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C17 : การพยาบาลอาชีวอนามัยผู้ป่วยวัณโรคต่อมน ้าเหลือง  
ในบุคลากรโรงพยาบาลอ้านาจเจริญ 

นางสุภัทรา ศุภโกศล                   โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
 
การดูแลบุคลากรที่เจ็บป่วยจากการท างานมีความจ าเป็น เพราะบุคลากรคือหัวใจส าคัญในการ

พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขปัจจุบัน วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย มีแนวโน้มการติด
เชื้อในบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งโรงพยาบาลอ านาจเจริญ พบอัตราป่วยด้วยวัณโรคต่อมน้ าเหลือง
ในบุคลากรโรงพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น บทความน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนากรณีศึกษา ๒ ราย โดย
ศึกษาประวัติผูปวยจากเวชระเบียน สัมภาษณ์ อาการและอาการแสดง การดูแลตนเอง การกลับเข้าท างาน 
เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคจากการท างาน โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสภาพแวดล้อมใน
การท างานในโรงพยาบาล ของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
การดูแลเพื่อการกลับเข้าท างานของบุคลากรวัณโรคต่อมน้ าเหลือง และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ มีวัตถุประสงค์
เพื่อเพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคจากการท างานและการบริหารจัดการ ศึกษาการดูแลบุคลากรเพื่อการ
กลับเข้าท างาน และเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพบุคลากร กรณีเจ็บป่วยจากการท างาน ผลการศึกษา 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคจากการท างาน ได้แก่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ( Working Environment) ด้าน
ชีวภาพ จากการสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคจากการให้บริการทางการแพทย์ ระบบระบายอากาศในจุดบริการที่
ไม่เหมาะสม ปัจจัยด้านลักษณะงาน ได้แก่ มีการท างานที่เสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค การท างานเป็นกะ 
เวรเช้า บ่าย ดึก ปัจจัยด้านตัวบุคคล ได้แก่ สถานะสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้รับการประเมินความเสี่ยงจากการท างาน การ
เดินส ารวจหน่วยงาน (Walk Through survey) เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม ได้รับการสอบสวน
โรค ได้รับการด าเนินการส่งขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการ
ให้บริการสาธารณสุข ตามแนวทางการคุ้มครองด้านสิทธิประโยชน์ การประเมินบุคลากรก่อนกลับเข้าท างาน 
การปรับเปลี่ยนลักษณะงานให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ จากการศึกษาจึงได้มีการจัดท าแนวทางดูแลบุคลากร
ที่เจ็บป่วยจากการท างานและการประเมินเพื่อการกลับเข้าท างานอย่างเป็นระบบ  
 
ค้าส้าคัญ : วัณโรคต่อมน้ าเหลือง การพยาบาลอาชีวอนามัย 
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ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน      

14 ประเทศของโลกที่มีภาระวัณโรค วัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี และวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง 
จากการคาดประมาณขององค์การอนามัยโลก ปี 2559 ประเทศไทยมีอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับมาเป็นซ้ า 119,000 ราย ผู้ป่วยวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี 10,000 ราย และผู้ป่วยวัณโรคดื้อ
ยา RR/MDR-TB 4,700 ราย ส านักวัณโรครายงานผลการด าเนินงานวัณโรคของประเทศไทยปี 2559 พบว่ามี
ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค (ผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ า) 70,114 ราย ผู้ป่วยวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติด
เชื้อเอชไอวี 6,794 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11 ของผู้ที่ได้รับการตรวจเชื้อเอชไอวี วัณโรคดื้อยาหลายขนาน   
955 ราย และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 13 ราย โดยมีผลส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้ าร้อยละ 82.9(๒) วัณโรค (Tuberculosis หรือ TB) เป็นโรคติดต่อที่ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
Mycobacterium tuberculosis จัดอยู่ในกลุ่ม Mycobacterium tuberculosis complex วัณโรคเกิดได้ใน
ทุกอวัยวะของร่างกาย ส่วนใหญ่มักเกิดที่ปอด (ร้อยละ 80) ซึ่งสามารถแพร่เชื้อได้ง่าย วัณโรคนอกปอดอาจพบ
ได้ในอวัยวะอื่นๆ ได้แก่ เยื่อหุ้มปอด ต่อมน้ าเหลือง กระดูกสันหลัง ข้อต่อ ช่องท้อง ระบบทางเดินปัสสาวะ 
ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท เป็นต้น วัณโรคนอกปอด (extrapulmonary TB) พบได้ประมาณร้อยละ 20 แต่
ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยสัดส่วนของวัณโรคนอกปอดมักจะพบมากขึ้น อวัยวะที่พบบ่อย ได้แก่ ต่อม
น้ าเหลือง (พบมากที่สุด) กระดูก (มักพบที่กระดูกสันหลัง) เยื่อหุ้มปอด ระบบทางเดินปัสสาวะ ล าไส้ เยื่อหุ้ม
สมอง เยื่อหุ้มหัวใจ ผิวหนัง (๒) 

บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต้องเผชิญกับสิ่งคุกคามสุขภาพในระหว่างการท างานที่มีความ 
แตกต่างจากงานอื่น โดยเฉพาะสิ่งคุกคามทางชีวภาพ คือ โรคติดเชื้อต่ าง ๆ เช่น วัณโรคซึ่งเป็นโรคที่ มี
ความส าคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เน่ืองจากจ านวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น และพบปัญหาเชื้อดื้อยา 
ปัญหาการเกิดวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขน้ัน มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค สูงกว่า
ประชาชนทั่วไปถึง 3 เท่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการปฏิบัติงานของ บุคลากร การแพร่กระจายเชื้อ
วัณโรคในสถานพยาบาลอาจมีสาเหตุมาจากการวินิจฉัยล่าช้า การรักษาล่าช้า การแยกผู้ป่วยไม่ได้มาตรฐาน 
การใช้เคร่ืองป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการท าหัตถการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ       
สูดหายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกาย โรงพยาบาลอ านาจเจริญพบอุบัติก ารณ์บุคลากรป่วยด้วยวัณโรค         
ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ จ านวน ๑๑  ราย วัณโรคปอด  ๖ ราย วัณโรคต่อมน้ าเหลือง ๕ ราย บุคลากรทาง
การแพทย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่ง ดังน้ันการดูแลเมื่อเจ็บป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจาก
การท างานจึงต้องมีการจัดระบบการดูแลให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการรักษา การฟื้นฟูสภาพเพื่อการกลับมา
ท างาน รวมทั้งการดูแลด้านสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ซึ่งงานการพยาบาลอาชีวอนามัยใช เป นกฎระเบียบ
พิเศษ และมีความส าคัญตองานหลักของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยและหนวยบริการ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการท างาน พ.ศ.2554 (มาตรฐานพยาบาลอาชีวอนามัย 
กองการพยาบาล) ซึ่งต้องดูแลสุขภาพบุคลากรในหน่วยงาน 

