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ต้องได้รบัการฉีดวคัซนีป�องกัน Covid ครบ 2 เขม็ แบบ 100% อันเป�นการสง่เสรมิสขุภาพแก่บุคลากร
ใหม้ภีมูคิุ้มกันและพรอ้มต่อการดแูลรกัษาผูป้�วยต่อไป อยา่งไรก็ตาม การใหบ้รกิารฉีดวคัซนี Covid-19

แก่บุคลากรและประชาชนในพื�นที�อําเภอเมอืงตากที�เกิดขึ�น จงึเป�นที�มาของเรื�องเล่า เรื�องที� 1 คือ "วคัซนี
Covid-19: บทเรยีนและเรื�องเล่าจากคนฉีดยา" โดยคณะทํางานด้านการใหบ้รกิารวคัซนี ฝ�กอบรม และ
กํากับติดตามผล ซึ�งได้อธบิายที�มาของการจดัตั�งคณะทํางานและการบรหิารการฉีดวคัซนีในสถานการณ์
วกิฤตความศรทัธาของประชาชนต่อการฉีดวคัซนี Sinovac 

      มากไปกวา่นั�น ในชว่งฤดฝูนของทกุป� โรคภัยที�ต้องเฝ�าระวงัมากเป�นพเิศษก็คือ "โรคไขเ้ลือดออก"

และโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในกลุ่มเด็ก ที�ถึงแมจ้ะมแีนวโน้มอัตราจะผูป้�วยลดลง แต่ถึงกระนั�นโรคไขเ้ลือดออก
ก็ยงัเป�นโรคที�ควรเฝ�าระวงัอยา่งมากอยูด่ี ซึ�งในโอกาสนี� พญ.พรศิร ิสธุาเบญจาประดิษฐ ์กมุารแพทย ์จงึ
ได้มาอธบิายความสาํคัญของโรคนี�เป�นบทความเรื�อง "โรคไขเ้ลือดออกในเด็ก" นอกจากนี� ในบรบิทของ
สงัคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีี�เปลี�ยนแปลงไป ยอ่มสง่ผลใหก้ารเลี�ยงดแูละพฤติกรรมของบุตร
เปลี�ยนไปเชน่กัน บอ่ยครั�งที�ผูป้กครองจะได้ยนิคําวา่ "โรคสมาธสิั�นในเด็ก" ซึ�งเป�นหน้าที�เฉพาะของ
บุคลากรอยา่ง "นักกิจกรรมบาํบดั" ในการใหก้ารใหค้วามชว่ยบาํบดัดแูล โดยคณุผกาภรณ์ เขยีวฉอ้อน
หวัหน้างานกิจกรรมบาํบดั จงึได้อธบิายแนวทางการรกัษาโรคดังดล่าวผา่นบทความเรื�อง "นักกิจกรรม
บาํบดักับการรกัษาโรคสมาธสิั�นในเด็ก"

      ถัดมาเป�นบทความโดยคณุฐติิมา สมบติัวงค์ เรื�อง "ผลกระทบจากการเรยีนการสอนผ่านระบบ
Telemedicine" ที�นําเสนอใหเ้หน็ถึงการจดัการเรยีนการสอนแบบ Telemedicine ในสถานการณ์
Covid-19 ซึ�งเกิดเป�นผลกระทบทั�งในเชงิบวกและลบแก่นิสติแพทย ์ รวมทั�งขอ้เสนอแนะในการสง่เสรมิ
ใหเ้กิดการเรยีนรูที้�มปีระสทิธภิาพยิ�งขึ�น เรื�องสดุท้าย บทสมัภาษณ์พเิศษ นพ.ปรมนิท์ สนัติทฤษฎีกร:
เรื�อง Coffee Medicine ที�มาอธบิายใหเ้หน็ถึงผลลัพธข์องการบรโิภคเครื�องดื�มอยา่ง "กาแฟ" ในฐานะ
เครื�องดื�มที�ดีต่อสขุภาพ มากกวา่การเป�น "ยา" หรอื "อาหารเสรมิ" รวมทั�งการดื�มกาแฟในปรมิาณที�
เหมาะสมในแต่ละวนั 

        นับเป�นเวลามากกวา่ 1 ป� 6 เดือน ที�บุคลากรสาธารณสขุ
ต้องใชช้วีติอยูร่ว่มกับโรค Covid-19 ด้วยความระมดัระวงั
อีกทั�งในป�จจุบนัยงัมกีารตรวจพบเชื�อ Corona สายพนัธุ์
อุบติัใหมอ่ยา่งต่อเนื�อง ซึ�งเชื�อเหล่านี� นอกจากจะแพรร่ะบาด
และติดต่อกันได้ง่ายขึ�น คัดกรองและตรวจสอบโรคได้ยากขึ�น
รวมทั�งยงัมคีวามรุนแรงและอาการแทรกซอ้นของโรคเพิ�มขึ�น
อีกด้วย ดังนั�น "การฉีดวคัซนี" จงึเป�นหนึ�งในวธิกีารป�องกัน
ตนเองที�ดีที�สดุสาํหรบัการรบัมอืกับสถานการณ์ในตอนนี�
       ในขณะเดียวกัน  นโยบายของ "นพ.บรรเจดิ  นนทสติู"
ผูอํ้านวยการโรงพยาบาลฯ ยงัได้กําหนดใหบุ้คลากรทกุคนใน
องค์กร ทั�งผูป้ฏิบติังานด่านหน้า  หอผูป้�วยและฝ�ายสนับสนุน
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    นับตั�งแต่เดือนมกราคม 2563 เป�นต้นมา จนถึง
ป�จจุบนั เป�นเวลามากกวา่ 1 ป� 6 เดือน ที�พวกเราได้
ใชช้วีติอยูร่ว่มกับโรค Covid-19 ซึ�งโรคชนิดนี� ได้
สง่ผลกระทบเป�นวงกวา้งไปทั�วโลก มผีูค้นเจบ็ป�วย
และล้มตายจาํนวนมาก จนกลายเป�นความสญูเสยี
อยา่งใหญ่หลวงของมวลมนุษยชาติ อีกทั�ง ยงัเป�น
ความท้าทายของภาครฐัในการบรหิารจดัการป�ญหา
ในมติิของสขุภาพ สงัคมและเศรษฐกิจ ฯ นอกจากนี�
การแพรร่ะบาดของโรคที�เกิดขึ�น ยงัสง่ผลใหเ้กิด
"ฐานวถีิชวีติใหม"่ (New Normal) ในผูค้นเชน่
การเวน้ระยะหา่งในสงัคม การใสห่น้ากากอนามยั
การพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมอื เป�นต้น 
   อยา่งไรก็ตาม มาตรการ New Normal เพื�อ
การป�องกันโรคที�เกิดขึ�นนั�น อาจกล่าวได้วา่ ยงัไม่
สามารถรบัมอืกับโรค Covid-19 ที�มกีารกลายพนัธุ์
และแพรร่ะบาดอยูต่ลอดเวลาได้อยา่งมปีระสทิธผิล

วคัซนีชนิดเชื�อตาย
วคัซนีชนิดที�ทําใหเ้ชื�อโรคอ่อนแอลง

วคัซนี Sinovac จากประเทศจนี
วคัซนี AstraZeneca จากประเทศอังกฤษ

 ดังนั�น "การฉีดวคัซนี" เพื�อสรา้งภมูคิุ้มกันให้
รา่งกายและเพื�อป�องกันการติดเชื�อโรค จงึเปรยีบ
เสมอืน "ทางเลือก" และ "ทางรอด" ในการมชีวีติ
อยูข่องประชาชน ทั�งนี�ทั�งนั�น หลักการพื�นฐานของ
การฉีดวคัซนีโรคก็แบง่เป�น 2 ประเภท ได้แก่ 

    เมื�อได้รบัการฉีดวคัซนีแล้ว วคัซนีจะกระตุ้นให้
รา่งกายสรา้งภมูคิุ้มกันโรค Covid-19 ขึ�นมา เพื�อ
ชว่ยบรรเทาอาการเจบ็ป�วย ลดภาวะแทรกซอ้นและ
ความรุนแรงของโรค นอกจากนี� ภาครฐับาลยงัให้
ความสาํคัญกับการฉีดวคัซนีอีกด้วย โดยป�จจุบนั
วคัซนีที�ใหบ้รกิารฉีดในโรงพยาบาลภาครฐั 2 ยี�หอ้
ได้แก่ 

บทความโดย คณะทํางานดา้นการใหบ้รกิารวคัซนี ฝ�กอบรม และกํากับติดตามผล
คณะกรรมการบรหิารจดัการการใหว้คัซนีป�องกันโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19)
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    เมื�อประมาณเดือนมนีาคมที�ผา่นมา จงัหวดัตาก
ได้รบัการจดัสรรวคัซนี Sinovac รอบแรกจาก
กระทรวงสาธารณสขุเพื�อดําเนินการฉีดใหป้ระชาชน
จาํนวน 5,000 โดส (สาํหรบัประชาชน จาํนวน
2,500 คน คนละ 2 โดส) แต่ทวา่จากเหตกุารณ์
Cluster ในพื�นที�ชายแดนอําเภอแมส่อด จงึสง่ผล
ใหก้ระทรวงสาธารณสขุต้องจดัสรรวคัซนีเพิ�มใหแ้ก่
จงัหวดัตาก เป�นจาํนวน 75,000 โดส 
   ทั�งนี� เมื�อจงัหวดัตากได้รบัวคัซนีมาแล้ว ก็เป�น
หน้าที�ของ "สาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัตาก" ที�
จะกระจายวคัซนีใหแ้ก่โรงพยาบาล 2 แหง่ ได้แก่
รพ.ตสม. กับ รพ.แมส่อด โดยกําหนดกลุ่มเป�าหมาย
แรกของการฉีดวคัซนีเขม็ที� 1 คือ บุคลากรและสห-
วชิาชพีสาธารณสขุทกุคน บุคลากรด่านหน้า อสม.
เจา้หน้าที�ประจาํคลินิกและรา้นยา เป�นต้น
    สาํหรบั รพ.ตสม. หลังจากได้รบัการจดัสรรวคัซนี
ก็ดําเนินการฉีดวคัซนีใหก้ลุ่มเป�าหมายทันที โดยเริ�ม
ฉีดวคัซนีวนัแรกเมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ.2564 
 ณ หอ้งประชุมตากสนิมหาราช ชั�น 6 อาคาร OPD  
ต่อมา จงึเริ�มใหบ้รกิารฉีดวคัซนีแก่ประชาชนทั�วไป

