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           เป็น โรค ที่ พบ ได้ บ่อย เกิด จาก เส้น ประ สาท มีเดีย น (Median Nerve)บริเวณ

 ข้อ มือ มี การ อักเสบ การ บวม น้ำ หรือ มี สิ่ง อื่น มา กด ทับ ส่ง ผล ให้ เส้น ประ สาท มีเดีย น ถูก 

กด ทับ ผู้ ป่วย จะ มี อาการ ปวด ชา ตั้ง แต่ บริเวณ ข้อ มือ จนถึง ปลาย นิ้ว ซึ่ง มัก มี อาการ มาก 

บรเิวณ นิว้ โปง้ นิว้ ชี ้นิว้ กลาง และ นิว้ นาง ถา้ เสน้ ประสาท ถกู กด ทบั มาก ขึน้ จะ ม ีอาการ ปวด 

ชา ของ ทั้ง ฝ่ามือ และ อ่อน แรง ของ มือ ทำให้ หยิบ จับ ของ ลำบาก หรือ ถือ ของ หล่น 

บ่อย ๆ และ ทำให้ กล้าม เนื้อ บริเวณ เนิน นิ้ว โป้ง ลีบ ลง 

ผู้ที่มี โอกาสจะเป็นCTS

1. เพศ หญิง พบ ได้ บ่อย กว่า เพศ ชาย

2. อายุ ที่ พบ บ่อย คือ ประมาณ 35-40 ปี

3. ผู้ ที่ มี ข้อ มือ ค่อน ข้าง กลม

4. สตรี อาจ มี อาการ ขณะ ตั้ง ครรภ์

5. ผู้ ที่  ใช้ ขอ้ มอื กระดก ขึน้ ลง บอ่ย ๆ  หรอื ทำงาน ที ่ม ีการ สัน่ สะเทอืน ของ มอื และ แขน อยู่ เปน็ เวลา นาน ดงั นัน้ จะ พบ โรค นี้  ได ้บอ่ย ใน กลุ่ม แม่ บา้น ที ่ทำ กบัขา้ว 

ซัก ผ้า พนัก งาน โรงงาน พนัก งาน ขุด เจาะ ถนน

การวินิจฉัยโรค 

1. ประวัติ  ปวด ชา ที่ นิ้ว โป้ง ชี้ กลาง และ อีก ครึ่ง ของ นิ้ว นาง โดย เฉพาะ เวลา ใช้ ข้อ มือที่ มี การ งอ มือ นาน ๆ เช่น ขับ มอ เต อร์  ไซค์ กวาด พื้น นาน ๆ    

               อาการ มัก เป็นเวลา กลาง คืน หลัง จาก นอน หลับ สัก พัก บาง ครั้ง ผู้ ป่วย อาจ ตื่น ขึ้น มา เนื่องจาก อาการ ปวด ซึ่ง มัก เป็น จาก การ วางข้อ มือ 

               ที่ ผิดท่า แต่ เมื่อ สะบัด มือแล้ว อาการ จะ ดี ขึ้น ชั่วคราว 

2.2 เคาะที่ข้อมือดังรูป แล้วมีอาการชา

     แปล๊บๆ เหมือนไฟช๊อตลงที่นิ้วมือ

พั ง ผื ด ทั บ เ ส้ น ป ร ะ ส า ท

                      carpal tunnel syndrome (CTS)
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พญ.ชฎาภรณ์  จิรรัตนโสภา กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

2. ตรวจร่างกาย

 2.1 phalen test   ให้หลังมือ 2 ข้าง

      ชนกันและงอข้อมือ 90 องศา ค้างไว้ 

      1 นาที แล้วมีอาการชาแปล๊บๆ ลงที่

      นิ้วมือ
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2.3 สังเกตเห็นกล้ามเนื้อที่เนินนิ้วโป้งลีบ     

      (มีการกดทับเส้นประสาทมากแล้ว)