 

ผู้ศึกษาจึงอยากศึกษาการพยาบาลด้านอาชีวอนามัยในการดูแลบุคลากรที่เจ็บปว่ยจากการท างาน โดย
ศึกษารายวัณโรคต่อมน้ าเหลืองที่มีความซับซ้อน ยุ่งยากในการดูแล ต้องใช้กระบวนการพยาบาลอาชีวอนามัย
ในการประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง การดูแลก่อนกลับเข้าท างาน การดูแลชุดสิทธิประโยชน์
ที่มีความครอบคลุมการดูแลต่อเน่ืองจากการรักษาทางกาย เพื่อการดูแลบุคลากรด้านอาชีวอนามัยอย่างมี
คุณภาพ 
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วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคจากการท างาน และการบริหารจัดการ 
๒. เพื่อศึกษาการดูแลเพื่อการกลับเข้าท างานของบุคลากรที่ปว่ยด้วยโรคจากการท างาน 
๓. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพบุคลากรกรณีเจ็บป่วยจากการท างาน 

วิธีด้าเนินการศึกษา 
เปนการศึกษาเชิงพรรณนากรณีศึกษา ๒ ราย โดยศึกษาประวัติผู ป วยจากเวชระเบียน สัมภาษณ์ 

อาการและอาการแสดง การดูแลตนเอง การกลับเข้าท างาน เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคจากการท างาน โดย
ใช้แบบประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการท างานในโรงพยาบาล ของกองโรคจากก าร
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้ม  การบริหารจัดการความเสี่ยง การดูแลเพื่อการกลับเข้าท างานของบุคลากรวัณ
โรคต่อมน้ าเหลือง และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ  
ผลการศึกษา 
ตารางที่ 1 ตารางข้อมูลทั่วไปเปรียบเทียบกรณีศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 
เพศ หญิง หญิง 

อายุ 24 46 

สถานภาพ คู่ หย่า 

ระดับการศึกษา ปวช ปริญญาโท 

อาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พยาบาล 

ระยะเวลาการท างาน 4 ปี 26 ป ี

หน่วยงาน หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก คลินิกอายุรกรรม 

ภูมิล าเนา อ าเภอเสนางคนิคม อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

อาการส าคัญที่มาโรงพยาบาล คล าพบก้อนที่คอข้างขวา คอบวมโต 
มีไข้ร่วมด้วยเป็นก่อนมา โรงพยาบาล
10 วัน 

คล าพบก้อนที่คอข้างขวาคอไม่บวม
โต เป็นก่อนมา โรงพยาบาล  
3 สัปดาห์ 

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน คล าพบก้อนที่คอข้างขวา คอบวมโต 
ปวด กลืนแล้วมีอาการเจ็บ มีไข้ร่วม
ด้วยน้ าหนักลด 3 กิโลกรัม เป็นก่อน
มา โรงพยาบาล 10 วัน 

คล าพบก้อนที่คอข้างขวาคอไม่บวม
โต ไม่มีไข้ เป็นก่อนมา โรงพยาบาล 
3 สัปดาห์ 

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ปฏิเสธอาการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติภูมิแพ้ 
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ข้อมูลทั่วไป กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 
ประวัติการเจ็บป่วยครอบครัว มารดาเป็นเบาหวาน มารดา โรคหัวใจ 

บิดา น่ิวในถุงน้ าดี 

ประวัติการผ่าตัด     - 21 กรกฎาคม 2560 ได้รับการ
ผ่าตัดใส้ติ่ง  
(ในขณะที่ตั้งครรภ์ 5 เดือน) ต่อมา
ผ่าตัดคลอดในปีเดียวกันที่
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
    - 1 ธันวาคม 2560 ได้รับการ
ผ่าตัดคลอดที่ โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 
    - 4 เมษายน 2562 ได้รับการ
ผ่าตัดก้อนที่คอข้างขวาที่ รพ.สรรพ
สิทธิประสงค์ 
- 4 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับการ

ผ่าตัดก้อนที่คอข้างซ้ายที่  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

    - ผ่าตัดคลอดบุตร  ในปี 2543 
และปี 2547 
- ผ่าตัดมดลูกในปี 2550 

ประวัติการได้รับอุบัติเหตุ ปฏิเสธการได้รับอุบัติเหตุ ปฏิเสธการได้รับอุบัติเหตุ 

ประวัติการแพ้ยา/อาหารทะเล ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหารทะเล ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหารทะเล 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี/ดื่มสุรา เคยดื่มแต่เลิกแล้ว ปฏิเสธพฤติกรรมการสูบบุหร่ี/ดื่ม
สุรา 

ประวัติการออกก าลังกาย     ออกก าลังกาย 3 คร้ัง/สัปดาห์ ออกก าลังกายบ้างเป็นบางคร้ัง 
ความถี่ น้อยกว่า  1คร้ัง/สัปดาห์ 

การวินิจฉัย Tuberculous cervical 
lymphadenitis (TCL) 

Tuberculous cervical 
lymphadenitis (TCL) 

  
จากการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลกรณีศึกษา  2 ราย จากประวัติและข้อมูลทั่วไปพบว่ากรณีศึกษา   