ขั�นตอนที� 1
   การลงทะเบยีนฉีดวนัซนีที� "Application หมอพรอ้ม" หรอื "จุดบรกิารลงทะเบยีนฉีดวคัซนีที�   
 โรงพยาบาล" ซึ�งท่านจะได้รบัการแจง้เตือนและใบนัดหมายสาํหรบัการฉีดวคัซนี
ขั�นตอนที� 2 
      เมื�อถึงวนันัดหมาย ผูป้ระสงค์ฉีดวคัซนีจะต้องมารบับตัรคิวจากจุดใหบ้ตัรคิวเป�นลําดับแรก
ขั�นตอนที� 3
      เมื�อรบับตัรคิวแล้ว จงึไปที� "จุดคัดกรอง" เพื�อทําการชั�งนํ�าหนัก วดัอุณหภมู ิความดันโลหติและรอบ
เอว รวมทั�ง ตรวจสอบเอกสารยนิยอมการฉีดวคัซนี
ขั�นตอนที� 4
   จากนั�น ไปที� "จุดซกัประวติั" ซึ�งมพียาบาลวชิาชพีประจาํอยู ่ โดยจะมกีารสอบถามประวติัการมโีรค
ประจาํตัว ความเจบ็ป�วยและการแพย้า เป�นต้น
ขั�นตอนที� 5
     ถัดมา คือ "จุดเป�ดบตัร" โดยมเีจา้พนักงานเวชระเบยีนรอใหบ้รกิารตรวจสอบสทิธกิารรกัษา ก่อนจะ
มกีารฉีดวคัซนี

จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
ป�ที� 1 ฉบบัที� 5 (ม.ิย. - ก.ค. 64)
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รพ.ตสม. กับการฉีดวคัซนี Covid-19

ขั�นตอนการฉีดวคัซนี Covid-19 มขีั�นตอนการใหบ้รกิาร ดังนี�
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ขั�นตอนที� 6
      เมื�อเป�ดบตัรเสรจ็เป�นที�เรยีบรอ้ยแล้ว จงึไปที� "จุดรอฉีดวคัซนี" 
ขั�นตอนที� 7
      จากนั�น ไปที� "จุดฉีดวคัซนี" เพื�อฉีดวคัซนี โดยแพทยห์รอืพยาบาลวชิาชพี
ขั�นตอนที� 8
      หลังฉีดวคัซนีเสรจ็ จงึไปที� "จุดรบับตัรนัด" เพื�อรบัใบนัดหมายฉีดวคัซนีเขม็ที� 2 ต่อไป
ขั�นตอนที� 9
    เมื�อรบับตัรนัดเสรจ็ ผูฉี้ดวคัซนีจะต้องนั�งพกัและสงัเกตตนเองอีก 30 นาที ที� "จุดสงัเกตการณ"์
ก่อนกลับบา้น เพื�อเฝ�าระวงัการเกิดผลกระทบที�เกิดขึ�น ภายหลังจากการฉีดวคัซนี

 ลงทะเบยีนฉีดวนัซนีที� "Application หมอพรอ้ม"
หรอื "จุดบรกิารลงทะเบยีนฉีดวคัซนีที�โรงพยาบาล

 การรบับตัรคิว

จุดคัดกรอง

จุดซกัประวติั

จุดเป�ดบตัร

จุดรอฉีดวคัซนี

จุดฉีดวคัซนี

จุดรบับตัรนัด
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*** ขอ้มูล ณ วนัที� 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564

แผนผงัขั�นตอนการให้บรกิารฉีดวคัซนี Covid-19 
ที�โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช



จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
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    จากสถานการณ์โรค Covid-19 ในป�จจุบนั อาจกล่าวได้วา่ พวกเราต้องทํางานแขง่ขนักับเวลาและเน้น
การทํางานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ� ซึ�งความสาํเรจ็ของการใหบ้รกิารฉีดวคัซนีที�เกิดขึ�นนั�น ก็มาจากองค์ประกอบ
หลายๆ มติิ ทั�ง Key Success Factor และความทุ่มเทแรงกายแรงใจของบุคลากร เป�นต้น นอกจากนี�
ป�ญหาความเชื�อมั�นของประชาชนต่อวคัซนี ก็ยงัเป�นป�จจยัหนึ�งที�มคีวามสาํคัญอยา่งมากต่อการเขา้รบัวคัซนี
ซึ�งป�ญหาที�เกิดขึ�นนี� พวกเราก็ไมเ่คยนิ�งนอนใจและได้พยายามกอบกู้ความศรทัธาจากประชาชน โดยพวกเรา
พยายามสื�อสารขอ้มูลที�ถกูต้องตามหลักวทิยาศาสตรไ์ปยงัประชาชนใหม้ากที�สดุในรูปแบบต่างๆ และสาํหรบั
การทํางานในอนาคต อาจต้องมกีารบูรณาการความรว่มมอืกับฝ�ายปกครองในการเชญิชวนใหป้ระชาชนเขา้
มาฉีดวคัซนีใหเ้พิ�มมากขึ�น ตลอดจนขยายพื�นที�ในการใหบ้รกิารฉีดวคัซนีเพิ�มขึ�นอีกด้วย 

Key 2 การม ีTeam Work ที�ดี

Key 3 การสื�อสารที�มปีระสทิธภิาพ

แมว้า่ภารกิจการใหบ้รกิารฉีดวคัซนีจะเป�นวาระเรง่ด่วน แต่ นพ.บรรเจดิ นนทสติู ผอ.รพ.ตสม. ก็คอย
ใหก้ารสนับสนุนเป�นอยา่งดี ทั�งในเรื�องของการใหคํ้าปรกึษา การจดัตั�งคณะทํางานฯ ที�มปีระสทิธภิาพ
การอนุญาตใหใ้ชห้อ้งประชุมใหญ่สาํหรบัการเป�นพื�นที�ใหบ้รกิารฉีดวคัซนีและการเอื�ออํานวยความสะดวก
และความพรอ้มในเรื�องของระบบเทคโนโลย ีเป�นต้น  

ในการใหบ้รกิารฉีดวคัซนี Covid-19 แต่ละครั�ง ต้องใชท้รพัยากรบุคคลในการทํางานจากหลากหลาย
สหวชิาชพีในโรงพยาบาล ได้แก่ แพทย ์พยาบาลวชิาชพี เภสชักร นักวชิาการสาธารณสขุ เจา้พนักงาน
เวชระเบยีน นักวชิาการคอมพวิเตอร ์ผูช้ว่ยเหลือคนไขแ้ละเจา้หน้าที�เวรเปล เป�นต้น ซึ�งบุคลากรทกุคน
ล้วนแล้วแต่ใหค้วามรว่มมอืและทํางานตามหน้าที�ของตนเองเป�นอยา่งดี

การประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรสาธารณสขุและประชาชนรบัทราบเกี�ยวกับการฉีดวคัซนีนั�น ถือเป�นกลไก
สาํคัญในการดําเนินงานในครั�งนี� เนื�องจากคณะทํางานฯ ต้องทํางานแขง่ขนักับเวลาและมุง่ผลสมัฤทธิ�
เป�นหลัก ดังนั�นชอ่งทางการสื�อสารที�มใีนป�จจุบนั เชน่ Line กลุ่มตาวเิศษ เวบ็ไซต์โรงพยาบาลและเพจ
Facebook เป�นต้น จงึเป�นชอ่งทางการสื�อสารที�มปีระสทิธภิาพ ที�ชว่ยใหก้ารทํางานเป�นไปด้วยดี

Key Success Factors
Key 1 ผู้บรหิารองค์กรให้การสนับสนุน
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ความท้าทายในวนันี�กับภาพการทํางานในอนาคต



   สาเหตขุองการเกิดโรคไขเ้ลอืดออกมาจาก "เชื�อไวรสัเดงกี"
(Dengue virus) ซึ�งเป�น RNA ไวรสั แบง่เป�น 4 สายพนัธุ์
ซึ�งสว่นมากจะพบสายพนัธุที์� 1 และ 4 ที�มกีารแพรร่ะบาด แต่จะ
ไมม่คีวามรุนแรงมากนัก เมื�อเปรยีบเทียบกับสายพนัธุที์� 2 โดย
พบวา่ผู้ป�วยที�มภีาวะแทรกซอ้นและมภีาวะชอ็ก จะมสีาเหตมุาจาก
การติดเชื�อไวรสัเดงกีสายพนัธุที์� 2 ถึงรอ้ยละ 48 ซึ�งสอดรบักับ
รายงานของกรมระบาดวทิยา ที�กลา่ววา่เชื�อไวรสัเดงกีสายพนัธุ์
ที� 2 มคีวามรุนแรงที�สดุ ทั�งนี� พาหะนําของโรคไขเ้ลอืดออกก็คือ
ยุงลาย (Aedes) โดยเฉพาะ "ยุงลายบา้น" ทั�งนี� ในรายงานยงั
เสนอวา่ "ยุงลายสวน" ก็สามารถเป�นพาหะนําโรคได้เชน่กัน
   อนึ�ง ป�จจยัเสรมิสาํคัญของการแพรร่ะบาดโรคไขเ้ลอืดออกใน
เด็กก็คือ "ความแออัดในโรงเรยีน" เพราะวา่ยุงลายสามารถนํา
เชื�อไวรสัเดงกีจากผู้ป�วยเด็กที�ไมแ่สดงอาการ ซึ�งไปโรงเรยีนและ
สง่ต่อเชื�อไปยงัเด็กคนอื�นได้ง่ายและรวดเรว็มากขึ�น โดยเฉพาะ
ในสภาพแวดลอ้มที�มนํี�าขงันิ�ง เหมาะสาํหรบัการเพาะพนัธุยุ์งลาย
ก็จะทําใหก้ารแพรร่ะบาดทวคีวามรุนแรงยิ�งขึ�น อีกด้วย
  นอกจากนี� การติดเชื�อไวรสัเดงกียงัสามารถแพรข่ยายไปได้
หลายอวยัวะในรา่งกาย เชน่ เสน้เลอืด เมด็เลอืดขาวและตับ
เป�นต้น ซึ�งถ้าหากไมม่กีารรกัษาอยา่งทันท่วงที ก็อาจทําใหเ้กิด
ภาวะแทรกซอ้นที�รุนแรงและเป�นอันตรายแก่ชวีติได้

