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วัตถุประสงค์การจัดท�าวารสาร

ï เพื่อส่งเสริมผลงานวิชาการ วิชาชีพและนวตกรรมทางด้านงานโรงพยาบาล รวมท้ังเป็นส่ือกลางใน
การแลกเปลี่ยน และน�าเสนอบทความวิชาการ

ï เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ ผลงานวิจัย และค้นคว้าทางด้านวิชาการ
ï เป็นส่ือกลาง ประสานระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข
ï ส่งเสริมความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน ของบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ทุกระดับ และทุกสาขาวิชาชีพ
ï เป็นศูนย์รวมบทความทางวิชาการทางการแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้น�าไปใช้ประโยชน์ของ          

องค์ความรู้อย่างถูกต้อง
ก�าหนดการตีพิมพ์   ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ
ก�าหนดออก    เดือน มิถุนายน และ ธันวาคม
ที่ปรึกษา
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 แพทย์หญิงพัชรี  ขันติพงษ์
 นายแพทย์วัฒนา  วงศ์เทพเตียน
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 แพทย์หญิงดารณี  อินทรลาวัลย์ 
 นายแพทย์เอกพงศ์ ธราวิจิตรกุล
 ทันตแพทย์ช�านาญ พลอยประดิษฐ์

 เภสัชกรหญิงสุภารัตน์ วัฒนสมบัติ
 คุณปิยภัทร นิรุกติศานติ์
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ค�าชี้แจงการส่งบทความ

เชียงรายเวชสาร (Chiangrai Medical Journal) จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ
เป็นเวทีเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยแก่ผู้ที่อยู่ในวงการสาธารณสุข มีความยินดีรับลงพิมพ์บทความ
วิชาการด้านการวิจัย จากงานประจ�า ตลอดจนบทความด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการ
ให้บริการของโรงพยาบาล  บทความที่ส่งมาต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน ยกเว้นกองบรรณาธิการเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านส่วนใหญ่ และสนับสนุนให้บทความเป็นภาษาไทย แต่มีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ

1. ประเภทของบทความ

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles) เป็นรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัยท่ีเก่ียวกับระบบ
สุขภาพและ/หรือการพัฒนาระบบสาธารณสุข ควรประกอบด้วยล�าดับเน้ือเร่ืองดังต่อไปน้ี ชื่อเร่ือง ชื่อผู้
นิพนธ์ บทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค�าส�าคัญ บทน�า วิธีการศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ์ ข้อ
สรุป กิตติกรรมประกาศและบรรณานุกรม ความยาวของเร่ืองไม่ควรเกิน 12 หน้าพิมพ์

รายงานผู้ป่วย (Case report) เป็นรายงานของผู้ป่วยท่ีน่าสนใจหรือภาวะท่ีไม่ธรรมดา 
หรือท่ีเป็นโรคหรือกลุ่มอาการใหม่ท่ีไม่เคยรายงานมาก่อนหรือพบไม่บ่อย ไม่ควรกล่าวถึงผู้ป่วยในภาวะนั้นๆ 
เกิน 3 ราย โดยแสดงถึงความส�าคัญของภาวะท่ีผิดปกติ การวินิจฉัยและการรักษา รายงานผู้ป่วยมีล�าดับ 
ดังน้ี บทคัดย่อ บทน�า รายงานผู้ป่วย วิจารณ์อาการทางคลินิก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เสนอ
ความคิดเห็นอย่างมีขอบเขต สรุป กิตติกรรมประกาศและบรรณานุกรม

(ถ้าจะแสดงรปูภาพต้องแสดงเฉพาะทีจ่�าเป็นจรงิๆ และได้รบัความยนิยอมจากผูป่้วยหรอืผูร้บัผดิชอบ)

บทความฟื้นฟูวิชาการ (Review articles) เป็นบทความท่ีทบทวนหรือรวบรวมความรู้
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากวารสารหรือหนังสือต่าง ๆ  ท้ังในและต่างประเทศ ประกอบด้วย บทน�า วิธีการสืบค้น
ข้อมูล เนื้อหาที่ทบทวน บทวิจารณ์ และบรรณานุกรม อาจมีความเห็นของผู้รวบรวมเพิ่มเติมด้วยก็ได้ 
ความยาวของเร่ืองไม่ควรเกิน 12 หน้าพิมพ์

บทความพิเศษ (Special article)  เป็นบทความประเภท ก่ึงปฎิทัศน์กับบทความฟื้นวิชา
ท่ีไม่สมบูรณ์พอท่ีจะบรรจุเข้าเป็นบทความชนิดใดชนิดหน่ึง หรือเป็นบทความแสดงข้อคิดเห็นเก่ียวโยงกับ
เหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู ่ในความสนใจของมวลชนเป็นพิเศษ ประกอบด้วยบทน�าเรื่อง บทสรุปและ
บรรณานุกรม

บทปกิณกะ (Miscellany) เป็นบทความท่ีไม่สามารถจัดเข้าในประเภทใด ๆ ข้างต้น

เวชศาสตร์ร่วมสมัย (Modern medicine) เป็นบทความภาษาไทยซ่ึงอาจเป็นนิพนธ์
ต้นฉบับส�าหรับผู้เร่ิมต้นเขียนบทความหรือบทความอภิปรายวิชาการเกี่ยวกับโรคหรือปัญหาที่พบบ่อยและ/
หรือ มีความส�าคัญ น่าสนใจ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และทักษะแก่ผู้อ่านในแง่ของการศึกษา 
ต่อเน่ือง (Continuing medical education) เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้และรับถ่ายทอดประสบการณ์ให้ทัน
สมัย ในการด�ารงความเป็นแพทย์ท่ีมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จดหมายถงึบรรณาธกิาร (Letter to Editor)  หรือ จดหมายโต้ตอบ (Correspondence) 
เป็นเวทีใช้ติดต่อโต้ตอบระหว่างนักวิชาการผู้อ่านกับเจ้าของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในกรณีผู้อ่านมี
ข้อคิดเห็นแตกต่าง ต้องการชี้ให้เห็นความไม่สมบูรณ์หรือข้อผิดพลาดของรายงาน และบางครั้งบรรณาธิการ
อาจวิพากษ์ สนับสนุนหรือโต้แย้ง
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2. ส่วนประกอบของบทความ

ชื่อเรื่อง ส้ัน แต่ได้ใจความ ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับบทความทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้เขียน เขียนตัวเต็มทั้งชื่อตัวและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งวุฒิ  
 การศึกษา และสถานที่ท�างาน รวมทั้งบอกถึงหน้าที่ของผู ้ร่วมนิพนธ์ใน บทความ
เนื้อหา เขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ เนื้อเรื่องสั้น กระทัดรัดแต่ชัดเจน ใช้ภาษาง่าย ถ้าเป็น
 ภาษาไทยควรใช้ภาษาไทยมากที่สุด ยกเว้น ศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลไม่ได้ใจความ 
 หากจ�าเป็นต้องใช้ค�าย่อ ต้องเขียนค�าเต็มเมื่อกล่าวถึงครั้งแรก บทความควรประกอบด้วย

บทน�าอย่างสมบูรณ์ ตามหัวข้อโดยละเอียดที่ปรากฏในค�าแนะน�า และไม่ควรระบุชื่อของ
ผู้ป่วยไว้ในบทความ

บทคัดย่อ ย่อเฉพาะเนื้อหาส�าคัญเท่านั้น ให้มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อนุญาตให้
 ใช้ค�าย่อที่เป็นสากล สูตร สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ สถิติ ใช้ภาษารัดกุม ความยาว
 ไม่ควรเกิน 150 ค�า หรือ 15 บรรทัด ระบุส่วนประกอบส�าคัญที่ปรากฏในบทความ
 อย่างย่อตามค�าแนะน�า
ค�าส�าคัญ ได้แก่ ศัพท์ หรือวลีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประมาณ 3-5 ค�า เพื่อน�าไปใช้ใน
 การบรรจุดัชนีเรื่องส�าหรับการค้นคว้า

3. บรรณานุกรม 

 การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยใส่หมายเลขเอกสารด้วยตัวเลข
อารบิคตัวยก ไม่ต้องใส่วงเล็บ เรียงตามล�าดับตามเนื้อหาที่ อ้างถึง ถ้าอ้างอิงซ�้า ให้ใช้หมายเลขเดิม 

หลังเครื่องหมายวรรคตอน (;) (:) (,)  ที่คั่นระหว่างปี ปีที่ และเลขหน้าของวารสาร  ให้พิมพ์
ติดต่อกันไม่ต้องเว้นวรรค นอกเหนือจากนั้น การใช้เครื่องหมาย(;) (:) (,)  ให้พิมพ์ชิดอักษรท้ายของค�า
หน้าทุกครั้ง แล้วเว้น 1 วรรคก่อนพิมพ์ต่อไป 
 ชื่อวารสารในการอ้างอิง ให้ใช้ชื่อย่อตามรูปแบบของ U.S.National Library of Medicine ที่ตี
พิมพ์ใน Index Medicus ทุกปี หรือในเว็ปไซต์ http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/liji.html

หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรม  

1. วารสารวิชาการ

ล�าดับที่.  ชื่อผู้นิพนธ์.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์; ปีที่: หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
วารสารภาษาไทย ชื่อผู ้นิพนธ์ให้ใช้ชื่อเต็มทั้งชื่อและชื่อสกุล ชื่อวารสารเป็นชื่อเต็ม ปีที่พิมพ์เป็นปี
พุทธศักราช  วารสารภาษาอังกฤษใช้ชื่อสกุลก่อน ตามด้วยอักษรย่อตัวหน้าตัวเดียวของชื่อตัวและชื่อรอง  
ถ้ามีผู้นิพนธ์มากกว่า 6 คน  ให้ใส่ชื่อเพียง 6  คนแรก ตามด้วย et al. ( วารสารภาษาอังกฤษ) หรือ 
และคณะ (วารสารภาษาไทย)  ชื่อวารสารใช้ชื่อย่อตามแบบของ Index Medicus หรือ ตามแบบที่    
ใช้ในวารสารน้ัน ๆ เลขหน้าสุดท้ายใส่เฉพาะเลขท้าย ตามตัวอย่าง ดังนี้

1.1	 เอกสารจากวารสารวิชาการ

1. สุพจน์ นาโถ. การตั้งครรภ์และการคลอดระหว่างมารดาวัยรุ่นกับมารดาอายุ 20-30 ปีที่
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร.  วารสารกรมการแพทย์ 2548; 30(1): 9-16.

2. Ritz E, Orth SR.  Nephropathy in patients with type 2 diabetes mellitus.  N Engl 
J Med1999;341:1127-33.

1.2	 องค์กรเป็นผู้นิพนธ์

1. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์.  เมลามีน ภัยร้ายแอบแฝง.  วารสาร  
   โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์2551;13(57):5.

	 1.3	ไม่มีชื่อผู้นิพนธ์

  1. Cancer in South Africa (editorial).  S.Afr Med J1994;84:15.  
	 1.4	บทความในฉบับแทรก

  1. วิชัย ตันไพจิตร. ส่ิงแวดล้อม โภชนาการกับสุขภาพ ในซ สมชัย บวรกิตติม จอห์น พี 
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สารจากผู้บริหาร

เชียงรายเวชสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่มีความพิเศษ คือเป็นวาระร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2555  
และร่วมงานสมโภช 750 ปี เชียงราย ในวันที่ 26 มกราคม 2555 ณ โอกาสนี้จึงขออนุญาตใช้ภาพประกอบ
เป็นภาพเก่าในอดีตของเมืองเชียงราย และตราสัญลักษณ์ 750ปีเชียงราย ซึ่งประกอบด้วย 3 สัญลักษณ์  
คือ รูปพระธาตุดอยตุงสีทอง ซึ่งเป็นปูชนียสถานส�าคัญที่สุดของเมืองเชียงราย เป็นที่ประดิษฐานของ
พระบรมธาตุส่วนไหปลาร้าและพระธาตุย่อย สื่อให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองเชียงราย  
ที่คงความเจริญรุ่งเรืองยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน 750 ปี รูปพญามังราย สื่อถึงประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ของเมืองเชียงราย ซึ่งพญามังราย ได้ก่อตั้งสถาปนาและขนานนามเมืองเชียงรายในปี พ.ศ. 1805 และ
ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา เลข 750 สื่อถึงงานฉลองครบรอบ 750 ปี เมืองเชียงราย 
โดยออกแบบเลข 750 เป็นลายไทยล้านนา และใช้สีม่วงซึ่งเป็นสีประจ�าจังหวัดมาออกแบบ เพื่อร่วมฉลอง
และเป็นส่วนหนึ่งของการครบรอบ 750 ปีเชียงราย

เนื้อหาในฉบับนี้ ทั้งนิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผู้ป่วย บทความพิเศษ และบทความฟื้นฟูวิชาการ 
เป็นการเขียนผลงานจากงานประจ�า และงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งล้วนแต่น่าสนใจ

สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เชียงรายเวชสารเป็นวารสารที่มีประโยชน์ และมีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งคงอยู่ เพื่อเผยแพร่ และส่งเสริมผลงานวิชาการ วิชาชีพ และนวตกรรมด้าน
โรงพยาบาล ต่อ ๆ ไป

               นายแพทย์สุทัศน์  ศรีวิไล
ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

        30  ธันวาคม 2554

สารจากบรรณาธิการ

เชียงรายเวชสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ร่วมเฉลิมฉลองจังหวัดเชียงรายมีอายุครบ 750 ปี 
ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2555 พ่อขุนเม็งรายมหาราชทรงสถาปนาเมืองเชียงรายเมื่อวันที่ 26 มกราคม 
พ.ศ.1805 เป็นต้นมา นับว่าเมืองเชียงรายมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน พร้อมกันนี้โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์จะมีอายุครบรอบ 75 ปีในปี พ.ศ.2555

หลายบทความในฉบับนี้เป็นการท�าวิจัยจากงานประจ�า Routine to Research (R2R) โดย
ได้รับความกรุณาจาก รศ.ดร.รอ.นพ.ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ หน่วยระบาดวิทยาคลินิก และสาขาวิชาระบาด
วิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรศ.ชไมพร ทวิชศรี มาช่วยแนะน�าให้ความรู้
เรื่องวิจัยจากการลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่การตั้งค�าถามวิจัย การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
ผลงานวิจัย และการน�าเสนอ ท�าให้บุคลากรหลายท่านได้ท�าวิจัยในเรื่องที่ตนเองสนใจจนสามารถเขียน
ผลงานวิจัยออกมาตีพิมพ์ได้ส�าเร็จปรากฏในวารสารฉบับนี้  ขอขอบพระคุณอาจารย์ ชยันตร์ธร ปทุมานนท์
และอาจารย์ชไมพร ทวิชศรี มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่พ.ศ.2555 นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงานและมีความสุขกับ
งานที่ท�า ดังค�าสอนของท่านพุทธทาส ที่ว่า

   อันการงาน  คือค่า  ของมนุษย์
     ของมีเกียรติ  สูงสุด  อย่าสงสัย
    ถ้าสนุก  ด้วยการงาน  เบิกบานใจ
     ไม่เท่าไหร่  รู้ธรรม  ฉ่ ำาซึ้งจริง
   ตัวการงาน  คือตัวการ  ประพฤติธรรม
  พร้อมกันไป  หลายส่ ำา  มีค่ายิ่ง
  ถ้าจะเปรียบ  ก็เหมือนคน  ฉลาดยิง
  นัดเดียววิ่ง  เก็บนก  หลายพกเอย ฯ

        แพทย์หญิงพัชรี  ขันติพงษ์

                        29  ธันวาคม 2554
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นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลการดูแลผู้ป่วยนอกโรคทางจิตเวชด้วยบริการคลินิกเติมยา 

ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และเครือข่าย

ผลการดูแลผู้ป่วยนอกโรคทางจิตเวชด้วยบริการ
คลินิกเติมยา ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
และเครือข่าย

สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ*, พิษณุ แสงรัตน์*, ต่อพงษ์ วัฒนสมบัติ*

*กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

บทคัดย่อ
ภูมิหลัง

การให้บริการคลินิกเติมยาผู้ป่วยโรคทางจิตเวช ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ร่วมกับเครือข่าย เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่น่าจะเพิ่มคุณภาพของการให้บริการผู้ป่วยนอก

การศึกษานี้จึงศึกษาถึง ผลของระบบการจัดการ และประเมินผลการดำาเนินงานคลินิกเติม
ยาโรคทางจิตเวช ในช่วงเดือนตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2554 โดยใช้กรอบการประเมินแบบ
ลิขิตสมดุล ใน 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านกระบวนการ มุมมองของผู้ป่วย มุมมองด้านการเงิน และ
มุมมองด้านการเรียนรู้
ผลการศึกษา 

มุมมองด้านกระบวนการ มีผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1,205 ราย ในปีงบประมาณ 
2553 จำานวน 295 ราย/เดือน และปีงบประมาณ 2554 เป็นจำานวน 307 ราย/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
45.45 และ 46.19 ของจำานวนผู้ป่วยโรคทางจิตเวชทั้งหมดของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ตามลำาดับ เวลาในการรอคอยของผู้ป่วยหรือเวลาในการรับบริการของผู้ป่วยลดลง ร้อยละ 75

มุมมองของผู้ป่วยพบว่า ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อระบบบริการในระดับมากถึงมากที่สุด      
ร้อยละ 94.33 เหตุผลคือ การเดินทางง่ายและสะดวก ร้อยละ 94.33 และประหยัดค่าใช้จ่าย ร้อยละ 71.00

มุมมองด้านการเงินพบว่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางอ้อมของผู้ป่วย 553 บาท/ราย/ครั้ง          
โรงพยาบาลแม่ข่ายหรือเชียงรายประชานุเคราะห์ยังคงไม่สูญเสียรายได้ด้วยระบบนี้ และพบปัญหา   
ยาคืนจากโรงพยาบาลลูกข่าย เพียงร้อยละ 4.26

มุมมองด้านการเรียนรู้ มีการจัดทำาใบสรุปรายการยาเฉพาะราย เพื่อการเชื่อมต่อและสื่อสาร
ข้อมูลยาของผู้ป่วย และมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

สรุปและข้อเสนอแนะ

คลินิกเติมยาผู้ป่วยโรคทางจิตเวช สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของการให้บริการผู้ป่วยนอก     
ดังนั้นจึงควรดำาเนินการ พิจารณาปรับใช้กับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น และพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง
คำาสำาคัญ

คลินิกเติมยา, การประเมินผลโดยใช้แนวคิดลิขิตสมดุล
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ผลการดูแลผู้ป่วยนอกโรคทางจิตเวชด้วยบริการคลินิกเติมยา 
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นิพนธ์ต้นฉบับ
สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ, พิษณุ แสงรัตน์, ต่อพงษ์ วัฒนสมบัติ

ความสำาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับ
การรักษาด้วยยาตลอดชีวิตมีจำานวนเพิ่มมากขึ้น   
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและคุณภาพใน
การตรวจรักษาและการให้บริการได้ 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
เป็นโรงพยาบาลศูนย์ แต่ระบบบริการให้บริการทั้ง
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ซึ่งเมื่อพิจารณาและ
วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยเฉพาะโรคเรื้อรังที่มารอรับ
บริการที่หน่วยบริการระดับตติยภูมิของโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์จะพบว่า มีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่ง
เป็นผู้ป่วยที่สามารถควบคุมอาการของโรคได้      
แต่จำาเป็นต้องมารับบริการและรอพบแพทย์เพื่อ
ทำาการสั่งจ่ายยา ทำาให้เกิดการสะสมของผู้ป่วยใน
ระบบเป็นจำานวนมาก ภาระงานของแพทย์และ    
ทีมงานที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ของการบริการในภาพรวม นอกจากนั้นยังอาจ     
ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของโรงพยาบาล    
หากจะพิจารณานัดหมายผู้ป่วยให้ยาวนานขึ้น

ดังนั้นหากมีระบบการจัดการที่ดี ภายใต้
การดูแลของทีมสหสาขาวีชาชีพ1 มีการทบทวน    
คำาสั่งการใช้ยาจากประวัติเดิมของผู้ป่วยเพื่อให้     
ผู้ ป่ วยได้ รับยาต่อเนื่องตามการรักษาเดิมของ       
แพทยเ์จา้ของไข ้เช่นการจัดระบบบริการให้ผู้ป่วยมา
รับยาเพื่อควบคุมอาการของโรคจากเภสัชกรโดยตรง    
โดยไม่ต้องรอพบแพทย์ น่าจะช่วยลดปัญหาความ
แออัดของหน่วยบริการ ลดระยะเวลาการรอคอย
ของผู้ป่วย เพิ่มคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย   
กลุ่มดังกล่าว เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการใน
ภาพรวม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะทางการเงิน
ของโรงพยาบาล รวมทั้งยังอาจช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ของผู้ป่วยได้อีกด้วย

กลุ่มงานเภสัชกรรมร่วมกับกลุ่มงาน
จิตเวช โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และ
เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน จึงดำาเนินการให้บริการ
คลินิกเติมยา (Refill Clinic) ในกลุ่มผู้ป่วยโรคทาง 
จิตเวชที่แพทย์พิจารณาว่าสามารถควบคุมอาการ  
ได้แล้วด้วยยา โดยระบบบริการจัดให้มีการ กระจาย

ยาจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ไปยัง
โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ
จึ ง ไม่ต้ อง เข้ ามารับการรักษาในอำ า เภอเมือง 
หรือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ แต่ได้รับ
การประเมินผลการรักษาและติดตามอาการจาก
ทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลในเครือข่ายแทน    
โดยจัดให้มีระบบการประสานงานและระบบการ
ส่งเสริมทักษะความรู้ด้านจิตเวชให้แก่โรงพยาบาล
ชมุชนอยา่งสม่ำาเสมอ การศกึษานีจ้งึศกึษาถงึผลของ
ระบบการจัดการ และประเมินผลการดำาเนินงาน
คลินิกเติมยาโรคทางจิตเวช โดยใช้กรอบการประเมิน 
แบบลิขิตสมดุล (ฺBalanced Scorecard)2,3 เพื่อนำา
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขและปรับใช้ในคลินิก      
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องใช้ยาต่อเนื่อง โรคอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาผลการดำาเนินงานคลินิกเติมยา   
 โรคทางจิตเวช
2. เพื่อประเมินการดำาเนินงานคลินิกเติมยา
 โรคทางจิตเวช ตามกรอบแนวคิดลิขิต
 สมดุล (Balanced Scorecard)

ขอบเขตของการศึกษา

ประชากรเป้าหมาย
ประชากรเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยนอกที่ได้

รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตเวชที่สามารถ
ควบคุมอาการของโรคแล้วด้วยยา และสมัครใจ
เข้ารับยาต่อเนื่องในคลินิกเติมยา 
เกณฑ์การพิจารณารับผู้ป่วยเข้าคลินิกเติมยา 

(Refill Clinic)

1. ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยจากจิตแพทย์
 ว่าเป็นโรคทางจิตเวช ซึ่งมีสภาวะโรคคงที่
 สามารถควบคุมอาการได้ด้วยยา และแพทย์
 พิจารณาแล้วว่าสามารถรับยาแบบคลินิก
 เติมยาได้
2. ผู้ป่วยมีความสมัครใจเข้ารับยาในโครงการ

คลินิกเติมยา
3. ต้องไม่ใช่ผู้ป่วยที่เพิ่งผ่านการจำาหน่ายจากการ

รักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดผู้ป่วยออกจากคลินิกเติมยา 

(Refill Clinic)

1. ผู้ป่วยไม่มีความประสงค์จะรับยาใน
โครงการคลินิกเติมยา

2. ผู้ป่วยมาตรวจก่อนนัดเนื่องจากสภาวะ
โรคที่ควบคุมไม่ได้

3. โรงพยาบาลชุมชนรับรักษาเองหรือผู้ป่วย
ไปรับการรักษาข้ามจังหวัด

4. ผู้ป่วยเสียชีวิต
5. ผู้ป่วยไม่มีสิทธิบัตร หรือมีบัตรประกัน

สังคมนอกเขต หรือมีบัตรทองต่างจังหวัด
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

ตัง้แตป่งีบประมาณ 2553 – ปงีบประมาณ  
2554 (วนัท่ี 1 ตลุาคม 2552 ถงึ 30 กนัยายน 2554)
เครื่องมือที่ใช้ในการดำาเนินงาน

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์ใบสั่งยา    
ล่วงหน้า

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการคลินิกเติมยา ซึ่งประกอบด้วยคำาถามความ
พึงพอใจเกี่ยวกับระบบบริการคลินิกเติมยา และ
คำาถามเกี่ยวกับภาระด้านค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่มารับ
บริการคลินิกเติมยา
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจากแบบบันทึก
เวชระเบียนของกลุ่มผู้ป่วยโรคทางจิตเวช โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราห์ และสถิติผู้ป่วยที่เข้าร่วม
โครงการคลินิกเติมยาโดยความร่วมมือระหว่าง     
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และเครือข่าย
โรงพยาบาลชุมชน ในปีงบประมาณ 2553-2554

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบ
แนวคิดลิขิตสมดุล 
มุมมองของผู้ป่วย ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการคลินิกเติมยา จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและติดตามผลทาง
โทรศัพท์ โดยการสุ่มตัวอย่างจากผู้ป่วยนอกที่มารับ
บริการคลินิกเติมยาโรคทางจิตเวชในปีงบประมาณ 
2553-2554 จำานวน 1,205 ราย จำานวนตัวอย่าง

คำานวณจากตารางสำาเร็จของทาโร ยามาเน่4 ท่ีระดับ
ความเช่ือม่ัน 95 % ได้ 300 ราย การศึกษานี้จึง
กำาหนดขนาดตัวอย่าง 300 ราย เก็บข้อมูลแบบสุ่ม
ตามสัดส่วนประชากรในแต่ละอำาเภอ
มุมมองด้านกระบวนการ ศึกษาข้อมูล 4 ประเด็น 
ได้แก่

1. ความร่วมมือของผู้ป่วยในการเข้ารับ
บริการคลินิกเติมยา วิเคราะห์จากการมารับบริการ
ตามกำาหนดและปริมาณการส่งยากลับคืนจาก
โรงพยาบาลชุมชน

2. การควบคุมอาการของโรคภายหลังจาก
การรับยาที่คลินิกเติมยา ศึกษาจากการมารับยา
อย่างต่อเนื่อง และบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วย

3. การลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยที่มารับ
บริการ ศึกษาโดยการวัดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย
คลินิกเติมยา ตั้งแต่ผู้ป่วยยื่นบัตรโรงพยาบาลจนถึง
ได้รับยากลับบ้าน ส่วนระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย
ในระบบปกตินำาข้อมูล ระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย 
เมื่อมารับบริการจากแผนกจิตเวช ของโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์มาวิเคราะห์

4. ความปลอดภัยด้านยา
4.1. ความคลาดเคลื่อนทางยาในการให้

บริการคลินิกเติมยา พิจารณาความคลาดเคลื่อน 
ตามแนวทางของ The National Coordinating 
Council for Medication Error Reporting and 
Prevention (NCC MERP)5 โดยรวบรวมข้อมูลที่
ตรวจสอบพบ และได้รับรายงานความคลาดเคลื่อน

4.2. อาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยใน
คลินิกเติมยา รวบรวมข้อมูลจากรายงานอาการ
ไม่พึงประสงค์จากยาในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว จาก
ประวัติของผู้ป่วยในบัตรตรวจโรค และทบทวนหา
โดยการตรวจสอบจากการเปลี่ยนแปลงคำาสั่งการใช้
ยาใน   ผู้ป่วยที่คลินิกเติมยา และแบ่งอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา ออกได้เป็น 2  ประเภทตาม Raw-
lins and Thomson โดยอาศัยกลไกทางเภสัชวิทยา 
(Pharmacological effects) คือ Type A ADR และ 
Type B ADR6 ส่วนระดับความรุนแรงของอาการ
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ไม่พึงประสงค์ แบ่งเป็น ระดับรุนแรง (ต้องเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาล) ระดับไม่รุนแรง
(ไม่ต้องปรับแผนการรักษา) และระดับปานกลาง 
(มีการปรับแผนการรักษา)
มุมมองด้านการเงิน ศึกษาจาก

1. มูลค่ายาคืนต่อมูลค่ายาทั้งหมดของ
คลินิกเติมยา เนื่องจากระบบบริการดำาเนินการโดย 
คลินิกเติมยาโรคทางจิตเวช กระจายยาจาก        
โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ไปสู่    
โรงพยาบาลชุมชนภายในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ 
ผู้ป่วยไปรับยาจากโรงพยาบาลใกล้บ้าน หากผู้ป่วย
ไม่มารับยาให้โรงพยาบาลชุมชนส่งยาดังกล่าว 
พร้อมรายชื่อผู้ป่วยกลับคืนมายังโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ การศึกษานี้จึงรวบรวม
ปริมาณยาคืนดังกล่าวและคิดเป็นมูลค่ายา และ
จำาแนกมูลค่าออกมาเป็นยาคืนที่สามารถนำากลับไป
ใช้ได้ กับ ไม่สามารถนำากลับมาใช้ได้  โดยยาคืนที่
สามารถนำากลับมาใช้ได้  หมายถึง ยาที่อยู่ในบรรจุ
ภัณฑ์ที่ปิดมิดชิด ป้องกันความชื้นและแสงสว่าง  
โดยบรรจุในแผงอลูมิเนียมหรือแผงบลิสเตอร์ และ
ผ่านการพิจารณาจากเภสัชกรว่าสามารถนำากลับมา
ใช้ใหม่ได้ ส่วนยาคืนท่ีไม่สามารถนำากลับมาใช้ได้
หมายถึง ยานับเม็ดซึ่งบรรจุในซองยาหรือขวด
พลาสติก มีโอกาสถูกความชื้นและแสงสว่าง และ
เภสัชกรพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ 

2. ภาระด้านค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่มารับ
บริการคลินิกเติมยา โดยทำาการสุ่มตัวอย่างจาก
ตารางสำาเร็จของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความ     
เชื่อมั่น 95 % ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นจำานวน 300 ราย 
เก็บข้อมูลแบบสุ่มตามสัดส่วนประชากรในแต่ละ
อำาเภอ4 โดยใช้แบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลจาก
การติดตามทางโทรศัพท์ ถามถึงค่าใช้จ่ายทางอ้อม
ของผู้ป่วย ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ
ระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลเชียงรายประชา         
นุเคราะห์ และรายได้ที่ผู้ป่วยหรือญาติสูญเสีย
จากการหยุดงานเพื่อนำาผู้ป่วยมาโรงพยาบาล

ตารางที่ 1 สถิติผู้ป่วยคลินิกเติมยาโรคทางจิตเวชแยกตามอำาเภอในปีงบประมาณ 2553 
นับตามจำานวนครั้งของการมารับบริการ (ครั้ง) 

ร.พ. \ เดือน ต.ค. 
52

พ.ย. 
52

ธ.ค. 
52

ม.ค. 
53

ก.พ. 
53

มี.ค. 
53

เม.ย. 
53

พ.ค. 
53

มิ.ย. 
53

ก.ค. 
53

ส.ค. 
53

ก.ย. 
53

รวม ร้อยละ

ขุนตาล 3 14 17 9 4 16 19 13 7 17 20 14 153 4.32

เชียงของ 15 17 18 13 22 17 14 9 18 14 19 18 194 5.47

เชียงแสน 14 17 23 27 16 22 25 32 21 27 16 24 264 7.45

เทิง 29 29 31 31 41 36 36 35 50 40 35 35 428 12.08

ป่าแดด 11 16 18 9 17 16 23 12 25 8 13 17 185 5.22

พาน 58 60 86 44 70 64 93 59 82 95 95 63 869 24.53

พญาเม็งราย 9 24 22 13 19 26 28 20 22 28 27 22 260 7.34

แม่จัน 12 15 19 16 18 26 22 14 17 28 22 15 224 6.32

แม่ฟ้าหลวง 3 8 1 8 4 10 5 10 3 7 3 7 69 1.95

แม่สาย 21 24 30 16 24 32 29 17 28 29 27 23 300 8.47

แม่สรวย 19 21 9 7 4 10 8 9 3 2 3 7 102 2.88

แม่ลาว 4 11 14 6 6 10 12 - 3 2 4 1 73 2.06

เวียงแก่น 8 5 12 3 11 6 12 4 6 6 12 3 88 2.48

เวียงชัย 10 12 12 13 8 10 4 9 11 3 4 7 103 2.91

เวียงเชียงรุ้ง 11 25 14 17 12 29 25 23 13 22 19 13 223 6.29

เวียงป่าเป้า - - - - - - 1 1 3 - 2 1 8 0.23

รวม 227 298 326 232 276 330 356 267 312 328 321 270 3543 100.00

มมุมองด้านการเรยีนรู ้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
นวัตกรรม หรือกิจกรรม ที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ดำาเนินงาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
แสดงผลข้อมูลในรูปร้อยละ
ผลการศึกษา

จากสถิติผู้ป่วยโรคทางจิตเวชทั้งหมดของ
โรงพยาบาลเชี ยงรายประชานุ เคราะห์  ใน
ปีงบประมาณ 2553 และ 2554  มีจำานวนผู้ป่วย
นับตามครั้งของการมารับบริการทั้งสิ้น 7,796 ครั้ง 
และ 7,984 ครั้งตามลำาดับ เป็นผู้ป่วยที่ผ่านการ
พิจารณาเข้าคลินิกเติมยาโรคทางจิตเวช โดยความ
ร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์และเครือข่าย จำานวน 1,205 ราย และให้
บริการเติมยารวมเป็นจำานวนทั้งสิ้น 3,543 ครั้ง    
ในปีงบประมาณ 2553 และ 3,688 คร้ัง ในปี 2554 
โดยบริการครอบคลุม 16 โรงพยาบาลชุมชนในเขต
จังหวัดเชียงราย อำาเภอที่มีจำานวนผู้ป่วยมากที่สุด
เฉลี่ย 3 อันดับแรก คือ อำาเภอพาน ร้อยละ 23.49   
อำาเภอเทิง ร้อยละ 13.08 อำาเภอแม่สาย ร้อยละ 8.86 
และอำาเภอที่มีจำานวนผู้ป่วยน้อยที่สุดคือ อำาเภอ
เวียงป่าเป้าร้อยละ 0.50  ตามลำาดับ (ตารางที่ 1-2) 
ซึ่งระบบการกระจายยาจากโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ไปสู่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด  
สามารถระบายผู้ป่วยออกจากระบบในปีงบประมาณ 
2553 เปน็จำานวน 295 ราย/เดอืน และปงีบประมาณ 
2554 เป็นจำานวน 307 ราย/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
45.45 และ 46.19 ของจำานวนผู้ป่วยโรคทางจิตเวช
ทั้งหมดของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ตามลำาดับ 

