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      สําหรับจุลสารการจัดการความรู้ฉบับนี� ก็มีบทความที�น่าสนใจ จํานวน 5 เรื�องเช่นเดิม ได้แก่
เรื�องที� 1 เครื�องราชอิสริยาภรณ์ โดยคุณกษิรา สถิตย์ธํารงกุล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เรื�องที� 2
ไวรัส RSV ในเด็ก โดยแพทย์หญิงศิวาพา ศรีเกียรติ กุมารแพทย ์ เรื�องที� 3 การดูแลผู้ป�วยผ่าตัด
เปลี�ยนข้อเข่าเทียมชนิดเปลี�ยนข้อทั�งหมด โดยคุณสมบุญ ทับประดิษฐ์ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป�วย
ออร์โธป�ดิกส ์ เรื�องที� 4 การจัดการขยะ Recycle ในโรงพยาบาล โดยคุณพิมประภา มาลาเอี�ยม
กลุ่มงานบริหารทั�วไป เรื�องที� 5 เป�ดบ้าน PCC ตลาดกลาง โดยแพทย์หญิงสินีนาฎ เพชรประทุม
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ชัยกิจ อุดแน่น
บรรณาธิการจุลสารการจัดการความรู้

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้เกิดนวัตกรรม
ขึ�นมากมาย ซึ�งนวัตกรรมเหล่านี� ได้เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันของมนุษย์มากขึ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
เทคโนโลยีทางการแพทย์ การศึกษาและอื�น ๆ ทั�งนี�
นวัตกรรม คือ แนวคิด - สิ�งประดิษฐ์ใหม่ ที�ต่อยอด
และใช้ประโยชน์จากสิ�งที�มีอยู่เดิมให้ทันสมัยมากยิ�งขึ�น
รวมทั�งนําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์
ในรูปแบบใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานมากยิ�งขึ�น
อันจะเห็นได้ว่านวัตกรรมที�เกิดขึ�นนั�น สอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการความรู้เป�นอย่างมาก เนื�องจาก
องค์ความรู้ที�เกิดขึ�น ไม่เพียงเกิดขึ�นจากการ "สร้าง
และแสวงหา" เท่านั�น แต่ยังรวมไปถึงการจัดความรู้
ให้เป�นระบบและการแชร์ความรู้เหล่านั�น อีกด้วย 
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        "เครื�องราชอิสรยิาภรณ์" มต้ีนกําเนิดมาจากฝ�� งยุโรปโดยม ี"สมเด็จพระสนัตะปาปา" ซึ�ง
เป�นประมุขแหง่ครสิตจกัร ณ กรุงโรม ทรงสถาปนาเครื�องราชฯ ขึ�นเป�นครั�งแรก เมื�อครั�งสงคราม
ครูเสด เพื�อเป�นบาํเหน็จความชอบในการชนะสงครามและการพระศาสนา สว่นประวติัความเป�นมา
ในประเทศไทยนั�น เครื�องราชฯ ปรากฏขึ�นครั�งแรกในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยูห่วั
รชักาลที� 4 ด้วยทรงมพีระราชดํารใิหส้รา้งเครื�องราชฯ เมื�อราวป� พ.ศ.2400 อันเป�นป�ที� 7 ใน
รชักาลที� 4 เมื�อครั�งสรา้งขึ�นเป�นครั�งแรกนั�น มแีต่ดวงดาราสาํหรบัติดเสื�อ เรยีกกันวา่ "ตรา" และ
ยงัไมม่กีารกําหนดเป�น พรบ. ใหเ้รยีกแต่อยา่งไร แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยูห่วัทรง
เรยีกในพระราชนิพนธว์า่ "เครื�องประดับสาํหรบัยศ" โดยทรงใชคํ้าวา่ "เครื�องราชอิสรยิยศ"
หมายถึง เฉพาะเครื�องประดับของพระมหากษัตรยิ ์ถ้าเป�นเครื�องประดับสาํหรบัขุนนางทรงใชคํ้าวา่
"เครื�องสาํคัญยศ" ต่อมาในสมยัรชักาลที� 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยูห่วั ได้ทรง
โปรดเกล้าฯ ใหม้พีระราชบญัญัติเครื�องราชอิสรยิาภรณ์ขึ�นเป�นครั�งแรกในป� พ.ศ.2416 จงึโปรด
ใหเ้รยีกวา่ "เครื�องราชอิสรยิยศ" จนถึงป� พ.ศ.2431 จงึได้เปลี�ยนชิื�อเป�น "เครื�องราช
อิสรยิาภรณ์" และเรยีกมาจนถึงสมยัป�จจุบนั
          ทั�งนี� เครื�องราชอิสรยิาภรณ์เป�น "เครื�องหมายแสดงเกียรติยศ" / "บาํเหน็จความชอบ"
ซึ�งเป�นของพระมหากษัตรยิที์�ทรงสรา้งขึ�น สาํหรบัพระราชทานเป�นความชอบในราชการหรอืสว่น
พระองค์ รวมทั�งเครื�องราชอิสรยิาภรณ์ สาํหรบัพระราชทานแก่ผูก้ระทําความดีความชอบอันเป�น
ประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนาและประชาชน อีกทั�งยงัม ี "เหรยีญที�ระลึก" ซึ�งพระราชทานเป�น
บาํเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที�ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหบุ้คคลประดับได ้
         อยา่งไรก็ตาม เครื�องราชอิสรยิาภรณ์ไมว่า่จะเป�นตระกลูหรอืชั�นใด ผูที้�ได้รบัถือเป�นบุคคลที�
มเีกียรติและจะเป�นสริมิงคลแก่บุคคลที�ได้รบัพระราชทาน รวมถึงวงศ์ตระกลู

