


การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์  เตือนราษฎร์
รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์  บุญเชียง

บรรณาธิการ

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6

ตวั
อย
า่ง



ค�ำน�ำครั้งที่ 6
 หนังสือ “การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น” เล่มนี้ ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 6 มีจ�านวน
ทั้งหมด 19 บท ซึ่งเนื้อหาสาระภายในเล่มได้มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยทางวิชาการ 
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์ ผู้มีประสบการณ์ในการรักษาโรคเบ้ืองต้นมาร่วม 
เรยีบเรยีง เพ่ือยังประโยชน์ให้หนังสอืเป่ียมไปด้วยสาระทีม่คีณุค่ามากขึน้ ขอกราบขอบคณุ
ท่านอาจารย์แพทย์ทุกท่านมา ณ ที่นี้
 ขอขอบคุณคณาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่านที่มีความต้ังใจ มุ่งม่ัน ช่วยกันเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ข้ึน 
เพื่อประโยชน์ส�าหรับศิษย์พยาบาลทุกระดับ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 
ในการรักษาโรคเบื้องต้น ในการใช้เป็นแหล่งอ้างอิง สืบค้น ตลอดจนเป็นแนวทางในการ
รักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งส�าหรับความเอื้อเฟื้อของ 
ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ช่วยในการด�าเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือเล่มนี้
อย่างดีมาโดยตลอด 
 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้โอกาส  
และสนับสนุนคณาจารย์ในกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขในการสร้างสรรค์หนังสือ 
อันเป็นประโยชน์อย่างมากส�าหรับวิชาชีพพยาบาล

   รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์  เตือนราษฎร์
   รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์  บุญเชียงตวั
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 สำรบัญ
บทที่ 1 °ÆÀ¡บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลในด้าน 11
  ¢Õßæ¬การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น แนวคิดการคัดกรองและการส่งต่อ
	 	 วิลาวัณย์		เตือนราษฎร์	นพมาศ	ศรีเพชรวรรณดี

บทที่ 2 À≈หลักและวิธีการประเมินสุขภาพ: 31
  °การซักประวัติ การตรวจสภาพร่างกายทั่วไป
	 	 ‡¥™เดชา		ท�าดี

บทที่ 3 °การเขียนบันทึกรายงานแบบวิธีแก้ปัญหา: 63
  Problem-Oriented Medical Record (POMR)
	 	 ‡¥™เดชา		ท�าดี	ศิวพร		อึ้งวัฒนา

บทที่ 4 °การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการรักษาโรคเบื้องต้น 85
  อรพรรณ		ศิริประกายศิลป	์วิลาวัณย์		เตือนราษฎร์

บทที่ 5 °การใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นส�าหรับพยาบาลเวชปฏิบัต ิ 95
  ปองปรีดา		แสนจิตต์	นพมาศ		ศรีเพชรวรรณดี

บทที่ 6 °การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น 137
  ‚¿§ปองปรีดา		แสนจิตต์	วิลาวัณย์		เตือนราษฎร	์นพมาศ		ศรีเพชรวรรณดี

บทที่ 7 ªปัจจุบันพยาบาล: การพยาบาลขั้นต้นและภาวะฉุกเฉิน 167
  ‡¥™เดชา		ท�าดี	วิลาวัณย์		เตือนราษฎร์

บทที่ 8 °การรักษาอาการผิดปกติทางศัลยกรรม การใช้ยาชาเฉพาะที ่ 197
  °การเย็บแผล การผ่าฝี และการเลาะ Cyst
	 	 ‡¥™เดชา		ท�าดี	วิลาวัณย์		เตือนราษฎร์

บทที่ 9 °การวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มอาการผิดปกต ิ 219
  ¢Õßของ หู คอ จมูก และตา
	 	 วิลาวัณย์		เตือนราษฎร์
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บทที่ 10 °การวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ 253
  √รังสิยา		นารินทร์

