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บทคัดย่อ
โรคงูสวัดพบได้บอ่ ยขึน้ ตามอายุ ภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บ ได้แก่ อาการปวดตามแนวเส้นประสาท
หลังการติดเชือ้ (postherpetic neuralgia) การติดเชือ้ แบคทีเรียแทรกซ้อน ตาอักเสบ โรคงูสวัดจึงไม่
เพียงเป็นโรคทีส่ ร้างความเจ็บปวดทรมานให้แก่ผปู้ ว่ ยเท่านัน้ โรคงูสวัดยังสามารถติดต่อไปสูผ่ อู้ น่ื ได้ พยาบาล
มีบทบาทสำ�คัญในการดูแลผู้ป่วยโรคงูสวัด ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถให้การดูแล
ผูป้ ว่ ยให้ปลอดภัยจากโรคและภาวะแทรกซ้อนทีอ่ นั ตรายได้โดยปฏิบตั ติ ามหลักฐานเชิงประจักษ์
คำ�สำ�คัญ: โรคงูสวัด การดูแล หลักฐานเชิงประจักษ์

Abstract
Herpes zoster is found more frequently with increased age. Complications can be
found such as postherpetic neuralgia, bacterial infection, and eye inflammation. Furthermore,
herpes zoster can be transmitted to other people; therefore, nurses have an important
role to play in caring for Herpes Zoster patients. These nurses need to be knowledgeable
and understanding when caring for herpes zoster patients in order to be safe from disease
and avoid severe complications; such nurses must have access to usable evidence-based
training to support their management of patients under their care.
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ระบาดวิทยาของโรค

ลักษณะเฉพาะทางคลินิก

โรคงู ส วั ด เป็ น โรคที่ ติ ด ต่ อ ได้ ง่ า ยโดย
การหายใจและการสัมผัส1,2 จากการศึกษาระบาด
วิทยาของโรคงูสวัดย้อนหลัง 20 ปี ในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟกิ ซึง่ รวมถึงประเทศไทยด้วย พบว่า
อัตราป่วยของโรคงูสวัดมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง
ทุ ก ปี อุ บั ติ ก ารณ์ ข องโรคมากขึ้ นในผู้ สู ง อายุ
เนือ่ งจากภูมติ า้ นทานต่�ำ กลุม่ อายุทพ่ี บอัตราป่วย
สูงสุด คือ กลุม่ อายุ 70 ปีขน้ึ ไป คิดเป็น 1 ใน 3
ของผูป้ ว่ ยโรคงูสวัด อุบตั กิ ารณ์เฉลีย่ 3-10 คนต่อ
ประชากร 1,000 คนต่อปี พบผู้ป่วยเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย ปัจจัยส่งเสริมทีท่ �ำ ให้เกิดโรคคือ
มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือผู้ท่ีได้รับยากดภูมิ
(immunosuppressed host)3

อาการทางคลินิกของโรคงูสวัดแบ่งออกได้
เป็น 3 ระยะ คือ
1. ระยะ prodromal phase เป็นช่วงทีม่ ี
อาการอักเสบของเส้นประสาทแต่ยงั ไม่มรี อยโรคที่
ผิวหนัง ผูป้ ว่ ยจะรูส้ กึ ชา ปวด คือเจ็บแปลบ อาจ
คันหรือแสบร้อนตามเส้นประสาทและเป็นอยูข่ า้ ง
เดียว (unilateral) ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดเมือ่ ย
ตามตัว หรือมีไข้ ช่วงนีจ้ ะเป็นอยูน่ าน 2-3 วัน4-6
2. ระยะ Infection rash เป็นช่วงทีม่ ผี น่ื เกิด
