าที่
จะกระทาได้
3. การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายรัฐต้องจัดให้แก่
ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่าและทันต่อ เหตุการณ์ ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ

กรณีศึกษา
- เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้การดูแลผู้ป่วยตามาตรฐานเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยให้คาแนะนาแรกรับผู้ป่วยเกี่ยวกับโรค
ทีเป็น ปฏิบัติตามมาตรฐานการรับใหม่ตามมาตรฐานหรือตาม
ทางที่โรงพยาบาลกาหนด ซึ่งให้การต้อนรับผู้ปว่ ยทุกท่านตาม
มาตรฐาน ESB และปฏิบัติตามแนวทางการดูแลที่กาหนด

2.ผู้ป่ วยมีสิ ทธิที่จะได้รับ บริการจากผู้ป ระกอบวิช าชี พด้า น
สุขภาพโดยไม่มีการเลือก ปฏิบัติ เนื่องจาก ความแตกต่างด้าน
ฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และ
ลักษณะของความเจ็บป่วย
คาอธิบาย
ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบริการสุขภาพในมาตรฐานที่
ดีที่สุดตามฐานานุรูป โดยไม่ มีการเลือก ปฏิบัติทั้งนี้ มิได้หมาย
รวมถึง สิทธิอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น
การไม่ ต้องชาระค่ารักษาพยาบาล การพั ก ในห้อ งพิเ ศษต่าง ๆ
และบริการพิเศษอื่น ๆ เป็นต้น

- ผู้ป่วยได้รับ บริการโดยไม่ เลือกปฏิบัติไม่ ว่าจะเป็ นผู้ป่วย
พิเศษหรือสามัญ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างด้ายฐานนะ เชื้อ
ชาติ สั ญ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ สั ง คม ลัท ธิ การเมื อ งละ
ลักษณะของการเจ็บป่วย ซึ่งให้ความเคารพในความเชื่อทาง
ศาสนาของผู้ป่วย โดยไม่ขัดแย้งกับการรักษาของแพทย์

3. ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะรับทราบข้อมูล -ได้อธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงอาการ การดาเนินโรค วิธีการ
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อย่างเพียงพอและชัดเจน จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
เพื่อให้ผู้ป่ วยสามารถเลือกตัดสิ นใจในการยิ นยอม หรือไม่
ยินยอมให้ป ระกอบวิช าชีพด้า นสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่
เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจาเป็น
คาอธิบาย สิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารและตัดสินใจใน
การทาการบาบัดรักษาโรคภัยที่เกิดขึ้น นับเป็นสิทธิพื้นฐาน ของ
ผู้ป่วย ผู้ป ระกอบวิ ชาชี พ ด้ านสุ ขภาพมี ห น้าที่ ต้อ งอธิบ ายให้
ผู้ป่วยทราบถึงอาการ การดาเนินโรค วิธีการรักษา ความยินยอม
ของผู้ป่วยนั้นจึงจะมีผลตามกฎหมาย ซึ่งเรียกว่า ความยินยอมที่
ได้ รั บ การบอกกล่ า ว (informed consent) ยกเว้ น การ
ช่ว ยเหลื อ ในกรณีรี บ ด่ว นฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง จ าเป็ นต้ อ งกระท า เพื่ อ
ช่วยชีวิตผู้ป่วยตามข้อ 4
ข้อควรตระหนัก
1. ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการและญาติ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่า
จะใช้บริการหรือไม่ เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือกรณี รีบด่วนหรือ
จาเป็น
2. ให้ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การวิ นิจ ฉั ย การพยากรณ์ โ รค วิธี ก าร
บาบัดรักษา การเสี่ยงต่ออันตรายจากการรักษาพยาบาลหรือไม่
รับการรักษา ด้วยภาวะที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจได้และอยู่ใน
สภาพพร้อมที่จะรับฟังโดยคานึงถึงประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับการ
บอกความจริง (truth telling)
3. รับฟังความคิดเห็นปัญ หาและความต้องการของผู้ใช้บ ริการ
ด้วยใจที่ เ ป็นกลาง ไม่ ว่ าจะเห็นด้ วยหรื อ ไม่ ก็ ต ามรวมถึง การ
ปฏิเสธการรักษาพยาบาลที่ผู้ใช้บริการไม่ปรารถนา
4. อธิบายให้ผู้ใช้บริการทราบทุกครั้งก่อนปฏิบัติการพยาบาลว่า
จะทาอะไร ผลเป็นอย่างไร บอกวิธีสังเกตความผิดปกติหรือความ
ไม่สุขสบายที่อาจเกิดขึ้น
5. ให้ข้ อมู ล เกี่ ยวกั บ ระเบี ยบและกฎเกณฑ์ ของหน่ว ยงาน/
โรงพยาบาลที่ ผู้ใช้บ ริก ารพึ ง ปฏิบัติในขณะที่ ม าใช้บ ริก ารด้าน
สุขภาพ
6. หลังให้ข้อมูล ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้บริการได้รับ รู้