บทที่ 11 °การวินิจฉัยแยกโรคกลุ่มอาการในระบบทางเดินอาหาร 271
  สุมาลี		เลิศมัลลิกาพร	วราภรณ์		บุญเชียง

บทที่ 12 °การวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มอาการทางโลหิตวิทยา 299
  ‡¥™เดชา		ท�าดี

บทที่ 13 °การวินิจฉัยแยกโรคกลุ่มอาการทางหัวใจและหลอดเลือด 315
  ∏วันเพ็ญ		ทรงค�า	รังสิมา		ภูมิสวัสดิ์

บทที่ 14 °การวินิจฉัยแยกโรคกลุ่มอาการทางผิวหนัง 347
  ศิวพร		อึ้งวัฒนา

บทที่ 15 °การวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มอาการไข้ และกลุ่มอาการอ่อนเพลีย 377
  ศิวพร		อึ้งวัฒนา

บทที่ 16 °การวินิจฉัยแยกโรคกลุ่มอาการในระบบประสาท 403
  สุมาลี		เลิศมัลลิกาพร	วราภรณ์		บุญเชียง

บทที่ 17 °การวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มอาการกล้ามเนื้อกระดูก และข้อ 437
  วราภรณ์		บุญเชียง	รังสิยา		นารินทร์

บทที่ 18 °การวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มอาการระบบทางเดินปัสสาวะ  455
  และระบบสืบพันธุ ์
  วิลาวัณย์		เตือนราษฎร์	สุกิจ		เตือนราษฎร์

บทที่ 19 °การจัดการบาดแผลเบื้องต้น 479
  √วิลาวัณย์		เตือนราษฎร์	อนนท	์	วิสุทธิ์ธนานนท์
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บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพยำบำล
ในด้ำนกำรรักษำพยำบำลโรคเบื้องต้น 

แนวคิดกำรคัดกรองและกำรส่งต่อ

วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี

                                                  

วัตถุประสงค์เฉพาะ
  เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษามีความสามารถ

ดังนี้ 
 1. ระบบุทบาทและหน้าทีข่องพยาบาลในการตรวจรกัษาโรคเบ้ืองต้นได้
 2. ระบุคุณสมบัติของพยาบาลที่รับผิดชอบในการตรวจรักษาโรค 

เบื้องต้นได้
 3. อธบิายแนวคดิการคดักรองและการส่งต่อผูป่้วยเพือ่รบัการรกัษาโรค

เบื้องต้นได้
 4. ระบุข้อบ่งชี้ในการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาโรคเบื้องต้นได้

บทน�า
 นโยบายส�าคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพ คือ การมุ่งพัฒนาบริการสาธารณสุข
ในระดับปฐมภูมิให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถได้รับบริการพื้นฐานให้ทั่วถึง
และเท่าเทียม บริการพื้นฐานที่จะต้องจัดให้ ได้แก่ การสร้างเสริมศักยภาพของบุคคล 
ครอบครวั และชมุชน ให้สามารถดแูลตนเองให้มีสขุภาพดี ป้องกันตนเองจากความเจบ็ป่วย 

1บทที่
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บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาล
ในด้านการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น แนวคิดการคัดกรองและการส่งต่อ

ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่12

บทที่
1

และการเกิดโรค ดูแลตนเองเม่ือเจ็บป่วยได้ สามารถตัดสินใจแสวงหาความช่วยเหลือ 
ในการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ เมื่อเกินความสามารถของตนเอง 
 จากการศึกษาของกองการพยาบาลร่วมกับองค์การอนามัยโลกเม่ือ พ.ศ. 2513  
พบว่าพยาบาลผดงุครรภ์ทีป่ฏบิตังิานในสถานอีนามยั ใช้เวลาร้อยละ 45 ของการปฏบิตังิาน 
ไปในการรักษาโรคและความเจ็บป่วย เนื่องจากการขาดแคลนแพทย์ในการปฏิบัติการ 
รกัษาโรคเบือ้งต้นในชมุชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2539 กระทรวงสาธารณสขุได้
ออกระเบยีบมอบหมายให้พยาบาล เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุอืน่และอาสาสมคัรประจ�าหมูบ้่าน 
ซึ่งปฏิบัติงานในกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา สภากาชาดไทย 
เทศบาล สุขาภิบาล องค์กรบริหารส่วนจังหวัด องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินอื่น สามารถ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยท�าการรักษาโรคในด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินร ี
เวชกรรม การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การวางแผนครอบครัว และการปัจจุบันพยาบาล
ตามทีก่�าหนดได้ โดยอยูใ่นความดแูลของเจ้าหน้าทีซ่ึง่เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ดงันี้
 1. ด้านอายุรกรรม
  1.1 ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อบรรเทาอาการหรือโรคดังต่อไปนี้ คือ  
ไข้ตัวร้อน ไข้และมีผื่นหรือจุด ไข้จับสั่น ไอ ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดท้อง  
ท้องผูก ท้องเดิน คลื่นไส้อาเจียน การอักเสบต่าง ๆ โลหิตจาง ดีซ่าน โรคขาดสารอาหาร 
อาหารเป็นพิษ โรคพยาธิล�าไส้ โรคบิด โรคหวัด โรคหัด โรคสุกใส โรคคางทูม โรคไอกรน  
โรคผิวหนังและโรคติดต่อตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข
  1.2 การรักษาพยาบาลอื่น ได้แก่
   1.2.1 การให้น�้าเกลือในผู้ป่วยท้องเดินอย่างรุนแรง
   1.2.2 การฉีดเซรุ่มแก้พิษงู
   1.2.3 การสวนปัสสาวะ
   1.2.4 การล้างกระเพาะอาหารโดยใช้สายยางในรายทีส่งสยัว่ารบัประทาน
สารพิษ
 2. ด้านศัลยกรรม ได้แก่ ผ่าฝี เย็บบาดแผลที่ไม่สาหัส ชะล้าง ท�าแผล ตกแต่ง
บาดแผล และการผ่าเอาสิ่งแปลกปลอมซึ่งอยู่ในต�าแหน่งซึ่งไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะ
ส�าคัญของร่างกายออก โดยฉีดยาระงับความรู้สึกทางผิวหนัง
 3. ด้านสูตินรีเวชกรรม ได้แก่ ท�าคลอดในรายปกติ การท�าการช่วยเหลือขั้นต้น 
ในรายที่มีการคลอดผิดปกติและท�าการช่วยเหลือในกรณีที่จะมีการแท้งหรือหลังแท้งแล้ว
 4. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