ขึน้ บริเวณผิวหนังทีม่ ี sensory ganglion มาเลีย้ ง
ตามแนวเส้นประสาทนัน้ ๆ (dermatome) เกิดได้
กับทุก dermatome ของร่างกาย บริเวณทีเ่ ป็น
บ่อยที่สุด คือ ophthalmic branch ของเส้น
ประสาทสมองคูท่ ่ี 5 เรียกว่า ophthalmic zoster
และบริเวณลำ�ตัวที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาทระดับ
T3 -L2 ลักษณะผืน่ เริม่ จากผืน่ แดงแบบ maculopapular rash มักขึ้นเป็นกลุ่ม และมีขนาดตุ่ม
หลากหลายแล้วกลายเป็นตุ่มน้ำ�ใส (vesicle)
ภายใน 12-24 ชัว่ โมงเกิดขึน้ ในแนวเส้นประสาท
ข้างเดียวกันของร่างกาย (unilateral) ภายใน 3-4 วัน
ตุม่ น้�ำ ใส (vesicle) กลายเป็นตุม่ หนอง (pustules)
รวมระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 3-5 วัน แล้ว
ค่อย ๆ แห้งตกสะเก็ด (crust) ภายใน 7-10 วัน
จึงค่อย ๆ หลุดออกไปภายใน 2-4 สัปดาห์ ลักษณะ
รอยโรคจะเปลีย่ นแปลงตามเวลาและความรุนแรง
ของโรค ระยะ prodrome และ infection rash
มักมีอาการคล้ายไข้หวัดคือ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
และมีไข้6,7
3. ระยะ Resolution phase เป็นระยะฟืน้
หายจากโรค นับตั้งแต่รอยโรคที่ผิวหนังหายแล้ว

พยาธิสภาพของโรค
โรคงู ส วั ด เกิ ด จากการติ ด เชื้อ varicella
zoster virus (VZV) เมือ่ ได้รบั เชือ้ ครัง้ แรกจะเกิด
เป็นโรคอีสกุ อีใส (chickenpox) เมือ่ ผืน่ หายแล้ว
เชือ้ VZV จากผืน่ ผิวหนังจะเข้าไปหลบซ่อนอยูใ่ น
ปมประสาทรับความรูส้ กึ เมือ่ ภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย
ลดลง เชือ้ VZV มีการกำ�เริบ (reactivation) ซึง่
จะแบ่งตัวและกระจายในปมประสาท มีการอักเสบ
และการตายของเส้นประสาท เกิดอาการปวดตาม
เส้นประสาท เชือ้ VZV จะกระจายลงมาตามเส้น
ประสาทที่ อั ก เสบและปล่ อ ยไวรั ส รอบปลาย
ประสาททีผ่ วิ หนัง เกิดตุม่ น้�ำ ใสเป็นกลุม่ ๆ หรือเป็น
แถวยาวตามแนวของเส้นประสาท มีอาการปวด
แสบปวดร้อนบริเวณผิวหนังตามแนวเส้นประสาท
เรียกว่า โรคงูสวัด (herpes zoster)1,2
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ภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บบ่อยคือผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่จะยัง
มีอาการปวดหลงเหลืออยู่ เรียกว่า postherpetic
neuralgia (PHN) ในผูท้ ม่ี อี ายุนอ้ ย PHN มักจะ
เป็นชัว่ คราวและหายได้เร็ว ในผูท้ ม่ี อี ายุมาก PHN
จะเป็นรุนแรงและเป็นอยู่ได้นานเป็นเดือนเป็นปี
ซึง่ จะก่อให้เกิดความทรมานได้มาก6

การวินิจฉัยโรค
ในระยะทีม่ รี อยโรคผิวหนังแล้วจะวินจิ ฉัยได้
ง่ายโดยอาศัยลักษณะทางคลินิกคือ มีผ่นื หรือตุ่ม
น้�ำ ขึน้ อย่างผิดปกติทซ่ี กี ใดซีกหนึง่ ของร่างกาย ร่วม
กับมีอาการปวดหรือแสบร้อนหรือคันบริเวณที่ผ่นื
ขึน้ ร่วมกับมีไข้ ร่วมกับการซักประวัตโิ ดยโรคจะเกิด
กับผูท้ เ่ี คยเป็นโรคอีสกุ อีใสมาแล้วเท่านัน้ ยกเว้น
รอยโรคในบาง dermatome ทีพ่ บน้อย หรือไม่
แน่ใจต้องทำ�การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ช่วย