เครื�องราชอิสริยาภรณ์

กษิรา สถิตยธ์าํรงกลุ
กลุ่มงานทรพัยากรบุคคล

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช
บทนํา



1. เป�นผูม้คีณุสมบติัครบถ้วนตาม "ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตร ี วา่ด้วยการขอพระราชทาน
เครื�องราชอิสรยิาภรณ์อันเป�นที�เชดิชูยิ�งชา้งเผือก และเครื�องราชอิสรยิาภรณ์อันมเีกียรติยศ
ยิ�งมงกฎุไทย พ.ศ.2564" และ "บญัช ี 15 การขอพระราชทานเครื�องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่
ขา้ราชการตามระบบจาํแนกประเภทตําแหน่ง" และ "บญัช ี 25 การขอพระราชทานเครื�องราช
อิสรยิาภรณ์ให้แก่ลกูจา้งประจาํ" และ "บญัช ี 26 การขอพระราชทานเครื�องราชอิสรยิาภรณ์
ให้แก่พนักงานราชการ" 

2. เป�นผูป้ฏิบติัราชการหรอืปฏิบติังานที�มผีลงาน "เป�นที�ประจกัษ์" วา่เป�นประโยชน์แก่ราชการ
หรอืสาธารณชน จนถึงขนาดสมควรได้รบัการเสนอขอพระราชทานเครื�องราชอิสรยิาภรณ์ โดยนํา
ผลการประเมนิการปฏิบติัราชการหรอืการปฏิบติังานมาประกอบการพจิารณา 
*** ทั�งนี� กรณีมผีลการประเมนิการปฏิบติัราชการตํ�ากวา่ระดับดีในป�ใด ใหเ้พิ�มระยะเวลาการเสนอ
ขอพระราชทานจากที�ระเบยีบฯ กําหนดไปอีก 1 ป� และใหร้วมถึงกรณีการลาที�ไมไ่ด้อยูใ่นเกณฑ์ได้
รบัการประเมนิการปฏิบติัราชการหรอืปฏิบติังานด้วย

 - เครื�องราชอิสรยิาภรณ์อันเป�นที�เชดิชูยิ�งชา้งเผอืก
 - เครื�องราชอิสรยิาภรณ์อันมเีกียรติยศยิ�งมงกฎุไทย
 - เครื�องราชอิสรยิาภรณ์อันเป�นที�สรรเสรญิยิ�งดิเรกคณุาภรณ์
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ประเภทและชนิดเครื�องราชอิสรยิาภรณ์
    ตระกลูเครื�องราชอิสรยิาภรณ์สาํหรบัพระราชทานเป�นบาํเหน็จความชอบแก่ขา้ราชการพลเรอืน
ขา้ราชการครู พนักงานรฐัวสิาหกิจ เจา้หน้าที�องค์กรมหาชน พนักงานองค์กรของรฐั คู่สมรสของ
ขา้ราชการชั�นผูใ้หญ่ คณะชาวต่างประเทศและกรรมการตามกฎหมายที�ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั�ง ผูด้ํารงตําแหน่งในสถาบนัอุดมศึกษาของรฐัที�มลัีกษณะพเิศษ ลกูจา้งประจาํและพนักงาน
ราชการ รวมทั�งพระราชทานใหแ้ก่ผูก้ระทําความดีความชอบ อันเป�นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา
และประชาชน ซึ�งในที�นี� จะกล่าวถึงเครื�องราชฯ จาํนวน 3 ตระกลู ได้แก่

คณุสมบติัของผูที้�จะเสนอขอพระราชทาน
เครื�องราชอิสรยิาภรณ์

https://vpress.nrru.ac.th/personnel/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=69
https://vpress.nrru.ac.th/personnel/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=70
https://vpress.nrru.ac.th/personnel/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=71


1. เป�นผูม้คีณุสมบติัตาม "พระราชบญัญัติเหรยีญจกัรมาลาและเหรยีญจกัรพรรดิมาลา พ.ศ.
2484, ฉบบัที� 2 พ.ศ.2485, ฉบบัที� 3 พ.ศ.2507 และ "พระราชบญัญัติเหรยีญจกัรมาลาและ
เหรยีญจกัรพรรดิมาลา ฉบบัที� 4 พ.ศ.2552" "มาตรา 8 เหรยีญจกัรพรรดิมาลาสาํหรบั
พระราชทานขา้ราชการฝ�ายพลเรอืน ที�รบัราชการมาด้วยความเรยีบรอ้ยเป�นเวลาไมน่้อยกวา่
25 ป�"

2. ต้องไมเ่ป�นผูอ้ยูร่ะหวา่งการดําเนินการทางวนิัย หรอืการสอบสวนขอ้เท็จจรงิตามกฎระเบยีบ
ของทางราชการ หรอืถกูกล่าวหาวา่กระทําความผดิ หรอือยูร่ะหวา่งถกูดําเนินคดีทางแพง่ อาญา
หรอืปกครอง แล้วแต่กรณี

*** กล่าวคือ ขา้ราชการพลเรอืน หากรบัราชการ ครบ 25 ป� และไมอ่ยูใ่นระหวา่งการลงโทษ
ทางวนิัย หรอือยูร่ะหวา่งการดําเนินคดี ก็จะได้รบัเหรยีญจกัรพรรดิมาลา
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"เครื�องราชอิสรยิาภรณ ์เป�นเครื�องหมายแหง่เกียรติยศ
ซึ�งพระมหากษัตรยิท์รงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

แก่ผูก้ระทําความดคีวามชอบเป�นประโยชนแ์ก่ราชการหรอืสาธารณชน
เพื�อเป�นบาํเหน็จความชอบและเชดิชูเกียรติยศ อยา่งสงูแก่ผูไ้ดร้บัพระราชทาน"

