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      บทบรรณาธิการ  

 

 

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาฉบับนี้ มีบทความวิชาการ บทความวิจัย และผลงานเด่นที่น่าสนใจ
ศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ที่ให้ความกรุณาและเอ้ือเฟ้ืออย่างดียิ่ง ทั้งนี้ ขอความกรุณาทุกท่านได้ช่วยกันส่งต่อต้นฉบับวารสารฯ และที่อยู่ 
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรในหน่วยงานและนิสิตนักศึกษาด้วยช่องทางต่าง ๆ โดยดาวน์โหลดวารสารฯ ต้นฉบับได้ที่ 
http://hepa.or.th/journal.php และขอเชิญชวนเข้าใช้บริการ “ชั้นหนังสือ รอบรู้ ทันสมัย น่าอ่าน” ซึ่งให้ 
บริการหนังสือวิชาการแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป สมาชิกสามารถร่วมบริจาคหนังสือที่มีคุณค่าและ        
มีประโยชน์ต่อสังคมมาเผยแพร่ได้ที ่hepathai@gmail.com  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสังคมไทยลุกลามหลายละลอกรุนแรงกว่าปี 2563    
มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมนับสิบรายต่อวันติดต่อกัน และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์จะไม่สิ้นสุดอย่างน้อยก็ภายสิ้นในปีนี้ 
ผลของการมีโรคระบาดเกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่ากระทบต่อคนจนอย่างรุนแรง และขยายช่องว่างให้ห่างกับคนรวย
มากขึ้น โดยอาจต้องใช้เวลาทำงานพัฒนากันอีกนานปี กว่าจะสามารถลดช่องว่างได้เท่าที่ เคยทำมาแล้ว 
ในขณะที่คนรวยจะลำบากก็ตรงที่ออกไปท่องเที่ยวใช้จ่ายในต่างประเทศไม่ได้ ซ่ึงน่าจะประหยัดงบส่วนนี้มา
บริจาคกันมากๆ คงจะช่วยลดช่องว่างที่เกิดขึ้นเพราะสถานการณ์นี้ลงไปได้บ้าง ส่วนมาตรการป้องกันโรคของ
หน่วยงานสาธารณสุข ได้รับการปฏิบัติแบบการ์ดสูงในคนบางกลุ่มและลดหรือไม่ตั้งการ์ดเลยในคนบางกลุ่ม 
อันว่ากลุ่มคนทีไ่ม่รู้ร้อนรู้หนาวกับสังคม ก็มักจะสร้างปัญหาให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นเช่นนี้เลยหนอ 

กิจกรรมของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปทั้งการประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สำหรับกิจกรรมอ่ืนในช่วงครึ่งปีหลัง คงต้องติดตาม
สถานการณ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจะพยายามทำหน้าที่เป็นเวทีเผยแพร่ความรู้
ทางวิชาการและเป็นสื่อสัมพันธ์กับสมาชิกและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเติมคุณค่าให้กับการพัฒนาสังคมไทย
ต่อไป.. ช่วยกันไปนะครับ 

 

                                                                       
 

                                                                 (รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) 
                                                                           บรรณาธิการ  
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าร จาก นายกสมาคมวิชาชพีสุขศึกษา 
 
 

เรยีน  สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและท่านผู้อ่านวารสารทุกท่าน 

วารสารฉบับนี้ก็อยู่ในช่วงที่ประเทศชาติกำลังประสบปัญหาสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  ซึ่งทุกท่านก็คง
ทราบดีว่าคือ ปัญหาโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบไปทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทุกอาชีพ ทุกครัวเรือน บริษัท  
ห้างร้าน องค์กร หน่วยราชการ สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ต่างก็ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย ซึ่งสภาพการณ์
เช่นนี้ไม่เคยเกิดข้ึนมาในประเทศในรอบ 100 ปี 