รายที่ 1 อาชีพและลักษณะงานเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกระยะเวลา 4 ปี ส่วน
กรณีศึกษารายที่ 2 อาชีพ พยาบาลในคลินิกอายุรกรรม มาเป็นเวลา 24 ปี ลักษณะงานการท างานคือซัก
ประวัติคัดกรองโรคผู้ป่วยที่คลินิกอายุรกรรมซึ่งเป็นคลินิกโรคเร้ือรังทางด้านอายุรกรรมซึ่ งบางทีจะมาผู้ป่วย
คลินิกโรคเร้ือรัง ส่วนอาการส าคัญและอาการปัจจุบันที่มาโรงพยาบาล กรณีศึกษารายที่ 1 มาด้วยอาการ คล า
พบก้อนที่คอข้างขวา คอบวมโต ปวด กลืนแล้วมีอาการเจ็บ มีไข้ร่วมด้วยน้ าหนักลด 3 กิโลกรัม เป็นก่อนมา 
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โรงพยาบาล 10 วัน ส่วนกรณีศึกษารายที่ 2 มาด้วยอาการคล าพบก้อนที่คอข้างขวาคอไม่บวมโต ไม่มีไข้ เป็น
ก่อนมา โรงพยาบาล 3 สัปดาห์ ซึ่งมีประวัติ โรคภูมิแพ้เป็นโรคประจ าตัว และมีพฤติกรรรมสุขภาพด้วยออก
ก าลังกายน้อย 
 

ตารางที่ 2  ตารางพยาธิสภาพการเกิดโรคและการเปรียบเทียบกรณีศึกษา  
 

พยาธิสภาพการเกิดโรค กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 
วัณโรคต่อมน ้าเหลือง  
         จัดเป็นวัณโรคที่ เกิดนอกปอด (extrapulmonary 
tuberculosis) ที่พบบ่อยที่สุดและต่อมน้ าเหลืองที่คอเป็น
ต าแหน่งที่พบวัณโรคนอกปอดบ่อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
จ านวนของต่อมน้ าเหลืองที่คอ จะมีประมาณ 300 ต่อม 
(หรือคิดเป็นร้อยละ 30) 2  จากจ านวนต่อมน้ าเหลือ ง       
ทั่วร่างกายประมาณ 1,000 ต่อม 
 เชื้ อ  mycobacteria ที่ เป็ นสา เหตุ ข องต่ อ ม
น้ า เห ลื องที่ค อ อัก เ สบ มี 2  ช นิด  ได้ แ ก่เ ชื้อ วัณโ รค 
tuberculous mycobacteria (TM) แ ล ะ เ ชื้ อ ช นิ ด 
Nontuberculous mycobacteria (NTM) ซึ่งแต่เดิมมีชื่อ
เรียกห ลายอย่ าง เช่ น atypical anonymous other 
mycobacteria วัณโรคต่อมน้ าเหลืองที่คอ ที่ เกิดจาก   
เ ชื้ อ วัณ โ รค  เ รีย ก ว่ า  โ รค  tuberculous cervical 
lymphadenitis  (TCL) หรือ scrofula ส่วนวัณโรคต่อม
น้ า เห ลื อ งที่ ค อ ที่ เ กิ ด จาก เชื้ อ  NTM เ รีย ก ว่ า โ รค 
nontuberculous cervical lymphadenitis (NCL) TCl 
หรือ  scrofula มี รายง านมานานมาก กว่ า 3,000 ปี 
scrofula มาจากค าละติน หมายถึง glandular swelling 
Hippocretes เคยเขียนบรรยายเกี่ยวกับ scrofulous 
tumor ไ ว้ด้วย  แต่ NCL มี รายง านเป็นคร้ังแ รกโดย 
Prissick และ Masson ในปี พ.ศ. 2493 หลังจากน้ัน ก็มี
รายงานถึงโรค MCL ที่เกิดจากเชื้อ NTM มากขึ้นเร่ือยๆ
การจ าแนกประเภทของผู้ป่วย สามารถจ าแนกประเภทได้
ดังน้ี 
(1) จ าแนกตามผลการตรวจทางแบคทีเรีย 

1) ผู้ป่วยที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณโรค (bacteriologically 
confirmed TB case: B+) หมายถึงผู้ป่วยวัณโรค
ที่มีสิ่งส่งตรวจ (specimen) ผลเป็นบวก โดยวิธี
smear microscopy หรือ  culture หรือวิธีการ
อื่นๆที่ WHO รับรอง เช่น Xpert MTB/RIF, line 
probe assay, TB-LAMP เป็นต้น 

วัณโรคต่อมน ้าเหลือง 
     - พบในต่อมน้ าเหลือง
บริเวณคอข้างขวาขนาด    
1 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีศึกษาเป็นที่ 1 เป็น
วัณโรคนอกปอด 
(extrapulmonary 
tuberculosis : EPTที่มี
พยาธิสภาพของวัณโรคที่
อวัยวะต่อมน้ าเหลืองบริเวณ
คอข้างขวา 

วัณโรคต่อมน ้าเหลือง 
     - พบในต่อมน้ าเหลือง
บริเวณคอข้างขวาขนาด  
1 เซนติเมตร ก้อนมีขนาด 
2.8 x 2 x 0.6 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีศึกษาเป็นที่ 2  
เป็นวัณโรคนอกปอด 
(extrapulmonary 
tuberculosis: EPTที่มี
พยาธิสภาพของวัณโรคที่
อวัยวะต่อมน้ าเหลือง
บริเวณคอข้างซ้าย 
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พยาธิสภาพการเกิดโรค กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 
2) ผู้ป่วยที่มีผลตรวจไม่พบเชื้อวัณโรค (clinically 

diagnosed TBcase:B-) หมายถึงผู้ป่วยวัณโรคทีม่ี
สิ่งส่งตรวจผลเป็นลบ หรือไม่มีผลตรวจ แต่ผลการ
เอกซเรย์ห รือผลการตรวจชิ้นเน้ือ  (histology) 
ผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค ร่วมกับอาการแสดงทาง
คลินิก และแพทย์ตัดสินใจรักษาด้วยสูตรยารักษา
วัณโรคหมายเหตุ : ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นลบ (B-) 
แม้ว่าจะเร่ิมรักษาไปแล้ว ต่อมาทราบผลเพาะเลี้ยง
เชื้อเป็น MTBC (M. tuberculosis complex) ให้
จัดประเภทใหม่เป็นผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวก 
(B+)  

(2) จ าแนกตามอวัยวะที่เป็นวัณโรค 
1) วัณโรคปอด (pulmonary tuberculosis: PTB) 

คือผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของวัณโรคในเน้ือปอด 
หรือที่แขนงหลอดลม (endobronchial) โดยมีผล
ตรวจเสมหะเป็นบวกหรือลบก็ได้  Miliary TB 
จัดเป็นวัณโรคปอดเน่ืองจากพยาธิสภาพอยู่ในปอด 

2) วั ณ โ ร ค น อ ก ป อ ด  ( extrapulmonary 
tuberculosis: EPTB) คือ ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพ
ของวัณโรคที่อวัยวะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เน้ือปอด เช่น เยื่อ
หุ้มปอด ต่อมน้ าเหลือง เยื่ อหุ้มสมอง ช่องท้อง
ระบบทางเดินปัสสาวะ ผิวหนัง กระดูกและข้อ 
เป็นต้น โดยมีผลตรวจสิ่งส่งตรวจเป็นบวกหรือลบ
ก็ได้  

แพทย์วินิจฉัย  
Tuberculous cervical 
lymphadenitis (TCL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพทย์วินิจฉัย  
Tuberculous cervical 
lymphadenitis (TCL) 
- กรณีศึกษาเป็นที่ 2  
เป็นวัณโรคนอกปอด 
(extrapulmonary 
tuberculosis: EPTที่มี
พยาธิสภาพของวัณโรคที่
อวัยวะต่อมน้ าเหลือง
บริเวณคอข้างซ้าย 
 
แพทย์วินิจฉัย  
Tuberculous cervical 
lymphadenitis (TCL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาการและอาการแสดง (symptoms and signs) 
 โรค TCL ปกติจะมีการด าเนินของโรคแบบค่อย
เป็นค่อยไป อายุของผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15 – 40 
ปี ทั้งจากรายงานของต่างประเทศ และของไทยซึ่งแตกต่าง
จากโรค NCL ที่มักจะพบในผู้ป่วยเด็กเป็นส่วนใหญ่ 
 ต าแหน่งของก้อนที่ พบในโรค TCL จะพบ ที่
ต าแหน่ง posterior triangle มากกว่า anterior triangle 
พบว่าเกิดที่ต าแหน่ง supraclavicular ได้บ่อย อาจเป็น
พร้อมกันหลายๆ ต่อมและเป็น 2 ข้างของคอได้บ่อยๆ ส่วน
ใน NCL ต าแหน่งที่พบบ่อยที่สดุจะเป็นที่ submandibular 
รองลงมาได้แก่ต าแหน่ง intraparotid และ anterior 
cervical มักพบเป็นเพียงก้อนเดียวหรือข้างเดียว 
 อาการน ามาด้วยเร่ืองก้อนที่คอพบมากที่สุดบางคน

 
- คล าพบก้อนที่คอข้างขวา  
- คอบวมโต ปวดกลืนแล้วมี

อาการเจ็บ 
- มีไข้ 
- น้ าหนักลด3 กิโลกรัม  
 
 
 
 
 
 
 

 
- คล าพบก้อน 
- คอไม่บวม ไม่มีไข้ 
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พยาธิสภาพการเกิดโรค กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 
มีอาการเหมือนเป็นฝีที่คอ หรือมีหนองแตกออกมามี
ลักษณะเหมือนเนยแข็ง ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นแผลเร้ือรัง 
ผู้ป่วยบางรายจะมีอาการของวัณโรคปอดร่วมด้วย เช่น ไข้ 
ไอ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ าหนักลด 
 Jones และ Campbell (1992) ได้แบ่งวัณโรค
ต่อมน้ าเหลืองเป็น 5 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1  ต่อมน้ าเหลืองโตค่อนข้างแข็ง อยู่
กระจายไม่ติดแน่น ไม่เจ็บ อาจมีการกดเจ็บ เล็กน้อย ถ้าตัด
ไปตรวจทางพยาธิวิทยา อาจจะพบเป็น non – specific 
reactive hyperplasia 
 ระยะที่ 2  ต่อมโตขึ้น น่ิมขึ้น แต่เ ร่ิมติดแน่นกับ
เน้ือเยื่อรอบๆ เน่ืองจากมีการอักเสบ ถ้าตัดไปตรวจจะพบ
เป็น caseous granuloma 
 ระย ะที่  3   เร่ิมก ลายเป็ นฝี  มี หัว ตรงก ลาง 
โดยเฉพาะในก้อนขนาดโต 
 ระยะที่ 4  ฝีใหญ่ขึ้น เกิดเป็นท่อหนองกินลึกเข้า
ไปในผิวหนังถึง deep fascia (collar – stud abscess) 
ผิวหนังจะเป็นสีน้ าตาล หรือม่วงปกคลุมต่อมที่อ่อนน่ิม 

ระยะที่ 5  ฝีแตกเป็นรูหนอง มีน้ าเหลืองไหล
ออกมา 

 
 
 
 
การแบ่งระยะของวัณโรค 
Jones และ Campbell 
(1992) ได้แบ่งวัณโรคต่อม
น้ าเหลืองเป็น 5 ระยะ ดังน้ี 
- กรณีศึกษาน้ีอยู่ใน ระยะที่ 
2  ต่อมโตขึ้น น่ิมขึ้น ก้อนมี
ขนาด 1 เซนติเมตร ผล 
Lymph node, right 
Cervical biopsy 
:caseous granuloma 
 

 
 
 
 
Jones และ Campbell 
(1992) ได้แบ่งวัณโรคต่อม
น้ าเหลืองเป็น 5 ระยะ 
ดังน้ี 
- กรณีศึกษาน้ีอยู่ใน ระยะ
ที่ 2  ต่อมโตขึ้น น่ิมขึ้น 
ก้อนมีขนาด 2.8x2x0.6 
เซนติเมตร ผล Lymph 
node, right Cervical 
biopsy :caseous 
granuloma 
 