แพทย์หญิงพรศิร ิสุธาเบญจาประดิษฐ์
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออกในเด็ก 
      รายงานอุบติัการณ์การติดเชื�อโรคไขเ้ลอืดออก (Dengue
Hemorrhagic Fever) ในประเทศไทย พบวา่มอัีตราผู้ป�วย
ติดเชื�อโรคไขเ้ลอืดออกสงูขึ�นในชว่งฤดฝูน โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
ในเดือนกรกฎาคม-สงิหาคม ซึ�งเป�นชว่งที�มกีารแพรร่ะบาดของ
โรคมากที�สดุ เนื�องจากสภาพแวดลอ้มและภมูอิากาศเอื�ออํานวย
ต่อการเพาะพนัธุ ์ "ยุงลาย" ซึ�งเป�น "พาหะของโรค" แต่ทวา่
โรคไขเ้ลอืดออกก็สามารถพบได้ตลอดทั�งป�เชน่กัน  
    เมื�อพจิารณาขอ้มูลสถิติผู้ป�วยยอ้นหลงั ยงัพบมอัีตราผู้ป�วย
โรคไขเ้ลอืดออกเพิ�มขึ�นทกุป� โดยเฉพาะ เด็กชว่งอายุ 5-15 ป�
ซึ�งมอัีตราการติดเชื�อมากที�สดุ โดยมสีาเหตมุาจากความแออัด
ในโรงเรยีน สง่ผลใหเ้กิดการแพรร่ะบาดง่ายขึ�น ในขณะเดียวกัน
ขอ้มูลจากงานเวชระเบยีนผู้ป�วยใน รพ.ตสม. ยงัพบอัตราผู้ป�วย
โรคไขเ้ลอืดออกในเด็กที�มอีายุน้อยกวา่ 15 ป�  เขา้รบัการรกัษา
ในโรงพยาบาล ดังนี� 

  ป�งบประมาณ 2561 มผีู้ป�วย 677 คน รกัษา 680 ครั�ง
  ป�งบประมาณ 2562 มผีู้ป�วย 305 คน รกัษา 305 ครั�ง  
  ป�งบประมาณ 2563 มผีู้ป�วย 139 คน รกัษา 139 ครั�ง

  จากขอ้มูลขา้งต้นแสดงใหเ้หน็วา่ ป�งบประมาณ 2562-2563
มจีาํนวนผู้ป�วยลดลง เนื�องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
เชื�อไวรสั Covid-19 ทําใหโ้รงเรยีนจาํเป�นต้องปรบัการเรยีน
การสอนผ่านแพลตฟอรม์ออนไลน์ เพื�อลดความแออัดในสงัคม
สง่ผลใหผู้้ป�วยเด็กโรคไขเ้ลอืดออกมจีาํนวนลดลงไปด้วยเชน่กัน
โดยในป�จจุบนั พบวา่มผีู้ป�วยเด็กชว่งอายุ 5-12 ป�  เพยีงเดือน
ละ 5 คน หรอืน้อยกวา่นั�น

จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
ป�ที� 1 ฉบบัที� 5 (ม.ิย. - ก.ค. 64)
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      สาเหตขุองการเกิดโรคไขเ้ลือดออกในเด็ก



อาการ
หลงัจากระยะฟ�กตัวของโรค (Incubation period) ผู้ป�วยจะ
มอีาการแสดงและการดําเนินของโรคแบง่ออกเป�น 3 ระยะ ดังนี� 

จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
ป�ที� 1 ฉบบัที� 5 (ม.ิย. - ก.ค. 64)

อยา่งไรก็ตาม เราต้องดเูกล็ดเลือด
จากการตรวจความสมบูรณ์ของ

เมด็เลือด (CBC) รว่มด้วย
หากพบวา่เกล็ดเลือดมากกวา่
50,000 เซลล์/ลบ.มม. 

รว่มกับอาการที�คนไขเ้ขา้สูร่ะยะพื�นตัว
ก็จะสามารถ Discharge คนไขไ้ด้ 

เป�นระยะที�มนํี�าในเสน้เลอืดรั�วออกไปขา้งนอก โดยผู้ป�วยบางราย
อาจมอีาการดังกลา่วตั�งแต่ระยะ Febrile stage โดยอัตรา
การรั�วของนํ�าในเสน้เลอืดจะมากที�สดุในระยะ Leakage stage
นานถึง 24-48 ชม. ทําใหผู้้ป�วยอาจมอีาการปวดท้อง เนื�องจาก
ตับโต หายใจเหนื�อยหรอืนํ�าท่วมปอดได้ ซึ�งหากปลอ่ยไวเ้ป�นเวลา
นาน จะทําใหเ้กิดภาวะชอ็กในที�สดุ ทั�งนี� ควรเฝ�าระวงั "ภาวะชอ็ก"
ที�อาจเกิดขึ�นได้ตลอดเวลา โดยการใหส้ารนํ�าทดแทนปรมิาณนํ�าที�
ร ั�วออกจากเสน้เลอืดใหทั้น เพื�อป�องกันไมใ่หเ้กิดภาวะชอ็ก

เป�นภาวะที�ผู้ป�วยมอีาการดีขึ�นอยา่งเหน็ได้ชดั นํ�าจะหยุดรั�วออก
จากเสน้เลอืด หลงัจากนั�น แพทยจ์ะหยุดใหส้ารนํ�าและยงัคงเฝ�า
ระวงั เพราะวา่ผู้ป�วยบางรายอาจมภีาวะชอ็กได้อยู ่ เราสามารถ
สงัเกตอาการที�พน้ระยะชอ็กได้ตามหลกั A B C D ดังนี� 

(A) Appetite คือ ผู้ป�วยอยากรบัประทานอาหารมากขึ�น 
(B) Bradycardia ผู้ป�วยมอีาการหวัใจเต้น บบีตัวชา้ และ
ชพีจรเต้นชา้ลง เนื�องจากนํ�าที�ร ั�วออกจากเสน้เลอืดกําลงั
กลบัเขา้สูเ่สน้เลอืดดังเดิม ทําใหป้รมิาณนํ�าในเสน้เลอืดเพิ�ม
ขึ�น จงึมมีกีารเกิดอาการดังกลา่ว 
(C) Convalescent rash หลงัจากผู้ป�วยมไีขล้ดลง จะ
เริ�มมผีื�นแดงปนจุดขาวตามรา่งกายและมอีาการคัน
(D) Diuresis เป�นชว่งที�รา่งกายจะขบันํ�าออกทางป�สสาวะ
ได้มาก เนื�องจากนํ�ากลบัเขา้มาในเสน้เลอืดปรมิาณมาก ซึ�ง
เป�นภาวะหายเป�นปกติของไขเ้ลอืดออก 

3. ภาวะเลือดออกรุนแรง เนื�องจากเกิดภาวะ Prolong shock
เป�นเวลานาน หลงัจากนั�น อาจทําใหเ้กิดภาวะลิ�มเลอืดแพรก่ระจาย
ในเสน้เลอืด (Disseminated intravascular coagula-
tion: DIC) ทําใหเ้กิดภาวะเลอืดออกรุนแรง นําไปสูภ่าวะลม้เหลว
ของอวยัวะในรา่งกาย ซึ�งต้องเฝ�าระวงัอยา่งใกลช้ดิ โดยสงัเกต
อาการจากสอุีจจาระ (สดีํา) เลอืดกําเดาไหล เลอืดออกตามไรฟ�น
หรอืออกภายในอวยัวะชอ่งท้อง การมปีระจาํเดือนปรมิาณมาก ซึ�ง
แพทยจ์ะจา่ยยาหยุดประจาํเดือน เพื�อป�องกันไมม่ใีหเ้ลอืดออกมาก
เกินไป เป�นต้น

เป�นระยะที�ไขข้ึ�นสงู 1-3 วนั บางรายอาจสงูถึง 5 วนั ซึ�งอาจมี
อาการปวดศีรษะ กระบอกตาและกลา้มเนื�อมดัต่างๆ เป�นต้น
นอกจากนี� ผู้ป�วยบางรายอาจมอีาการไอ หรอืนํ�ามูกไหลรว่มด้วย
แต่สว่นใหญ่จะมไีขส้งูเพยีงอยา่งเดียว หากทานยาหรอืเชด็ตัว
แลว้ไขก็้จะไมล่ดลง เป�นระยะที�ต้องมกีารเฝ�าระวงัและตรวจสอบ
วา่มกีารติดเชื�อไวรสัเดงกีหรอืไม่