ตารางที่ 2  สถิติผู้ป่วยคลินิกเติมยาโรคทางจิตเวชแยกตามอำาเภอในปีงบประมาณ 2554 
นับตามจำานวนครั้งของการมารับบริการ (ครั้ง) 

ร.พ. \ เดือน ต.ค. 
53

พ.ย. 
53

ธ.ค. 
53

ม.ค. 
54

ก.พ. 
54

มี.ค. 
54

เม.ย. 
54

พ.ค. 
54

มิ.ย. 
54

ก.ค. 
54

ส.ค. 54 ก.ย. 
54

รวม ร้อยละ

ขุนตาล 6 16 19 13 9 15 19 15 11 17 23 14 177 4.80

เชียงของ 12 19 16 14 14 15 12 17 9 17 20 19 184 4.99

เชียงแสน 19 33 20 22 15 20 29 24 18 32 21 36 289 7.84

เทิง 75 28 44 38 51 30 48 34 50 45 38 38 519 14.07

ป่าแดด 23 2 17 11 21 5 13 13 20 8 14 17 164 4.45

พาน 77 62 90 57 74 57 78 61 69 57 81 65 828 22.45

พญาเม็งราย 21 29 25 23 29 30 24 32 37 23 27 32 332 9.00

แม่จัน 19 25 20 15 21 22 18 17 20 24 21 17 239 6.48

แม่ฟ้าหลวง 5 9 4 6 8 11 7 7 11 12 2 10 92 2.49

แม่สาย 29 30 28 26 28 37 26 23 32 32 28 22 341 9.25

แม่สรวย 4 4 4 11 6 4 3 6 5 5 7 4 63 1.71

แม่ลาว 2 5 - 2 3 - 1 2 3 5 3 3 29 0.79

เวียงแก่น 12 7 11 4 12 7 11 3 11 12 11 5 106 2.87

เวียงชัย 12 6 7 6 7 10 5 4 10 9 6 4 86 2.33

เวียงเชียงรุ้ง 11 28 18 9 13 25 22 7 18 21 27 12 211 5.72

เวียงป่าเป้า 3 3 1 1 1 2 7 3 2 2 3 - 28 0.76

รวม 330 306 324 258 312 290 323 268 326 321 332 298 3688 100.00
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ผลการประเมินการดำาเนินงานคลินิกเติมยาตาม

กรอบแนวคดิลขิติสมดลุ (Balanced Scorecard)

มุมมองของผู้ป่วย
ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับบริการ

คลินิกเติมยาโรคทางจิตเวช
จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของ    

ผู้ป่วยที่มารับบริการตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป มีจำานวน
ทั้งสิ้น 283 รายคิดเป็นร้อยละ 94.33 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับบริการ
คลินิกเติมยาโรคทางจิตเวช
รายละเอียด จำานวน(ราย) ร้อยละ
พึงพอใจ
• มากที่สุด 106 35.33
• มาก 177 59.00
• ปานกลาง 17 5.67
• พอใช้ - -
• น้อย - -
ไม่พึงพอใจ - -

รวม 300 100.00

เหตุผลส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ
ต่อการมารับบริการคลินิกเติมยาโรคทางจิตเวช 
ได้แก่  การเดินทางง่ายและสะดวก (ร้อยละ 94.33) 
รองลงมาคือ ประหยัดค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 71.00) 
และเหตุผลอื่น แสดงดังตารางที่  4
ตารางที่ 4  เหตุผลในการรับบริการคลินิกเติมยาโรค

ทางจิตเวช
รายละเอียด ราย ร้อยละ
การเดินทางง่ายและสะดวก 283 94.33
ประหยัดค่าใช้จ่าย 213 71.00
ให้บริการรวดเร็ว 141 47.00
เจ้าหน้าที่อธิบายให้ความรู้อย่างชัดเจน 53 17.67
สถานที่สะดวกสบาย 35 11.67

หมายเหตุ   ผู้ป่วยแต่ละรายสามารถให้เหตุผลได้มากกว่า 1 ข้อ

มุมมองด้านกระบวนการ
1.ความร่วมมือของผู้ป่วยในการเข้ารับ

บริการคลินิกเติมยา
จากผลการดำาเนินงานคลินิกเติมยาโรค

ทางจิตเวช จำานวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ส่งมารับบริการ
เติมยาที่โรงพยาบาลชุมชนนับตามจำานวนครั้งของ
การมารับบริการรวมทั้งสิ้น 7,231 ครั้ง มีผู้ป่วยที่มา
รับบริการเติมยาตามกำาหนด 6,878 คร้ัง (รอ้ยละ 95.12 

3. การลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย
ที่มารับบริการพบว่า ในระบบปกติ ระยะเวลาในการ
มารับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่มาโรงพยาบาลจนถึง
รับยา เฉลี่ย 240 นาที/ราย แต่หากผู้ป่วยมารับ
บริการจากคลินิกเติมยาที่โรงพยาบาลชมุชนใกล้บา้น
ระยะเวลาในการรับบริการเฉลี่ย 60 นาที/ราย เวลา
ในการรอคอยของผู้ป่วยลดลง 200 นาที (ร้อยละ 
75.00)  

4.ความปลอดภัยด้านยา
4.1.ความคลาดเคลื่อนทางยาในการให้

บริการคลินิกเติมยา
พบรายงานความคลาดเคลื่อนในกระบวน 

การจดัยาและกระจายยา (Dispensing error) ระดบั  
B อยู่ 2 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำานวน
ผู้ป่วยนัดเติมยาทั้งหมด โดยเกิดความผิดพลาด
ในลักษณะเดียวกัน คือพบความผิดพลาดในขั้นตอน
ของการจดัและเชค็ยาจากโรงพยาบาลศนูยโ์ดยมกีาร 
สั่งจ่ายยา Clozapine แต่จัดและเช็คยา Carbama- 
zepine ตลอดระยะเวลาที่ดำาเนินการคลินิกเติมยา
ยงัไมพ่บรายงานความคลาดเคลือ่นของ Dispensing 
error ในระดับ F (ตารางที่ 7)

4.2. อาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย
ในคลินิกเติมยาโรคทางจิตเวช

ผลการศึกษา พบอาการไม่พึงประสงค์
ในระดับระดับไม่รุนแรงและไม่ต้องปรับแผนการ
รักษา 275 รายคิดเป็นร้อยละ 3.80 ของจำานวนผู้ป่วย
เติมยาทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นอาการข้างเคียงที่
เกิดขึ้นจากการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวชคือ อาการ
ง่วงซึม (Sedation) และพบ anticholinergic side 

ของผู้ป่วยนัดทั้งหมด) และผู้ป่วยที่ไม่มารับบริการ  
เติมยาตามกำาหนด 353 ครั้ง (ร้อยละ 4.88 ของ    
ผู้ป่วยนัดทั้งหมด) ตามลำาดับ (ตารางที่ 5)
ตารางที ่5  ความรว่มมอืของผูป้ว่ยในการเขา้รบับรกิาร

คลินิกเติมยาโรคทางจิตเวช
รายละเอียด จำานวน (ครั้ง) ร้อยละ
ผู้ป่วยที่มารับบริการเติมยา
ตามกำาหนด

6,878 95.12

ผู้ป่วยที่ไม่มารับบริการ 353 4.88
รวม 7,231 100.00

2. การควบคุมอาการของโรคภายหลังจาก
การรับยาที่คลินิกเติมยาโรคทางจิตเวช

ผลการศึกษา พบว่าผู้ป่วยที่สามารถ
ควบคุมอาการของโรคได้และรับการเติมยาอย่าง   
ต่อเนื่อง 6,878 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 95.12 ของ    
ผู้ป่วยนัดทั้งหมด และ มีผู้ป่วยบางส่วนมารับการ
ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ก่อนวันนัด 287 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 3.97 และไป
ทำาการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสวนปรุง 25 ครั้ง     
คิดเป็นร้อยละ 0.35 ดังนั้นผู้ป่วยที่ควบคุมอาการ
ของโรคไม่ได้รวมเป็นจำานวนทั้งสิ้น 312 ครั้งคิดเป็น
ร้ อยละ 4 .32 ของผู้ ป่ วยนัด เติมยาทั้ งหมด             
ในจำานวนผู้ป่วยที่นัดเติมยาทั้งหมดนี้มีอยู่บางส่วน  
ที่ไม่สามารถนำามาประเมินการควบคุมอาการของ
โรคได้เนื่องจากผู้ป่วยเสียชีวิต 24 รายและผู้ป่วย
ขาดการรักษาโดยไม่สามารถติดตามผู้ป่วยได้ 
17 ราย (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6  การควบคุมอาการของโรคในคลินิกเติมยา

โรคทางจิตเวช
รายละเอียด จำานวน(ครั้ง) ร้อยละ

ควบคุมอาการของโรคได้ 6,878 95.12

ควบคุมอาการของโรคไม่ได้

• มารับบริการก่อนนัด 287 3.97

• เข้ารับการรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล

0 0.00

• ไปทำาการรักษาต่อ
  ที่โรงพยาบาลสวนปรุง

25 0.35

ผู้ป่วยเสียชีวิต 24 0.33

อื่นๆ (ไม่สามารถติดตามผู้ป่วย
ได้)

17 0.23

รวม 7,231 100.00

ตารางที่ 7  ความคลาดเคลื่อนทางยาในกระบวนการจัดยาและกระจายยาในคลินิกเติมยาโรคทางจิตเวช
ระดับความคลาดเคลื่อน จำานวน(ราย) ร้อยละ

B เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น แต่ยังไม่ถึงผู้ป่วย 2 0.03

C เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นกับผู้ป่วย แต่ไม่ทำาให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย 0 0.00

D เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นกับผู้ป่วยส่งผลให้ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกิด
อันตรายต่อผู้ป่วย

0 0.00

E เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องมีการบำาบัดรักษา 0 0.00

F เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องนอนโรงพยาบาล
หรืออยู่โรงพยาบาลนานขึ้น

0 0.00

จำานวนผู้ป่วยนัดเติมยาทั้งหมด 7,231 100.00

effect เช่น ปากแห้ง คอแห้ง เป็นต้น ไม่พบอาการ
ไม่พึงประสงค์ที่ต้องส่งพบแพทย์ เช่น Extra       
pyramidal side effect (EPS) และ Tardive 
dyskinesia (TD) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีการให้ยา 
Trihexyphenidyl(Artane®) ร่วมด้วย และไม่พบ
อาการไม่พึงประสงค์ในระดับรุนแรงจนต้องเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาล
มุมมองด้านการเงิน

1. มูลค่ายาคืนต่อมูลค่ายาทั้งหมดของ
คลินิกเติมยา

มูลค่ายาของคลินิกเติมยาโรคทางจิตเวช
ในปีงบประมาณ 2553  รวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 
2,614,730 บาท มูลค่าเฉลี่ย 217,894 บาท/เดือน 
และมีมูลค่าต่อจำานวนผู้ป่วย 738 บาท/ราย        
ในปีงบประมาณ 2554 มูลค่ายาของคลินิกเติมยา
โรคทางจติเวช รวมเปน็จำานวนเงนิทัง้สิน้ 2,725,644 
บาท มูลค่าเฉลี่ย 227,137 บาท/เดือน และมีมูลค่า
ต่อจำานวนผู้ป่วย 739 บาท/ราย ตามลำาดับ (ตาราง
ที่ 8-10)

ตลอดระยะเวลาของการดำาเนินงานมีการ
สง่ยากลบัคนืจากโรงพยาบาลชมุชน 353 ราย มลูคา่
ยาคืนของคลินิกเติมยาโรคจิตเภทในปีงบประมาณ 
2553-2554 คิดเป็นมูลค่า 123,570 และ 104,194 
บาท ตามลำาดับ ซึ่งมูลค่ายาคืนตลอดระยะเวลา
ดำาเนินการรวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 227,764 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 4.26 ของมูลค่ายาโดยรวมที่จ่ายไป 
(ตารางที่ 8)

มูลค่าของยาคืนที่สามารถนำากลับมาใช้
ใหม่ในคลินิกเติมยาโรคทางจิตเวช รวมทั้งสิ้น 
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นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลการดูแลผู้ป่วยนอกโรคทางจิตเวชด้วยบริการคลินิกเติมยา 

ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และเครือข่าย

นิพนธ์ต้นฉบับ
สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ, พิษณุ แสงรัตน์, ต่อพงษ์ วัฒนสมบัติ

85,753 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.65 ของปริมาณยา
คืนทั้งหมด ส่วนยาคืนที่ไม่สามารถนำากลับมาใช้ใหม่
ได้เป็นมูลค่าสูญเสียจริงๆ 142,011 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 62.35 ของปริมาณยาคืนทั้งหมด ตามตาราง
ที่ 13
2.ภาระด้านค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิก

เติมยา

จากการศึกษา พบว่าค่าใช้จ่ายทางอ้อม
ของผู้ป่วยเฉลี่ย 553 บาทต่อราย (ตารางที่ 12)

ตารางที่ 8  มูลค่ายารวมทั้งหมดของคลินิกเติมยาโรคทางจิตเวช ประจำาปีงบประมาณ 2553
เดือน จำานวนผู้ป่วย(ราย) มูลค่า(บาท) มูลค่า/ราย

ต.ค. 52 227 167,526 738
พ.ย. 52 298 219,024 735
ธ.ค. 52 326 240,388 737
ม.ค. 53 232 171,216 738
ก.พ. 53 276 203,988 739
มี.ค. 53 330 243,740 739
เม.ย. 53 356 262,828 738
พ.ค. 53 267 197,346 739
มิ.ย. 53 312 230,256 738
ก.ค. 53 328 242,264 737
ส.ค. 53 321 236,294 736
ก.ย. 53 270 199,860 740
รวม 3543 2,614,730 8,854

เฉลี่ย/เดือน 295 217,894 738

ตารางที่ 9 มูลค่ายารวมทั้งหมดของคลินิกเติมยาโรคทางจิตเวช ประจำาปีงบประมาณ 2554
เดือน จำานวนผู้ป่วย(ราย) มูลค่า(บาท) มูลค่า/ราย

ต.ค. 53 330 244,540 741
พ.ย. 53 306 225,828 738
ธ.ค. 53 324 239,612 740
ม.ค. 54 258 190,504 738
ก.พ. 54 312 230,956 740
มี.ค. 54 290 214,420 739
เม.ย. 54 323 238,374 738
พ.ค. 54 268 197,184 736
มิ.ย. 54 326 240,988 739
ก.ค. 54 321 237,898 741
ส.ค. 54 332 245,216 739
ก.ย. 54 298 220,124 739
รวม 3688 2,725,644 8,868

เฉลี่ย/เดือน 307 227,137 739

ตารางที่ 10  มูลค่ายาคืนของคลินิกเติมยาโรคทางจิตเวช
ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554

เดือน มูลค่า(บาท) เดือน มูลค่า(บาท)
ต.ค. 52 - ต.ค. 53 24,085
พ.ย. 52 - พ.ย. 53 18,988
ธ.ค. 52 - ธ.ค. 53 20,743
ม.ค. 53 - ม.ค. 54 15,174
ก.พ. 53 2,425 ก.พ. 54 10,843
มี.ค. 53 3,538 มี.ค. 54 7,175
เม.ย. 53 10,928 เม.ย. 54 4,806
พ.ค. 53 12,877 พ.ค. 54 2,380
มิ.ย. 53 11,495 มิ.ย. 54 -
ก.ค. 53 12,300 ก.ค. 54 -
ส.ค. 53 30,299 ส.ค. 54 -
ก.ย. 53 39,708 ก.ย. 54 -
รวม 123,570 รวม 104,194

มูลค่ายาคืน/มูลค่ารวม 227,764 / 5,340,374
ร้อยละ 4.26

ตารางที่ 11 การจัดการยาคืนในคลินิกเติมยา

โรคทางจิตเวช
รายละเอียด มูลค่า(บาท) ร้อยละ
สามารถนำากลับมาใช้ได้ 85,753 37.65
ไม่สามารถนำากลับมาใช้ได้ 142,011 62.35
รวม 227,764 100.00

และพยาบาลจิตเวชของโรงพยาบาลชุมชนไม่
สามารถตรวจสอบได้ว่ายาที่ได้รับไปนั้นแพทย์มีการ
ปรับเปลี่ยนแผนการรักษาหรือไม่ และยังขาด
กระบวนการตรวจสอบซ้ำาว่ายาที่ได้รับไปนั้นมีความ
ถูกต้องตามที่แพทย์ต้องการหรือไม่จึงมีการวิเคราะห์
และปรับปรุงกระบวนการการทำางานของระบบ  
ร่วมกัน โดยจัดทำา ใบสรุปรายการยาเฉพาะรายที่ 
ผู้ป่วยได้รับแนบพร้อมกับยา เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับ
โรงพยาบาลชุมชนเป็นการเชื่อมต่อและสื่อสาร
ข้อมูลยาที่ผู้ป่วยได้รับ และเพิ่มกระบวนการตรวจ
สอบซ้ำาเพื่อทำาให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาของ
ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น 

สรุปและวิจารณ์ผล
จากการประเมินผลการดำาเนินงานคลินิก

เติมยาโรคทางจิตเวช ตามกรอบแนวคิดลิขิตสมดุล
พบว่า 

ในมุมมองด้านกระบวนการ คลินิกเติมยา
โรคทางจิตเวช ใช้ระบบการกระจายยาจาก          
โรงพยาบาลศูนย์ไปสู่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด 
จำานวนผู้ป่วยในคลินิก 1,205 ราย โดยสามารถ
ระบายผู้ป่วยออกจากระบบในปีงบประมาณ 2553 
เป็นจำานวน 295 ราย/เดือน และปีงบประมาณ 
2554 เป็นจำานวน 307 ราย/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
45.45 และ 46.19 ของจำานวนผู้ป่วยโรคทางจิตเวช
ทั้งหมดของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ตามลำาดับ ส่วนเวลาในการรอคอยของผู้ป่วยหรือ
เวลาในการรับบริการของผู้ป่วยลดลง ร้อยละ 75.00 
ซึ่งน่าจะเป็นการยืนยันได้ว่าระบบบริการนี้สามารถ
ลดระยะเวลารอคอยและลดความแออัดให้แก่      
โรงพยาบาลได้ ผลการศึกษามีผู้ป่วยที่มารับบริการ
เติมยาตามกำาหนดร้อยละ 95.12 ของจำานวนผู้ป่วย
ที่ส่งกลับไปรับการเติมยาต่อที่โรงพยาบาลชุมชน    
ผู้ป่วยที่ควบคุมอาการของโรคไม่ ได้ โดยมารับ       
กา รรั กษาก่ อนนั ดหรื อ ไปรั บก า ร รั กษ าต่ อที่              
โรงพยาบาลอื่นรวม ร้อยละ 4.32 ในแง่ความ
ปลอดภัยด้านยา ช่วงเวลาที่ศึกษาพบรายงาน
ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการจัดยาและกระจาย

ตารางที่ 12 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมของผู้ป่วยคลินิกเติมยา

โรคทางจิตเวช

รายละเอียด
จำานวน
(บาท)

เฉลี่ย
(บาท/ราย)

ค่าพาหนะเดินทาง
ไป-กลับ

86,823 289

รายได้ที่สูญเสียจาก
การหยุดงาน

79,059 264

รวม 165,882 553

มุมมองด้านการเรียนรู้
จากการดำาเนินงานคลินิกเติมยาโรคทาง

จิตเวช มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการ
เรียนรู้ และการปรับปรุงระบบการทำางานได้แก่ 
การจัดทำาใบสรุปรายการยาเฉพาะรายที่ผู้ป่วยได้รับ 
แนบพร้ อมกั บยา เพื่ อ การส่ งต่ อข้ อมู ล ให้ กั บ           
โรงพยาบาลชุมชน คือ

จากเดิมคลินิกเติมยาโรคทางจิตเวช 
ดำาเนินการจัดและกระจายยาที่ผู้ป่วยได้รับแยกตาม
อำาเภอ โดยจัดยาของผู้ป่วยเฉพาะรายแยกตาม
รายการยาที่ได้รับและรวมในถุงยาต่อผู้ป่วยแต่ละ
ราย แต่ไม่มีรายละเอียดหรือใบสรุปรายการยา
เฉพาะรายของผู้ป่วยแนบไปด้วย ทำาให้เกิดปัญหา
การสื่อสารและการส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วยระหว่าง
โรงพยาบาลศูนย์กับโรงพยาบาลชุมชน เมื่อผู้ป่วย
ไปรับการเติมยาที่โรงพยาบาลชุมชน ทำาให้เภสัชกร
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ยาอยู่ 2 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำานวน
ผู้ป่วยนัดเติมยาทั้งหมดแต่ไม่พบรายงานความคลาด
เคลื่อนของ Dispensing error ในระดับ F อาการ
ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่เป็นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น
จากการใช้ยาอยู่ในระดับไม่รุนแรงและไม่ต้องปรับ
แผนการรักษาร้อยละ 3.80 ของจำานวนผู้ป่วย    
เติมยาทั้งหมดและไม่พบอาการไม่พึงประสงค์      
ในระดับรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
ซึ่งจากที่กล่าวมาน่าจะชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดี
ของระบบบริการได้เช่นกัน

มุมมองของผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยมีความ   
พึงพอใจต่อระบบบริการในระดับมากถึงมากที่สุด   
ถึงร้อยละ 94.33 โดยเหตุผลที่พบมากตามลำาดับ  
คือ การเดินทางง่ายและสะดวก ร้อยละ 94.33 
ประหยัดค่าใช้จ่าย ร้อยละ 71.00 และ ให้บริการ
รวดเร็ว ร้อยละ 47.00 ในส่วนของภาระด้าน
ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพบว่าระบบการกระจายยา
สามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยเฉล่ีย 553 บาท/ราย/คร้ัง
ในแต่ละรอบที่มีการเติมยาซึ่งเป็นค่าพาหนะในการ
เดินทางและรายได้ที่สูญเสียจากการหยุดงาน      
จึงน่าจะสรุปได้เช่นกันว่า ระบบบริการคลินิกเติมยา
โรคทางจิตเวช เพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้ป่วย

มุมมองด้านการเงิน พบว่าคลินิกเติมยา
โรคทางจิตเวช นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางอ้อม
ของผู้ป่วยแล้ว ยังพบว่า ระบบบริการจัดให้มี    
การกระจายยาจากโรงพยาบาลเชียงรายประชา     
นุเคราะห์ไปยังโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน ซึ่ง     
ทุกครั้งที่ให้บริการเติมยา ในส่วนของโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์จะดำาเนินการจัดเตรียมยา
หรือเติมยาให้แก่ผู้ป่วย เสมือนผู้ป่วยมารับบริการที่
โรงพยาบาลเอง ดังนั้นโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือ
เชียงรายประชานุเคราะห์ยังคงไม่สูญเสียรายได้ด้วย
ระบบนี้ และเมื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ
ด้วยปัญหายาคืนจากโรงพยาบาลลูกข่าย พบว่า
มลูคา่ยาคนืมเีพยีงรอ้ยละ 4.26 ของมลูคา่ยาทัง้หมด
ของคลินิกเติมยา และระบบยังสามารถบริหาร
จัดการกับยาคืนดังกล่าวได้ โดยยาคืนที่บรรจุในแผง

อลูมิเนียมหรือแผงบลิสเตอร์และสามารถนำากลับมา
ใช้ใหม่ในคลินิกเติมยาโรคทางจิตเวช คิดเป็นร้อยละ 
37.65 ของปริมาณยาคืนทั้งหมด

มุมมองด้านการเรียนรู้ พบกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการการเรียนรู้ และการ
ปรับปรุงระบบการทำางาน นอกจากกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะความรู้ด้านจิตเวช คือ มีการจัดทำาใบสรุป
รายการยาเฉพาะรายที่ผู้ป่วยได้รับ แนบพร้อมกับยา
ต่อเนื่องของผู้ป่วย ที่ส่งไปให้แก่โรงพยาบาลชุมชน  
เพื่อเป็นการเชื่อมต่อและสื่อสารข้อมูลยาที่ผู้ป่วย
ได้รับ และเพิ่มกระบวนการตรวจสอบซ้ำาเพื่อทำาให้
เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การดำาเนินงานคลินิก
เติมยาเป็นการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ที่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ด้วยยา
และสมัครใจเข้าร่วมรับยาในโครงการ สามารถมา
ทำาการรับยาต่อเนื่องผ่านทางระบบการกระจายยา
จากโรงพยาบาลศูนย์ไปสู่โรงพยาบาลชุมชนใน
จงัหวดั ทำาใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการบรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ 
เพิ่มความพอใจให้แก่ผู้ป่วย และช่วยลดปัญหาความ
แออัดของหน่วยบริการ สามารถเพิ่มคุณภาพของ
การให้การรักษาพยาบาลได้ในทางอ้อม เนื่องจาก
การคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรังส่วนหนึ่งเข้าสู่ระบบ
คลินิกเติมยา เท่ากับเพิ่มระยะเวลาให้แพทย์
สามารถดูแลผู้ป่วยในแต่ละรายได้มากขึ้น ลดปัญหา
การเร่งตรวจผู้ป่วย ลดจำานวนผู้ป่วยที่จะมารอรับยา
ในชั่วโมงเร่งด่วน และลดโอกาสเกิดความผิดพลาด
ในการจ่ายยา จึงส่งผลทำาให้คุณภาพของการให้
บริการในภาพรวมดีขึ้น ซึ่งน่าจะพิจารณาปรับใช้กับ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ที่ต้องได้รับการรักษาด้วย
ยาอย่างต่อเนื่องได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผล

การพิมพ์, คุณวรรณี รัตนธรรมทอง, คุณลอนศรี 
วงศ์ชัย และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวชและงาน
บริการเภสัชกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชา       

นุเคราะห์ รวมถึงทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาล
ชุมชนในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ช่วยกันผลักดันงาน
และ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
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Evaluation of REfill clinic sERvicE foR PsychiatRic-disoRdER 

outPatiEnt at chiangRai PRachanukRoh hosPital and nEtwoRks
Supharat Wattanasombat*, Pitsanu Sangrat*, Torpong Wattanasombat*
Abstract

Background

Refill clinic service is provided to the psychiatric- disorder outpatient at     
Chiangrai Prachanukroh Hospital and networks, for improving optimal quality of out 
patient service.

The objective of this study was to evaluate Refill clinic service from October 
2009–30 September 2011 by using Balanced scorecard. Data were evaluated in 4 
perspectives as Internal Process Perspective, Customer Perspective, Financial Perspec-
tive, and Innovation and learning.
Results 

Internal Process Perspective, a total of 1,205 patients were recruited in Refill 
clinic service. There were 295 and 307 patients per month or 45.45% and 46.19% of 
total cases of mad-disorder outpatients in year 2010 and year 2011 respectively.        
An average total service time was decreased 75 %.

Customer Perspective, The patients in the experimental group were satisfied 
with refill clinic service at a good to very good level with 94.33 %, because of com-
fort Travelling (94.33%) and cost saving (71.0%)

Financial Perspective, The patients in the experimental group were saving in 
direct cost (553 bath/patient/visit). Chiangrai Prachanukroh Hospital was not loss of 
income by using this refill clinic service. And the problem about return-medications 
was only 4.26%.

Innovation and learning, We improved quality of refill clinic service by devel-
opment medication reconciliation form to transfer with each medications patient’s 
package, and training of practitioner.
Conclusion

Refill clinic service for psychiatric- disorder outpatient at Chiangrai Pracha-
nukroh Hospital and networks could improving optimal quality of outpatient service. 
These results should be maintained, expanded, and used to continually improve the 
service.
Key words

Refill clinic, Balanced scorecard

* Pharmacy Department, Chiangrai Prachanukroh Hospital



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔ 13

นิพนธ์ต้นฉบับ
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

อุบลรัตน์  ห่อนบุญเหิม*, สมศักดิ์  อุทัยพิบูลย์**, 

นมิตา  ล.สกุล*,กรรณการ์  จินะเฟย*, ประกายแก้ว  ก่าคำา***

 

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วย

นอก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จำานวน 500 ราย ที่มารับบริการในเดือนมิถุนายน 2554 
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของโรงพยาบาล
และคำาถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวมเท่ากับ ร้อยละ 79.61 เมื่อจำาแนก
เป็นรายด้านพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกิริยามารยาทของแพทย์สูงสุด ร้อยละ 85.50 รองลง
มาคือกิริยามารยาทของพยาบาล ร้อยละ 85.27 และการซักประวัติการเจ็บป่วยของพยาบาลหน้าห้อง
ตรวจ ร้อยละ 83.97 ตามลำาดับ
คำ�สำ�คัญ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
* กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

** กลุ่มงานกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

*** รองผู้อำานวยการ หัวหน้าพยาบาล  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
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บทนำา
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่ให้การดูแลรักษา 
ผู้ป่วยด้วยโรคที่มีความซับซ้อน แต่เนื่องจาก      
โรงพยาบาลต้องดูแลผู้ป่วยทั้งระดับปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิร่วมด้วย ซึ่งต้องรับการส่งต่อผู้ป่วยมาจาก
สถานบริการสุขภาพต่างๆ อาทิ สถานีอนามัย     
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลจังหวัดใกล้เคียง 
จึงทำาให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มี    
ผูป้ว่ยมารบับรกิารเปน็จำานวนมาก โดยสถติจิากศนูย์
ข้อมูลโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พบว่า
ผูป้ว่ยมารบับรกิารในแผนกผูป้ว่ยนอก ปงีบประมาณ 
2551, 2552 และ 2553 เท่ากับ 624,486 ราย, 
659,389 ราย และ 730,611 ราย ตามลำาดับซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

แผนกผู้ป่วยนอกถือเป็นด่านหน้าในการ
ให้บริการผู้ป่วย ในการสร้างความประทับใจ ความ
พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจให้กับผู้รับบริการตั้งแต่แรก  
ซึ่งจากการสอบถามผู้มารับบริการ พบว่าผู้รับบริการ
ต้องรอนานเนื่องจากมีผู้มารับบริการเป็นจำานวนมาก 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จึงมีการ
ปรับปรุงระบบบริการผู้ป่วยนอก  เพื่อลดระยะเวลา
ในการรอตรวจและเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการเป็นเป้าหมายหลัก จึงได้มีการพัฒนา
หลายๆ รูปแบบ เพื่อปรับปรุงระบบบริการ ได้แก่

1. การเปิดให้บริการคลินิกรับอรุณ (เริ่ม
เปิดบริการตั้งแต่ 1 พ.ย. 2551) คือการเปิดให้
บริการก่อนเวลาทำาการ ตั้งแต่เวลา 07.00-08.00 น. 
สำาหรับผู้ป่วยนัดที่ไม่ต้องรอผลการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ หรือผู้ป่วยใหม่ที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งถือเป็น
ช่องทางด่วนที่ช่วยลดความแออัดของผู้มารับบริการ  
เพิ่มเติมจากเดิมที่มี OPD สนธยาซึ่งให้บริการ   
นอกเวลา ตั้งแต่ 17.00-20.30 น. ในวันทำาการและ 
08.00-16.00 น. ในวันหยุดราชการ  

2. มีการพัฒนาระบบ Electronic  card 
ขึ้นใช้แทนระบบ OPD card บัตรแข็งแบบเดิม    
ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการค้นบัตรนาน โดยมีการใช้ 

Barcode scan ผ่านเครื่อง เพื่อบันทึกข้อมูลการ
ตรวจรักษาเข้าคอมพิวเตอร์และLAN ผลการตรวจ
ต่างๆ เข้าสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเรียก
ข้อมูลมาใช้ได้ทันที โดยที่ผู้รับบริการไม่ต้องรอรับผล
การตรวจที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อความคล่องตัวในการ
บริการในห้องตรวจต่างๆ (เริ่มใช้ 1 ก.พ. 53)      
เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ 

3. มีการนำาบัตรคิวมาใช้กับระบบในห้อง
ตรวจ (เร่ิมใช้ 1 เม.ย. 54)  เพ่ือผู้รับบริการสามารถ
คาดการณ์ได้ว่า จะได้รับการตรวจเมื่อใด เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการเวลาของตนเอง 

4. มีการนำาระบบการเจาะเลือดล่วงหน้า 
1-7 วันที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลที่   
ผู้ป่วยสะดวกตามความสมัครใจของผู้รับบริการ  
หลังได้รับข้อมูลจากพยาบาล โดยมีการแจกใบนัด
เจาะเลือดล่วงหน้าตามวันเวลาที่ผู้ป่วยสะดวก    
เพือ่ลดระยะเวลาในการรอผลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 
(เริ่มใช้ 2 พ.ค. 54)

5. มีการขยายพื้นที่บริการแผนกผู้ป่วย
นอก (โฮงยาไทย 2) โดยการย้ายห้องตรวจกระดูก
บางส่วนและห้องตรวจศัลยกรรมปัสสาวะไปเปิด  
ให้บริการ ณ ศาลากลางหลังเก่า โดยใช้บุคลากร
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  
และมีรถตู้บริการรับส่งผู้ป่วยและญาติ  (เร่ิม 2 พ.ค. 54) 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการถือเป็นตัวชี้
วดัหนึง่ทีส่ำาคญัในการประเมนิคณุภาพบรกิาร ทีเ่นน้
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง1,6 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี    
ความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
หลังจากที่ ได้มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ     
ดังกล่าว เพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับ

บริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์

ขอบเขตในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงระดับ

ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ ที่มารับบริการจาก ห้องตรวจ
กระดูก ห้องตรวจอายุรกรรม ห้องตรวจศัลยกรรม 
และคลินิกพิเศษ ในช่วงวันเวลาราชการ ตั้งแต่วัน
ที่ 1-30 มิถุนายน 2554 

