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         อาจกล่าวได้ว่า เป�นเวลามากกว่า 3 ป�แล้ว ที�ผมได้
เข้ามาทํางานบริหาร ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชแห่งนี� ผมเชื�อเหลือเกินครับ ว่าพวกเราทุกคน หรือแม้
กระทั�งตัวผู้ป�วยเอง ต่างก็มองเห็นการเปลี�ยนแปลงของ
องค์กรของเราไปในทิศทางที�ดีขึ�น ซึ�งผมก็ต้องขอขอบคุณ
บุคลากรทุกท่าน ทุกระดับ ที�ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันสนับสนุน
ให้โรงพยาบาลของเราพัฒนาได้เป�นอย่างดี และถึงแม้ว่าอาจ
จะต้องเหนื�อยมากขึ�นก็ตาม แต่พอพวกเราเห็นว่าผู้รับบริการ
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ ผมคิดว่านั�นแหละครับ คือ
"ยาใจชั�นด"ี ที�ทําให้พวกเราหายเหนื�อยและมีแรงที�ปฏิบัติงาน
บริการเพื�อประชาชนต่อไป

      ทั�งนี� ถึงแม้ว่า กระบวนการพัฒนาที�เกิดขึ�นอาจจะเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนบางครั�ง
บุคลากรอาจปรับตัวตามไปไม่ทัน แต่ผมอยากเรียนแจ้งให้ทุก ๆ ท่านทราบว่า ในยุคสมัยแห่ง
เทคโนโลยีและการเปลี�ยนแปลงในป�จจุบัน เราไม่อาจยํ�าอยู่กับที�ได้อีกต่อไป ต้องรู้จักปรับตัวให้
เท่าทันกับพลวัตที�เกิดขึ�น เน้นการ Benchmarking กับโรงพยาบาลแห่งอื�น ๆ โดยดูให้รู้ว่า

"เขาทําอะไรอยู่ และเราอยู่ที�จุดไหน"
     จากนั�น ก็เริ�มลงมือปฏิบัติ เพื�อสร้างการเปลี�ยนแปลงร่วมกัน จนเกิดการพัฒนาขึ�นภายใน
โรงพยาบาล และอาจต้องใช้ความเป�น KM เข้ามาสนับสนุนต่อไป
    ท้ายที�สุด เนื�องในวาระขึ�นป�ใหม่ พ.ศ.2566 ผมขอบารมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โปรดจงช่วยปกป�กรักษาและคุ้มครองบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุกท่าน
ให้มีสุขภาพร่างกายที�แข็งแรง ประสพความสุขสมหวังตลอดป�และโชคดีตลอดไปครับ
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 ในวาระวันขึ�นป�ใหม่
ขออวยชัยให้ทุกท่านจงสุขศรี
 ประสพความสําเร็จพบสิ�งดี

ขอให้มีชีวิตที�ยืนยาว
 ให้เบิกบานหัวใจไร้ซึ�งทุกข์

เป�� ยมความสุขมีพลังดั�งหนุ่มสาว
 พลานามัยแข็งแรงและยืนยาว
เต็มไปด้วยเรื�องราวสุขใจเอย

นพ.บรรเจิด นนทสูติ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สารจากผู้อํานวยการโรงพยาบาล
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         สําหรับจุลสารการจัดการความรู้ฉบับนี� ก็มีบทความที�น่าสนใจ จํานวน 5 เรื�องเช่นเดิม ได้แก ่
เรื�องที� 1 ภารกิจกลุ่มงานทันตกรรม โดย ทันตแพทย์สุรกิจ กิจสมานมิตร เรื�องที� 2 การบริหาร
คลังยาและเวชภัณฑ์ที�ไม่ใช่ยา โดย เภสัชกรหญิงจินตนา แก้วถาวร เรื�องที� 3 สัญญาณเตือนไส้ติ�ง
อักเสบ โดย แพทย์หญิงมัณฑนา ยี�หวา เรื�องที� 4 การป�องกันและการจัดการภาวะอุณหภูมิตํ�าและ
อาการหนาวสั�นในผู้ป�วยสูงอาย ุโดย พยาบาลวิชาชีพสุณิสา บุญครอบ และเรื�องที� 5 การเตรียมตัว
ก่อนและหลังบริจาคโลหิต โดยคุณบุษย์ ผัดแสน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ชัยกิจ อุดแน่น
บรรณาธิการจุลสารการจัดการความรู้

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

    หลายคนมักจะคุ้นเคยกับคําว่า KM ซึ�งเป�นหนึ�งใน
ภารกิจขององค์กรขนาดใหญ่ และในมุมมองของผม
พูดกันง่าย ๆ KM ก็คือเครื�องมือเพื�อใช้ในการบรรลุ
เป�าหมาย 3 อย่าง ได้แก่ 1. บรรลุเป�าหมายของงาน
2. บรรลุเป�าหมายของการพัฒนาคน และ 3. บรรลุ
เป�าหมายของการพัฒนาองค์กร ไปสู่การเป�นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้  โดยต้องบริหารความรู้จากการค้นหา
ความรู้ความชํานาญที�แฝงเร้นในตัวคน หาทางนําออก
มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและ
มีประโยชน์เพิ�มขึ�น มีการต่อยอดให้งอกงาม และใช้ได้
เหมาะสมกับบริบทการทํางาน ก่อให้เกิดชุดความรู้หรือ
นวัตกรรมใหม่ที�มีประสิทธิผล

บทบรรณาธิการ



กลุ่มงานทันตกรรม
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ภารกิจ
ทันตแพทยส์รุกิจ กิจสมานมติร
กลุ่มงานทันตกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช

ความสาํคัญของกลุ่มงานทันตกรรม

     "กลุ่มงานทันตกรรม" เป�นกลุ่มภารกิจที�มเีป�าหมายเพื�อการดแูลสขุภาพชอ่งปาก ฟ�นและ
เหงือก ใหแ้ก่ผูป้�วยทกุชว่งอายุ โดยเน้นการรกัษาฟ�นแท้ตามธรรมชาติใหส้ามารถมอีายุการใชง้าน
ไปตลอดชวีติและมุง่ดแูลเอาใจใสส่ขุภาพฟ�นของผูป้�วยใหแ้ขง็แรงตลอดเวลา เป�นต้น ทั�งนี� บทบาท
หน้าที�ของกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ประกอบไปด้วย     
                 1. การตรวจวนิิจฉัยโรคทางทันตกรรม
              2. การบรกิารทันตกรรมทั�วไป ได้แก่ การอุดฟ�น การถอนฟ�น เป�นต้น โดยใหบ้รกิารทั�งผู้
ป�วย OPD และ IPD 
                       - ผูป้�วย IPD ที�เขา้รบัการดแูล จะเป�นผูป้�วยในที�แผนกอายุรกรรมและ/หรอืแผนก
ศัลกรรมที�มปี�ญหาสขุภาพฟ�น โดยแต่ละ Ward จะสง่ผูป้�วยมาเขา้รบัการรกัษาจากทันตแพทยเ์พื�อ
ทําการรกัษาใหกั้บผูป้�วย
                          - ผูป้�วย OPD ที�เขา้รบัการรกัษา จะเป�นประชาชนทั�วไป ซึ�งกลุ่มงานทันตกรรมได้มี
การดแูลครอบคลมุทั�งหมด ทั�งในมติิของการสง่เสรมิ การป�องกัน การฟ�� นฟู และการรกัษาสขุภาพ
ชอ่งปาก รวมทั�งสขุภาวะชอ่งปากของผูป้�วยทกุกลุ่ม ตั�งแต่กลุ่มเด็กจนถึงกลุ่มวยัชรา ซึ�งนอกจาก
จะดแูลผูป้�วยทั�วไปแล้ว กลุ่มงานทันตกรรมยงัออกปฏิบติัดแูลผูป้�วยนอกพื�นที�โรงพยาบาลอีกด้วย
ได้แก่ ศูนยเ์ด็กเล็ก โรงเรยีนชั�นประถมศึกษา เรอืนจาํและในชุมชน เป�นต้น
             3. การใหบ้รกิารทันตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ การทําฟ�นปลอม การรกัษารากฟ�น การทํา
ครอบฟ�น การแก้ไขป�ญหาการสบฟ�นผดิปกติ ทันตกรรมสาํหรบัเด็ก เป�นต้น 
               4. การใหบ้รกิารทันตกรรมรว่มกับการดมยาสลบ ได้แก่ การผา่ตัดควกัถงุนํ�า การผา่ตัด
เนื�องอกในกระดกูขากรรไกรและใบหน้า การดมยาสลบทําฟ�นในเด็กพเิศษ การผา่ตัดผูไ้ด้รบับาดเจบ็
บรเิวณกระดกูขากรรไกรและใบหน้า เป�นต้น