วาวรสารฉบับนี้ มีบทความให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจวิถีชีวิตของประชาชนในช่วงเผชิญภาวะวิกฤตโควิด 
19 นอกจากนี้ มีบทความทางวิชาการเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ       
ซึ่งน่าจะเป็นบทความที่น่าสนใจสำหรับนักสุขศึกษา งานวิจัยก็มีอยู่ด้วยกันหลายเรื่อง ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่มี
ประโยชน์สำหรับผู้ทำงานด้านสาธารณสุขและการศึกษา สำหรับผู้ที่รักการพักผ่อนก็สามารถอ่านได้จาก
รายการการท่องเที่ยว “อ้อมกอดทรายกับทะเล” เสนอให้เป็นทางเลือกในการไปพักผ่อน เพ่ือคลาย
ความเครียดจากปัญหาสุขภาพที่มีอยู่ในขณะนี้ ข่าวในแวดวงสุขศึกษาก็มีเสนผอไม่เสนอความเคลื่อนไหวใน
วงการสุขศึกษาให้สมาชิกได้ทราบ ท่านผู้อ่านสามารถส่งข่าวความเคลื่อนไหวของบุคคลหรือหน่วยงานให้ทาง
บรรณาธิการรวบรวมเยแพร่ในฉบับต่อๆ ไป   

การประชุมวิชาการศึกษาครั้งที่ 20 ซึ่งกำหนดไว้ในครั้งแรกจะจัดให้มีระหว่าง วันที่  20 ถึง 23 
พฤษภาคม 2564 ก็เลื่อนไปโดยปัญหาโรคโควิด สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีหน้า สถานการณ์ของโรคคง
ได้บรรเทาลง ทางสมาคมฯ จะได้มีการจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 20 ต่อไป ขอให้สมาชิกได้
โปรดติดตามข่าวจากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาต่อไปครับ 

สมาคมฯ ขอเชิญชวนท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้สมัครเป็นสมาชิก ตลอดจนให้ความร่วมมือ
ในการส่งบทความและผลงานวิจัยโครงการพัฒนาวิชาการที่ดำเนินงานประสบผลสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้ทราบโดยทั่วกัน 

ขอขอบคุณบรรณาธิการวารสารฯ และทีมงานที่ผลิตวารสารออกมาตามกำหนดเวลา ท่ามกลาง
อุปสรรคจากโรคโควิด 19 พบกันใหม่ในฉบับต่อไปครับ 

ด้วยความปรารถนาดี 
 

 

(ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์) 
นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

             ส 
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52 

โครงการพัฒนาระบบบริการตรวจรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
    ในชุมชน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

64 

ผลงานเรื่องการลดการสูญเสียการได้ยินจากการใช้ยากลุ่ม Aminoglycoside       71 
ผลงานเรื่องการผ่าตัดระบายฝีที่เต้านมในผู้ป่วยระยะให้นมบุตร 
    ด้วยวิธีใชเ้คร่ืองดูดสุญญากาศ 

78 

สรรหามาฝาก: Clubhouse แอปน้องใหม ่และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง                        81 
สะพายกล้องท่องทั่วไทย สุขใจได้ทอ่งเที่ยว  “อ้อมกอดทรายกับทะเล” 86 
แวดวงสุขศึกษา 92 
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ใบสมัครเข้าเป็นสมาชกิสมาคมวชิาชพีสุขศึกษา 108 
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับสำหรับการส่งเผยแพร่ 109 
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ผลงานเร่ืองการลดการสูญเสียการได้ยินจากการใช้ยากลุ่ม Aminoglycoside 

ทีมงาน PTC (ระบบยา) โรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม่ 
ประกอบด้วย น.ส.กรองทอง ชวพันธุ์ นายแพทยช์ำนาญการ, น.ส.สุธัญญา เสริมชัยวงค์ นายแพทย์ชำนาญการ, 

นายจิรศักดิ์ วรรณชัย นายแพทย์ชำนาญการ, นายนันทพงศ์ เถ่ือนยืนยงค์ เภสัชกรชำนาญการ,  
น.ส.ณัฎฐิยาพร ไชยาโส เภสชักรชำนาญการ, นายพีระศักดิ์ ก๋าติ๊บ เภสัชกรชำนาญการ,  

น.ส.สายฝน วงค์คม พยาบาลวชิาชพีชำนาญการ, น.ส.ศภุลักษณ์ ใจบุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ,  
นายปรมินทร์ รุ่งทรัพย์สิริกุล พยาบาลวชิาชีพ, น.ส.ฐิติมา ยาสมุทร นักวิชาการสาธารณสุข 