1. Prolong shocked  คือ การที�ผู้ป�วยมภีาวะชอ็กนานเกิน
4-6 ชม. ทําใหเ้กิดความแขง็ตัวของเลอืดผิดปกติและเลอืดไป
เลี�ยงอวยัวะต่างๆ ได้น้อย ซึ�งขอ้ควรระวงัสาํหรบัผู้ป�วยชอ็กจาก
โรคไขเ้ลอืดออก คือ มอีาการชอ็กแต่ยงัมสีติรบัรูไ้ด้ กลา่วคือ มี
ลกัษณะอาการนอนนิ�งๆ แต่สามารถพูดคยุได้ตามปกติ ยกแขนขา
ได้ ซึ�งทําใหส้งัเกตอาการชอ็กได้ยาก

2. การใหส้ารนํ�าเกิน แมว้า่การใหส้ารนํ�าจะเป�นการรกัษาที�จาํเป�น
ที�สดุในการรกัษาโรคไขเ้ลอืดออก แต่การใหส้ารนํ�าเยอะเกินจาํเป�น
จะทําใหก้ารดดูซบันํ�ากลบัเขา้เสน้เลอืดมปีรมิาณมาก เป�นผลใหเ้กิด
นํ�าท่วมปอดและหวัใจลม้เหลวได้ โดยแพทยจ์ะเฝ�าระวงัไมใ่หส้ารนํ�า
เกิน ตั�งแต่ระยะ Febrile stage จนถึง Leakage stage
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ภาวะแทรกซอ้น
เนื�องจากยงัไมม่ยีาฆา่เชื�อโรคไขเ้ลอืดออกในป�จจุบนั ดังนั�นแพทย์
จงึต้องรกัษาผูป้�วยตามอาการเพื�อไมใ่หผู้ป้�วยมอีาการแทรกซอ้น ดงันี�

1. Febrile Stage (ระยะไข)้ 

2. Leakage Stage (ระยะวกิฤต)

3. Convalescent Stage (ระยะฟ�� นตัว)



การรกัษาและป�องกันโรคไขเ้ลือดออก

     
    สาํหรบัการรกัษาที�กลา่วมาขา้งต้น สามารถใชไ้ด้ทั�งผู้ป�วยเด็ก
และผู้ป�วยผู้ใหญ่ แต่จุดที�แตกต่างกัน คือ "การใหส้ารนํ�า" โดย
ผู้ป�วยเด็กเริ�มใหที้� 1.5 ซซี ี ต่อ 1 กิโลกรมั สาํหรบั 1 ชม. เชน่
ผู้ป�วยเด็ก หนัก 10 กิโลกรมั จะใหส้ารนํ�า 15 ซซี ีภายใน 1 ชม.
สว่นผู้ป�วยเด็กที�หนักมากกวา่ 40 กิโลกรมั หรอืผู้ป�วยผู้ใหญ่ จะ
ใหส้ารนํ�า 1 ซซี ี ต่อ 1 กิโลกรมั สาํหรบั 1 ชม. สรุปคือเด็กและ
ผู้ใหญ่จะใหป้รมิาณสารนํ�าแตกต่างกัน แต่การตรวจและการดแูล
ไมแ่ตกต่างกัน อยา่งไรก็ตาม อัตราการป�วยเป�นโรคไขเ้ลอืดออก
ของเด็กทั�วประเทศ มจีาํนวนมากกวา่ผู้ใหญ่ แต่มอัีตราการเสยี
ชวีติตํ�ากวา่ผู้ป�วยผู้ใหญ่อยา่งมาก เนื�องจากผู้ป�วยผู้ใหญ่ที�มี
อายุมากกวา่ 60 ป� มกัมโีรคแทรกซอ้น สง่ผลใหก้ารวนิิจฉัยโรค
ไขเ้ลอืดออกลา่ชา้และรกัษาไมทั่นเวลาและทําใหผู้้ป�วยเสยีชวีติได ้

คําแนะนําสง่ท้าย
   ในชว่งนี�เด็กยงัคงเรยีนออนไลน์กันอยู ่แต่โรคไขเ้ลอืดออกนั�น
สามารถระบาดได้จากที�บา้นและโรงเรยีน ดังนั�น นักระบาดวทิยา
จงึควรประเมนิภาวะยุงลายในโรงเรยีนหรอืชุมชนเมื�อเขา้สูฤ่ดฝูน
และควรใช ้ "ทรายอะเบท" เพื�อกําจดัลกูนํ�ายุงลายที�เป�นพาหะนํา
ของโรคนี� อีกทั�ง หากเราสามารถกําจดัแหลง่เพาะพนัธุยุ์งลายได้
โอกาสที�จะพบผู้ป�วยเป�นโรคไขเ้ลอืดออกก็จะมจีาํนวนลดลง ซึ�ง
มปีระสทิธภิาพมากกวา่การมารกัษาในภายหลงั ทั�งนี�การป�องกัน
ไมใ่หยุ้งกัดด้วยวธิ ี"กางมุง้นอน" ทั�งกลางวนั-กลางคืน หรอืถ้า
อยูใ่นโรงเรยีนก็สามารถใชเ้จลกันยุงได้ ซึ�งเป�นอีกหนึ�งวธิใีนการ
ป�องกันโรคไขเ้ลอืดออกที�มปีระสทิธภิาพ
  ทั�งนี� โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ได้รณรงค์
และประชาสมัพนัธเ์รื�อง "การป�องกันโรคไขเ้ลือดออก" เสมอมา
ซึ�งเป�นเวลาเกือบศตวรรษแลว้ที�ไมม่ผีู้ป�วยเด็กเสยีชวีติจากโรคนี�
ภายใต้การดแูลรกัษาของพวกเรา เนื�องจากพวกเราเลง็เหน็ถึง
ความสาํคัญในการจดัสรรเครื�องมอืแพทย ์ที�จาํเป�นต่อการรกัษา
โรคต่างๆ อยา่งครบครนัใหกั้บโรงพยาบาลชุมชนในเครอืขา่ย
และตอบสนอง ต่อสถานการณ์ฉกุเฉิน รวมถึงใหค้วามรว่มมอืใน
การรบั-สง่ต่อ ผู้ป�วยจากสถานพยาบาลอื�นๆ เสมอไมเ่คยปฏิเสธ
    อยา่งไรก็ตาม นอกจากการป�องกันและการรกัษาขั�นปฐมภมูิ
แลว้ ยงัควรใหค้วามรูแ้ก่ผู้ปกครองและคณุครูเพื�อสงัเกตอาการ
ของโรคไขเ้ลอืดออกอยา่งถกูต้อง เนื�องจากผู้ป�วยเด็กบางราย
อาจมภีาวะชอ็กโดยไมรู่ตั้ว ซึ�งเป�นภาวะเสี�ยงต่อการเสยีชวีติของ
โรคนี� ดังนั�น การใหค้วามรูที้�ถกูต้องจงึเป�นวธิกีารป�องกันและ
ลดความเสี�ยงต่อการเสยีชวีติในผู้ป�วยเด็กโรคไขเ้ลอืดออกได้

  สาํหรบัการรกัษาโรคไขเ้ลอืดออกจะมกีารรกัษาและป�องกันตาม
อาการแสดงและการดําเนินการของโรค ดังนี�
 (1) หากผูป้กครองสงสยัวา่เด็กอาจป�วยเป�นโรคไขเ้ลือดออก
เนื�องจากมกีารแพรร่ะบาดในพื�นที�ชุมชน ขั�นตอนแรก คือ แนะนํา
ใหผู้้ปกครองสงัเกตอาการของเด็ก วา่มอีาการเขา้ขา่ยของโรค
หรอืไม ่หากเด็กมไีขใ้หเ้ชด็ตัวและทานนํ�ามากๆ ถ้าหากไขไ้มล่ดลง
ใหท้านยาลดไขช้นิด "พาราเซตามอลเท่านั�น" หา้มทานยากลุม่
ลดไขส้งู เชน่ แอสไพรนิ ไอบูโพรเฟน เป�นต้น หลงัจากนั�น หาก
พบวา่ไขไ้มล่ดลง ควรมาพบแพทยภ์ายใน 2-3 วนั ทันที เพื�อ
ทําการตรวจเลอืดและทดสอบ Tourniquet test ซึ�งถ้าหาก
พบวา่ค่าเมด็เลอืดขาวตํ�ากวา่ 5,000 เซลล/์ลบ.มม. รว่มกับ
Tourniquet test เป�นผลบวก (Positive) จะสามารถบอก
ได้วา่คนไขอ้าจติดเชื�อไขเ้ลอืดออกและต้องเขา้รบัการรกัษาทันที
   (2) การรกัษาเมื�อพบวา่เด็กเป�นโรคไขเ้ลือดออก ในป�จจุบนั
การรกัษาโรคไขเ้ลอืดออก ยงัไมม่ยีารกัษาโรคที�ชดัเจน การรกัษา
จงึเป�นไปตามอาการของผู้ป�วย อยา่งไรก็ตาม รา่งกายสามารถ
สรา้งภมูคิุ้มกันและหายเองได้ ถ้าหากมอีาการไมรุ่นแรงมากนัก
แต่ขอ้ควรระวงั คือ โรคนี�มกัจะทําใหนํ้�าในเสน้เลอืดรั�วออกมา
ทําใหเ้กิดภาวะชอ็กในที�สดุ ดังนั�นเพื�อป�องกันการชอ็กโดยไมรู่ตั้ว
แพทยจ์งึต้องใหนํ้�า เพื�อปรบันํ�าในรา่งกายใหพ้อเหมาะกับนํ�าที�ร ั�ว
ออกนอกเสน้เลอืด ซึ�งผู้ป�วยเด็กจะมกีารปรบัสารนํ�าตามนํ�าหนัก
ตัวของแต่ละบุคคลและต้องได้รบันํ�าในปรมิาณที�ไมน้่อยหรอืมาก
จนเกินไป รวมทั�งยงัต้องประเมนิความเขม้ขน้ของเลอืด (Hct)
ทกุ 6 ชม. และวดัสญัญาณชพีจร (Vital signs) อยา่งใกลช้ดิ 
   (3) การดแูลในระยะฟ�� นตัว หลงัจากไขล้ง 48 ชม. แพทยจ์ะ
หยุดใหส้ารนํ�าและใสแ่ค่เขม็นํ�าเกลอื (Heparin lock) เพื�อ
ป�องกันการชอ็กรอบ 2 ที�อาจเกิดขึ�น
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      นกักิจกรรมบาํบดั: บุคลากรสาธารณสขุที�หลายคนไมค่่อยรูจ้กั