กรณีศึกษา
รักษาที่จะเกิดขึ้น และผู้ป่วยได้ยินยอมในการรับการรักษาที่
โรงพยาบาล
-ได้อธิบ ายการให้ก ารรัก ษาทุ ก ครั้ง หรื อแม้ ก ระทั่ ง ก่ อนท า
หัตถการและหลังจากทาหัตถการได้อธิบายถึงความผิดปกติที่
อาจจะเกิ ดขึ้ นหลัง จาการได้รั บ ยาและแนะน าการสัง เกต
อาการ
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กรณีศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเรื่องใดไปบ้างและมีความเข้าใจมาก
น้อยเพียงใดโดยข้อมูลที่ให้ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
7. ชี้แจงและอธิบายให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความจาเป็นที่ต้องย้าย
หรือส่งต่อผู้ใช้บริการไปยังสถานบริการอื่น ๆ เพื่อการตัดสินใจ
ยินยอมหรือไม่ยินยอม
4.ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิทจี่ ะ -ผู้ป่วยได้รับความช่วยเหลือด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจา
ได้รบั ความช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
เป็นแม้ว่าจะไม่ได้รับการร้องขอจากผู้ป่วย และไม่มกี าร
สุขภาพโดยทันทีตามความจาเป็นแก่กรณีโดยไม่คานึงว่าผูป้ ่วย ปฏิเสธในการช่วยเหลือด้านสุขภาพ
จะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่
คาอธิบาย การช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยง
อันตรายถึงชีวิตถือเป็นจริยธรรมแห่งวิชาชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจะต้องรีบดาเนินการโดยทันที เมื่อ
ตนอยู่ในฐานะที่จะให้ความช่วยเหลือได้ การช่วยเหลือในลักษณะ
เช่นนี้นบั เป็นความจาเป็นในการช่วยชีวิต แม้ว่าจะไม่ได้รับการ
ร้องขอจากผู้ป่วย ซึ่งบ่อยครั้งก็ไม่ได้อยูใ่ นสภาพมีสติพอที่จะร้อง
ขอได้ ถือว่าเป็นการกระทาโดยความจาเป็น ไม่มีความผิด การ
ปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลือนับว่าเป็นการ ละเมิดข้อบังคับแพทย์
สภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526
หมวด 3 ข้อ 10 และอาจผิด กฎหมายอาญา มาตรา 374 ด้วย
ข้อควรตระหนัก
1. ตัดสินใจให้การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเสี่ยง
อันตรายถึงชีวิตทันทีบนหลักการ ปรัชญาและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพรวมถึงความเชื่อในความมี
คุณค่าของมนุษย์ ยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิศ์ รี มี
ความแตกต่างและต้องการมีชีวิตที่ดี
2. ต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ทอี่ ยู่ในระยะอันตรายจาก
การเจ็บป่วย เมื่อได้รบั คาขอร้องและตนอยู่ในฐานะที่จะ
ช่วยได้
5. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกลุ และประเภทของผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน

-ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคนทีป่ ฏิบัติหน้าที่ ติดป้ายชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งในการทางานทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่ และขณะ
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คาอธิบาย ในสถานพยาบาลต่างๆ จะมีผปู้ ระกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพต่างๆ หลายสาขา ปฏิบัติงานร่วมกันในการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรผู้ช่วยต่างๆ หลายประเภท ซึ่งบ่อยครัง้
ก่อให้เกิดความไม่แน่ใจและความไม่เข้าใจแก่ผู้ปว่ ย
และประชาชนทั่วไป ดังนั้น การกาหนดให้ผปู้ ว่ ยมีสทิ ธิที่จะ
สอบถามชื่อ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเภทของผู้ประกอบ
วิชาชีพที่ให้บริการแก่ตน จึงช่วยผูป้ ่วยในฐานะผูบ้ ริโภคให้กล้าที่
จะสอบถามข้อมูลทีจ่ ะช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
ตัดสินใจเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของตนเอง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจากผู้ให้บริการซึง่ ไม่มีคุณภาพเพียงพอ
ข้อควรตระหนัก
1. ให้ข้อมูล ชื่อ สกุล ตาแหน่ง คุณวุฒิของผู้ทรี่ ับผิดชอบ
ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ
2. ควรติดป้ายชื่อ หรือสัญลักษณ์ที่บง่ ชี้ถึง ชื่อ สกุล
ตาแหน่ง ของบุคลากรทางการพยาบาล
6. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพอื่น ๆ ที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตนและมีสิทธิในการขอ
เปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้
คาอธิบาย สิทธิทจี่ ะได้รบั ความปลอดภัย (the right to
safety) สิทธิทจี่ ะได้รบั ข่าวสาร (the right to be informed)
สิทธิที่จะเลือก (the right to choose) นับเป็นสิทธิที่สาคัญของ
ผู้บริโภคสินค้า ซึ่งรวมทั้งสินค้าสุขภาพ ในวัฒนธรรมปัจจุบนั
ผู้ป่วยยังมีความเกรงใจและไม่ตระหนักถึงสิทธินี้ ทาให้เกิดความ
ไม่เข้าใจและความขัดแย้งในขณะเดียวกัน ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพจานวนมากก็ยงั มีความรูส้ ึกไม่พอใจเมื่อผู้ป่วยขอ
ความเห็นจากผู้ให้บริการสุขภาพผู้อื่น หรือไม่ให้ความร่วมมือใน
การทีผ่ ู้ป่วยจะเปลี่ยนผู้ให้บริการหรือสถานบริการ
การกาหนดสิทธิผปู้ ่วยในประเด็น นี้ให้ชัดแจ้ง จึงมี
ประโยชน์ทจี่ ะลดความขัดแย้งและเป็นการรับรองสิทธิผปู้ ่วยที่จะ
เลือกตัดสินใจด้วยตนเอง
ข้อควรตระหนัก

กรณีศึกษา
นักศึกษาพยาบาลที่ไปเยี่ยมเคสกรณีศึกษาได้ทาการแนะนา
ชื่อ-นามสกุล ทุกครั้งก่อนทาการเยี่ยมเคสกรณีศึกษา ให้การ
ช่วยเหลือการพยาบาลและคาแนะนาในการปฏิบัติตัวขณะอยู่
โรงพยาบาลและการปฏิบัติตัวหลังจากกลับไปอยู่บ้าน

-หากผู้ป่วยไม่พงึ พอใจในการให้การบริการพยาบาลและ
สถานพยาบาลผูป้ ่วยสามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการและ
สถานพยาบาลได้ แต่ในผู้ป่วยรายนี้ไม่มปี ระเด็นปัญหาในสิทธิ
ผู้ป่วยข้อนี้
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1. ให้โอกาสช่วยเหลือและประสานงานเมือ่ ผู้ใช้บริการแจ้ง
ความจานงขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการ
2. ให้ข้อมูลหรือการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้บริการแก่บุคคลหรือสถานบริการทีร่ ับดูแล
รักษาพยาบาลต่อ
7. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง จาก
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รบั
ความยินยอมจากผูป้ ่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
คาอธิบาย สิทธิส่วนบุคคลทีจ่ ะได้รบั การปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับ
การเจ็บป่วยนี้ ถือเป็นสิทธิผปู้ ่วยที่ได้รับการรับรองมาตัง้ แต่คา
สาบานของ Hippocratis และประเทศต่างๆ ก็ได้รบั รองสิทธินี้ใน
กฎหมายอาญา ดังเช่นที่ปรากฏในมาตรา 323แห่งประมวล
กฎหมายอาญาของไทย นอกจากนี้ ยังระบุในพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540ข้อบังคับแพทยสภาพว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2526 หมวด 3 ข้อ 9 ซึ่งถือได้ว่าสังคมได้ให้
ความสาคัญกับสิทธิผปู้ ่วยในข้อนี้มาก เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่
ผู้ป่วยให้ความไว้วางใจต่อแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการ
รักษาพยาบาลตนเอง อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อยกเว้น ในกรณีทมี่ ี
เหตุผลและความจาเป็นทีเ่ หนือกว่า เช่น การปฏิบัตหิ น้าที่ตาม
กฎหมาย หรือการคุม้ ครองประโยชน์สาธารณเพื่อความสงบเรียบ
ร้อนและความมั่น คงของประชาชน หรือในกรณีที่คุ้มครอง
อันตรายร้ายแรงของบุคคลอื่น การเปิดเผยข้อมูลต่อศาล การแจ้ง
ข้อมูลต่อบุคคลทีส่ าม เพื่อคุม้ ครองอันตรายร้ายแรงของบุคคลอื่น
เป็นต้น
ข้อควรตระหนัก
1. ไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งได้ทราบมา
จากการประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ด้วยความยินยอมของผูป้ ่วย/
ผู้ใช้บริการ หรือการปฏิบัตหิ น้าที่ตามกฎหมาย
2. จัดเก็บรายงานไว้เป็นสัดส่วน ไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ทีม
สุขภาพ หรือผู้ที่ไม่ได้รบั การยินยอมจากผูป้ ่วยได้เห็นข้อมูลทาง