 

ความสำคัญและที่มาของปัญหา 
อุบัติการณ์เกิด ototoxicity จากยาฉีด amikacin ความรุนแรงระดับ G ในผู้ป่วย NTM ที่ใช้ยาสูตร 

Amikacin 750mg IM จันทร์-ศุกร์ + Clarithromycin 500mg 1x2ac + Co-trimoxazole Forte 1x2pc + 
Moxifloxacin 400mg 1x1pc OD ระยะเวลาในการรักษานาน 12 เดือน โดยผู้ป่วยเริ่มใช้ยา 25 ธ.ค. 2561 
แจ้งมีอาการหูอ้ือ ได้ยินไม่ชัด หลังใช้ยาไป 9 เดือน ได้รับการวินิจฉัย cochleotoxicity from Amikacin และ
หยุดยาในเดือนที่10 นอกจากนี้เคยมีเหตุการณ์ kanamycin induce AKI, ototoxicity ในผู้ป่วย MDR-TB ที่
ได้รับการรักษาด้วยยาสูตร >6KLfxEtoPCs / >14LfxEtoPCs  ในปี2560 โดยเกิด AKI หลังใช้ยามา 1 เดือน 
และเกิด ototoxicity หลังใช้ยามา 8 เดือน ซึ่งยากลุ่ม aminoglycoside มีผลข้างเคียงที่รุนแรง คือ เกิดพิษ
ต่อไต พิษต่อหูสูง ซ่ึงพิษต่อหูเมื่อเกิดอาการมักเป็นแบบ irreversible และ onset การเกิด unpredictable 
หยุดยาแล้วยังเกิดอาการได้อยู่  โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อมัยโคแบคที เรียที่ ไม่ ใช่ เชื้อวัณ โรค (non - 
tuberculous mycobacteria, NTM) และ ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานก ที่ต้องใช้ยาเป็นระยะเวลาหลาย
เดือน โรงพยาบาลฝาง มียากลุ่ม aminoglycoside ทั้งหมด 4 รายการ ได้แก่ amikacin inj. gentamicin inj. 
kanamycin inj. และ streptomycin inj.   

การร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของทีมระบบยา โรงพยาบาลฝาง (PTC) พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสืบ 
เนื่องมาจากระบบที่ไม่มีแนวทางเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา amikacin ขาดการส่งต่อข้อมูลให้
คลินิกวัณโรค เพ่ือประสานปรับเปลี่ยนการรักษาและแจ้งเจ้าหน้าที่รพ.สต. หยุดฉีดยา amikacin ขาดการ
ตรวจสอบการฉีดยาให้ผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เช่น ใบฉีดยา จำนวนครั้งที่ฉีดยาตามคำสั่งแพทย์ การเก็บ
รักษายา ความคงตัวของยา การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา(ADR)ข ล่าช้า ในส่วนของ
เจ้าหน้าที่พบว่าขาดการตรวจสอบประวัติการรักษาย้อนหลัง มีการสั่งจ่ายยา amikacin ไม่ครบวันนัด มีการสั่ง
จ่ายยา amikacin หลังจากที่แพทย์หยุดยาแล้ว สุดท้ายเกิดจากตัวผู้ป่วยเองโดยผู้ป่วยขาดความตระหนักถึง
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา amikacin  

ก วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Multidrug-resistant tuberculosis, MDR-TB) หมายถึง วัณโรคที่ดื้อยา อย่างน้อย 2 
ขนาน คือ isoniazid และ rifampicin ร่วมกัน และอาจดื้อยาขนานอ่ืนๆ ร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้     
ข ADR (Adverse Drug  Reaction) หมายถึงปฏิริยาตอบสนองต่อยาที่เป็นอันตรายแก่ร่างกาย ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเอง
เมื่อใช้ยาในขนาดปกติ เพื่อการป้องกัน วินิจฉัย บรรเทา หรือบำบัดรักษาโรคหรือเพื่อเปลี่ยนแปลง แก้ไขการทำงาน
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ของอวัยวะในร่างกาย  แต่ไม่รวมถึงการใช้ยาในขนาดสูงทั้งโดยตั้งใจ หรือมิได้ตั้งใจ หรือจาก การใช้ยาไปในทางที่ผิด 
(สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) 