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 5. การวางแผนครอบครัว การฉีดยาคุมและจ่ายยาเม็ดคุมก�าเนิด
 6. การเจาะโลหิตจากปลายนิ้วหรือหลอดเลือดด�าเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
หรือเพื่อบริจาคเข้าธนาคารเลือด
 7. ด้านปัจจุบันพยาบาล ให้การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการได้รับสารพิษ และสัตว์ 
มีพิษกัดต่อย การแพ้ยา การแพ้เซรุ่มและวัคซีน การเสียโลหิต ภาวะช็อค การเป็นลม 
หมดสติ หยุดหายใจ กระดูกหัก ข้อเคล็ด ข้อเคลื่อน ชัก จมน�้า ไฟไหม้ น�้าร้อนลวก  
ไฟฟ้าดูด สิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูกและกระเพาะอาหาร และผู้ป่วยที่เจ็บหนัก
 8. กระท�าการด้านการวางแผนครอบครวั ใส่และถอดห่วงอนามยัได้ ภายใต้เงือ่นไข
และหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  8.1 ได้ทดสอบผู้ขอรับการใส่ห่วงอนามัยแล้วว่าไม่ตั้งครรภ์
  8.2 ผู้ขอรับการใส่ห่วงอนามัยได้คลอดบุตรมาแล้ว 45-60 วัน และยังไม่มี 
ประจ�าเดือน
  8.3 ผู้ขอรับการใส่ห่วงอนามัยได้คลอดหรือแท้งลูกมาแล้ว 30 วัน และยังไม่มี
ประจ�าเดือน
 กล่าวได้ว่าพยาบาลเป็นหลักในการให้บริการรักษาโรคเบื้องต้นมาโดยตลอด แต่
เป็นการปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใต้ความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม โดยปราศจาก
ความคุ้มครองทางด้านกฎหมาย ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2540 สภาการพยาบาลจึงได้ปรับปรุง
พระราชบัญญัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยก�าหนดให้การประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลครอบคลุมการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค และในปี พ.ศ. 2545  
ได้ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตาม 
ข้อก�าหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. 2545 ระบุว่า 
 การประกอบวิชาชีพพยาบาล หมายความว่า การปฏิบัติหน้าที่การพยาบาลต่อ
บคุคล ครอบครวั และชมุชน โดยการกระท�าการรกัษาโรคเบือ้งต้น หรอืการให้ภมูคิุม้กนัโรค
 การรักษาโรคเบื้องต้น หมายถึง การตรวจ การวินิจฉัย การบ�าบัดรักษาเบื้องต้น 
เพื่อแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย บรรเทาความรุนแรงหรืออาการของโรคให ้
ผู้ป่วยพ้นภาวะความเจ็บป่วยหรือภาวะวิกฤต ทั้งนี้ รวมถึงการประเมินผลการรักษา 
เบื้องต้นด้วย
 โดยผู้มีสิทธิท�าการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบ
วชิาชพีการพยาบาล ชัน้หนึง่ หรอืผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ ช้ันหนึง่  
ที่ได้รับการศึกษา/อบรมตามหลักสูตรที่สภาการพยาบาลก�าหนด และต้องขึ้นทะเบียน 
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บทที่
1

เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค 
เบื้องต้น) ทั้งนี้ การรักษาโรคเบื้องต้นต้องด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังนี้
 1. ตรวจ วินิจฉัย และบ�าบัดรักษาโรค ตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลโดยเคร่งครัด
 2. ให้ผูป่้วยไปรบัการบ�าบดัรกัษากับผูป้ระกอบวชิาชีพอืน่เม่ือปรากฎหรอืตรวจพบ
หรือเห็นว่า อาการไม่บรรเทา อาการรุนแรงเพิ่มขึ้น มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อน เป็นโรค
ติดต่อที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือมีเหตุอันควรอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
บ�าบัดรักษา เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ การบ�าบัดรักษา หรือเวชภัณฑ์ เป็นต้น
 นอกจากนี้ ในการรักษาโรคเบื้องต้น หากจ�าเป็นต้องใช้ยา ให้ใช้ยาได้ตามคู่มือ
การใช้ยาที่สภาการพยาบาลก�าหนด และในบันทึกรายงานเกี่ยวกับประวัติของผู้ป่วยหรือ 
ผู้รับบริการ ให้บันทึกอาการและอาการเจ็บป่วย โรค การให้การรักษาหรือการให้บริการ 
ตามความเป็นจริงเท่านั้น
 ในปี พ.ศ. 2550 สภาการพยาบาลได้มีข้อบงัคับ วา่ดว้ยข้อจ�ากัดและเงือ่นไขในการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการ
รักษาโรคเบื้องต้น ดังนี้
 1.  การท�าหัตถการ ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ช้ันหนึ่ง ผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง กระท�าการพยาบาลโดยการท�าหัตถการ
ตามขอบเขตที่ก�าหนด ดังนี้
  1.1 การท�าแผล การตกแต่งบาดแผล การเย็บแผล การตัดไหม การผ่าฝ ี 
ในต�าแหน่งซึ่งไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะส�าคัญของร่างกาย การถอดเล็บ และการจี้หูด
หรือจี้ตาปลา 
  1.2 การผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอมท่ีอยู ่ในต�าแหน่งซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อ 
อวัยวะส�าคัญของร่างกายออก โดยฉีดยาระงับความรู้สึกทางผิวหนัง 
  1.3  การล้างตา 
 ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ์
ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ซึ่งผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรที่สภาการพยาบาลประกาศก�าหนด และได้รับใบรับรองจากสภาการพยาบาล 
สามารถท�าหัตถการได้ ดังต่อไปนี้
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 1) การใส่และถอดห่วง (IUD) 
 2)  การฝังและถอดยาคุมก�าเนิด (Nor Plant) 
 3)  การผ่าตัดตาปลา 
 4)  การเลาะก้อนใต้ ผิวหนัง บริเวณที่ไม่เป็นอันตราย 
 5) การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA (Visual Inspection Using 
Acetic Acid) 
 6) การจี้ปากมดลูกด้วยความเย็น (Cryotherapy)
 ในปี พ.ศ. 2562 สภาการพยาบาลได้ออกข้อบังคับ ว่าด้วยข้อจ�ากัดและเงื่อนไข 
ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการ
ประกอบวชิาชพีการพยาบาลในการเจาะเก็บตัวอย่างเลอืดเพือ่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ที่ส�าคัญ ดังนี้
 1. การเจาะเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต้องมีวัตถุประสงค์
ดังนี้ เพื่อ
  1) การตรวจวิเคราะห์หรือการวินิจฉัย
  2) การวางแผนบ�าบัดหรือรักษาโรค
  3) การประเมินภาวะสุขภาพของบุคคล
  4) การบริจาคโลหิต
 2. การเจาะเก็บตัวอย่างเลือดต้องเป็นแนวปฏิบัติทางการพยาบาล (Clinical  
Nursing Practice Guideline (CNPG)) หรือเป็นแนวปฏิบัติทางเวชกรรม (Clinical 
Practice Guideline (CPG)) และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลไม่เป็นผู้ตรวจวิเคราะห์
หรือวินิจฉัย เว้นแต่กรณีการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายที่ตนเองเป็นผู้ดูแลในลักษณะ 
การตรวจ ณ จุดดูแลผู้รับบริการ (Point of care testing) ได้แก่ การตรวจระดับน�้าตาล
ในผู้ป่วยเบาหวาน
 3. การเจาะเกบ็ตัวอย่างเลอืด ต้องเป็นการเจาะเกบ็ตวัอย่างเลอืดจากเส้นเลอืดฝอย 
ปลายนิ้วหรือจากหลอดเลือดด�าส่วนปลาย
 4. การเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดด�าส่วนกลาง ตาม
แผนการรักษาให้จัดเก็บจากสายสวนหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดด�าส่วนกลางที่ 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้เปิดไว้แล้ว
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บทที่
1