กรณีศึกษา

- ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการปกปิดข้อมูลของผู้ป่วย และได้รับการ
จัดเก็บข้อมูลเป็นสัดส่วน ไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ทีม
สุขภาพ หรือผู้ที่ไม่ได้รบั การยินยอมจากผูป้ ่วยได้เห็นข้อมูล
ทางสุขภาพของผู้ป่วย การนาเสนอเคสกรณีศึกษาได้แจ้งให้
ผู้ป่วยรับทราบโดยนักศึกษาพยาบาล
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สุขภาพของผูป้ ่วย
3. ไม่นาเรื่องของผูป้ ่วยหรือผู้ใช้บริการมาเป็นหัวข้อในการ
สนทนา โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผูป้ ่วย ยกเว้นต้องปฏิบตั ิตาม
หน้าที่

กรณีศึกษา

8. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจ - ผู้ป่วยไม่ได้เข้าร่วมการทาวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
เข้าร่วม หรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลองในการทาวิจยั
สุขภาพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
คาอธิบาย ในปัจจุบัน ความจา เป็นในการทดลองในมนุษย์เพื่อ
ความก้าวหน้าทางการแพทย์มมี ากขึ้น
ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายเกี่ยวกับการทดลองใน
มนุษย์ โดยเฉพาะข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526 หมวด 1 ข้อ 6 ระบุว่า
“ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูท้ า การทดลองในมนุษย์ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ถูกทดลอง และต้องพร้อมทีจ่ ะป้องกันผู้
ถูกทดลองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองนั้นๆ”การ
รับรองสิทธิผปู้ ่วยในด้านนี้เป็นการขยายความข้อบังคับแพทย
สภาฯ ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติว่าความยินยอม
จะต้องเป็นความยินยอมภายหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ
อย่างครบถ้วนแล้ว (informed consent) เช่นเดียวกับความ
ยินยอมในการรับการรักษาพยาบาล และแม้ว่าจะตัดสินใจ
ยินยอมแล้วก็มสี ิทธิทจี่ ะเลิกได้ เพือ่ คุ้มครองผู้ถูกทดลองให้ได้รับ
ความปลอดภัย
ข้อควรตระหนัก
1. กาหนดระเบียบการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
เข้าร่วมการวิจัยหรือทดลองไว้อย่างชัดเจน และมีความรู้ ความ
เข้าใจในระเบียบการหรือขั้นตอนดังกล่าว
2. ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนแก่ผู้ใช้บริการ และให้เซ็นชื่อยินยอม
เมื่อต้องการเป็นผู้ถูกทดลองในการวิจัยของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพ
3. วิเคราะห์ว่า การวิจัย การทดสอบ การบันทึกภาพ เสียง หรือ

37

ประเด็นสิทธิผู้ป่วยทางวิชาชีพ
อื่นๆ จะเสื่อมเสียต่อผู้ใช้บริการหรือไม่ หากเสี่ยงต่อการเสื่อมเสีย
ต้องปกป้องผู้ใช้บริการจากเหตุการณ์นั้นๆ