 
ดังนั้น ทีมระบบยา โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันจัดทำ

แนวทางการเฝ้าระวัง และติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากลุ่ม aminoglycoside เชิงรุกเพ่ือให้
ผู้ป่วย ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากการใช้ยา 

 

วัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวัง  
1. เพ่ือให้ผู้ป่วยที่ใช้ยาในกลุ่ม aminoglycoside ในคลินิกวัณโรคได้รับการเฝ้าระวังอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยา 
2. เพ่ือลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ที่ก่อให้เกิดความพิการจากการสูญเสียการได้ยินในผู้ป่วย

ที่ได้รับยากลุ่ม aminoglycoside 
 

Time line การเกิดอุบัติการณ์  
Case NTM  

 ปี 2559 Dx. TB bone& spine เชื้อ NTM เริ่มรักษากับ รพ.นครพิงค์ ส่งต่อมา continue phase    
ที่ฝางจนครบ 12 เดือน 
 ปี  2560 มี abscess ที่หลัง 25/5/60 ส่ง tissue PCR = MTB sense ต่อ IR สูตร 2 IRZE/10IR 
(ร่วมกับสูตร NTM ต่อด้วย) รักษาครบ มิ.ย.61 
 ปี 2561 ปวดศอกซ้าย Film osteolytic lesion , วันนี้มี abscess ขึ้นมาตำแหน่งรอยโรค/ สัปดาห์
ก่อน Admitด้วยปวดท้องมี ascites  
 
 

 

 

 

 

 

 

พบเชื้อ NTM  
(M.genavense, M.simiae) 
consult ศูนย์วัณโรค สคร.1  

plan สูตรยารักษา คือ 
1. Amikacin 750mg IM จันทร์-ศุกร์ 
2. Clarithromycin 500 mg. 1x2 ac 
3. Co-trimoxazole Forte 1x2 pc 
4. Moxifloxacin 400 mg. 1x1 pc OD 
   ระยะเวลาในการรักษา 12 เดือน 
   ผลตรวจ eGFR=106.18 ติดตาม BUN, Cr 

25/12/2561 

 

27/11/2561 

 

R/O TB bone  
& joint  

ส่ง aspirate ก้อน
หนองที่ศอกที่ 

OPD.  
ส่งตรวจ LPA, 
culture TB  

+ try treat IRZE 

 

-รพ.สั่งซื้อ moxifloxacin  
ให้ผู้ป่วย 

-สั่งจ่าย Moxifloxacin  
ผิดเป็น 400mg 1x1pc 

เฉพาะวันจันทร์ F/U 2 wk 
(dosage too low  
จาก Moxifloxacin  

400 mg/day  
เป็น 400 mg/wk) 

 

8/01/2562 

  ต่อ 
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เป้าหมาย  

ผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับยากลุ่ม aminoglycoside ในคลินิกวัณโรคได้รับการเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใชย้า 
 

 

24/9/2562 

 

รพ.สต.ม่อนปิ่น           
ส่งตัวผู้ป่วยมา 

เพ่ือรับการตรวจ 
รักษาที่ รพ.เร่ือง 
Hearing loss 

 

31/09/2562 

 

ตรวจ ENT suspected 
ototoxic form Amikacin  
ให้ความเห็นว่า จำเป็นต้องใช้ 
“ผู้ป่วยแจ้งว่า หูอื้อมา 3 เดือน 

หูซ้ายอื้อไม่ค่อยได้ยิน  
7 วันก่อนหูขวามีเสียงว๊ีด”     

ทีม COC แนะนำให้มาตรวจ 
กับ ENT 

 

COC เย่ียมบ้าน 
แจ้งว่าหดัูบ 

- Consult สคร.1 
ให้ off amikacin ได้  

ไม่จำเป็นต้อง add ยาอะไร
เพ่ิม รักษา NTM  
มาได้ 10 เดือน 

+ แผลแห้งดีแล้ว 
- แจ้ง รพ.สต. 