ยืนยันการวินจิ ฉัยโรค ได้แก่
1. Tzanck test โดยขูดเนือ้ เยือ่ บริเวณก้น
แผลซึง่ ได้เปิดผนังตุม่ น้�ำ และซับน้�ำ เหลืองทีเ่ ยิม้ ออก
แล้ว ป้ายบนสไลด์ ทิง้ ไว้ให้แห้ง แล้วย้อมด้วยสี
wright หรือ Giemsa stain ดูลกั ษณะเซลล์ใน
กล้องจุลทรรศน์ จะพบ multinucleated giant
cell ให้ผลบวก วิธนี ท้ี �ำ ง่ายและรวดเร็ว8,9
2. viral culture เป็นการเพาะเชือ้ ไวรัสใน
เซลล์ จะได้ผลดีในช่วงทีย่ งั มีตมุ่ น้�ำ ใสอยู่ เป็นการ
วินิจฉัยที่มีความแม่นยำ�ร้อยละ 60-90 แต่การ
เพาะเชือ้ ต้องใช้เวลานาน9
3. วิธกี ารทางอิมมูโนวิทยา ได้แก่ การตรวจ
หา viral antigen จะวินิจฉัยได้แม่นยำ�กว่า
กล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ Direct immunofluorescence (DIF), polymerase chain reaction

(PCR) มีความไวสูงกว่าการเพาะเชือ้ ไวรัส 2-3
เท่า9

ภาวะแทรกซ้อนของโรค
ภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บได้แก่
1. การติดเชือ้ แบคทีเรียแทรกซ้อนทีผ่ วิ หนัง
ทำ�ให้บริเวณรอยโรคนัน้ เป็นแผลเป็นได้10
2. ภาวะแทรกซ้อนทางตา พบได้ร้อยละ
20-50 ของ ophthalmic zoster ได้แก่ กระจกตา
อักเสบ (keratitis), scleritis, uveitis, optic
neuritis และ แผลของกระจกตา (corneal ulcer)
อาจทำ�ให้ตาบอดได้9
3. การกระจายออกนอก dermatome โดย
มีตมุ่ น้�ำ มากกว่า 20 ตุม่ เรียกว่า generalized
herpes zoster พบร้อยละ 2-10 จะเป็นโรคงูสวัด
อยูน่ าน อาการจะรุนแรง กระจายสูอ่ วัยวะภายใน
อื่น ๆ ได้ ทำ�ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของอวัยวะ
ภายใน เช่น ปอดอักเสบ ตับอักเสบ9
4. ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท เช่น
เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ สมองอักเสบ อัมพาตครึง่ ซีก
เกิดจากเชื้อไวรัสลุกลามไปที่หลอดเลือดสมอง
ทำ�ให้หลอดเลือดสมองอักเสบ หลอดเลือดสมอง
ตีบตันทำ�ให้เนื้อสมองบางส่วนขาดเลือด ส่วน
Postherpetic neuralgia (PHN) เป็นโรค
แทรกซ้อนทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ พบร้อยละ 10-15 ของ
โรคงูสวัด เป็นอาการปวดทีย่ งั คงอยูห่ รือเกิดขึน้ หลัง
ผืน่ หายหมดแล้ว หรืออาการปวดทีเ่ กิน 4 สัปดาห์
หลังเริ่มเกิดผื่น จะมีอาการปวดแสบปวดร้อน
แปล๊บ ๆ เหมือนไฟช็อต มักพบในผูส้ งู อายุ Ramsay
Hunt syndrome เป็นโรคงูสวัดทีเ่ กิดขึน้ กับเส้น
ประสาทสมองเส้นทีเ่ จ็ด (facial nerve) หรือเรียก
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ว่า herpes zoster oticus ผูป้ ว่ ยจะมีตมุ่ น้�ำ ใน
รูหู เพดานปาก ลิน้ ทำ�ให้มอี าการปวดหู และมี
facial nerve paralysis9,10

ผู้ที่มีความเสี่ยง
ผูส้ งู อายุ ผูท้ ม่ี อี ายุมากกว่า 50 ปี เนือ่ งจาก
บกพร่องในภูมิค้มุ กันพึ่งเซลล์ ทำ�ให้มีอุบัติการณ์
ของโรคสูงและรุนแรง ผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันต่ำ�หรือ
ภาวะทีภ่ มู คิ มุ้ กันถูกกด เช่น เป็นโรคมะเร็ง หรือ