การรักษา

          1. การให้ความรู้ : วิธีการใช้ข้อมือที่ถูกต้อง

วิธีจับมีดกรีดยางที่ถูกต้อง

 - ไม่ ควร ออก กำลัง หรือ ใช้ งาน ใน ท่า งอ มือ หรือ กระดก ข้อ มือ 

เพราะ เส้น ประสาท จะ ยิ่ง ไป กระแทก กดทับ กับ กระดูก หรือ พังผืด ที่ รัด 

อยู่ ทำให้ อักเสบ มาก ยิ่ง ขึ้น

  - การ ออก กำลัง หรือ ใช้ งาน ควร ให้ ข้อ มือ อยู่  ใน แนว ตรง เท่านั้น 

   การ ป้องกัน ไม่  ให้ มี อาการ เช่น นี้ จึง ต้อง ระวัง การ ใช้ ข้อ มือ ที่ มี 

การ งอ/กระดก มือ  นาน ๆ  หลีก เลี่ยง การ กำ หรือ ถือ ของ ชิ้น เล็ก ๆ  

นาน ๆ เช่น ไม้กวาด ด้าม เล็ก จ่าย ตลาด หิ้ว ของ หนัก หลาย ๆ ถุง 

เป็นต้น

การวางมือที่ผิดท่า ขณะนอน

วิธีเท้ามือที่ ไม่ถูกต้อง

แป้นพิมพ์ที่ถูกหลัก

การใช้ข้อมือที่ถูกต้อง การใช้ข้อมือที่ผิด

วิธีจับมีดกรีดยางที่ ไม่ถูกต้อง

2. การกินยา

3. การฉีดยา ซึ่งฉีดได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี 

4. การฉาย Laser

5. การใส่อุปกรณ์ประคองข้อมือ

6. การผ่าตัด

3. การ ตรวจ เส้น ประสาท และ กล้าม เนื้อ ด้วย ไฟฟ้า 

Nerve conduction study (NCS) and Electromyography 

(EMG)

     เป็น วิธี การ ยืนยัน ตาม หลัก วิชา การ ทาง แพทย์ ว่า เส้น ประสาท

 มี การ ถูก กด ทับที่ ข้อ มือ จริง หรือ เปล่า  ซึ่ง ต้อง ตรวจ โดย แพทย์ ที่ 

ผ่าน การ อบรม มา แล้ว เท่านั้น
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บันทึกคนเก่ง....
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     มาตามสัญญานะคะสำหรับวารสารฉบับสุดท้ายในรอบปีงบประมาณ2554

ให้ผู้อ่านได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับคนเก่งที่สร้างชื่อเสียงให้โรงพยาบาลยะลา

คนดีที่ใครๆ ชื่นชมประทับใจในพฤติกรรมบริการและคนเสียสละที่บำเพ็ญประโยชน์

เกื้อกูลกิจการทางศาสนาเพื่อสันติสุขในสังคมเรามาทำความรู้จักกันนะคะว่าแต่ละ

ท่านเป็นใครบ้าง

    นางจรรยา ทวีทอง    พยาบาล

วิ ชาชีพ ร ะดั บ เชี่ ยวชาญหรื อ พี่ ใหญ่ ของกลุ่ ม

การพยาบาลที่มักจะให้ความรักความอบอุ่นคอยดูแล

เป็นห่วงเป็นใยไม่ว่าน้องๆจะอยู่ที่ใดเสมือนแม่ดูแล

ลูกจนเป็นที่ขนานนามว่า“แม่ของกลุ่มการพยาบาล”

และทำหน้าที่บริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ขยันขันแข็ง

ตลอดชีวิตรับราชการจนทำให้มีผลงานดีเด่นมากมาย

อาทิ

ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาการบริหารพยาบาลประเภทผู้บริหารการพยาบาล

ระดับทุติยภูมิของชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา

รางวัลพยาบาลที่ปฏิบัติงานดีเด่นของมูลนิธิหม่อนเจ้าหญิงบุญจิราธร

(ชุมพล)จุฑาธุช

นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นของสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย

ประกาศเกียรติคุณพยาบาลผู้ปฏิบัติงานพื้นที่เสี่ยงสูงจากสภาการพยาบาล

ประธานชมรมพยาบาลจังหวัดยะลา

ประธานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขต8

และท่านได้รับเกียรติประวัติที่สำคัญยิ่งในชีวิตของการเป็นข้าราชการ

พลเรือนไทยนั่นคือได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย

ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)

    น.ส.อมรรัตน์อำนวยกิจ  

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พี่ ใหญ่

ประจำแผนกผู้ป่วยนอกที่ ได้รับการขนาน

นามจากผู้ให้และผู้รับบริการว่า“บริการ

ด้านการพยาบาลผู้ป่วยด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์”ท่านเป็นพยาบาลให้คำปรึกษามืออาชีพที่คอยรับฟังปัญหาสุขภาพของ

ผู้รับบริการด้วยความเอาใจใส่ คอยบริการผู้ป่วยด้วยจิตใจที่เอื้ออาทรและ

พฤติกรรมที่ กระตือรือร้นอย่างสม่ำ เสมอจนได้ รับรางวัล “พยาบาล

ต้นแบบด้านให้คำปรึกษา”เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติปีที่ผ่านมาคะ