คณุสมบติัของผูที้�จะเสนอขอพระราชทาน
เหรยีญจกัรพรรดมิาลา



ไวรสั RSV ในเดก็ 

ไวรสั RSV เป�นเชื�อไวรสัชนิดหนึ�งที�มเีปลือกหุม้ (Spike) มชีื�อเรยีกอยา่งเป�นทางการวา่ Respiratory
Syncytial Virus ซึ�งเป�นสาเหตขุองการติดเชื�อระบบทางเดินหายใจ ทั�งสว่นบนและสว่นล่าง โรคไขห้วดั
และโรคหลอดลมอักเสบ เป�นต้น สามารถเกิดการติดเชื�อได้ในเด็กและผูใ้หญ่ ทั�งนี� โดยสว่นมากแล้ว มกัเกิด
การติดเชื�อในเด็กและมอีาการที�ไมรุ่นแรงมากนัก สามารถหายเองได้ในระยะเวลา 1 - 2 สปัดาห ์ แต่อาจจะ
พบวา่มอีาการรุนแรงในเด็กเล็กได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง เด็กที�อายุตํ�ากวา่ 3 ป� เด็กคลอดก่อนกําหนด เด็กที�
เป�นโรคหวัใจหรอืโรคปอดรว่มด้วย เนื�องจากเด็กยงัมภีมูคิุ้มกันไมเ่พยีงพอ สาํหรบัในประเทศไทย ความชุก
ของผูป้�วยเด็กที�ติดเชื�อไวรสั RSV จะพบได้บอ่ยในชว่งฤดฝูนหรอืชว่งปลายฝนต้นหนาว อยา่งไรก็ตาม
การติดเชื�อไวรสั RSV ในผูส้งูอายุ ก็อาจทําใหเ้กิดอาการรุนแรงเชน่เดียวกับเด็กเล็กได้
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แพทยห์ญงิศิวาพา ศรเีกียรติ
กลุ่มงานกมุารเวชกรรม
โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช

ไวรสั RSV คือ .....

อาการของโรค RSV 

อาการชว่งแรกของการติดเชื�อ RSV มกัมอีาการคล้ายไขห้วดัธรรมดา เชน่ ไข ้ ไอ จาม คัดจมูก นํ�ามูกไหล
สาํหรบัเด็กและผูใ้หญ่ที�รา่งกายแขง็แรงดี อาการมกัไมค่่อยรุนแรงและสามารถหายเองได้ แต่ถ้าเด็กเล็กที�
มอีายุตํ�ากวา่ 3 ป� จะมอีาการที�มากกวา่ โดยการติดเชื�อครั�งแรกพบรอ้ยละ 20 - 30 ที�มอีาการโรคลกุลาม
ไปในระบบทางเดินหายใจสว่นล่าง คือ "หลอดลมและเนื�อปอด" ทําใหเ้กิดภาวะหลอดลมใหญ่อักเสบ
หลอดลมฝอยอักเสบและปอดอักเสบตามมาได้ มกัแสดงอาการด้วยไขส้งู ไอแรง หอบเหนื�อย หายใจมเีสยีง
หวดีหววิ หรอืเสยีงครดืคราดในลําคอ โดยเฉพาะเด็กที�อายุน้อยกวา่ 1 - 2 ป� เด็กที�มภีมูคิุ้มกันไมแ่ขง็แรง มี
โรคประจาํตัว เด็กคลอดก่อนกําหนด โรคหวัใจและโรคปอดเรื�อรงั บางรายอาจมภีาวะแทรกซอ้นรว่มด้วย
เชน่ หอัูกเสบ ไซนัสหรอืปอดอักเสบจากเชื�อแบคทีเรยีซํ�าซอ้น ซึ�งจะมอีาการรุนแรงมากขึ�นได้

ไข้ ไอ จาม คัดจมูก, นํ�ามูกไหล
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กล่องเสยีงอักเสบและโรคปอดบวมหรอืปอดอักเสบ อีกทั�ง
ในผูป้�วยเด็กบางราย อาจเกิดอาการรุนแรงตามมาได้ โดยมกั
พบการแพรร่ะบาดในสถานที�ที�มกีารอยูร่ว่มกันหลาย ๆ คน ที�
มกีารหยบิจบัของเล่นรว่มกันและปนเป�� อนสารคัดหลั�งต่าง ๆ
ซึ�งเชื�อโรคในสารคัดหลั�งสามารถอยูบ่นมอื หรอืของเล่น หรอื
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้นานถึง 30 นาที ผูป้�วยที�ติดเชื�อไวรสั RSV
สามารถแพรก่ระจายเชื�อโรคได้นาน 3 - 8 วนั เด็กทั�วไปสามารถรบัเชื�อไวรสัได้จากนอกบา้น เชน่ โรงเรยีน
หรอืศูนยเ์ลี�ยงเด็กเล็ก เป�นต้น และยงัสามารถสง่ต่อเชื�อใหส้มาชกิผูอื้�นในบา้นได้ รว่มถึงผูใ้หญ่ที�มี
ภมูคิุ้มกันตํ�า ก็สามารถติดเชื�อไวรสั RSV และเจบ็ป�วยได้เชน่กัน ทั�งนี� พี�เลี�ยงเด็กสามารถสง่ผา่นเชื�อไวรสั
ได้ หากไมล้่างมอืด้วยสบูห่รอืแอลกอฮอล์ หลังจากการสมัผสัสารคัดหลั�งต่าง ๆ หรอืหยบิจบัของเล่น
อุปกรณ์ที�เด็กใชร้ว่มกัน หรอืเล่นในพื�นที�เดียวกัน ก็อาจจะสง่ผลต่อการแพรก่ระจายของเชื�อไวรสัไปใหเ้ด็ก
คนอื�นที�เลี�ยงรว่มกันได ้           

