คํานํา
จากการทบทวนปญหาสุขภาพในแตละกลุม วัย พบวา การใหคําปรึกษาดานสุขภาพ ดําเนินการภายใต
บริบทเครือขายโรงพยาบาลนครปฐม 3 อันดับแรก ไดแก การจัดบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและ
เยาวชน (Youth Friendly Health Service ; YFHS) ,การติดตามและเฝาระวังโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โดยเฉพาะโรคซิฟลิสกําเนิด (Congenital Syphilis) ,การติดตามและเฝาระวังผูปวยโรคซึมเศรา คณะผูจัดทําจึงได
ศึกษานโยบาย รวบรวมขอมูลวิชาการ นํามาวางแผนแกปญหาสุขภาพในพื้นที่ ที่จําเปนตองไดรับการใหคําปรึกษา
ดานสุขภาพ โดยไดจัดทําคูมือการจัดบริการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ เครือขายโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อใชเปน
แนวทางการดําเนินงาน สําหรับเจาหนาที่ผูใหบริการของคลินิกหมอครอบครัว (PCC) และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในการใหขอมูลขาวสาร จัดบริการสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ ที่เปนมิตรสําหรับวัยรุน
และเยาวชน ทัง้ สุขภาพกาย สุขภาพจิต โดยเนนการสงเสริมใหมกี ารสรางสุขภาพเชิงรุกของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน รวมทั้งการดูแลและติดตามผูปวยโรคซึมเศรา ทางคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมอื ฉบับนี้จะเปน
ประโยชนกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดนําไปใชในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลทําใหระบบบริการสุขภาพในภาพรวมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คณะผูจัดทํา

สารบัญ
หนา
งานบริการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ
การจัดบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน
(Youth Friendly Health Service ; YFHS)
- แนวทางการจัดบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน
เครือขายโรงพยาบาลนครปฐม
การใหคําปรึกษาและติดตามผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
เครือขายโรงพยาบาลนครปฐม
- โรคซิฟลิสกําเนิด (Congenital Syphilis)
- การติดตามและรักษาผูสมั ผัสโรค/สามีหรือคูเพศสัมพันธของหญิงตั้งครรภ
ที่พบโรคซิฟลิส
- การติดตามผูปวยซิฟลิส
- แนวทางการติดตามและเฝาระวังโรคซิฟลิสกําเนิด (Congenital Syphilis)
เครือขาย รพ.นครปฐม
การใหคําปรึกษาผูปวยโรคซึมเศรา เครือขายโรงพยาบาลนครปฐม
- ความหมาย “ซึมเศรา”
- ปจจัยของการเกิดโรคซึมเศรา
- การวินิจฉัยโรคซึมเศรา
- อาการโรคซึมเศรา จําแนกตามกลุมวัยตางๆ
- แบบคัดกรองภาวะซึมเศรา
- การดูแลรักษา
- การพูดคุยกับผูปวยโรคซึมเศรา
- กระบวนการดูแลและเฝาระวังผูปวยโรคซึมเศรา
เครือขาย รพ.นครปฐม
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1

งานบริการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ
การใหคาํ ปรึกษาดานสุขภาพ ดําเนินการภายใตบริบทเครือขายโรงพยาบาลนครปฐม ประกอบดวย
1. การจัดบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน
(Youth Friendly Health Service ; YFHS)
2. การติดตามและเฝาระวังผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
: โรคซิฟลส
ิ กําเนิด (Congenital Syphilis)
3. การติดตามและเฝาระวังผูปวยโรคซึมเศรา

2

การจัดบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน
(Youth Friendly Health Service ; YFHS)
การจัดบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน อยางเปนรูปธรรมของ รพ.สต. ซึ่งประกอบดวย
การจัดระบบบริการ และชองทางการใหบริการ รวมทั้งอุปกรณที่จําเปน ในการใหบริการวัยรุนและเยาวชน การ
จัดทําทะเบียนกิจกรรมตางๆ การจัดกิจกรรมบริการเชิงรับและเชิงรุก การสรางความรวมมือกับทีมภาคีเครือขาย
การพัฒนาศักยภาพผูใหบริการและภาคีเครือขาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลเปนระยะๆ โดยมีรายละเอียด
กิจกรรม ดังตอไปนี้
ประเด็น
1. การจัดระบบบริการ
และชองทางการใหบริการ
รวมทั้ง อุปกรณที่ จําเปน
ในการใหบริการวัยรุน
และเยาวชน

วัตถุประสงค

รายละเอียดกิจกรรม
• เพื่อจัดระบบบริการให เอื้อตอการ 1.1 การจัดระบบบริการ
เขาถึงและ บริการที่เปนมิตร รวมทั้ง - มีการจัดบริการโดยใหวัยรุนในชุมชนเขามามีสวนรวมคิด
รวมทํา รวมกันแสดงความคิดเห็น และนําเสนอแนวทาง
การรักษาความลับ และความเปน
สวนตัว และสอดคลองกับวิถีชีวิตของ การดําเนินงานใหตรงกับความตองการ
- กําหนดชองทางการใหบริการอยางเปนรูปธรรม ไดแก
วัยรุนและ เยาวชน
• เพื่อการจัดบริการที่ เหมาะสมตรง ในหนวยบริการทางสื่อออนไลน , facebook , line
- จัดมุมใหบริการวัยรุนและเยาวชนในรพ.สต. อยางเปน
ตาม ความตองการของ วัยรุนและ
สัดสวน สะดวก เขาถึงงาย และมีอุปกรณที่เพียงพอ สําหรับ
เยาวชน
การบริการ ไดแก โตะ เกาอี้เพื่อใหการปรึกษา ในบริเวณมุม
หรือหองที่เปนสวนตัวและรักษาความลับ และมีปายแสดงวา
มีบริการสําหรับวัยรุนและเยาวชน และตารางวันเวลาการ
ใหบริการ ที่ชัดเจน
- มีระบบบันทึกเวชระเบียนที่ไดมาตรฐาน และพิทักษ
คุมครองสิทธิผูรับบริการ
- การลดขั้นตอนการเขารับบริการ โดยจัดทําขั้นตอน/ แผนภูมิ
ในการจัดบริการและการรับ และสงตอระหวาง เครือขาย
ชุมชนกับ รพ.สต หรือ รพ.สตกับโรงพยาบาล แมขาย หรือ
เครือขายอื่น ๆ เพื่อใหการดูแลชวยเหลือ ปองกัน รักษาอยาง
ตอเนื่อง รวดเร็วตามสภาพปญหาที่พบ และชุมชนรับทราบ
แนวทางรวมกัน
- มีระบบรับและสงตอไปยัง รพ.นครปฐมและ/หรือ ภาคี
เครือขาย ที่ใหการชวยเหลือตามปญหาผูรับบริการ มีการ
ประเมินความพึงพอใจหลังการรับบริการ