การวินิจฉัย 
          การน าเชื้อจากต่อมน้ าเหลืองมาตรวจ สามารถท า
ได้ 2 ทาง คือ การท า open biopsy (OB) และการท า 
fine needle aspiration biopsy (FNAB) FNAB ได้มี
รายงานถึงผลส าเร็จอย่างมาก 
 ในระยะป ระมาณ 10 ปี มาน้ี  พบว่ าจะ ได้ผ ล
ประมาณร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับการท า OB ผลที่ได้จาก
การท า FNAB ที่จะสนับสนุนโรค TCL ได้แก่ พบผลทาง
พยาธิ เป็น  granulomatous inflammation with or 
without caseating necrosis เป็นส่วนใหญ่ที่ เหลืออาจ
พบ เป็ น  facellular necrosis หรือ  necrosis with 
neutrophil 
 ส่วนการย้อมหาเชื้อ acid – fastbacilli ให้ผลบวก
ประมาณร้อยละ 10 – 75 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยติด
เชื้อ HIV ส าหรับการเพาะเชื้อซึ่งจ าเป็นมากในการแยกโรค
ระหว่าง TCL กับ NCL จะให้ผลบวกประมาณร้อยละ 20 – 
80  

การวินิจฉัย 
1. Open biopsy 
2. การตรวจทาง

ห้องทดลอง 
3. CT scan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวินิจฉัย 
1. Open biopsy 
2. การตรวจทาง

ห้องทดลอง 
3. CT scan  
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พยาธิสภาพการเกิดโรค กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 
 ในราย ที่  FNAB ไม่สามารถให้การวิ นิจฉัยไ ด้
จ าเป็นต้องท า OB เพื่อส่งตรวจ smear หาเชื้อ AFB การ
เพาะเชื้อและหาความไวของเชื้อต่อยา รวมทั้งส่งตรวจทาง
พยาธิวิทยา ซึ่งมักพบว่าเป็น caseating or caseous 
granuloma มาก ก ว่ าร้อ ย ล ะ 90  ที่ เ ห ลื อ อ่านเป็ น 
granuloma และ hyperplasia การท า OB ควรเลือกก้อน
ใหญ่และควรพยายามตัดออกหมด (excisional biopsy) 
เพราะก้อนเล็ก ผลพยาธิวิทยาอาจเป็นแค่ hyperplasia 
การน าเชื้อจากต่อมน้ าเหลืองมาตรวจ สามารถท าได้ 2 ทาง 
คือ การท า open biopsy (OB) และการท า fine needle 
aspiration biopsy (FNAB) FNAB ได้ มีรายง านถึ ง
ผลส าเร็จอย่างมาก  
 ในระยะป ระมาณ 10 ปี มาน้ี  พบว่ าจะ ได้ผ ล
ประมาณร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับการท า OB ผลที่ได้จาก
การท า FNAB ที่จะสนับสนุนโรค TCL ได้แก่ พบผลทาง
พยาธิ เป็น  granulomatous inflammation with or 
without caseating necrosis เป็นส่วนใหญ่ที่ เหลืออาจ
พบ เป็ น  facellular necrosis หรือ  necrosis with 
neutrophil 
 ส่วนการย้อมหาเชื้อ acid – fastbacilli ให้ผลบวก
ประมาณร้อยละ 10 – 75 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยติด
เชื้อ HIV ส าหรับการเพาะเชื้อซึ่งจ าเป็นมากในการแยกโรค
ระหว่าง TCL กับ NCL จะให้ผลบวกประมาณร้อยละ 20 – 
80  
 ในราย ที่  FNAB ไม่สามารถให้การวิ นิจฉัยไ ด้
จ าเป็นต้องท า OB เพื่อส่งตรวจ smear หาเชื้อ AFB การ
เพาะเชื้อและหาความไวของเชื้อต่อยา รวมทั้งส่งตรวจทาง
พยาธิวิทยา ซึ่งมักพบว่าเป็น caseating or caseous 
granuloma มาก ก ว่ าร้อ ย ล ะ 90  ที่ เ ห ลื อ อ่านเป็ น 
granuloma และ hyperplasia การท า OB ควรเลือกก้อน
ใหญ่และควรพยายามตัดออกหมด (excisional biopsy) 
เพราะก้อนเล็ก ผลพยาธิวิทยาอาจเป็นแค่ hyperplasia 
การตรวจทางห้องทดลอง 
     - การย้อมเชื้อมักใช้วิธี Ziehl – Neelsen การเพาะ
เชื้อมักจะเพาะบน Lowenstein – Jensen slants ซึ่ง
จะต้องกินเวลา 4 – 8 สัปดาห์ แต่ปัจจุบันมีวิธีใหม่ๆ ที่จะ
ท าให้ได้ผลเร็วขึ้น เช่น BACTEC H 60 system จะทราบ
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พยาธิสภาพการเกิดโรค กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 
ผลการติด เชื้อ ใน 7 – 14 วัน วี polymerase chain 
reaction โดยการใช้ M tuberculosis – specific primer 
วิธี enzyme – linked immunosorbent assay (ELISA) 
เป็ นก ารห า specific IgG antibody ต่ อ  selected 
mycobacterial antigens นอกจากน้ีบางแห่งยังใช้วิธี 
chromatography ใ นก า รห า specific cell wall 
components ของเชื้อ mycobacteria 
CT scan 
 การท า CT scan บริเ วณคอ จะพบว่าต่อ ม
น้ าเหลืองจะมีลักษณะ multiloculated or conglomerate 
low – density nodel mass with rims of enhancement 
การรักษา 
 แนวทางในการรักษาวัณโรคต่อมน้ าเหลืองที่คอ 
(mycobacterial cervical lymphadenitis MCL) ควร
เร่ิมด้ว ยการท า FNAB เพื่อใ ห้ได้ผล การวินิจฉัยที่จะ
สนับสนุนว่าน่าจะเป็นโรค MCL ก่อน จึงเร่ิมให้ยารักษาวัณ
โรคไปเลย พร้อมๆ กับรอผลการเพาะเชื้อ เพื่อดูว่าเป็นชนิด 
TM หรือ NTM รวมทั้งรอผลความไวของเชื้อต่อยารักษา
ด้วยการให้ยาในผู้ป่วย MCL หรือ TCL มีอยู่ด้วยกันหลาย
สูตร เช่น 
-  2 IRZ/4 RH พบว่าได้ผลดี ร้อยละ 97 – 99 
-  2 IRZE/4 RH บางรายอาจให้นานกว่า 6 เดือน ถ้า
ภาวะแทรกซ้อนยังไม่หาย 
-  2 IRZE/6 RH or RHE (ให้ E ในกรณีที่ไม่ได้ผลความไว
ของเชื้อต่อยา) ร่วมกับการฉีด streptomycin เพิ่มเติมถ้า
ผู้ป่วยไม่ดีขึ้น พบว่าหายดีเกือบทุกราย 
-  6 IRE/6-12 HEร่วมกับการฉีด streptomycin 1 gm 
วันละคร้ัง นาน 2 สัปดาห์ ต่อจากน้ันฉีดสัปดาห์ละ 2 – 3 
เข็ม นานจนครบ 3 เดือน พบว่าได้ผลดี ร้อยละ 100 จาก
การติดตามนาน 3 ปี 
หมายเหตุ R  หมายถึง  Rifampicin 
  Iหมายถึง  INH 
  Z  หมายถึง  Pyrazinamide 
  E  หมายถึง  Ethambutol 
  ส่วนเลขที่ก ากับอยู่  หมายถึง จ านวน
ระยะเวลาเป็นเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท า CT Scan 
 