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำารวจ 

(survey study) เพื่อศึกษาหาคำาตอบถึงระดับความ
พึงพอใจของผู้มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก     
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในช่วงระยะ
เวลาที่กำาหนด โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1 . จะต้อง เป็นผู้ ที่ มี สติสัมปชัญญะ     
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. ต้องอ่านและเขียนด้วยภาษาไทยได้ 
3. ต้องยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
ประชากรของการศึกษานี้ คือ ผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่มารับ
บริการจาก ห้องตรวจกระดูก ห้องตรวจอายุรกรรม 
ห้องตรวจศัลยกรรม และคลินิกพิเศษ โดยยืดถือ
ข้อมูลจำานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการจาก 4 ห้อง
ตรวจดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2553 ในวันเวลา
ราชการ เป็นฐานในการคิดคำานวณขนาดตัวอย่าง 
คือจำานวนเฉลี่ย  23,688 ราย 

การคำานวณขนาดตัวอย่างในการสำารวจ
ครั้งนี้ ใช้สูตรการคำานวณขนาดตัวอย่างของ Taro 
Yamane คือ n =  N  

       1+Ne2

โดยให้ n=จำานวนตัวอย่างที่ต้องการ  
N=จำานวนประชากร 

e=ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 
(การศึกษานี้ใช้ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05)

ขนาดตัวอย่างท่ีคำานวณได้ เท่ากับ 393.36 
ราย จึงกำาหนดขนาดตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง

แบบวัดที่ใช้ในการศึกษา เป็นสอบถาม
ประกอบด้วยข้อคำาถาม 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ที่อยู่ การศึกษา อาชีพ และสิทธิการรักษา 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของ
โรงพยาบาล ประกอบด้วย เหตุผลที่เลือกมาใช้
บริการ ความสะดวกสบาย และความพึงพอใจต่อ
ระบบบริการ เช่น การยื่นบัตรตรวจ การอนุมัติสิทธ ิ
การกดคิว การรอตรวจและข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อระบบบริการ ประกอบด้วยคำาถาม 14 ข้อใหญ่ 
กับ 4 ข้อย่อย ให้ผู้รับบริการตอบตามความรู้สึกของ
ตนเอง โดยคำาตอบแบ่งออกเป็น 4 ระดับ และให้
คะแนน ดังนี้

ดีมาก หมายถึง รู้สึกพึงพอใจต่อบริการ
ในระดับมากถึงมากที่สุด ให้คะแนน 4 คะแนน

ด ี หมายถึงท่านรู้สึกพึงพอใจต่อบริการที่
ได้รับในระดับปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน

พอใช้ หมายถึงท่านรู้สึกพึงพอใจต่อ
บริการที่ได้รับในระดับน้อยให้คะแนน 2 คะแนน

ควรปรับปรุง หมายถึงท่านรู้สึกไม่พึง
พอใจต่อบริการที่ได้รับให้คะแนน 1 คะแนน

คะแนนรวมด้านความพึงพอใจของผู้รับ
บริการต่อระบบบริการในแต่ละข้อคำาถาม (S) 
คำานวณจาก

S=n1x4+n2x3+n3x2+n4x1
ร้อยละของคะแนนด้านความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการต่อระบบบริการในแต่ละข้อ (%S) 
คำานวณจาก

%S=(n1x4+n2x3+n3x2+n4x1)x100
        (n1+n2+n3+n4)x4
โดย n1 คือ จำานวนผู้รับบริการที่ให้

คะแนนความพึงพอใจในข้อที่ถาม เป็น ดีมาก
n2 คือ จำานวนผู้รับบริการที่ให้คะแนน

ความพึงพอใจในข้อที่ถาม เป็น ดี
n3 คือ จำานวนผู้รับบริการที่ให้คะแนน

ความพึงพอใจในข้อที่ถาม เป็น พอใช้
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นิพนธ์ต้นฉบับ
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นิพนธ์ต้นฉบับ
อุบลรัตน์  ห่อนบุญเหิม,  สมศักด์ิ  อุทัยพิบูลย์,  นมิตา  ล.สกุล,

กรรณการ์  จินะเฟย . ประกายแก้ว  ก่าค�า

n4 คือ จำานวนผู้รับบริการที่ให้คะแนน
ความพึงพอใจในข้อที่ถาม เป็น ควรปรับปรุง

การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 
SPSS ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของ
โรงพยาบาล และความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
ระบบบริการ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำารวจ 

จากผู้รับบริการจำานวน 500 ราย ผลการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ
ของโรงพยาบาล และ ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบบริการ ดังแสดงในตารางที่ 1, 
2, 3 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากตารางที ่1 กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญเ่ปน็

เพศหญิงร้อยละ 58.6  มีอายุอยู่ในช่วง 31-50 ปี
ร้อยละ 38.6 อาศัยอยู่ในเขตอำาเภอเมืองร้อยละ 
47.6  จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 43.2  
ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ 28.4   สิทธิการรักษา
ส่วนใหญ่เป็นสิทธิบัตรทองร้อยละ 61.8  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของ
โรงพยาบาล 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าเหตุผลที่
กลุ่ มตั วอย่ า งส่ วนใหญ่ เลื อกมารับบริ การ ใน           
โรงพยาบาลนี้ได้แก่ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงร้อยละ 
63.2 รองลงมาเคยเป็นผู้ป่วยเก่าของโรงพยาบาลนี้
ร้อยละ 56.4 ส่วนด้านระบบบริการ เกี่ยวกับการ
ยื่นบัตรตรวจ พบว่า มีความสะดวกสบาย (ร้อยละ 
58.2) และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับขั้นตอนของ
การยื่นบัตรปานกลาง (ร้อยละ 61.8) ส่วนด้าน   
ขั้นตอนของการมาตรวจ ผู้รับบริการถึงร้อยละ 71.8 
เห็นว่าขั้นตอนการตรวจดีแล้ว ระบบการจัดคิวและ
เรียกคิวเข้าห้องตรวจส่วนใหญ่ร้อยละ 66.4 เห็นว่าดี   
ด้านการให้คำาแนะนำา/การบริการจากเจ้าหน้าที่ อยู่
ในระดับดีร้อยละ 58.4 เกี่ยวกับระยะเวลาในการ

ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป จำานวน ร้อยละ
เพศ
     ชาย 195 39
     หญิง 293 58.6
     ไม่ให้ข้อมูล 12 2.4
อายุ
    < 15 ปี 25 5
     16-30 ปี 119 23.8
     31-50 ปี 193 38.6
     51-60 ปี 94 18.8
    > 60 ปี 65 13
    ไม่ให้ข้อมูล 4 0.8
ที่อยู่ปัจจุบัน
     อ. เมือง 238 47.6
     อื่น ๆ 211 42.2
     ไม่ให้ข้อมูล 51 10.2
การศึกษา
     ประถมศึกษา 150 30
     มัธยมศึกษา/อนุปริญญา 216 43.2
     ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 93 18.6
     ไม่ให้ข้อมูล 41 8.2
อาชีพ
     นักเรียน/นักศึกษา 55 11
     รับจ้าง 142 28.4
     ค้าขาย 79 15.8
     ข้าราชการ 67 13.4
     รัฐวิสาหกิจ 8 1.6
     ทำาไร่/ทำานา/ทำาสวน 97 19.4
     อื่นๆ 19 3.8
     ไม่ให้ข้อมูล 33 6.6
สิทธิการรักษา
     จ่ายเงินเอง 20 4
     บัตรทอง 309 61.8
     ข้าราชการ 110 22
     รัฐวิสาหกิจ 8 1.6
     ประกันสังคม 43 8.6
     อื่นๆ 7 1.4
     ไม่ให้ข้อมูล 3 0.6

ข้อเสนอแนะและวิจ�รณ ์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพบริการ  และเป็นสถานบริการสุขภาพขนาด
ใหญ่ที่ให้การดูแลผู้ป่วยด้วยโรคที่ซับซ้อน ซึ่งเป็น
บริบทที่สอดคล้องกับผลการศึกษานี้ที่พบว่า เหตุผล
ส่วนใหญ่ที่ทำ าให้ผู้ รับบริการมารับบริการจาก       
โรงพยาบาลแห่งนี้คือ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง และเหตุผลอื่นก็น่าจะสอดคล้องกับการศึกษา
อื่นที่พบว่า การที่โรงพยาบาลมีเครื่องมือทันสมัย 
ทำาให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจที่จะมารับบริการอย่าง
ต่อเนื่องมากกว่าการมีชื่อเสียงและราคาถูก4,5 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลเก่ียวกับการบริการของ         
โรงพยาบาลจากผู้รับบริการ

ข้อมูล จำานวน ร้อยละ
เหตุผลที่เลือกมารับบริการใน      
โรงพยาบาลน้ี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เดินทางสะดวก 187 37.4
มีเครื่องมือทันสมัย 184 36.8
ค่ารักษาไม่แพง 82 16.4
บริการรวดเร็วทันใจ 42 8.4
สถานที่สะดวกสบาย 82 16.4
มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 316 63.2
เคยเป็นผู้ป่วยเก่าโรงพยาบาลนี้ 282 56.4
ถูกส่งตัวมารักษาต่อ 156 31.8
อื่นๆ 12 2.4

ความสะดวกในการยื่นบัตรตรวจ
สะดวกสบาย 291 58.2
มีขั้นตอนมาก 178 35.6
อื่นๆ/ ไม่ตอบ 31 6.2

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการยื่นบัตรตรวจ
มาก 148 29.6
ปานกลาง 309 61.8
น้อย 35 7
อื่นๆ/ ไม่ตอบ 8 1.6

ขั้นตอนของการมาตรวจ
ขั้นตอนมาก 87 17.4
ดีแล้ว 359 71.8
ควรเพิ่มเติม 33 6.6
อื่นๆ/ ไม่ตอบ 21 4.2

ระบบการกดคิวและการเรียกคิวเข้าห้องตรวจ
ดีมาก 118 23.6
ดี 332 66.4
ไม่ดี 37 7.4
ควรปรับปรุง / เสนอแนะ 10 2
อื่นๆ/ ไม่ตอบ 3 0.6

คำาแนะนำา/การบริการจากเจ้าหน้าที่

ดีมาก 123 24.6
ดี 292 58.4
ปานกลาง 75 15
ไม่ดี 7 1.4
อื่นๆ/ ไม่ตอบ 3 0.6

ระยะเวลาในการรอคอยแพทย์
นานมาก 109 21.8
นาน 203 40.6
ปานกลาง 141 28.2
เหมาะสม 43 8.6
อื่นๆ/ ไม่ตอบ 4 0.8

ระยะเวลาในการรอรับยา
นานมาก 90 18
นาน 202 40.4
ปานกลาง 161 32.2
เหมาะสม 38 7.6
อื่นๆ/ ไม่ตอบ 9 1.8

ความคิดเห็นต่อการเจาะเลือดล่วงหน้า
ดีมาก 96 19.2
ดี 261 52.2
ปานกลาง 107 21.4
อื่นๆ/ ไม่ตอบ 36 7.2

รอคอยแพทย์ และระยะเวลาในการรอรับยา      
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่านาน ร้อยละ 40.6 และ 40.4 
ตามลำาดับ ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการ  
เจาะเลือดล่วงหน้า ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.2 มีความเห็น
ว่าดี

จากตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นของ   
ผู้มารับบริการจำาแนกเป็นรายด้านและโดยรวมถึง
ความพึงพอใจต่อระบบบริการ พบว่าส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ 75 โดยมีความพึง
พอใจรวมทุกด้านร้อยละ 79.61  

ส่วนที่ 3 คว�มพึงพอใจของผู้รับ

บริก�รต่อระบบบริก�ร

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบ
บริการ
ระบบ คะแนนรวม ร้อยละ
การแนะนำาและประชาสัมพันธ์ในการ
ใช้บริการ

1,643 82.31

กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่จุดที่ยื่น
บัตรตรวจ(คัดกรอง)

1,595 79.75

กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ห้อง
ทะเบียน

1,568 78.71

กิริยามารยาทของพยาบาลหน้าห้อง
ตรวจ

1,702 85.27

การซักประวัติการเจ็บป่วยของ
พยาบาลหน้าห้องตรวจ

1,676 83.97

การให้ข้อมูลคำาแนะนำาโดยพยาบาล
หน้าห้องตรวจ

1,643 82.15

การดูแลให้ความช่วยเหลือจาก
พยาบาล

1,619 81.44

กิริยามารยาทของแพทย์ 1,710 85.50
แพทย์สนใจคำาบอกเล่าอาการเจ็บป่วย 1,655 82.75
การตรวจร่างกายโดยแพทย์ 1,626 81.95
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ห้องต่างๆ 

ห้องสิทธิบัตร (เบอร์ 15)
ห้องการเงิน (เบอร์9)
ห้องสังคมสงเคราะห์ (เบอร์ 8)
ห้องอื่นๆ ระบุ

1,534
1,300
1,433
995

78.27
74.71
76.39
72.95

ความสะดวกในการติดต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ

1,459 74.29

ขั้นตอนการเข้ารับบริการจากหน่วย
งานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง

1,454 73.58

ความสะดวกในการมาใช้บริการโดย
รวม

1,521 76.35

รวม 26,133 79.61
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นิพนธ์ต้นฉบับ
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นิพนธ์ต้นฉบับ
อุบลรัตน์  ห่อนบุญเหิม,  สมศักด์ิ  อุทัยพิบูลย์,  นมิตา  ล.สกุล,

กรรณการ์  จินะเฟย . ประกายแก้ว  ก่าค�า

ในส่วนของระบบบริการ พบว่า การยื่น
บัตรตรวจของกลุ่มตัวอย่างมีความสะดวกเพียง  
ร้อยละ 58.2 มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการยื่นบัตร
ในระดับปานกลาง ถึงร้อยละ 61.8 แสดงให้เห็นว่า
ระบบการยื่นบัตรตรวจโรค ยังไม่สะดวกหรือเป็นที่
พึงพอใจ ซึ่งอาจเป็นเพราะระบบของโรงพยาบาล 
ที่เป็นอยู่ ผู้รับบริการอาจรู้สึกว่า มีขั้นตอนในการ
ยื่นบัตรตรวจมาก แต่หากระบบบริการเสริม        
คำาแนะนำา หรือมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอน
ของการบริการเป็นระยะๆ และต่อเนื่อง น่าจะเป็น
ผลดีทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ระบบการ  
กดคิว และการเรียกคิวเข้าห้องตรวจ ในบาง      
ห้องตรวจมีข้อจำากัดในการแจกบัตรคิวตั้งแต่มารับ
บริการเหมือนส่วนราชการอื่น ทั้งนี้เนื่องจากบริบท
ของผู้ป่วย บางรายป่วยด้วยโรคที่ซับซ้อน ต้องการ
การตรวจจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ที่ผลัด
เปลี่ยนหมุนเวียนการออกตรวจเป็นช่วงๆ สั้นๆ 
ทำาให้ผู้ป่วยต้องรอแพทย์นาน สอดคล้องกับผล    
การศึกษา ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.6 มีความ
เห็นว่าระยะเวลาในการรอคอยแพทย์นาน 

ด้านระยะเวลาในการรอรับยา ผู้รับ
บริการร้อยละ 40.4 มีความเห็นว่านาน ทั้งนี้น่าจะ
เป็นผลจากการที่ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะมายื่นใบสั่ง
ยาและรับยาในช่วงเวลาเดียวกัน คือเวลาเร่งด่วน 
จึงทำาให้เกิดการสะสมของยอดผู้รอรับยาและมีผล
ต่อระยะเวลารอรับยาตามมา ผู้ศึกษาจึงมีความเห็น
ว่า การจัดระบบบริการเพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัว
ที่มากเกินไปของผู้รับบริการในการรอรับยา รวมถึง
การกระจายจุดรับยา หรือหากลยุทธต่างๆ เพื่อลด
ความแออัดของผู้ป่วย และลดระยะเวลารอคอย   
ในภาพรวม น่าจะเป็นผลดีที่สามารถเพิ่มความ     
พึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการได้

ส่วนความคิดเห็นต่อการเจาะเลือด     
ลว่งหนา้ 1-7 วนั กอ่นวนันดั ซึง่ระบบจดัใหส้ามารถ
เจาะจากสถานบริการที่ผู้ป่วยสะดวกที่สุด ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการลดระยะเวลารอคอยผลเลือด ผู้รับบริการ  

มีความคิดเห็นว่าดีมากเพียงร้อยละ 19.2 และดี 
ร้อยละ 52.2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ระบบนี้เพิ่ง    
เริ่มใช้ การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้รับ
บริการเห็นความสำาคัญและความสะดวกสบายของ
การเจาะเลือดล่วงหน้า แก่ผู้รับบริการยังไม่ทั่วถึง 
ทำาให้ผู้รับบริการบางส่วนยังไม่เข้าใจ และบางราย
แจ้งว่าต้องเสียเวลามาโรงพยาบาล 2 วัน จากระบบ
เดิมที่เสียเวลา แค่วันเดียว 

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างถึงความ 
พึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ นำาเสนอเป็นรายด้านและ
ภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเกี่ยว
กับกิริยามารยาทของแพทย์ มากที่สุดร้อยละ 85.5 
รองลงมากิริยามารยาทของพยาบาลร้อยละ 85.27  
และ การซักประวัติการเจ็บป่วยของพยาบาลหน้า
ห้องตรวจ ร้อยละ 83.97 ตามลำาดับ โดยมีความ
พึงพอใจรวมทุกด้านร้อยละ 79.61 ซึ่งสอดคล้องกับ
หลายการศึกษาที่พบว่า ท่าทีการแสดงออกของ     
ผู้ให้บริการ ที่ให้ความเอาใจใส่ และเป็นกันเอง 
ทำาให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น2,3,4,5,7      

ส่วนความพึงพอใจต่อกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ 
ในห้องอื่นๆ ความสะดวกในการติดต่อหน่วยงาน 
ต่าง ๆ  และขั้นตอนการรับบริการจากหน่วยงานหนึ่ง
ไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง พบว่าเป็นระบบที่มีคะแนน
ของความพึงพอใจจากผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ 
75 ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่า น่าจะพัฒนาและ
ปรับปรุงได้ เช่นอาจเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์
บริบทของแต่ละงาน และขั้นตอนการทำางานของ
แต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจถึงระบบ
บริการมากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงระบบการ
เชื่อมต่อของการให้บริการระหว่างหน่วยงานแบบ
บูรณการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกใน
แต่ละขั้นตอนบริการมากขึ้น

จากการศึกษา พบว่าผู้ รับบริการมี       
ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้แก่ การปรับปรุงสถานที่        
ใหบ้รกิาร เชน่ทีน่ัง่รอตรวจ และหนา้หอ้งตรวจเลอืด
ควรให้กว้างขวางมากขึ้น เนื่องจากมีผู้มารับบริการ

จำานวนมาก และปรับปรุงระบบเพื่อลดความล่าช้า
ในการให้บริการและควรเพิ่มบุคลลากรที่ให้บริการ
ในบางจุดให้สมดุลกับจำานวนผู้มารับบริการ 

ข้อยุติ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการถือเป็นตัวชี้

วัดสำาคัญที่ใช้ในการพัฒนาระบบบริการ ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
ในภาพรวมหลังการปรับระบบบริการครั้งนี้เท่ากับ
รอ้ยละ 79.61 และนา่จะสามารถพฒันาใหเ้พิม่ขึน้ได้

ข้อจำากัดของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการ

เก็บข้อมูล จึงทำาให้ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สามารถ
อ้างอิงไปถึงประชากรที่ไม่สามารถอ่านและเขียน
หนังสือด้วยภาษาไทยได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนายแพทย์สำาเริง สีแก้ว และ 

นายแพทย์วัฒนา วงค์เทพเตียน ที่ช่วยให้คำาแนะนำา
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abstract
This study was a survey research, aiming to study patient satisfaction of the 

Out Patient Department at Chiangrai Prachanukroh Hospital. The sample was 500 
patients. Data collected in July, 2011 from the questionnaire about demographic data, 
service data and satisfaction to service system.

The result reveal that overall score of patient satisfaction was 79.61%. 
Considering to each aspect, the most 85.50% was physician’s behavior, 85.27% was 
nurse’s behavior and 83.79% was nurse’s illness assessment.
Keyword

Patient satisfaction
* Outpatient Department, Chiangrai Prachanukroh Hospital
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ผลการขยายระยะเวลาให้บริการผู้ป่วยนอก แผนกรับสิ่งส่งตรวจ

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

บทคัดย่อ
ที่มา

ระยะเวลารอคอยเป็นตัวชี้วัดสำาคัญตัวหนึ่งของห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก     
พบข้อร้องเรียนความล่าช้าของการบริการ และผู้ป่วยหน้ามืดเป็นลมจากการงดอาหารเป็นเวลานานก่อน
เจาะเลือด โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำาตัวที่มีความเสี่ยงสูง เคยมีผู้ศึกษาได้ข้อสรุปว่าการเลื่อนเวลาบริการ
ให้เร็วขึ้น สามารถลดปัญหาดังกล่าวได้
วัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาผลการขยายระยะเวลาให้บริการผู้ป่วยนอก แผนกรับส่ิงส่งตรวจ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก 
วิธีการ 

ศึกษา Intervention study แบบ interrupted time design โดย intervention ขยายระยะ
เวลาการเปิดบริการเพิ่ม เพิ่มเจ้าหน้าที่ให้บริการ เพิ่มเจ้าหน้าที่แผนกอื่นมาช่วยลงทะเบียน และติด
สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ดที่จุดรับบริการ โดยสุ่มผู้ป่วยแบบ Systematic random รวบรวมข้อมูลระยะเวลาที่
ใช้ในการลงทะเบียน รอเข้ารับบริการ และความพึงพอใจ ต้ังแต่ มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2553 เปรียบเทียบ 
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ Wilcoxon rank sum test 
ผลการศึกษา

ระยะเวลารอลงทะเบียนก่อนและหลังปรับระบบไม่แตกต่างกัน ส่วนเวลารอรับบริการหลังลง
ทะเบียนลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (22.0±13.4 vs. 15.2±13.3,p<0.0001) แต่ไม่ทำาให้เวลารอรับ
บริการทั้งหมดลดลง ร้อยละการบริการในระยะเวลาประกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จำานวนผู้ปฏิบัติงานแผนก   
รับสิ่งส่งตรวจควรมีอย่างน้อย 9 คน จึงทำาให้ระยะเวลารอรับบริการลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ แต่การเพิ่ม
จำานวนเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ไม่ทำาให้ระยะเวลารอคอยการเข้ารับบริการลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ 

ความพึงพอใจต่อระยะเวลารอคอยตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90.4 และความพึงพอใจต่อ
พฤติกรรมบริการตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.3 จำานวนอุบัติการณ์ก่อนและหลังจากการขยายระยะ
เวลาการให้บริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 
สรุป

การขยายระยะเวลาให้บริการผู้ป่วยนอก แผนกรับสิ่งส่งตรวจ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
สามารถลดระยะเวลารอรับบริการได้เฉพาะขั้นตอนหลังลงทะเบียน ต้องพัฒนาขั้นตอนการลงทะเบียน
เพื่อจะทำาให้เวลารอรับบริการทั้งหมดลดลงได้ 
คำาสำาคัญ

ระยะเวลารอรับบริการ, เวลารอลงทะเบียน, เวลารอรับบริการหลังลงทะเบียน, ความพึงพอใจ, 
อุบัติการณ์ข้อร้องเรียน

ผลการขยายระยะเวลาให้บริการผู้ป่วยนอก
แผนกรับสิ่งส่งตรวจ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นรินธร กันยานนท์  วท.บ.  บธ.ม.*, เนาวรัตน์ กันยานนท์  วท.บ. วท.ม.*

* กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
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ผลการศึกษา 

ระยะเวลารอลงทะเบียนก่อนและหลังปรับระบบไม่แตกต่างกัน ส่วนเวลารอรับบริการหลังลง
ทะเบียนลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ  แต่ไม่ทำาให้เวลารอรับบริการทั้งหมดลดลง ระยะเวลารอต่ำาสุดหลังปรับ
ระบบลดลง 1 นาที ระยะเวลารอสูงสุดลดลง 9 นาที ร้อยละการบริการในระยะเวลาประกัน (40 นาที) 
เพิ่มขึ้น 13% (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ระยะเวลารอรับบริการ 

ช่วงเวลาที่ศึกษา หลังปรับระบบ ก่อนปรับระบบ p - value
Min Mean Max SD Min Mean Max SD

เวลารอลงทะเบียน 1 23.2 86 18.4 1 19.0 88 14.1 0.065
เวลารอรับบริการหลังลงทะเบียน 1 15.2 89 13.3 1 22.0 71 13.4 <0.001
เวลารอรับบริการทั้งหมด 2 39.1 126 22.8 3 41.1 135 20.6 0.169
ร้อยละการบริการในระยะเวลา
ประกัน (40 นาที)

57% 44%

ระยะเวลารอคอยการเข้ารับบริการ แยกตามประเภทช่องทางให้บริการแตกต่างกันอย่างมี      
นัยสำาคัญ โดยช่องทางปกติรอรับบริการนานกว่าอีก 2 ช่องทาง (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ระยะเวลารอรับบริการ จำาแนกตามประเภทช่องทางให้บริการ 

ช่วงเวลาที่ศึกษา ช่องทางปกติ ช่องทางพิเศษ ช่องทางล้อ/เปล p - value
Mean SD Mean SD Mean SD

เวลารอลงทะเบียน 28.8 18.8 13.7 11.3 7.3 6.8 <0.001
เวลารอรับบริการหลังลงทะเบียน 16.2 13.8 11.2 9.4 17.9 16.7 <0.001
เวลารอรับบริการทั้งหมด 44.8 22.8 25.0 15.5 26.2 18.6 <0.001

ตารางที่ 3 ระยะเวลารอรับบริการ แยกตามจำานวนตัวอย่าง 
ช่วงเวลาที่ศึกษา 1 ตัวอย่าง 

(n=440)
2 ตัวอย่าง 
(n=313)

3 ตัวอย่าง 
(n=93)

4 ตัวอย่าง 
(n=24)

5 ตัวอย่าง 
(n=5)

p - value

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
เวลารอลงทะเบียน 22.6 18.6 24.0 18.1 23.8 18.8 25.1 15.6 18.6 18.3 0.767
เวลารอรับบริการ
หลังลงทะเบียน

13.9 11.6 16.1 14.7 17.5 15.6 16.6 12.7 15.3 7.6 0.124

เวลารอรับบริการ
ทั้งหมด

37.6 23.0 39.9 21.9 42.2 26.4 42.4 15.9 38.0 17.8 0.468

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า จำานวนตัวอย่างที่ต่างกันไม่มีผลกระทบต่อระยะเวลารับบริการ
โดยรวม 
ตารางที่ 4 ระยะเวลารอรับบริการ แยกตามจำานวนผู้ปฏิบัติงานแผนกรับสิ่งส่งตรวจ  

ช่วงเวลาที่ศึกษา 8 คน (n=4) 9 คน (n=8) 10 คน (n=11) p - value
Mean SD Mean SD Mean SD

เวลารอลงทะเบียน 24.7 17.9 22.3 20.1 23.3 17.5 0.420
เวลารอรับบริการหลังลงทะเบียน 22.7 17.5 14.3 11.4 13.3 11.9 <0.001
เวลารอรับบริการทั้งหมด 47.4 26.9 37.2 23.4 37.5 20.6 <0.001

จำานวนผู้ปฏิบัติงานแผนกรับสิ่งส่งตรวจควรมีอย่างน้อย 9 คน จึงทำาให้ระยะเวลารอรับบริการ
ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ 

ความเป็นมา

ระยะเวลารอคอยเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพ
สำาคญัตวัหนึง่ของหอ้งปฏบิตักิาร1 จากการเกบ็ขอ้มลู
ที่ผ่านมาพบว่าได้รับข้อร้องเรียน และความไม่พึง
พอใจในความล่าช้าของการบริการ โดยเฉพาะช่วง
เวลา 8.00-11.00 น. เนื่องจากผู้รับบริการมาพร้อม
กันจากทุกห้องตรวจจำานวนถึง 350-400 รายต่อวัน 
ซึ่งแนวโน้มจำานวนผู้รับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติ
การเพิ่มขึ้นทุกปี กว่าจะได้รับผลการตรวจกลับไป 
พบแพทย์ใช้เวลามากกว่า 2-3 ชั่วโมง และพบ   
อุบัติการณ์ผู้ป่วยหน้ามืดเป็นลมจากการรอคอยนาน 
เนื่องจากเป็นผู้ป่วยที่ต้องงดอาหารเป็นเวลานาน
ก่อนเจาะเลือด หรือผู้มีโรคประจำาตัวที่มีความเสี่ยง
สูง เช่น โรคหัวใจ โรคโลหิตจาง ส่งผลให้ระดับ
ความพึงพอใจในบริการลดลง 

การได้รับการบริการที่เร็วขึ้นโดยเฉพาะ 
ผู้ป่วยนัดที่มีคำาสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจาก
แพทย์แล้วจะทำาให้ผู้ป่วยสามารถไปรับประทาน
อาหาร รับบริการอื่นๆ หรือทำาธุระที่อื่นก่อน     
แล้วจึงกลับมารับผลการตรวจที่ห้องปฏิบัติการ   
หรือบางห้องตรวจสามารถเปิดดูผลการตรวจได้ตาม
ระยะเวลาที่นัดหมายไว้ในใบสั่งตรวจ การศึกษาใน
บางโรงพยาบาลได้ข้อสรุปว่าการเลื่อนเวลาบริการ
ให้เร็วขึ้น ทำาให้ระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจน2 

การขยายเวลาการบริการตั้งแต่เวลา 
7.00 น. เป็นต้นไป ทำาให้มีช่วงเวลาบริการเพิ่มมาก
ขึ้นอีก 1 ชั่วโมง ซึ่งสามารถรองรับผู้รับบริการที่มา
รอคอยตั้งแต่ก่อน 8.00 น.ได้จำานวนหนึ่ง จึงอยาก
ศึกษาว่าจะช่วยระบายความแออัด และลดระยะ
เวลารอรับบริการทางห้องปฏิบัติการ ลดอุบัติการณ์
ข้อร้องเรียน และเพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้รับ
บริการได้มากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลการขยายระยะเวลาให้
บริการผู้ป่วยนอก แผนกรับสิ่งส่งตรวจ กลุ่มงาน
พยาธิวิทยาคลินิก ต่อการลดระยะเวลารอคอยการ
เข้ารับบริการ การเพิ่มจำานวนผู้รับบริการที่ได้รับ
บริการในเวลาประกัน การลดอุบัติการณ์ และความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
วิธีการศึกษา

ศึกษาในผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก แผนก
รับสิ่งส่งตรวจ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกโรง
พยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในช่วงเวลา 
7.00-11.00 น. ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 จนถึง
เดือนกรกฎาคม 2553 จำานวน 926 ราย ใช้รูปแบบ
การศึกษาเป็น Intervention study แบบ interrupted 
time design ช่วงการให้ intervention ได้แก่ ขยาย
ระยะเวลาการเปิดบริการเพิ่ม ระหว่าง 7.00–8.00 น. 
เพิ่มเจ้าหน้าที่ให้บริการ จาก 4 คน เป็น 8 คน 
เพิ่มเจ้าหน้าที่แผนกอื่นมาช่วยลงทะเบียน 1 คน 
ตั้งแต่เวลา 8.00-10.00 น. และนำาระบบการพิมพ์
สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ดมาใช้ สุ่มผู้ป่วยแบบ Systematic 
random ชนิด 1 คนทุกๆ 5 คน รวบรวมข้อมูลระยะ
เวลาที่ใช้ในการลงทะเบียน ระยะเวลารอรับบริการ
หลังลงทะเบียน ความพึงพอใจและอุบัติการณ์ข้อ
ร้องเรียน เปรียบเทียบด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) และ Wilcoxon rank sum test 
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ผลการขยายระยะเวลาให้บริการผู้ป่วยนอก แผนกรับสิ่งส่งตรวจ

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นิพนธ์ต้นฉบับ
นรินธร กันยานนท์, เนาวรัตน์ กันยานนท์

การเพิ่มจำานวนเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ไม่ทำาให้ระยะเวลารอคอยการเข้ารับบริการลดลงอย่างมี
นัยสำาคัญ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ระยะเวลารอรับบริการ แยกตามจำานวนผู้ที่มาช่วยลงทะเบียน 

ช่วงเวลาที่ศึกษา 0 คน(n=6) 1 คน(n=17) p – value
Mean SD Mean SD

เวลารอลงทะเบียน 20.6 17.4 24.1 18.6 0.007
เวลารอรับบริการหลังลงทะเบียน 16.8 13.2 14.7 13.3 0.009
เวลารอรับบริการทั้งหมด 36.9 24.0 39.8 22.4 0.073

ความพึงพอใจต่อระยะเวลารอคอยตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90.4 และความพึงพอใจต่อ
พฤติกรรมบริการตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.3 (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจในการรับบริการผู้ป่วยนอก แผนกรับสิ่งส่งตรวจ หลังปรับระบบ

ความพึงพอใจ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

ร้อยละความพึงพอใจต่อระยะเวลารอคอย 34.7 55.7 8.3 1.3

ร้อยละความพึงพอใจต่อพฤติกรรมบริการ 47.4 47.9 4.2 0.5

จำานวนอุบัติการณ์ ก่อนและหลังจากการขยายระยะเวลาการให้บริการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญ (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 จำานวนอุบัติการณ์ ก่อนและหลังจากการขยายระยะเวลาการให้บริการ

หลังปรับระบบ 
(ครั้ง/ราย)

ก่อนปรับระบบ 
(ครั้ง/ราย)

p – value

จำานวนอุบัติการณ์ 0/10,678 2/9,923 0.232

ลดระยะเวลารอรับบริการได้เฉพาะขั้นตอนหลังลง
ทะเบียน ต้องพัฒนาขั้นตอนการลงทะเบียนโดยเพิ่ม
จุดลงทะเบียน หรือการนำาเทคโนโลยีอื่นมาใช้ เช่น 
เครื่องติดสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ดอัตโนมัติ เพื่อจะทำาให้
เวลารอรับบริการทั้งหมดลดลงได้ 

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ นายแพทย์สุทัศน์ 
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การให้บริการที่เร็วขึ้นอีก 1 ชั่วโมง และ
การเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้บริการ จาก 4 คน เป็น 8 คน 
ทำาให้ผู้ป่วยได้รับบริการเร็วขึ้นเฉลี่ยเพียง 90 ราย 
ยังคงมีผู้รับบริการตกค้างมาช่วงหลัง 8.00 น.      
อีกบางส่วน เนื่องจากลงทะเบียนไม่ทัน ส่วนการ  
ให้เจ้าหน้าที่แผนกอื่นมาช่วยลงทะเบียน 1 คน 
ตั้งแต่เวลา 8.00-10.00 น. พร้อมกับนำาระบบการ
พิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ดมาใช้ พบว่าระยะเวลารอรับ
บริการสามารถลดลงได้เฉพาะในขั้นตอนรอรับ
บริการหลังลงทะเบียน (รอเจาะเลือดและให้       
คำาแนะนำาการเก็บสิ่งส่งตรวจ) เนื่องจากการมีคนมา
ช่วยลงทะเบียนจากแผนกอื่นทำาให้เพิ่มจุดบริการได้
อีก 1 จุด ระยะเวลารอหลังการลงทะเบียนจึงลดลง
ชัดเจน แต่จุดลงทะเบียนมี 2 จุดเท่าเดิม และ    
ผลจากการนำาระบบการพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ดมาใช ้ 
กลับทำาให้เวลาที่ใช้พิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ดเพิ่มขึ้น 

จากเดิมลงทะเบียนได้ 2-3 คนต่อนาที เป็น 1-2 
คนต่อนาที หากสามารถปรับลดเวลาที่ใช้พิมพ์สติก
เกอร์บาร์โค๊ดได้เท่ากับการพิมพ์สติ๊กเกอร์ธรรมดา 
จะทำาให้ระยะเวลารอลงทะเบียนลดลงได้ 

การปรับระบบอาจไม่ได้ทำาให้ระยะเวลา
รอรับบริการตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงได้รับผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการลดลง แต่การได้รับบริการ
ที่เร็วขึ้นมีผลให้ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่ม
ขึ้น รวมถึงไม่พบอุบัติการณ์ข้อร้องเรียน โดยเฉพาะ
ผู้รับบริการที่ต้องงดอาหารและน้ำา ผู้มีโรคประจำาตัว
ที่มีความเสี่ยงสูง จากเดิมได้รับประทานอาหารที่
เวลาประมาณ 10.00-11.00 น. หลังจากปรับระบบ
สามารถรับประทานอาหาร หรือไปทำาธุระได้ที่เวลา
ประมาณ 8.00-9.00 น. 
สรุป

การปรับระบบบริการผู้ป่วยนอก แผนก
รับสิ่งส่งตรวจ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกสามารถ
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OutcOme Of the extended time Of the clinical PathOlOgy 

labOratOry OutPatient dePartment, chiangrai 

PrachanukrOh hOsPital 
Narintorn Kunyanone*, Naowarat Kunyanone*

abstract
Backgrounds

The waiting time is one of the most important indicators for the laboratory 
performances. The most common complaints were dizziness and fainting because the 
patients were nothing per oral after midnight especially the high risk patients. The previous 
study showed that the service started at early morning can reduce these problems.
Objectives

To assess outcomes of the extended period of the outpatient services in 
Clinical Pathology Laboratory. 
Methods 

An intervention study of interrupted time design was conducted in patients at 
Chiangrai Prachanukroh Hospital followed from June 2010 to July 2010. The intervention  
was extended time of service, and increasing staff. Systematic random sampling and 
case record form were used. The outcomes were analyzed by variance (ANOVA) and 
Wilcoxon rank sum test.
Results

Overall the mean of the waiting time between before and after the intervention 
was not statistically significant difference but the waiting time after registration decreased 
significantly (22.0±13.4vs.15.2±13.3,p<0.0001). The number of the waiting patients in 
guarantee period increased by 13%. The at least nine staffs was significantly decreased 
the waiting time. But there was no statistically significant difference between prior and 
after the requested test-staff increasing. The percentage of patients satisfaction of the 
waiting time and service behaviors were 90.4% and 95.3% respectively. However, there 
was no statistically significant difference in the patients satisfaction  between before 
and after an extended period of service.
Conclusions

The extended-time of the Clinical Pathology Laboratory reduced the patients 
waiting time in the after-periods of registration. The development registration processes 
were required for improvement overall waiting time.
Keywords

Time to receive service, The time for registration, The time waiting for service 
after registration, The satisfaction, Incidence.