ไวรสั RSV ในเดก็ 

การติดต่อเชื�อไวรสั

การติดต่อของเชื�อไวรสั RSV สามารถติดต่อผา่นสารคัดหลั�งต่าง ๆ ในรา่งกาย เชน่ นํ�ามูก นํ�าลาย ละออง
จากการไอจาม โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การติดต่อจากการสมัผสั ซึ�งหากผูป้�วยได้รบัเชื�อไวรสัมา ระยะฟ�กตัว
ของเชื�อโรคจะอยูที่�ประมาณ 5 วนั โดยในชว่ง 2 - 4 วนัแรก มกัมอีาการคล้ายไขห้วดัธรรมดาและเริ�มแสดง
อาการมากขึ�น สง่ผลใหร้ะบบทางเดินหายใจสว่นล่างมอีาการอักเสบตามมา ทําใหเ้กิดโรคหลอดลมอักเสบ

อาการไมแ่ตกต่างจากไขห้วดัธรรมดาในผูใ้หญ่หรอืเด็กโต แต่ในเด็กเล็กเริ�มต้นเป�นไขห้วดัแล้ว อาจมเีชื�อ
ลกุลามไปที�ระบบทางเดินหายใจสว่นล่าง จนเป�นปอดอักเสบได้

แตกต่างจากไขห้วดัอยา่งไร 



การป�องกันการติดเชื�อไวรสั RSV โดยการรกัษาความสะอาดใหกั้บเด็กเล็ก หมั�นล้างมอื สวมหน้ากาก
อนามยั เวน้ระยะหา่ง รบัประทานอาหารที�ถกูสขุลักษณะครบ 5 หมู ่พกัผอ่นใหเ้พยีงพอและเน้นออกกําลัง
กายในพื�นที�อากาศถ่ายเท เพื�อเสรมิสรา้งภมูคิุ้มกันรา่งกายใหแ้ขง็แรง นอกจากนี� เด็กควรได้รบัการดแูล
จากผูป้กครองอยา่งใกล้ชดิ หากเมื�อที�เด็กติดเชื�อไวรสั RSV ควรแยกออกจากเด็กปกติและดแูลทําความ
สะอาดของใชส้ว่นตัวแยกไวต่้างหาก เพื�อป�องกันการติดเชื�อซํ�า โดยเฉพาะเด็กเล็กที�เขา้เรยีนในเนิรส์เซอรร์ี
หรอืโรงเรยีนอนุบาล

ไวรสั RSV ในเดก็ 
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การรกัษาโรค 

การป�องกันการติดเชื�อ

ล้างมอื สวมแมส เวน้ระยะห่าง

กินอาหารครบ 5 หมู่ พกัผ่อนเพยีงพอ เสรมิสรา้งภมูคิุ้มกัน

ป�จจุบนัยงัไมม่กีารรกัษาโรค RSV โดยตรงและไมม่วีคัซนีป�องกัน RSV จงึใชว้ธิใีนการรกัษาตามอาการ
ของผูป้�วย เชน่ การใหย้าลดไข ้ยาแก้ไอ ยาละลายเสมหะ แต่บางกรณีเด็กที�มเีสมหะเหนียวมาก ต้องทําการ
พน่ยาขยายหลอดลม ผา่นทางออกซเิจนละอองฝอย การเคาะปอด การดดูเสมหะออก รวมทั�งการใหย้าฆา่
เชื�อในบางกรณีเท่านั�น เพื�อชว่ยลดความรุนแรงของอาการของผูป้�วย ไมค่วรที�จะซื�อยามากินเองเพื�อรกัษา
แต่ควรเขา้พบแพทยเ์พื�อประเมนิอาการและใหย้าตามที�แพทยส์ั�ง ซึ�งจะใชเ้วลาในการพกัฟ�� น 1 - 2 สปัดาห์
จงึจะหายเป�นปกติ แต่เชื�อไวรสันี� มโีอกาสกลับมาเป�นอีกครั�งได้เมื�อรา่งกายอ่อนแอ
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การดูแลผูปวยผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียม
ชนิดเปล่ียนขอท้ังหมด

สมบุญ ทับประดิษฐ
กลุมงานการพยาบาลผูปวยออรโธปดิกส
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

บทนํา
       "ภาวะขอเขาเสื่อม" (Knee osteoarthritis) เปนภาวะที่พบไดบอย
ในผูสูงอายุ ภาวะดังกลาวสงผลตอรางกายเปนอยางมาก สามารถกอใหเกิด
ภาวะทุพพลภาพได ทําใหผูปวยตองไรสมรรถภาพในการดํารงชีวิต โดย
แนวทางในการรักษาโรคขอเขาเสื่อมในปจจุบันนั้น คือ "การผาตัดเปลี่ยน
ขอเขาเทียม" (Joint replacement surgery) ซึ่งจะใหประสิทธิผลที่ดี
ที่สุด โดยในประเทศไทยนั้น มีผูเขารับการรักษาการผาตัดขอเขาเสื่อม
ประมาณ 17,000 - 20,000 ราย/ป อีกทั้ง ยังมีแนวโนมวาจะมีผูปวย
โรคขอเขาเสื่อมเพิ่มมากขึ้น อนึ่ง หากเมื่อเขารับการรักษาและการผาตัด
แลว จึงจําเปนตองมีการดูแลผูปวยกลุมนี้ ในระยะยาว (Long term
care) ตั้งแตกอนผาตัดไปจนถึงหลังผาตัด 
    "การดูแลผูปวยผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม" ถือเปนบทบาทหลัก ๆ ของ
"พยาบาลวิชาชีพ" เพื่อเปนการลดภาวะแทรกซอนและผลกระทบตาง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นในระยะภายหลังผาตัด ทั้งนี้ ในระยะภายหลังการผาตัด ผูปวย
สวนมากมักจะไมสามารถงอเขาไดดวยตนเองเอง จนเกิด "ภาวะขอติดแข็ง"
(Ankylosis) ซึ่งเปนภาวะแทรกซอนหลัก ๆ สงผลใหผูปวยมีการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันลดลง ไมสามารถลุกเดินจากเตียงได โดยภาวะแทรกซอน
ที่เกิดขึ้นนี้ จะมีความสัมพันธกับจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผูปวยที่
ยาวนานมากขึ้น อยางไรก็ตาม ในปจจุบันความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
การแพทย ทําใหสหวิชาชีพทราบราบละเอียดของกลไกในการรักษา จึงไดมี
การดําเนินปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคขอเขาเสื่อมใหม เพื่อให
มีการนําไปใชในโรงพยาบาลไดอยางเหมาะสม
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แนวปฏิบัติทางการพยาบาลผูปวยผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียมชนิดเปล่ียนขอท้ังหมดรูปแบบใหม