 
การรักษา 
กรณีศึกษาน้ีได้รับการ
วินิจฉัยรักษาโดยการให้ยา 
- การรักษาที่ได้รับ          

2 IRZE/4 RH รวมแล้ว
กรณีศึกษาน้ี ได้รับยาเป็น
รวมระยะเวลาการรับยา
ทั้งสิ้น9 เดือน 
( เร่ิม Start ยา วันที่ 19 
เมษายน 2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การรักษา 
กรณีศึกษาน้ีได้รับการ
รักษาโดยการให้ยา 
- 21 ตุลาคม 2562 เร่ิม 
Start ยาสูตรIRZE 
- 5 พฤศจิกายน 2560

ได้รับยาสูตรISE  
- 9 กุมภาพันธ์ 2561

ได้รับยาสูตรILKR 
- 21 มีนาคม 2561 ได้รับ

ยาสูตร ILR 
รวมระยะเวลาการรับยา
ทั้งสิ้น 18เดือน 
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 จากการศึกษาเปรียบเทียบพยาธิสภาพการเกิดโรค ของกรณีศึกษา 2 รายพบว่าเป็น Case ที่แพทย์
วินิจฉัย วัณโรคนอกปอด ชนิด Tuberculous cervical lymphadenitis (TCL) ซึ่ง ได้รับการ การวินิจฉัย โดย 
การท า Biopsy ,CT Scan , ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และผลการ  Lymph node, right Cervical biopsy 
:caseous granuloma พบบว่า เหมือนกันทั้ง 2 รายกรณี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของพยาธิสภาพของการเกิด
โรค ส่วนการรักษาของกรณีศึกษามีความแตกต่างกัน กรณีศึกษารายที่ 1 พบว่าแพทย์ให้การรักษา การรักษา
โดยการให้ยา และยาที่ได้รับ 2 RHZE/4 RH โดยเร่ิมได้รับยา วันที่ 19 เมษายน 2562 รวมระยะเวลาการรับยา
ทั้งหมด 9 เดือน กรณีศึกษารายที่ 2 เร่ิมได้ รับยา 2 - 21 ต.ค.62 และมีการเปลี่ยนสูตรยาทั้งหมด 3 คร้ัง 
เน่ืองจากมีการแพ้ยาโดยคร้ังแรกได้รับยาสูตร RHZE เป็นเวลา 15 วัน เกิดอาการผื่นคันแพ้ยา แพทย์ท าการ
เปลี่ยนยามาเป็นสูตร ISE รับยาได้ 2 เดือน แพทย์เปลี่ยนยาเป็นสูตร ILK เป็นเวลา 1 เดือน และ สูตร ILR 
ตามล าดับ รวมระยะเวลาการรับยา 18 เดือน 

ตารางที่ 3 การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลอาชีวอนามัยและการเปรียบเทียบกรณีศึกษา 
  เพื่อเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพบุคลากรที่เจ็บปว่ยจากการท างาน ให้มีความต่อเน่ืองกับการ
ดูแลรักษาด้วยยา จึงน ากระบวนการพยาบาลอาชีวอนามัยมาวิเคราะห์และจัดการให้บุคลากรได้รับการดูแล
อย่างครอบคลุมในมิติการเฝ้าระวัง ป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพเพื่อการกลับเข้าท างาน  (Return to work 
Assesment) โดยใช้กรอบแนวคิดการพยาบาลอาชีวอนามัย 

กระบวนการพยาบาลอาชีวอนามัย กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 
๑. การประเมินสุขภาพพนักงานและการเฝาระวังภาวะสุขภาพและสิ่งคุกคามต อสุขภาพในการท างาน 

(Worker health / hazard assessment and surveillance) ประเมินกรอบแนวคิดการปฏิบัติการพยาบาล 
อาชีวอนามัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ คือ ปัจจัยด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)  ด้านงาน (Working Condition) และด้านสิ่งแวดล้อม (Working Environment) 

ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัตงิาน (worker) 
จากการสัมภาษณ์ 

 

- อายุ  ๒๔ ปี 
- ไม่มีโรคประจ าตัว 
- พฤ ติก รรมก ารป้ อง กั น

อันตรายส่วนบุคคล การ
ใช้ PPE ปฏิบัติงานโดยไม่
ใช้ Mask เป็นส่วนใหญ่ 

- อายุ ๔๖ ปี 
- มีโรคประจ าตัวภูมิแพ้ 
- พฤ ติก รรมก ารป้ อง กั น

อันตรายส่วนบุคคล การ
ใช้ PPE ปฏิบัติงานโดยไม่
ใช้ Maskเป็นส่วนใหญ่ 

     ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Working 
Envionment) ประกอบด้วย ด้านกายภาพ 
เคมี ชีวภาพ การยศาสตร์ จิตสังคมประเมิน
โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ
และสภาพแวดล้อมในการท างานใน
โรงพยาบาล ของกองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม  และการเดินส ารวจ
หน่วยงาน (Walk Through Survey) 
 
 

- พบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
มากที่สุดคือด้านชีวภาพ 
จากการสัมผัสผู้ป่วยวัณ
โรคที่มา Admit  