* Department in Clinical Pathology Laboratory, Chiangrai Prachanukroh Hospital



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔ 27

นิพนธ์ต้นฉบับ
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ขนาดของยาแก้ปวดมอร์ฟีนที่เหมาะสมในผู้ป่วยเด็ก
หลังผ่าตัดในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สิรีธร  โชลิตกุล*  สุรพล อริยานุกิจจา** จงกลนี  กิตยากุล * ขจีพรรณ  แก้วปานันท์ ***

บทคัดย่อ
ที่มาและวัตถุประสงค์

 ปัจจุบันการให้บริการระงับปวดแก่ผู้ป่วยเด็ก ศัลยแพทย์เด็กของโรงพยาบาลเชียงราย  
ประชานุเคราะห์ได้ใช้ขนาดของยา morphine 0.08 mg/kg ตามเวลาทุก 4 ชั่วโมง ร่วมกับแบบร้องขอ 
ซึ่งยังขาดการศึกษาว่าขนาดของยา morphine ที่เหมาะสมควรจะใช้ขนาดเท่าไร เพื่อนำามาพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นคณะผู้ศึกษาจึงได้ทำาการศึกษา ขนาดของยาแก้ปวดมอร์ฟีน
ที่เหมาะสม โดยต้องการศึกษาเปรียบเทียบ ขนาดของยาแก้ปวดที่ให้ในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัด วัตถุประสงค์
ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขนาดของยาแก้ปวดที่ให้ในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดที่เหมาะสม 
วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาแบบ  prospective single blind  cohort study โดยการทดลองทางคลินิก
แบบสุ่มตัวอย่างศึกษาในผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีจนถึง 14 ปี โดยผู้ปกครองเด็กยินยอมเข้าร่วมการ
วิจัย มีการประมาณจำานวนกลุ่มตัวอย่างการศึกษา 90 รายโดยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ สุ่มเข้ากลุ่ม 
3 กลุ่ม ใช้วิธีสุ่มตาม Random number table และใส่ซองปิดผนึก เพื่อเลือกขนาดของยาแก้ปวดมอร์ฟีน 
กลุ่มละประมาณ 30 ราย กลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่ได้รับยาแก้ปวดหลังผ่าตัดขนาด 0.05 mg/kg    
กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มเด็กที่ได้รับยาแก้ปวดหลังผ่าตัดขนาด 0.08 mg/kg และกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มเด็กที่
ได้รับยาแก้ปวดหลังผ่าตัดขนาด 0.1 mg/kg โดยผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่มได้รับยาตามเวลา และได้ยาระงับ
ปวดแบบร้องขอ ระยะเวลาตั้งแต่ มิถุนายน 2554 ถึง กันยายน 2554 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย chi-square test, t- test และ exact probability test
ผลการศึกษา

ค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดทุก 4 ชั่วโมง ใน 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดตามระยะเวลาของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน ขนาดยาแก้ปวดทั้ง 3 กลุ่มได้รับตามเวลา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้รับยาแก้ปวดขนาดต่างกัน ได้รับยาตามเวลาไม่ต่างกัน ส่วนการให้ยาแก้ปวดเพิ่มตามที่ผู้ป่วยร้องขอ
จากการให้ยาแก้ปวดตามเวลา ไม่แตกต่างกัน ทั้ง 3 กลุ่ม
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัด พบว่าขนาดของยาระงับปวดมอร์ฟีนต่างกันทั้ง 3 ขนาดให้ผลใน
การระงับปวดไม่แตกต่างกัน  โดยเสนอแนะขนาดของยาระงับปวดมอร์ฟีนที่เหมาะสม ควรใช้ที่ 0.05 
mg/kg ตามเวลาทุก 4 ชั่วโมง เนื่องจากการศึกษาพบว่าสามารถลดระดับความปวดของผู้ป่วยเด็กได้  
ในการดูแลหลังผ่าตัดของผู้ป่วย 
คำาสำาคัญ: 

Appropriated Morphine doze, postoperative, children 

	 *	 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

	 **	 กลุ่มงานศัลยกรรม		โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

	 ***	 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	๑	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
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บทนำา

จากสถิติโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
ในปี 2553 และปี 2554 มีผู้ป่วยเด็กเข้ารับการ
ผ่าตัดจำานวนเฉลี่ย 96 รายต่อเดือน จากจำานวน   
ผู้ป่วยทั้งหมด 2169 ราย ต่อเดือน การใช้ยา      
แก้ปวดที่ใช้ระงับปวดหลังผ่าตัด ที่มีระดับความ   
เจ็บปวดระดับปานกลางถึงปวดรุนแรง และผู้ป่วย
เด็กกินไม่ได้ใน 24 ชั่วโมงแรกมีวิธีการที่ให้การระงับ
ปวดหลังผ่าตัดแก่เด็กหลายรูปแบบทั้งให้ยาระงับ
ปวด ชนิดฉีดเป็นครั้งคราว (กล้ามเนื้อและหลอด
เลือดดำา) การฉีดยาชาเฉพาะส่วน การให้ยาทาง 
caudal block  การให้ยาแบบ patient controlled 
analgesia  ยาระงับปวดที่ใช้หลังผ่าตัดศัลยแพทย์
จะให้การบริหารยาแก้ปวดเข้าหลอดเลือดดำา       
เป็นส่วนใหญ่ ชนิดของยาแก้ปวดมีหลายชนิด ที่ใช้
บ่อย มักเป็น morphine ขนาดที่เหมาะสม คือ 0.05 
ถึง 0.2 mg/kg IV ทุก 2-4 ชั่วโมง1,2 ศัลยแพทย์
เด็กของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์    
คุ้นเคยใช้ขนาดของ morphine 0.08 mg/kg    
ตามเวลา ทุก 4 ชั่วโมงในการให้บริการแก่ผู้ป่วย
เด็กสามารถระงับปวดได้ดีระดับหนึ่ง โดยไม่เคย
ศึกษาว่าขนาดของ ยา morphine ที่เหมาะสมควร
จะใชข้นาดเทา่ไร ไดท้บทวนวรรณกรรมยา morphine 
ที่ใช้ในเด็กในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าความปวด
เป็นสิ่งบอกเล่าของผู้ป่วย ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของ
ยาระงับปวดมอร์ฟีนหลังผ่าตัดการแสดงออกของ
ความปวดในเด็กจะต่างกัน เด็กแสดงออกทาง
อารมณ์ด้วย การต้องการยาระงับปวดจะต่างกัน 
การผ่าตัดในเวลาที่ต่างกัน ชนิดการผ่าตัดที่ต่างกัน
มีผลต่อความเจ็บปวดด้วย ขนาดของยาแก้ปวดที่สูง
ขึ้นก็จะมีผลให้เกิดความง่วงซึมมากขึ้นโดยแนะนำา
ให้ใช้ที่ 0.08 mg/kg IV ทุก 4 ชั่วโมงระดับยาใน
กระแสเลือดถึงจะเพียงพอระงับปวดในเด็ก 50 % 
หรือ 0.04 mg/kg IV ทุก 2 ชั่วโมง3

คณะผู้วิจัยทำาการศึกษาครั้งนี้เนื่องจาก
ต้องการพัฒนาขนาดของยาระงับปวดมอร์ฟีน       
ที่เหมาะสม และเพื่อให้พยาบาลที่หอผู้ป่วยสามารถ

ดูแลผู้ป่วยได้ เนื่องจากการประเมินอาการปวดใน
เด็ ก จะมี ค ว ามแตกต่ า งกั น ใน เ รื่ อ ง ของอายุ  
พัฒนาการของเด็ก และความเข้าใจที่แตกต่างกัน
ของเด็ก โดยในทางปฏิบัติควรประเมินโดยใช้
อุปกรณ์ในการประเมินที่ง่าย ผู้ป่วยเด็กที่อายุ
มากกว่า 3 ปีจะสามารถบอกตำาแหน่งที่เจ็บปวดได้
แต่ถ้าอายุน้อยกว่านี้อาจต้องใช้การสังเกตพฤติกรรม
ที่แสดงออก (behavior clues) ช่วยในการประเมิน
เช่น ไม่ยอมแยกจากผู้ปกครอง อาการกลัว 
หวาดระแวง หายใจเร็ว ร่วมกับ physiologic sign 
เช่น หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง เป็นต้น4 การ
ประเมินระดับความปวดได้ทบทวนวรรณกรรมหาวิธี
การประเมินความปวด เป็นเครื่องมือวัดระดับความ
เจ็บปวดของต่างประเทศมาใช้ในเด็กไทยสามารถนำา
มาประเมินคุณภาพการรักษาได้5 ในการประเมิน
ระดับความเจ็บปวดในกลุ่มเด็กเล็ก 1-4 ปีจะใช้   
การประเมินทางพฤติกรรมคือ FLACC Pain Scale 
ซึ่งมีผู้ศึกษามาแล้วว่าใช้ได้ดีในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัด 
และมี  ความน่าเชื่อถีอ ส่วนในเด็กที่อายุ 5 ปี ขึ้น
ไปเด็กสามารถบอกระดับความเจ็บปวดได้ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมินระดับความปวดคือ numerical 
rating scale5-10

คณะผู้วิจัยทำาการศึกษานี้เพื่อศึกษาเพื่อ
ศึกษาถึงขนาดของยาแก้ปวดที่เหมาะสมที่ให้ใน     
ผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัด
วัสดุและวิธีการศึกษา

หลงัไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ ผู้ทำาวิจัยได้ทำาการศึกษาแบบศึกษา
ไปข้างหน้า ปกปิดด้านเดียวคือ ผู้วิจัยไม่ทราบว่า  
ผู้ป่วยเด็กอยู่ในกลุ่มใด ในจำานวนผู้ป่วยเด็กทั้งหมด 
90 คน เป็น 3 กลุ่มโดยการสุ่ม (prospective 
single-blind, randomized controlled trial) 
คำานวณขนาดของประชากรที่ศึกษาด้วยโปรแกรม
สำาเร็จรูป

เกณฑ์เลือกเข้าคือเป็นผู้ป่วยเด็กอายุ 1 ป ี
ถึง 14 ปีหลังการผ่าตัดแบบฉุกเฉิน และไม่ฉุกเฉิน  

ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป ชนิดใส่ท่อ
ช่วยหายใจ เป็นผู้ป่วย ASA class 1-3 สามารถ
ตอบคำาสัมภาษณ์หลังผ่าตัดได้ 

เกณฑ์การคัดออกคือ ผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับ
การผ่าตัดและได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกแบบ
เฉพาะที่ เฉพาะส่วน หรือ Monitoring anesthetic 
care ผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการผ่าตัดและได้รับการให้
ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป ชนิด IV ผู้ป่วยเด็กที่
เข้ารับการผ่าตัดกระดูก ศัลยกรรมพลาสติก 
ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมทรวงอก ผู้ป่วยที่ไม่
สามารถให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เช่น      
ผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพหลังผ่าตัดไม่คงที่ ระดับความ
รู้สึกตัวไม่ดี หรือคาท่อช่วยหายใจ 

ก่อนหน้าการศึกษานี้ ได้มี การอบรม
พยาบาลหอผู้ป่วยเด็ก 1 ที่ทำาการศึกษาเพื่อดูแล   
ผู้ป่วยเด็กที่มารับการผ่าตัด ในช่วงเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลจนถึงช่วงก่อนผ่าตัดโดยผู้ปกครอง
ของผู้ป่วยเด็กได้รับการอธิบายรายละเอียดในการ
ศึกษา และสมัครใจลงลายมือชื่อยินยอมเข้าร่วมใน
การศกึษา เกีย่วกบัขนาดของยาแกป้วดทีไ่ดร้บัตา่งกนั 
มีการติดตามอาการและผลการรักษาเด็กระหว่าง
การรักษาตัวในโรงพยาบาล และ จะไม่มีการดำาเนิน
การใดๆ ที่นอกเหนือไปจากการรักษาตามมาตรฐาน
ของแพทย์ผู้ดูแลและเมื่อสิ้นสุดการวิจัยแล้ว ผลการ
วิจัยจะนำาเสนอในภาพรวม จะไม่มีการเปิดเผยชื่อ 
ผู้ป่วยเด็ก การเข้าร่วมวิจัยมีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือ
ถอนตัวผู้ป่วยเด็กเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยไม่ต้อง
บอกเหตุผลได้ตลอดเวลา การปฏิเสธเข้าร่วม
โครงการวิจัย จะไม่มีผลต่อการดูแลรักษาในโรง
พยาบาล นอกจากนี้ ได้อบรมให้พยาบาลใช้ FLACC  
scale ในการประเมินความปวดของผู้ป่วยเด็ก 
ตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 4 ปี ส่วนผู้ป่วยเด็กที่อายุมากกว่า 
4 ปีขึ้นไป สามารถสื่อกับแพทย์ และพยาบาลถึง
ระดับความปวดเป็นคะแนน ได้อบรมวิธีการประเมิน
แบบ numerical rating scale 0-10: 0 = ไม่ปวด
เลย,10=ปวดมากที่สุดเท่าที่จะคิดได้ (ตารางผนวก1)

นอกจากนี้มีการสอนให้พยาบาลสามารถ

ประเมินคะแนนความง่วงซึม (sedation score) 
ของผู้ป่วยเด็กเพื่อใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการให้ยา 
คือจะให้ยาต่อเมื่อผู้ป่วยมี sedation score<2 
(sedation score: 0=ไมง่ว่งเลย ตืน่อยู ่พดูคยุโตต้อบ 
ได้อย่างรวดเร็วอาจนอนหลับตาแต่รู้ตัว, 1=ง่วงซึม
เล็กน้อย เรียกปลุกตื่นง่าย, 2=ง่วงพอควรอาจหลับ
อยู่แต่ปลุกตื่นง่าย ผู้ป่วยจะอยากหลับมากกว่าคุย
ด้วย, 3=ง่วงอย่างมาก ปลุกตื่นยากมากหรือไม่ตื่น 
ไม่โต้ตอบ, s=หลับปกติ)

การศึกษานี้ได้แบ่งผู้ป่วยเด็กเป็น 3 กลุ่ม 
กลุม่ละประมาณ 30 คน โดยใชว้ธิสีุม่ตาม Random 
number table และใส่ซองปิดผนึก กลุ่มที่ 1 ได้
รับขนาดยาระงับปวดมอร์ฟีน 0.05 mg/kg กลุ่มที่ 
2 ได้รับขนาดยาระงับปวดมอร์ฟีน 0.08 mg/kg 
กลุ่มที่ 3 ได้รับขนาดยาระงับปวดมอร์ฟีน 0.1 mg/
kg โดยทุกกลุ่มได้รับยาระงับปวดแบบ IV ตามเวลา
ทุก 4 ชั่วโมง และมียาระงับปวดแบบร้องขออีก 
0.02 mg/kg เมื่อคะแนนความปวดหลังได้รับยา  
แก้ปวดตามเวลา 20 นาทียังมากกว่า 4 มีการบันทึก
คะแนนความปวดตะแนนความง่วงเมื่อกลับถึงหอ  
ผู้ป่วยเด็ก และประเมินคะแนนปวด คะแนนความ
ง่วงทุก 4 ชั่วโมงจนครบ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด โดย
ใช้แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยได้แก่ เพศ อาย ุ
ชนิดของการผ่าตัด ชนิดของการให้ยาระงับ      
ความรู้สึกตลอด 24 ชั่วโมงของการศึกษา 
การคำานวณทางสถิติ

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Chi-square 
test, t-test และ exact probability test
ผลการศึกษา

ลักษณะของประชากรผู้ป่วยเด็กทั้งหมด 
88 ราย มีสัดส่วน ชายต่อหญิง ประมาณ 3 ต่อ1 
มีความแตกต่างด้านเพศเมื่อได้รับขนาดยาแก้ปวด
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ อายุต้ังแต่ 1 ปี ถึง 14 ปี  
อายุอยู่ในช่วงมากกว่า 4 ปี เป็นส่วนใหญ่ ชนิดของ
การผ่าตัดเป็นการผ่าตัดในช่องท้องทั้งหมด ชนิดของ
การให้ยาระงับความรู้สึกเป็นแบบ การระงับความ
รู้สึกทั่วไป ใช้วิธีการประเมินความปวด ส่วนใหญ่



>>เชียงรายเวชสาร :: Chiangrai Medical Journal ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔30 31

นิพนธ์ต้นฉบับ
ขนาดของยาแก้ปวดมอร์ฟีนที่เหมาะสมในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นิพนธ์ต้นฉบับ
สิรีธร โชลิตกุล, สุรพล อริยานุกิจจา, จงกลนี  กิตยากุล, ขจีพรรณ  แก้วปานันท์ 

เป็น Numerical rating scale กลุ่มที่ได้รับยา    
แก้ปวดมอร์ฟีน 0.05 mg/kg มีจำานวน 29 ราย 
กลุ่มที่ได้รับยาแก้ปวดมอร์ฟีน 0.08 mg/kg จำานวน 
30 รายและ กลุ่มท่ีได้รับยาแก้ปวดมอร์ฟีน 0.1 mg/kg 
จำานวน 29 ราย กลุ่มมีลักษณะทั่วไปคล้ายกันยกเว้น
เพศ (ตารางที่ 1)

กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยทั้ง  3 กลุ่ม ค่าเฉลี่ย
คะแนนความปวดทุก 4 ชั่วโมง จนถึง 24 ชั่วโมง

ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย

ลักษณะที่ศึกษา ขนาดยา Morphine (mg/kg)
P-value0.05  0.08 0.1

จำานวน ร้อยละ จำานวน จำานวน ร้อยละ จำานวน
เพศ
  ชาย 22 75.8 17 56.6 11 37.9 .003
  หญิง 7 24.1 13 45.3 18 62.7
อายุ (ปี)
  อายุ1-4 ปี 4 13.8 2 6.7 1 3.4 0.148
  มากกว่า 4 ปี 25 86.2 28 93.3 28 96.5
ชนิดของการผ่าตัด
  ช่องท้อง 29 100 30 100 29 100
  อวัยวะส่วนปลาย 0 0 0 0 0 0
  อื่นๆ 0 0 0 0 0 0
ชนิดของการให้ยาระงับความรู้สึก
  ET-tube 29 100 30 100 29 100
  LMA 0 0 0 0 0 0
  Mask 0 0 0 0 0 0
วิธีการประเมินความปวด
  FLACC 4 13.8 2 6.7 1 3.4 0.148
  Numerical rating scale 25 86.2 28 93.3 28 96.5

ตารางที่ 2  ระดับคะแนนความปวด และระดับคะแนน sedation score
Measurement time(hr) ขนาดยา Morphine (mg/kg)

p-value0.05 0.08 0.1
ระดับความปวด เฉลี่ย SD เฉลี่ย SD เฉลี่ย SD

0 5.5 2.95 4.6 3.70 4.8 3.23 0.455
4 3.7 3.1 3.5 2.72 3.9 2.84 0.879
8 3.3 2.47 3.4 2.43 4.2 2.76 0.400
12 4.2 2.72 3.0 2.35 3.8 2.76 0.162
16 3.1 2.43 2.8 2.38 2.2 2.12 0.278
20 3.6 2.52 2.5 2.17 2.3 2.64 0.033
24 2.5 2.40 1.4 1.47 1.5 1.80 0.248

   Sedation Score
0 0.7 1.33 0.8 1.29 0.4 0.90 0.372
4 0.7 1.53 0.5 1.22 0.5 1.27 0.979
8 0.7 1.53 0.4 1.22 0.4 1.12 0.863
12 0.2 0.81 0.3 1.03 0.3 1.03 0.407
16 0 0.25 0.2 1.01 0.8 1.67 0.113
20 0.3 1.03 0.4 1.22 0.5 1.29 0.718
24 0.7 1.60 0.3 1.03 0.8 1.69 0.252

ตารางที่ 3  ผลการศึกษาการใช้ยา  Morphine 

ลักษณะ
ขนาดยา Morphine (mg/kg)

P- value0.05 0.08 0.1 
จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

จำานวนครั้งของการให้ยาแก้ปวดตามเวลา
    0 ครั้ง 0 0 0 0 0 0 0.341
   1-2 ครั้ง 1 3.4 2 6.7 1 3.4
   3-5 ครั้ง 7 24.1 12 40.0 10 34.5
   มากกว่าหรือเท่ากับ 5 21 72.4 16 53.3 18 62.1
0-8h  
   ได้รับตามเวลา 22 75.8 17 56.7 15 51.7 0.139
   ไม่ได้รับ 7 24.1 13 43.3 14 48.3
9-16h
   ได้รับตามเวลา 25 86.2 19 63.3 21 72.4 0.135
   ไม่ได้รับ 4 13.8 11 36.7 8 27.6
17-24h
   ได้รับตามเวลา 19 67.8 16 53.3 12 42.8 0.173
   ไม่ได้รับ 9 32.1 14 46.7 16 57.1
ได้รับยาระงับปวดแบบร้องขอ 
หลังผ่าตัด 8 ชั่วโมงแรก
    ได้รับ 9 34.5 12 40.0 10 34.5 0.881
    ไม่ได้รับ 19 65.5 18 60.0 19 65.5
หลังผ่าตัด 9-16 ชั่วโมง
    ได้รับ 3 10.3 0 0 3 10.3 0.194
    ไม่ได้รับ 26 89.6 30 100 26 89.6
หลังผ่าตัด 17-24 ชั่วโมง
    ได้รับ 0 0 1 3.3 1 3.4 0.613
    ไม่ได้รับ 29 100 29 96.7 28 96.5

หลังผ่าตัด ของกลุ่มตัวอย่าง 0.05 mg/kg และ 0.1 
mg/kg มีระดับคะแนนความปวดลดลงเป็นช่วงๆ 
และในบางเวลามีคะแนนความปวดเพิ่มมากขึ้น 
และพบว่ากลุ่มที่ได้รับยาระงับปวดในขนาด 0.05 
mg/kg  มีระดับคะแนนความปวด (ตารางที่ 4) ที่
ชั่วโมงที่ 20 หลังผ่าตัดค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดมี
มากกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำาคัญ (p-value<0.05)  
ส่วนการประเมินความง่วงซึ่งเป็นผลจากการใช้     

ยาแก้ปวดมอร์ฟีน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความง่วง 
ไม่แตกต่างกันในขนาดของยาแก้ปวดที่ต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญ ไม่มี respiratory depression ในการ
ศึกษาแต่อย่างใด

จำานวนครั้งของการให้ยาแก้ปวดในเด็ก
โดยเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ครั้งใน 24 ชั่วโมง 
โดยเป็นการให้ยาตามเวลา กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม
ได้รับยาแก้ปวดตามเวลาไม่ต่างกัน ส่วนการให้ยา
แก้ปวดเพิ่มตามที่ผู้ป่วยร้องขอในระยะ 8 ชั่วโมง
แรกหลังผ่าตัด กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มได้รับยา   
แก้ปวดแบบร้องขอมากกว่าที่เวลา 9-24 ชั่วโมง  
หลังผ่าตัด 
วิจารณ์

จำานวนผู้ป่วยเด็กทั้ งหมด 90 ราย         
มีผู้ป่วยเด็ก 2 รายต้องคัดออกจากการศึกษา 
เนื่องจาก อายุน้อยกว่าเกณฑ์ที่จะทำาการศึกษา     
ดังนั้นจากการศึกษาผู้ป่วยเด็ก 88 ราย หลังผ่าตัด
ที่ ได้ขนาดยาแก้ระงับปวดมอร์ฟีนทั้ง 3 กลุ่ม      

ต่างกัน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดทั้ง 3 กลุ่ม ไม่มี
ความแตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความปวด
เกิน 5 เพียง 1 ครั้งใน 8 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดใน
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับมอร์ฟีน 0.05 mg/kg ตามเวลา
ทุก 4 ชั่วโมง  ซึ่งราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ประเทศ
อังกฤษได้ตั้งเป้าหมายว่าในหอผู้ป่วย จำานวนผู้ป่วย
ที่ ระงับปวดไม่ ได้ผลควรมีน้อยกว่าร้อยละ 7 
โดยถือว่าการระงับปวดที่ไม่ได้ผลคือเมื่อค่าเฉลี่ย
คะแนนความปวดเกิน 5 ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
ในการวัดทุก 4 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด11 ซึ่งการใช้
ยาแก้ปวดมอร์ฟีนขนาด 0.05mg/kg ตามเวลา
ทุก 4 ชั่วโมง สามารถระงับปวดได้ผล แม้ว่า
เดิมคาดไว้ว่าจะคะแนนความปวดอาจต่างกันมากจึง
คำานวณขนาดของประชากรท่ีศึกษา ได้ท้ังหมด 87 ราย
เผื่อจำานวน อีก1รายเมื่อทำาการศึกษาแล้วจึงพบว่า 
จำานวนผู้ป่วยเด็กที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดทาง
คลินิกและทางสถิติไม่ต่างกัน
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นิพนธ์ต้นฉบับ
สิรีธร โชลิตกุล, สุรพล อริยานุกิจจา, จงกลนี  กิตยากุล, ขจีพรรณ  แก้วปานันท์ 

ผลการศกึษา จำานวนครัง้ของการใหย้าแก้
ปวดในเด็กโดยเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ครั้งใน 
24 ชั่วโมงซึ่งเป็นการให้ยาตามเวลาการปฏิบัติงาน
ประจำาหอผู้ป่วย โดยรับยาแก้ปวดตามเวลา          
ไม่ต่างกัน ส่วนการให้ยาแก้ปวดเพิ่มตามที่ผู้ป่วย
ร้องขอจากการให้ยาแก้ปวดตามเวลา ไม่แตกต่าง
กัน ทั้ง 3 กลุ่ม แม้ว่า ในช่วง 8 ชั่วโมงแรกทั้ง 3 
กลุ่มตัวอย่าง จะขอยาแก้ปวดเพิ่มมากกว่า 9-24 
ชั่วโมงถัดมา อาจเป็นผลจากผู้ป่วยได้รับยาระงับ
ปวดจากในห้องผ่าตัดอย่างเพียงพอมีการดูแลผู้ป่วย
อย่างมีประสิทธิภาพ  คะแนนความปวดยังไม่ถึง 5 
คะแนน บางรายยังมีอาการง่วงซึมเมื่อมาถึงหอผู้
ป่วย พยาบาลจะเริ่มให้ยาแก้ปวดตามเวลา dose 
แรก เข้ากับเวลาการปฏิบัติงานประจำาของหอผู้ป่วย    
โดยมีแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
สำาหรับการระงับปวดหลังผ่าตัด เป็นการดูแลแบบ
เชิงรุก พยาบาลไม่ได้รอให้ผู้ป่วยเด็กขอยาแต่เพียง
ฝ่ายเดียว แต่มีการประเมินความปวดพร้อมๆกับ
เวลาที่ไปวัดสัญญาณชีพ พร้อมทั้งถามถึงอาการของ
ผู้ป่วย โดยมีการศึกษาก่อนหน้านี้มีการศึกษาใช้ยา
แก้ปวดมอร์ฟีน IV เมื่อต้องการทุก 2 ชั่วโมง และ
ยาแก้ปวดมอร์ฟีน IM เมื่อต้องการทุก 4 ชั่วโมงผล
การศึ กษาพบว่ าส ามารถ ให้ ผลลดปวดและ
ความพึงพอใจที่ดี ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากใน
การศึกษานี้มีแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
ดูแลผู้ป่วยระงับปวดหลังผ่าตัด12 

ขนาดของยาแก้ปวดมอร์ฟีนที่แนะนำาใน
การศึกษาก่อนหน้านี้คือ 0.08mg/kg ตามเวลาทุก 
4 ชั่วโมง ถึงจะมีระดับมอร์ฟีนในกระแสเลือดเพียง
พอ แต่ในผู้ป่วยเด็กอายุต่างกันระดับยาที่ receptor 
อาจต่างกัน3 ไม่สะท้อนถึงระดับในกระแสเลือด  
อาจต้องวัดจากด้านคลีนิค  การลดขนาดลง เป็น
มอร์ฟีน 0.05 mg/kg ในการศึกษานี้กลุ่ม ผู้ป่วย
รายงานคา่เฉลีย่คะแนนความปวด ไมต่า่งจาก ขนาด
ยามอร์ฟีนกลุ่มอื่นๆ 

ข้อยุติ

กลุ่มผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัด พบว่าขนาดของ
ยาระงับปวดมอร์ฟีนต่างกันทั้ง 3 ขนาดให้ผลในการ
ระงับปวดไม่แตกต่างกัน  
ข้อเสนอแนะ

ขนาดของยาระงบัปวดมอรฟ์นีทีเ่หมาะสม 
ควรใช้ที่ 0.05 mg/kg ตามเวลาทุก 4 ชั่วโมงเพราะ
ค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดไม่แตกต่างกัน  ขนาดของ
ยาที่สูงขี้นก็จะทำาให้มีผลแทรกซ้อนของยาระงับปวด
มากขี้น

การศึกษานี้มีข้อจำากัดคือไม่ได้ศึกษาถึง  
ผลแทรกซ้อนของยาระงับปวด อาจศึกษาถึงผล
แทรกซ้อนของยา รวมทั้งภาระงานของพยาบาลใน
การดูแลผู้ป่วยการศึกษาครั้งต่อไป และอาจเพิ่ม
เวลาในการศึกษา หรือเพิ่มขนาดของประชากรที่ใช้
ศึกษา  