   สําหรับขั้นตอนการดูแลผูปวยผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมชนิดเปลี่ยนขอทั้งหมด จะแบงออกเปนระยะกอนและหลัง
ผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม โดยผูปวยทุกรายจะไดรับการฟนฟูรางกายรวมดวย ซึ่งมีแนวปฏิบัติตามคูมือสําหรับการ
ดูแลผูปวยโดยเฉพาะ ซึ่งแนวทางการดูแลประกอบไปดวย

2. การประเมินอาการและการจดบันทึกขอมูลทางการแพทยตาง ๆ ไดแก การประเมินภาวะสูญเสียเลือดหลังผาตัด
ดวยการซักถาม การบันทึกระดับความรูสึกตัว การวัดสัญญาณชีพ การบันทึกปริมาณการสูญเสียเลือด อาการซีด
การใหสารนํ้าและปริมาณสารนํ้าที่ไดรับและขับถาย เปนตน

3. การประเมินอาการและภาวะเสนประสาทและหลอดเลือดบาดเจ็บ โดยใชหลัก 7 P ไดแก อาการปวด (Pain)
อาการบวม (Puffiness) คลําชีพจรไมได (Pulselessness) ภาวะซีด (Pallor) อุณหภูมิสวนปลายพบเย็น
(Polar) อาการชา (Paresthesia) และภาวะอัมพาต (Paralysis) 

4. การประเมินอาการปวด โดยการซักถามและบันทึกผลของระดับความเจ็บปวดทุก ๆ 4 ชั่วโมง มีการประคบเย็น
คลายผายืด จัดทาวางปลายเทาสูง ใหยาลดปวดและติดตามอาการขางเคียงของผูปวย

5. การประเมินอาการภาวะหลอดเลือดดําสวนลึก โดยมีการซักถามและกระตุนใหผูปวยลองกระดกเทา แลวบันทึก
อาการปวดลึก/ปวดใตนอง/ขาบวมตึง เปนตน

6. การประเมินอาการมีลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอด โดยมีการซักถามและบันทึกระดับความรูสึกตัว อาการ
สับสนหายใจเร็ว ชีพจรเร็ว พบจุดเลือดออก การไอเปนฟอง ออกซิเจนในเลือดนอยกวารอยละ 95

7. การกระตุนใหผูปวยฝกบริหารการเหยียดและงอเขาทุกวัน และใหบริการโดยใชเครื่อง Continuous Passive
Motion (CPM) ซึ่งเปนอุปกรณที่ชวยฟนฟูขอเขา ชวยเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของขอเขาและบรรเทาอาการบวม
ภายหลังจากการผาตัดเปลี่ยนขอเขา

8. การประเมินแผลผาตัดอาการปวด บวม แดง รอน สารคัดหลั่งจากแผล อุณหภูมิรางกายและทําแผลผาตัด

9. การนําขอมูลการบันทึกทางการพยาบาลมาวิเคราะหและประเมินผล

1. พยาบาลวิชาชีพใหความรูและคําแนะนําแกผูปวยและญาติ ตั้งแตระยะกอนผาตัดและโดยมีสื่อการสอน เชน
Video clip แผนพับ Brochure ที่มีเนื้อหาการดูแลผูปวยครอบคลุมทุกระยะของการดูแล เพื่อใหผูปวยและ
ญาติสามารภศึกษาเพิ่มเติมและสามารถทบทวนซํ้าไดในขณะที่อยูในโรงพยาบาล หรือเมื่อจําหนายผูปวยกลับไปอยู
ที่บาน ซึ่งจะทําใหผูปวยฟนตัวไดอยางรวมเร็วและไมมีภาวะแทรกซอน



8

    การพยาบาลผูปวยผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมชนิดเปลี่ยนขอทั้งหมดรูปแบบใหม ที่มีการใหความรูกอน-หลังผาตัด
กับผูปวย เพื่อเตรียมตัวในการเขารับการรักษา พบวา ผูปวยมีการฟนฟูรางกายไดรวดเร็วมากขึ้น คะแนนการเจ็บ
ปวดนอยลง ภาวะแทรกซอนนอยลง เพิ่มความสามารถในการงอเขาไดมากกวาหรือเทากับ 90 องศา ไดรวดเร็วขึ้น
ในขณะเดียวกัน ผูปวยก็สามารถลุกเดินไดเร็วมากขึ้น เพื่อปองกันการเกิดภาวะขอติดได ทั้งนี้ การใหความรูเกี่ยวกับ
การดูแลและการปฏิบัติที่ถูกตอง รวมทั้งการไดรับแรงสนับสนุนจากทีมดูแลและครอบครัว ยังเปนสิ่งสําคัญที่ชวยให
ผูปวยนั้น ฟนฟูรางกายไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเชนกัน อีกทั้ง ผูปวยยังประหยัดเวลาในการดูแลรักษา ลดคาใชจายและ
ผูปวยสามารถกลับไปดําเนินชีวิตเปนปกติไดโดยรวดเร็วมากขึ้น