1. ทันตกรรมทั�วไป จาํนวน 2 คน
2. ศัลยศาสตรช์อ่งปากและแมก็ซลิโลเฟเชยีล จาํนวน 2 คน
3. ทันตกรรมประดิษฐ ์จาํนวน 2 คน 
4. ทันตกรรมสาํหรบัเด็ก จาํนวน 1 คน
5. ทันตกรรมผูส้งูอายุ จาํนวน 1 คน

           สาํหรบัการทํางานของกลุ่มงานทันตกรรม จะมกีารแบง่หน้าที�อยา่งชดัเจน ในการดแูลผูป้�วย
ทั�งในและนอกโรงพยาบาล โดยจะมกีารจดัตารางเวรหมุนวนในการออกปฏิบติังานทกุครั�ง ซึ�ง
บุคลากรของกลุ่มงานทันตกรรมมทัี�งหมด จาํนวน 30 ราย ได้แก่ ทันตแพทย ์จาํนวน 13 ราย เจา้
พนักงานทันตสาธารณสขุ จาํนวน 4 ราย พนักงานเก็บเงิน จาํนวน 1 ราย เจา้พนักงานชว่ยเหลือ
คนไข ้จาํนวน 12 ราย ทั�งนี� ทันตแพทย ์ทั�ง 13 ราย แบง่เป�นทันตแพทยเ์ฉพาะทาง จาํนวน 8 ราย
ดังนี�

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_thTH959TH959&sxsrf=AJOqlzW-JIF4ACERPRmYhhrRWzkkQyl2xg:1676022488865&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjoiNao1or9AhV_w3MBHSuBD3sQkeECKAB6BAgIEAE


ออกหน่วยตรวจสขุภาพฟ�น
โรงเรยีนระดับประถมศึกษา
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กลุ่มงานทันตกรรม
กับงานการบรกิารชุมชน

       นอกเหนือจากการใหบ้รกิารผูป้�วย IPD และ OPD ในโรงพยาบาลแล้ว กลุ่มงานทันตกรรมยงัมี
บทบาทหน้าที�สาํคัญอีกประการ คือ "งานบรกิารชุมชน" โดยมพีื�นที�กลุ่มเป�าหมายหลักไปที�ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก โรงเรยีนระดับประถมศึกษา ทัณฑสถาน พื�นที�ชุมชน กลุ่มแรงงานในโรงงาน เป�นต้น ซึ�งให้
บรกิารมาตั�งแต่ป� พ.ศ.2545 จนถึงป�จจุบนั รวมทั�ง การออกหน่วยแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรนีครนิ
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ�งจะมกีารจดัทีมบุคลากรในการออกปฏิบติัหน้าที�และมกีารจดัตารางเวรใน
การออกหน่วยตรวจ โดยทันตแพทยแ์ละทันตาภิบาลอีก 2 ราย ทกุสปัดาห ์ดังรายละเอียดต่อไปนี�

Monday & Friday 

ใหบ้รกิารตรวจสขุภาพฟ�น เคลือบรอ่งฟ�น
สง่เสรมิความรูแ้ละเน้นยํ�าการทําความสะอาดฟ�น
ใหแ้ก่โรงเรยีนระดับประถมศึกษาในอําเภอเมอืงตาก
ทั�ง 5 แหง่ ได้แก่ โรงเรยีนตากสนิราชานุสรณ ์
โรงเรยีนพลหูลวง โรงเรยีนอนุบาลตาก 
โรงเรยีนมธัโนทัยและโรงเรยีนตากกวง เป�นต้น

ออกหน่วยตรวจสขุภาพฟ�น
ทัณฑสถาน

Tuesday
ใหบ้รกิารตรวจสขุภาพฟ�นและถอนฟ�นแก่นักโทษ
เรอืนจาํกลางตาก อีกทั�ง ทกุ ๆ 3 เดือน จะใหบ้รกิาร
ตรวจและรกัษาฟ�นแก่นักโทษ ได้แก่ การอุดฟ�น 
การถอนฟ�นและการขูดหนิปูน เป�นต้น

ออกหน่วยตรวจสขุภาพฟ�น
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

Tuesday & Thursday

บรกิารใหคํ้าแนะนําในการดแูลและทําความสะอาดฟ�น
การเคลือบฟลอูอไรด์ การสง่ต่อ Case ผูป้�วย
โดยจะมกีารออกหน่วยบรกิารชุมชน
ในวนัพฤหสับดี 1 ครั�ง/เดือน พื�นที� รพ.สต.
ในอําเภอเมอืงตาก ได้แก่ ตําบลชะลาด
ตําบลหนองบวัเหนือและตําบลโป�งแดง 

    "งานบรกิารชุมชน" ของกลุ่มงานทันตกรรม ถือเป�น "การทํางานเชงิรุก"
เนื�องจากป�ญหาชอ่งปากของประชาชนในป�จจุบนั มแีนวโน้มเพิ�มสงูมากขึ�น
โดยป�ญหาดังกล่าว ไมอ่าจปฏิเสธได้วา่ เกิดขึ�นจากป�จจยัด้านพฤติกรรมสว่น
บุคคล ดังนั�น การใหบ้รกิารโดยเขา้ถึงประชาชนกลุ่มวยัต่าง ๆ ยอ่มจะชว่ย
เพิ�มแง่มุมของการสรา้งสขุนิสยัที�เหมาะสม สามารถประเมนิการรบัรูแ้ละมี
ความเท่าทันต่อป�ญหาสขุภาพชอ่งปากของตนเอง ฯลฯ ยอ่มชว่ยให ้ ป�ญหา
สขุภาพในชอ่งปากลดลงได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ

http://www.correct.go.th/prisonweb/pri10.html
https://www.kkh.go.th/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B8%9E%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B8%A7/
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ภาพอนาคตของการทํางาน