ผู้ป�วยฝ�ายกาย ประกอบด้วย กลุ่มผูป้�วยโรคทางระบบประสาทสว่นกลางและสว่นปลาย กล้ามเนื�อและระบบ
กระดกู เป�นต้น โดยจะมกีารประเมนิและบาํบดัฟ�� นฟูสภาพ เชน่ ความสามารถในการควบคมุการเคลื�อนไหวของ
รยางค์สว่นบน ความสามารถในการทํากิจวตัรประจาํวนัขั�นพื�นฐาน โดยอาจพจิารณาใหอุ้ปกรณ์เสรมิ-อุปกรณ์
ดาม ความสามารถในการกลืนและการพูดคยุเบื�องต้น ความสามารถในการรบัรูแ้ละเขา้ใจภาษาและความสามารถ
ในการรบัรูค้วามรูส้กึ รวมทั�งสภาพบา้นและสิ�งแวดล้อมของผูป้�วย โดยมเีป�าหมายสงูสดุเพื�อใหผู้ป้�วยกลับไปใช้
ชวีติในสงัคมตามศักยภาพที�มใีหไ้ด้มากที�สดุ

      นกักิจกรรมบาํบดัที� รพ.ตสม.

       สาํหรบัการใหบ้รกิารที�กลุ่มงานเวชกรรมฟ�� นฟูนั�น นอกจากผูป้�วยจะได้พบเจอกับแพทยเ์วชศาสตรฟ์�� นฟู พยาบาล
วชิาชพี นักกายภาพบาํบดั ชา่งกายอุปกรณ์และพนักงานชว่ยเหลือคนไขแ้ล้ว ก็ยงัมอีีกหนึ�งวชิาชพีที�น้อยคนจะรูจ้กั
คือ "นักกิจกรรมบาํบดั" (Occupational Therapist) นั�นเอง โดยนักกิจกรรมบาํบดัจะมหีน้าที�ในการสง่เสรมิป�องกัน
บาํบดัรกัษา ฟ�� นฟูสมรรถภาพแก่ผูป้�วยและผูพ้กิารแบบองค์รวม โดยมเีป�าหมายใหผู้ป้�วยได้รบับรกิารที�มคีณุภาพตาม
มาตรฐานวชิาชพี โดยใช ้ "กิจกรรม" เป�นสื�อกลางในการสนับสนุนและสง่เสรมิใหผู้ป้�วยสามารถทํากิจวตัรประจาํวนัได้
เป�นปกติหรอื   ใกล้เคียงปกติใหไ้ด้มากที�สดุ ทั�งนี� นักกิจกรรมบาํบดัได้แบง่รูปแบบการใหบ้รกิารเป�น 4 ฝ�าย ได้แก่

ผู้ป�วยฝ�ายผู้สงูอายุ คือ ผูส้งูอายุกลุ่มโรคต่างๆ โดยจะมกีารประเมนิและบาํบดัฟ�� นฟูสภาพ รวมทั�งออกแบบ
ปรบัเปลี�ยนสภาพบา้น สภาพแวดล้อมของผูส้งูอายุเพื�อใหเ้อื�อต่อการดําเนินชวีติได้ด้วยตนเองอยา่งปลอดภัย 

ผู้ป�วยฝ�ายเด็ก ประกอบด้วย กลุ่มเด็กสมาธสิั �น เด็กออทิสติก เด็กเรยีนรูช้า้ เด็กดาวน์ซนิโดรม เด็กสมองพกิาร
เด็กบกพรอ่งทางสติป�ญญาและเด็กที�มปี�ญหาพฒันาการล่าชา้ เป�นต้น โดยจะมกีารประเมนิและการบาํบดัรกัษา
ทั�งนี�เด็กแต่ละคนจะได้รบัโปรแกรมการรกัษาตามป�ญหาที�พบเจอเฉพาะบุคคล

นักกิจกรรมบาํบดั
กับการรกัษาโรคสมาธสิั�นในเด็ก

ผกาภรณ ์เขยีวฉอ้อน 
งานกิจกรรมบาํบดั กลุ่มงานเวชกรรมฟ�� นฟู
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช

จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
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ผู้ป�วยฝ�ายจติสงัคม ประกอบด้วย กลุ่มผูป้�วยโรคจติเภท ซมึเศรา้ อารมณ์แปรปวนสองขั�ว มภีาวะหมดไฟใน
การทํางาน มคีวามเครยีด เป�นต้น โดยจะมกีารประเมนิและบาํบดัฟ�� นฟูความสามารถในการจดัการป�ญหา จดัการ
ความเครยีด จดักิจกรรมกลุ่มเพื�อเพิ�มความสามารถในการทํากิจวตัรประจาํวนัและทักษะทางสงัคม

       ป�จจุบนั รพ.ตสม. มนีักกิจกรรมบาํบดั ทั�งหมด 5 คน อยูภ่ายใต้การบรหิารงานของกลุ่มงานเวชกรรมฟ�� นฟู
โดยเริ�มใหบ้รกิารผูป้�วยมาตั�งแต่ พ.ศ.2546  ทั�งนี� นักกิจกรรมบาํบดัจะใหบ้รกิารรกัษาผูป้�วยแบบ 1 : 1 กล่าวคือ
นักกิจกรรมบาํบดั 1 คน จะรกัษาผูป้�วยได้คราวละ 1-2 คน (เฉลี�ย 6-8 คนต่อวนั) ซึ�งรบัผูป้�วยมาทําการบาํบดัฟ�� นฟู
จากแผนกต่างๆ อาทิ เวชศาสตรฟ์�� นฟู จติเวช กมุารเวชกรรมและโสต ศอ นาสกิวทิยา นอกจากนี� ยงัมกีารรบั-สง่ต่อ
ผูป้�วยมาจากงานแมแ่ละเด็กของศูนยส์ขุภาพชุมชนเมอืงและ รพ.สต. ในเขตรบัผดิชอบอําเภอเมอืงตาก เพื�อประเมนิ
และกระตุ้นพฒันาการด้วย TEDA4I



      โรคสมาธสิั�นในเด็กกับอุบติัการณที์�เพิ�มขึ�น
     "โรคสมาธสิั�น" (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) เป�นโรคที�เกิดจากความผดิปกติของ
สมองสว่นหน้าซึ�งทําหน้าที�เกี�ยวกับการควบคมุสมาธแิละพฤติกรรม ซึ�งเป�นภาวะที�มกีารค้นพบมานานแล้ว
แต่อาจเพิ�งเป�นที�รูจ้กัในสงัคมไทยเมื�อไมน่านมานี� ป�จจุบนั โรคนี�สามารถพบได้บอ่ยในเด็กและวยัรุน่ รวมทั�ง
ยงัสง่ผลกระทบต่อผูป้�วยทั�งด้านพฒันาการด้านจติใจ บุคลิกภาพ การเรยีน การเขา้สงัคม ตลอดจน
คณุภาพชวีติ นอกจากนี�ยงัเป�นสาเหตขุองป�ญหาพฤติกรรมและอารมณ์ เชน่ พฤติกรรมก้าวรา้ว การกระทํา
ผดิกฎหมาย การตั�งครรภ์ในวยัรุน่และยงัอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อครอบครวัและสงัคม อีกด้วย
      ทั�งนี� ขอ้มูลจากกลุ่มงานเวชระเบยีน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช พบผูป้�วยเด็กที�มอีายุ
ตํ�ากวา่ 15 ป� เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะโรคสมาธสิั�น ดังนี�
               ป�งบประมาณ 2561 ผูป้�วย 211 คน เขา้รบัการรกัษา 2,357 ครั�ง
               ป�งบประมาณ 2562 ผูป้�วย 285 คน เขา้รบัการรกัษา 2,174 ครั�ง
               ป�งบประมาณ 2563 ผูป้�วย 286 คน เขา้รบัการรกัษา 2,083 ครั�ง
       จะเหน็ได้วา่ตลอดระยะเวลา 3 ป�ที�ผา่นมา แนวโน้มอุบติัการณ์ของผูป้�วยโรคสมาธสิั�นในเด็กมอัีตราเพิ�ม
มากขึ�น แต่สาํหรบัป�งบประมาณ 2563 นั�น มจีาํนวนผูป้�วยเด็กและจาํนวนการเขา้รบัการรกัษาใกล้เคียงกับ
ป�งบประมาณ 2562 เนื�องจากสถานการณ์ Covid-19 จงึสง่ผลใหม้อัีตราผูป้�วยเด็กเขา้รบัการรกัษาลดง
นั�นเอง 

      อาการของโรคสมาธสิั�น
       โรคสมาธสิั�นจะมลัีกษณะอาการทางคลินิกที�สาํคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
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ขาดสมาธ ิ ผูป้�วยไมส่ามารถสนใจและจดจอ่กิจกรรมที�กําลังกระทําอยูไ่ด้ตาม
สมควรกับอายุหรอืระดับพฒันาการ มอีาการเหมอ่ลอยและ/หรอืถกูสิ�งเรา้
ต่างๆ ดึงดดูความสนใจได้ง่าย เป�นต้น
ซุกซน-อยูไ่มน่ิ�ง หรอืเรยีกวา่ "ไฮเปอร"์ ผูป้�วยมพีฤติกรรมซุกซน อยูไ่มน่ิ�ง
และเคลื�อนไหวมากเกินปกติเมื�อเปรยีบเทียบกับเด็กในวยัเดียวกัน มอีาการ
ชอบป�นป�ายโลดโผนและไมส่ามารถทํากิจกรรมที�ต้องอยูน่ิ�งๆ ได้ เป�นต้น

