
การพฒันาการดูแลผู้ป่วย เมลอิอยโดสิส
(Melioidosis) ในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนมไพร

นําเสนอโดย

กลัญา  สุทธิธรรม  

พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ 

ตกึผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนมไพร  จังหวดัร้อยเอด็



ความสําคญัและความเป็นมา

� โรคเมลิออยโดสิสเป็นโรคติดเชื�อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei 
เป็นเชื�อที&อยูใ่นดิน พบมากในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นโรคที&มีอตัราการเสียชีวิตสูงร้อย
ละ 48 (นิมิต เลิศพฒันสุวรรณ, 2542) 

� ผูป้่วยที&ติดเชื�อจะพบอตัราการเสียชีวิตไดสู้งถึง ร้อยละ 74 พบในผูช้าย
มากกวา่ผูห้ญิง ช่วงอาย ุ40-60 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพทาํนา และพบมากใน
ฤดูฝน (Suputtamongkol et al., 1994) 



� อาการแสดงส่วนใหญ่ร้อยละ 50-65 พบการติดเชื�อในกระแสเลือด
(Septicemia Melioidosis) 

� รักษาไดด้ว้ยยาปฏิชีวนะคือ ceftazidime ฉีดนาน 14 วนั หลงัจากนั�นบาง
รายอาจไดย้าชนิดรับประทาน และติดตามตรวจหาเชื�อต่อ เพราะผูป้่วยอาจ
เกิดภาวะกลบัเป็นซํ�า (relapse) ได้

� ทาํใหร้ัฐบาลตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการรักษาปีละไม่ตํ&ากวา่ 150 ลา้นบาท และ
ยงัตอ้งสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกดว้ย 
(ศูนยว์ิจยัเมลิออยโดสิส คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2549) 

ความสาํคญัและความเป็นมาความสําคญัและความเป็นมา



� โรงพยาบาลพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็ พบมีผูป้่วย refer ไปรับการรักษา
ที&โรงพยาบาลประจาํจงัหวดัเนื&องจากไม่มียา Ceftazidime 

� องคก์รแพทยร์่วมกบัฝ่ายเภสชักรรมจึงไดจ้ดัซื�อยา Ceftazidime เพื&อใช้
รักษาผูป้่วย ทาํใหม้ีอตัราการครองเตียงนานขึ�น 

� ผูป้่วยส่วนใหญ่เมื&อรักษาจนอาการดีขึ�น แต่ยงัรับยาไม่ครบตามกาํหนด 
ตอ้งการกลบัไปรักษาต่อที&สถานีอนามยัใกลบ้า้น  เพื&อประหยดัค่าใชจ้่าย
ของผูป้่วยและญาติ และเพื&อลดอตัราการครองเตียงของโรงพยาบาล 

ความสาํคญัและความเป็นมาปัญหาและสาเหตุ



วธิีหาสาเหตุ

� จากการดูแล และพดูคุยกบัผูป้่วยและญาติ

� การประชุมปรึกษาในทีม

� การศึกษาเวชระเบียน เกี&ยวกบั อตัราการเกิดโรค อตัราการครองเตียง 
ค่าใชจ้่าย ในปีที&ผา่นๆมา



• ตึกผูป้่วยในจึงไดจ้ดัทาํแนวทางการพฒันาการดูแลผูป้่วยโรคเมลิออย
โดสิสขึ�น เพื&อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ผูป้่วยและญาติ เพื&อลดระยะ
วนันอนโรงพยาบาล และใหผู้ป้่วยไดร้ับการดูแลรักษาอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นต่อไป

แนวทางแก้ปัญหา



วธิีคดิหาแนวทางแก้ไขปัญหา

• การพดูคุย ปรึกษาหารือ ถึงปัญหาที&พบในแต่ละครั� งในแต่ละวนั

• นาํปัญหาที&ไดม้าปรับปรุงแกไ้ข

• การคน้ควา้หาความรู้ การศึกษาคู่มือการดูแลผูป้่วยวณัโรค



• วตัถุประสงค์ เพื&อศึกษาผลของแนวทางการพฒันาการดูแลผูป้่วย

                            โรคเมลิออยโดสิส

• คาํถามการวจิัย ผลของการพฒันาการดูแลผูป้่วยโรคเมลิออยโดสิสเป็น

                 อยา่งไร



� ขอบเขตการวจิยั
     การศึกษาครั� งนี� ใชว้ิธีการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) จากเวช