จุลสารการจัดการความรู้ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
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ผลของแนวปฏิบัติทางการพยาบาลรูปแบบใหม

การดูแลตัวเองเพ่ือถนอมขอเขาเทียมหลังผาตัด

    ภายหลังจากการรักษาแผลผาตัดขอเขาเทียมใหหายดีแลว สิ่งสําคัญในกระบวนการรักษาท่ีสําคัญอีกประการ
คือ การดูแลตัวเองของผูปวยเพื่อถนอมขอเทียมใหยาวนานที่สุด โดยมีแนวปฏิบัติตัวที่สําคัญ ไดแก การหลีกเลี่ยง
อิริยาบถที่มีแรงกดที่ขอเขา การระมัดระวังไมใหตนเองสะดุดหรือเกิดการหกลม รวมไปถึงการควบคุมนํ้าหนักตัว
เพื่อไมใหขอเขาเทียมตองรองรับนํ้าหนักมากเกินไปและเพื่อลดการกระแทกที่อาจเกิดขึ้นกับขอเขาเทียม นอกจากนี้
การออกกําลังกายและการบริหารกลามเนื้อรอบขออยางสมํ่าเสมอ ยังชวยใหกลามเนื้อรอบขอมีความแข็งแรง แตใน
ขณะเดียวกัน ก็ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่มีการกระโดด วิ่ง เตนหรือเกิดการกระทบกระแทกแรง ๆ ตอขอ
ตอกระดูกทั้งสิ้น 
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การจัดการขยะ Recycle
ในโรงพยาบาล

พิมประภา มาลาเอี�ยม
กลุ่มงานบริหารทั�วไป
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ขยะในโรงพยาบาล

      "ขยะ" ในโรงพยาบาลมหีลายประเภท แบ่งออกเป�นประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ ขยะทั�วไป ขยะติดเชื�อ ขยะอนัตราย และขยะ
Recycle เป�นต้น โดยแต่ละ Ward /แผนก ก็จะมกีารคัดแยกขยะ
ต่าง ๆ ไว ้เพื�อรอเจ้าหน้าที�เก็บขยะ มาจัดการเก็บขยะแต่ละ Ward/
แผนก ในแต่ละวนั แต่ทวา่ในชว่งที�มกีารระบาดของโรค Covid-19
ที�ผ่านมา โรงพยาบาลมผีู้ป�วยที�เขา้รับการรักษาเป�นจํานวนมาก
ทําให้มขียะมากขึ�นตามไปด้วย จึงมกีารหมุนเวยีนเจ้าหน้าที�มาจัด
เก็บขยะกันบ่อยมากขึ�น  เพื�อลดป�ญหาขยะล้นภายในโรงพยาบาล

ทั�งนี� ขยะในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที�มเีจ้าหน้าที�หมุนเวยีนจัดเก็บในทุก ๆ วนั จะเป�นขยะ Recycle
ได้แก่ ขวดนํ�าเกลือ ขวดนํ�าและกล่องลังกระดาษที�ใส่ยาต่าง ๆ เมื�อขยะเริ�มจะเต็มที�จัดเก็บแล้ว ก็จะมี
การรายงานในกลุ่ม Line ของเจ้าหน้าที�ที�ดูแลเพื�อทําการจัดเก็บขยะต่อไป

การติดต่อประสานงาน

   สําหรับการจัดเก็บขยะของเจ้าหน้าที�จะมกีลุ่ม Line เพื�อใชใ้นติดต่อ
สื�อสารและการติดตาม มชีื�อกลุ่มวา่ "งานสนาม รพ.ตสม." เพื�อ
ทําการรายงานจํานวนขยะของแต่ละ Ward เมื�อขยะกําลังจะล้นจากที�
จัดเก็บ ซึ�งก็จะมกีารประสานงานและแบ่งหน้าที�รับผิดชอบให้เจ้าหน้าที�
ไปจัดเก็บขยะในพื�นที�ที�ตัวเองได้รับมอบหมายอยู่ รวมทั�งรายงานวา่
เขา้จัดเก็บขยะเรียบร้อยแล้ว จากนั�น จึงจะนําขยะไปที� "ศูนย์รวม 
 คัดแยกขยะ" ของโรงพยาบาลและรายงานการนําขยะ Recycle
จําหน่ายให้แก่ "ผู้รับเหมา" ที�มารับซื�อขยะ รวมทั�งจํานวนเงินที�ได้
จากการจําหน่าย
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การคัดแยกขยะในโรงพยาบาล

การคัดแยกไวใ้นถังที�ตดิป�ายกาํกบัประเภทขยะ

ถังสีเขยีว สําหรับขยะที�ยอ่ยสลายได้

ถังสีเหลอืง สําหรับขยะรีไซเคลิ

ถังสีนํ�าเงนิ สําหรับขยะทั�วไป

ถังสีแดง สําหรับขยะอนัตราย

ขยะที�ย่อยสลายได้ คือ ขยะที�เน่า
เสียที�สามารถย่อยสลายได้เร็ว
เชน่ เศษอาหาร เป�นต้น มถุีงดํา
ใส่รองภาชนะเอาไวแ้ละ
ตัวภาชนะมกีารป�ดมดิชดิ

ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที�เราทิ�งไปแล้ว
สามารถนํากลับมาใชซ้ํ�าได้อกี 
เชน่ ขวด กล่องลังกระดาษ กระดาษ
เป�นต้น เก็บไวท้ี�ที�มอีากาศถ่ายเทได้ดี
ตามจุดหลัก ๆ ของแต่ละ Ward 
นําไปสู่การย้ายจุดพกัได้ง่าย

ขยะทั�วไป คือ ขยะที�ย่อยสลาย
ไมไ่ด้หรือย่อยสลายได้ยาก เชน่
ซองขนม กล่องโฟม เป�นต้น
มถุีงดําใส่รองภาชนะเอาไว้
และตัวภาชนะมกีารป�ดมดิชดิ