      ประการแรก ในป�จจุบนัมทัีนตแพทยกํ์าลังศึกษาต่อเฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจดัฟ�น อีก 1 ราย
ซึ�งจะกลับมาปฏิบติังานเรว็ ๆ นี� อันจะเป�นกําลังหลักของกลุ่งานทันตกรรมได้เป�นอยา่งดี รวมทั�ง
สามารถดึงรายได้เขา้สูโ่รงพยาบาลอีกทางหนึ�ง
       ประการที�สอง กลุ่มงานทันตกรรมได้วางแผนเรื�องการบรกิารผูป้�วยไว ้เนื�องจากคาดการณ์วา่ใน
อนาคต ทันตแพทยทั์�วไป (ที�ยงัไมม่เีฉพาะทาง) จะออกตรวจที�แผนก OPD ของศูนยส์ขุภาพชุมชน
เมอืง (PCC) ที�กําลังจดัเตรยีมพื�นที�อยูใ่นขณะนี� คาดวา่จะแล้วเสรจ็ในป� พ.ศ.2569 โดยจะมพีื�นที�
สาํหรบัการออกตรวจ PD ถึง 5 หอ้ง เพื�อทําการรกัษาผูป้�วยแบบปฐมภมู ิเชน่ การถอนฟ�น การอุดฟ�น
และการขูดหนิปูน เป�นต้น สว่นทันตแพทยเ์ฉพาะทางจะใหบ้รกิารที�ชั �น 5 ในโรงพยาบาล โดยใหบ้รกิาร
รกัษาโรคทางปรทัินต์อักเสบจากทันตแพทยเ์ฉพาะทางใหแ้ก่ผูป้�วย (ระดับทติุยภมู-ิตติยภมู)ิ ทั�งนี� เพื�อ
ใหผู้ป้�วยได้เขา้ถึงการรกัษาที�รวดเรว็ขึ�น ง่ายขึ�น สะดวกมากยิ�งขึ�น ลดระยะเวลาการรอคอยในการเขา้
รบัการรกัษาของผูป้�วย
       ประการที�สาม เนื�องจากภาระงานของกลุ่มงานทันตกรรมมหีลายด้าน ทั�งงาน IPD OPD และ
งานบรกิารชุมชน ดังนั�น การมทัีนตแพทยข์บัเคลื�อนการทํางานที�เพยีงพอ จงึจะชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพ
การทํางานใหม้ปีระสทิธผิลมากยิ�งขึ�น

การให้การบรกิารในโรงพยาบาล

      สาํหรบัผูป้�วย OPD ที�เขา้รบัการรกัษาที�กลุ่มงานทันตกรรมสว่นใหญ่ จะมสีาเหตมุาจากโรคปรทัินต์
อักเสบที�มสีาเหตมุาจากภาวะฟ�นผ ุการถอนฟ�น การอุดฟ�นและการขูดหนิปูน เป�นต้น โดยมทัีนตแพทย์
คอยใหบ้รกิาร จาํนวน 9 - 10 ราย/วนั (แบง่เป�นทันตแพทยที์�ใหบ้รกิารอุดฟ�น จาํนวน 7 - 8 ราย และ
ใหบ้รกิารถอนฟ�น จาํนวน 2 - 3 ราย) มผีูป้�วยเฉลี�ย จาํนวน 70 - 80 ราย/วนั (แบง่เป�นผูป้�วยที�เขา้รบั
การถอนฟ�น ประมาณ 30 ราย/วนั ผูป้�วยที�เขา้รบัการอุดฟ�น/ขูดหนิปูน ประมาณ 50 ราย/วนั และ     
 ผูป้�วยที�มกีารรกัษารากฟ�น/ใสฟ่�นปลอม ประมาณ 10 ราย/วนั) ทั�งนี� ในบางชว่งเวลา อาจมผีูป้�วยเขา้
รบับรกิารสงูถึง 90 - 100 ราย/วนั นอกจากนี� ยงัใหบ้รกิารตรวจสขุภาพฟ�นแก่บุคลากรโรงพยาบาล
ในชว่งบา่ยของแต่ละวนัอีกด้วย



           เป�นที�ทราบโดยทั�วกันวา่ "ยา" (Drug)
มบีทบาทสาํคัญอยา่งมากต่อการรกัษาผูป้�วยและ
เกี�ยวขอ้งกับบุคลากรสาธารณสขุหลายสาขา
แพทย ์ เภสชักร และพยาบาล ดังนั�นยาจงึเป�น
หนึ�งใน Key success หลักในระบบการทํางาน
ของโรงพยาบาล ทั�งนี� กระบวนการใชย้าม ี Goal
หลัก คือ การที�ผูป้�วยได้รบัยาที�มคีณุภาพตรง
ตามขอ้บง่ใชแ้ละโรคของผูป้�วยเพื�อใหผู้ป้�วยได้รั
ยาที�มคีณุภาพและมคีวามปลอดภัยสงูสดุจงึต้อง
ออกแบบระบบยาของโรงพยาบาล ที�ประกอบไป
ด้วย 8 ขั�นตอน ได้แก่ 
              1. การจดัการองค์กรและวางแผน 
              2. การคัดเลือกและการจดัหา 
              3. การเก็บรกัษา
              4. การสั�งใชย้าและการถ่ายทอดคําสั�ง 
              5. การเตรยีมและการกระจายยา
              6. การบรหิารยา
              7. การติดตาม
              8. การประเมนิผลด้านยา

          ทั�งนี� ภารกิจเกี�ยวกับระบบการบรหิารจดัการยาในโรงพยาบาลจะเป�นบทบาทหลักของกลุ่มงาน
เภสชักรรม ซึ�งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ งานบรกิารเภสชักรรมผูป้�วยใน งานเภสชักรรม
ปฐมภมู ิงานเภสชัสนเทศ งานบรหิารเวชภัณฑ์ยาและงานบรหิารคลังยา ฯ โดยที� "การบรหิารคลังยาและ
เวชภัณฑ์ที�ไมใ่ชย่า" จะเป�นสว่นหนึ�งในขั�นตอนที� 2 การคัดเลือกและการจดัหา ซึ�งกระบวนการใชย้าและ
เวชภัณฑ์ที�ไมใ่ชย่าในโรงพยาบาลนั�น จะต้องพจิารณาถึงความเหมาะสมและประสทิธภิาพของยา ตลอดจน
การวเิคราะหใ์นเชงิเศรษฐมติิ เนื�องจากตัวยาบางชนิด อาจทําใหโ้รงพยาบาลมค่ีาใชจ้า่ยสงูเกินความจาํเป�น
และเกิดความสิ�นเปลืองได้ รวมทั�งอาจเกิดผลกระทบต่อผูป้�วยตามมาได้เชน่กัน 
            อยา่งไรก็ตาม การบรหิารคลังยาโดยทั�วไป จะมหีน้าที�หลักในการรบัยาจากบรษัิทขนสง่ การจดั
เก็บรกัษายา การจดัจา่ยยาตามใบเบกิใหกั้บหน่วยเบกิต่าง ๆ ทั�งในและนอกโรงพยาบาล ทั�งนี� มคีวาม
จาํเป�นอยา่งมาก ที�จะต้องมกีารตรวจสอบความถกูต้องของยาใหต้รงกับใบนําสง่สนิค้าเขา้คลังที�ผา่นการ
ตรวจรบัจากคณะกรรมการตรวจรบัเรยีบรอ้ยแล้ว จากนั�น จงึดําเนินการจดัเก็บรกัษายาตามประเภทของ
ยาใหอ้ยูใ่นสถานที�ที�ปลอดภัย ป�องกันการเขา้ถึงได้โดยง่าย ตรงตามหลักวชิาการ มกีารจดัเรยีงที�เป�น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย มกีารหมุนเวยีนการใชต้ามหลัก FEFO : First - Expire - First - Out มกีารบนัทึก
อุณหภมูแิละความชื�นสมัพทัธข์องหอ้งจดัเก็บภายในคลังยาและบนัทึกอุณหภมูติู้เยน็ทกุวนัทําการ โดยมี
การสุม่ตรวจนับปรมิาณยา รวมไปถึง การตรวจสอบรายงานยาที�ใกล้หมดอายุ เพื�อที�จะสามารถแลกเปลี�ยน
คืนยาใหกั้บบรษัิทได้อยา่งเหมาะสม การตรวจสอบใบเบกิยาที�สง่ผา่นทางระบบคอมพวิเตอร ์ การจดัและ
จา่ยยาตามใบเบกิ และการตรวจสอบความถกูต้องของยาที�จดัแล้วนั�นใหถ้กูต้องครบถ้วน ตรงตามใบเบกิ
ใหกั้บหน่วยบรกิารทั�งภายในและภายนอกโรงพยาบาล อีกทั�ง การจดัทํารายงานการรบั-จา่ยพสัด ุ ตาม
ระเบยีบราชการของกระทรวงการคลังต่อไป
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การบรหิารคลังยาและเวชภัณฑ์ที�ไมใ่ชย่า

บทนาํ

เภสชักรหญิงจนิตนา แก้วถาวร
กลุ่มงานเภสชักรรม

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช

เชน่

บ
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ห้องจดัเก็บคลังยาและเวชภัณฑ์

ยา คือ ...