หยุดฉีดยา amikacin 
 

04/11/2562 

 

ญาติมาขอยาเพ่ิม 
บอกว่าได้ยาไม่ครบ   

มีการสั่งใช้ และจ่ายยา 
Amikacin 750mg IM OD 

20vials   

01/11/2562 

 

ตรวจ ENT  
ABR R: severe SNHL 

L: profound deafness 
Dx cochleotoxicity from 

Amikacin ENT ส่งconsult TB 
clinic off amikacin เนื่องจากยา 
Amikacin half life ในcochlea 

นาน หลังoff ยา อาจจะยัง persist 
SNHL แต่เร่ือง reversible = 
possibly นัด next 6 mo 

 

31/10/2562 

 จบสิน้ ต่อ 

19/09/2562 

 

ญาติให้ประวัติว่ามีหูอื้อ

มา 2 สัปดาห์ ได้ยนิ   

ไม่ชัด ส่ง OPD ENT 

นัด 16/10/2562 

 

 ต่อ ต่อ 
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กิจกรรมพัฒนา (Process)  

1. จดัทำแนวทางเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยาในกลุ่ม aminoglycoside ในคลินิกวัณโรค 

ของโรงพยาบาลฝางโดยผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับยาstreptomycin kanamycin amikacin gentamicin ต้อง

ได้รับการตรวจ AFB หลังเริ่มยาครบ 1 เดือน เพ่ือให้พ้นระยะแพร่กระจาย ป้องกันการแพร่กระจายสู่ผู้ป่วย

รายอื่นและเจ้าหน้าที่ หากผล AFB เป็นลบ ให้คลินิกวัณโรคส่งผู้ป่วยพบแพทย์ ENT เพ่ือตรวจร่างกาย และนัด

คิว audiogram สำหรับผู้ป่วยเดินได้ หรือนัดคิว auditory brainstem response (ABR) สำหรับผู้ป่วยที่เดิน

ไม่ได้  โดยประกันเวลาที่ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจภายใน 1 – 2 สัปดาห์หลังการตรวจร่างกาย เพ่ือตรวจสอบ

การได้ยินไว้เป็นbaseline และนัดติดตามผู้ป่วยตรวจ audiogram หรือ ABR ทุกเดือนจนสิ้นสุดการรักษา 

และหลังหยุดฉีดยา 6 เดือน 

2. ให้ความรู้กับผู้ป่วย โดยผู้ป่วยที่ใช้ยาฉีดทุกรายต้องพบเภสัชกรประจำคลินิกวัณโรคทุกครั้ง เพ่ือ

รับทราบข้อมูลอาการสัญญาณเตือนที่สงสัยว่าเกิดพิษต่อหูจากยากลุ่ม aminoglycoside ที่อาจเกิดขึ้นให้

ผู้ป่วยเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์และสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รพ.สต. หากมีอาการเกิดขึ้น และตรวจสอบ

รายการยาอ่ืนที่ผู้ป่วยใช้ร่วมที่เพ่ิมความเป็นพิษต่อหู เช่น ยาfurosemide มีผลเพ่ิม ototoxicity รวมทั้ง

ติดตามอาการหลังใช้ยา 

3. จัดทำแบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงจากยากลุ่ม aminoglycoside เพ่ือให้เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สอบถามอาการที่สงสัยว่าเกิดพิษ ต่อหูก่อนฉีดยาให้ผู้ป่วยทุกครั้ ง แบบ

checklist 5 อาการ ได้แก่  

     1) เดินเซ (ataxia)    

     2) เวียนศีรษะ (dizziness)   

     3) เห็นภาพเต้น (oscillopsia)  

     4) หูอื้อ มีเสียงดังในหู (tinnitus)           

     5) hearing loss แบบ bilateral เป็นทั้ง 2 ข้าง เป็นมานานเท่าไหร่ พร้อมระบุรายละเอียดการ

ผสมยาแนบไปกับยาทุกครั้ง รวมทั้งข้อมูลความคงตัว เช่น ยาที่เปิดใช้แล้วหากเหลือให้ทิ้ง  

4. คลินิกวัณโรคจัดทำทะเบียนยาฉีด เพ่ือติดตามการรักษาผลทางห้องปฏิบัติการ และ เรียกกลับใบ