- ระบบระบายอากาศในหอ
ผู้ป่วย Flow ดี 

- พบความเสี่ยงด้านชีวภาพ
จากการซักประวัติผู้ป่วย
คลินิกอายุรกรรมที่มี
ผู้ป่วยเร้ือรังวันละ ๑๕๐ -
๒๕๐ ราย รวมทั้งรับ
ผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ได้มา
ตามนัด  

- พบสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยง จุด
ให้บริการมีระบบระบาย
อากาศไม่ดี  
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กระบวนการพยาบาลอาชีวอนามัย กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 
ลักษณะงาน (Working Condition) - ท างานเป็นกะ เช้า บ่าย ดกึ 

- ประสบการณ์การท างาน 
ในต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลื อ
คนไข้ ๔ ปี 

- ลั ก ษ ณ ะ ง า น เ ป็ น ผู้
ช่ว ย เห ลื อ คนไ ข้ใ นห อ
ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกที่
ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
วัณโรคโดยตรง 

- ท างานเวรเช้า 
- ประสบการณ์การท างาน 

๒๐ ปีท างานที่คลินิกอายุ
รก รรม  ๔  ปี  ก่อ นมาที่
ค ลิ นิ ก อ า ยุ ร ก ร ร ม
ปฏิบัติงานที่ จุดคัดกรอง
ผู้ป่ วย นอก ทั่ วไ ป  ๒  ปี 
ประชาสัมพั นธ์๕ปี งาน
สุขภาพจิต ๗ ปี 

- ลักษณะงาน ซักประวัติ
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง มีโอกาส
สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคทีม่าไม่
ตรงนัดบ่อยคร้ัง 

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการท้างาน  
ด้านผู้ปฏิบัติงาน (worker) - สร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วม ให้เกิดความตระหนัก 
ถึงอันตรายที่ เกิดขึ้นจาก
กระบวนการท างานและ
สภาพแวดล้อม เพื่อให้เกดิ
พฤติกรรมความปลอดภัย
ในการท างาน การตรวจ
สุขภาพประจ าปีการตรวจ
สุขภาพตามความเสี่ยง /
การต รว จสุ ข ภ าพ เมื่ อ
เปลี่ยนลักษณะงาน 

- ให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

- พัฒนาพฤติกรรมการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล 

- พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตนเองให้แข็งแรง 

- พัฒนาพฤติกรรมการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล 

- ก า ร ต ร ว จ สุ ข ภ า พ
ป ร ะ จ า ปี / ก า ร ต ร ว จ
สุขภาพตามความเสี่ยง /
การต รว จสุ ข ภ าพ เมื่ อ
เปลี่ยนลักษณะงาน 

- พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตนเองให้แข็งแรงป้องกัน
ความเสี่ยงจากโรคภูมิแพ้ 

ด้านสิ่งแวดล้อม (Working Envionment) - พัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ซั ก
ประวัติและคัดกรองผู้ป่วย
ที่รับไว้นอนในหอผู้ป่วย 

- ก า ร  Walk Through 

- พัฒนาระบบการคัดกรอง
ผู้ ป่ ว ย ระ บ บ ท าง เดิ น
หายใจ 

- จัดให้มีจุดบริการ 
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กระบวนการพยาบาลอาชีวอนามัย กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 
Servey หน่วยงานทุกปี 

- การประเมิ นความเสี่ย ง
จาก การท าง านโ ดย ใ ช้
แบบฟอร์มจากกองโรค
จากการประกอบอาชี พ
และวางแผนจัดการความ
เสี่ ย ง  อ ย่ า ง น้อ ย ปี ล ะ      
๑ คร้ัง 

- ปรับระบบระบายอากาศ
ในคลินิกอายุรกรรม ให้มี
การถ่ายเทดีขึ้น 

- พัฒนาระบบการท าความ
สะอาด/การบ ารุงรักษ า
เค ร่ือ งป รั บ อ าก าศ ใ น
คลินิกอายุรกรรม 

- ก า ร  Walk Through 
Servey หน่วยงานทุกปี 

- การประเมินความเสี่ยงจาก
ก า ร ท า ง า น โ ด ย ใ ช้
แบบฟอร์มจากกองโรคจาก
การประกอบอาชีพและ
วางแผนจัดการความเสี่ยง 
อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 

ลักษณะงาน (Working Condition) - โรงพยาบาลมีนโยบายที่
ชัดเจนในการดูแลสุขภาพ
บุคล าก ร/นโย บาย การ
ส่งเ สริมสุข ภาพ/ค วาม
ปลอดภัยจากการท างาน  

- จัดท าระบบการประเมิน
การกลับเข้าท างานของ
บุคลากรทุกรายที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคจากการท างาน 

- จัดท าแนวท างการดูแ ล
บุคลากรป่วย เช่น แนว
ทางการปรับลักษณะงาน
ส าหรับบุคลากรที่ท างาน
เป็นกะ ในช่วงที่รับยาวัณ
โ รคจะ ท า ใ ห้ มี อ าก า ร
เหน่ือย คลื่นไส้ อาเจียน 
การท างานเป็นกะมีผลต่อ
ก ารดู แ ล สุ ข ภ าพแ ล ะ
สุขภาพจิต 

- โรงพยาบาลมีนโยบายที่
ชัดเจนในการดูแลสุขภาพ
บุคล าก ร/นโย บาย การ
ส่งเ สริมสุข ภาพ/ค วาม
ปลอดภัยจากการท างาน  

- จัดท าระบบการประเมิน
การกลับเข้าท างานของ
บุคลากรทุกรายที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคจากการท างาน 

- จัดท าแนวท างการดูแ ล
บุคลากรป่วย เช่น แนว
ทางการปรับลักษณะงาน
แม้จะท างานเวรเช้าแต่อยู่
ในจุดที่ให้บ ริการผู้ป่ว ย
จ านว น มาก  เ สี่ ย ง ต่ อ
สัมผั สเชื้ อซ้ า  พิจารณา
ปรับงานก่อน จนกว่าจะ
รับยาครบหรือหยุดอาการ
แพ้ยา 

การประเมินก่อนกลับเข้าท างาน - เมื่อครบการป่วยได้รับการ
ป ระ เมิ นก ารก ลั บ เ ข้ า
ท างานจากแพทย์อาชี ว