    นายแพทย์ซาฟารี บินหล ี

อายุรแพทย์ ระดับชำนาญการพิ เศษ

หัวหน้าทีมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

อายุรกรรมชายและหญิง  งานอุบัติเหตุ

และฉุกเฉินงานศัลยกรรมประสาทฝ่าย

โภชนาการกลุ่มงานรังสีวิทยากลุ่มงานเวชกรรมสังคม

และนางฮานี  เวาะและพยาบาลวิชาชีพชำนาญการตึกอายุรกรรมชายซึ่งเป็น

ผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) ได้พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยจนเป็น

ผลงานวิชาการที่โดดเด่นอันเนื่องมาจากเป็นทีมสหวิชาชีพที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาเมื่อ

เดือนมิถุนายน 2553 แต่สามารถบริหารจัดการให้การรักษาโดยให้ยาละลาย

ลิ่มเลือดแบบฉีดตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสูงและการให้ความ

ร่วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพที่เข้มแข็งจนไดัรับ “รางวัลทีมดูแลผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองระดับดีเลิศ”เมื่อวันที่20พฤษภาคม2554ในการประชุมวิชาการ

โรคหลอดเลือดสมองประจำปี2554ซึ่งจัดโดยทีมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โรงพยาบาลหาดใหญ่ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12

    พญ.นวรัตน์วัฑฒนายน  

กุมารแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ ศิษย์

เก่ า โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง  และ

แ พทยศ า สต ร์ บัณฑิ ต แ ล ะ วุฒิ บั ต ร

ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์จากคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ ได้รับการ

ยืนยันจากใครๆว่าเป็นแพทย์ผู้ให้บริการดีเด่นที่ทำหน้าที่ด้วยความเสียสละ

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีเอาใจใส่จนเป็นที่ประทับใจของผู้รับบริการอัธยาศัยดีมีความ

สามารถพิเศษด้วยองค์ความรู้การบริหารความเสี่ยงจนได้รับคำชื่นชมจาก

บุคลากรในโรงพยาบาลมาโดยตลอดและพูดกันติดปากว่า“วันนี้เราจะคุยเรื่อง

ความเสี่ยงเหรอเชิญหมอโอ๋นะ”

    นางณิชาภา  เทพรัตน์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ลูกจ้างประจำ

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพซึ่งทำ

หน้าที่ บริการบุคลากรในโรงพยาบาล

ให้ สามารถไปประชุม/อบรม ภายนอก

โรงพยาบาลด้วยความถูกต้องรวดเร็ว และทันเวลาแต่ที่น่าสนใจก็คือ เธอเป็นผู้

เสียสละอุทิศเวลาในการบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลกิจการทำนุบำรุงศาสนาโดยสอน

หนังสือที่โรงเรียนศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ณวัดช้างให้อ.โคกโพธิ์

จ.ปัตตานีตั้งแต่ปี2536จนถึงปัจจุบันและเป็นตัวแทนลูกจ้างของจังหวัดยะลาใน

การเป็นคณะอนุกรรมการประสานงานสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่ง

ประเทศไทย จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ประจำปีพ.ศ.2553”เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนปีนี้

และยังมีบุคลากรในโรงพยาบาลอีกหลายคนที่ ได้รับการชื่นชมยกย่อง

คุณความดีที่ผู้พบเห็นประทับใจในพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในรั้งโรงพยาบาลยะลา

เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ ได้รับด้วยความเสียสละ ด้วยบริการผู้ป่วยที่มีหัวใจความเป็น

มนุษย์ ความดีที่ทุก ๆ คนปฏิบัตินั้น ถ้าใครได้กระทำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนหรือ

บางคนใช้คำว่า “เข้าไปอยู่ในเส้นเลือดหรือกระดูกดำ” มันก็จะกลายเป็นบุคลิกภาพ

ของเราและสุดท้าย...ก็จะซึมซับเป็นจิตวิญญาณของเราเพราะ.....คนๆ นั้นมีความ

เชื่อแล้วว่า“ทำดีก็ได้ดี”ผู้เขียนจึงขอเป็นกำลังใจและขอพรให้คนดีทุกคนเข้มแข็ง

มีความสุขมีความเจริญในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานนะคะและขอให้โรงพยาบาล

ของเราเต็มไปด้วยคนดีคนเก่งคะ
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YALA Hospital
อายีสาห์ หะยีนิอาลี ฝ่ายสวัสดิการสังคม



จิปาถะ......โดย...เฌอเอม

ปุจฉา-พาเพลิน
โดย เจสซี่...