หนุหันพลันแล่น ผูป้�วยมกัพูดหรอืกระทําสิ�งที�เป�นการตอบสนองต่อสิ�งเรา้ทันที
โดยไมย่ั�งคิดถึงผลที�จะตามมา ใจรอ้น ชอบความรุนแรง ไมส่ามารถรอตามลําดับ
ได้ มกัมปี�ญหาในการเล่นตามกติกาหรอืทํางานที�ต้องรว่มมอืกับผูอื้�นได้ เป�นต้น



      บทบาทของนกักิจกรรมบาํบดักับการรกัษาโรคสมาธสิั�นในเด็ก

      คําแนะนาํสง่ท้าย
     หากลองพจิารณาในทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุแล้ว พบวา่การดแูลรกัษาผูป้�วยจาํเป�นต้องมองและ
พจิารณาใหค้รบทกุมติิแบบองค์รวม อีกทั�งงานกิจกรรมบาํบดัเป�นหนึ�งในฟ�นเฟ�องที�สาํคัญของการใหบ้รกิาร
ด้านสขุภาพ แต่น้อยคนนักที�จะรูจ้กัและมกัมองวา่งานกิจกรรมบาํบดัเป�นปลายทางของการรกัษา ดังนั�น หาก
นักกิจกรรมบาํบดัมกีารดําเนินงานเชงิรุกเพิ�มขึ�น รวมทั�งมพีื�นที�ในการใหบ้รกิารรว่มกับหน่วยงานแผนกต่างๆ
เชน่ Palliative Care Clinic งานคัดกรองพฒันาการเด็กแบบเชงิรุกในโรงเรยีนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เป�นต้น ยอ่มจะชว่ยขยายขอบเขตการดําเนินงานใหค้รอบคลมุมากยิ�งขึ�นและจะสง่ผลใหผู้ป้�วยสามารถเขา้ถึง
การรกัษาทางกิจกรรมบาํบดัที�มปีระสทิธภิาพ อันจะสง่ผลใหผู้ป้�วยมคีณุภาพชวีติที�ดีเพิ�มขึ�นไปด้วย

การซกัประวติัและประเมนิความสามารถของผูป้�วยเพื�อใหท้ราบถึงป�ญหาที�ควรได้รบัการแก้ไข โดยมกีารเรยีง
ลําดับความสาํคัญของป�ญหา

การประเมนิซํ�าทกุๆ 1 เดือน เพื�อปรบัเปลี�ยนระดับความยาก-ง่ายของโปรแกรมการรกัษาและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการรกัษา ใหม้คีวามเป�นป�จจุบนัมากขึ�น

จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
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สาํหรบับทบาทของนักกิจกรรมบาํบดัในการรกัษาผูป้�วยเด็กที�มภีาวะสมาธสิั �นนั�น จะดําเนินการดังนี�

ตั�งเป�าหมายในการบาํบดัรกัษา โดยแบง่ออกเป�นเป�าหมายระยะสั�นและเป�าหมายระยะยาว
วางแผนการรกัษา โดนจะมกีารออกแบบโปรแกรมการรกัษารว่มกันระหวา่งนักกิจกรรมบาํบดัและผูป้กครอง
ซึ�งจะสอดคล้องกับสภาพป�ญหาและเป�าประสงค์ที�ตั�งไว ้ โดยมรูีปแบบกิจกรรมที�เป�น Purposeful and
Meaningful Activity
การใหก้ารบาํบดัฟ�� นฟูตามโปรแกรมที�ตั�งไว ้ โดยเด็กแต่ละคนจะได้รบัโปรแกรมการฝ�กที�มรีูปแบบเฉพาะบุคค
และมคีวามยดืหยุน่ตามความเหมาะสม ณ ขณะนั�น ซึ�งลักษณะการฝ�กหลักๆ จะเน้นการใหทํ้ากิจกรรม    
 การเล่นเพื�อระบายพลังงาน (Heavy Work Activity) ก่อนการฝ�กกิจกรรมที�มเีป�าประสงค์ เพื�อเสรมิสมาธิ
และเพิ�มชว่งความสนใจ ทั�งนี�นักกิจกรรมบาํบดัอาจมกีารจดัและออกแบบบรเิวณสถานที�ใหเ้หมาะสมกับเด็ก
แต่ละคน เพื�อลดสิ�งเรา้/สิ�งกระตุ้นรว่มด้วย

หากประเมนิแล้วพบวา่ เด็กมพีฒันาการที�สมวยัและไมม่ปี�ญหาในด้านอื�นๆ จงึจะพจิารณา D/C ได้
ทั�งนี� ทกุครั�งที�ผูป้�วยมาฝ�ก นักกิจกรรมบาํบดัจะมกีารแนะนําโปรแกรมการฝ�กแก่ผูป้กครอง เพื�อนําไปใชใ้นการฝ�ก
เด็กขณะอยูที่�บา้นและบางครั�งอาจจะมกีารประสานงานกับคณุครูที�โรงเรยีนเพื�อรายงานป�ญหาและอธบิายใหท้ราบ
ถึงวธิกีารชว่ยสง่เสรมิเด็กเพิ�มเติมด้วย
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     ตั�งแต่ป� พ.ศ.2533 เป�นต้นมา "ระบบออนไลน์"
ไดเ้ขา้มามบีทบาทในชวีติประจาํวนัของผู้คนอยา่งมาก
โดยเฉพาะในเรื�องการติดต่อสื�อสารและการเรยีนรูผ้่า
โปรแกรมแสดงผลต่างๆ ซึ�งกระทรวงศึกษาธกิารได้
เลง็เหน็ถึงความสาํคัญของระบบดงักลา่ว จงึสง่เสรมิ
ใหป้ระยุกต์ใชเ้ทคโนโลยกัีบการเรยีนการสอน อันเป�น
ประโยชน์ต่อประชาชนในพื�นที�กันดารและหา่งไกล ที�จะ
มโีอกาสเรยีนรูผ้่านระบบออนไลน์มากขึ�น ทั�งนี� ระบบ
ดงักลา่วมชีื�อเรยีกวา่ "ระบบการศึกษาทางไกล" โดย
สว่นมากจะเน้นการสอน "แบบ Real-Time ผา่น
Video Conference" โดยไมม่ขีอ้จาํกัดเรื�องเวลา
และสถานที� สง่ผลใหผู้้เรยีนเกิดความสะดวกสบาย
และสามารถทบทวนบทเรยีนจาก Video ไดต้าม
ความต้องการ
   สาํหรบังานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยันเรศวรนั�น ก็ไดป้ระยุกต์ใชร้ะบบดงักลา่ 
รว่มกับการเรยีนการสอนของนิสติแพทยด์ว้ยเชน่กัน
เรยีกวา่ "Telemedicine" โดยมวีตัถปุระสงค์เพื�อ
สง่เสรมิการเรยีนรูข้องนิสติแพทยจ์ากศูนยแ์พทยฯ์
ในสงักัดใหเ้กิดประสทิธผิล ซึ�งระบบ Telemedicine
ดงักลา่ว ต่างก็ไดร้บัความรว่มมอืจากศูนยแ์พทยฯ์
ในเครอืขา่ยทั�ง 5 แหง่ เป�นอยา่งดี

    ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั�นคลนิิก รพ.สมเดจ็
พระเจา้ตากสนิมหาราช หนึ�งในเครอืขา่ยโรงเรยีน
แพทยข์องคณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยันเรศวร
ก็ไดนํ้าเทคโนโลย ีTelemedicine มาประยุกต์ใชกั้บ
การศึกษาตามนโยบายของคณะแพทยศาสตรเ์ชน่กั
โดยเริ�มทดลองใชร้ะบบครั�งแรกเมื�อ พ.ศ.2548 และ
ใชง้านมาจนถึงป�จจุบนั
    

 จากที�กลา่วมาขา้งต้น จะเหน็ไดว้า่จุดประสงค์ของ
การใช ้Telemedicine ก็เพื�อการพฒันาการเรยีนรู ้
ของนิสติแพทยใ์หด้ยีิ�งขึ�น แต่ในขณะเดยีวกัน ระบบ
ดงักลา่ว ก็ยงัมขีอ้จาํกัดในการเรยีนการสอนอยูม่าก
โดยเฉพาะ ในชว่งที�ต้องมกีารเรยีนรูร้ว่มกับผู้ป�วย
หรอืการฝ�กปฏิบติัหตัถการ ซึ�งชี�ใหเ้หน็วา่ การเรยีน
การสอนผ่าน Telemedicine ยงัมขีอ้จาํกัดอยูแ่ละ
ควรมกีารปรบัปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคต 
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บทความโดย : นางสาวฐติิมา สมบติัวงค์
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ความเป�นมาของระบบ Telemedicine ในการเรยีนการสอน