3
ประเด็น

วัตถุประสงค

รายละเอียดกิจกรรม
1.2 สื่อ เวชภัณฑและอุปกรณ
- มีสื่อ หุนจําลอง และสื่อออนไลน เพื่อใหความรู/ขอมูล
ขาวสารที่นาสนใจและเขาถึงสําหรับวัยรุนและเยาวชน
- เวชภัณฑคุมกําเนิดเพื่อใชในการวางแผนครอบครัวและการ
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน ยาคุมกําเนิด ชนิดเม็ด,
ยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน,ถุงยางอนามัย ,ชุดทดสอบการตั้งครรภ
- แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงดานจิตสังคม
- แบบประเมินตาง ๆ ดวยตนเอง เชน แบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ แบบประเมินความเขมแข็งทางใจ (RQ)
แบบประเมินความเครียด
1.3 มุม/สถานที่ใหบริการ
- จัดมุมใหบริการวัยรุนและเยาวชนในรพ.สต. อยางเปน
สัดสวน สะดวก เขาถึงงาย
- มีอุปกรณที่เพียงพอสําหรับการบริการ ไดแก โตะ เกาอี้
เพื่อใหการปรึกษาในบริเวณมุม หรือหองที่เปนสวนตัว และ
รักษาความลับ
- มีปายแสดงวามีบริการสําหรับวัยรุนและเยาวชน และ
ตารางวันเวลาการใหบริการที่ชัดเจน

2. การจัดกิจกรรมบริการ
เชิงรับ และเชิงรุก

• เพื่อการจัดบริการ สุขภาพตาม
สภาพ ปญหาและความตองการ
อยางเปนองครวมและ มีคุณภาพ
เพื่อใหเกิดการดูแลชวยเหลือ
อยางตอเนื่อง

2.1 กิจกรรมเชิงรับ : จัดบริการที่เหมาะสมตรงตามความ
ตองการ ของวัยรุนและเยาวชน
- บริการสงเสริมสุขภาพ โดยการคัดกรอง ประเมินภาวะ
สุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง ตามความ
เหมาะสม เชน การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ดานจิตสังคม
(HEEADSSS Interveiw) และโปรแกรมการ พัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิต โปรแกรม
พัฒนาความคิดสรางสรรคเปนตน
- บริการใหความรูและคําแนะนําเรื่องสุขภาพ และเพศวิถี
ศึกษาแกวัยรุนและเยาวชน มีสื่อมัลติมีเดีย หุนจําลอง สื่อ
ออนไลนและ เอกสารสิ่งพิมพฯลฯ
- บริการปองกัน แกไข และฟนฟูปญหาสุขภาพและอนามัย
การเจริญพันธุ เชน วางแผนครอบครัว การใหคําแนะนําการ
เตรียมตัวกอนตั้งครรภการปองกัน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
บริการสงเสริมสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาล เชน การตรวจ
รางกายพื้นฐาน ทั่วไป การตรวจการตั้งครรภ การดูแลหลัง
คลอด การเยี่ยมบาน และใหบริการคุมกําเนิดตาง ๆ เปนตน
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ประเด็น
2. การจัดกิจกรรมบริการ
เชิงรับ และเชิงรุก (ตอ)