ได้รบั ยาทีก่ ดระบบภูมติ า้ นทานบางชนิด ผูท้ ไ่ี ด้รบั
การรักษาโรคด้วยรังสีรกั ษา (Radiotherapy) หรือ
มีการติดเชือ้ HIV นอกจากนีย้ งั มีเหตุและปัจจัย
กระตุ้นการแบ่งตัวของเชื้อทำ�ให้เกิดโรคงูสวัดได้
เช่น ถูกกระทบกระเทือนหรือบาดเจ็บบริเวณปม
ประสาทหรือการผ่าตัดบริเวณกระดูกสันหลัง เนือ้
งอกของประสาทสันหลังและปมประสาท โพรง
จมูกอักเสบบริเวณ frontal ทำ�ให้เกิด ophthalmic
zoster6,8

บทบาทพยาบาลในการจัดการดูแลผู้ป่วย
โรคงูสวัด
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคงูสวัดทำ�ได้โดยการ
รักษาตามอาการและการให้ยาต้านไวรัส โดย
แผนการรักษาพิจารณาตามภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย
แต่ละคน ผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีความ
เสีย่ งต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรง ไม่มคี วาม
จำ�เป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่
สำ�หรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรง
จากโรคงูสวัดมีความจำ�เป็นต้องเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลเพือ่ เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอันตราย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ดังนัน้ พยาบาลเป็นบุคลากรทีส่ �ำ คัญ
34...
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ในการจัดการดูแลผูป้ ว่ ยโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
เพือ่ ลดความรุนแรงของโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพให้ ผู้ ป่ ว ยฟื้ น หายจากโรค
บทบาทพยาบาลในการจัดการดูแลผูป้ ว่ ยโรคงูสวัด
มีดงั นี้
1. บทบาทพยาบาลในการจัดการดูแลผูป้ ว่ ย
โรคงูสวัดในระยะ prodomal phase
ระยะนี้มีอาการอักเสบของเส้นประสาทแต่
ยังไม่มรี อยโรคทีผ่ วิ หนังเป็นช่วงทีพ่ บปัญหา acute
neuralgia มีอาการชา คัน ปวดเจ็บแปลบเหมือน
ถูกไฟช๊อต ปวดเมือ่ ยตามตัว ไข้ เป้าหมายของการ
ดูแลรักษาเป็นการรักษาตามอาการร่วมกับใช้ยา
ต้านไวรัสเพือ่ เร่งการหายจากโรคและป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ acyclovir famciclovir
และ valaciclovir เป็นยาทีท่ �ำ ให้อตั ราการกำ�จัด
VZV จากตุม่ น้�ำ เร็วขึน้ ลดการเกิดผืน่ ใหม่ ส่งเสริม
ให้ผ่ืนหายเร็วขึ้น ลดระยะเวลาของอาการปวด
ลดความรุนแรงของอาการปวดในระยะเฉียบพลัน
ลดอุบัติการณ์หรือความรุนแรงของอาการปวด
เรื้อรัง ลดการแพร่กระจายเชื้อบนผิวหนังและ
อวัยวะภายใน การรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพต้องเริม่
ภายใน 72 ชัว่ โมงทีป่ รากฎผืน่ 4,9 ร่วมกับให้ยาลด
อาการปวด ซึง่ acute neuropathic pain มักไม่
ตอบสนองต่อยาแก้ปวดทั่วไป ต้องให้การรักษาที่
เฉพาะเจาะจง การวินจิ ฉัยและให้การรักษาอาการ
ปวดเฉี ย บพลั น ที่ เ หมาะสมจะช่ ว ยป้ อ งกั น การ
พัฒนาของอาการปวดไปสูอ่ าการปวดแบบเรือ้ รังได้11
