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สรุปกำรประชุมเรื่อง วิทยำกำรก้ำวหน้ำทำงกำรพยำบำลเด็ก

(Pediatric Nursing Update) วันที่  14-16 พฤษภำคม 2557  ผู้จัด

สมำคมพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์แห่งประเทศไทย ผู้เขำ้ร่วมประชุมนำงยุ

คนธ์ เมืองช้ำง   และนำงสำวศิริธิดำ  ศรีพิทักษ ์   

ประเดน็ทีไ่ดจ้ำกกำรประชมุ ดงันี้ 

บทบำทพยำบำลเดก็ในทศวรรษหนำ้ เน้นใช้แผนพฒันำเด็กและเยำวชน

แห่งชำติ พ.ศ. 2555-2559 

โดย เน้น 5 ประเดน็คือกำรดูแลเด็กด้ำนอำรมณ์ กำรดูแลเด็กด้ำนอำหำร 

โรคไข้เลอืดออกและกำรพยำบำล  โรคหอบหืดและกำรพยำบำล กำร

ดูแลเด็กระยะสุดท้ำย 

1.กำรดแูลเดก็ดำ้นอำรมณ์ พื้นฐำนกำรส่งเสรมิพัฒนำกำรเดก็ด้ำนสมอง

ได้แก่ สมัพันธภำพ ควำมรัก ควำมอบอุ่น พัฒนำกำรอำรมณ์ และทักษะ

กำรคิด โดยกำรให้ควำมส ำคัญกับเวลำมีปฏิสัมพันธก์ับเด็กเพื่อพฒันำ

ระบบประสำทพื้นฐำน เช่น เล่น พูดคุย สนใจ มอง ส่งเสยีงโต้ตอบ เพรำะ

ระบบประสำทพื้นฐำนไม่แขง็แรงจะท ำให้กำรท ำงำนของระบบประสำท

ขั้นสูงติดขัด ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ กำรคิดสร้ำงสรรค์ 

กำรวำงแผน กำรใช้ภำษำ กำรท ำงำนที่ซับซ้อน กำรส่งเสริมพัฒนำกำร

เด็ก3-5ปีซึ่งเป็น Clitical period ช่วงที่สมองส่วนหน้ำมีกำรพัฒนำมำก

ที่สุดกระบวนกำรส่งเสริมพฒันำกำรจะผ่ำนกำรเล่น กำรท ำงำนบ้ำน โดย

เน้นเรื่องขั้นตอน กฎกติกำ และวินัย ท ำใหก้ำรเรียนรู้ของเด็กเป็นเรื่อง

สนุก และอย่ำลืมควำมรักกับเสียงหัวเรำะเป็นสิ่งส ำคัญ อยำกให้ลูกเก่ง

และฉลำด เน้นเลน่ เลียนแบบ และลงมือท ำ  

2.กำรดแูลเดก็ดำ้นอำหำร อำหำรเดก็เน้นตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์และตัวเดก็

เองเพรำะถ้ำมีภำวะขำดสำรอำหำรจะท ำให้สมองไม่พฒันำเพรำะโอกำส

ทองอยู่ในช่วง 3 ปีแรกเพรำะถ้ำแก้ปัญหำหลัง 3 ปีไอคิวจะไม่ค่อยขึน้ 
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แม่ควรควำมรู้เรื่องอำหำรตั้งแตต่ั้งครรภ์ ควรกินโฟเลทตั้งแตก่่อน 