- เมื่อครบการป่วยได้รับการ
ป ระ เมิ นก ารก ลั บ เ ข้ า
ท างานจากแพทย์อาชี ว
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กระบวนการพยาบาลอาชีวอนามัย กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 
เวชศาสตร์ผลการประเมิน 
กลับไปท างานที่เดิม 

เวชศาสตร์ผลการประเมิน 
กลับไปท างานที่เดิมแบบมี
ข้อจ ากัด 

- ได้รับการปรับงานไปอยู่
ค ลิ นิ ก ระ บ บ ท าง เดิ น
ปัสสาว ะที่มีโอ กาสการ
สัมผัสเชื้อน้อยลง จ านวน
ผู้ป่ว ยใ นการให้บ ริการ
น้อยลง 

การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผูใ้ห้บริการ
สาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการ
ให้บริการสาธารณสุข 

- ด าเนินการขอให้เรียบร้อย 
- ด าเนินการขอเพิ่มเติมใน

ส่วนของสิทธิประโยชน์
จากประกันสังคมเพิ่มเติม 

- ด าเนินการขอให้เรียบร้อย 

สรุปและอภิปรายผล 
การดูแลบุคลากรที่ป่วยด้วยโรควัณโรคต่อมน้ าเหลืองจากกรณีศึกษา ๒ กรณีพบว่า มีปัจจัยเสี่ยงที่

เหมือนกันคือปัจจัยสภาพแวดล้อม (Working Environment) พบด้านชีวภาพ คือบุคลากรมีโอกาสสัมผัสผูป้ว่ย
วัณโรคได้จากการให้บริการทางการแพทย์ โดยคลินิกอายุรกรรมมีโอกาสมากกว่าจากปริมาณการรับผู้ป่วยโรค
เร้ือรังวันละ ๑๕๐-๒๕๐ ราย/วัน ปัจจัยด้านบุคคล (Worker) เป็นบุคลากรทางการแพทย์ เพศหญิง มี
ครอบครัวแล้ว พฤติกรรมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ไม่ได้ใส่ Mask ในการปฏิบัติงานปัจจัย
ที่มีความแตกต่าง ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล (Worker) รายที่ ๑ อายุงานน้อยกว่า มีประสบการณ์การท างานน้อย
กว่า ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกตั้งแต่จบการศึกษา องค์ความรู้เร่ืองการป้องกันการติดเชื้ อน้อยกว่า 
ไม่มีโรคประจ าตัว ส่วนรายที่ ๒ มีอายุมากกว่า อายุงานสูงกว่า ประสบการณ์การท างานคลินิกอายุรกรรม ๔ ปี 
ก่อนมาที่คลินิกอายุรกรรมปฏิบัติงานที่จุดคัดกรองผู้ป่วยนอกทั่วไป ๒ ปี ประชาสัมพันธ์๕ปี งานสุขภาพจิต    
๗ ปี มีองค์ความรู้มากกว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน(Working condition) รายที่ ๑ ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือ
คนไข้ ในหอผู้ป่วยที่รับการสัมผัสเชื้อวัณโรคค่อนข้างน้อย แต่มีการท างานเป็นกะ เวรเช้า บ่าย ดึก รายที่  ๒ มี
โอกาสสัมผัสผู้ป่วยมากกว่า การท างานเป็นเวรเช้า ปัจจัยสภาพแวดล้อม (Working Environment)พบว่ารายที่ 
๑ ระบบการระบายอากาศของหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกระบายได้ดี งานผู้ป่วยนอกอายุรกรรมมีการระบาย
อากาศไม่ดี ช่วงเช้าผู้ป่วยแออัดมาก ไม่มีหน้าต่างระบายอากาศ  

ด้านการจัดการความเสี่ยงจากการท างานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย ได้ด าเนินการประเมิน
ความเสี่ยงตามกรอบแนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคจากการท างาน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีการด าเนินการทั้ง ๒ ราย เหมือนกันคือ เร่ืองการเน้นการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ให้เกิดความตระหนัก ถึงอันตรายที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการท างานและสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน การ
ตรวจสุขภาพประจ าปีการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง /การตรวจสุขภาพเมื่อเปลี่ยนลักษณะงานการสอบสวน
โรค การประเมินการกลับเข้าท างาน การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้ รับความ
เสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข สิ่งที่แตกต่างคือ รายที่ ๑ เพิ่มการให้องค์ความรู้เร่ืองการป้องกันการติด
เชื้อ เพิ่มการดูแลเร่ืองสิทธิประโยชน์ประกันสังคม การประเมินการกลับเข้าท างาน บุคลากรในงานผู้ ป่วยนอก
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อายุรกรรมพบภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา มีอาการแพ้ยารุนแรง ได้รับการประเมินจากแพทย์ให้ท างาน
โดยมีข้อจ ากัด และได้รับการปรับเปลี่ยนงานโดยย้ายไปอยู่งานผู้ป่วยนอกที่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อยจาก
ปัจจัยเสี่ยงจากตัวบุคลากรเองที่มีโรคประจ าตัวคือภูมิแพ้ ส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยได้รับการ
ประเมินให้ท างานที่เดิม เน่ืองจากในหอผู้ป่วยมีความเสี่ยงจากปัจจัยทางชีวภาพและการรับผู้ป่วยน้อยกว่า  
ข้อเสนอแนะ 

1. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพบุคลากรโดยการใช้กระบวนการพยาบาลอาชีวอนามัยดูแลให้ครอบคลุม
ปัจจัยเสี่ยงจากการท างาน ทั้งในส่วนของบุคลากร (worker) ปัจจัยสิ่งแวดล้อม(Working Environment) 
ลักษณะงาน (Working Condition) 

2. พัฒนาระบบการติดตามบุคลากรที่เจ็บป่วยจากการท างานให้รับการประเมินจากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
และติดตามดูแลแบบองค์รวมจากพยาบาลอาชีวอนามัยทุกราย  

3. พัฒนาระบบการจัดการการดูแลบุคลากรก่อนกลับเข้าท างาน เพื่อความพร้อมของบุคลากรก่อนกลับเข้า
ท างาน 

4. พัฒนาระบบการตรวจสุขภาพก่อนเข้าท างาน การตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง  
5. พัฒนาองค์ความรู้เร่ืองการป้องกันการติดเชื้อ และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม 