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ นายแพทย์สุทัศน์ 

ศรีวิไล ผู้อำานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชา  
นุเคราะห์ รศ.ดร.รอ.นพ.ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ 
รศ.ชไมพร ทวิชศรี คณะกรรมการวิจัยโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ และเจ้าหน้าที่พยาบาล
หอผู้ป่วยเด็ก 1 ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการร่วม
มือในการศึกษาครั้งนี้
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https://webvpn.med.cmu.ac.th/proxy/http/Z4224aa853d7c3648cd59c0abad9b5853e3ed628bacd8c50a5910e097131c8120/science/journal/03043959
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เอกสารประกอบการศึกษา (แนวทางการประเมินผู้ป่วย)
1. FLACC scale ใช้ประเมินผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 3 ปี หรือผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว 
คะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 10 
Cut of point = 2 พยาบาลเป็นผู้ประเมิน 
การแปลผล 
 0 = ไม่ปวด 
 1-3 = ปวดน้อย 
 4-6 = ปวดปานกลาง 
 7-10 = ปวดมาก 
ตารางแสดงการประเมินวิธี FLACC scale 10

สีหน้า
-เฉย  ไม่ยิ้ม
-หน้าตาเบะหรือขมวดคิ้ว ถอยหนีไม่สนใจสิ่งแวดล้อม
-คางสั่น กัดฟันแน่นบ่อยๆ หรือตลอดเวลา

0
1
2

ขา
-อยู่ในท่าปกติ หรือท่าสบายๆ
-อยู่ในท่าไม่สบาย กระสับกระส่าย หรือเกร็ง
-เตะหรืองอขาขึ้น

0
1
2

การเคลื่อนไหว
- นอนเงียบๆ ท่าปกติ เคลื่อนไหวสบายๆ 
- บิดตัวไปมา แอ่นหน้าแอ่นหลัง เกร็ง 
- ตัวงอ เกร็งจนตัวแข็งหรือสั่นกระตุก 

0
1
2

ร้องไห้ 
- ไม่ร้อง (ตื่นหรือหลับก็ได้) 
- ครางฮือๆ หรือครางเบาๆ บ่นเป็นบางครั้ง 
- ร้องไห้ตลอด หวีดร้อง สะอึกสะอื้น บ่นบ่อยๆ 

0
1
2

การตอบสนองต่อการ
ปลอบโยน 

- เชื่อฟังดี สบายๆ 
- สามารถปลอบโยนด้วยการสัมผัส โอบกอด พูดคุยด้วยเพื่อดึงดูดความสนใจเป็นระยะๆ 
- ยากที่จะปลอบโยนหรือทำาให้สบาย 

0
1

2

2.NUMERIC Scale ใช้ประเมินผู้ป่วยสื่อสารเข้าใจ
numerical rating scale 0 – 10  Cut of point = 4 
ใช้กับผู้ป่วยวัยเรียน วัยรุ่น ผู้ใหญ่  วัยสูงอายุ  ที่รู้สึกตัวดี และรู้ความหมายของคะแนน 
ผู้ป่วยเป็นผู้ตอบเอง (self-report) 
การแปลผล 
 0 = ไม่ปวด 
 1–3 = ปวดเล็กน้อย 
 4–6 = ปวดปานกลาง 
 7–10 = ปวดมากที่สุด 
3. Sedation Scale 

หัวข้อประเมิน คะแนน
ตื่นรู้สึกตัวดี 0
ง่วงเล็กน้อย  ถ้าปลุกแล้วตื่นง่าย 1
ง่วงซึม  หลับเกือบตลอดเวลา  ถ้าปลุกแล้วตื่นง่าย  แต่ไม่อยากพูดคุยโต้ตอบ 2
หลับตลอดเวลา  ปลุกไม่ตื่นหรือตื่นยาก 3
นอนหลับปกติ S

Appropriated Morphine dose for postoperative 
children at Chiangrai Hospital Anesthesia unit. 
Chiangraiprachanukorh hospital
Sireetorn  cholitkul MD.*, Surapon ariyanukitja MD.**, Jonglolnee kittayakul MSN.*, Khageepan khaewpanan MSN.***

ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:

Pediatric surgeons at Chiangrai Hospital have usually used morphine 0.08 mg/kg 
every 4 hours for postoperative children in order to release their pain for many years. 
However, we have never studied the appropriated dose of morphine in which is suitable 
for each Childs. Thus, this study will concentrate on the different dose of morphine using 
in the postoperative children and what would be the suitable dose of each child. The 
objective of this study to assess the different dose of morphine using in the postoperative 
children and which dose is appropriated for each child.
METHODS

This is  prospective single blind cohort study. We have selected groups of 
children age between 1 till 14 years old randomly. These Childs also have been permitted 
by their parents and guardians in order to be a part of this study. We had amount of 
90 sample patients.  Then, we divided them into 3 groups equally. The first group was 
children who have been received 0.05 mg/kg of morphine. The second group has been 
received 0.08 mg/kg of morphine, and the last group has been received 0.1 mg/kg. Each 
group has received morphine on their normal schedules and as needed from June – 
October, 2011. We evaluated this information by using chi-square test, t-test and exact 
probability test.
RESULTS

These groups had no difference in postoperative pain in every 4 – 24 hours. 
Moreover, we have also founded that each group have requested morphine nearly the 
same time. And the frequency of using morphine each group would be no different. 
CONCLUSIONS

After we studied the sample groups, we came to the conclusion that the different 
dose of morphine treated postoperative children had the same result. 
KEYWORDS:

Appropriated, Morphine dose, postoperative, children 
 * Anesthesia unit, Chiangrai Prachanukroh Hospital

 ** Division of Pediatric Surgery,Surgery unit, Chiangrai Prachanukroh Hospital

 *** Children 1 Department, Chiangrai Prachanukroh Hospital



ภาพเก่าเล่าเรื่องโฮงยาไทย

คุณพระพนม และผู้มีพระคุณ ลง จอบแรก 

โฮงยาไทย 2479

ตึกอำานวยการ 2480 มีคูระบายน้ำา ลึกและไหลเชี่ยว
จากหลังโฮงยามา
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วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่มีความสำาคัญทางสาธารณสุข อัตราความสำาเร็จของการรักษาสูงขึ้น
เรื่อยๆ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการมีแนวทางการรักษาที่อ้างอิงได้จาก WHO ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 WHO 
ได้ปรับปรุงแนวทางการรักษาใหม่ โดยข้อหนึ่งที่สำาคัญคือ ในผู้ป่วยที่มีเสมหะพบเชื้อหลังการรักษาด้วย 
ยาสูตรมาตรฐานระยะเข้มข้นแล้ว 2 เดือน ไม่แนะนำาให้ขยายการรักษาระยะเข้มข้นไปอีก ให้ลดยา   
สู่ระยะต่อเนื่องได้ โดยต้องติดตามผลเสมหะเพิ่มเติม และต้องตรวจสอบค้นหาปัจจัยที่ทำาให้เสมหะ      
ยังคงพบเชื้อหลังการรักษาระยะเข้มข้นและแก้ไข การศึกษานี้เพื่อดูอัตราผู้ป่วยเสมหะบวกรายใหม่      
ที่ยังพบเสมหะบวกที่สองเดือนหลังการรักษา และผลของการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคใหม่เสมหะพบเชื้อ ที่ยังคงมี
เสมหะพบเชื้อหลังการรักษาระยะเข้มข้น 2 เดือน ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่างปี 
2551-2553

ผลการศึกษา

มีผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนรักษา 2,188 ราย เป็นรายใหม่เสมหะพบเชื้อ 720 ราย  
(32.9%) อัตราเปลี่ยนจากเสมหะพบเชื้อเมื่อเริ่มการรักษา เป็นไม่พบเชื้อหลังการรักษาระยะเข้มข้น 
เป็น 92.2% ผู้ป่วยยังคงเสมหะพบเชื้อหลังการรักษาระยะเข้มข้น 56 ราย (7.8%) สามารถติดตาม
ประวัติการรักษาได้ 45 ราย พบว่าอัตราความสำาเร็จของการรักษาไม่ได้ลดลงคือ 68.9% อัตราการเสีย
ชีวิต 2.2% และอัตราการรักษาล้มเหลวสูง 17.8% เสมหะก่อนเร่ิมการรักษา เป็น Non MDR-TB 43 ราย 
(95.6%), MDR-TB 2 ราย (4.4%) และผลเสมหะเพาะเชื้อขึ้นเดือนที่สอง 24 ราย (58.1%) โดย
ทั้งหมดเป็น Non MDR-TB
สรุป

อัตราการมีเสมหะยังคงพบเชื้อหลังการรักษาระยะเข้มข้น 2 เดือนพบไม่เกิน 10% จาก
ผู้ป่วยวัณโรคใหม่เสมหะพบเชื้อทั้งหมด และเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคร่วม, ภาพ CXR ที่ผิดปกติมาก 
โดยเสมหะยังคงเพาะขึ้นเชื้อเกือบ 60% แต่ยังคงไม่ใช่เชื้อดื้อยา อัตราความสำาเร็จจากการรักษาไม่ลด
ลง แต่มีโอกาสล้มเหลวจากการรักษาสูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งล้มเหลวจากการพบเชื้อ MDR-TB ตั้งแต่แรก 
และส่วนใหญ่ ล้มเหลวจากการที่ยังคงพบเชื้อในช่วงเดือน 4 และ 5 ของการรักษา

คำาสำาคัญ

วัณโรคใหม่เสมหะพบเชื้อ, เชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน, การรักษาระยะเข้มข้น, ผลการ
รักษา, ความสำาเร็จของการรักษา, อัตราการรักษาล้มเหลว, อัตราการเสียชีวิต
* กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
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วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่กำาลังเป็นปัญหา
สำาคัญทางสาธารณสุข จากการคาดการณ์ขนาด
ปัญหาวัณโรคในประเทศไทยปี 2552 ขององค์การ
อนามัยโลก พบว่าประเทศไทยน่าจะมีอัตราความชุก
ของวัณโรคประมาณ 130,000 ราย (189 ต่อแสน
ประชากร) อุบัติการณ์ของผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 
93,000 ราย (137 ต่อแสนประชากร) และจำานวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตปีละ 12,000 ราย (18 ต่อแสน
ประชากร) และมีแนวโน้มอัตราความสำาเร็จของการ
รักษา (รวมผลการรักษา cure และ complete)   
ผู้ป่วยวัณโรคใหม่ เสมหะพบเชื้อสูงขึ้นเรื่ อยๆ 
จากการมีกลยุทธ์ในการควบคุมโรค มียารักษาซึ่งมี
ประสิทธิภาพดี และมีแนวทางการรักษาที่เป็น
มาตรฐานให้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง ซึ่งใน     
ปี 2552 อัตราความสำาเร็จของการรักษาอยู่ที่ร้อย
ละ 85 ซึ่งเท่ากับเป้าหมายของประเทศ (ร้อยละ 85)
ส่วนอัตราการขาดยาอยู่ที่ร้อยละ 4 และอัตราการ
ตายอยู่ที่ร้อยละ 81

สำาหรับจังหวัดเชียงราย วัณโรคเป็นปัญหา
สำาคัญ พบว่าเชียงรายเป็น 1 ใน 10 จังหวัด ที่มี
ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรคมากที่สุดของประเทศ  
ข้อมูลในปี 2551 จังหวัดเชียงราย มีอัตราความ
สำาเร็จของการรักษาต่ำากว่าโดยรวมของประเทศ คือ 
ร้อยละ 68 และมีอัตราการรักษาล้มเหลว และอัตรา
ตายสูงกว่าภาพรวมของประเทศ คือร้อยละ 3 และ 
ร้อยละ19 ตามลำาดับ1

ในปี 2553 WHO2 ได้นำาเสนอแนวทางการ
รักษาวัณโรคที่ปรับปรุงใหม่จากคำาแนะนำาเดิม 
อ้างอิงตามข้อมูลทางการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และ
ข้อแนะนำาที่มีการเปลี่ยนแปลงสำาคัญข้อหนึ่งคือ    
ในผู้ป่วยที่มีเสมหะพบเชื้อหลังการรักษาด้วยยาสูตร
มาตรฐาน 4 ตัวในระยะเข้มข้นแล้ว 2 เดือน จาก
คำาแนะนำาเดิมให้ขยายการรักษาระยะเข้มข้นต่อไป
อีก 1 เดือน จากนั้นจึงลดยาลงสู่ระยะต่อเนื่องอีก 
4-6 เดือน ในคำาแนะนำาใหม่ ไม่แนะนำาให้ขยายการ
รักษาระยะเข้มข้นไปอีก โดยให้ลดยาสู่ระยะต่อเนื่อง

ได้ โดยต้องติดตามผลเสมหะเพิ่มเติม และต้องตรวจ
สอบค้นหาปัจจัยที่ทำาให้เสมหะยังคงพบเชื้อหลังการ
รักษาระยะเข้มข้น และแก้ไข ได้แก่

- ผู้ป่วยไม่ได้รับการกำากับดูแลที่ดีในการกิน
ยา และขาดความสม่ำาเสมอในการกินยา

- ยารักษาขาดคุณภาพ
- ได้รับยาในขนาดต่ำากว่าที่แนะนำา
- การลดลงของเชื้อเป็นไปได้ช้า จากการที่

มีรอยโรครุนแรง มีโพรงแผล และ
ปริมาณเชื้อมากก่อนการรักษา

- มี โ รคร่ วมอื่ นๆ ทำ า ให้ การรั กษาไม่
สม่ำาเสมอ หรือเป็นอุปสรรคต่อการรักษา

- ผู้ป่วยอาจจะมีเชื้อวัณโรคดื้อยา
- เป็นเชื้อตัวตายที่ย้อมพบจากการตรวจ

โดยการเปลี่ยนแปลงคำาแนะนำานี้ อิงตามข้อมูลที่ได้
จากการทำา systematic review และ Meta analysis 
ในปี 25533 ซึ่งพบว่า ผลย้อมเสมหะ AFB และ
เสมหะเพาะเชือ้ที ่2 เดอืนหลงัการรกัษาระยะเขม้ขน้ 
ไม่ใช้ตัวบ่งชี้ที่ดีในการทำานายความล้มเหลวในการ
รักษา และการกลับเป็นซ้ำา

การศกึษาครัง้นี ้จงึมุง่หมายเพือ่จะรวบรวม
ข้อมูลผู้ป่วยที่มีเสมหะพบเชื้อหลังการรักษาระยะ
เข้มข้น เพื่อดูผลการรักษา อัตราการพบเชื้อวัณโรค
ดื้อยา การเปลี่ยนแปลงจากการย้อมเสมหะ และ
เพาะเชื้อในผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ติดตามการรักษาตามแนวคำาแนะนำาใหม่ของ WHO 
และเป็นข้อมูลเฉพาะโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากข้อมูลจากพื้นที่อื่นๆ
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาอัตราผู้ป่วยเสมหะบวกรายใหม่ 
ที่ยังพบเสมหะบวกที่สองเดือนหลังการรักษา และ
ดูผลของการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้
วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์
ข้อมูลผู้ป่วยจากประวัติการรักษาของโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ และข้อมูลจาก TB/HIV 
Research Project, RIT  

ประชากรที่ศึกษา

ประวัติของผู้ป่วยวัณโรคใหม่เสมหะพบเชื้อ 
ที่ยังคงมีเสมหะพบเชื้อหลังการรักษาระยะเข้มข้น 2 
เดือน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551-2553 ของโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าสัดส่วน ค่าเฉลี่ย 
และร้อยละ
ผลการศึกษา

จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2551-2553 พบมี   
ผู้ป่วยวัณโรคใหม่เสมหะพบเชื้อขึ้นทะเบียนรักษาใน
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำาเภอเมือง
เชียงราย รวม 720 ราย จากผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด 
2,188 ราย (32.9%) โดยพบว่าอัตราเปลี่ยนจาก  
เสมหะพบเชื้อเมื่อเริ่มการรักษา เป็นเสมหะไม่พบ
เชื้อหลังการรักษาระยะเข้มข้นด้วยสูตรยามาตรฐาน 
4 ตัวเป็นเวลา 2 เดือน (conversion rate) เป็น 
92.2%  คือพบมีจำานวนผู้ป่วยที่ยังคงเสมหะพบเชื้อ
หลังการรักษาระยะเข้มข้น 56 ราย คิดเป็น 7.8% 
จากผู้ป่วย 56 ราย สามารถติดตามประวัติการรักษา
ได้ 45 ราย เนื่องจาก มีการ transfer out 2 ราย 
และไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ครบถ้วนอีก 9 ราย  
โดยพบผลการรักษาเป็นตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคใหม่เสมหะพบเชื้อ โดยเปรียบเทียบข้อมูลของประเทศ ข้อมูลจังหวัด       

ข้อมูลโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ข้อมูลผู้ป่วย 56 ราย และข้อมูลผู้ป่วย 45 รายที่นำามาวิเคราะห์

ข้อมูล 
ผลการรักษา

ประเทศไทยปี 
2551

จังหวัดเชียงราย 
ปี 2551

รพ.เชียงรายฯ 
ปี 2551-2553

56 ราย (ราย) 
ที่นำามาวิเคราะห์

45 ราย (ราย) 
ที่นำามาวิเคราะห์

Cure+complete % 83 68 61 67.8 (38) 68.9 (31)
Failure % 2 3 2 14.3 (8) 17.8 (8)
Died % 8 15 26 1.8 (1) 2.2 (1)
Default % 4 4 7 12.5 (7) 7.1 (5)
Transfer out % 2 2 3 3.6 (2) 0

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตามตารางที่ 1 พบ
ว่าอัตราความสำาเร็จของการรักษาไม่ได้ลดลงใน     
ผู้ป่วย 56 ราย และผู้ป่วย 45 รายที่นำามาวิเคราะห ์ 
แม้ยังตรวจพบเชื้อในเสมหะหลังการรักษาไปแล้ว 2 
เดือน แต่พบอัตราความล้มเหลวของการรักษาผู้ป่วย
กลุ่มนี้สูงกว่า

โดยในผู้ป่วยทั้ง 45 ราย เป็นเพศชาย 
36 ราย (80%) และเพศหญิง 9 ราย (20%) อายุ
ตั้งแต่ 21-77 ปี (เฉลี่ย 50.4 ปี) ผู้ป่วยทั้งหมด   
มีผล anti HIV negative, เป็นเบาหวานร่วมด้วย 
6 ราย (13.3%), เป็น dissiminated TB 1 ราย, 
12 ราย (26.7%) พบมี cavitary lesion, 20 ราย 
(44.4%) มี multilobar infiltration จาก CXR, เสมหะ
ก่อนเร่ิมการรักษา เป็น Non MDR-TB 43 ราย
(95.6%), MDR-TB 2 ราย (4.4%) และผลเสมหะ
เพาะเชื้อขึ้น  24 ราย (58.1%) โดยทั้งหมดเป็น 
Non MDR-TB, เพาะเชื้อไม่ขึ้นเชื้อ 1 ราย (2.3%) 
และไม่มีผลเพาะเชื้อ 18 ราย (41.9%)

เมื่อติดตามต่อที่เดือนที่ 3 หลังจากผู้ป่วย
ได้รับการรักษาระยะเข้มข้นต่อเนื่องอีก 1 เดือน 
(เนื่องจากในขณะนั้นยังรักษาตามคำาแนะนำาเก่าของ 
WHO) พบวา่ผูป้ว่ยยงัคงมเีสมหะพบเชือ้อยู ่14 ราย  
(32.6%) โดยผลเพาะเชื้อเป็น Non MDR-TB 
3 ราย (21.4%) เพาะเชื้อไม่ขึ้น 9 ราย (64.3%) 
และไม่มีผลเพาะเชื้อ 2 ราย (4.6%) โดยผลการ
รักษาเป็นตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2  แสดงผลเสมหะ และผลการรักษาผู้ป่วย 45 ราย ที่นำามาวิเคราะห์ข้อมูล
result Culture เดือน 0 Culture เดือน 2 AFB เดือน3 Culture เดือน 3 outcome

45 ราย

Non MDR 43 
(95.6%)

Growth 24 
(58.1%)

Non MDR 
(100%)

Positive 14 
(32.6%)

Non MDR 3 Cure 2
Default 1

No growth 9 Cure 5
Failure 4

No result 2 Cure 2

 
Negative 23

 
No result 29

 
Cure 23

No growth 1
No result 18 

(41.9%)
Failure 2

No result 6 Died 1
Default 3

MDR 2 (4.4%) MDR 2 Failure 2

ผู้ป่วยที่ผลการรักษาล้มเหลว 8 ราย     
เป็นผู้ป่วยที่ผลเพาะเชื้อเป็น MDR-TB ตั้งแต่แรก
รักษา 2 ราย ซึ่งทั้งสองรายมีโรคเบาหวานร่วม,   
มี cavitary lesion จาก CXR และ 1 รายมีประวัติ
สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย MDR-TB ส่วนผู้ป่วยอีก 6 ราย
ผลการรักษาล้มเหลวจากการพบเสมหะยังคงพบเชื้อ
ที่เดือน 4 และเดือน 5 และปรับการรักษาเป็นสูตร
วัณโรคดื้อยา 4 และ 2 รายตามลำาดับ

ในผู้ป่วยที่เสมหะยังคงพบเชื้อที่ 3 เดือน
หลังการรักษา พบผลการรักษาเป็นล้มเหลว 28.6%
วิจารณ์

จังหวัดเชียงรายมีผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้น
ทะเบียนรักษาเป็นจำานวนมาก มีอัตราความสำาเร็จ
ของการรักษาผู้ป่วยรายใหม่เสมหะพบเชื้อ ต่ำากว่า
ภาพรวมและเป้าหมายของประเทศ4 เนื่องจากมี
อัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่า ซึ่งคาดว่าเป็นจากการมี
ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยมากกว่า (TB ร่วมกับ
ติดเชื้อ HIV ข้อมูลปี 2551 ประเทศไทย 18%, 
จงัหวัดเชยีงราย 28%, รพ.เชยีงรายประชานเุคราะห ์
34%) พบอัตราเสมหะเปลี่ยนจากพบเชื้อเป็น      
ไม่พบเชื้อหลังการรักษาระยะเข้มข้น 2 เดือน   
(conversion rate) สูงถึง 92.2% โดยผู้ป่วยที่     
ยังคงมีเสมหะพบเชื้อหลังการรักษาระยะเข้มข้น     
2 เดือน (7.8%) มีอัตราความสำาเร็จของการรักษา
เทียบกับข้อมูลระดับประเทศและจังหวัดไม่ลดลง 

(68.9%)  อัตราการเสียชีวิตต่ำากว่า (2.2%) ซึ่งอาจ
อธิบายจากผู้ป่วยทั้งหมดไม่ติดเชื้อ HIV ร่วม และ
อัตราการรักษาล้มเหลวสูงกว่า (17.8%)

จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ พบว่า
เสมหะพบเชื้อที่สองเดือนหลังการรักษา ยังคงเพาะ
เชื้อขึ้นอย่างน้อย 58.1% สูงกว่าการศึกษาก่อนหน้า
นี้ที่มีผู้ศึกษาไว้ คือ พบอัตราการเพาะเชื้อขึ้นที่สอง
เดือนหลังการรักษา 49.3% และเพาะเชื้อไม่ขึ้นหรือ
เชื้อตัวตาย 50.7%5 และการศึกษานี้ไม่สามารถระบุ
ได้ว่าอัตราการเพาะเชื้อไม่ขึ้นเป็นเท่าไร เนื่องจาก
ไม่มีผลเพาะเชื้อรายงานสูงถึง 41.9% แต่อย่างไร
ก็ตาม ผลการทดสอบความไวของเชื้อยังคงพบว่า
ไม่ใช่เชื้อดื้อยา หรือ MDR-TB 

ผู้ป่วยทั้ง 45 ราย มีโรคร่วมเป็นเบาหวาน  
13.3%, มีโพรงแผล และรอยโรครุนแรงจาก CXR 
71.1%  ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ทำาให้การเปลี่ยนแปลง
ของเสมหะจากพบเชือ้เปน็ไมพ่บเชือ้เปน็ไปไดช้า้กวา่ 
สว่นในเรือ่งความสม่ำาเสมอของการกนิยาไมส่ามารถ
ประเมินได้ชัด แต่ผู้ป่วยทั้งหมดไม่ได้อยู่ภายใต้การ
กำากับดูแลกินยาโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แต่มีการ
กำากับดูแลโดยญาติใกล้ชิดในบางราย

กลา่วโดยสรปุ อตัราการมเีสมหะยงัคงพบ
เชื้อหลังการรักษาระยะเข้มข้น 2 เดือนพบไม่เกิน 
10% จากผู้ป่วยวัณโรคใหม่เสมหะพบเชื้อทั้งหมด 
ที่ได้รับการรักษาด้วยยาสูตรมาตรฐาน และเหล่านี้

เป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคร่วม, ภาพ CXR ที่     
ผิดปกติมาก โดยเสมหะยังคงเพาะขึ้นเชื้อเกือบ 
60% แตย่งัคงไมใ่ชเ่ชือ้ดือ้ยา และอตัราความสำาเรจ็
จากการรักษาไม่ลดลง แต่มีโอกาสล้มเหลวจากการ
รักษาสูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งล้มเหลวจากการพบเชื้อ 
MDR-TB ตั้งแต่แรก และส่วนใหญ่ ล้มเหลวจาก
การที่ยังคงพบเชื้อในช่วงเดือน 4 และ 5 ของการ
รักษา

คำาแนะนำาใหม่ของ WHO2 ที่ไม่ต้องขยาย
การรักษาระยะเข้มข้นในรายยังพบเชื้อที่สองเดือน
หลังการรักษา โดยมีอิงข้อมูลจาก systematic 
review และ Meta analysis ว่าผลเสมหะไม่ได้
เป็นปัจจัยที่ดีในการทำานายความล้มเหลว หรือกลับ
เปน็ซ้ำาจากการรกัษานัน้ จากการศกึษานี ้ไมส่ามารถ
บอกอัตราการกลับเป็นซ้ำาได้ แต่พบข้อมูลอัตราการ
รักษาล้มเหลวในผู้ป่วยกลุ่มนี้สูงขึ้น แม้ได้รับการ
รักษาในรูปแบบเก่า คือขยายการรักษาระยะเข้มข้น
ต่อไปอีก 1 เดือนก่อนลดยาเป็นระยะต่อเนื่อง      
ดังนั้นคำาแนะนำาเรื่องการติดตามผลเสมหะเพิ่มเติม 
ตรวจสอบคน้หาปจัจยัเส่ียงของการตดิเชือ้ MDR-TB 
และปัจจัยที่ทำาให้เสมหะยังคงพบเชื้อหลังการรักษา
ระยะเข้มข้นโดยเฉพาะในเรื่องการกำากับดูแลการกิน
ยา ความสม่ำาเสมอในการรกัษา และโรครว่มทีผู่ป้ว่ย
มีเป็นสิ่งสำาคัญมาก 
ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากแพทย์อิงแนวทางการรักษาตาม
คำาแนะนำาเดิมของ WHO มานาน และมีความลังเล
ใจในการลดการรักษาระยะเข้มข้นเป็นการรักษา
ระยะต่อเน่ืองในผู้ป่วยท่ียังคงตรวจพบเช้ือในเสมหะอยู่
วา่จะทำาใหอ้ตัราการรกัษาลม้เหลว และการกลบัเปน็
ซ้ำามากขึ้นหรือไม่ จึงควรมีงานวิจัยรวบรวมข้อมูล
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเปรียบเทียบการรักษาตาม
แนวทางใหม่ของ WHO กับการรักษาในรูปแบบเดิม 
ว่าจะทำาให้อัตราความล้มเหลว และกลับเป็นซ้ำาต่าง
กันหรือไม่อย่างไร

ปัญหาที่พบระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ไดแ้ก ่ความไมค่รบถว้นของขอ้มลู เนือ่งจากผลตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการรายงานออกมาไม่ครบถ้วน   
ความผิดพลาดที่ไม่มีการส่งเสมหะเพาะเชื้อและ
ตรวจความไวของ เชื้ อที่ ส องและสาม เดื อน            
ซึ่งมีความสำาคัญต่อการตัดสินใจรักษาของแพทย์  
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางการ
รักษา และระบบรายงานข้อมูลของโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ต่อไป
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TreaTmenT ouTcome of new pulmonary TB paTienTs 

who sTill had posiTive spuTum smear aT The end of iniTial phase 

of sTandard TreaTmenT in chiangrai prachanukroh hospiTal. 

Worarat Imsanguan, MD.*

Abstract

Tuberculosis is a major global health problem. The treatment success rate 
raised higher in later years due to The Stop TB Strategy and universal access to WHO 
treatment guidelines. The new guideline published in 2010 has several important 
changes. One of new important recommendation is that a smear positive sputum at 
completion of the intensive phase should trigger physicians to review patients’ profile 
carefully to find cause of this problem and lead to prompt intervention. The extension 
of the intensive phase is not recommended anymore. This retrospective descriptive 
study is conducted to analyze patient’s profile, who had a positive sputum smear at 
the end of the 2nd-month initial phase of treatment and the outcome of treatment in 
these patients.
Methodology

Review of history and laboratory data of all 45 patients with positive smear 
results at the end of initial phase treatment from Chiangrai Prachanukroh hospital, from 
2008 to 2010
Results

We enrolled 720 new patients with positive smear results from all 2,188 new 
tuberculosis patients (32.9%). The sputum conversion rate which positive smear turns 
to be negative smear was 92.2%. We found 56 patients with positive sputum smear 
at the end of the 2nd -month initial phase of treatment (7.8%) but we could completely 
review only 45 patients’ data and found that the treatment success rate in these 
patients was 68.9% which was comparable to overall success rate, the death rate was 
2.2% and the failure rate was higher, that is 17.8%

The initial sputum culture results were Non MDR-TB in 43 patients (95.6%), 
MDR-TB in 2 patients (4.4%) and sputum culture results at the end of 2 month treatment 
was positive in 24 patients (58.1%) and all were Non MDR-TB.
Conclusions

We found that less than 10% of patients still had positive sputum smear at 
the end of 2nd -month of initial phase of treatment and these patients were in the 
high risk group, which had co-morbid diseases, extensive infiltration or cavities from 
CXR. Sputum cultures had positive result about 60% but mostly were not MDR-TB. 
The treatment success rate was not lower but the failure rate was higher than overall rate.