 วสัดกุารแพทย ์ วสัดทัุนตกรรม วสัดวุทิยาศาสตร์
การแพทย ์ วสัดเุอ็กซเรย ์ วสัดทีุ�ใชใ้นทางการแพทย์
อื�น ๆ และหมายความรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที�ใชกั้บผูป้�วยเฉพาะราย เชน่ เขม็ฉีดยา ไซรงิค์ แก้ว
ตวงยา สายสวนฉี� ฯลฯ เป�นต้น

เวชภัณฑ์ที�ไมใ่ชย่า คือ ...

    อ้างอิงตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510 และฉบบัแก้ไข
เพิ�มเติม อธบิายวา่ ยา คือ 1. วตัถทีุ�รบัรองไวใ้น
ตํารายาที�รฐัมนตรปีระกาศ 2. วตัถทีุ�มุง่หมายสาํหรบั
ใชใ้นการวนิิจฉัย บาํบดั บรรเทา รกัษาหรอืป�องกัน
โรคหรอืความเจบ็ป�วยของมนุษยห์รอืสตัว ์3. วตัถทีุ�
เป�นเภสชัเคมภัีณฑ์ หรอืเภสชัเคมภัีณฑ์กึ�งสาํเรจ็รูป
4. วตัถทีุ�มุง่หมายสาํหรบัใหเ้กิดผลต่อสขุภาพ หรอื
การกระทําหน้าที�ใด ๆ ของรา่งกายมนุษยห์รอืสตัว์

การรบัและตรวจสอบปรมิาณยาและเวชภัณฑ์

บนัทึกการรบัยาและเวชภัณฑ์ การขนสง่ยาและเวชภัณฑ์



      โรงพยาบาลเปรยีบเสมอืนกองทัพ ที�มจุีดมุง่หมายในการต่อสูกั้บโรคภัยไขเ้จบ็ต่าง ๆ ใหกั้บประชาชนในเขต
รบัผดิชอบ ซึ�งทัพหน้า คือ แพทย ์ ทันตแพทย ์ เภสชักรงานบรกิารและพยาบาล ในการใหบ้รกิารด่านหน้า แต่ใน
สว่นของงานคลังยาและเวชภัณฑ์ที�ไมใ่ชย่า เปรยีบเสมอืน "ทัพหลัง" ที�มภีารกิจหลักในการสาํรองอาวุธ นั�นก็คือ
"ยาและเวชภัณฑ์ที�ไมใ่ชย่า" ที�คอยชว่ยเสรมิกําลังใหกั้บทัพหน้าที�ต้องการใช ้ เพื�อเป�าหมายคณุภาพชวีติที�ดีของ
ประชาชนผูร้บับรกิารต่อไป
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คลังยาและเวชภัณฑ์ที�ไมใ่ชย่า:
เครอืขา่ยการดําเนนิงาน

   นอกเหนือจากการคัดเลือก การจดัหาและการเก็บรกัษายาแล้ว คลังยาโรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจา้ตากสนิมหาราช ยงัต้องรบัผดิชอบการจดัจาํหน่ายยาใหแ้ก่หน่วยบรกิารหลักอีก 2 หน่วย
ได้แก่ (1) หน่วยบรกิารภายในโรงพยาบาล และ (2) หน่วยบรกิารภายนอกโรงพยาบาล ซึ�งหน่วย
บรกิารภายในโรงพยาบาลนั�น แบง่ออกเป�นหอผูป้�วย จาํนวน 22 แหง่ และคลินิกหมอครอบครวั
จาํนวน 2 แหง่ สว่นหน่วยบรกิารนอกโรงพยาบาลนั�น ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน จาํนวน 3 แหง่
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพประจาํตําบล จาํนวน 21 แหง่ ศูนยบ์รกิารสาธารณสขุเทศบาล
จาํนวน 1 แหง่ อาสาสมคัรป�องกันภัยฝ�ายพลเรอืน จาํนวน 9 แหง่ โรงเรยีนและสถาบนัการศึกษา
จาํนวน 20 แหง่ รวมถึงหน่วยงานภาครฐัอื�น ๆ ในจงัหวดัตากอีกด้วย

การพฒันางานของคลังยา

      ในป�จจุบนังานคลังยามบุีคลากรทั�งหมด 9 ราย ได้แก่ เภสชักร 1 ราย เจา้พนักงาน
เภสชักรรม 2 ราย เจา้พนักงานพสัด ุ1 ราย และพนักงานบรกิาร 5 ราย ในการทํางานดแูลระบบ
คลังยาและเวชภัณฑ์ที�ไมใ่ชย่าทั�งหมด ทั�งนี� ไมอ่าจปฏิเสธได้เลยวา่ ระบบเทคโนโลยแีละโปรแกรม
สาํเรจ็รูปได้เขา้มามบีทบาทอยา่งมากในการบนัทึกขอ้มูลยาต่าง ๆ ของโรงพยาบาลในแต่ละวนั แต่
ทั�งนี�ทั�งนั�น ก็ยงัต้องอาศัยระบบ Manual ควบคู่ไปด้วย เพื�อบนัทึกและป�องกันขอ้มูลสญูหาย 
 อีกทั�งการทบทวนระบบการทํางานของคลังยาอยา่งต่อเนื�องด้วย "แนวคิด Lean" ยงัชว่ยใหเ้กิด
หว่งโซก่ารพฒันาที�มปีระสทิธภิาพมากขึ�น เกิดเป�นความรวดเรว็และสะดวกสบายต่อผูร้บับรกิาร 
         นอกจากนี� ในขณะที�ปรมิาณงานมเีพิ�มมากขึ�น การมบุีคลากรในการทํางานที�ไมเ่พยีงพอ
จงึทําใหไ้ด้ปรมิาณงานที�ทันเวลาเท่านั�น แต่ถ้าหากในอนาคตมกํีาลังคนเพิ�มมากขึ�น ก็จะสามารถ
เพิ�มคณุภาพในการทํางานมากขึ�นเชน่กัน สง่ผลใหที้�สง่มอบยาและเวชภัณฑ์มใิชย่าใหกั้บหน่วย
บรกิารได้มากขึ�นและรวดเรว็ขึ�น 