วัตถุประสงค

รายละเอียดกิจกรรม
- บริการใหการปรึกษาดานสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ
บริการใหการปรึกษาแกพอแม ผูปกครอง การปรึกษา วัยรุน
พรอมครอบครัว
- บริการปรึกษาทางโทรศัพททางสื่อออนไลน เชน facebook
line เปนตน
- บริการสงตอโรงพยาบาลแมขายเพื่อใหการดูแลชวยเหลือ
ทางการแพทยและทางสังคม
- มีการรับ - สงตอจากเครือขายแกนนําวัยรุนและเยาวชน
และเครือขายอื่นๆ
- เยี่ยมบานวัยรุนกลุมเสี่ยง กลุมมีปญหาตามความ สมัครใจ
เชน แมวัยรุนที่ไมพรอมหรือมีปญหาวัยรุนอยู ในครอบครัว
ยากจน ขาดการศึกษาหรือดอยโอกาส ทางการศึกษา อาศัย
อยูตามลําพังหรืออยูกับผูสูงอายุและครอบครัวที่มีปญหาความ
รุนแรง วัยรุนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง (ดานสารเสพติด เพศติดการ
พนัน ติดเกม เด็กแวน)
2.2 กิจกรรมเชิงรุกในพื้นที่
• ในสถานศึกษา
- ใชหลักสูตรเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต ในโรงเรียน เพื่อให
รูเทาทันในเรื่องเพศเครื่องดื่มแอลกอฮอล ยาสูบ สารเสพติด
- จัดบริการใหการปรึกษาวัยรุนในโรงเรียน โดยอาจเชื่อมโยง
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน Youth Counselor ศูนย
เพื่อนใจวัยรุน To Be Number One สงเสริมการมีสวนรวม
รับรูวางแผนแกไข และติดตาม ระหวางผูปกครอง โรงเรียน
และนักเรียน โดย รพ.สต. เปนผูประสาน เสนอแนะแนวทาง
โดยมีชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวม
สงเสริมและเฝาระวังติดตามในชุมชน เชน ลดแหลงมั่วสุม
วัยรุน สงเสริมกิจกรรมของวัยรุนในชุมชน เชน กีฬา ดนตรี
การจางทํางานชวงปดเทอมหรือวันหยุด
• นอกสถานศึกษา/ในชุมชน/สถานประกอบกิจการ
- จัดทําทะเบียนวัยรุนและเยาวชนที่อยูนอกสถานศึกษา/ ใน
ชุมชน/สถานประกอบกิจการ
- ประสานการจัดการบริการแกวัยรุนในชุมชน ที่ทํางาน บาน
หรือศึกษานอกโรงเรียน โดยการประสานการจัดบริการรวมกับ
ชุมชน หรือ การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ผูปกครอง วัยรุน
และที่สําคัญคือ ชุมชน และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหมีการจัดกิจกรรม บริการที่เหมาะสม สามารถแกไข
ปองปราม และสงเสริม การตระหนักถึงพฤติกรรมที่ดี
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2. การจัดกิจกรรมบริการ
เชิงรับ และเชิงรุก (ตอ)

วัตถุประสงค

รายละเอียดกิจกรรม
ของวัยรุน การสรางคุณคา และความภาคภูมิใจใหวัยรุน
โดยเฉพาะวัยรุนนอกระบบ และกลุมดอยโอกาส เชน การเปน
จิตอาสา การจางงาน การจัดพื้นที่จับเขาคุยระหวางวัยรุน
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่เหมาะสมใหแกวัยรุน ซึ่งมีวิธีการ
/รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบกลุมสัมพันธในชุมชน ในหมูบาน
เชน ชมรม To Be Number One กลุมวัยรุนที่มีความชอบ/
ทํากิจกรรมรวมกัน หรือ กลุมกีฬา โดยชุมชน (ผูใหญบาน
สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น อสม.ฯลฯ) สนับสนุน
ทรัพยากรใหวัยรุนสามารถดําเนินกิจกรรมกลุม/ชมรมของ
ตัวเองไดอยางตอเนื่อง โดยผลักดันใหบรรจุกิจกรรม/โครงการ
เหลานี้เขาสู แผนชุมชน แผนงบประมาณ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อจัดสรรงบประมาณ 2. สงเสริมใหวัยรุนรู/
รักษาคุณคาตัวเอง เชน การรักนวลสงวนตัว การเรียนรูวิธี
ปฏิเสธ การรูจักตนเองและเลือกอนาคตที่ดีดวยตัวเอง
3. พี่สอนนอง เชน ใหรุนพีท่ ี่ประสบความสําเร็จหรือเคยปฏิบัติ
ตัวไมเหมาะสม แตปรับปรุงตัวแลวถายทอดใหรุนนองฟง
4. สรางกลุมชวยเหลือกันเอง (self help group) ของวัยรุน
ดอยโอกาสหรือกลุมที่มีปญหาพฤติกรรม
- รวมจัดกิจกรรมรณรงคในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันเอดสโลก
วันวาเลนไทนวันงดสูบบุหรี่โลก วันงดดื่มสุราแหงชาติ งดเหลา
เขาพรรษา เปนตน
- การออกหนวยเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ที่วัยรุนและเยาวชนมา
รวมตัวกัน หรือจัดใหมีพื้นที่ดูแลสุขภาพวัยรุนในชุมชน
(รูปแบบ Drop-in center)
- รวมจัดอบรมพอแม ผูปกครองที่มีบุตรหลานอยูในวัยรุน โดย
จัดรวมกับทองถิ่น ชุมชน
- รวมกับทองถิ่น ชุมชนในการจัดพื้นที่สรางสรรคสําหรับ
เยาวชน / โรงเรียนพอแม
- รวมกับอาสาสมัครสาธารณสุข เฝาระวังปญหาสุขภาพ และ
คัดกรองกลุมเสี่ยง (เชน พฤติกรรมเสี่ยงดานเพศ สุขภาพจิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ยาสูบ สารเสพติด) และกลุมที่มีปญหา
- รวมพัฒนาสื่อกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น/ชุมชน ที่เขาถึง
วัยรุน และนําไปเผยแพรหรือแสดงในจุดที่วัยรุน และเยาวชน
รวมตัวกันมาก ๆ รวมกับภาคีเครือขายจัดทําแนวทางในการ
รับ-สงตอกับเครือขาย เพื่อใหการดูแลชวยเหลือและปองกัน
ปญหา
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3. การจัดทําทะเบียน
บันทึก กิจกรรมตางๆ

วัตถุประสงค

รายละเอียดกิจกรรม

• เพื่อแยกประเภทบริการ และคนหา
ความตองการประเภทบริการ รวมทั้ง
ชองทางการเขาถึงบริการ
• เพื่อรวบรวมขอมูลการ ใหบริการ
กิจกรรมตางๆ และนํามาวิเคราะห
เพื่อปรับปรุงบริการ/กิจกรรม
• เพื่อสะดวกในการสงตอ และ
ใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย

• จัดทําทะเบียนบันทึกกิจกรรม ดังนี้
- ทะเบียนกิจกรรมการใหบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก
- ทะเบียนการใหการปรึกษาทางโทรศัพท facebook , line
- ทะเบียนการรับและสงตอของผูรับบริการ
- ทะเบียนการจัดกิจกรรมเชิงรุก การอบรมแกนนํา
- ทะเบียนเครือขายตาง ๆ พรอมที่อยูและเบอรโทรศัพท

4. การสราง ความรวมมือ
กับทีมงาน ภาคีเครือขาย

• เพื่อสรางการมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย อยางตอเนื่องและยั่งยืน
•เพื่อใหเกิดการประสานงานในทุก
ระดับ
•เพื่อลดความซ้ําซอน ในการปฏิบัติ
ในกลุม เปาหมายเดียวกัน

- นําเสนอสถานการณแลกเปลี่ยนประสบการณ ปญหาเพื่อ
พัฒนางาน วางแผนและประเมินผล รวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ชุมชน ผูนําชุมชน ผูน ําศาสนา สมาชิกเทศบาล
ครู พัฒนาชุมชน อสม. แกนนําวัยรุนและเยาวชน ฯลฯ
- รวมจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพ
วัยรุนและเยาวชนกับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอําเภอ (คปสอ.) หรือกลไกสุขภาพระดับอําเภอ (District
Health System) และองคกรสวนปกครองสวนทองถิ่น
- จัดทําทําเนียบและหนาที่รับผิดชอบของภาคีเครือขาย
- สงเสริมสนับสนุนใหมีมาตรการทางสังคม สิ่งแวดลอมเพื่อ
วัยรุนและเยาวชนในระดับพื้นที่ ประสานงานกับกลุมตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ เชน แกนนําชุมชน กลุมพอแมผูปกครอง กลุมครู
อาสาสมัครสาธารณสุข ฯลฯ
- ประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนงาน
อยางนอย 1 ครั้งตอปและสรุปรายงานการประชุม

5. การพัฒนาศักยภาพ
ผูใหบริการ และภาคี
เครือขาย

• เพื่อพัฒนาศักยภาพผูใหบริการ
และภาคีเครือขาย เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหภาคีเครือขายในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง

- สํารวจความตองการการอบรม/พัฒนาศักยภาพสําหรับ
ภาคีเครือขายกลุมตาง ๆ
- จัดทําแผนใหความรูการอบรม พัฒนาศักยภาพผูใหบริการ
และภาคีเครือขายอยางตอเนื่อง
- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูใหบริการและภาคีเครือขาย
ในเนื้อหาที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ.2551 / พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ.2551 / พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภ ในวัยรุน พ.ศ. 2559 / หลักสูตรผูใหบริการที่เปนมิตร
สําหรับวัยรุนและเยาวชน / หลักสูตรการใหคําปรึกษาวัยรุน
ผานระบบ online เปนตน
- สรางแกนนําวัยรุนและเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชน
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แนวทางการจัดบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน
(Youth Friendly Health Service ; YFHS)
เครือขายโรงพยาบาลนครปฐม
ผูรับบริการอายุ 10 – 20 ป
(มาเอง/สงตอ/ทางสายดวน)
บริการ YFHS

ไมพบปญหา

ใหขอ มูลความรู/ การปรึกษา/
แนะนํา/สงเสริมสุขภาพ
ตามความตองการ

ประเมิน/
คัดกรองปญหา
พบปญหา

• ซักประวัต/ิ ตรวจรางกาย
• ตรวจทางหองปฏิบัติการ
• ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมเสีย่ งตางๆและ
ปญหาสุขภาพวัยรุน
ดานกาย-จิต-สังคม

ดําเนินการดูแลชวยเหลือ
/ปรึกษา/แกไขปญหา
- ตั้งครรภ/แมวัยรุน - โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
- การคุมกําเนิด - เพศวิถีศึกษา
- สารเสพติด
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล+ยาสูบ
- สุขภาพจิต
- โภชนาการ ฯลฯ
- อื่นๆ เชน ถูกกระทํารุนแรงทั้งกาย+ใจ/ทางเพศ

ทําไมได
ประสาน
สงตอ

รพ.นครปฐม
ใหการดูแล
รักษา

ดีขึ้น / หาย
ทําได

การดูแลตอเนื่อง ชวยเหลือ
การติดตามและสงตอตามสภาพปญหา
• องคกรปกครองสวนทองถิ่น • สถานศึกษา
• ครอบครัว/ชุมชน
• รพ.สต.
ที่มา : ประยุกตมาจากแนวทางการจัดบริการที่เปนนิตร
สําหรับวัยรุนและเยาวชนของรพ.สต.
กระทรวงสาธารณสุข,2559.
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การติดตามและเฝาระวังผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เครือขาย รพ.นครปฐม
โดย พญ.นริศรา แสงปดสา
กุมารแพทยแพทย โรงพยาบาลนครปฐม