conception ต่อเนื่องอย่ำงน้อยตลอดไตรมำสแรกของกำรตั้งครรภเ์พื่อ

ป้องกัน neural tube defect กำรให้นมแม่อย่ำงเดียวจนครบ 6 เดือน

ดูแลเด็กไม่ให้มภีำวะทุพโภชนำกำร ขำดธำตุไอโอดีน และโลหติจำง

จำกกำรขำดเหลก็ เพรำะกำรขำดไอโอดนีเป็นสำเหตุส ำคัญที่สุดของ

Brain damage ในโลก กำรขำดธำตุเหล็กท ำให้ไอคิวต่ ำลง 5-10 จุด

และมีผลระยะยำวถึงวัยรุ่นท ำให้โตช้ำ ภูมิต้ำนทำนบกพรอ่ง  โลหิตจำง 

อ่อนเพลีย เฉื่อยชำ สมำธิสั้น ควำมสำมำรถในกำรเรียนและสติปัญญำ

ต่ ำลง โรคที่เกิดในวัยผูใ้หญ่เกี่ยวเนื่องจำกภำวะสุขภำพในวัยเด็ก เชน่ 

เด็กแรกเกิดน้ ำหนกัน้อยแลว้น้ ำหนักเกินหรืออว้นในวัยเด็กหรือวัย

ผู้ใหญ่เพิม่ควำมเสีย่งเป็นโรคหัวใจ หลอดเลอืด เบำหวำนชนิดที่2 และ

ควำมดันโลหิตสูงเป็น 2 เทำ่ เด็กแรกเกิดน้ ำหนักมำกแล้วอ้วนเร็วก่อน 2 

ปีเพิ่มควำมเสี่ยงเป็นโรคอว้น เบำหวำนชนิดที2่ 

เด็กที่คลอดก่อนก ำหนดเลี้ยงให้โตในช่วงเดือนแรกถึง 1 ปีเพิ่มควำม

เสี่ยงเป็นเบำหวำนชนิดที2่ 

3.โรคไขเ้ลอืดออกเป็นโรคในชุมชนเพรำะจะมนี้ ำขัง มักพบชุกปีเว้นปี

สำยพันธุ์ที1่,2 และ3 พบมำก ส่วนสำยพันธุ์ที่4 พบน้อยสุด แต่ควำม

รุนแรงและอัตรำกำรเสียชวีิตไม่แตกตำ่ง กำรติดเชื้อครั้งที่สองจะรุนแรง

กว่ำติดเชือ้ครั้งแรก อำยุที่พบมำกคอืวัยเรียน เพรำะเด็กมักถกูยุงกัดที่

โรงเรียน กำรรณรงค์ก ำจัดควรท ำที่โรงเรยีนหรือศนูย์เด็กเลก็ แตเ่ด็ก

อ้วนจะมภีำะวะแทรกซ้อนและเสียชีวติมำกกว่ำ ถ้ำเป็นในเดก็อำยุน้อย

กว่ำ 6 เดือนจะรุนแรงเหมือนกำรติดเชื้อครั้งที่สอง เป็นโรคของเดก็

แข็งแรงมกัไม่พบไข้เลือดออกในเด็กที่มีโรคประจ ำตวัเพรำะปฏิกิริยำ

รุนแรงเกิดจำกกำรหลั่งสำรไซโตไคนอ้ย อำกำรไข้เลือดออกคล้ำย

ไข้หวัดมำกแต่เด็กอำยุมำกกว่ำ 5ปีถ้ำเป็นหวัดมักไม่ค่อยมีไข้ แต่ถ้ำมีไข้

จะต้องนึกถึงไข้เลอืดออก คออักเสบ ทอนซลิอักเสบ และไข้หวัดใหญ่

เป็นส ำคัญ ถำ้มีอำกำรท้องเสีย ปำกแดงเป็นอำกำรเด่นให้นกึถึง

ไข้เลือดออก ไข้เลือดออกมักช็อคตอนเย็นหรือกลำงคืนซึ่งบำงคน
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เท่ำนั้นที่ช็อค เกณฑก์ำรวินิจฉัยไข้เลือดออกตำมหลักของWHO 

SEARO ปี 2011มี 4 ข้อคอื1.มีไข้สงู2-7วัน 2.มีหลักฐำนเลือดออกง่ำย

คือผลทูนเิกท์เทสเป็นบวก มีจุดpetechiae มีจ้ ำเลือดมีเลือดออกจำกเยื่อ

บุทำงเดินอำหำร 3.เกล็ดเลือดน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ100,000 4. มีภำวะ

plama leakageเนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของplasma permeability จะท ำ