ยาทีใ่ ช้รกั ษาอาการปวดแบบ neuropathic pain
ยา first-line ได้แก่ serotonin norepinephrine
reuptake inhibitors, tricyclic antidepressants,
gabapentin, และ pregabalin. ยา Second-line
ได้แก่ transdermal patches of capsaicin หรือ
lidocaine. ยา third-line. ใช้ Opioids12
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		 1.1 บทบาทพยาบาลเพือ่ บรรเทาอาการไม่
สุขสบายจากภาวะไข้ เป้าหมายของการพยาบาล
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสุขสบายมากขึน้ ไม่มไี ข้ กิจกรรมการ
พยาบาล ได้แก่ วัดอุณหภูมริ า่ งกายทุก 4 ชัว่ โมง
ถ้ามีไข้ อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศา
เซลเซียส ให้ดม่ื น้�ำ บ่อย ๆ ถ้าอุณหภูมมิ ากกว่า 38
องศาเซลเซียส ให้เช็ดตัวลดไข้หรือให้ยาลดไข้ ดูแล
ให้ได้รับยา acyclovir ตามแผนการรักษาของ
แพทย์และเฝ้าระวังอาการแพ้ยา และให้ยาอย่าง
ถูกวิธีเพื่อป้องกันพิษจากยา ดูแลความสะอาด
ร่างกาย ปากฟันและสิง่ แวดล้อม รอบ ๆ ตัวผูป้ ว่ ย
เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ แทรกซ้อน ติดตามผลเลือด
และผลการเพาะเชือ้ เมือ่ พบความผิดปกติรายงาน
แพทย์ทราบเพือ่ พิจารณาวางแผนการรักษา
		 1.2 บทบาทพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการ
ปวด เป้ า หมายของการพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่ว ย
สุ ข สบายขึ้น อาการปวดลดลง กิ จ กรรมการ
พยาบาล ได้แก่ สอบถามผูป้ ว่ ยและประเมินอาการ
ปวดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ โดยใช้ numerical
rating scale (NRS) ถ้า pain score >3 ให้ยา
แก้ปวดตามแผนการรักษาของแพทย์พร้อ มทั้ง
สังเกตผลข้างเคียงของยาและประเมิน pain score
หลังให้ยา 15 นาที ติดตามประเมินอาการปวดซ้�ำ
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องถึงผลการตอบสนองต่อ
ยาที่ใช้ รายงานแพทย์กรณีอาการปวดไม่ทุเลา
พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก ภาวะปวด และกิ จ กรรมการ
พยาบาลทีท่ �ำ เพือ่ บรรเทาอาการปวดทุกเวร ให้การ
พยาบาลอย่างนุม่ นวล ขออนุญาตหรือแจ้งและให้
เหตุผลก่อนให้การพยาบาล ให้ความสนใจเอาใจใส่
ให้กำ�ลังใจ หลีกเลี่ยงการกระตุ้นหรือเคลื่อนไหว
บริเวณทีเ่ จ็บปวด เช่น ไม่วดั ความดันโลหิต ไม่
เจาะเลือดในบริเวณทีป่ วด จัดท่านอนให้ผปู้ ว่ ยได้

รับความสุขสบาย ไม่กดทับบริเวณทีเ่ จ็บปวด จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่ า มี ห ลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ทส่ี นับสนุนว่าการลดปวดโดยไม่ใช้ยาโดย
การเบี่ยงเบนความสนใจ เช่น ฟังเพลง อ่าน
หนังสือ ดูวดี โี อ การสะกดจิตมีผลต่อการลดความ
ปวดหลั ง ผ่ า ตั ด หรื อ การทำ � หั ต ถการในเด็ กได้ 11
แนะนำ�การใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การฟังเพลง ดู
โทรทัศน์ พูดคุยกับครอบครัว การทำ�สมาธิ การ
สวดมนต์ อ่านหนังสือ เพือ่ ส่งเสริมการผ่อนคลาย