โรคซิฟลสิ กําเนิด (Congenital Syphilis)
♦ หญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อซิฟลสิ
- มีอาการหรืออาการแสดง แตไมไดพบแพทย
- ไมไดมาเจาะเลือดฝากครรภ
- เปนโดยไมรูตัวหรือไมมีอาการแสดงชัดเจน
- ไมไดรับการรักษา เชื้อถายทอดไปยังทารกในครรภโดยผานเขาไปทางรกได ทําใหทารกเสียชีวิต
ในครรภ หรือเสียชีวิตในชวงแรกคลอดจากภาวะหัวใจลมเหลวได หรือไมก็อาจทําใหเกิดความพิการ
ไปตลอดชีวิต
♦ โอกาสติดเชื้อในทารกจากมารดาซิฟล สิ
ซิฟลิสระยะแรก  โอกาสติดเชื้อรอยละ 70-100
ซิฟลิสระยะทีส่ อง  โอกาสติดเชื้อรอยละ 90
ซิฟลิสระยะแฝง (latent phase)  โอกาสติดเชื้อรอยละ 30
ซิฟลิสระยะทีส่ าม  โอกาสติดเชื้อรอยละ 10
♦ “ซิฟล ิสแตกําเนิด” (Congenital syphilis)
- มักมีอาการแสดงภายใน 6 สัปดาหหลังการคลอด
- อาการเปนหวัดคัดจมูก น้ํามูกเปนหนองหรือช้ําเลือดช้ําหนอง มีผื่นขึ้น หนังลอกนาเกลียด ซีด
เหลือง บวม ตับโต มามโต
- ถาไมไดรับการรักษาเด็กจะมีความพิการตาง ๆ เกิดขึ้น เชน กระจกตาอักเสบ (อาจกลายเปนแผล
กระจกตา สายตาพิการได) ตาบอด ปากแหวงเพดานโหว หนาตาพิการ ฟนพิการ จมูกบี้หรือยุบ
(พูดไมชัด) หูหนวก เปนตน
- “ซิฟลสิ แตกําเนิด” แบงเปน 2 ระยะ ไดแก
1) Early onset manifestation
พบอาการและอาการแสดงตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ป สวนมากจะแสดงอาการภายใน
5 สัปดาหแรก
2) Late onset manifestation
พบอาการและอาการแสดงหลังอายุ 2 ปและมักเปนพยาธิสภาพที่คง อยูตลอดชีวิต
ไดแก ฟนแทมีลักษณะผิดปกติ ตาบอด หูหนวก รวมเรียกวา Hutchinson's triad
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♦ การรักษาโรคซิฟล สิ ในหญิงตั้งครรภ
1. ซิฟลิสระยะแรก/ตน (early syphilis) ไดแก
ซิฟลิสระยะที่ 1 (primary syphilis)
ซิฟลิสระยะที่ 2 (secondary syphilis)
ซิฟลิสระยะแฝงชวงแรก (ไมเกิน 2 ป) (early latent syphilis)
การรักษา - Benzathine penicillin G 2.4 ลานหนวย IM ครั้งเดียว
(ใหแบงฉีดเขากลามที่สะโพก ขางละ 1.2 ลานยูนิต)
- ติดตามและรักษาสามีหรือคูเพศสัมพันธทุกรายแมไมมอี าการ
2. กรณีทหี่ ญิงตั้งครรภติดเชื้อเอชไอวี
- ใหยาระยะเวลายาว (แบบซิฟลิสระยะหลัง/ทาย)
- ไมตองคํานึงวาหญิงตั้งครรภเปนซิฟลิสระยะใด
- การตรวจน้ําไขสันหลังเปนหัตถการ ที่ไมควรทําในหญิงตั้งครรภ
3. กรณีแพ penicillin พิจารณา desensitization หากไมสามารถทําไดสามารถเลือกใชยาตอไปนี้
- Erythromycin base (ยกเวน estolate) 500 mg กินวันละ 4 ครั้ง 14 วัน
ยานี้ไมสามารถผานรกไปที่ทารกในระดับที่เพียงพอที่จะปองกันโรคซิฟลิสแตกําเนิด
- Ceftriaxone 1-2 กรัม IM/IV วันละครั้ง เปนเวลา 10-14 วัน
(ยังไมมขี อมูลวาสามารถปองกันการเกิดโรคซิฟลสิ แตกําเนิด)
4. ซิฟล ิสระยะหลัง (late syphilis) ไดแก
ซิฟลิสระยะแฝงชวงหลัง (เกิน 2 ป) (late latent syphilis)
ซิฟลิสไมทราบระยะเวลาติดเชื้อ (syphilis unknown duration)
ซิฟลิสกลุมกัมมา (late benign gummatous syphilis)
ซิฟลิสระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular syphilis)
ซิฟลิสระบบประสาท (neurosyphilis)
การรักษาซิฟลิสยกเวนระบบประสาท
- Benzathine penicillin G 2.4 ลานหนวย IM สัปดาหละ 1 ครั้ง สามารถขยายเปน
ทุก 1-2 สัปดาห จํานวน 3 ครั้งติดตอกัน (ใหแบงฉีดเขากลามที่สะโพกขางละ 1.2 ลานยูนิต)
- ติดตามและรักษาสามีหรือคูเพศสัมพันธหากมีผลเลือดผิดปกติ
- กรณีหญิงตั้งครรภติดเชื้อเอชไอวีรวมดวย ใหรักษาเหมือนผูที่ไมติดเชื้อเอชไอวี
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การติดตามและรักษาผูส ัมผัสโรค/สามีหรือคูเพศสัมพันธของหญิงตั้งครรภที่พบโรคซิฟลสิ
ชนิด / ระยะของ
ซิฟลิสในหญิงตั้งครรภ
ซิฟลิสระยะที่ 1

ระยะเวลายอนหลัง
ที่ตองสอบสวนหาผูสัมผัสโรค
3 เดือน + ระยะเวลาที่มีอาการ
ถาไมพบใหนับผูมีเพศสัมพันธคนสุดทาย
เปนผูสัมผัสโรค

การปฏิบัติกับผูสัมผัสโรคที่ตรวจไมพบการติดเชื้อ
(ทั้ง non-treponemal และ treponemal test ใหผลลบ)
- แนะนําใหมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยโดยใชถุงยาง อนามัย
ทุกครั้ง และทุกชองทางที่ใชในการมี เพศสัมพันธ
- นัดมารับการตรวจเลือด RPR/VDRL ซ้ําอีก 3 เดือน
- กรณีที่เจาหนาที่ไมแนใจวาผูสัมผัสโรคจะมารับ การตรวจ
เลือดซ้ํา ใหการรักษาทุกราย