ใหh้ematrocritสูงขึ้นจำกเดิมมำกกว่ำหรือเทำ่กับ20%จำกเดิมหรือมีค่ำ

ลดลงในช่วงconvalescence หรือมีหลักฐำนว่ำมีกำรรั่วของplasma

ออกมำภำยนอกหลอดเลือด เช่น pleural effusion,ascitesหรือ 

hypoproteinemia/albuminemia หลักกำรดแูลในระยะไขใ้หก้ำรรักษำ

ตำมอำกำร ให้น้ ำเกลือเพื่อรักษำสัญญำณชีพ ให้ยำพำรำเซตตำมอลลด

ไข้แต่ไมค่วรให้มำกเกินไป ห้ำมยำแอสไพรนิและไอบูโปรเฟน ส่วนใน

ระยะวิกฤตให้น้ ำเกลือ สำรน้ ำอื่นๆ เลือด พลำสมำ ตำมควำมจ ำเป็นและ

รักษำประคับประคองอำกำรอื่นๆ นอกจำกนั้นใหห้ลีกเลี่ยงอำหำรรสจัด 

อำหำรทีม่ีสีแดงด ำน้ ำตำล ดื่มน้ ำเกลือแรห่รือน้ ำผลไม้แทนน้ ำเปล่ำ ใช้

น้ ำอุ่นหรอืน้ ำธรรมดำเช็ดตัวลดไข้ อำจให้รับประทำนผลไม้ที่มวีิตำมินซี

หรือรับประทำนวติำมินซเีสริมเมื่อแพทย์ให้กลับบ้ำน ถ้ำมีอำกำรดังนีเ้มื่อ

กลับบ้ำนให้รีบมำโรงพยำบำลทันที ได้แก่อำเจียนมำก ปวดท้องมำก มี

เลือดออก ไข้ลดลง ตัวเย็นผิดปกติ มอืเท้ำเย็น เหงื่อแตก กระสับกระส่ำย 

ไม่ปัสสำวะนำนเกิน 6 ชั่วโมง ซึมลงไม่ค่อยรู้สึกตัว หอบเหนื่อย บวม 

ไข้เลือดออกถ้ำแก้ไขไม่ทันจะท ำให้เกิดภำวะแทรกซ้อนที่อันตรำย คือ 

น้ ำเกิน ไตวำย ภำวะเลือดออกไม่หยดุ(DIC) และHepatic 

encephalopathy 

ในกำรเขยีนNurse’snote มีข้อควรแนะน ำ คือ ต้องน ำอำกำรหรือ

ประเด็นปญัหำของผู้ป่วยมำเฝ้ำระวัง คิดเสมอว่ำโอกำสที่เกิดกับผู้ป่วยคือ

อะไร บันทึกใหต้รงกับสภำพผู้ป่วย เข้ำใจแนวทำงกำรรักษำและใช้กำร

สื่อสำรแบบปรึกษำทีม อยำ่ละเลยอำกำรผู้ป่วยที่ผิดปกติ อย่ำปล่อยให้

ภำวะผิดปกติเป็นไปอย่ำงต่อเนือ่งนำน รำยงำนแพทย์อย่ำงมีข้อมูล

เด่นชัดพร้อมตัวเลข มีกำรท ำงำนเปน็ทีมและเน้นผู้ป่วยเป็นส ำคัญ และ
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เน้น 3E concern คือ E1 คือEarly Detection,E2 คือ Early 

Notification,E3 คือ Early Intervention & Treatment จำกผลกำรวิจัย

ของสุรำงรัตน ์ พ้องพำนและคณะ นักศึกษำปริญญำเอก

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เพื่อพัฒนำระบบคะแนนเพื่อท ำนำยควำมรุนแรง

ของกำรติดเชื้อเด็งกี่ ในเดก็อำยุ1-15ปี ที่ติดเชื้อเด็งกี่จ ำนวน 1,212 คน

ที่โรงพยำบำลสวรรค์ประชำรักษ์ โรงพยำบำลก ำแพงเพชร และ

โรงพยำบำลอุตรดติถ์ โดยศึกษำแบบ Retrospective cohort study 

พบว่ำกำรดูแลผู้ปว่ยโดย routine laboratory ตั้งแต่เริ่มแรกและดูแล

ต่อเนื่องแบบวันต่อวันพบว่ำสำมำรถ monitor อำกำรและควำมเสีย่งของ

โรคได้ ผลวิจัยยงัพบว่ำกำรน ำระบบคะแนนที ่ monitorไปใช้จะท ำให ้

early detection, close surveillance, reduce severe complication, 

reduce case fatality rate  และระดับกำรใช้ควรใช้ตั้งแตใ่นระดับ

โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบลซึ่งควรมีกำรตรวจCBC และให้ใช้กับ

โรงพยำบำลทุกระดับ 

  

 

           

 