       "ไส้ติ�ง" (Appendix) มีลักษณะเป�นท่อตันยาวประมาณ 5 - 10 ซม.
ที�แยกมาจากบริเวณ "ลําไส้ใหญ่ส่วนต้น" มีตําแหน่งอยู่บริเวณท้องน้อย
ด้านขวา การอักเสบของไส้ติ�งเป�นผลมาจากการอุดตันของรูท่อไส้ติ�ง ซึ�ง
อาจจะเกิดจากอาหารที�รับประทานเข้าไปกลายเป�นอุจจาระแข็งตัว หรือภาวะ
ต่อมนํ�าเหลืองโตที�บริเวณดังกล่าว ทําให้แรงดันในไส้ติ�งสูงขึ�น จนเกิด
การสะสมของแบคทีเรียและเกิดการอักเสบในที�สุด นอกจากนี� ยังอาจเกิด
จากการอุดตันของสิ�งแปลกปลอม เช่น เศษอุจจาระ เมล็ดผลไม้และพยาธิ
ซึ�งทําให้เกิดอาการไส้ติ�งบวมและทําให้เกิดแบคทีเรียทําให้อักเสบ หากไม่ได้
รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ความรุนแรงของโรคจะมากขึ�นเรื�อย ๆ จนผนัง
ไส้ติ�งเกิดการขาดเลือด และแตกตามมา ส่งผลให้เป�นอันตรายถึงชีวิตได ้
       ส่วนความชุกโรคไส้ติ�งอักเสบในป�จจุบันมีผู้ป�วยจํานวนมาก โดย
ส่วนใหญ่โรคนี�มักเกิดกับขึ�นในช่วงอายุที� 10 - 20 ป� ในขณะเดียวกันช่วง
อายุอื�น ๆ ก็สามารถเกิดอาการไส้ติ�งอักเสบขึ�นได้เช่นกัน แต่ไม่มากเท่ากับ
ในช่วงวัยดังกล่าว ทั�งนี� ผู้ป�วยโรคไส้ติ�งอักเสบในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ยังเป�นโรคทางศัลยกรรมที�พบมากเป�นลําดับที� 1
อีกด้วย โดยมีอุบัติการณ์ดังต่อไปนี� 

ป�งบประมาณ จํานวน (คน)

2563 241

2564 284

2565 337
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สญัญาณเตือน
ไสติ้�งอักเสบ

แพทยห์ญิงมณัฑนา ยี�หวา
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช

โรคไสติ้�งอักเสบ คือ



1

2

3

4
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สัญญาณเตือนไส้ติ�งอักเสบ... 

ปวดท้องตื�อ ๆ บริเวณด้านล่างขวา 

คลื�นไส้อาเจียน ถ่ายเหลว มีไข้ เบื�ออาหาร

ปวดท้องเฉียบพลัน

ปวดท้องตื�อ ๆ บริเวณสะดือหรือเหนือสะดือ
ผ่านไป 4 - 6 ชม. รู้สึกปวดบริเวณท้องน้อย
ด้านขวาล่างแทน

       ในระยะแรกผู้ป�วยมักมีอาการนําด้วยเรื�องคลื�นไส้ พะอืดพะอม เบื�ออาหาร ต่อมาเริ�มมีอาการ
ปวดท้องบริเวณสะดือ ซึ�งมีความคล้ายคลึงกับอาการปวดท้องอื�น ๆ ทั�วไป ซึ�งในระยะนี�อาจเกิด
การวินิจฉัยที�ผิดพลาดได้ โดยอาจจะมีอาการปวดแน่นบริเวณลิ�นป��  คล้ายโรคกระเพาะอาหารปวด
ตื�อ ๆ ตลอดเวลา มีลักษณะปวดบีบ ๆ คล้าย ๆ อาการท้องเสียที�ยังขับถ่ายไม่สุด แต่ตอนขับ
ถ่ายก็ไม่ค่อยมีอะไรออกมา ถ้าหากสังเกตดี ๆ อาการจะแตกต่างจากภาวะท้องเสียที�ถ่ายเป�นนํ�า
ปริมาณครั�งละมาก ๆ เมื�อเฝ�าดูอาการผ่านไป 4 - 6 ชั�วโมง จะเริ�มรู้สึกปวดท้องบริเวณด้านล่าง
ขวาขึ�นชัดเจน (แต่ในผู้ป�วยบางรายอาจจะปวดบริเวณนี�เลยตั�งแต่แรก) การรับประทานยาจะรักษา
แค่อาการปวดเบื�องต้นเท่านั�น แต่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ เนื�องจากมีสาเหตุจากภาวะไส้ติ�ง
อักเสบ ต่อมาเมื�อมีการอักเสบมากขึ�นจะมีอาการเจ็บมากขึ�นเมื�อมีการขยับตัว เดิน ไอหรือจาม
โดยผู้ป�วยจะมีลักษณะเดินตัวงอ เพื�อหลีกเลี�ยงไส้ติ�งสัมผัสกับหน้าท้อง 
      ผู้ป�วยบางคนอาจจะมีอาการแทรกซ้อนได้อีกด้วย เช่น ไส้ติ�งแตก เมื�อไส้ติ�งแตก หนองจะ
แพร่กระจายไปทั�วช่องท้องได้ เป�นสาเหตุของการเกิดเยื�อบุช่องท้องอักเสบ ซึ�งจะมีอาการไข้สูง
ปวดท้องบริเวณทั�วทั�งท้อง อาจเกิดภาวะช็อก ผู้ป�วยควรได้รับการผ่าตัดช่องท้องอย่างทันท่วงท ี 
ถ้าหากได้รับการรักษาช้าเกินไป อาจจะเป�นอันตรายแก่ชีวิตได้ อาการแทรกซ้อนอีกอาการ คือ ฝ�ใน
ท้อง ซึ�งจะค่อย ๆ เกิดจากการอักเสบของไส้ติ�งนํ�ามาก่อน โดยมักมีอาการปวดท้องนานเกิน    
 3 วัน อาจจะคลําพบก้อนบริเวณด้านของล่างได้ ต้องทําการใส่สายระบายหนองเป�นเวลา 1 - 2
สัปดาห์ ระหว่างนั�นผู้ป�วยจะได้รับยาปฏิชีวนะเพื�อฆ่าเชื�อควบคู่ไปด้วย ส่วนภาวะแทรกซ้อนอื�น ๆ 
 ได้แก่ การติดเชื�อในกระแสเลือด และ ติดเชื�อในเยื�อบุช่องท้อง การรักษาไส้ติ�งอักเสบ จะมีลําดับ
ขั�นตอนตั�งแต่การตรวจวินิจฉัยโรค ตรวจระยะการอักเสบของไส้ติ�งซึ�งจะนําสู่การรักษาที�ถูกต้อง
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แนวปฏิบัติในการรักษาโรคไส้ติ�งอักเสบ 

 
1. การวินิจฉัยโรค
     เมื�อผู้ป�วยมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้อง แพทย์จะทําการ
ซักประวัติถามอาการของผู้ป�วยและทําการตรวจร่างกาย เพื�อวินิจฉัย
2. การตรวจร่างกาย
     แพทย์จะกดเบา ๆ บริเวณจุดที�ปวด หากผู้ป�วยมีอาการเยื�อบุ
ช่องท้องอักเสบ อาการปวดจะแรงขึ�น หลังจากแพทย์ปล่อยมือที�กด
แพทย์จะประเมินอาการท้องแข็งและอาการเกร็งท้อง ซึ�งแพทย์อาจ
ทําการตรวจทางทวารหนักร่วมด้วย ในกรณีเป�นผู้ป�วยเพศหญิง 
 วัยเจริญพันธุ์ แพทย์อาจทําการตรวจภายใน ด้วยวิธี Ultrasound
เพื�อวินิจฉัยโรคทางสูตินรีเวช ซึ�งอาจเป�นสาเหตุของอาการปวดท้อง
ของผู้ป�วยได้ และประเมินอาการของผู้ป�วย โดยใช้เกณฑ์ Alvarado
score ทําการรักษาตามระดับอาการปวดของผู้ป�วย

3. การตรวจเลือดและการตรวจป�สสาวะ
       เมื�อร่างกายมีการติดเชื�อ จํานวนเม็ดเลือดขาวในเลือดจะสูงขึ�น
4. การรักษา
    โรคไส้ติ�งอักเสบรักษาได้ด้วยวิธีผ่าตัด ก่อนเข้ารับการผ่าตัด    
 ผู้ป�วยจะต้องได้รับยาปฏิชีวนะเพื�อฆ่าเชื�อ