ซิฟลิสระยะที่ 2

6 เดือน + ระยะเวลาที่หญิงตั้งครรภ
มีอาการของซิฟลิสระยะที่ 2
(ผื่น ผมรวง และตอมน้ําเหลืองโต)
- หากไมพบผูสัมผัส ในชวงดังกลาว
ใหนับผูที่มีเพศสัมพันธกับหญิง
ตั้งครรภคนสุดทายเปนผูสัมผัสโรค

-

2 ป นับจากวันที่ใหการวินิจฉัย
- ถาไมพบผูสัมผัสในชวงดังกลาว
ใหนับผูมีเพศสัมพันธคนสุดทาย
กับหญิงตั้งครรภเปนผูสัมผัสโรค

-

2 ป นับจากวันที่ใหการวินิจฉัย
และมากกวา 2 ปหากตามได
- ถาไมพบผูสัมผัสในชวงดังกลาว
ใหนับผูมีเพศสัมพันธคนสุดทาย
กับหญิงตั้งครรภเปนผูสัมผัสโรค

-

ซิฟลิสระยะแฝงชวงแรก

ซิฟลิสระยะแฝงชวงหลัง
ซิฟลิสระยะแฝงไมทราบ
ระยะเวลา
ซิฟลิสกลุมกันมา
ซิฟลิสระบบหัวใจหรือ
หลอดเลือด
ซิฟลิสระบบประสาท
(ระยะสาม)

-

-

แนะนําใหมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยโดยใชถุงยาง อนามัย
ทุกครั้ง และทุกชองทางที่ใชในการมี เพศสัมพันธ
นัดมารับการตรวจเลือด RPR/VDRL ซ้ําอีก 3 เดือน
กรณีที่เจาหนาที่ไมแนใจวาผูสัมผัสโรคจะมารับ การ
ตรวจเลือดซ้ํา ใหการรักษาทุกราย
แนะนําใหมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยโดยใชถุงยางอนามัย
ทุกครั้ง และทุกชองทางที่ใชในการมี เพศสัมพันธ
นัดมารับการตรวจเลือด RPR/VDRL ซ้ําอีก 3 เดือน
กรณีที่เจาหนาที่ไมแนใจวาผูสัมผัสโรคจะมารับ การตรวจ
เลือดซ้ํา ใหการรักษาทุกราย
ใหการรักษาหากผลเลือดผิดปกติ

11

♦ การติดตามทารกที่คลอดจากมารดาซิฟลสิ
1. นัดตรวจติดตามอาการที่อายุ 2, 4, 6 และ 12 เดือน และทําการตรวจ non-treponemal
(RPR/VDRL) titer ทุก 2-3 เดือน จนกระทั่งผลเลือดเปนลบ หรือลดลงมากกวา 4 เทา
2. กรณีมีความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว และ/หรือโปรตีน หรือมี VDRL ใน น้ําไขสันหลังใหผลบวก
ตองทําการเจาะตรวจน้ําไขสันหลังทุก 6 เดือนจนผลตรวจปกติ
3. ติดตามอาการตอเนื่องจนถึงอายุ 2 ป
♦ การติดตามผูปวยซิฟล สิ
ซิฟลสิ ระยะที่ 1 และ 2 / ระยะแฝงภายใน 2 ปแรก
1. หลังการรักษา
2. VDRL เดือนละครั้งใน 3 เดือนแรก
3. ตรวจทุก 3 เดือน จนครบ 9 เดือน และตอไปใหตรวจทุก 6 เดือน จนครบ 1 ป (รวมทั้งหมด 2 ป)
4. เพื่อใหแนใจวาโรคหายขาดแลว ซึ่งโดยทั่วไปผลเลือดจะเปนปกติภายใน 2 ป
♦ คําแนะนํา
1. การรักษาแมจะชวยปองกันการทําลายของอวัยวะในรางกายได แตก็ไมสามารถรักษาอวัยวะ
ที่ถูกทําลายไปแลวได
- เมื่อเปนโรคซิฟลิสครั้งหนึ่งแลวไมไดหมายความวาจะไมเปนโรคนี้อีก แมผูปวยจะไดรับการรักษา
อยางถูกตองและครบถวนก็ยังสามารถติดเชื้อใหมไดอีก
2. เพื่อชวยใหการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในระยะทายของโรค ควรยึดหลักบํารุงสุขภาพ
ทั่วไปใหแข็งแรง โดยการปฏิบัติดังนี้
2.1 อาหารที่รับประทานจะตองประกอบไปดวยขาว ผัก ผลไม ถั่วตางๆ รวมทั้งนมและไข
2.2 ดื่มน้ําใหมากๆ นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
2.3 งดการดื่มแอลกอฮอล สูบบุหรี่ และสิ่งกระตุนทั้งปวง ตลอดจนน้ําชา กาแฟ และอาหารเผ็ดรอน
2.4 อาบน้ําบอย ๆ และอาบน้ําอุนกอนนอนสัปดาหละ 2-3 ครั้ง
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แผนผ

แนวทางการติดตามและเฝาระวังโรคซิฟลิสกําเนิด
(Congenital Syphilis) เครือขายโรงพยาบาลนครปฐม
หญิงตั้งครรภมาฝากครรภที่โรงพยาบาลทุกราย
ตรวจคัดกรองโรคซิฟลิส x 2 ครั้ง
(ฝากครรภครั้งแรก และ ไตรมาส 3)