กรณีศึกษา

9. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
- ผู้ป่วยสามารถแจ้งกับพยาบาลเพื่อทีจ่ ะรับทราบข้อมูล
รักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้อง เกีย่ วกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวช
ขอทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของ ระเบียนได้ ในเคสกรณีศึกษานี้ผู้ป่วยไม่ได้มีการร้องขอข้อมูล
บุคคลอื่น
คาอธิบาย การที่แพทย์บันทึกประวัติการเจ็บป่วยและรักษาต่างๆ
ของผู้ป่วย ในเวชระเบียนอย่างละเอียด นับเป็นเครื่องมือทีส่ าคัญ
ในการให้การรักษาพยาบาลผูป้ ่วยอย่างต่อเนือ่ ง และมีคุณภาพ
นับเป็นมาตรฐานของการประกอบเวชกรรมสากล อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลทีป่ รากฏในเวชระเบียนถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ เจ้าของ
ประวัติมสี ิทธิทจี่ ะได้รบั ทราบข้อมูลนั้นได้ ซึ่งสิทธินี้ได้รับการ
รับรองตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากข้อมูลในเวชระเบียนอาจมีบางส่วนซึง่ เป็นการ
แสดงความเห็นของแพทย์ในการรักษาพยาบาล และอาจกระทบ
ต่อบุคคลอื่นๆ ได้ ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ป่วยทราบจะต้อง
ไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น ทั้งนีร้ วมถึงกรณี
ผู้ป่วยยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของตนต่อบุคคลทีส่ าม เช่น ใน
กรณีที่มกี ารประกันชีวิต หรือสุขภาพ
ข้อควรตระหนัก
1. กาหนดระเบียบการ หรือขั้นตอนการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการขอดู
เวชระเบียนไว้อย่างชัดเจน
2. รู้และเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอดูเวชระเบียน
ของผู้ป่วยภายในหน่วยงานของตน เพื่อให้ข้อมูลแก่ผปู้ ่วยได้
ถูกต้องและสามารถปฏิบัติได้ตามขึ้นตอน

10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทน
ผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบแปดปี บริบูรณ์ ผูบ้ กพร่อง

- ผู้ป่วยในเคสกรณีศึกษานี้เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ซึ่งมีอายุเกิน
18 ปีบริบรู ณ์ ผู้ป่วยมีอายุ 52 ปี และไม่ได้เป็นผูบ้ กพร่องทาง
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ทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้
กายหรือจิต จึงไม่มผี ู้แทนโดยชอบธรรม
คาอธิบาย การกาหนดให้บิดา มารดา ใช้สิทธิแทนผูป้ ่วยที่เป็น
เด็กอายุยังไม่เกิน 18 ปีนั้น เนื่องจากใบอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กได้กาหนดไว้ว่า เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนทีม่ ี
อายุต่า กว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตาม
กฎหมายที่ใช้บงั คับแก่เด็กนั้น ดังนั้นจึงได้กาหนดไว้ให้บิดา
มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยทีเ่ ด็กที่
อายุไม่เกินสิบแปดปีบริบรู ณ์สาหรับผูบ้ กพร่องทางกายหรือทาง
จิตนั้น ต้องถึงขนาดไม่สามารถเข้าใจหรือตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
เช่น ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพืช (persistent vegetative state)
วิกลจริต หรือมีจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ ผู้แทนโดยชอบธรรมที่เป็น
ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือมีอานาจปกครองผูป้ ่วย เช่น บิดา มารดา กรณี
ผู้ป่วยไม่มบี ิดา มารดา ผู้ดูแล หรือผู้ปกครองอาจเป็นญาติ พี่
น้อง ย่อมสามารถใช้สิทธิต่างๆ แทนผูป้ ่วยได้
ข้อควรตระหนัก
วิเคราะห์และตัดสินใจได้ถูกต้องว่า ใครเป็นผู้แทนโดย
ชอบธรรมของผูป้ ่วยที่ตนให้การดูแลนั้น ทัง้ ในกรณีที่เป็นเด็กอายุ
ยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์หรือผู้บกพร่องทางกายและจิต
เพื่อทีจ่ ะปฏิบัติการพยาบาลโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้ป่วย
(ณรงค์ สหเมธาพัฒน์, 2541)

39