ระดับการปวดตํ�า 1 - 4 คะแนน ให้ผู้ป�วยนอนขณะเพื�อสังเกตอาการ
ระดับการปวดปานกลาง 5 - 7 คะแนน ส่งตรวจ Ultrasound,  
 X-ray คอมพิวเตอร์
ระดับการปวดสูง 8 - 10 คะแนน ทําการผ่าตัดไส้ติ�ง

** กรณีบุคคลที�คาดว่าเป�นไส้ติ�งอักเสบที�จะต้องทําการผ่าตัด
     ให้บุคคลนั�นงดนํ�า-งดอาหารมาก่อนที�จะเข้ารักษา เมื�อแพทย์
วินิจฉัยแล้ว เมื�อต้องได้รับการผ่าตัดจริง จะสามารถเข้ารับการ
ผ่าตัดได้เลยทันที สามารถเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว ป�องกัน
การเกิดไส้ติ�งแตกและภาวะแทรกซ้อนตามมา

** กรณีผู้ป�วยที�อยู่ชุมชนให้เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลชุมชน
       เพื�อให้แพทย์ได้วินิจฉัยผู้ป�วยก่อนและรักษาอาการของผู้
ป�วยพอให้ผู้ป�วยบรรเทาอาการเบื�องต้นได้ แต่เมื�อผู้ป�วยต้องได้
รับการผ่าตัดไส้ติ�ง ทางโรงพยาบาลชุมชนจะส่งตัวผู้ป�วยมาให้กับ
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าสินมหาราชทันท ี

คําแนะนําส่งท้าย
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การป�องกัน การจดัการภาวะอุณหภมูตํิ�า
และอาการหนาวสั�นในผู้ป�วยสงูอายุ

สณิุสา บุญครอบ
กลุ่มงานพยาบาลวสิญัญี

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช

ภ
บทนํา
       าวะอุณหภมูกิายตํ�า คือ ภาวะที�อุณหภมูกิาย
ตํ�ากวา่ 36 องศาเซลเซยีส พบอุบติัการณ์รอ้ยละ
70 - 90 ของผูป้�วยที�เขา้รบัการผา่ตัด เนื�องจาก
ป�จจยัหลายอยา่ง ได้แก่ อุณหภมูทีิ�เยน็ของหอ้ง
ผา่ตัด การเป�ดเผยพื�นผวิกายเป�นบรเิวณกวา้งให้
สมัผสักับอากาศ การเตรยีมผวิหนังบรเิวณผา่ตัด
การใชส้ารนํ�าในการสวนล้างขณะผา่ตัด การใหส้าร
นํ�าทางหลอดเลือดดําที�มคีวามเยน็ ผูป้�วยที�มดีัชนี
มวลกายตํ�า และผูป้�วยที�มคีวามเสี�ยงต่อการเกิด
อุณหภมูกิายตํ�า ได้แก่ ผูป้�วยที�ม ี ASA status
class II-V เป�นต้น

   อีกทั�ง ผูป้�วยที�ใชว้ธิกีารระงับความรูส้กึทั�วรา่งกาย
รว่มกับการระงับความรูส้กึเฉพาะสว่น ผูป้�วยที�อุณหภมูิ
รา่งกายก่อนผา่ตัดตํ�ากวา่ 36 องศาเซลเซยีส ผูป้�วยที�
ได้รบัการผา่ตัดใหญ่หรอืต้องผา่ตัดเรง่ด่วน ผูป้�วยกลุ่ม
จาํเป�นต้องเฝ�าระวงัอยา่งมาก เนื�องจากหอ้งผา่ตัดจะถกู
กําหนดอุณหภมูภิายในหอ้งใหอ้ยูที่�ประมาณ 21 - 24
องศาเซลเซยีส เพื�อใหที้มผา่ตัดสามารถปฏิบติังานได้
อยา่งสะดวก (เนื�องจากต้องสวมเสื�อกราวน์ แวน่ตา
Mask หมวก หรอืชุดตะกั�วกันรงัสคีวามรอ้นจากโคมไฟ
ผา่ตัด) โดยที�การดมยาสลบ การระงับความรูส้กึชนิดทั�ว
รา่งกายหรอืการระงับความรูส้กึเฉพาะสว่น จะทําใหก้ลไก
การตอบสนองของรา่งกาย ต่อการปรบัอุณหภมูลิดลง
ทําใหห้ลอดเลือดขยายตัว ผูป้�วยจะสญูเสยีความรอ้นใน
รา่งกายได้ง่าย ดังนั�นแล้วจงึเป�นบทบาทของวสิญัญี
พยาบาลที�ควรจะทําใหร้า่งกายผูป้�วยนั�น อบอุ่นอยูเ่สมอ
ในระหวา่งผา่ตัด เพราะผูป้�วยไมส่ามารถป�องกันตนเอง
จากอุณหภมูทีิ�เยน็ของหอ้งผา่ตัดได้ ซึ�งอาจเกิดเป�น
ความเสี�ยงที�ก่อใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นต่อระบบหวัใจ และ
หลอดเลือด อาทิ เกิดภาวะหวัใจขาดเลือด การแขง็ตัว
ของเลือดที�ผดิปกติ การฟ�� นตัวชา้จากการดมยาสลบและ
เกิดภาวะสบัสนเฉียบพลันได้ ทั�งนี� อาการหนาวสั�นจะ
ทําใหร้า่งกายต้องการก๊าซออกซเิจนเพิ�มขึ�น  4 - 5 เท่า
ทําใหก้ารหายของแผลชา้และเกิดการติดเชื�อที�แผลผา่ตั
ซึ�งจะทําใหผู้ป้�วยไมม่คีวามสขุสบาย สง่ผลใหม้รีะยะเวลา
นอนในโรงพยาบาลนานมากขึ�น
     ดังนั�น เพื�อป�องกันภาวะแทรกซอ้นจากภาวะอุณหภมูิ
รา่งกายตํ�า การควบคมุอุณหภมูริา่งกายผูป้�วยในระยะ
ก่อนขณะและหลังผา่ตัด จงึเป�นสิ�งสาํคัญและจาํเป�นต่อ
ผูป้�วยอยา่งมาก ซึ�งผูป้�วยจะได้รบัการประเมนิความเสี�ย
ต่อการเกิดภาวะอุณหภมูตํิ�าก่อนผา่ตัดทกุราย

นี�

ง

ด
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ความเสี�ยงของภาวะอุณหภมูกิายตํ�าและอาการหนาวสั�นในผูส้งูอายุ

            ผูป้�วยสงูอายุจะมรีา่งกายที�มคีวามเสื�อมตามวยั ทําใหเ้กิดป�จจยัเสี�ยงสงูต่อการเกิดภาวะอุณหภมูิ
กายตํ�า เนื�องจากความเสื�อมของรา่งกาย การใชย้าบางชนิด เชน่ ยาเบาหวาน ทําใหม้กีารตอบสนองของ
รา่งกายต่อสภาวะอุณหภมูตํิ�าลดลง เสี�ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซอ้นที�รุนแรง ทั�งขณะและหลังการได้รบั
การระงับความรูส้กึ จากสถิติพบวา่ ผูป้�วยที�มารบัการผา่ตัดมโีอกาสเกิดภาวะอุณหภมูกิายตํ�าได้ถึง รอ้ยละ
70 - 90 ซึ�งการเกิดภาวะอุณหภมูกิายตํ�าภายใน 1 ชั�วโมงแรกหลังเริ�มระงับความรูส้กึ อุณหภมูอิาจจะลด
ลงถึง 2 องศาเซลเซยีส และอีกรอ้ยละ 47.1 พบวา่เกิดภาวะอุณหภมูกิายตํ�าหลังผา่ตัด ซึ�งอุบติัการณ์นี�
พบบอ่ยในผูป้�วยเพศหญิง นอกจากนี� ยงัพบผูป้�วยสงูอายุจะเกิดภาวะแทรกซอ้นที�ระบบหวัใจและหลอด
เลือดระหวา่งผา่ตัด รอ้ยละ 54.7 และภาวะสบัสนเฉียบพลัน รอ้ยละ 9 อีกด้วย