Key words

Tuberculosis, MDR TB, Intensive phase of treatment, Treatment outcome, Treatment     
success rate, Death rate, Failure rate, Relapse rate
*Internal Medicine Division, Chiangrai Prachanukroh Hospital
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นพ.ปัญจพล กอบพึ่งตน*

บทคัดย่อ
ภูมิหลัง

ภาวะซีดจากไตวายเรื้อรัง เป็นปัญหาที่สำาคัญในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จากการศึกษาที่ผ่านมา 
พบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลให้ตอบสนองต่อการรักษาด้วย Erythropoietin (EPO) ลดลง เช่น     
การบำาบัดทดแทนไตที่ไม่เพียงพอ, การได้รับยาในกลุ่ม angiotensin converting enzyme inhibitor 
(ACEI), ระดับของ parathyroid hormone (PTH), ระดับของ c-reactive protein, serum albumin, 
normalized protein catabolic rate (nPCR) และ เพศหญิง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความแตกต่างกันออก
ไปในแต่ละการศึกษา งานวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองต่อการรักษาด้วย 
EPO ในผู้ป่วยที่ได้รับการบำาบัดทดแทนไตด้วยการฟอกของเสียทางหน้าท้อง (Continuous ambulatory 
peritoneal dialysis; CAPD) ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการรักษาผู้ป่วย CAPD ที่มีเพิ่มขึ้นต่อไป
วิธีการศึกษา

เป็นการวิจัยแบบ retrospective cohort โดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่ได้รับการบำาบัดทดแทน
ไตด้วยการฟอกของเสียทางหน้าท้อง (CAPD) ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อายุ >15 ปี 
และ ทำาการบำาบัดทดแทนไตด้วยการฟอกของเสียทางหน้าท้องมานานกว่า 3 เดือน ผู้ป่วยจะได้รับการ
แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ไม่ได้รับ EPO หรือ ได้รับยา น้อยกว่า 8,000 units/week         
เพื่อรักษาระดับ hematocrit ให้มากกว่า 30 %, และกลุ่มที่ได้รับยา มากกว่าหรือเท่ากับ 8,000 units/
week ในแต่ละกลุ่มจะได้รับการเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของ เพศ, อายุ, transferin saturation 
(TSAT), PTH, serum albumin, Kt/V และ Creatinine Clearance (CrCl) 
ผลการศึกษา

จากการศึกษาข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการบำาบัดทดแทนไตด้วยการฟอกของเสียทางหน้าท้อง 
(CAPD) ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง 31 พฤษภาคม 2554 
มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยและนำาข้อมูลมาใช้ในการศึกษาทั้งสิ้น 192 ราย เมื่อเปรียบเทียบ
ผู้ป่วยในกลุ่มที่ใช้ยา EPO น้อยกว่า 8,000 units/week และกลุ่มที่ใช้ EPO มากกว่าหรือเท่ากับ 8,000 
units/week แล้ว พบว่ามีเพียงระดับของ serum albumin และอายุของผู้ป่วยเท่านั้นที่แตกต่างกัน 
โดยผู้ป่วยที่ใช้ EPO น้อยกว่า 8,000 units/week มีระดับ serum albumin สูงกว่า คือ 3.65 g/dl 
เทียบกับ 3.49 g/dl (p=0.031), และสัมพันธ์กับอายุที่มากกว่า คือ 55.92 ปี เทียบกับ 47.48 ปี 
(p<0.001) แต่เมื่อพิจารณาถึงเพศ, ระดับ serum phosphorus , PTH , TSAT, Kt/V และ CrCl 
แล้วพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญใน ผู้ป่วยในกลุ่มที่ใช้ยา EPO น้อยกว่า 8,000 units/
week และกลุ่มที่ใช้ EPO มากกว่าหรือเท่ากับ 8,000 units/week

ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองต่อการรักษาด้วย 
Erythropoietin ในผู้ป่วยที่ได้รับการบำาบัดทดแทนไต
ด้วยการฟอกของเสียทางหน้าท้อง
ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

* กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
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ปัญจพล กอบพึ่งตน

ภูมิหลัง
ภาวะซีดจากไตวายเรื้อรัง เป็นปัญหาที่

สำาคัญในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ซึ่งจะพบได้มากขึ้นเมื่อ
ผู้ป่วยเริ่มเข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 และพบถึง 
ประมาณร้อยละ 80 เมื่อเข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะ   
ที่ 51  ซึ่งภาวะดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับความ     
ผิดปกติทางหัวใจของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ทำาให้
คุณภาพชีวิตที่แย่ลงและทำาให้มีอัตราตายที่สูงขึ้น2,3,4 
แต่เดิมภาวะดังกล่าวไม่ได้รับการรักษาเนื่องจาก
ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงมากต่อมาได้มีโครงการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยดังกล่าวจากสำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำาให้การรักษาด้วยการ
บำาบัดทดแทนไตมีความเข้าถึงประชาชนมากขึ้น 
และการรักษาภาวะซีดจากไตวายเรื้ อรั งด้วย 
Erythropoietin(EPO) ก็ได้รวมอยู่ในโครงการดังกล่าว 
ด้วย ทำาให้ผู้ป่วยที่มีภาวะซีดจากไตวายเรื้อรังได้รับ
การรักษาด้วย EPO มากขึ้นเช่นกัน

จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่ามีปัจจัย
หลายอย่างที่ส่งผลให้ตอบสนองต่อการรักษาด้วย 
EPO ลดลง เช่น การบำาบัดทดแทนไตที่ไม่เพียงพอ, 
การได้รับยาในกลุ่ม angiotensin converting 
enzyme inhibitor (ACEI), ระดับของ parathyroid 
hormone (PTH), ระดับของ c-reactive protein, 
serum albumin, normalized protein catabolic 
rate (nPCR) และ เพศหญิง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมี
ความแตกต่างกันออกไปในแต่ละการศึกษา

งานวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อการตอบสนองต่อการรักษาด้วย EPO ใน     
ผู้ป่วยที่ได้รับการบำาบัดทดแทนไตด้วยการฟอก    

ของเสียทางหน้าท้อง (Continuous ambulatory 
peritoneal dialysis or CAPD) ในโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการรักษาผู้ป่วย CAPD ที่มีเพิ่มขึ้น
ต่อไป

วิธีการศึกษา
เป็นการวิจัยแบบ retrospective cohort 

เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มประชากรที่
ไม่ได้รับ EPO หรือ ใช้ EPO น้อยกว่า 8,000 units/
week เพื่อรักษาระดับ hematocrit ให้มากกว่า 
30% เทียบกับกลุ่มประชากรที่ใช้ EPO มากกว่า
หรือเท่ากับ 8,000 units/week โดยจะศึกษาในกลุ่ม
ผู้ป่วย ที่ได้รับการบำาบัดทดแทนไตด้วยการฟอก   
ของเสียทางหน้าท้อง (Continuous ambulatory 
peritoneal dialysis; CAPD) ในโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2551 
ถึง 31 พฤษภาคม 2554, อายุ >15 ปี และ ทำาการ
บำาบัดทดแทนไตด้วยการฟอกของเสียทางหน้าท้อง
มานานกว่า 3 เดือน โดยที่กลุ่มประชากรที่ศึกษา
จะต้องไม่มีปัญหาโรคเลือดทางพันธุกรรม, ภาวะ 
pure red cell aplasia, ผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ EPO 
ยกเว้นผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา เนื่องจาก มี hematocrit 
มากกว่า 35 % และไม่ใช่ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ HIV

ผู้ป่วยที่เข้าได้กับเกณฑ์ดังกล่าวจะได้รับ
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเพศ, อายุ, ปริมาณการใช้ 
EPO, transferin saturation (TSAT), serum 
parathyroid hormone (rerum PTH), serum 
albumin, Kt/V และ Creatinine Clearance (CrCl) 
ผู้ป่วยจะได้รับการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ไม่ได้รับ EPO หรือ ได้รับยา น้อยกว่า 8,000 
units/week เพื่อรักษาระดับ hematocrit ให้
มากกว่า 30%, และกลุ่มที่ได้รับยา มากกว่าหรือ
เท่ากับ 8,000 units/week ในแต่ละกลุ่มจะได้รับ
การเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของ เพศ, อายุ, 
TSAT, serum PTH, serum albumin, Kt/V และ 
Creatinine Clearance (CrCl) เพื่อหาความ
สัมพันธ์ระหว่างปริมาณ EPO ที่ใช้ในผู้ป่วย CAPD 
กับตัวแปรดังกล่าว

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (Method 
of data analysis)

ข้อมูลจะถูกวิ เคราะห์ด้วยโปรแกรม 
SPSS for Macintosh version 16.0 เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของ เพศด้วย Chi square และ 
เปรียบเทียบความแตกต่างของ อายุ, TSAT, serum 
PTH, serum albumin, Kt/V และ CrCl ด้วย one 
way ANOVA

ผลการศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการ

บำาบัดทดแทนไตด้วยการฟอกของเสียทางหน้าท้อง 
(CAPD) ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง 31 พฤษภาคม 2554 
มีทั้งสิ้น 210 ราย และในผู้ป่วยเหล่านี้ มีผู้ป่วยที่
ได้รับการบำาบัดทดแทนไตด้วยการฟอกของเสียทาง
หน้าท้องนานกว่า 3 เดือน เป็นจำานวนทั้งสิ้น 194 
ราย มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย pure red cell 
aplasia 1 ราย และมีผู้ป่วย 1 รายที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคธาลัสซีเมีย ทำาให้มีเหลือผู้ป่วยที่
ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้น 192 ราย ผู้ป่วยดังกล่าวมีอายุ

เฉลี่ย 53.10 (12.46)  ปี, ปริมาณ EPO ที่ได้รับ 
5364.58 (2488.17) units/week, hemoglobin 
11.26 (2.18)  gm/dL, serum albumin  3.60 
(0.48) gm/dL, ระดับ serum phosphorus 4.18 
(1.77) mg/dL, ระดับ PTH 298.59 (383.12) pg/ml, 
TSAT 0.47 (0.61), Kt/V 1.97 (0.51) และ CrCl 
58.96 (29.25) L/week เมื่อเปรียบเทียบผู้ป่วย   
ในกลุ่มที่ใช้ยา EPO น้อยกว่า 8,000 units/week 
และกลุ่มที่ใช้ EPO มากกว่าหรือเท่ากับ 8,000 
units/week แล้ว พบว่ามีเพียงระดับของ serum 
albumin และอายุของผู้ป่วยเท่านั้นที่แตกต่างกัน 
โดยผู้ป่วยที่ใช้ EPO น้อยกว่า 8,000 units/week 
มีระดับ serum albumin สูงกว่า คือ 3.65 g/dl 
เทียบกับ 3.49 g/dl (p = 0.031), และสัมพันธ์กับ
อายุที่มากกว่า คือ 55.92 ปี เทียบกับ 47.48 ปี 
(p<0.001) ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน
ในเรื่องของเพศ (เพศหญิง 46.09 % เทียบกับ 
51.56% ; p=0.475) เมื่อพิจารณาถึง ระดับ serum 
phosphorus, PTH, transferin saturation 
(TSAT), Kt/V และ CrCl แล้วพบว่า ผู้ป่วยกลุ่ม 
ที่ใช้ EPO น้อยกว่า 8,000 units/week มีแนวโน้ม
ที่จะมีระดับ serum phosphorus ที่ต่ำากว่า, PTH  
ที่ต่ำากว่า, TSAT ที่สูงกว่า, Kt/V ที่สูงกว่า และ 
CrCl ที่สูงกว่า แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญดังตารางที่ 1

วิเคราะห์ผลการศึกษา
จากข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า      

ผู้ป่วยกลุ่มที่ใช้ EPO น้อยกว่า 8,000 units/week 
มีความสัมพันธ์กับ serum albumin ที่สูงกว่า      

ตารางที่ 1 ตารางแสดงลักษณะของผู้ป่วยแยกตาม ปริมาณการใช้ยา EPO
Demographic factors EPO dosage <8000 units/

week
EPO dosage ≥8000 units/

week
p

Age (years)
Sex (%female)
Albumin (g/dl)
Phosphorus (mg/dl)
PTH (pg/ml)
TSAT
Kt/V
CrCl (L/week)

55.92 (11.18)
46.09

3.65 (0.47)
4.02 (0.67)

274.85 (256.77)
0.51 (0.72)
2.00 (0.55)

60.66 (33.59)

47.48 (13.06)
51.56

3.49 (0.51)
4.51 (1.91)

346.08 (555.69)
0.39 (0.25)
1.92 (0.44)

58.96 (29.25)

<0.001
0.475
0.031
0.072
0.233
0.213
0.345
0.261

สรุป

ผู้ป่วยที่ได้รับการบำาบัดทดแทนไตด้วยการฟอกของเสียทางหน้าท้อง (CAPD) ในโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ใช้ยา EPO น้อยกว่า 8,000 units/week มีความสัมพันธ์กับการมี serum 
albumin ที่สูงกว่าผู้ป่วยที่ใช้ EPO มากกว่าหรือเท่ากับ 8,000 units/week และสัมพันธ์กับการมี       
อายุเฉลี่ยที่มากกว่า
คำาสำาคัญ

ภาวะซีด, ไตวายเรื้อรัง, Erythroporitin, การบำาบัดทดแทนไตด้วยการฟอกของเสียทาง         
หน้าท้อง
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองต่อการรักษาด้วย Erythropoietin ในผู้ป่วยที่ได้รับการบ�าบัดทดแทนไต

ด้วยการฟอกของเสียทางหน้าท้องในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปัญจพล กอบพึ่งตน

ซึ่งเข้าได้กับการศึกษาของ  Wei M. และ การศึกษา
ของ Pilkey RM. ซึ่งพบว่า ระดับของ serum 
albumin ที่ลดลง สัมพันธ์กับความต้องการ EPO 
ที่มากขึ้น5,6 เมื่อพิจารณาในแง่ของอายุ จากการ
ศึกษานี้พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่ใช้ EPO น้อยกว่า 8,000 
units/week มีความสัมพันธ์กับอายุที่มากกว่า      
ซึ่งแย้งกับการศึกษาของ Pilkey RM. ซึ่งพบว่าอายุ 
ไม่มีผลต่อความต้องการ EPO6 ซึ่งความแตกต่างนี้
อาจเกิดเนื่องจากผู้ป่วยที่อายุมากกว่าอาจมีน้ำาหนัก
ตัวที่น้อยกว่าผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า หรืออาจอธิบาย
จาก inflammatory burden ที่มากกว่าในคนอายุ
น้อย ดังอธิบายในการศึกษาของ Bamgbola OF.7  
แต่ยังไม่มีหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันอย่างชัดเจน 
สำาหรับปัจจัยอื่นๆ นั้น แม้ว่าจะไม่มีนัยสำาคัญแต่ก็
พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่ใช้ EPO มากกว่าหรือเท่ากับ 
8,000 units/week มีแนวโน้มท่ีจะ มีระดับ phosphorus 
มากกว่า และมีระดับ PTH มากกว่า ซึ่งคล้ายกับ
การศึกษาของ Wei M., การศึกษาของ Al-Hilali 
N, การศึกษาของ Pajek J., และการศึกษาของ 
Bren A. ซึ่งพบว่าระดับของ PTH ที่มากขึ้นสัมพันธ์
กับความต้องการ EPO ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัย
สำาคัญ5,8,9,10 ในแง่ของเพศก็เช่นเดียวกัน การศึกษา
ของ Pajek J. พบว่า เพศหญิงมีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการ EPO ที่มากกว่าเพศชายอย่างมีนัย
สำาคัญ9 ซึ่งคล้ายกับการศึกษาในครั้งนี้ที่พบว่า      
ผู้ป่วยที่ใช้ EPO มากกว่าหรือเท่ากับ 8,000 units/
week มีแนวโน้มที่จะเป็นเพศหญิงมากกว่า แต่ไม่มี
นัยสำาคัญทางสถิติ สำาหรับค่า Kt/V และค่า CrCl 
ซึ่งใช้เป็นตัววัดสำาหรับความเพียงพอ (adequacy) 
ของการทำาการบำาบัดทดแทนไตนั้น จากการศึกษา
ของ Lo WK. พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการบำาบัดทดแทน
ไตด้วย CAPD ที่ Kt/V ต่ำากว่า 1.7 สัมพันธ์กับ
การใช้ EPO ที่มากขึ้น แต่ไม่มีความแตกต่างในผู้
ป่วยที่ Kt/V 1.7-2.0 เทียบกับ ผู้ป่วยที่ Kt/V >2.011 

ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำาให้การศึกษาครั้งนี้ ไม่พบ
ว่ามีความแตกต่างใน Kt/V และ CrCl ในผู้ป่วย   
ที่ได้ศึกษาทั้งสองกลุ่มนี้ ในแง่ของ TSAT ก็เช่นกัน 

เนื่องจากผู้ป่วยที่เข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้ทั้งสอง
กลุ่มมีค่าเฉลี่ยของ TSAT ที่มากกว่า 0.20 ทำาให้
ทั้งสองกลุ่มมีปริมาณเหล็กในเลือดที่เพียงพอ ไม่เกิด
ภาวะการขาดธาตุเหล็ก (iron deficiency) ซึ่งเป็น
สาเหตุที่สำาคัญของ ภาวะดื้อต่อ erythropoietin 
(erythropoietin hyporesponsiveness) ดังที่กล่าว
ไว้ในการศึกษาของ Factor KF, การศึกษาของ 
Lausević M, และการศึกษาของ Hörl WH.

12,13,14 

สรุป
ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการบำาบดัทดแทนไตดว้ยการ

ฟอกของเสียทางหน้าท้อง (CAPD) ในโรงพยาบาล 
เชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ใช้ยา EPO น้อยกว่า 
8,000 units/week มีความสัมพันธ์กับ การมี 
serum albumin ที่สูงกว่าผู้ป่วยที่ใช้ EPO มากกว่า
หรือเท่ากับ 8,000 units/week และสัมพันธ์กับการ
มีอายุเฉลี่ยที่มากกว่าอย่างมีนัยสำาคัญ จากการศกึษา    
ครั้งน้ีไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำาคัญ
ของ เพศ, ระดับ serum phosphorus, PTH, 
TSAT, Kt/V และ CrCl  ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจาก
จำานวนผู้ป่วยที่นำาเข้ามาในการศึกษานั้น มีจำานวน
น้อย หากมีจำานวนผู้ป่วยที่มากขึ้นอาจเห็นความแตก
ต่างของปัจจัยเหล่านี้ และอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้
ป่วยได้รับการรักษาด้วยเหล็กอย่างเพียงพอรวมถึงมี
การควบคุมระดับ phosphorus และ PTH ให้อยู่
ในระดับที่เหมาะตามแนวปฏิบัติของ K/DOQI 
guideline15,16 ทำาใหไ้ม่เหน็ความแตกตา่งของ TSAT, 
phosphorus และ PTH ในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม

การศึกษาในกลุ่มประชากรที่ ใหญ่ขึ้น   
และการศึกษาแบบติดตามเก็บข้อมูลไปข้างหน้า 
(prospective) น่าจะช่วยให้มีความเข้าใจในความ
สมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัตา่งๆ กบัปรมิาณความตอ้งการ 
EPO ของผู้ป่วยได้มากขึ้น
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Factors that aFFEct thE rEsponsivEnEss oF ErythropoiEtin 
in continuous ambulatory pEritonEal dialysis 
patiEnts (capd) at chiangrai prachanukroh hospital
Panjapone Kobpungton, MD.

Abstract

Background

Anemia from chronic kidney disease is one of the important problem in the 
chronic kidney disease patients. The previous study showed multiple factor that can 
causes erythropoietin hypo-responsiveness such as inadequate dialysis, angiotensin 
converting enzyme inhibitor (ACEI) usage, high parathyroid hormone (PTH) level, high 
C - reactive protein, low serum albumin, low normalized protein catabolic rate (nPCR) 
and female sex. In this study aim to find factors that affect the responsiveness of 
erythropoietin in end stage kidney disease (ESKD) patients who on continuous ambulatory 
peritoneal dialysis (CAPD) for renal replacement therapy.
Method

Adult ESKD Patients who on continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) 
for renal replacement therapy and follow up at Chiangrai hospital for more than 3 month 
during  1st June 2008 to 31st May 2011 were included. We grouped the patients to 
who need erythropoietin (EPO) for ≥8000  units/week and who need EPO <8000 units/
week for compare sex, age, transferin saturation (TSAT),  serum parathyroid hormone 
(PTH), serum albumin, Kt/V and Creatinine Clearance (CrCl) between those group.
Result

192 patients were enrolled in this study. The patients who need EPO for <8000 
units/week was significantly associated with higher serum albumin (3.65 g/dl vs. 3.49 
g/dl; p = 0.031), and older age (55.92 years vs. 47.48 years; p<0.001). Others factor 
such as sex, TSAT, serum PTH, Kt/V and CrCl were not associated with dose of EPO .
Conclusion

CAPD Patients who need EPO for <8000 units/week was significantly associated 
with higher serum albumin and older age.
key words

Anemia, Chronic kidney disease, Erythropoietin, Continuous ambulatory peritoneal 
dialysis, CAPD
*Internal Medicine Division, Chiangrai Prachanukroh Hospital
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ความชุกของการเกิดรอยโรคในเย่ือบุปากมดลูก

จากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีผู้ติดเชื้อของโรงพยาบาลฝาง

ความชุกของการเกิดรอยโรคในเยื่อบุปากมดลูก
จากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีผู้ติดเชื้อ
ของโรงพยาบาลฝาง

จันทนา  จงพิพันธ์ พ.บ*

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเกิด

รอยโรคในเยื่อบุปากมดลูกในสตรีผู้ติดเชื้อ HIV (เอชไอวี) ปัจจัยที่ศึกษาแบ่งเป็น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
ทางนรีเวช และข้อมูลเกี่ยวกับโรค เก็บข้อมูลในกลุ่มสตรีที่ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก ที่โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง      
30 กันยายน 2553 จำานวน 157 คน ด้วยแบบสอบถาม โดยจะมีผู้สัมภาษณ์ และการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี papanicolaou smear test (pap smear) โดยเจ้าหน้าที่ห้องส่งเสริมสุขภาพ
ที่ได้รับการฝึกและอบรม วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยต่างๆ กับการเกิดรอยโรคในเยื่อบุปากมดลูกในสตรีผู้ติดเชื้อ HIV โดยใช้สถิติไคสแควร์ และสถิติ
การถดถอยโลจิสติค ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดรอยโรคในเยื่อบุปากมดลูกในสตรี          
ผู้ติดเชื้อ HIV อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  คือ อายุ 41 -50 ปี (p=0.03) ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
จะได้นำาไปพิจารณาถึงแนวทางการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและการรักษาที่เหมาะสมสำาหรับผู้ป่วยที่มีความ
เสี่ยงสูงกลุ่มนี้ อันจะส่งผลในการลดการเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะลุกลามและการเสียชีวิตของผู้ป่วย 
รวมถึงเป็นข้อมูลที่จะได้นำาไปอ้างอิงถึงประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ของโรงพยาบาลฝางอีกด้วย
คำ�สำ�คัญ

ความชุก  รอยโรคในเยื่อบุปากมดลูก สตรีผู้ติดเชื้อ HIV

* กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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บทนำา
การติดเชื้อเอชไอวี (Human immunode 

ficiency virus, HIV) ได้ส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพ 
และคุณภาพชีวิต จึงนับเป็นปัญหาทางสาธารณสุข
ที่สำาคัญอย่างมากในทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้ง     
ในประเทศไทยในช่วงที่มีการเริ่มแพร่ระบาดของเชื้อ 
มีการสังเกตพบว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้รับการวินิจฉัย
ว่ามีรอยโรคภายในเยื่อบุปากมดลูก และมะเร็ง   
ปากมดลูกมาก จากข้อมูลดังกล่าวทำาให้ Center for 
Disease Control and Prevention (CDC)1 แห่ง
สหรัฐอเมริกาได้รวมภาวะดังกล่าวเข้าไปในการ
จำาแนกผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV โดยใน clinical 
category B (illnesses attributable to or 
complicated by HIV) ได้แก่ รอยโรคภายใน     
เยื่อบุปากมดลูกชนิด moderate to severe 
cervical intraepithelial neoplasia (moderate 
to severe CIN) ส่วนใน clinical category C 
(AIDS defining illnesses) ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า สาเหตุของ
การเกิดมะเร็งปากมดลูกสัมพันธ์กับการติดเชื้อ HPV 
(Human papilloma virus) และในสตรีที่มีการ   
ติดเชื้อ HPV ร่วมกับการติดเชื้อ HIV นั้นพบว่า   
มีโอกาสเกิดรอยโรคภายในเยื่อบุปากมดลูกมากกว่า
สตรีที่ไม่มีการติดเชื้อHIV2,3 จากการศึกษาของ 
Mandelolatte และคณะ4 ที่รวบรวมการศึกษา
จำานวน 5 รายงานเปรียบเทียบการเกิดรอยโรค
ภายในเยื่อบุปากมดลูกในสตรีที่มีการติดเชื้อ HIV 
และสตรีปกติที่ไม่มีการติดเชื้อ พบว่าสตรีที่มีการ 
ติดเชื้อ HIV จะเกิดรอยโรคภายในเยื่อบุมากกว่า 
สตรีปกติถึง 4.9 เท่า (95% CI, 3.0 – 8.2) โดย
สัมพันธ์กับความรุนแรงของภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ของสตรีที่มีการติดเชื้อ HIV . Wright และคณะ5 
รายงานการศึกษาในสตรีที่มีการติดเชื้อ HIV จำานวน 
303 ราย พบรอยโรคภายในเยื่อบุปากมดลูกได้   
ร้อยละ 21 และเมื่อแยกพิจารณาตามระดับ CD4 
พบว่า ในรายที่มี CD4 น้อยกว่า 200 เซลล์       
ต่อไมโครลิตรจะพบได้ร้อยละ 29 ส่วนในรายที่มี 

CD4 มากกว่า 500 เซลล์ต่อไมโครลิตรจะพบได้ร้อย
ละ 17. 

Ko rn และคณะ 6 ทำ าการทบทวน         
การศึกษาจำานวน 19 การศึกษา พบความชุกของ
รอยโรคภายในเยื่อบุปากมดลูกในสตรีที่มีการติดเชื้อ 
HIV สูงถึงร้อยละ 38 จากการตรวจโดย Pap 
smear และมากกว่าร้อยละ 50 ของ Pap smear 
ที่ตรวจพบนั้น จะเป็นรอยโรคภายในเยื่อบุขั้นสูงจาก
การตรวจเพิ่มเติมต่อมา และผลการศึกษานี้ก็ยังคง
ยืนยันถึงการเกิดรอยโรคภายในเยื่อบุปากมดลูก  
มากขึ้นในรายที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง โดยพบ
ร้อยละ 64 ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเอดส์ 
ในขณะที่พบร้อยละ 36 ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ HIV 
ชนิดไม่มีอาการ (OR 1.8, 95% CI 1.1–2.9) จาก
ข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสตรีที่มีการติดเชื้อ HIV 
จะพบการติดเชื้อ HPV สูงขึ้นกว่าสตรีปกติ2,3,7    
โดยเฉพาะในรายที่ มี ความรุนแรงของภาวะ          
ภูมิต้านทานบกพร่องมาก8 นอกจากนี้ยังเกิดการ    
ติดเชื้อ HPV ร่วมกันหลายชนิด และการเกิดรอย
โรคภายในเยื่อบุปากมดลูกมากขึ้น ดังนั้น Center 
for Disease Control and Prevention (CDC)1 
แห่งสหรัฐอเมริกา จึงแนะนำาให้ทำาการตรวจคัดโรค
มะเรง็ปากมดลกู ในสตรทีีต่ดิเชือ้ HIV ดว้ยการตรวจ 
เซลล์วิทยา ปากมดลูก (cervical cytology) โดย
แนะนำาให้ตรวจทุก 6 เดือนในปีแรกที่ ได้รับ       
การวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อ HIV จากนั้นให้ตรวจ   
ปีละครั้ง 9 หากมีผลการตรวจเซลล์วิทยาปากมดลูก
ผิดปกติ แนะนำาให้ทำาการสืบค้นเพิ่มเติมด้วยการ
ตรวจกลอ้งกำาลงัขยายทางชอ่งคลอด (colposcopy)10 
แม้ในรายที่ผลการตรวจเซลล์วิทยาปากมดลูกมี
ความผิดปกติเพียงเล็กน้อยหรือความผิดปกติขั้นต่ำา 
เนื่องจากระดับของเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 เป็น
ปัจจัยพยากรณ์ต่อการติดเชื้อ HPV และการเกิด
รอยโรค ภายในเยื่อบุปากมดลูก ดังนั้นสตรีที่ติดเชื้อ 
HIV ที่มีผลการนับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 น้อยกว่า 
200 cells/mm  ควรได้รับการตรวจเซลล์วิทยาของ   
ปากมดลูกทุก 6 เดือน และหากตรวจ pap smear test 

ติดต่อกัน 2 ครั้งไม่พบหลักฐานบ่งชี้ถึงการเกิด    
รอยโรคในเยื่อบุ แนะนำาให้ตรวจเป็นประจำาทุกปี 

อย่างไรก็ดีการเกิดมะเร็งปากมดลูก     
ในสตรีที่มีการติดเชื้อ HIV นั้น ประกอบไปด้วย
หลายปัจจัย ได้แก่ ความชุกของมะเร็งปากมดลูก  
ในแต่ละประเทศที่ทำาการศึกษาก่อนที่จะมีการแพร่
ระบาดของเชื้อ HIV การเข้าถึงการรักษาการติดเชื้อ 
HIV ที่ทำาให้มีอัตราการรอดชีวิตที่ยาวนานแตกต่าง
กัน การเข้าถึงบริการในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง 
ปากมดลูก และประสิทธิภาพในการรักษารอยโรค 
ภายในเยื่อบุปากมดลูก

สำาหรบัประเทศไทยนัน้ การรายงานความ
ชุกของการคัดกรองและตรวจพบรอยโรคในเยื่อบุ
ปากมดลูกในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ HIV ยังมีจำานวน
น้อย ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงความชุก 
ของการเกิดรอยโรคในเยื่อบุปากมดลูกจากการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีผู้ติดเชื้อ HIV และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเกิดรอยโรค    
ในเยื่อบุปากมดลูกในสตรีผู้ติดเชื้อ HIV ของ      
โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อที่จะได้นำา 
ผลการศึกษาที่ได้ไปใช้พิจารณาถึงแนวทางการตรวจ
คัดกรอง และวินิจฉัยเพิ่มเติม และเพื่อการรักษา  
ที่เหมาะสมสำาหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง
วิธีก�รศึกษ�

เป็นการศึกษาแบบ Retrospective 
descriptive cross sectional study ประชากร 
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือสตรีที่ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ที่โรงพยาบาล
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่     
วันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 จำานวน 
157 คน กลุ่มตัวอย่างจะต้องไม่เคยได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกมาก่อน เครื่องมือที่ใช้     
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ประกอบ    
ไปด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย, ข้อมูลทางนรีเวช, 
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกโดยจะมีผู้สัมภาษณ์ และการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี papanicolaou 

smear test (pap smear) โดยเจ้าหน้าที่        
ห้องส่งเสริมสุขภาพที่ ได้รับการฝึกและอบรม         
การแปลผล pap smear โดยนักเซลล์วิทยาคนเดียว 
โดยรายงานผลตามระบบ Bethesda system 2001

การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูป Statistical Package for the Social 
Science (SPSS) version 13 และใช้สถิติดังนี้ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) หาความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน. 
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเกิด 
รอยโรค  โดยวิธีโดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square 
test) และสถิติการถดถอยโลจิสติค (Logistic 
Regression Analysis)
ผลก�รศึกษ�

สตรีผู้ติดเชื้อ HIV ของโรงพยาบาลฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 157 คน ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี pap smear      
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 
กันยายน 2553 พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 
31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.1 มีอายุเฉล่ีย 41.58  ปี 
อายุต่ำาสุด 26 ปี อายุสูงสุด 72 ปี สถานภาพคู่ 
ร้อยละ 59.3 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 93.0 มี 
การศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 72.0 มี
อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 65.0 มีรายได้ต่อเดือนต่ำากว่า 
2,000 บาท ร้อยละ 63.1 ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 87.9  
และ ไม่ดื่มสุราร้อยละ 89.2 ดังแสดงรายละเอียด  
ในตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะทั่วไป
จำานวน 

(คน) 157
ร้อยละ 
100.0

อายุ ( ปี )
น้อยกว่า 20 ปี
20 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
60 ปีขึ้นไป

(อายุเฉลี่ย 41.58 ปี)
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย

ศาสนา
พุทธ 
คริสต์

ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ
เท่า   
อนุปริญญา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

อาชีพ
รับจ้าง
เกษตรกรรม
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
อื่นๆ

รายได้ต่อเดือน
ต่ำากว่า 2,000 บาท
2,000 - 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
มากกว่า 10,000

การสูบบุหรี่
ไม่สูบ
สูบ

การดื่มสุรา
ไม่ดื่ม
ดื่ม

0
8
74
57
16
2

4
93
60

146
11

20
113
16
5
2
1

102
21
1
21
12

99
50
7
1

138
19

140
17

0.0
5.1
47.1
36.3
10.2
1.3

2.5
59.3
38.2

93.0
7.0

12.7
72.0
10.2
3.2
1.3
0.6

65.0
13.4
0.6
13.4
7.6

63.1
31.8
4.5
0.6

87.9
12.1

89.2
10.8

ข้อมูลทางนรีเวช
จากกลุ่มตัวอย่างจำานวน 157 คน พบว่า

ส่วนใหญ่มีประจำาเดือนครั้งแรกอายุน้อยกว่า 20 ปี       
คิดเป็นร้อยละ 100 เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุ
น้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ100  ระยะเวลาการแต่งงาน
น้อยกว่า 10  ปี ร้อยละ100  มีจำานวนคู่นอนมากกว่า 

ตาราง 2  แสดงข้อมูลทางนรีเวช

ลักษณะทั่วไป
จำานวน
(คน)

ร้อยละ
100.0

ครั้งแรกของการมีประจำาเดือน
อายุน้อยกว่า 20 ปี
อายุ 20 ปีขึ้นไป

อายุที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
อายุน้อยกว่า 20 ปี
อายุ 20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาการแต่งงาน
 น้อยกว่า 10 ปี
 10 ปีขึ้นไป
จำานวนคู่นอน

1 คน
มากกว่า 1 คน

วิธีการคุมกำาเนิด
ยาเม็ดคุมกำาเนิด
ยาฉีดคุมกำาเนิด
ยาฝังคุมกำาเนิด
ถุงยางอนามัย
ทำาหมัน
ไม่ได้คุมกำาเนิด
อื่นๆ

157
0

96
61

157
0

55
102

9
12
0
76
15
45
0

100.0
0.0

61.1
38.9

100.0
0.0

35.0
65.0

5.7
7.6
0.0
48.4
9.6
28.7
0.0

1 คนร้อยละ 65.0 คุมกำาเนิดด้วยวิธีใช้ถุงยางอนามัย
ร้อยละ 48.4 ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 2

ข้อมูลเกี่ยวกับโรค
จากกลุ่มตัวอย่างจำานวน 157 คน พบว่า

ส่วนใหญ่ติดเชื้อ HIV น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 56.1 
สาเหตุของการติดเชื้อ HIV มาจากการติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ร้อยละ 99.4 มีปริมาณของ CD4    
200-500 cell/mm3 ร้อยละ49.7 ได้รับยาต้านไวรัส
ร้อยละ 99.4 ไม่มีประวัติการติดเชื้ออื่นแทรกซ้อน
ร้อยละ 60.5 ไม่มีโรคประจำาตัวอื่นนอกจาก HIV 
ร้อยละ 87.9 และไม่เคยมีประวัติในการตรวจ     
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 100 ดังแสดง    
รายละเอียดในตาราง 3

ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี 
pap smear

จากกลุ่มตัวอย่างจำานวน 157 คน พบว่า
สว่นใหญม่ผีลการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูโดย
วิธี pap smear ปกติ คิดเป็นร้อยละ 77.1 ดังแสดง
รายละเอียดในตาราง 4

ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆกับการเกิดรอยโรค 
ในเยื่อบุปากมดลูกในสตรีผู้ติดเชื้อ HIV

จากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ต่างๆกับการเกิดรอยโรคในเยื่อบุปากมดลูกในสตรี 
ผู้ติดเชื้อ HIV มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนแรก ใช้สถิติ Chi-Square เพื่อ
หาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ P<0 .05 ก่อน เริ่มต้นทดสอบด้วย
ตัวแปรอิสระ 19 ตัวแปร จำาแนกเป็นข้อมูลทั่วไป 
8 ตัวแปร ข้อมูลทางนรีเวช 5 ตัวแปร ข้อมูลเกี่ยว

กับโรค 6 ตัวแปร พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.05 จำานวน 2 
ตัวแปร  จำาแนกเป็นข้อมูลทั่วไป 1 ตัวแปร ได้แก่ 
อายุ ข้อมูลทางนรีเวช 1 ตัวแปร ได้แก่ ครั้งแรก
ของการมีประจำาเดือน รายละเอียดดังแสดงใน
ตาราง 5

ขั้นตอนที่ 2 นำาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ P<0 .05 ทั้งหมด
ที่ ได้มาหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ     
กับการเกิดรอยโรคในเยื่อบุปากมดลูกในสตรี         
ผู้ติดเชื้อ HIV โดยใช้สถิติการถดถอยโลจิสติค      
ซึ่งเป็นการวิ เคราะห์แบบ Binary Logist ic          
ที่ตัวแปรตามมี 2 ค่า คือ ผลการตรวจ pap smear 
ปกติ กับ ผลการตรวจ pap smear ผิดปกติ และ
มีตั วแปรต้น เป็นตั วแปรเชิ งปริ มาณ พบว่ า           
จากการหาค่าความเหมาะสมของการศึกษาน้ี         
โดย Hosmer and Lemeshow Test ได้ค่า 
p-value เท่ากับ 0.991 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ทำาให้
การศึกษานี้ เหมาะสมที่ จะใช้สถิติการถดถอย         
โลจิสติค การศึกษานี้ถ้าพิจารณาจากค่า Pesudo 
R2  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.413 หมายความว่า 41.3 % 
ของความผันแปรอธิบายได้โดยสมการโลจิสติคและ
จากการหาความสัมพันธ์ พบว่า อายุ 41-50 ปี       
มคีวามสมัพนัธก์บัการเกดิรอยโรคในเยือ่บปุากมดลกู
ในสตรีผู้ติดเชื้อ HIV โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ      
41-50 ปีมีโอกาสเกิดรอยโรคในเยื่อบุปากมดลูก    