ระเบียนผูป้่วยโรคเมลิออยโดสิส เพื&อศึกษาผลของการพฒันาการดูแล
ผูป้่วยโรคเมลิออยโดสิส ที&เขา้รับการรักษาในตึกผูป้่วยใน โรงพยาบาล
พนมไพร และมีผลการตรวจหาเชื�อ Burkholderia pseudomallei ให้
ผลบวก ตั�งแต่วนัที& 1 กนัยายน ถึง 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 27 ราย



นิยามศัพท์

� ผูป้่วยโรคเมลิออยโดสิส  ผูป้่วยที&ติดเชื�อแบคทีเรีย Burkholderia 
pseudomallei (Psudomonas psudomalle) ที&มีผลการตรวจหาเชื�อ 
Burkholderia pseudomallei ใหผ้ลบวก และเขา้รับการรักษาในตึกผูป้่วย
ใน โรงพยาบาลพนมไพร

� การพฒันาการดูแล           การจดัทาํแผน่พบับนัทึกการดูแลผูป้่วยโรค
เมลิออยโดสิส ซึ&งประกอบไปดว้ย ความรู้เรื&องโรค และขอ้มูลการฉีดยา
แต่ละครั� ง การจดัทาํเอกสารวิธีการเตรียมยาสาํหรับเจา้หนา้ที&สถานี
อนามยั และการติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ที&สถานีอนามยัเพื&อแจง้
ขอ้มูลการดูแลและแผนการรักษาต่อเนื&องก่อนจาํหน่ายผูป้่วยกลบับา้น



ขอบเขตการศึกษาที9เกี9ยวข้อง ดงันี:

• โรคเมลอิอยโดสิส

•การพฒันาการดูแล

เอกสารและงานวจิัยที9เกี9ยวข้อง



� กระบวนการดูแลผูป้่วย

การเขา้ถึงและเขา้รับบริการ

การประเมินผูป้่วย

การวางแผนดูแล

การวางแผนจาํหน่าย

การดูแลผูป้่วย

การใหข้อ้มูลและเสริมพลงั

การดูแลต่อเนื&อง

กรอบแนวคดิในการศึกษา



� การศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study)  ศึกษาผล
ของการพฒันาการดูแลผูป้่วยโรคเมลิออยโดสิส ที&เขา้รับการรักษาในตึก
ผูป้่วยใน โรงพยาบาลพนมไพร แต่วนัที& 1 กนัยายน ถึง 31 ธนัวาคม 
2553 

� คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง จากผูป้่วยที&ไดร้ับการวินิจฉยัวา่
มีการติดเชื�อ Melioidosis ที&เขา้รับการรักษาในตึกผูป้่วยใน 
โรงพยาบาลพนมไพร

วธิีการดาํเนินการวจิัย



� โปรแกรมใหบ้ริการของโรงพยาบาล (HosXP) 
� โทรศพัท ์เพื&อใชต้ิดต่อสอบถามขอ้มูลจากเจา้หนา้ที&สถานีอนามยั

� แผน่พบับนัทึกการดูแลผูป้่วยเมลิออยโดสิส ประกอบดว้ยความรู้เรื&อง
โรคและขอ้มูลของการฉีดยาในแต่ละครั� ง

เครื9องมือที9ใช้ในการวจิัย



(สาํหรับผูป้่วย)

โรงพยาบาล พนมไพร

HN…………………………………

ชื&อ-สกุล............................อาย.ุ......ปี

บา้นเลขที&..........หมู่ที&
..............................

ต.................อ...............จ................
เริ&มรักษาวนัที&...................................

สถานที&รับดูแลต่อ..............................

.............................

แพทยผ์ูใ้หก้ารรักษา..........................

......................................................

เมื&อมีปัญหาปรึกษาเบอร์......................

โปรดอย่าทําหาย

ต้องนําบันทึกนี:มาทุกครั:งที9มาฉีดยา

โรคเมลิออยโดสิสเป็นโรคติดเชื�อ

แบคทีเรียซึ&งไม่มีอาการจาํเพาะ หรืออาจ

ไม่มีอาการทางคลินิก จนถึงมีเนื�อตาย 

แผล ฝี หนองที&ปอด ตบั หรือมา้ม และ

หรือมีการติดเชื�อทางกระแสโลหิตอยา่ง

รวดเร็ว

สาเหตุ
เกิดจากเชื�อแบคทีเรีย Burkholderia 

pseudomallei(Psudomonas psudomalle )