ขยะอนัตราย คือ ขยะที�มี
สารปนเป��อนจากสารเคม ี/
วตัถุอนัตรายชนิดต่าง ๆ เชน่
เขม็ฉีดยา กระป�องสเปรย์
ยาหมดอายุ เป�นต้น 
มถุีงสีแดงรองภาชนะเอาไว้
กรณีที�ของมคีมจะถูกแยกใส่
ภาชนะต่างหากที�มคีวามหนา
ไมส่ามารถทะลุได้ง่าย
และเก็บอย่างมดิชดิ

       การคัดแยกประเภทขยะไวใ้นถังที�ติดตามป�ายกํากับประเภทขยะ โดยขยะแต่ละประเภทจะมกีารรองรับ
ขยะที�แตกต่างกัน เพื�อง่ายต่อการจัดเก็บและลดความเสี�ยงของการติดเชื�อต่อผู้จัดเก็บ รวมไปถึงสามารถ
ทําความสะอาดภาชนะใส่ขยะแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง ป�องกันเชื�อโรคไปสู่ผู้อื�นและรักษาความสะอาด
ในโรงพยาบาลได้อกีด้วย
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การพกัจาํหนา่ยขยะ Recycle

กอ่นจาํหน่าย หลังจาํหน่าย

       ขยะ Recycle ที�ถูกเก็บรวบรวมไวท้ี�จุดพกัรวมขยะ Recycle และจะถูกผู้รับเหมามารับซื�อ
ในเวลาต่อมา โดยเมื�อขยะ Recycle เริ�มมจีํานวนมากพอ เจ้าหน้าที�จะทําการติดต่อกับผู้รับเหมา
ซื�อของมารับซื�อขยะ Recycle ที�ศูนย์รวมจัดเก็บขยะ Recycle ของโรงพยาบาลสัปดาห์ละ 1 - 2
ครั�ง ในวนัพุธหรือพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ซึ�งจะมกีารรายงานก่อน-หลังการจําหน่ายขยะ   
 ทุกครั�ง และรายงานจํานวนเงินที�ได้รับจากการจําหน่าย เพื�อที�จะนําเงินนั�นเขา้บัญชธีนาคารของ
โรงพยาบาล ที�มชีื�อวา่ "บญัชขียะรักโลก" ซึ�งรายได้จะเฉลี�ยอยู่ที� 2,000 บาท/สัปดาห์ อนัจะเป�น
รายได้เสริมของทางโรงพยาบาล อกีทั�ง ในการเบิกเงินเพื�อนํามาใชจ้ะต้องใชก้ารลงนามของ       
ผู้บริหารและผู้ดูแลในการเบิกถอน เพื�อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกกิจกรรม

กอ่นจดัเกบ็ หลังจดัเกบ็
      ทางโรงพยาบาลจะติดป�ายกํากับประเภทขยะ เพื�อให้ง่ายคัดแยกและการจัดเก็บ อกีทั�งเพื�อ
ป�องกันการติดเชื�อให้แก่เจ้าหน้าที�ที�จัดเก็บขยะ โดยเจ้าหน้าที�ในแต่ละ Ward/แผนก ก็จะแบ่งเป�น
ประเภทของขยะไวใ้ห้ ขยะที�เป�นอนัตรายจะจัดเก็บไวอ้ย่างมดิชดิ ครอบคลุมตามมาตรการของ
โรงพยาบาล โดยจะมเีจ้าหน้าเก็บขยะหมุนเวยีนมาดูขยะในทุก ๆ เชา้ หรือถ้าผู้ป�วยมจีํานวนมาก
จะมกีารหมุนเวยีนมาดูตรวจเชค็ขยะอย่างสมํ�าเสมอ คอยจัดเก็บขยะเมื�อขยะใกล้เต็มที�จัดเก็บแล้ว
เพื�อป�องกันขยะล้นและรักษาความสะอาดเสมอ ซึ�งจะลดอตัราความกระจายตัวของเชื�อโรค ทั�งนี�
ขยะที�ถูกจัดเก็บแล้ว จะแบ่งออกเป�นแต่ละประเภท โดยขยะประเภท Recycle จะถูกจัดเก็บไวร้อ
การจําหน่ายให้กับผู้รับเหมาในทุก ๆ สัปดาห์

การจดัเกบ็ขยะในโรงพยาบาล
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เป�ดบา้น PCC ตลาดกลาง

แพทยห์ญิงสนีินาฏ เพชรประทมุ
กลุ่มงานเวชศาสตรค์รอบครวั

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช

ความเป�นมา ...
   เนื�องจาก นพ.บรรเจดิ นนทสติู ผูอํ้านวยการโรงพยาบาล
ได้เล็งเหน็ถึงประเด็นป�ญหาความแออัดของผูป้�วยที�มาเขา้
รบัการรกัษาในโรงพยาบาลเป�นจาํนวนมาก อีกทั�ง ท่านยงั
ต้องการใหผู้ป้�วยที�อยูใ่นอําเภอเมอืง ได้เขา้ถึงหน่วยบรกิาร
สขุภาพอยา่งสะดวกสบาย เหมอืนลักษณะที�วา่ "ใกล้บา้น
ใกล้ใจ" จงึเหน็ชอบใหม้กีารดําเนินงานการเป�ด 