ฉีดยาจากรพ.สต. ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาF/U เพ่ือติดตามความครบถ้วน 

5. ฝ่ายเภสัชกรรมทำข้อมูลสถิติการใช้ยาฉีดกลุ่ม aminoglycoside ต่อเดือนย้อนหลังให้คลินิก ENT 
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Flowchart แนวการดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการรักษาด้วยยากลุ่ม aminoglycoside :  

(ยา streptomycin, kanamycin , amikacin, gentamicin) 

ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรค 

ก่อนเริ่มยาเจาะ Lab Bun, Cr-, LFT 

 

 

2   สัปดาห์ รับยาต่อ เจาะ Lab AST, ALT, (TB, DB ตามความเหมาะสม) 

 

 

1 เดือน  เจาะ  Lab Cr-, AST, ALT (TB, DB ตามความเหมาะสม) 
Sputum AFB X 2 

 

 

                  Sputum AFB X2 ได้ผล = negative       Sputum AFB X2 ได้ผล = positive 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งตรวจหูทุก 1 เดือน หรือตามนัด 
ENT แสะส่งกลับมาคลินิกวัณโรค  

เพื่อบนัทึกประวัติการตรวจหู 

จ่ายยาอีก 1 เดือน และนัด 1 เดือนตรวจ Lab      
Cr-, AST, ALT (TB, DB ตามความเหมาะสม) 

Sputum AFB X 2 ได้ผล = negative  
           ส่งตรวจหูทุก 1 เดือน หรือตามนัด ENT 
และส่งกลับมาคลินิกวัณโรค เพื่อบันทึกประวัติการ

ตรวจหู 
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การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (Performance)  
1.  ผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มaminoglycosideในคลินิกวัณโรคได้รับการเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยาทุกราย 
2. การให้ความรู้กับผู้ป่วยทำให้สามารถค้นพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา กลุ่ม

aminoglycoside ได้อย่างรวดเร็ว จำนวน 2 ราย และไม่พบการเกิดการพิการทางหูจากการใช้ยา 
 

 

แผนภูมิที่ 1  แผนภูมิแสดง ADR (Adverse Drug Reaction) ที่พบในผู้ป่วยที่ได้รับการเฝ้าระวังการใช้ยา 
          กลุ่ม aminoglycoside เดือนธันวาคม 2562 – เดือนสิงหาคม 2563 

 
 

บทเรียนที่ได้รับ   
1. พบผู้ป่วยเกิดอาการ ototoxicity จากการใช้ยากลุ่ม aminoglycoside ก่อนได้รับการตรวจหูครั้ง

แรกตามนัดของ ENT จากข้อจำกัดในการใช้เครื่อง audiogram หรือ ABR ผู้ป่วยต้องพ้นระยะแพร่กระจาย 
ป้องกันการแพร่กระจายสู่ผู้ป่วยรายอื่น และเจ้าหน้าที่ จึงเพิ่มการติดตาม โดยโทรศัพท์สอบถามประเมินอาการ
ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้ยา หลังเริ่มยาไป 2 สัปดาห์ 

2. กลุ่มผู้ป่วยวัณโรคมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน โอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสูตรมาตรฐาน 
ก็มีมากขึ้น เช่น การเกิด hepatitis ซึ่งจะทำให้มีผู้ป่วยต้องได้รับยาในกลุ่ม aminoglycoside เพ่ิมข้ึน การเกิด 
ADR จากยาดังกล่าวก็จะเพ่ิมขึ้น บุคลากรทางการแพทย์ มีความกังวลเกี่ยวกับ ADR จากยาที่ผู้ป่วยจะได้รับ 
ทำให้มีการตระหนักในการใช้ยามากยิ่งขึ้น 

3. ผู้ป่วยได้รับทราบอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่อาจเกิดขึ้นทำให้เกิดการเฝ้าระวัง และได้รับการ
แก้ไขเม่ือเริ่มเกิดอาการตั้งแต่แรกๆ 

 