วธิีการติดต่อ
โดยทั&วไปสามารถติดต่อจากการ

สัมผสักบัดิน หรือนํ�าผา่นทางแผลที&ผวิหนงั

หรือหายใจเอาฝุ่ นจากดินที&มีเชื�อ หรือดื&มนํ�าที&มี

เชื�อเจือปน เชื�อเมลิออยโดสิสสามารถอยูไ่ดใ้น

ซากสัตว ์ที&อยูใ่นดินและนํ�า 

ระยะฟักตัว
ระยะฟักตวัอาจสั�นเพียง 2 วนั หรือเป็นปีขึ�นอยูก่บัระยะ

การติดเชื�อและการแสดงอาการของโรค

อาการและอาการแสดง แบ่งเป็น 3 แบบใหญ่ คือ

·  อาการไข้นานไม่ทราบสาเหตุ ผูป้่วยบางรายมีไขเ้ป็น

เวลานาน โดยไม่ทราบสาเหตุ นํ� าหนกัลด ต่อมาจึงเกิด

อาการรุนแรงขึ�น

·  อาการของการตดิเชื:อเฉพาะที9 ส่วนใหญ่พบการติดเชื�อ

ที&ปอด มีอาการเหมือนปอดอกัเสบคือ มีไข ้ไอมีเสมหะ

เลก็นอ้ย ผูป้่วยบางรายมีอาการของฝีในตบั ฝีในกระดูก

หรือเป็นเพียงฝีที&ผวิหนงัเท่านั�น ถา้ผูป้่วยไม่ไดร้ับการ

วนิิจฉยัละรักษาใหถู้กตอ้งอาจเกิดอาการรุนแรงขึ�น 

·  การตดิเชื:อในกระแสโลหิต (septicemic melioidosis) 

เชื�อจะกระจายเขา้สู่กระแสเลือดไปทั&วร่างกาย ผูป้่วยจะมี

อาการรุนแรงและตายอยา่งรวดเร็ว อตัราป่วยสูงมาก 

        โดยสรุปลกัษณะทางคลนิิกของโรคนี:สามารถ

เลยีนแบบโรคอื9นๆ ได้เกอืบทุกโรคขึ:นอยู่กบัตาํแหน่งของ

อวยัวะที9เกดิโรค

การรักษา การใชย้าตา้นจุลชีพที&เหมาะสมเป็นสิ&งที&

จาํเป็น ปัจจุบนัมีแนวทางการรักษาแบบยาชนิดเดียว โด

ใช ้ceftazidime  นาน 14 วนั จากนั�นผูป้่วยควรไดย้าชนิด

รับประทานต่อไปในรายที&มีฝีจะตอ้งมีการผา่ตดัเอาฝี

ออก ซึ&งจะใหผ้ลดีกวา่การใชเ้ขม็เจาะหรือดูดเอาแต่

หนองออก การทาํผา่ตดัควรทาํเมื&อตรวจไม่พบเชื�อใน

กระแสโลหิตแลว้

บันทกึการดูแลผู้ป่วย
โรคเมลอิอยโดสิส

โรคเมลอิอยโดสิส



(สาํหรับเจา้หนา้ที&)

ชนิดยา 

………………………………………

………………………………………

เรื9อง การฉีดยา Fortum
เรียน ......................................................

เนื&องจากผูป้่วยชื&อ.........................................................

เขา้รับการรักษาที&โรงพยาบาลพนนมไพร ป่วยเป็นโรค

Melioidosisไดร้ับยา Fortum ขนาด......กรัม iV drip ทุก

.......... ชั&วโมง / วนัละ………ครั� ง ขณะนี�ไดร้ับยาไป

แลว้ ……. วนั  ยงัคงเหลืออีก ……. วนั ครบ วนัที&  

.................... เวลา ............น. จึงขอความอนุเคราะห์จาก 

เจา้หนา้ที&สถานีอนามยัใหก้ารดูแล และบริหารจดัการยา

แก่ผูป้่วยใหค้รบ 14 วนั ซึ&งมีวธิีการผสมยาดงันี�  

วธิีผสมFortum 

Fortum  1  ขวดมีปริมาณยา 1 กรัม ใหผ้สม sterile 

water 5-10 ml/ขวด นาํยาที&ผสมแลว้ ไปบวกใน

0.9%NSS 100 ml iv drip ในเวลา 30 นาที หลงัจากให้

ยาหมดใช้ Syring draw 0.9% NSS  2.5-3 cc ฉีด ใน 
injection plug ทุกครั� งหลงัใหย้า

จึงเรียนมาเพื&อทราบและดาํเนินการ
ต่อไป

            ตึกผูป้่วยใน โรงพยาบาลพนมไพร

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ&มเติมไดท้ี& 043-
59322 ต่อ 202, 081-9745938