และเบีย่ งเบนความสนใจกับความปวด ควบคุมตัว
กระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเจ็บปวด
และลดสิง่ เร้าทางอารมณ์ เช่น อุณหภูมทิ ร่ี อ้ นหรือ
เย็นมาก เสียงรบกวน จัดสภาพแวดล้อมให้สงบ
น่าพักผ่อน
2. บทบาทพยาบาลในการจัดการดูแลผูป้ ว่ ย
โรคงูสวัดในระยะ Infection rash
ระยะ infection rash เป็นช่วงทีม่ ผี น่ื เกิด
ขึน้ บริเวณผิวหนังลักษณะรอยโรคจะเปลีย่ นแปลง
ตามเวลาและความรุนแรงของโรคและอาการไข้มกั
แปรตามผืน่ ทีม่ ี ภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บบ่อย ได้แก่
การติดเชือ้ แบคทีเรียแทรกซ้อนทีผ่ วิ หนัง herpes
zoster ophthalmicus, Ramsay Hunt Syndrome
type 2, Postherpetic neuralgia (PHN) การ
ให้การรักษาอย่างทันท่วงทีจะช่วยลดความเสีย่ งใน
การเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
		 2.1 บทบาทพยาบาลเพือ่ การป้องกันและ
ลดภาวะการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่ผิวหนัง
กิจกรรมการพยาบาล ได้แก่ ประเมินสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของแผลรอยโรคหรือตุ่ม สังเกต
อาการผิดปกติของผิวหนังบริเวณรอยโรค โดยดู
จากขนาดของตุ่มน้ำ�และลักษณะของแผล เช่น
แผลแดงแฉะปนคราบหนอง น้�ำ เหลืองไหล มีกลิน่
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เหม็น พร้อมจดบันทึกอย่างละเอียด ประเมิน
สัญญาณชีพผิดปกติ เพือ่ ติดตามภาวะติดเชือ้ ได้แก่
ความดันโลหิตทีล่ ดต่�ำ ลง มีไข้ ชีพจร การหายใจ
เร็วหรือช้าผิดปกติ ติดตามผลการตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ าร ได้แก่ CBC PUS culture รายงาน
อาการให้แพทย์ทราบในทันทีเมือ่ พบความผิดปกติ
ให้การพยาบาลตามหลัก standard precautions
ทำ�ความสะอาดแผลหรือประคบด้วย 0.9%NaCl
ประคบไว้นาน 20 นาที วันละ 2 ครัง้ เช้าและเย็น
เพือ่ ให้ตมุ่ แห้ง ลดอาการเฉพาะที่ กีดกันการเจริญ
ของแบคทีเรียและไม่ท�ำ อันตรายต่อเนือ้ เยือ่ 13 หาก
มียาทา หลังทำ�ความสะอาดแผลและตุ่มด้วย
0.9%NaCl แล้วใช้ก๊อซซับให้แห้ง ทายาฆ่าเชื้อ
ตามแผนการรักษา ปิดด้วยก๊อซ สำ�หรับแขนหรือ
ขาใช้ผา้ ก๊อซพันแผลไว้ หลีกเลีย่ งการติดพลาสเตอร์
บนผิวหนังทีม่ ตี มุ่ น้�ำ หรือแผลของผูป้ ว่ ย เพราะจะ
ทำ�ให้ผวิ หนังลอกเมือ่ แกะพลาสเตอร์ออก เกิดเป็น
แผลได้ ดูแลให้ค�ำ แนะนำ�เรือ่ งการทำ�ความสะอาด
ร่างกายด้วยการอาบน้ำ�ฟอกสบู่วันละ 2 ครั้ง
แนะนำ�ตัดเล็บให้สน้ั ล้างมือให้สะอาด ห้ามแกะ
เกาตุม่ หรือบริเวณผิวหนังทีม่ รี อยโรค ดูแลให้ได้รบั
ยาตามแผนการรักษา เช่น ยาแก้คนั เพือ่ ช่วยลด
อาการคันทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารแกะเกาแผลและตุม่ ของ
โรคหรือยาปฏิชวี นะ และสังเกตอาการผิดปกติจาก
อาการข้างเคียงของยา
		 2.2 บทบาทพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ยโรค
งูสวัดทีม่ ภี าวะ Herpes zoster ophthalmicus
เพือ่ ป้องกันการสูญเสียการมองเห็น กิจกรรมการ