  เทศกาลเกษียณอายุมาเยือนอีกแล้ว  ๑ ตุลาคมของทุกปี หลายท่าน

คงเกษียณอย่างมีความสุข “คราวนี้แหละจะพักผ่อน ให้เต็มที่ จะเที่ยวทั่วไทย หายใจให้เต็มปอด จะเข้าวัดปฏิบัติธรรม จะขออยู่บ้านปลูกต้นไม้ ทำ

สวนครัวเล็กๆฯลฯ”ผู้เกษียณทุกท่านได้ผ่านชีวิตการทำงานที่สร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวให้กับองค์กรให้กับสังคมมามากแล้วนับจากนี้ต่อไป

ชีวิตวัยเกษียณน่าจะเป็นช่วงที่ท่านคืนกำไรให้กับตัวเองบ้าง

      สำหรับปี ๒๕๕๔ นี้ มีผู้ครบเกษียณอายุราชการของโรงพยาบาลยะลา รวม ๑๑ ท่าน คือ นางวิไลวรรณ  เลขะกุล , นายสุทธิพงษ์

วานิชย์เจริญ , นางจรรยา  ทวีทอง , นายนวพล  ละอองสกุล , นางวนิดา  เล้ารุ่งเรือง , นางอาภรณ์  ชีถนอม , นางถวิล  ชูพัฒนพงษ์ ,

นายชนาธิปราชสงค์,นางคำดีแยบคาย,นางสุนันท์ยิ้มกริ่มและนายเจริญสรรพสิน

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีชีวิตในวัยเกษียณที่สุขกายสบายใจ 

“เกษียณจงเกษมได้อิ่มเอมความสุขสันต์เปี่ยมสุขทุกคืนวันจำรัสมั่นนิรันดร…”

     ผ่านไปอีกครึ่งปีกันแล้วนะคะ   คุณผู้อ่านทุกท่าน ใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรในปีนี้ ก็รีบๆ  ทำกัน เพราะเวลา

ผ่านไปเร็วจริงๆ  อีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้วละคะ อย่าลืมสรุปผลงานประจำปีกันตั้งแต่เนิ่นๆ  จะได้ไม่เหนื่อยกันตอนเดือนกันยายนค้า

 และก็เหมือนเช่นเคยกับคอลัมน์ปุจฉาพาเพลินขอเฉลยคำตอบของฉบับที่แล้วกันก่อนนะคะคำถามว่า

1.R2Rคืออะไร?เหมือนหรือแตกต่างจากงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างไร?

            ตอบR2R (RoutinetoResearch)หมายถึงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยต่างจากงานวิจัยคือR2Rเป็นการทำวิจัยที่ทำได้ง่าย

ใช้เวลาน้อยเสร็จเร็วและนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ในขณะที่นวัตกรรม(Innovation)คือความคิดการปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มา

ก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น

2.เราสามารถป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุได้อย่างไรบ้าง?

          ตอบ สร้างความตระหนักให้กับทุกคนด้วยการดูแลที่ต้นเหตุ  ได้แก่การปรึกษาแพทย์ในเรื่องสุขภาพการแก้ไขสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน

การใส่รองเท้าที่ถูกต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมความแข็งแรง (Strength)ความทนทาน(Endurance) ความอ่อนตัว(Flexibility)และความสมดุล

(Balance) ของร่างกายเน้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินอีกทั้งฝึกการเดิน(Gait)ที่ถูกต้อง

 

คำถามในฉบับนี้เป็นคำถามง่ายๆถามว่าข้อใดคือการใช้ข้อมือที่ถูกต้อง

ก.   ข.

ร่วม ส่ง คำ ตอบทางไปรษณียบัตร มา ชิง รางวัล กัน ที่กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา 152 ถ.สิโรรส ต.สะเตง 

อ.เมือง จ.ยะลา 95000 แล้วพบ กับ คอลัมน์ ปุจฉา  พา เพลิน กัน ใหม่ ใน ฉบับ หน้า นะค่ะ

วารสารโรงพยาบาลยะลา

YALA REGIONAL HOSPITAL
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โรงพยาบาลยะลา : 152  ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร. (073) 244711  http://hospital.moph.go.th/yala/

โรงพยาบาลยะลา
YALA Hospital

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา
152 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
ที่ ยล. 0027.106/

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 11/2521
ไปรษณีย์ยะลา 95000

สาเหตุที่ขัดข้องนำจ่ายไม่ได้

11.จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
1	2.ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
1	3.ไม่ยอมรับ
1	4.ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
1	5.ไม่มารับภายในกำหนด
1	6.เลิกกิจการ
1	7.ย้ายไม่ทราบที่อยู่
1	8.อื่นๆ

ฝึกสมอง...

ก่อนจะเสื่อม
YALA Hospital

มาเล่นเกมส์จับผิดภาพผลไม้กันเป็นเกมจับผิดภาพผลไม้สนุกๆน่าเล่นลองเล่น

เกมส์จับผิดภาพผลไม้หรรษากันได้ตามใจชอบเลยค่ะ..