น



     เมื�อป� พ.ศ.2563 เป�นต้นมา ประเทศไทยก้าวเขา้สู่
สถานการณ์ Covid-19 อยา่งเป�นทางการ ซึ�งเป�น
จุดเปลี�ยนที�ทําใหว้ถีิชวีติของผู้คนเปลี�ยนไป "การเวน้
ระยะหา่งทางสงัคม" (Social Distancing) จงึเป�น
มาตรการสาํคัญในการควบคมุการแพรร่ะบาดในครั�ง
ในขณะเดยีวกัน การศึกษาในหลกัสตูรแพทยศาสตร
บณัฑิต แพทยสภาไดป้ระกาศใหแ้ต่ละสถาบนัสามารถ
จดัระบบการศึกษาตามแนวทางของตนเองใหส้อดรบั
กับแนวทางของรฐับาล ดงันั�น เพื�อใหนิ้สติแพทยม์ี
ความปลอดภัย และไมเ่สยีผลประโยชน์ทางการศึกษา
ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั�นคลนิิก รพ.สมเดจ็พระเจา้
ตากสนิมหาราช จงึมนีโยบายระงับการฝ�กปฏิบติังาน
บนหอผู้ป�วยและในชุมชนของนิสติแพทยช์ั�นป�ที� 4-5
และเน้นใหม้กีารเรยีนการสอนผ่าน Telemedicine
ทั�งหมดในรูปแบบการบรรยายแทน
   สาํหรบัการฝ�กปฏิบติัหตัถการนั�น ไดใ้หนิ้สติแพทย์
เรยีนรูผ้่านสถานการณ์จาํลองที� หอ้ง Simulation
อยา่งไรก็ตาม หวัใจสาํคัญของการศึกษาชั�นคลนิิก จะ
อยูที่� "การเรยีนรูร้ว่มกับผูป้�วยจรงิ" แต่เมื�อมกีารสอ
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ผ่านระบบ Telemedicine จงึทําใหบ้างรายวชิาไม่
สามารถใหเ้นื�อหาสาระครบถ้วนตรงตามวตัถปุระสง
รายวชิาได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง รายวชิาที�มกีารฝ�ก
หตัถการ เชน่ อายุรกรรม กมุารเวชกรรม เป�นต้น
ทําใหนิ้สติแพทยข์าดประสบการณ์และทักษะจรงิที�จะ
นําไปรกัษาผู้ป�วยในอนาคต 
  อยา่งไรก็ตาม การเรยีนการสอนแบบปกติยงัคง
เป�นที�ต้องการสาํหรบัการศึกษาในชั�น Clinic ซึ�งอาจ
ต้องรอใหส้ถานการณ์ Covid-19 บรรเทาเสยีก่อน
หรอืนิสติแพทย ์ อาจารยแ์ละบุคลากรฝ�ายสนับสนุน
ของศูนยแ์พทยฯ์ ไดร้บัวคัซนีแลว้ทั�งหมด 

Telemedicine ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาด Covid-19

นี�

น

ผลกระทบจากการเรยีนการสอนผา่นระบบ Telemedicine
   ในขณะที�นิสติแพทยเ์รยีนรูผ้่าน Telemedicine
จะมพีฤติกรรม "หลับ" หรอื "ทํากิจกรรมอื�นๆ" ไม่
สนใจศึกษาและมกีารบนัทึก Video เพื�อนําไปทบทวน
บทเรยีนในภายหลงั สิ�งนี�แสดงใหเ้หน็วา่การเรยีน
ผ่านระบบนี� ยงัไมส่ามารถทดแทนการเรยีนการสอน
แบบปกติไดทั้�งหมด ซึ�งจากการสาํรวจผลกระทบจาก
การเรยีนการสอนผ่าน Telemedicine สามารถ
สรุปผลกระทบได ้3 ประเดน็ ดงันี�
1. ความสนใจในการเรยีน นิสติแพทยส์ว่นใหญ่ขาด
ความสนใจในการเรยีนและไมม่สีมาธทีิ�จะตั�งใจเรยีนให้
จบในแต่ละคาบ ซึ�งพบวา่มสีาเหตมุาจาก 2 ประการ
ไดแ้ก่ หนึ�ง สภาพแวดลอ้มรอบขา้ง สามารถทําให้
หนัเหความสนใจไดง่้าย รวมถึงสภาพบรรยากาศใน
หอ้งเรยีนที�ขาดแรงกดดนัจากอาจารย ์และเพื�อนที�จะ
ทําใหท้กุคนกระหายการเรยีนรูไ้มส่ิ�นสดุ

สอง ความเสถียรของระบบ Telemedicine ซึ�ง
หากมกีารขดัขอ้ง เชน่ อินเตอรเ์น็ตใชง้านไมไ่ดห้รอืมี
เสยีงแทรกซอ้นอื�นๆ ก็จะทําใหก้ารเรยีนการสอนไม่
ต่อเนื�อง สง่ผลใหค้วามสนใจในการเรยีนลดลง

2. การเตรยีมการสอนที�เพิ�มขึ�น  อาจารยแ์พทยต้์อง
เตรยีมการสอนเพิ�มขึ�น ซึ�งต้องปรบัเปลี�ยนรูปแบบ
การสอนใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ในชั�นเรยีนที�อา
เปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา รวมทั�ง ต้องเพิ�มเนื�อหาที�
มคีวามน่าสนใจในบทเรยีนใหม้ากขึ�น อันจะทําใหนิ้สติ
มสีมาธใินการเรยีนและสนใจเรยีนจนจบคาบในที�สดุ
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ใหม้กีารถามตอบกันในชั�นเรยีนก็ตาม แต่ก็ไมเ่หมอืน
กับการเรยีนการสอนแบบปกติที�สามารถทํากิจกรรม
รว่มกันไดโ้ดยง่าย มกีารสนทนากันแบบตัวต่อตัว
หรอืเป�นกลุม่  ทําใหนิ้สติแพทยก์ลา้สอบถามอาจารย์
ผูส้อนไดง่้ายขึ�น   
   นอกจากนี� นิสติแพทยอ์าจขาดปฏิสมัพนัธร์ว่มกับ
เพื�อนรว่มชั�นเรยีนไดเ้ชน่กัน เพราะไมม่กีารปฏิบติังา 
แบบเป�นทีม ถ้าหากไมม่กีารแก้ไขขอ้จาํกัดที�เกิดขึ�น
อาจสง่ผลต่อทัศนคติในการทํางานรว่มกับสหวชิาชี
อื�นๆ ในอนาคตได ้

    คําแนะนาํสง่ท้าย
   รูปแบบการศึกษาทางการแพทยบ์างรูปแบบ เชน่ การฝ�กปฏิบติัหตัถการ อาจกลา่วไดว้า่เทคโนโลยอียา่ง
ระบบ Telemedicine ยงัมขีอ้จาํกัดในการสอนอยูม่าก ดงัจะเหน็ไดจ้ากขอ้มูลที�กลา่วมาขา้งต้น ดงันั�นเพื�อ
สง่เสรมิใหก้ารเรยีนการสอนในชั�นคลนิิกผ่านระบบ Telemedicine มปีระสทิธภิาพยิ�งขึ�น ผู้สอนจงึควร
ประยุกต์เทคโนโลยอืี�นๆ เขา้รว่มในการเรยีนการสอนดว้ย เชน่ การนําเกมออนไลน์ Kahoot มาประยุกต์ใชใ้น
การสอนที�มลีกัษณะบรรยาย เพื�อใหนิ้สติแพทยม์คีวามสนใจในการเรยีนมากขึ�น ซึ�งหลายๆ งานวจิยัที�ผ่านมา
นําเสนอวา่การใชเ้กมออนไลน์ Kahoot ในการเรยีนการสอนผ่าน Telemedicine ชว่ยเพิ�มความน่าสนใจให้
แก่บทเรยีน อีกทั�งยงัเพิ�มการโต้ตอบระหวา่งอาจารยแ์พทย ์ นิสติแพทยแ์ละเพื�อนรว่มชั�นมากขึ�นดว้ย ซึ�ง
เป�นการสรา้งบรรยากาศในชั�นเรยีนที�ดแีละชว่ยเสรมิสรา้งปฎิสมัพนัธร์ะหวา่งอาจารยแ์พทยแ์ละนิสติแพทยใ์ห้
แน่นแฟ�นยิ�งขึ�น 
   สว่นการเรยีนการสอนในลกัษณะปฏิบติัหตัการ กลบัพบวา่ยงัไมเ่หน็วธิทีี�ดไีปกวา่การเรยีนรูร้ว่มกับผู้ป�วย
จรงิและปฏิบติัหตัการรว่มกับผู้ป�วย แต่อยา่งไรก็ตาม ในสถานการณ์แพรร่ะบาดนี� เพื�อใหส้อดรบักับนโยบาย
การป�องกันโรค Covid-19 จงึสนับสนุนใหม้กีารเรยีนการสอนผ่านหอ้ง Simulation ไปก่อน เพื�อเตรยีม
ความพรอ้มใหแ้ก่นิสติแพทยส์าํหรบัการปฏิบติังานจรงิในอนาคต ตลอดจนสง่เสรมิใหม้กีารเรยีนการสอน
แบบ Small group เพื�อลดความแออัด นอกจากนี� โรงเรยีนแพทยย์งัควรปรบัปรุงระบบอินเตอรเ์น็ตและ
เทคโนโลยทีางการศึกษาใหม้คีวามทันสมยัเพื�อรองรบักับการเรยีนรูผ้่านระบบ Telemedicine 

3. ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งอาจารยแ์ละนสิติแพทยล์ดลง
กลา่วคือในระหวา่งที�มกีารเรยีนการสอน อาจารยแ์ล 
นิสติแพทยม์กีารโต้ตอบกันน้อยลง แมว้า่จะพยายา
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บทสัมภาษณพิ์เศษ: นพ.ปรมินท ์สันตทิฤษฎกีร

เรื�อง Coffee Medicine

เช่นเดียวกัน นอกจากนี� จากประสบการณใ์นการใหบ้รกิารทางการแพทยม์ามากกว่า 10 ป� ก็มักจะ
ได้ยินคาํถามจากผู้ป�วยบ่อยๆ ว่า "เป�นโรคความดนัโลหติสูงสามารถกนิกาแฟไดว้ันละกี�แกว้" หรอื
"เป�นโรคหวัใจจะกนิกาแฟไดห้รอืไม่" ซึ�งความคาํถามและความสงสัยต่างๆ เหล่านี� ได้เปลี�ยนมาเป�น
ข้อมูล "Coffee Medicine" ขึ�น อันจะเป�นประโยชนต์่อแพทย ์นสิิตแพทยแ์ละสหวิชาชีพ ในการตอบ
คาํถามและใหค้วามรูแ้ก่ผู้ป�วยได้อย่างถูกต้องต่อไป