"คลินิกหมอครอบครวั (PCC) ตลาดกลาง"
เพื�อใหผู้ป้�วยได้เขา้รบับรกิารที�รวดเรว็ วอ่งไว สะดวกสบาย
เป�นกันเอง จาก "แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั" เสมอืนได้
รบัการดแูลอยา่งใกล้ชดิจากหมอสว่นตัว ทั�งนี� บทบาทของ
PCC คือ การบรกิารทกุคน บรกิารทกุอยา่ง บรกิารทกุที�
บรกิารทกุเวลา "ด้วยเทคโนโลย"ี จากทีมสหวชิาชพี ซึ�ง
PCC ตลาดกลาง ได้เป�ดใหบ้รกิารแก่ประชาชนเป�นวนัแรก
เมื�อ "วนัที� 4 กรกฎาคม 2565" โดยเป�ดใหบ้รกิารตั�งแต่
วนัจนัทร ์- ศุกร ์เวลา 8.00 - 16.00 น. ซึ�งจะมแีพทยอ์อก
ตรวจจนถึงเวลาประมาณ 12.00 น. ของทกุ ๆ วนั และมี
บุคคลากรสหวชิาชพีใหบ้รกิารทั�งหมดประมาณ 8 - 9 คน
ต่อวนั ได้แก่ แพทย ์ 1 - 2 คน เภสชักร 1 คน พยาบาล
วชิาชพี 2 คน ผูช้ว่ยเภสชักร 1 คน พนักงานชว่ยเหลือ
คนไข ้ 1 คน เจา้หน้าการเงิน 1 คน และเจา้หน้าที�บนัทึก
ขอ้มูล 1 คน เพื�อการบรกิารที�ครบวงจรแบบ One stop
service และครอบคลมุการดแูล รวมถึงค่าใชจ้า่ยในการเขา้
รบัการรกัษาทั�งหมด ทั�งนี� บรกิารที�ทาง PCC สามารถให้
บรกิารได้ ได้แก่ การทําแผล X-ray ปอด การเจาะเลือด
การตรวจโรค การฉีดวคัซนี ซึ�งคนไขเ้ขา้รบัการรกัษาที�
PCC จะได้รบัการบรกิารดแูลอยา่งต่อเนื�อง และทัดเทียบ
เท่ากับการมารกัษาในโรงพยาบาล 

** หยุดให้บรกิาร ในวนัเสาร ์- อาทิตย ์**
** และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ **
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การซกัประวติัผูป้�วยก่อนเขา้ตรวจ

บรกิารการตรวจสขุภาพเบื�องต้น

เขา้รบัการตรวจและคําปรกึษาจาก
แพทยเ์ฉพาะทางด้านเวชศาสตรค์รอบครวั

การบรกิารจา่ยยาที�รวดเรว็

อีกทั�ง ยงัสามารถเขา้รบัทําแผล 
X-ray ปอด การเจาะเลือดเพื�อวนิิจฉัยโรค

และการฉีดยา/วคัซนี

การ X-ray ปอด
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รายละเอียดการให้บรกิาร

      การบรกิารดแูลสขุภาพในระดับปฐมภมู ิ โดยทีมแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัและสหวชิาชพีจะ
ทํางานครอบคลมุงานด้านการสง่เสรมิ ป�องกัน รกัษา ฟ�� นฟูสภาพและสง่ต่อ ตามแนวคิด
เวชศาสตรค์รอบครวั ดังนี�

         – การตรวจรกัษาโรคทั�วไป การตรวจเลือด การตรวจสขุภาพเบื�องต้น ใบรบัรองแพทย์
         – คลินิกผูป้�วยโรคเรื�อรงั เบาหวาน ความดันโลหติสงู ไขมนัในเลือดสงู
         – การตรวจคัดกรองสขุภาพผูส้งูอายุเบื�องต้น
         – บรกิารดแูลสขุภาพต่อเนื�องในชุมชน ติดตามเยี�ยมผูป้�วยเรื�อรงั ผูป้�วยติดบา้นติดเตียง
และผูป้�วยจติเวช
         – บรกิารสง่ต่อผูป้�วยที�มปี�ญหาสขุภาพซบัซอ้นใหเ้ขา้รบับรกิารต่อเนื�องในคลินิกเฉพาะทาง
ภายในโรงพยาบาล
         – บรกิารฉีดวคัซนีป�องกันโรค Covid-19 ในวนัพฤหสับดี - ศุกร ์เวลา 13.00 - 16.00 น.               
         – บรกิารจดัสรรยาและเวชภัณฑ์ใหแ้ก่โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลในเครอืขา่ย

ผูป้�วยที�เขา้รบับรกิาร

     ผูป้�วยที�เขา้รบับรกิารที� PCC ตลาดกลาง จะเฉลี�ยอยูที่� 50 - 60 คนต่อวนั แบง่กลุ่มที�เขา้มาใช้
บรกิาร ดังนี�

โรค NCDs หรอืกลุ่มโรคไมติ่ดต่อเรื�อรงั คิดเป�นรอ้ยละ 55 
โรคทั�วไป เชน่ ไขห้วดั กระดกูและกล้ามเนื�อ เป�นต้น คิดเป�นรอ้ยละ 35 
ตรวจสขุภาพหรอืมาขอใบรบัรองแพทย ์คิดเป�นรอ้ยละ 10

         แนวทางการจดับรกิารของ "คลินิกหมอครอบครวั" จะคํานึงถึงความเชื�อมโยงบูรณาการ
และการเขา้มามสีว่นรว่มของประชาชนและภาคีเครอืขา่ย รวมทั�งมรีะบบงบประมาณที�เอื�ออํานวย
และสนับสนุนใหเ้กิดการบรกิารอยา่งบูรณาการ และเน้นผลลัพธเ์ป�นสาํคัญตามแนวคิด "การจดั
บรกิารสขุภาพแบบมุง่เน้นคณุค่า"  เปรยีบเสมอืนเป�นหลักการของแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั

หลักการบรกิารของ PCC
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"ดูแลแต่แรกทุกเรื�อง
ต่อเนื�องเบ็ดเสร็จผสมผสาน

บริการเข้าถึงสะดวก
บวกระบบการปรึกษาและการส่งต่อที�ดี"

PCC
Primary Care Cluster

หลักการเวชศาตรค์รอบครวั
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