ผลลบ

ตามคูนอน/สามี
ตรวจรักษาทุกราย
ผลบวก

จบการติดตาม

ใหการรักษาและติดตามหญิงตั้งครรภ ตามแนวทาง
ระดับชาติเรื่องการกําจัดโรคซิฟลิสแตกําเนิด
ในประเทศไทย พ.ศ.2558

ลงรหัส ICD-10 A50.0 – A50.9
ในระบบขอมูลโรงพยาบาล
รายงาน 506

ติดตามทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ตรวจคัดกรองโรคซิฟลิส (ทารก)
ผลลบ

ผลบวก

ติดตามอาการตอเนื่อง
จนถึงอายุ 2 ป

ไมมีอาการ

ใหการรักษาและติดตามทารกที่เกิดจากมารดา
ที่ติดเชื้อซิฟลิส ตามแนวทางระดับชาติเรื่องการ
กําจัดโรคซิฟลิสแตกําเนิดในประเทศไทย พ.ศ.2558

มีอาการ
มารักษาตอเนื่อง

ขาดการรักษา

ประสานงาน
ควบคุมโรค รพ.นฐ.
เบอรภายใน 1096

จบการติดตาม
ติดตามการรักษา

ผูปวยในเขตเทศบาลนครนครปฐม
แจงงานควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม

ผูปวยนอกเขตเทศบาลนครนครปฐม
แจง รพ.สต. ในพื้นที่

ติดตามเขาสูกระบวนการรักษา

แจงขอมูลกลับที่
Group line
กลุมซิฟลิส
นครปฐม
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การติดตามและเฝาระวังผูปวยโรคซึมเศรา เครือขายโรงพยาบาลนครปฐม
โดย พญ.วรงคพร เจียรวัฒนาวิทย
จิตแพทย โรงพยาบาลนครปฐม
♦ ความหมาย “ซึมเศรา”
อารมณเศรา (Depressive Mood) คือ สภาวะทางอารมณดานลบที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว สามารถเกิด
กับคนทั่วไป ทุกเพศทุกวัย เมือ่ ตองเผชิญกับความสูญเสีย ผิดหวัง หรืออึดอัดทุกขทรมาน
ภาวะซึมเศรา (Depression) คือ สภาวะที่จิตวิญญาณของบุคคลนั้นตกต่ําลงเพราะทุกขทรมานจาก
ความเจ็บปวย ความสูญเสีย ความเสียใจผิดหวัง หรือการเปลี่ยนแปลงทีก่ อใหเกิดความสับสนในชีวิต
โรคซึมเศรา (Depressive Disorders) คือ ความเจ็บปวยทางจิตเวชที่สงผลกระทบตอหนาที่การงาน
และหรือกิจวัตรประจําวัน
♦ ปจจัยของการเกิดโรคซึมเศรา
โรคซึมเศรา เปน Biopsychosocial factors
ภาวะซึมเศราเปนความเจ็บปวย ไมใชความออนแอทางจิตใจ หากไมรีบรักษา จะมีโอกาสสูง
ที่จะเปนโรคซึมเศรา
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♦ การวินิจฉัยโรคซึมเศรา

♦อาการโรคซึมเศรา จําแนกตามกลุมวัยตางๆ
1. เด็กเล็ก (0.3%) : จะมีอาการของโรควิตกกังวลเกินเหตุ โกรธงาย ไมยอมไปโรงเรียน แยกตัวไมเลน
กับเพื่อน มีอาการทางกายตางๆ มีปญหาในการกินการนอน ฝนราย หงุดหงิดฉุนเฉียวงาย
2. เด็กวัยเรียน (2%) : มักมีอาการทางกาย มีปญหากับเพื่อนๆพี่ๆนองๆ ฉุนเฉียวงาย การเรียนตก
ครึ่งหนึ่งจะมีปญหาพฤติกรรมหรือโรคทางจิตอื่นรวม
3. วัยรุน (5%) : สวนใหญมีอาการเหมือนผูใหญ แตอาจมี Masked depression หงุดหงิด ตอตานเกเร
มีพฤติกรรมเสีย่ งตางๆ
4. วัยสูงอายุ(ภาวะซึมเศรา 72.3% โรคซึมเศรา 15.6%) : มักถูกเขาใจผิดวาเปนตามวัย แยกยากจาก
โรคทางกาย มีปญหาเรื่องหลงลืม ถูกทอดทิง้ ใหอยูคนเดียว และอัตราฆาตัวตายสําเร็จสูง
♦แบบคัดกรองภาวะซึมเศรา
เครื่องมือ
แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในเด็ก Children’s Depression Inventory (CDI)
แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในวัยรุน Center for Epidemiologic StudiesDepression Scale (CES-D)
Thai version of Patient Health Questionnaire (PHQ-9)
แบบประเมินโรคซึมเศรา 9คําถาม (9Q)
แบบประเมินการฆาตัวตาย 8คําถาม (8Q)
แบบวัดความเศราในผูสูงอายุ (TGDS-15)

อายุ(ป)
ลักษณะเครื่องมือ
7-17 self-report 27 ขอ
15-18 self-report 20 ขอ
>18
>18
>18
>60

self-report 9 ขอ
แบบสัมภาษณ 9 ขอ
แบบสัมภาษณ 8 ขอ
self-report 15 ขอ
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♦การดูแลรักษา
1. Physical therapies - Drugs, ECT
2. Psychotherapy - Problem-Solving , Self-understanding , Self-esteem
3. Milieu Therapy
4. Family Therapy
- การพูดคุยเกี่ยวกับการฆาตัวตายถือเปนเรื่องปกติ
- การถามเรื่องการฆาตัวตายไมไดเปนการกระตุนการฆาตัวตาย
- สายดวน 1669, 191, 1323