บทบาทหนา้ที�ของวสิญัญีพยาบาล

         สาํหรบับทบาทหน้าที�ของวสิญัญีพยาบาลในการจดัการภาวะอุณหภมูกิายตํ�าและอาการหนาวสั�นใน 
 ผูป้�วยสงูอายุ มดีังนี�
           1. วดัอุณหภมูผิูป้�วยก่อนเขา้หอ้งผา่ตัด 30 - 60 นาที โดยเครื�องวดัอุณหภมูใินชอ่งหู
           2. ขณะรอผา่ตัดหากผูป้�วยมอุีณหภมูตํิ�ากวา่ 36 องศาเซลเซยีส ทางวสิญัญีพยาบาลจะเป�าลมรอ้น
ใหแ้ก่ผูป้�วย เพื�อใหผู้ป้�วยมอุีณหภมูทีิ�ปกติก่อนเขา้รบัการผา่ตัด
          3. เมื�อผูป้�วยเขา้หอ้งผา่ตัดและได้รบัการระงับความรูส้กึแล้ว วสิญัญีพยาบาลจะใชผ้า้หม่เป�าลมรอ้น
และเครื�อวอุ่นนํ�าเกลือใหกั้บผูป้�วยทันทีที�สามารถทําได้ และจะเป�ดผา้เฉพาะในสว่นที�ทําการผา่ตัดเท่านั�น
เพื�อใหผู้ป้�วยไมเ่กิดอาการหนาวสั�น 
         4. ขณะที�ผูป้�วยได้รบัการระงับความรูส้กึ วสิญัญีพยาบาลจะทําการวดัและบนัทึกอุณหภมูผิูป้�วยทกุ     
1 ชม. จนสิ�นสดุการผา่ตัดดแูลใหค้วามอบอุ่นจนถึงหอ้งพกัฟ�� น เมื�อผูป้�วยมอุีณหภมูทีิ�ปกติแล้วจงึสง่     
 ผูป้�วยกลับไปพกัฟ�� นต่อยงัหอผูป้�วยต่อไป
        ทั�งนี� ผูป้�วยทกุรายที�เขา้รบัการผา่ตัด จะได้รบัการดแูลและเฝ�าระวงัเพื�อใหเ้กิดความปลอดภัยสงูสดุ
และได้รบัการเฝ�าสงัเกตอาการตั�งแต่ก่อนผา่ตัดจนการผา่ตัดสิ�นสดุลง เมื�อผูป้�วยออกจากหอ้งผา่ตัดแล้ว
วสิญัญีพยาบาลก็จะคอยติดตามอาการของผูป้�วยที�ถกูสง่ตัวไปอยูต่ามแต่ละหอผูป้�วยต่อไป

การใชผ้า้ห่มเป�าลมรอ้นและเครื�องอุ่นนํ�าเกลือเพื�อเพิ�มอุณหภมูใิห้แก่ผูป้�วย

https://raka.is/r/bXXa


     การใหค้วามรูเ้รื�องภาวะและระดับอุณหภมูกิายตํ�าหรอือุณหภมูทีิ�สงูเกินไปของผูป้�วยผา่ตัดแก่วสิญัญีพยาบาล
สามารถพฒันาเป�น Guideline รูปแบบการสอน ที�ผูป้ฏิบติังานสามารถเขา้ถึงและเขา้ใจได้ง่าย อันจะชว่ยให้
สามารถรกัษาอุณหภมูขิองผูป้�วยได้อยา่งเสถียรมากขึ�นและชว่ยลดอาการแทรกซอ้นลงได้ รวมไปถึง การพกัฟ�� น
ของผูป้�วยที�สามารถหายได้ไวมากขึ�น อันเป�นผลดีต่อตัวผูป้�วยและผูที้�ดแูลผูป้�วยอีกด้วย ทั�งนี� แนวทางการดแูล
ผูป้�วยสงูอายุที�มภีาวะอุณหภมูกิายตํ�าและมอีาการหนาวสั�น จะได้รบัการดแูลอยา่งครอบคลมุตั�งแต่เริ�มผา่ตัด
จนถึงการพกัฟ�� น ซึ�งวสิญัญีพยาบาลจะทําการติดตามอาการของผูป้�วยทกุราย
     นอกจากนี� บุคลากรของกลุ่มงานพยาบาลวสิญัญีนั�น มวีสิญัญีแพทย ์จาํนวน 1 ท่าน และวสิญัญีพยาบาล
จาํนวน 12 ท่าน ซึ�งยงัคงไมเ่พยีงพอต่อการปฏิบติังานในหอ้งผา่ตัด เมื�อขาดอัตรากําลังวสิญัญีพยาบาล 1 คน      
นั�นหมายถึงหอ้งผา่ตัดจะลดลงไป จาํนวน 1 หอ้ง ทําใหผู้ป้�วยที�กําลังจะทําการผา่ตัดนั�น ต้องรอและล่าชา้ออกไป
ซึ�งเมื�อบุคลากรไมเ่พยีงพอ การติดตามอาการของผูป้�วยจงึก็ไมส่ามารถกระทําได้อยา่งครบถ้วน บุคลากรใน
แต่ละหอผูป้�วยจงึมคีวามสาํคัญอยา่งยิ�งในการดแูลผูป้�วยอยา่งต่อเนื�อง อีกทั�งทางวสิญัญีพยาบาลจะติดตาม
ประวติัผูป้�วยผา่นระบบ Hos XP ต่อไป
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แนวทางการพฒันางานในอนาคต



                  ธนาคารเลือด รพ.ตสม. มบุีคลากรประจาํการปฏิบติังานทั�งหมด จาํนวน 5 ราย ได้แก่              
นักวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์จาํนวน 1 ราย นักเทคนิคการแพทย ์จาํนวน 2 ราย และพนักงานบรกิาร
จาํนวน 2 ราย ซึ�งธนาคารเลือดมหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัหาโลหติและสว่นประกอบของโลหติที�
ปลอดภัยจากโรคติดเชื�อทางเลือด มคีณุภาพตามมาตรฐานระดับชาติอยา่งคุ้มค่าและพอเพยีง
ภารกิจของธนาคารเลือดประกอบด้วย
                     1. การจดัหาโลหิตและสว่นประกอบของโลหิต ที�ปลอดภัยและมคีณุภาพตาม
มาตรฐานศูนยบ์รกิารโลหติแหง่ชาติ
                           2. การจดัการโลหิตและสว่นประกอบของโลหิต คงคลังเลือดในธนาคารเลือด
ใหห้มุนเวยีนอยา่งพอเพยีง คุ้มค่า และยั�งยนื
           งานธนาคารเลือด รพ.ตสม. เป�ดรบับรจิาคโลหติทั�งในโรงพยาบาลและหน่วยรบับรจิาค
โลหตินอกสถานที� โดยภายในโรงพยาบาลจะเป�ดใหบ้รกิารเฉพาะในวนัและเวลาราชการ (วนัจนัทร ์ -
วนัศุกร ์ตั�งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.00 น.) และหยุดใหบ้รกิารในวนัเสาร ์-
วนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทั�งนี� ธนาคารเลือด รพ.ตสม. จะได้รบัโลหติบรจิาคเฉลี�ยวนัละ
15 - 20 ถงุ/วนั ซึ�งในแต่ละถงุจะมโีลหติ 350 และ 450 มลิลิลิตร สว่นการรบับรจิาคโลหตินอก
สถานที� จะออกหน่วยเคลื�อนที�รว่มกับสาํนักงานเหล่ากาชาดจงัหวดัตากและภาคบรกิารโลหติที� 8
จงัหวดันครสวรรค์ อยา่งน้อย 1 ครั�ง/สปัดาห ์ ตามแผนที�ได้จดัเตรยีมไวทั้�งป� ทั�งนี� งานธนาคาร
เลือดต้องจดัหาโลหติใหเ้พยีงพอต่อความต้องการของผูป้�วยทั�งใน รพ.ตสม. เอง ซึ�งผูป้�วยที�ใช้
โลหติสว่นใหญ่จะเป�นผูป้�วยแผนกศัลยกรรม นอกจากนี� ยงัต้องสนับสนุนโลหติใหกั้บโรงพยาบาล
ชุมชนในจงัหวดัด้วย โดยจะต้องจดัหาโลหติสาํรองไวป้ระมาณ 550 - 600 ถงุ/เดือน