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลในด้านการรักษา
พยาบาลโรคเบื้องต้น
 พยาบาลนั้นมีบทบาทในการให้บริการรักษาโรคเบ้ืองต้นมาโดยตลอด แต่เป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งบทบาทของ
พยาบาลที่ให้บริการรักษาโรคเบื้องต้นมีดังนี้
 1. บทบาทผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (Health Care Provider Role) ในการ 
ปฏิบัติงานต่อไปนี้ 
  1.1 ประเมินภาวะสขุภาพ วินจิฉยัแยกโรค ให้การดแูลท่ีเหมาะสมเบ้ืองต้น และ
การให้ภูมิคุ้มกันโรค
  1.2 รักษาโรคและอาการเจ็บป่วยที่พบบ่อย รวมไปถึงการท�าหัตถการเบื้องต้น
และการส่งต่อเพื่อรับการดูแลที่เหมาะสม
  1.3 ติดตามผลการรักษาและให้การช่วยหลือ
  1.4 รับดูแลต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือ
 2. บทบาทผู้ให้ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Educator Role) โดยการให้ความรู้ 
แนะน�า สอน ผู้ป่วยและญาติเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม
 3. บทบาทผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ทางสุขภาพ (Health Advocate Role) โดยการ
ให้การรักษาโรคเบื้องต้นภายใต้ขอบเขตวิชาชีพ และส่งต่อการรักษาแก่วิชาชีพแพทย์ 
ในกรณทีีเ่กนิศักยภาพ ตลอดจนให้ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัทางเลอืกในการใช้บรกิารสขุภาพ 
และให้บริการอย่างมีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม
 4. บทบาทผู้จัดการสุขภาพ (Health Manager Role) โดยการจัดระบบบริการ 
การรักษาให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
 5. บทบาทผูป้ระสานงานด้านสขุภาพ (Health Collaborator Role) โดยปฏิบัตงิาน 
ร่วมกับทีมสุขภาพเพื่อประสานและร่วมมือในการรักษาโรคเบ้ืองต้น และส่งต่อผู้ป่วย 
เพื่อรับการดูแลต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ
 6. บทบาทผูน้�าทางสขุภาพ (Health Leader Role) โดยเป็นผูร้เิริม่การดูแลสขุภาพ
แก่ผู้รับบริการ 
 7. บทบาทผูว้จิยัด้านสขุภาพ (Health Researcher Role) โดยการค้นคว้าองค์ความรู ้
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบ เป็นผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย/
ผู้ใช้ผลงานวิจัย ตลอดจนออกแบบวิธีการ หรือพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ
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รายละเอยีดท่ีควรทราบในข้อก�าหนดในการรกัษาโรคเบือ้งต้น และการ
ให้ภมูคิุม้กนัโรคส�าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและผดงุครรภ์  
ชั้นหนึ่ง พ.ศ. 2545
 การควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ในข้อก�าหนดการรักษาโรค
เบือ้งต้นและการให้ภมูคิุม้กนัโรคส�าหรบัผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นหนึ่ง พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดขอบเขตและการควบคุมมาตรฐานในการตรวจรักษาโรค
เบื้องต้นโดยพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ไว้ดังนี้
 1. คุณสมบัติของพยาบาล ที่รับผิดชอบในการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น 
  1) ได้รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ ชัน้หนึง่
  2) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3) ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) ท่ี 
สภาการพยาบาลรับรองและได้รับประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางการรักษาโรค
เบื้องต้นจากสถาบันที่ฝึกอบรม
  4) ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา 
เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) กับสภาการพยาบาล
  5) มีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการรักษาโรคเบ้ืองต้นให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 2. ขอบเขตของการรักษาโรคเบื้องต้น 
  2.1 สามารถตรวจประเมินสภาพ วินิจฉัยแยกโรคว่าอยู่ในกลุ่มใด แล้วให้การ
รักษาดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมตามข้อก�าหนดการรักษาโรคเบื้องต้น การให้ภูมิคุ้มกันโรค 
และการวางแผนครอบครัว
   1) กลุ่มอาการ/ความเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องรีบช่วยเหลือและส่งต่อไป 
รับบริการที่เหมาะสม 
   2) กลุ่มอาการที่อาจเป็นความเจ็บป่วยที่ร้ายแรงต้องการการส่งต่อเพื่อ 
รับการรักษา
   3) กลุ ่มอาการ/ความเจ็บป่วยโรคท่ีพบบ่อยท่ีให้การบรรเทา/ให้การ 
รักษาได้
  2.2 ให้การดูแลช่วยเหลือส่งต่อการรักษาโรคและอาการที่พบบ่อยและท�า
หัตถการที่ก�าหนด

ตวั
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า่ง