กราฟแสดง ADR ที่พบในผู้ป่วยที่ได้รบัการเฝ้าระวังการใชย้า

กลุ่ม aminoglycoside เดือน ธ.ค.62 – ส.ค.63 
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คำแนะนำการเตรียมตน้ฉบับสำหรับการส่งเผยแพร่ 
วารสารสมาคมวชิาชีพสุขศึกษา 

Journal of The Health Education Professional Association 
http://hepa.or.th/journal.php 

อีเมล์ hepathai@gmail.com, kmkaeo@gmail.com     
 
 

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา 
ก่อนการเผยแพร่ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะรับบทความวิชาการ งานวิจัย และสาระความรู้ 
ด้านสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค จากสมาชิกสมาคมฯ 
ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลทั่วไป เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีแนวทางการจัดเตรียมตน้ฉบับ ดังนี้ 
 
 
ลักษณะของบทความทีส่่งเผยแพร่  

1. เป็นบทความวิชาการด้านสุขศกึษา พฤตกิรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค   
ในรูปแบบ บทความทางวิชาการ สาระความรู้/เรื่องเล่าจากประสบการณ์/สรุปบทเรียน หรือ ผลงานวิจัย  
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินชีวิต  

2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. เป็นบทความทีไ่มไ่ด้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ 
4. เป็นบทความท่ีไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 
5. ระบุชื่อเจ้าของบทความและรายละเอียดการติดต่อ  

 
 

รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ 
บทความวิชาการ ต้นฉบับจดัพิมพ์ ขนาด A4 ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ระบุชื่อ

เรื่องไว้บรรทดัแรก กึ่งกลางหน้า บรรทัดถัดมาระบุชื่อเจ้าของบทความและสถานทีท่ำงาน จัดหัวขอ้ตามความ
เหมาะสม ควรระบุแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงประกอบไว้ด้วย ความยาวเรื่องไม่เกิน 12 หนา้  

 
 
 

http://hepa.or.th/journal.php
http://hepa.or.th/journal.php
http://hepa.or.th/journal.php
mailto:hepathai@gmail.com
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ผลงานวิจัย ต้นฉบับจัดพิมพ์ ขนาด A4 ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ความยาว
เรื่องไมเ่กิน 12 หน้า จัดหัวข้อตามลำดับดังนี้ 

 
1. ชือ่เรื่อง (ภาษาไทย จัดกลางหน้ากระดาษ ใช้ตัวหนา) 
2. ระบุชือ่ผูวิ้จัย ผู้ร่วมวิจัย และสถานทีท่ำงาน  
3. บทคัดยอ่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 250 คำ) โดยระบุคำสำคัญทีบ่รรทัดสุดท้าย  
4. เนื้อหา ประกอบดว้ย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา เอกสารอ้างอิง 
5. ระบบการอ้างอิง ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบ APA style หรือระบบ นาม-ปี ของ Publication 

Manual of the American Psychological Association  
  
ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ที่อีเมล์ kmkaeo@gmail.com; hepathai@gmail.com  
ส่ง บรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา อาคาร 3 ช้ัน 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที ่420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 

 

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา จัดบริการเพือ่สังคม  
เผยแพร่ชั้นหนังสือ “รอบรู้ ทันสมัย น่าอ่าน” 
ดาวโหลดได้ฟรี ที ่ http://hepa.or.th/journal.php 
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การประชาสัมพันธ์ธุรกจิในวารสารและอัตราค่าบริการ 
 

วารสารฯ ได้จัดหน้าประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป เพ่ือการเผยแพร่ข้อความ 
และภาพโฆษณา ซ่ึงกองบรรณาธิการพิจารณาแล้วว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพและการปฏิบัติตวัของประชาชน 

 
อัตราค่าบริการ มีดังนี ้
1. พ้ืนทีห่น้าก่อนปกหลัง เต็มหน้า ราคา 2,000 บาท   
2. พ้ืนทีห่นา้ก่อนปกหลัง ครึ่งหน้า ราคา 1,000 บาท    
3. พ้ืนทีอ่ื่นหรือการจัดวางสอดแทรกเนื้อหาในรูปแบบอ่ืนๆ ราคาตามการตกลงเป็นรายกรณี   

ผู้ประสงค์จะใช้พ้ืนที่ของวารสารฯ นี้ ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรือโฆษณาสินค้าและบริการ 
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