Q 1: "กาแฟ" มีความสําคญัอย่างไร ?
    ในการใช้ชีวิตประจาํวันของพวกเรา ไม่อาจปฏเิสธได้เลยว่า
กาแฟเป�นเครื�องดื�มที�ถูกบรโิภคและเป�นที�นยิมอันดับ 1 ซึ�งกาแฟ
ก็มีหลายชนดิ อาท ิ Espresso, Americano, Cappuccino,
Latte, Macchiato, Flat White และ Affogato เป�นต้น อีกทั�ง
กาแฟยังมีรูปแบบที�หลากหลาย ทั�งแบบรอ้น แบบเย็น แบบดรปิ
และแบบป�� นเย็น เป�นต้น ซึ�งกาแฟแต่ละรูปแบบที�กล่าวมาข้างต้น
จะมีกลิ�น รสชาต ิความเข้มข้นและสัมผัสที�มีเอกลักษณเ์ฉพาะตัว
อย่างไรก็ตาม หลายๆ คนอาจบรโิภคกาแฟเพื�อทาํใหต้ื�นตัวและ
ไม่งว่งนอน แต่แท้ที�จรงิแล้ว กาแฟก็มีคุณประโยชนใ์นการแพทย์
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Q 2: สารเคมีในกาแฟมีอะไรบ้าง ?
      หากพูดถึงสารเคมีในกาแฟที�สําคัญที�เรารูจ้ักในทางการแพทยเ์ป�นอย่างดีก็คงเป�น "สารคาเฟอีน"
(Caffeine) ซึ�งสารเคมีชนดินี� ไม่ได้พบในกาแฟเพียงอย่างเดียวเท่านั�น แต่ยังพบในเครื�องดื�มอื�นๆ
อาท ิชา โกโก้ โคล่า ช็อกโกแลต น�าอัดลมและเครื�องดื�มชูกาํลัง รวมถึงในยาแก้ปวดบางชนดิอีกด้วย
โดยสารคาเฟอีนถือเป�นสารอัลคาลอยดซึ์�งจัดอยู่ในตระกูลเมทลิแซนทีน มีสรรพคุณในการเป�นสาร
กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางและเพิ�มกลไกการเผาผลาญสารอาหารในรา่งกาย ส่งผลใหเ้มื�อได้รบั
สารคาเฟอีนเข้าสู่รา่งกายไปแล้ว ผู้บรโิภคจะรูสึ้กตื�นตัว กระปรี�กระเปรา่ อีกทั�งในกาแฟยังมีสารเคมี
กลุ่มกรดอินทรยีบ์างชนดิ เช่น "กรดคลอโรจีนิก" (Chlorogenic Acid) เป�นสารเคมีที�มีคุณสมบตัิ
เป�นสารต้านออกซิเดชัน ซึ�งเป�นสารที�มีประโยชนต์่อสุขภาพและป�องกันโรคเบาหวานได้ นอกจากนี�
ในกาแฟยังมีสารเคมีอื�นๆ เช่น สารกลุ่มไดเทอรพี์น (Diterpenes) และสารกลุ่มแอนตอิอกซิแดนต์
(Antioxidants) เป�นต้น แต่ก็มีปรมิาณน้อย

https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/4675/chlorogenic-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81


Q 3: กาแฟส่งผลตอ่ระบบสุขภาพอย่างไร ?
        โดยปกต ิ เราจะพบว่ากาแฟที�มีขายอยู่ตามท้องตลาดนั�น มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนดิ ได้แก่ กาแฟดาํ
และกาแฟที�มีส่วนผสมอื�นๆ เช่น นม ครมีเทียมหรอืน�าตาล เป�นต้น โดยกาแฟที�มีประโยชนต์่อระบบ
สุขภาพส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มกาแฟดาํ ซึ�งก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบ เช่น กาแฟดรปิและกาแฟที�ได้
จากเครื�องสกัดกาแฟ เป�นต้น อนึ�ง ในทางการแพทยเ์ราจะพิจารณาถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ว่าสัมพันธ์
กับพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟของผู้ป�วยอย่างไร รวมทั�งวิเคราะหว่์าปรมิาณสารคาเฟอีนที�ผู้ป�วยได้
รบัเข้าสู่รา่งกายคือเท่าไหร ่ เป�นต้น ทั�งนี� เมื�อได้รบัสารคาเฟอีนเข้าไปในรา่งกายก็จะส่งผลต่อระบบ
สุขภาพ (Likely Effective) ในทันที ซึ�งอาการแสดงที�ชัดเจนก็คือสมองและรา่งกายเกดิความตื�นตัว
นอกจากนี� การบรโิภคกาแฟยังมีประโยชนท์ี�อาจได้ผล (Possibly Effective) เช่น ป�องกันหรอืชะลอ
การเกดิโรคพารก์นิสัน (Parkinson's Disease) โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) โรคอัลไซเมอร์
(Alzheimer's Disease) และโรคความดันโลหติสูง (Hypertension) เป�นต้น 
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     อย่างไรก็ตาม กาแฟจะส่งผลดีต่อระบบสุขภาพได้ จาํเป�น
ต้องพิจารณาถึงปรมิาณกาแฟที�บรโิภคในแต่ละวันซึ�งปรมิาณ
กาแฟที�เหมาะสมต่อบุคคลทั�วไปอยู่ที�ประมาณ 3 - 5 ถ้วย/วัน
ส่วนในกรณีผู้ป�วยโรคหวัใจ จาํเป�นต้องลดปรมิาณการบรโิภค
กาแฟลง ใหอ้ยู่ที�ประมาณ 2 - 4 ถ้วย/วัน เช่นกัน 
 ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีกลุ่มบุคคลอีกหลายกลุ่มที�ต้อง
ระมัดระวังในการบรโิภคกาแฟ เนื�องจากสารคาเฟอีนอาจส่ง
ผลกระทบต่อระบบสุขภาพได้ อาท ิ "สตรตีั�งครรภ"์ ควรได้รบั
สารคาเฟอีนไม่เกนิ 200 มก./วัน เพราะถ้าหากรา่งกายได้รบั
สารคาเฟอีนจาํนวนมาก อาจเพิ�มโอกาสเสี�ยงต่อการแท้งบุตร
และการคลอดก่อนกาํหนด รวมทั�ง "สตรทีี�ใหน้มบุตร" ไม่ควร
บรโิภคกาแฟ เนื�องจากจะส่งผลต่อระบบการย่อยอาหารและ
การนอนหลับของทารกได้ เป�นต้น



Q 5: คาํแนะนําส่งทา้ย ?
      การแสวงหาความรู ้ โดยเริ�มต้นจากสิ�งใกล้ตัวหรอืสิ�งที�ตนเองชื�นชอบและนาํมาผสมผสานกับ
องคค์วามรูท้างวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ ย่อมให ้"คาํตอบ" หรอื "ผลลัพธ์" ที�น่าสนใจเสมอ สําหรบักรณี
Coffee Medicine นั�น ก็นับเป�นอีกหนึ�งใน Topic ใหม่ ที�สามารถเชื�อมโยงองคค์วามรูเ้รื�องเครื�องดื�ม
กับวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์ข้าไว้ด้วยกันได้เป�นอย่างดี ในขณะเดียวกัน จากการทาํงานในฐานะแพทย์
การศกึษาเรื�อง Coffee Medicine ที�มี ยังสามารถนาํมากาํหนดเป�นแนวทางในการส่งเสรมิสุขภาพกั

Q 4: สิ�งที�อยากบอกกบัผู้บรโิภคกาแฟ

เกี�ยวกบัประเดน็สุขภาพคอือะไร ?
        ในป�จจุบันนี� ทศิทางการเรยีนรูท้างด้านการแพทย ์  
ไม่ได้อยู่ในกรอบของประเด็นการรกัษาเพียงอย่างเดียว
แต่ยังเชื�อมโยงเกี�ยวข้องกับพฤตกิรรมและวิถีชีวิตของ
ผู้คนอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น "การบรโิภคกาแฟ" ที�เป�น
ส่วนหนึ�งในชีวิตประจาํวันของเราไปแล้ว มากไปกว่านั�น
คาํว่า "Coffee Medicine" มันไม่ได้หมายความว่าเรา
จาํเป�นจะต้องบรโิภคกาแฟเพื�อเป�น "ยารกัษาโรค" หรอื 
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"สมุนไพร" แต่เราเลือกบรโิภคกาแฟ เนื�องจากสารคาเฟอีนมันมีประโยชนต์่อรา่งกาย เพราะฉะนั�น
การทาํความเข้าใจเกี�ยวกับพฤตกิรรมการบรโิภคที�เกดิขึ�น จึงเปรยีบเสมือนการแสวงหาความรูเ้พื�อ
นาํไปใช้ในการเตมิเต็มความรูใ้หม่ทางวิทยาศาสตรสุ์ขภาพและมุ่งตอบคาํถามของผู้ป�วยในประเด็น
พฤตกิรรมการบรโิภคที�มีความสัมพันธก์ับสุขภาพอีกด้วย

พฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟใหแ้ก่ผู้ป�วยได้อีกด้วย ซึ�งถ้าหาก
ในอนาคต มีการศกึษาค้นคว้าวิจัยเกี�ยวกับกาแฟเพิ�มมากขึ�น
เราอาจจะพบว่ากาแฟหรอืสารคาเฟอีนสามารถป�องกันและ
ช่วยลดความเสี�ยงในการเกดิโรคต่างๆ ได้มากขึ�น 

17

Coffee Medicine
ไม่ได้หมายความว่า

กาแฟ คือ "ยารกัษาโรค"
แต ่กาแฟ คือ เครื�องดื�ม
ที�มีประโยชนต์อ่รา่งกาย

ถ้าหากบรโิภคในปรมิาณที�เหมาะสม

บ
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