การดูแลรักษา

โรคเมลอิอยโดสิส

 ตึกผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลพนมไพร

            โทร.  043-591322 ต่อ 202

บนัทึกการฉีดยา

ลําดับ
ที9

วัน เดือน ปี เวลา/ผู้ฉีด

06.00 14.00 22.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



�  ประชุมปรึกษาเกี&ยวกบัการพฒันาการดูแลผูป้่วยโรคเมลิออยโดสิส

� ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ และวิธีการพฒันาการดูแลผูป้่วย

�  จดัทาํเอกสาร ไดแ้ก่ แผน่พบับนัทึกการดูแลผูป้่วยเมลิออยโดสิส  

    เอกสารวิธีการจดัเตรียมยาใหผู้ป้่วยสาํหรับเจา้หนา้ที&สถานีอนามยั

� ดาํเนินการตามแนวทางการวางแผนการดูแลผูป้่วย 6 ขั�นตอน 
�   เกบ็รวบรวมขอ้มูล

ขั:นตอนและวธิีการรวบรวมข้อมูล



� วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติบรรยายร้อยละ

การวเิคราะห์ข้อมูล



ชาย

หญิง

51.8 %

48.2 %

ผลการศึกษา 



� ส่วนใหญ่คือร้อยละ 25.9 มีอายมุากกวา่ 61 ปี รองลงมาคือ 20-
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.2 อายเุฉลี&ยคือ 46.6 ปี 
(SD.=17.9)

� ผูป้่วยส่วนใหญ่อาศยัอยูต่าํบลแสนสุข คิดเป็นร้อยละ 18.5 รองลงมา
คือนานวล คิดเป็นร้อยละ 14.8

ผลการศึกษา
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� มีผูป้่วยที&ไปรับการรักษาต่อที&สถานีอนามยัทั�งหมด 22 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 81.5 และไดร้ับการฉีดยาครบตามแผนการรักษาของแพทยท์ุกราย
คิดเป็นร้อยละ 100 แต่อาจไดร้ับยาชา้หรือเร็วกวา่เวลาที&ฉีดบา้งใน
บางครั� ง และมีผูป้่วยจาํนวน 25 รายคิดเป็นร้อยละ 92.6 ที&มา
ตรวจเลือดตามนดัและรับยากินต่อเนื&อง 1-6 เดือน

ผลการศึกษา



การอภิปราย

ผลการศึกษา

� ผูป้่วยเพศหญิงมากกวา่เพศชาย อายเุฉลี&ย 46.6 ปี 

  การศึกษาของ Suputtamongkol, 1994 

� ผูป้่วยมีความพึงพอที&จะไปรับบริการที&สถานีอนามยัใกลบ้า้นคิดเป็นร้อย
ละ 81.5 ทาํใหม้ีค่าใชจ้่ายลดลงเนื&องจากมีจาํนวนวนันอนลดลง และ
ลดความแออดัในโรงพยาบาลได ้คือส่วนใหญ่มีวนันอน 1-5 วนั



� 1.  สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการดูแลผูป้่วยที&มีการติดเชื�อเมลิออยโด
สิสที&ตอ้งการ กลบัไปรับการรักษาต่อที&สถานพยาบาลใกลบ้า้น

� 2.  จากการศึกษาครั� งนี�  แสดงใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของการมีเครือข่าย 
และศกัยภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื�นที&ของสถานีอนามยั 
(รพ.สต.)

ข้อเสนอแนะการนําผลการวจิัยไปใช้



ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยครั:งต่อไป

1.  ศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการไปรับการรักษาที&สถานีอนามยั
ของผูป้่วยและญาติ

2.  ศึกษาความพึงพอใจ ความตอ้งการ ปัญหา และอุปสรรคในการ
ดูแลผูป้่วยของเจา้หนา้ที&สถานีอนามยั



ขอบคุณ

� นายแพทยอ์ดิศร วฒันวงษส์ิงห์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพนมไพร จ.ร้อยเอด็

� องคก์รแพทย ์

� องคก์รเภสัชกรรม

� เจา้หนา้ที&หอ้งปฏิบตัิการ

� เจา้หนา้ที& รพ.สต.ทุกแห่ง

� เจา้หนา้ที&ตึกผูป้่วยใน ตึกผูป้่วยนอก ตึกผูป้่วยฉุกเฉิน

� ผูป้่วยและญาติ

� ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ



ความภูมิใจที9ทาํงานนี:ได้สําเร็จ



ขอบคุณค่ะ