♦ การพูดคุยกับผูปวยโรคซึมเศรา
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ตัวอยางประโยคที่ไมควรพูดกับผูปวยโรคซึมเศรา
• ยังมีคนที่แยกวาเธอเยอะ
• ชีวิตมันชางไมยุติธรรมซะเลย
• ฉันรูวาเธอรูสึกอยางไร
• เธอมันคนเห็นแกตัว
• ออกไปหาความสุขใหตัวเองสิ
• หยุดเสียใจไดแลว
• เธอควรไปวัดไปออกกําลังกายบาง
• เธอตองออกจากที่นี่ซะบาง
• คนอื่นยังสามารถจัดการชีวิตตัวเองไดเลย แลวทําไมเธอทําไมได
• เธอตองเขมแข็ง
• ลืมๆมันไปซะเถอะ
• ไมอยากรูสึกแบบนี้ก็เลิกคิดสิ
• ไมเปนไรหรอก เดี๋ยวมันก็ผานไป
• การที่เธอเศรามันพลอยทําใหพวกเรารูสึกเศราตามไปดวยนะ
• เธอมันบา เชิญบาใหพอใจเลย
• รองไหทําไม
• เดี๋ยวมันก็ดีเอง
• อยารองไห
• อยาคิดมากนะ
• แคนี้เอง
• ก็ทําตัวเองนั่นแหละ
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กระบวนการดูแลและเฝาระวังผูปวยโรคซึมเศรา
เครือขายโรงพยาบาลนครปฐม
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ในที่ประชุมวิชาการสําหรับเจาหนาที่ PCC และ รพ.สต. เครือขายโรงพยาบาลนครปฐม
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562.
วรงคพร เจียรวัฒนาวิทย, พญ. เอกสารการบรรยายเรื่อง “ซึมเศรา... เราคุยกันได”
ในที่ประชุมวิชาการสําหรับเจาหนาที่ PCC และ รพ.สต. เครือขายโรงพยาบาลนครปฐม
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562.

แผนผังการเฝาระวังโรคซิฟลสิ กําเนิด (Congenital Syphilis) เครือขาย รพ.นครปฐม
หญิงตั้งครรภมาฝากครรภที่โรงพยาบาลทุกราย
ตรวจคัดกรองโรคซิฟลิส x 2 ครั้ง
(ฝากครรภครั้งแรก และ ไตรมาส 3)

ผลลบ

ตามคูนอน/สามี
ตรวจรักษาทุกราย

ผลบวก

จบการติดตาม
ใหการรักษาและติดตามหญิงตั้งครรภ ตามแนวทาง
ระดับชาติเรื่องการกําจัดโรคซิฟลิสแตกําเนิด
ในประเทศไทย พ.ศ.2558

ลงรหัส ICD-10 A50.0 – A50.9
ในระบบขอมูลโรงพยาบาล
รายงาน 506

ติดตามทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ตรวจคัดกรองโรคซิฟลิส (ทารก)

ผลลบ

ผลบวก

ติดตามอาการตอเนื่อง
จนถึงอายุ 2 ป

ไมมีอาการ

ใหการรักษาและติดตามทารกที่เกิดจากมารดา
ที่ติดเชื้อซิฟลิส ตามแนวทางระดับชาติเรื่องการ
กําจัดโรคซิฟลิสแตกําเนิดในประเทศไทย พ.ศ.2558

มีอาการ
มารักษาตอเนื่อง

ขาดการรักษา

ประสานงาน
ควบคุมโรค รพ.นฐ.
เบอรภายใน 1096

จบการติดตาม
ติดตามการรักษา

ผูปวยในเขตเทศบาลนครนครปฐม
แจงงานควบคุมโรค เทศบาลนครนครปฐม

ผูปวยนอกเขตเทศบาลนครนครปฐม
แจง รพ.สต. ในพื้นที่

ติดตามเขาสูกระบวนการรักษา

แจงขอมูลกลับที่
Group line
กลุมซิฟลิส นครปฐม

แผนภูมิการจัดบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน
(Youth Friendly Health Service ; YFHS)
เครือขายโรงพยาบาลนครปฐม
ผูรับบริการอายุ 10 – 20 ป
(มาเอง/สงตอ/ทางสายดวน)
บริการ YFHS

ไมพบปญหา

ใหขอ มูลความรู/ การปรึกษา/
แนะนํา/สงเสริมสุขภาพ
ตามความตองการ

ประเมิน/
คัดกรองปญหา
พบปญหา

• ซักประวัต/ิ ตรวจรางกาย
• ตรวจทางหองปฏิบัติการ
• ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมเสีย่ งตางๆและ
ปญหาสุขภาพวัยรุน
ดานกาย-จิต-สังคม

ดําเนินการดูแลชวยเหลือ
/ปรึกษา/แกไขปญหา
- ตั้งครรภ/แมวัยรุน - โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
- การคุมกําเนิด - เพศวิถีศึกษา
- สารเสพติด
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล+ยาสูบ
- สุขภาพจิต
- โภชนาการ ฯลฯ
- อื่นๆ เชน ถูกกระทํารุนแรงทั้งกาย+ใจ/ทางเพศ

ทําไมได
ประสาน
สงตอ

รพ.นครปฐม
ใหการดูแล
รักษา

ดีขึ้น / หาย
ทําได

การดูแลตอเนื่อง ชวยเหลือ
การติดตามและสงตอตามสภาพปญหา
• องคกรปกครองสวนทองถิ่น • สถานศึกษา
• ครอบครัว/ชุมชน
• รพ.สต.
ที่มา : ประยุกตมาจากแนวทางการจัดบริการที่เปนนิตร
สําหรับวัยรุนและเยาวชนของรพ.สต.
กระทรวงสาธารณสุข,2559.