พยาบาล ได้แก่ ประเมินอาการปวดตาและดูแลให้
ได้รบั ยาแก้ปวดตามแผนการรักษา จัดให้พกั ผ่อน
ในบริเวณที่แสงไม่จ้าเกินไปเพื่อลดอาการระคาย
เคืองตา ให้การพยาบาลโดยยึดหลักปราศจากเชือ้
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ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาล แยกของใช้
ส่วนตัวผูป้ ว่ ยไม่ใช้ของปะปนกับผูอ้ น่ื ดูแลครอบตา
ด้วย eye shield เพือ่ ป้องกันการขยีต้ า ดูแลเช็ด
ตา หยอดยาหรือป้ายตาตามแผนการรักษา แนะนำ�
ให้ระมัดระวังอย่าให้นำ้�เข้าตา สังเกตอาการผิด
ปกติ เช่น ตามัว ตาบวมแดงมาก ปวดตามาก ให้
รายงานแพทย์ทราบเพือ่ ร่วมประเมินและวางแผน
การรักษากับจักษุแพทย์
		 2.3 บทบาทพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ยโรค
งูสวัดทีม่ ภี าวะ postherpetic neuralgia (PHN)
เพือ่ บรรเทาอาการปวด หลังจากอาการทางผิวหนัง
ของโรคงูสวัดหายยังคงมีอาการปวดอย่างต่อเนือ่ ง
ซึง่ อาการนีม้ กั เกิดกับผูส้ งู อายุ การรักษาโดยให้ยา
รักษาอาการปวดทีป่ ลายประสาทร่วมด้วย ซึง่ การ
จัดการภาวะ postherpetic neuralgia มีแนวทาง
ให้ยาดังนี้ first line therapy ได้แก่ Tricyclic
antidepressants, Gabapentin, pregabaline ส่วน
second and third line therapy ใช้ topical
lidocain (gel, cream, patch) Opioids, Tramadol,
Capsaicin cream และ patch การใช้ยาเพียง
ขนานเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการระงับปวดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อาจจำ�เป็นต้องใช้ยาร่วมกัน
หลายขนาน14 กิจกรรมการพยาบาลที่ให้ ได้แก่
ประเมินอาการปวด ให้ยาแก้ปวดตามแผนการ
รักษาของแพทย์พร้อมทัง้ สังเกตผลข้างเคียงของยา
และประเมิน pain score หลังให้ ติดตามประเมิน
อาการปวดซ้�ำ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนือ่ งถึงผลการ
ตอบสนองต่อยาที่ใช้ รายงานแพทย์กรณีอาการ
ปวดไม่ทเุ ลาเพือ่ แพทย์พจิ ารณาปรับยา พร้อมทัง้
บันทึกภาวะปวด และกิจกรรมการพยาบาลที่ทำ�
เพือ่ บรรเทาอาการปวดทุกทุกเวร ให้การพยาบาล
อย่างนุม่ นวล หลีกเลีย่ งการกระตุน้ หรือเคลือ่ นไหว
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บริเวณทีเ่ จ็บปวด จัดท่านอนให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ความ
สุขสบาย ให้ท�ำ กิจกรรมทีเ่ บีย่ งเบนความสนใจจาก
ความปวด ควบคุมตัวกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลต่อความเจ็บปวด และลดสิง่ เร้าทางอารมณ์ จัด
สภาพแวดล้อมให้สงบน่าพักผ่อน
		 2.4 บทบาทพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ยโรค
งูสวัดทีม่ ภี าวะ Ramsay Hunt Syndrome type
2 ซึง่ เป็นความผิดปกติทเ่ี กิดกับเส้นประสาทสมอง
คูท่ ่ี 7 และ 8 ทำ�ให้ไม่สามารถเคลือ่ นไหวกล้าม
เนือ้ ใบหน้า ปวดในหู สูญเสียการรับรสทีด่ า้ นหน้า
ของลิน้ ตาแห้งปากแห้ง และมีตมุ่ อยูท่ ใ่ี บหู หูชน้ั
นอกหรือในรูหู ลิ้นหรือเพดานปาก สูญเสียการ