ตาราง 3 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโรค

ลักษณะทั่วไป
จำานวน 
(คน)

ร้อยละ
100.0

ระยะเวลาของการติดเชื้อ HIV
น้อยกว่า 10 ปี
10 ปีขึ้นไป

สาเหตุของการติดเชื้อ HIV
เพศสัมพันธ์
ใช้เข็มร่วมกัน
อื่นๆ

ปริมาณของ CD4 (cell/mm3)
น้อยกว่า 200
200 - 500
มากกว่า 500

การได้รับยาต้านไวรัส
ไม่ได้รับ
ได้รับ

ประวัติการติดเชื้ออื่นแทรกซ้อน
เกิด
ไม่เคยเกิด

โรคประจำาตัวอื่นนอกจาก HIV 
ไม่มี
มี

ประวัติการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก

เคย
ไม่เคย

88
69

156
0
1

14
78
65

1
156

62
95

138
19

0
157

56.1
43.9

99.4
0.0
0.6

8.9
49.7
41.4

0.6
99.4

39.5
60.5

87.9
12.1

0.0
100.0

ตาราง 4 แสดงผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

โดยวิธี pap smear

ลักษณะทั่วไป
จำานวน 
(คน)

ร้อยละ
100.0

ผลปกติ
Inflammation Benign cellular change
ASCUS
LSIL
ASCH
HSIL
SCCA
AGUS
AGUS – FN 
AIS

121
34
0
1
1
0
0
0
0
0

77.1
21.7
0.0
0.6
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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นิพนธ์ต้นฉบับ
ความชุกของการเกิดรอยโรคในเยื่อบุปากมดลูก

จากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีผู้ติดเชื้อของโรงพยาบาลฝาง

นิพนธ์ต้นฉบับ
จันทนา  จงพิพันธ์

ตาราง 5 ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทางสถิติ

ลักษณะทั่วไป
จำานวน 
(คน)

ร้อยละ
100.0

ข้อมูลทั่วไป
อายุ (ปี)
สถานภาพสมรส
ศาสนา
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
การสูบบุหรี่
การดื่มสุรา
ข้อมูลทางนรีเวช
ครั้งแรกของการมีประจำาเดือน
อายุที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
ระยะเวลาการแต่งงาน
จำานวนคู่นอน
วิธีการคุมกำาเนิด
ข้อมูลเกี่ยวกับโรค
ระยะเวลาของการติดเชื้อ HIV
สาเหตุของการติดเชื้อ HIV
ปริมาณของ CD4 (cell/mm3)
การได้รับยาต้านไวรัส
ประวัติการติดเชื้ออื่นแทรกซ้อน
โรคประจำาตัวอื่นนอกจาก HIV

38.80
0.15
5.74
2.65
5.38
1.18
2.73
0.24

157.0
0.10
2.15
0.19
6.36

0.78
0.01
0.21
0.01
2.59
2.73

0.00*
0.92
0.13
0.75
0.25
0.75
0.22
1.00

0.00*
0.62
0.82
1.00
0.17

0.67
0.98
0.89
0.98
0.76
0.22

ได้น้อยกว่า 0.81 เท่า (95% CI=0.000 ถึง 0.75, 
p=0.039) เม่ือเทียบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 20-30 ปี 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ P<0 .05 รายละเอียด
ดังแสดงในตาราง 6

ตาราง 6 ค่าความสัมพันธ์ปัจจัยต่างๆ กับการเกิดรอยโรคในเยื่อบุปากมดลูกในสตรีผู้ติดเชื้อ HIV

ตัวแปร ค่าคงที่ (β) ค่า Odd ratio p-value
95% C.I. for

Exp(β)
Lower Upper

อายุ ( ปี )
20 – 30 **
31 - 40
41 - 50
51 - 60
60 ปีขึ้นไป

ครั้งแรกของการมีประจำาเดือน
อายุน้อยกว่า 20 ปี

ค่าคงที่รวม 5.299

-22.42
-5.44
-22.22
-21.77

-0.30

0.00
0.04
0.00
0.00

0.73

0.99
0.03*
0.99
0.99

0.51

0.00
0.00
0.00
0.00

0.29

0.75

1.83
*  มีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ p-value < 0.05
** ตัวแปรที่เป็น reference

อภิปร�ยผล 

การติดเชื้อ HIV ส่งผลกระทบต่อทั้ง
สุขภาพร่างกาย จิตใจ และคุณภาพชีวิต  ส่วนมาก
ผู้ติดเชื้อ HIV มักเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อ         
ฉวยโอกาสต่างๆ เมื่อการรักษาการติดเชื้อ HIV     
ได้พัฒนามากขึ้น มีการใช้ยาต้านไวรัสแบบ Highly  
active antiretroviral therapy (HAART) ประกอบ
กับมีการเข้าถึงระบบยามากขึ้น ทำาให้ผู้ป่วยมีอายุ
ยนืยาวมากขึน้ และมแีนวโนม้จะพบภาวะแทรกซอ้น
ระยะยาวจากการติดเชื้อ HIV มากขึ้น

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธ ี
pap smear เป็นการตรวจคัดกรองทางเซลวิทยาที่
นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องด้วยมีความไวของ
การตรวจ(sensitivity) ในชว่งรอ้ยละ 50-70 ในขณะ
เดียวกันความจำาเพาะของการตรวจ (specificity) 
อยู่ในช่วงร้อยละ 65-84 และการตรวจสามารถ
ทำาได้ง่ายโดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สะดวก ราคา
ประหยัด และผู้รับบริการสามารถเข้าถึงระบบ

บริการได้ง่ายทั้งที่โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
ตา่งๆ และโรงพยาบาลใกลบ้า้นตา่งๆ ดงันัน้ในหลาย 
องค์กร เช่น Center of Disease Controlled and 
Prevention(CDC)1, Public Health Service 
(USPHS)9 และ Infectious Disease of  America 
(IDSA) แห่งสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศไทยเอง 

แนะนำาให้ใช้ pap smear test ในการคัดกรองโรค
มะเร็งปากมดลูกในสตรีทุกราย โดยเฉพาะในราย   
ทีม่กีารตดิเชือ้ HIV แนะนำาใหม้กีารตรวจทกุ 6 เดอืน 
ในปีแรก และถ้าปกติให้ตรวจเป็นประจำาปีละครั้ง 
สำาหรับในปัจจุบันประเทศไทยแนะนำาให้มีการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่สตรีทุกรายเป็นประจำา
ทุก 5 ปี 

เมื่อผลการตรวจ pap smear มีความ 
ผิดปกติ แนะนำาให้ทำาการตรวจด้วยกล้องส่องขยาย 
ปากมดลูกทุกราย(colposcope)10,11เนื่องด้วยมี   
การศึกษาพบว่า ร้อยละ 12 ของสตรีที่มีผลการ
ตรวจเป็น ASCUS จะมีผลการวินิจฉัยทางพยาธิ
วิทยาเป็นรอยโรคในเย่ือบุข้ันสูง (HSIL) และไม่แนะนำา 
ให้ทำาการตรวจสอบหาเชือ้ Human Papilloma Virus 
(HPV) ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก 
เนื่ องจากผู้ ป่ วยกลุ่ มนี้ จะมีการติดเชื้ อ HPV          
ในปริมาณที่สูงอยู่แล้ว12

จากการศึกษาก่อน ความชุกของการ   
เกิดรอยโรคในเยื่อบุปากมดลูกอยู่ในช่วงประมาณ 
14-30%  สูงกว่าเกือบประมาณ 5 เท่าเม่ือเปรียบเทียบ 
กับผู้ที่ HIV-Negative13 ในรายงานการศึกษานี้    
พบความชุกของรอยโรคในเยื่อบุปากมดลูกเพียง 
ร้อยละ 1.2 โดยพบรอยโรคที่มีการอักเสบมากถึง
ร้อยละ 21.7 ซึ่งน้อยกว่าในรายงานก่อนๆ อาจสืบ
เนื่องมาจากจำานวนตัวอย่างอาจน้อย, ความต่างกัน
ของ sexual behavior, HIV subtype, Socioeconomic 
status, การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพต่างๆ และ
ยังรวมไปถึงคุณภาพของการอ่านและแปรผลโดย 
นักเซลวิทยา รวมไปถึงการได้รับยาต้านไวรัสที่
พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ทำาให้สุขภาพผู้ป่วยดีและ
ยืนยาวมากขึ้น

และจากรายงานการศึกษาที่ผ่านมา      
ซึ่งกล่าวถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ต่อการเกิดรอยโรคใน   
เยื่อบุปากมดลูก เช่น การศึกษาของ Massad และ
คณะ14 พบความสัมพันธ์ถึงอายุ, ปริมาณ CD4, 
ประวัติของการติดเชื้อ HPV, Genital wart, และ
ประวัติของ previous abnormal pap smear   

พบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดรอยโรคในเยื่อบุ 
ปากมดลกู และจากการศกึษาของ Wrigh และคณะ5  
พบความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ, อาชีพหญิงขาย
บริการ, จำานวนคู่นอน, อายุของการมีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรก, ประวัติการติดเชื้อ HPV, Genital wart, 
Genital Herpes ต่างแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดรอยโรคในเยื่อบุ    
ปากมดลูก  แต่ในการศึกษานี้พบว่าอายุ 41- 50 ปี
มคีวามสมัพนัธก์บัการเกดิรอยโรคในเยือ่บปุากมดลกู
ในสตรีผู้ติดเชื้อ HIV โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ     
41-50 ปีมีโอกาสเกิดรอยโรคในเยื่อบุปากมดลูก   
ได้น้อยกว่า 0.81 เท่า (95% CI=0.000 ถึง 0.751, 
p=0.039) เม่ือเทียบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 20-30 ปี 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ P<0 .05  โดยไม่
พบความสัมพันธ์อื่นๆ  ทั้งนี้อาจเป็นเนื่องจากขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของการศึกษานี้ (sample size)  
มีจำานวนน้อยเกินกว่าที่จะมาคำานวณให้เห็นถึง  
ความสมัพนัธต์า่งๆ แตพ่บสิง่ทีน่า่สนใจคอืในกลุม่ที่มี
การติดเชื้อ HIV มีการพบข้อมูลของ Benign 
cellular change หรือ inflammation เป็นจำานวน
มาก คือพบถึง 21.7% ซึ่งเกิดจากการแปลผล    
จากนักเซลวิทยา ไม่ได้ยืนยันผลซ้ำาจากพยาธิวิทยา
แพทย์ แต่อย่างไรก็ตามการแปรผลจากสิ่งส่งตรวจ
แปลผลภายใต้ที่นักเซลวิทยาทราบว่าสิ่งส่งตรวจนี้
มากจากผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งอาจทำาให้เกิด bias ใน
การแปรผลได้

สรุปการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นถึงการครอบคลุม 
ของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี    
pap smear ภายใต้การรณรงค์การตรวจ  คัดกรอง
ในผู้ติดเชื้อ HIV จากคลินิกนิรนามโรงพยาบาลฝาง 
สามารถคัดกรองได้ถึง 78%  ในปี 2552 และแสดง
ให้เห็นถึงความชุกของรอยโรคในเยื่อบุปากมดลูก  
ในสตรีที่ติดเชื้อ HIV ซึ่งข้อมูล ดังกล่าวจะนำาไปสู่
การพัฒนาในเรื่องคุณภาพของการบริการ, การเข้าถึง
ระบบบริการ, และพัฒนาการรณรงค์โปรแกรมการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ที่ทำาในคลินิกนิรนาม     
โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
ผลการดำาเนินงานนี้สำาเร็จลงได้ด้วยดี 

ด้วยความกรุณาจาก นพ.วิชญ์ สิริโรจน์พร ผู้อำานวยการ 
โรงพยาบาลฝาง ที่อนุญาตให้ทำาการศึกษาที่งาน   
สง่เสรมิสขุภาพ รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนนุในการศกึษา
ครั้ งนี้ ด้ วย และขอขอบคุณเจ้ าหน้ าที่ ในทีม         
ตรวจรักษาผู้ป่วย เจ้าหน้าที่เวชสถิติ เจ้าหน้าที่   
ห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
ที่ช่วยอำานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ป่วย และช่วยให้คำาปรึกษา สนับสนุนองค์ความรู้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จนบรรลุวัตถุประสงค์
ของการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดี 
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Prevalence of cervical intraePithelial lesion  in hiv 

seroPositive Women  in cervical cancer screening Program 

at fang hosPital
Jantana Jongpipun M.D*

Abstract

The objective  of this study was to determine the prevalence and affecting 
factors on the occurrence of cervical intraepithelial lesion in HIV affected wemen.     
Factors included  demographic data Gynecological history and cervical intraepithelial 
lesion. The data were collected in 157 HIV infected women who received screening for 
cervical cancer at Fang Hospital, Chiang Mai  Province  during October 2009 to    
September 2010. The data were obtained using  tested questionnaires by the in       
interviewer and cervical cancer screened with  papanicolaou  smear test by health 
room staff received training. Data were analyzed using descriptive statistics and the 
correlation between factors and incidence of cervical intraepithelial lesion in HIV        
affected women were analyzed using chi-square and logistic regression. The results 
showed that age 41-50 years old factor was statistically significant factor for incidence 
of cervical intraepithelial lesion in HIV affected women (p = 0.03)  The results of this 
study was to determine guidelines for diagnosis and appropriate treatment for patients 
with high risk groups. Reduction of the revalence of invasive cervical cancer and mor-
tality of patients. The data will be referenced in the care of hospitalized patients with 
Fang .
Keywords

Prevalence, SIL, HIV infected Women
* Department of Obstetrics and Gynecology, Fang Hospital, Chiang Mai province
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บทคัดย่อ
ที่มาและวัตถุประสงค์

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นการผ่าตัดรักษาที่ให้ผลการรักษาที่ดีในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
ระยะท้ายซึ่งพบบ่อยในผู้สูงอายุ แต่เนื่องจากการผ่าตัดนี้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูง มีงานศึกษาเกี่ยวกับ
ต้นทุนของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมอยู่บ้างจากประเทศทางแถบตะวันตก แต่งานศึกษาของ
ประเทศไทยนั้นพบน้อยมาก ในขณะที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นโรงพยาบาลศูนย์ของ
รัฐที่พัฒนาเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาคู่ขนานกับการที่จังหวัดเชียงรายเองก็กำาลัง
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ในอีก 10 ปีข้างหน้า ดังนั้นการวิเคราะห์ต้นทุนและนำามาใช้จัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมจะช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการรักษาสูงสุด
วิธีการศึกษา

ศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากฐานข้อมูลทางบัญชีของผู้ป่วยรายบุคคลที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยน  
ข้อเข่าเทียมในช่วงปีงบประมาณ 2553-2554 วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนทางตรงระหว่างนอนโรงพยาบาล
และข้อมูลตามหมวดย่อยที่บันทึกเป็นข้อมูลต้นทุนการวินิจฉัย ค่ายา ค่าผ่าตัด ระงับความรู้สึก          
ค่าข้อเทียม และวัสดุ ค่าห้องพักและอาหารที่เกิดในช่วงพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ผลการศึกษา

ต้นทุนทางตรงของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ใน
ช่วงปีงบประมาณ 2553-2554 เป็น 78,533 และ 79,316 บาทต่อราย และต้นทุนค่าข้อเทียม          
คิดเป็นร้อยละ 41 ของต้นทุนทั้งหมด มีผู้ป่วยทั้งหมด 236 คนในปี 2553 และ 263 คนในปี 2554  
ผู ้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง วันนอนโรงพยาบาลเฉลี ่ย 6.98  และ 7.70 วัน พักอยู ่ที ่ตึกสามัญ 
และส่วนใหญ่ ไม่พบภาวะแทรกซ้อน
สรุป

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มีต้นทุนทางตรงตามบัญชี
ส่วนใหญ่อยู่ที่ค่าวัสดุข้อเทียม ดังนั้นหากควบคุมต้นทุนค่าข้อเทียมได้ดีและมีการเลือกใช้ข้อเทียม       
ได้เหมาะสมต่อผู้ป่วยจะทำาให้ควบคุมต้นทุนทางตรงของหน่วยบริการได้ดี แต่จำาเป็นอย่างยิ่ง              
ที่ต้องประเมินผลลัพธ์ของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างรอบด้าน  
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการรักษาสูงสุด
คำาสำาคัญ

ต้นทุนทางตรง, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

*กลุ่มงานกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
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บทนำา

ภาวะขอ้เสือ่มเปน็โรคขอ้ทีพ่บไดบ้อ่ยทีส่ดุ
และพบมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุที่ เพิ่มขึ้นโดย        
ในผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีจะพบภาวะข้อเข่าเสื่อมได้
มากกว่า 50%1 ยิ่งในภาวะปัจจุบันที่คาดว่าสังคม
ไทยจะ เป็ นสั ง คมผู้ สู ง อ ายุ โ ดยสมบู รณ์ ในปี             
พ.ศ.25672 รวมถึงจังหวัดเชียงรายที่มีอัตรา           
ผู้สู งอายุ เกิน 60 ปีคิดเป็นประมาณ 14%            
ของประชากร3 นัน้จะพบจำานวนผู้ป่วยโรคขอ้เขา่เสือ่ม 
มากขึ้นเรื่อยๆ และหากให้การดูแลรักษาที่ ไม่   
เหมาะสมก็จะก่อให้เกิดความพิการเป็นผลเสียต่อ
ตัวผู้ป่วยอีกทั้งยังเป็นภาระอย่างมากต่อครอบครัว
และสังคมโดยรวม

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total Knee 
Replacement) เป็นการรักษาโรคข้อเข่าเส่ือมในระยะ 
สุดท้ายที่หวังผลได้ในการลดอาการปวด แก้ไขความ
พิการ ชะลอการดำาเนินโรคและฟื้นฟูสมรรถนะของ
ผู้ป่วย แต่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง     
จึงต้องมีการประเมินค่าใช้จ่ายต่อผลที่ได้รวมถึง
กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจำากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เนื่องจากประชากรไทยอยู่ในระบบบริการ
สาธารณสุขแบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าถึงร้อยละ 
74.674 ของจำานวนประชากร ต้นทุนการรักษาเกือบ
ทั้งหมดจึงเป็นของผู้ให้บริการ การสำารวจต้นทุน
โดยตรงทั้งทางการแพทย์และที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ 
(Direct Medical & non Medical cost) ของการ
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าโดยการใช้แนวทางอิงหลักการ
ทางบัญชี (Accounting Base Approach) ของ
โรงพยาบาลซึ่งเป็นหน่วยบริการเองจึงเป็นการ
ประเมินเบื้องต้นที่เหมาะสมเพื่อให้ทราบถึงการ    
ใช้ทรัพยากรของหน่วยบริการ (Health Care 
Resource) และจะนำาไปสู่การวิเคราะห์ในข้ันตอนต่อไป
วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง
โดยเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
ที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 ถึง กันยายน 
2553) ถึงปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 ถึง 
กันยายน 2554) ใช้เกณฑ์การคัดเลือกโดยค้นหา 
จากฐานข้อมูลทางบัญชีของโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์

ข้อมูลที่ทำาการศึกษาคือ จำานวนผู้ป่วย    
ที่ตรงตามเกณฑ์ ข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วย (เพศ อายุ 
โรคประจำาตัว) จำานวนวันนอนโรงพยาบาล ตึกนอน 
ค่าใช้จ่ายที่เกิด (แบ่งตามหมวดเรียกเก็บ) วัสดุที่ใช้ 
การใช้บริการหอผู้ป่วยวิกฤต การให้เลือด ภาวะ
แทรกซ้อน (ตามบันทึกค่า Relative Weight)

นำาข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ได้มาวิเคราะห์เป็น 
ต้นทุนเฉลี่ย หาอัตราส่วนเมื่อแบ่งเป็นต้นทุนรวม 
ต้นทุนค่าห้องพักและอาหาร ต้นทุนค่าวินิจฉัย    
(ค่าตรวจห้องปฏิบัติการและค่ารังสีวินิจฉัย) ต้นทุน
ค่าบริการเลือด ต้นทุนค่ายา ต้นทุนค่าผ่าตัด ต้นทุน
คา่ระงบัความรูส้กึ ตน้ทนุคา่วสัดขุอ้เทยีมและตน้ทนุ
ค่าวัสดุอื่นๆ หลังจากนั้นนำาข้อมูลมาหาความแตก
ต่างเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นโดยไม่ใช้การปรับลด
ต้นทุน (Discount cost) ไม่คิดต้นทุนค่าแรงอื่น 
(other labor cost) ต้นทุนการลงทุน (Capital & 
Start up cost) และต้นทุนร่วม (joint cost)
ผลการศึกษา

ในช่ ว ง เ วลาที่ ศึ กษามี ผู้ ป่ วย เข้ า รั บ        
การรักษาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าในปีงบประมาณ 2553 
เป็นจำานวน 236 คน และในปีงบประมาณ 2554 
เป็นจำานวน 263 คน ข้อมูลผู้ป่วยและการดูแลรักษาตาม
ตารางท่ี 1 มีการใช้ต้นทุนค่าใช้จ่ายตามตารางที่ 2

   ตารางที่ 1: ข้อมูลผู้ป่วยและการดูแลรักษาเปรียบเทียบตามปีงบประมาณ

รายการ
ปี 2553 (N=236) ปี 2554(N=263)

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

เพศ(ราย)    

 ชาย 43 18.2 45 17.1

 หญิง 193 81.8 218 82.9

อายุ(ปี)        

<65 ปี 126 53.4 154 58.6

>65 ปี 110 46.6 109 41.4

หอผู้ป่วย (ราย)        

สามัญ 175 74.2 179 68.1

พิเศษ 61 25.8 84 31.9

ค่าเฉลี่ยวันนอน (วัน) 7.7วัน   6.98วัน  

น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (ราย) 144 61.0 194 73.8

มากกว่าค่าเฉลี่ย (ราย) 92 39.0 69 26.2

ICU (ราย)        

เข้าพัก 1 0.4 0 0

ไม่เข้าพัก 235 99.6 263 100

RW (ราย)        

<4.25 (ไม่มีภาวะแทรกซ้อน) 179 75.8 203 77.2

>4.25 (มีภาวะแทรกซ้อน) 57 24.2 60 22.8

Blood (ราย)        

ได้รับเลือด (ราย) 235 99.6 261 99.2

ไม่ได้รับ (ราย) 1 0.4 2 0.8

หมายเหตุ RW =Relative weight (น้ำาหนักสัมพัทธ์) หมายถึงค่าเฉลี่ยของการใช้ทรัพยากรในการรักษาผู้ป่วย DRG นั้น
เทียบกับต้นทุนเฉลี่ยของการรักษาผู้ป่วยทั้งหมด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์คำานวนค่า RW ได้เท่ากับ 4.25

ตารางที่ 2: ต้นทุนทางตรงรวมและต้นทุนตามหมวดต่างๆ แยกตามปีงบประมาณ

ต้นทุน (บาท) ต้นทุนรวม
เฉลี่ย

ต้นทุน
อาหารและ
ห้องพัก

ต้นทุน
วินิจฉัย

ต้นทุน
ให้เลือด

ต้นทุน
ค่ายา

ตน้ทนุคา่
ผ่าตัด

ต้นทุน
ค่าระงับ
ความรู้สึก

ต้นทุนวัสดุ
ข้อเทียม

ต้นทุน
วัสดุอื่น

ปีงบ 2553 78,533 2,744 926 927.5 2,905.3 8,081 1507 56,104 5,129

ปีงบ 2554 79,316 2,605 940.6 696.5 3,826 8,027 1312.8 56,546 5,126

วิจารณ์

จากผลการศึกษาพบว่าในช่วงการเก็บ
ข้อมูลทั้งสองปีงบประมาณมีค่าข้อมูลของผู้ป่วย 
และต้นทุนที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกัน ผู้ป่วยมากกว่า   
ร้อยละ 80 เป็นเพศหญิง มากกว่าร้อยละ 50 อายุ
นอ้ยกวา่ 65 ป ีสว่นใหญพ่กัอยูต่กึสามญัและจำานวน
วันนอนโรงพยาบาลไม่เกินค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 7.7 
วันและ 6.98 วัน มีเพียง 3 รายที่ไม่ได้รับการ    

ให้เลือด มากกว่าร้อยละ 75 ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
มีเพียง 1 รายที่ต้องเข้าพักในหอผู้ป่วยวิกฤตในช่วง 
2 ปีงบประมาณ

ในงานศีกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน
ของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าของประเทศไทยพบว่า 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2545 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
84,419.18 บาทต่อรายใน เป็น prosthesis cost 
57,200.35 บาทต่อราย operation cost 9,701.66 
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นิพนธ์ต้นฉบับ
ต้นทุนโดยตรงของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นิพนธ์ต้นฉบับ
นัฐวุฒิ  วิวรรธนวรางค์

บาทต่อราย medical cost 6,590.33 บาทต่อราย 
และ routine service cost 4776.90 บาทต่อราย5 

ซึ่ งจะพบว่าการผ่าตัดที่ โรงพยาบาลเชียงราย   
ประชานุเคราะห์มีต้นทุนที่ต่ำากว่าทั้งหมวดต้นทุน  
ข้อเทียม การผ่าตัด และค่ายา จากงานศึกษา      
ของตา่งประเทศพบวา่ตน้ทนุการผา่ตดัเปลี่ยนข้อเข่า
เฉลี่ยต่อราย ที่ USA6 เป็น 2,986$ ที่ Spain7 เป็น 
7,591.54-9031.34 euro ที่ Germany 7,631 euro 
ที่ Austria 8,684 euro และ ที่ Switzerland8 
เป็น 12,625 euro ซึ่งสูงกว่าต้นทุนโดยตรงที่ได้จาก
การศึกษานี้

ในประเด็นของปัจจัยด้านผู้ป่วยที่มีผล  
ต่อต้นทุนการรักษานั้นการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า
อายุ9 ค่า BMI10 รูปแบบการให้เลือด11,12 วิธีการ
ระงับความรู้สึก13,14 การผ่าตัดพร้อมกัน 2 ข้าง15,16 
การมีหน่วยดูแลเฉพาะ17,18,19 การป้องกัน DVT20    
มีผลต่อต้นทุนการผ่ าตั ด เปลี่ ยนข้ อ เข่ า เที ยม         
ส่วนในการศึกษานี้พบว่าการมีภาวะแทรกซ้อนที่
สำาคัญต่อผู้ป่วยเกิดขึ้นจะทำาให้มีค่าใช้จ่าย (ตาม 
Relative Weight) เพิ่มขึ้น

จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่านอกจาก
ค่าข้อเทียมจะเป็นต้นทุนสำาคัญแล้วระยะเวลา   
การนอนโรงพยาบาลก็เป็นต้นทุนที่ส่งผลต่อต้นทุน
มาก6,8,17 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการให้ค่าบริการทาง    
การแพทย ์คา่วสัดอุปุกรณท์ีเ่พิม่ขึน้ ภาวะแทรกซอ้น  
ท่ีอาจเพ่ิมข้ึนตามวันนอน นอกจากน้ียังมีค่าเสีย  
โอกาสในการที่จะใช้ทรัพยากรดังกล่าวไปดูแล      
ผู้ป่วยรายอื่นต่อไป

ในส่วนของการนำาข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อ
พัฒนาต่อนั้นเนื่องจากในการศึกษานี้เป็นการศึกษา
ถึงข้อมูลโดยตรงของหน่วยบริการด้วยแนวทางอิง
หลกัการทางบญัชเีทา่นัน้ ซึง่ควรจะมกีารคำานวนโดย
อิงหลักทางเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม และมีการศึกษา
ในมุมมองอื่นร่วมด้วย เช่นมุมมองของผู้ป่วย (First 
party) มุมมองของผู้ซื้อหรือผู้จ่ายเงิน (Third party) 
มุมมองของนายจ้าง และมุมมองของสังคม (ความ 
พึงพอใจ คุณภาพชีวิต ความคุ้มค่าทางการแพทย์)

ข้อจำากัดของการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการศึกษาต้นทุนทางตรง
โดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ไม่ใช่ต้นทุนจริงในการจัดหา 
ไม่ได้ทำาการกระจาย (Allocate) ต้นทุนค่าแรงของ
บุคลากรการรักษา (ควรทำา Time base เพื่อหา
อัตราส่วนค่าแรง) ต้นทุนสถานที่ (การปรับปรุงห้อง
ผ่าตัด หอผู้ป่วย) และการลงทุนเริ่มต้น (โดยเฉพาะ
ค่าฝึกอบรมบุคลากรและการลงทุนในส่วนที่ไม่ใช่
ของโรงพยาบาล) รวมถึงต้นทุนร่วมที่ไม่ได้นำามา
คำานวณ (เช่น ค่าสาธารณูปโภค หน่วยบริการที่  
ไม่ก่อรายได้ของโรงพยาบาล) ดังนั้นในการศึกษา
ระยะตอ่ไปนา่จะไดค้ำานงึถงึปจัจยัดงักลา่วมารวบรวม 
เพื่อให้เป็นต้นทุนโดยตรงที่สมบูรณ์ขึ้นต่อไป 
สรุปผล

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นวิธีการ
รักษาที่มีต้นทุนสูงและมีแนวโน้มว่าจะมีการผ่าตัด
มากขึ้นตามลักษณะโครงสร้างประชากรที่มีจำานวน
ผูส้งูอายเุพิม่ขึน้เรือ่ยๆ การผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีม
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มีต้นทุนทาง
ตรงตามบัญชีส่วนใหญ่อยู่ที่ค่าวัสดุข้อเทียม ดังนั้น
หากควบคุมต้นทุนค่าข้อเทียมได้ดีและมีการเลือกใช้
ข้อเทียมได้เหมาะสมต่อผู้ป่วยจะทำาให้ควบคุมต้นทุน
ทางตรงของโรงพยาบาลได้ดี แต่จำาเป็นต้องประเมิน
ผลลัพธ์ของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่ได้เทียบ
กับแนวทางการรักษาอื่นทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวอย่างรอบด้านทั้งในมุมมองของแพทย์ผู้รักษา   
ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 
ในการรักษาสูงสุด ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่
ประชาชนเพื่อให้ตระหนักและเรียนรู้ในการดูแล
ตนเองเพื่อลดอัตราการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม   
ที่น่าจะป้องกันได้ โดยเฉพาะข้อเข่าเสื่อมจากการ
เกิดอุบัติเหตุที่พบบ่อยขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน
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Direct unit cost of total Knee replacement 

in chiangrai prachanuKroh hospital.
Nuttawut Wiwattanawarang*

abstract 
Background

Total Knee Replacement is effective treatment procedure for late stage of 
Gonathrosis, which is common in elderly but this procedure requires many of resource. 
Some western study was described about cost of total knee replacement but few data 
from Thailand. Chiangrai prachanukroh hospital is regional public hospital and developed 
to medical training center in recent 4 years parallel with Chiangrai province was during 
progress to aged society in next 10 years. Cost analysis and proper resource manage-
ment will helpful to give highest utility of disease management.
Methodology

Descriptive study was conducted and collected data from account data base 
of Chiangrai prachanukroh hospital during October 2552 to September 2554. Every 
patient data about identify data and cost in term of investigation, drug, operation, an-
esthesia, prosthesis and material, room and food charge during admit. 
Result

Direct unit cost of total knee replacement in Chiangrai prachanukroh hospital 
during fiscal year 2553-2554 was 78,533 and 79,316 bath per case. Prosthesis cost 
was about 41% of total direct cost. There were 236 and 363 patients, length of stay 
was 7.7 and 6.98 days in year 2010 and 2011 respectively, most patients were female, 
admited in ordinary ward and no complication.
Conclusion

Major factor of direct unit cost of total knee replacement in Chiangrai pracha-
nukroh hospital was prosthesis cost. In condition of well control prosthesis cost and 
proper prosthesis selection will makes a good cost management of service unit, but 
should be concern about short and long term efficacy too.
Key words

Direct unit cost, Total knee replacement
* Department of orthopedic, Chiangrai Prachanukroh Hospital
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ความรู้ทางโภชนาการและการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

บทคัดย่อ
ภูมิหลัง

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ทางโภชนาการ และ การปฏิบัติตนในการบริโภค
อาหาร ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้ทางโภชนาการ และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตนในการบริโภค
อาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการตรวจรักษาที่ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำานวน 540 ราย 
ในเดือน มีนาคม-เมษายน 2553 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป ภาวะสุขภาพ ข้อมูลความรู้ทาง
โภชนาการและการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหาร วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ One-Way ANOVA 
และ Relative Risk (95% Confidence Interval) 
ผลการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.00 อายุเฉลี่ย 58.94±11.54 ปี เคยได้รับความรู้เรื่อง
อาหารโรคความดันโลหิต ร้อยละ 64.60 ส่วนใหญ่มีความรู้ทางโภชนาการในระดับพอใช้ (ร้อยละ 48.90) 
ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารในระดับพอใช้ (ร้อยละ 82.30) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้ทางโภชนาการอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาและการได้รับความรู้เรื่อง
อาหารโรคความดันโลหิต คือ เพศชายมีความรู้ทางโภชนาการไม่ดี มากกว่า เพศหญิง 1.17 เท่า (95% 
CI: 1.05-1.31) ผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ มีความรู้ทางโภชนาการไม่ดี มากกว่าผู้ที่ได้เรียน 1.27 เท่า (95% 
CI: 1.14-1.41) และผู้ที่ไม่เคยได้รับความรู้เรื่องอาหารโรคความดันโลหิต มีความรู้ทางโภชนาการไม่ดี 
มากกว่า ผู้ที่เคยได้รับความรู้เรื่องอาหารโรคความดันโลหิต 1.24 เท่า (95% CI: 1.11-1.38) ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติในการบริโภคอาหารอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติได้แก่ อายุ และ เพศ คือ  
ผู้ที่อายุ ≤ 60 ปี มีการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารไม่ดี มากกว่าผู้ที่อายุ > 60 ปี 1.09 เท่า (95% 
CI: 1.03-1.15) สำาหรับเพศชาย มีการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารไม่ดี มากกว่าเพศหญิง 1.08 เท่า 
(95% CI: 1.03-1.13) และพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติระหว่างระดับดัชนีมวลกาย กับ 
การปฏิบัติตนในการบริโภคอาหาร (p-value <0.05) 
สรุปและข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาที่ได้ควรนำาไปปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย รวมถึงการให้โภชนศึกษา และควรมีการ
ติดตามประเมินผลต่อไป 
คำาสำาคัญ