ธนาคารเลือด รพ.ตสม.
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การเตรยีมตัวก่อนและหลัง
บรจิาคโลหติ

บุษย ์ผดัแสน
ธนาคารเลือด

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช
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การบรจิาคโลหิต คือ ...

              "การบรจิาคโลหิต" คือ การสละเลือดสว่นเกินที�รา่งกายไมจ่าํเป�น ใหแ้ก่ผูป้�วยที�ต้องการใชโ้ลหติ
เนื�องจากรา่งกายของคนเรามโีลหติ ประมาณ 17 - 18 แก้วนํ�า ซึ�งรา่งกายของคนเราจะใชโ้ลหติประมาณ 15
- 16 แก้วนํ�า ทําใหส้ว่นที�เหลือสามารถบรจิาคใหผู้อื้�นที�มคีวามต้องการจะใชไ้ด้ ซึ�งผูที้�ทําการบรจิาคโลหติ
สามารถบรจิาคได้ทกุ 3 เดือน ในขณะเดียวกัน เมื�อบรจิาคโลหติออกจากรา่งกายไปแล้ว "ไขกระดกูสนัหลัง"
จะเป�นสว่นสาํคัญในการสรา้งเมด็โลหติขึ�นมาทดแทน ทําใหม้ปีรมิาณโลหติในรา่งกายเท่าเดิม หากแต่ไมไ่ด้
บรจิาคโลหติ รา่งกายจะทําการขบัเมด็โลหติที�สลายตัวเพราะหมดอายุ ทั�งนี�การบรจิาคเลือดแต่ละครั�งใชเ้วลา
ประมาณ 20 นาที ในการทําการเจาะโลหติที�เสน้เลือดบรเิวณแขน เพื�อบรรจุลงในถงุพลาสติกประมาณ 350
- 450 มลิลิลิตร ขึ�นอยูกั่บนํ�าหนักตัวของผูบ้รจิาค
ทั�งนี� การบรจิาคโลหติ 1 ครั�ง สามารถป�� นแยก
สว่นประกอบโลหติได้มากกวา่ 3 สว่น ซึ�งทําให้
สามารถชว่ยชวีติผูป้�วยได้มากกวา่ 3 ชวีติ และยงั
สามารถผลิตเป�นผลิตภัณฑ์โลหติได้อีกมากมาย
เพื�อนําไปรกัษาผูป้�วยโรคต่าง ๆ ประกอบไปด้วย

เกล็ดเลือด นําไปใชร้กัษาผูป้�วยที�มภีาวะเกล็ดเลือดตํ�า โรคไขเ้ลือดออกและโรคมะเรง็เมด็เลือดขาว

เมด็เลือดแดง นําไปรกัษาผูป้�วยโรคโลหติจางธาลัสซเีมยี โรคไขกระดกูฝ�อ หรอืผูที้�สญูเสยีโลหติจาก
การทําการผา่ตัด หรอืเกิดจากการอุบติัเหต ุฯ

พลาสมา นําไปรกัษาผูป้�วยที�มภีาวะชอ็กจากการขาดนํ�า ผลิตเซรุม่ป�องกันไวรสัตับอักเสบบ ี และเซรุม่
ป�องกันโรคพษิสนุัขบา้ และนําไปผลิตเป�นผลิตภัณฑ์โลหติต่าง ๆ 

อิมมูโนโกลบูลิน นําไปรกัษาผูป้�วยที�เป�นโรคภมูคิุ้มกันต่อต้านตัวเอง หรอืผูป้�วยที�ถกูไฟไหมน้ํ�ารอ้นลวก
หรอืโรคตับ เป�นต้น

 

มุมมองต่อการทํางาน ...

           สาํหรบัมุมมองต่อการทํางานนั�น ทางธนาคารเลือดจะมกีารพฒันาด้าน
การจดัเก็บสว่นประกอบของเลือด ทั�งหมด 4 สว่น ได้แก่ (1) เมด็เลือดแดง  
 (2) พลาสมา (3) เกล็ดเลือด (4) LPRC ซึ�งตอนนี� อุปกรณ์การทํางานและ
บุคลากรยงัมไีมเ่พยีงพอ และในอนาคตอาจต้องมกีารรบับุคลากรและจดัซื�อ
อุปกรณ์การทํางานเพิ�มมากขึ�น เชน่ เครื�องเขยา่เลือด เครื�องป�� นเลือดและตู้
เก็บพลาสมา เครื�องรบับรจิาคเกล็ดเลือด เป�นต้น เพื�อใหเ้พยีงพอต่อการ
ทํางานและผูที้�เขา้มาบรจิาคโลหติที�ธนาคารเลือด รวมทั�งการแยกสว่นประกอบ
ของเลือดใหน้ําไปใชป้ระโยชน์ได้มากยิ�งขึ�น
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ดื�มนํ�าและรบัประทานอาหารวา่ง
ใหม้ากกวา่ปกติเป�นเวลา 24 ชั�วโมง

รบัประทานยาธาตเุหล็ก
 วนัละ 1 เมด็ 

หลีกเลี�ยงการขึ�น-ลงที�สงู

หลีกเลี�ยงการใชแ้ขนขา้ง
ที�บรจิาคเป�นเวลา 24 ชั�วโมง

หลีกเลี�ยงการ
ไปในพื�นที�แออัด

งดออกกําลังกาย 
ภายใน 24 ชั�วโมง

นอนพกัที�เตียง 5 นาที 
หากไมม่อีาการผดิปกติจงึจะสามารถลกุได้

นอนพกัผอ่นไมน่้อยกวา่ 5 ชั�วโมง

สขุภาพรา่งกายแขง็

หลีกเลี�ยงอาหารที�มไีขมนัสงู
ก่อนบรจิาคโลหติ 6 ชั�วโมง

ดื�มนํ�า 3-4 แก้ว 
ก่อนบรจิาคโลหติ 30 นาที งดเครื�องดื�มแอลกอฮอล์

อยา่งน้อย 24 ชั�วโมงงดสบูบุหรี�
ก่อนบรจิาคโลหติ 1 ชั�วโมง

สวมใสเ่สื�อผา้ที�ไมร่ดัแน่นเกินไป

ไมค่วรทานหมากฝรั�ง 
หรอืลกูอมขณะบรจิาคโลหติ

ขณะบรจิาคโลหติ
ควรบบีลกูยางอยา่งสมํ�าเสมอ

**หากมอีาการผดิปกติระหวา่งการบรจิาคใหร้บีแจง้เจา้หน้าที�ทราบทันที**

 

การเตรยีมตัวก่อนบรจิาคเลือด

การเตรยีมตัวหลังบรจิาคเลือด



จุลสารการจดัการความรู ้
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช
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