ได้ยนิ และอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน การรักษา
โดยการให้ prednisolone ในขนาดสู ง 60
มิลลิกรัม วันละครัง้ เป็นเวลา 14 วัน ร่วมกับการ
ให้ acyclovir โดยให้ยาเร็วภายใน 3 วันแรกทีเ่ ริม่
มีอาการ สามารถแก้ไขอาการอัมพฤกษ์อมั พาตได้
ร้อยละ 75 ถ้าเริม่ ยาช้าประสิทธิภาพของการแก้ไข
ภาวะอัมพฤกษ์อมั พาตจะลดลงไปตามลำ�ดับ15 จาก
การศึ ก ษาวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษา
ramsay hunt syndrome16 พบว่าการใช้ยา
corticosteroids ขนาดสูงร่วมกับ acyclovir ให้
ผลการรักษาดีในเด็กมากกว่าผูใ้ หญ่ กิจกรรมการ
พยาบาลทีใ่ ห้เพือ่ ประคับประคองให้ผปู้ ว่ ยสุขสบาย
ขึน้ ป้องกันและรักษาโรคแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้
เช่น หูหนวก และลดความวิตกกังวลจากความ
ผิดปกติและเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ได้แก่ ให้
กำ�ลังใจผู้ป่วย ดูแลหยอดตาด้วยน้ำ�ตาเทียมตาม
แผนการรักษาเพือ่ ป้องกันตาแห้งเนือ่ งจากหลับตา
ไม่สนิทเพราะกล้ามเนือ้ ใบหน้าผิดปกติ ป้องกันการ
สูดสำ�ลักเมือ่ รับประทานอาหาร ป้องกันการพลัด

ตกหกล้มและอุบตั เิ หตุเนือ่ งจากอาการเวียนศีรษะ
บ้านหมุนและหูไม่ได้ยิน และดูแลให้ยาตามแผน
การรักษา
3. บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรค
งูสวัดในระยะฟื้นหายจากโรค (Resolution
phase)
		 3.1 บทบาทพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ยโรค
งูสวัดเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ� กิจกรรมการ
พยาบาล ได้แก่ ให้ค�ำ แนะนำ�ในการดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรงอยู่เสมอ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรค
การดำ�เนินโรค การรักษา และการเกิดซ้�ำ การ
สังเกตอาการผิดปกติท่ีต้องมาพบแพทย์ ให้คำ�
แนะนำ�เกี่ยวกับการรับประทานยาที่ผู้ป่วยได้รับ
อย่างละเอียด แนะนำ�ผูป้ ว่ ยให้เห็นความสำ�คัญของ
การลดปัจจัยเสี่ยงของการกลับเป็นโรคซ้ำ� ได้แก่
การหลีกเลีย่ งภาวะเสีย่ งต่อการติดเชือ้ แนะนำ�ให้
มาตรวจตามแพทย์นดั
		 3.2 บทบาทพยาบาลในการให้ความรูเ้ รือ่ ง
วัคซีนแก่ญาติผ้ปู ่วยเพื่อป้องกันการเกิดโรคงูสวัด
หากไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อน แนะนำ�ให้
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสหรืองูสวัด
และแนะนำ�เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด มีขอ้ บ่งใช้เพือ่ ลดโอกาสใน
การเกิดโรคงูสวัด ลดความรุนแรงและลดภาวะ
แทรกซ้อนของโรค ประสิทธิภาพของวัคซีนถ้าให้ใน
กลุม่ อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันโรค ถึงร้อยละ 5017 สำ�หรับใน
ประเทศไทยใช้สำ�หรับฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้ท่ี
มีอายุตง้ั แต่ 50 ปีขน้ึ ไป ผูท้ ไ่ี ด้รบั วัคซีนแต่ละราย
ควรได้รบั การฉีดเข็มเดียว18
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