ความรู้ทางโภชนาการ, การปฏิบัติตน, การบริโภคอาหาร, ความดันโลหิตสูง  

ความรู้ทางโภชนาการและการบริโภคอาหารของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ปธิตา   สุริยะ*, ลักขณา  ไทยเครือ**, ศักดา   พรึงลำาภู***

  *  กลุ่มงานโภชนศาสตร์  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

**  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*** ศูนย์จัดการวิจัยระบบสุขภาพภาคเหนือ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ความสำาคัญของปัญหา

โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่ เป็น
ปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจาก
เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด มีภาวะแทรกซ้อน
ที่รุนแรง มีแนวโน้มว่าจะมีจำานวนผู้ป่วยมากขึ้น  
จากรายงานภาวะสุขภาพของประชากรโลก ปี พ.ศ.
2545 ขององค์การอนามัยโลก พบว่าโรคความดัน
โลหิตสูงเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยลำาดับที่ 3 ใน
จำานวน 10 อันดับ จากสถิติสาธารณสุขพบความ
ดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุการตายสูงเป็นอันดับ 3 ของ
คนไทย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอัตราตาย 18.9  
ต่อแสนประชากร และเพิ่มเป็น 34.8 ต่อแสน
ประชากร ในปี 2547 โดยผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงจำานวน 4 ล้านคน มีเพียงร้อยละ 26.6 ที่รู้ว่า
ตนเองป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และจากสถิติ 
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่เข้ารับการรักษา
ที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเชียงรายประชา
นุเคราะห์ โดยที่ผู้ป่วยดังกล่าวนี้ยังไม่มีโรคแทรกซ้อ
นอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2550 มีจำานวน 6,793 ราย ปี 
2551 มีจำานวน 7,992 ราย และในปี 2552 จำานวน 
9,114 ราย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการดูแล   
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ยังไม่มีข้อมูล
ชดัเจนเกีย่วกบัความรู ้ทางโภชนาการของผู้ป่วย ซึ่ง
ข้อมูลจากหลายจากการศึกษาได้ย้ำาถึงความจำาเป็น
ในเรื่องโภชนาการของผู้ป่วยโรคต่างๆ ว่าโภชนาการ
ที่ดีส่งผลต่อการควบคุมภาวะของโรค3,6,7 การให้
ความรู้ทางโภชนาการและการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ
ตนในการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยโรคความดัน
โลหติสงูเปน็สิง่สำาคญัยิง่  ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึใครศ่กึษา
ถึงความรู้ทางโภชนาการและการบริโภคอาหารของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์และคาดว่าข้อมูลที่ ได้จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางาน หรือจัดโปรแกรมให้
โภชนศึกษาแก่ผู้ป่วยต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความรู้ทางโภชนาการของ   
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนในการบริโภค
อาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้
ทางโภชนาการ และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตน
ในการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
วิธีการศึกษา

- เปน็การศกึษาเชงิพรรณนาภาคตดัขวาง 
(Cross-Sectional Study) ในผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงที่มารับการรักษาที่ศูนย์สุขภาพชุมชน     
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

- การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเก็บข้อมูลใน
วันที่มีคลินิกโรคความดันโลหิตสูง  และกระจายการ
เก็บข้อมูลในแต่ละสัปดาห์ แบ่งการเก็บข้อมูลให้ได้
จำานวนเท่าๆ กัน  สัปดาห์ละ 108 คน รวมระยะ
เวลาในการเก็บข้อมูล 5 สัปดาห์ ได้กลุ่มตัวอย่าง  
จำานวน 540 คนในระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน 
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- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1. เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ประกอบไปด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ อายุ ส่วนสูง น้ำาหนัก  
เพศ ระดับการศึกษา โรคประจำาตัว แหล่งอาหารที่
รับประทาน การสูบบุหรี่ การรับประทานยา  
จำานวน 9 ข้อ

ส่วนที่ 2. เป็นแบบสอบถามความรู้ทาง
โภชนาการของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่ง      
ผู้ ศึ กษาได้สร้ างขึ้ น โดยพัฒนาจากการศึกษา
วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร วิถีการดำาเนินชีวิต 
และรายการอาหารในท้องถิ่นพื้นบ้านของประชากร
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์  ท่ีนิยมบริโภคเป็นประจำา ประกอบด้วย 

ความรู้เกี่ยวกับอาหารโรคความดันโลหิตสูง อาหาร
ที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรเลือกบริโภค และ
ควรหลีกเลี่ยงลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
โดยมีสื่อประกอบแบบสอบถาม เป็นรูปภาพอาหาร
ตรงตามในแต่ละข้อคำาถามของแบบสอบถาม       
ให้กลุ่มตัวอย่างดูและเลือกตอบ จำานวน 20 ข้อ
กำ�หนดเกณฑ์ก�รให้คะแนนดังนี้ 

ตอบถูก 1 คะแนน
ตอบผิด 0 คะแนน 
ถ้าตอบแบบสอบถามความรู้ทางโภชนาการ 

ถูก ได้ 1 คะแนน แต่ถ้าตอบผิดได้ 0 คะแนน มี
ค่าคะแนนต่ำาสุดเท่ากับ 0 คะแนน และมีค่าคะแนน
สูงสุดเท่ากับ 20 คะแนน การแบ่งระดับความรู้ทาง
โภชนาการของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง แบ่งออก
เป็น 4 ระดับ คือ ความรู้ทางโภชนาการระดับ    
ต่ำามาก ระดับต่ำา ระดับพอใช้ และระดับดี  
ก�รแปลคว�มหม�ยระดับค่�คะแนนแบ่งเป็น 4 ระดับ 
ดังน้ี

ค่าคะแนน 0 – 5 หมายถึง ความรู้ทาง
โภชนาการระดับต่ำามาก

ค่าคะแนน 6 – 10 หมายถึง ความรู้ทาง
โภชนาการระดับต่ำา

ค่าคะแนน 11 - 15 หมายถึง ความรู้
ทางโภชนาการระดับพอใช้

ค่าคะแนน 16 – 20 หมายถึง ความรู้
ทางโภชนาการระดับดี

ส่วนที่ 3. แบบสอบถามการปฏิบัติตนใน
การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง
ประกอบด้วย ความถ่ีในการรับประทานอาหารประเภท
ข้าว แป้ง และน้ำาตาล เนื้อสัตว์ ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง 
ผัก ผลไม้ กะทิ น้ำามัน และเครื่องดื่มต่างๆ ลักษณะ
คำาตอบเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ ปฏิบัติ
เป็นประจำา ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติบ่อย ปฏิบัตินานๆ 
ครั้ง และ ไม่เคยปฏิบัติเลย จำานวน 32 ข้อ      
ความหมายของแต่ละระดับ มีดังนี้ 

ปฏิบัติ เป็นประจำา หมายถึง ผู้ป่วย         

โรคความดันโลหิตสูงบริโภคอาหารน้ันเป็นประจำาทุกวัน
ปฏิบัติบ่อยครั้ง หมายถึง ผู้ป่วยโรคความ

ดันโลหิตสูงบริโภคอาหารนั้น 4-6 ครั้ง ใน 1 
สัปดาห์

ปฏิบัติบ่อย หมายถึง  ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงบริโภคอาหารนั้น 1-3 ครั้งใน 1 สัปดาห์

ปฏิบัตินานๆ ครั้ง หมายถึง ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงบริโภคอาหารนั้น 1- 3 ครั้ง ใน 1 
เดือน

ไม่เคยปฏิบัติเลย หมายถึง ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงไม่เคยบริโภคอาหารนั้น
กำ�หนดก�รให้คะแนนดังนี้  

- ข้อคำาถามเชิงบวก หมายถึง ข้อคำาถาม
นัน้เปน็การปฏบิตัตินในการบรโิภคอาหารทีค่วรเลอืก
บริโภค  

ปฏิบัติเป็นประจำา ให้ 4 คะแนน
ปฏิบัติบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัติบ่อย ให้  2 คะแนน
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ให้ 1 คะแนน
ไม่เคยปฏิบัติ ให้ 0 คะแนน
- ข้อคำาถามเชิงลบ หมายถึง ข้อคำาถาม

นั้นเป็นการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารที่ไม่ควร
เลือกบริโภค

ปฏิบัติเป็นประจำา ให้ 0 คะแนน
ปฏิบัติบ่อยครั้ง ให้ 1 คะแนน
ปฏิบัติบ่อย ให้  2 คะแนน
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ให้ 3 คะแนน
ไม่เคยปฏิบัติ ให้ 4 คะแนน
- คะแนนการปฏิบัติตนในการบริโภค

อาหารแต่ละข้อทั้งในข้อคำาถามเชิงบวก และเชิงลบ 
มีค่าคะแนนต่ำาสุดเท่ากับ 0 คะแนน และมีค่า
คะแนนสูงสุดเท่ากับ 128 คะแนน การแบ่งระดับ  
การปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ การ
ปฏิบัติตนในการการบริโภคอาหารระดับต่ำามาก   
ระดับต่ำา ระดับพอใช้ และระดับดี  
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นิพนธ์ต้นฉบับ
ความรู้ทางโภชนาการและการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปธิตา สุริยะ, ลักขณา  ไทยเครือ, ศักดา   พรึงล�าภู 

ก�รแปลคว�มหม�ยค่�คะแนนทั้งหมดแบ่งเป็น 4 
ระดับ  ดังนี้

ค่าคะแนน 0-32 หมายถึง การปฏิบัติตน
ในการการบริโภคอาหารต่ำามาก

ค่าคะแนน 33-64 หมายถึง การปฏิบัติ
ตนในการการบริโภคอาหารต่ำา

ค่าคะแนน 65-96 หมายถึง การปฏิบัติ
ตนในการการบริโภคพอใช้

 ค่าคะแนน 97-128 หมายถึง การปฏิบัติ
ตนในการการบริโภคดี
ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

- ขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ  

- วิเคราะห์ระดับความรู้ทางโภชนาการ 
และการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยสถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ 

- วิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความรู้ทางโภชนาการ
และการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA)

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
ศึกษากับความรู้ทางโภชนาการและการปฏิบัติตนใน
การบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่า 
Relative Risk และ 95% Confidence Interval  
(RR; Lower, Upper) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาเร็จรูป 
ผลการศึกษา

1.ข้อมูลทั่วไป
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.00 

อายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 95 มีดัชนีมวลกาย    
≥ 23 กิโลกรัม/เมตร2 ร้อยละ 67.10  จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 63.50 มีโรคประจำาตัว
ร่วมด้วยร้อยละ 48.00 ในผู้ที่มีโรคประจำาตัวพบว่า 
2 อันดับแรกคือ โรคไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 30.00 
และโรคเบาหวาน ร้อยละ 13.70 อาหารที่รับ

ประทานเป็นประจำา  ทำาเองที่บ้าน ร้อยละ 73.70 
เคยได้รับความรู้เรื่องอาหารโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ 64.60  รับประทานยาลดความดันโลหิตสูง
ตามคำาสั่งแพทย์  ทุกครั้ง ร้อยละ 56.90
2.ระดับคว�มรู้ท�งโภชน�ก�ร (n=540)
กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้ทางโภชนาการระดับพอใช้ 
ร้อยละ 48.90 รองลงมามีความรู้ทางโภชนาการ
ระดับดีเพียง ร้อยละ 30.70 มีความรู้ทางโภชนาการ
ในระดับต่ำา และต่ำามาก ร้อยละ 17.40 และ 3.00  
ตามลำาดับ (ตารางที่ 1) กลุ่มตัวอย่างขาดความรู้
เรื่องอาหารโรคความดันโลหิตมากที่สุด 3 ลำาดับแรก  
ได้แก่ การบริโภคถั่วเมล็ดแห้งเพื่อให้ได้ใยอาหาร  
น้ำาพริกที่ปรุงด้วยเกลือโซเดียมในปริมาณมาก และ
การเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อย
ต�ร�งที่ 1 จำ�นวน ร้อยละ ของระดับคว�มรู้ท�ง

โภชน�ก�รของกลุ่มตัวอย่�ง 
 ระดับความรู้ทางโภชนาการ จำานวน(คน) ร้อยละ
 ต่ำามาก (0-5 คะแนน) 16    3.00 
 ต่ำา (6-10 คะแนน) 94 17.40
 พอใช้ (11-15 คะแนน) 264 48.90
 ดี (16-20 คะแนน) 166 30.70

3.ระดบัก�รปฏบิตัตินในก�รบรโิภคอ�ห�ร (n = 540) 
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตนใน

การบริโภคอาหารอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 82.30   
รองลงมามีการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารอยู่ใน
ระดับต่ำา ร้อยละ 9.40  และมีการปฏิบัติตนในการ
บริโภคอาหารอยู่ในระดับดีเพียง ร้อยละ 8.30  
(ตารางที่ 2) กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติตนในการ
บริโภคอาหารไม่ดีเป็นประจำามากที่สุด 3 ลำาดับแรก 
ได้ แก่  มี ก าร ใช้ กะปิ ในการประกอบอาหาร             
รับประทานถั่วเมล็ดแห้งน้อย และรับประทาน    
ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือน้อย

ต�ร�งที่ 2 จำ�นวน ร้อยละ ของระดับก�รปฏิบัติตน
ในก�รบริโภคอ�ห�รของกลุ่มตัวอย�่ง 
  ระดับการปฏิบัติตน               จำานวน(คน) ร้อยละ
 ต่ำามาก (0 – 32 คะแนน) 0 0.00
 ต่ำา (33 – 64 คะแนน) 51 9.40
 พอใช้ (65 – 96 คะแนน) 444 82.30
 ดี  (97 – 128 คะแนน) 45 8.30

4.เปรียบเทียบคว�มสัมพันธ์ระหว่�งข้อมูลส่วน
บุคคลกับคว�มรู้ท�งโภชน�ก�รของกลุ่มตัวอย่�ง
กลุ่มตัวอย่าง ที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี มีความรู้
ทางโภชนาการดีกว่ากลุ่มตัวอย่างในทุกระดับอายุ 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41-60 ปี มีระดับคะแนน
ความรู้เฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 13.53 คะแนน  เพศ
หญิง มีความรู้ทางโภชนาการดีกว่าเพศชายโดยกลุ่ม
ตัวอย่างเพศหญิง มีระดับคะแนนความรู้เฉลี่ย 
(Mean) เท่ากับ 13.45 คะแนน กลุ่มตัวอย่างที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปมีความรู้ทาง
โภชนาการดีกว่ากลุ่มตัวอย่าง ที่มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือน้อยกว่า โดยกลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาขึ้นไป มีระดับคะแนน
ความรู้เฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 15.09 คะแนน และ
ระดับการศึกษากับความรู้ทางโภชนาการมีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
กลุม่ตวัอยา่งทีม่รีะดบัดชันมีวลกาย≥23.00 กโิลกรมั/

ต�ร�งที่ 3 เปรียบเทียบคว�มสัมพันธ์ระหว่�งข้อมูลส่วนบุคคลกับคว�มรู้ท�งโภชน�ก�รของกลุ่มตัวอย�่ง

ปัจจัย จำานวน 
(ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ย (Mean)
คะแนนความรู้ 
ทางโภชนาการ

95% Confidence 
Interval for Mean

p-value

อายุ
     20-40
     41-60
     61-90

27 (5.00)
289 (53.50)
224 (41.50)

13.93
13.53
12.88

12.77 - 15.09
13.13 - 13.93
12.42 - 13.33

0.06

เพศ
     ชาย
     หญิง

173 (32.00)
367 (68.00)

12.93
13.45

12.41 - 13.45
13.09 - 13.80

0.10

ระดับการศึกษา
     ไม่ได้เรียน
     ประถมศึกษา
     มัธยมศึกษาขึ้นไป

112 (20.70)
343 (63.50)
85 (15.70)

12.13
13.20
15.09

11.47 -12.80
12.84 – 13.57
14.57 – 15.62

0.00**

ดัชนีมวลกาย
     < 18.50
     >  18.50 – 22.99
     >  23.00 

26 (4.80)
152 (28.10)
362 (67.00)

12.15
12.88
13.53

11.08 – 13.22
12.31 – 13.44
13.18 – 13.89

0.03*

*p  < 0.05    ** p < 0.01

เมตร2 มีความรู้ทางโภชนาการดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มดีชันมีวลกาย<18.50 กโิลกรมั/เมตร2   และ≥18.50-
22.99 กิโลกรัม/เมตร2 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
ดัชนีมวลกาย≥23.00 กิโลกรัม/เมตร2 มีระดับ
คะแนนความรู้เฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 13.53 คะแนน 
ระดับดัชนีมวลกายกับความรู้ทางโภชนาการมีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(ตารางที่ 3)
5.เปรียบเทียบคว�มสัมพันธ์ระหว่�งข้อมูลส่วน
บุคคลกับก�รปฏิบัติตนในก�รบริโภคอ�ห�รของ
กลุ่มตัวอย่�ง 

กลุ่มตัวอย่าง ที่มีอายุระหว่าง 61-90 ปี 
มีการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารดีกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างในทุกระดับอายุ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 
61-90 ปี มีระดับคะแนนการปฏิบัติตนเฉลี่ย 
(Mean) เท่ากับ 82.31 คะแนน และอายุกับการ
ปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนเพศกับ
การปฏิบัติตนในการบริโภคอาหาร เพศหญิงมีการ
ปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารดีกว่าเพศชาย โดย
กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง มีระดับคะแนนการปฏิบัติตน
เฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 81.77 คะแนน และเพศกับ
ระดับการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารมีความ
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สัมพันธ์กันออย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01  
การเปรียบระดับการศึกษากับการปฏิบัติตนในการ
บริโภคอาหารพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีไม่ได้เรียน
หนังสือมีการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารดีกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ได้เรียนหนังสือในทุกระดับระดับการ
ศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีระดับ
คะแนนการปฏิบัติตนเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 91.94 
คะแนน และระดับการศึกษากับการปฏิบัติตนในการ
บริโภคอาหารไม่มีความสัมพันธ์กัน การเปรียบเทียบ
ระหว่างดัชนีมวลกายกับการปฏิบัติตนในการบริโภค
อาหารของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
ดัชนีมวลกาย≥18.50-22.99 กิโลกรัม/เมตร2  มีการ
ปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารดีกว่ากลุ่มตัวอย่างใน
ทุกระดับของดัชนีมวลกาย โดยกลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับดัชนีมวลกาย≥18.50-22.99 กิโลกรัม/เมตร2 
มีระดับคะแนนการปฏิบัติตนเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 
81.09 คะแนน และระดับดัชนีมวลกายกับการ
ปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กัน

ต�ร�งที่ 4 เปรียบเทียบคว�มสัมพันธ์ระหว�่งปัจจัยส่วนบุคคลกับก�รปฏิบัติตนในก�รบริโภคอ�ห�ร

ปัจจัย จำานวน    
(ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ย(Mean)
คะแนน

การปฏิบัติตน 
ในการบริโภคอาหาร

95% Confidence 
Interval for Mean

p-value

อายุ
     20-40
     41-60
     61-90

27 (5.00)
289 (53.50)
224 (41.50

75.59
78.69
82.31

71.27 – 79.92
77.32 – 80.05
80.76 – 83.87

0.00**

เพศ
     ชาย
     หญิง

173 (32.00)
367 (68.00)

76.35
81.77

74.71 – 77.98
80.54 – 83.00

0.00**

ระดับการศึกษา
     ไม่ได้เรียน
     ประถมศึกษา
     มัธยมศึกษาขึ้นไป

112 (20.70)
343 (63.50)
85 (15.70)

81.94
79.52
79.59

79.78 – 84.10
78.28 – 80.77
76.81 – 82.37

0.17

ดัชนีมวลกาย
     < 18.50
     >  18.50 – 22.99
     >  23.00 

26 (4.80)
152 (28.10)
362 (67.00)

74.12
81.09
80.02

66.81 – 79.42
79.07 – 83.11
78.84 – 81.20

0.02*

ระดับความรู้ทางโภชนาการ
     ต่ำา
     พอใช้
     ดี

110 (20.40)
264 (48.90)
166 (30.70)

76.18
80.26
82.23

74.08 – 78.28
78.89 – 81.62
80.27 – 84.20

0.00**

*p  < 0.05          **p < 0.01

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การเปรียบ
เทียบการความรู้ทางโภชนาการกับการปฏิบัติตนใน
การบริโภคอาหารพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ทาง
โภชนาการระดับดี มีระดับคะแนนการปฏิบัติตนใน
การบริโภคอาหารดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ทาง
โภชนาการในระดบัต่ำาและพอใช ้โดยมรีะดบัคะแนน
การปฏิบัติตนเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 82.23 คะแนน 
และระดับการความรู้ทางโภชนาการกับการปฏิบัติ
ตนในการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ตารางที่ 4)
6. คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งปจัจยัทีศ่กึษ�กับคว�มรูท้�ง
โภชน�ก�ร

ปัจจัยศึกษาที่สัมพันธ์กับระดับความรู้ทาง
โภชนาการที่ไม่ดีของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ  
ระดับการศึกษา และเคยได้รับความรู้เรื่องอาหาร
โรคความดันโลหิตสูงมาก่อน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่ศึกษาเพศกับความรู้ทางโภชนาการ พบว่า 
เพศ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติกับ

ความรู้ทางโภชนาการ   เพศชายมีระดับความรู้ทาง
โภชนาการไม่ดีมากกว่าเพศหญิง 1.17 เท่า  อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เรียน
หนังสือมีระดับความรู้ทางโภชนาการไม่ดีมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ได้เรียนหนังสือ 1.27 เท่า อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ  กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยได้รับความรู้
เรื่องอาหารโรคความดันโลหิตมีระดับความรู้ทาง
โภชนาการไม่ดีมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยได้รับ
ความรู้เรื่องอาหารโรคความดันโลหิต 1.24 เท่า
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5)
7. คว�มสัมพันธ์ระหว�่งปัจจัยที่ศึกษ�กับก�รปฏิบัติ
ตนในก�รบริโภคอ�ห�ร

ต�ร�งที่ 5 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งปัจจัยที่ศึกษ�กับคว�มรู้ท�งโภชน�ก�ร  
ปัจจัยส่วนบุคคล           ความรู้ทางโภชนาการของกลุ่มตัวอย่าง 
  ไม่ดี (ร้อยละ) ดี (ร้อยละ) RR (95%CI)

เพศ
 ชาย 133 (76.90)  40 (23.10) 1.17 (1.05, 1.31)* 
 หญิง 241 (65.70) 126 (34.30)
ระดับการศึกษา
 ไม่ได้เรียน  93 (83.00)  19 (17.00) 1.27 (1.14, 1.41) ** 
 เรียน 281 (65.70) 147 (34.30)
เคยได้รับความรู้เรื่องอาหารโรคความดันโลหิตสูง 

 ไม่เคย 151 (79.10)  40 (20.90) 1.24 (1.11, 1.38) ** 
 เคย 223 (63.90) 126 (36.10) 

*p  <0.05  ** p <0.01

ต�ร�งที่ 6  คว�มสัมพันธ์ระหว่�งปัจจัยที่ศึกษ�กับก�รปฏิบัติตนในก�รบริโภคอ�ห�ร

        ปัจจัย  การปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง
   ไม่ดี (ร้อยละ) ดี (ร้อยละ)       RR (95% CI) 
อายุ
 20 – 60 300 (94.90) 16 (5.10) 1.09 (1.03, 1.15) ** 
 61 – 90 195 (87.10) 29 (12.90)
เพศ
 ชาย 167 (96.50) 6 (3.50) 1.08 (1.03, 1.13) ** 
 หญิง 328 (89.40) 39 (10.60)
ดัชนีมวลกาย
 >  23.00 339 (93.60) 23 (6.40) 1.10 (1.00, 1.80)
 <  22.99 156 (87.60) 22 (12.40)
เคยได้รับความรู้เรื่องอาหารโรคความดันโลหิต
 ไม่เคย 179 (93.70) 12 (6.30) 1.04 (0.96, 1.09)
 เคย 316 (90.50) 33 (9.50)
ความรู้ทางโภชนาการ
 ไม่ด ี 347 (92.80) 27 (7.20) 1.04 (0.98, 1.11)
 ดี 148 (89.20) 18 (10.80)
* p <0.05         ** p <0.01   

ปัจจัยศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับระดับการปฏิบัติตน
ในการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  อายุ  
เพศ ดัชนีมวลกาย ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
ศึกษาอายุกับการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหาร พบ
ว่าอายุมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ กับ
การปฏิบัติตนในการบริโภคอาหาร กลุ่มตัวอย่างอายุ
ระหว่าง 20-60 ปี มีระดับการปฏิบัติตนในการ
บริโภคอาหารไม่ดีมากกว่ากลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 
61-90 ปี 1.09 เท่า เพศชายมีระดับการปฏิบัติตน
ในการบริโภคอาหารไม่ดีมากกว่าเพศหญิง 1.08 เท่า 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
ดัชนีมวลกาย≥23.00 กิโลกรัม/เมตร2 มีการปฏิบัติ
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ตนไม่ดีมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับดัชนีมวลกาย  
≤22.99 กิโลกรัม/เมตร2 1.10 เท่า  อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิต (ตารางที่ 6)

สรุปและข้อเสนอแนะ
ความรู้ทางโภชนาการของกลุ่มตัวอย่าง

อยู่ในระดับพอใช้จนถึงต่ำา มีการปฏิบัติตนในการ
บริโภคอาหารในระดับดีน้อยมาก ได้นำาผลการศึกษา
ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดโปรแกรมให้โภชนศึกษา
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง หรือผู้ป่วยโรคอื่นๆ 
โดยคำานึงส่วนประกอบในอาหาร และคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารแต่ละชนิด โดยเน้นเรื่อง 
อาหารที่มีโซเดียม  โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์  
และอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูง รวมถึงเครื่องดื่ม 
ต่างๆ ตามวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร วิถีการ
ดำาเนินชีวิตและรายการอาหารในท้องถิ่นพื้นบ้าน    
ที่ผู้ป่วยนิยมบริโภคเป็นประจำา 

ควรมีการให้โภชนศึกษาและประเมิน
ความรู้ทางโภชนาการและการบริโภคอาหารของ    
ผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยเห็น
ความสำาคัญในการดูแลตนเองด้านโภชนาการได้   
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาครั้ งนี้ ผู้ ศึ กษาขอขอบคุณ        

ผู้อำานวยการโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน ห้องตรวจเบอร์ 25 โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างทุกท่าน ที่ให้
ความร่วมมือในการศึกษาจนสำาเร็จลุล่วงด้วยดี
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HyperteNsioN  patieNts   at CHiaNgrai  praCHaNuKroH Hospital
ABSTRACT

Phathita  Suriya* , Lakkana Thaikruea**, Sakda  Pruenglampoo***

Background and objectives

The objectives of this research were to determine nutritional knowledge (NK), 
food  consumption (FC) and associated factors in hypertension patients  at  Chiangrai 
Prachanukroh Hospital. 
Medthod

It was a cross sectional study. There were 540 patients who attended hospital 
during March and April, 2010 and participated in the study. The participants were 
interviewed about health status, family history, NK and FC. Data analysis included One 
- Way ANOVA and Relative Risk (95% Confidence Interval). 
Results

The majority of the patients were female (68%), mean age was 58.94±11.54 
years. 64.60 % had been received the knowledge of food for hypertension, and 48.90% 
had the approval level in NK. For FC behavior, the majority of the participants had 
behavior at moderate level (82.30%). The factors that statistically significant associated 
with NK were  gender, education and prior knowledge about food for hypertension.  
Male participants were more moderate to poor NK 1.17 times of female participants 
(95% CI: 1.05 - 1.31).  The participants without education were more likely to have 
poor NK 1.27 times than those who had education (95% CI: 1.14-1.41).  The participants 
who had never received knowledge about food for hypertension were more likely to 
have poor NK than those who had received knowledge 1.24 times (95% CI: 1.11-1.38). 
The factors that statistical significance associated with FC behavior were age and 
gender.  The participants aged  ≤ 60 years were more likely to have bad FC behavior 
than those who had age > 60 years 1.09 times (95% CI: 1.03-1.15).  Male participants 
were more likely to have bad FC behavior than female participants  1.08 times (95% 
CI: 1.03-1.13). In addition, it was found statistical significance association between the 
levels of BMI and FC behavior (p< 0.05).

The findings are useful for improving patient care, including providing nutrition 
education.  Further evaluation is need after improvement.
Key words

Knowledge of  Nutritional, Behavior, Food  Consumption, Hypertension
   *  Nutrition  Department  Chiangrai  Prachanukroh Hospital.
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บทความฟื้นฟูวิชาการ
Bell's palsy

บทนำ�
ผู้ป่วยชายอายุ 50 ปี แข็งแรงดี ไม่มีโรค

ประจำ�ตัว สังเกตว่�มุมป�กข้�งขว�ตก ตรวจ
ร่�งก�ยพบใบหน้�สองข้�งไม่เท่�กัน น้ำ�ล�ยย้อยที่
มุมป�กด้�นขว� ต�ขว�หลับไม่สนิท ไม่ส�ม�รถแยก
เขี้ยวข้�งขว�ได้

คำาถามคือ จะทำาอย่างไรกับผู้ป่วยรายนี้ 
และผู้ป่วยรายนี้ต้องการการรักษาที่เร่งด่วนหรือไม่

บทความนี้ได้ถือเป็นการทบทวนวิชาการ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รู้จัก โรค Bell’s palsy การ
วินิจฉัยและการรักษา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำาไป
ปรับใช้และดูแลผู้ป่วยได้

Bell
,
s palsy (โรคป�กเบี้ยว) 

bell's palsy เกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณ
ใบหน้าอัมพาตไปครึ่งซีก แต่แขนขายังแข็งแรงเป็น
ปกติ บางทีเรียกว่าอัมพาตปากเบี้ยว (Facial Palsy) 
The clinical problem

ใบหน้�อ่อนแรงข้�งเดียวมีส�เหตุส่วน
ใหญ่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) และ 
bell’s palsy ประวัติและการตรวจร่างกายทาง
ระบบประสาทจะสามารถแยกว่าความผิดปกตินั้นว่า
เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทสมองส่วน
กลาง (Central nervous system) หรือ ระบบ
ประสาทส่วนปลาย (Peripheral nervous system) 

หากความผิดปกติเกิดที่ระบบประสาท
ส่วนกลางจำาเปน็ตอ้งมกีารตรวจเอกซเ์รยค์อมพวิเตอร ์
สมอง เพื่อตรวจว่ามีการขาดเลือด มีการติดเชื้อ 
หรือมีการอักเสบของสมองหรือไม่ ส่วนการตรวจ
อื่นๆ อาจพิจารณาการตรวจน้ำาไขสันหลัง (CSF), 
CBC, syphilis, anti HIV เป็นต้น หากใบหน้าอ่อนแรง

ที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย 
ส่วนใหญ่มักไม่พบสาเหตุ และไม่จำาเป็นต้องทดสอบ
เพิ่มเติมในทันที 

อุบัติการณ์ของการเกิด bell’s palsy1,2 
ประมาณ 20 ถึง 30 รายต่อประชากร 100,000 
คนต่อปี ซึ่งพบเป็นสาเหตุ 60 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์
ของผู้ป่วยที่มีอ�ก�รใบหน้�อ่อนแรงข้�งเดียว    
อุบัติการณ์ในเพศชายเท่ากับเพศหญิง อายุเฉลี่ยของ    
ผู้ป่วยประมาณ 40 ปี และสามารถพบได้ทุกช่วง
อายุ อุบัติการณ์ต่ำาสุดในเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี 
และอุบัติการณ์จะเพิ่มขึ้นในช่วงอายุ 10 ถึง 29 ปี 
และคงท่ีในช่วงอายุ 30 ถึง 69 ปี และสามารถพบได้ 
ในผูป้ว่ยทีอ่ายมุากกวา่ 70 ป ีผูป้ว่ยสว่นใหญส่ามารถ 
ฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติ แต่บางรายอาจมีใบหน้า 
อ่อนแรงถาวร ซึ่งปัจจัยเสี่ยงได้แก่ อายุมาก     
ความดันโลหิตสูง มีความผิดปกติของการรับรส     
มีอาการปวดบริเวณกกหู โดย complete facial 
weakness จะสามารถตรวจพบการลดลงของการนำา
ไฟฟ้าจากการตรวจไฟฟ้ากล้ามเนื้อใบหน้า (EMG) 
หลังเกิดอาการ 4-10 วัน

ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ เบาหวาน, 
ความดนัโลหติสงู, การตดิเชือ้เอดส,์ Lyme disease, 
Ramsey hunt syndrome (facial palsy with zoster 
oticus), sarcoidosis, Sjogren’s syndrome, 
parotid-nerve tumors, eclampsia and amyloidosis 

อัตราการเกิดเป็นซ้ำาพบได้น้อย และหาก
เกดิใบหนา้ออ่นแรงทัง้สองขา้งใหน้กึถงึ myasthenia 
gravis หรือมีความผิดปกติบริเวณ base of brain 
ซึ่งเป็นบริเวณที่ facial nerve ออกจาก pons

กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Bell
,
s palsy (โรคป�กเบี้ยว)

ฐานุตร์ ถมังรักษ์สัตว์ พบ.
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บทความฟื้นฟูวิชาการ
ฐานุตร์ ถมังรักษ์สัตว์

บทความฟื้นฟูวิชาการ
Bell's palsy

การวินิจฉัย

ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ด้วยอาการที่เกิด
จากความผิดปกติของเส้นประสาทสมองเส้นที่ 7 
หรือ facial Nerve (รูปที่ 1) ได้แก่ ใบหน้าอ่อนแรง 
ข้างเดียว หลับตาไม่สนิท มุมปากตก ซึ่งมักเกิดอย่าง
รวดเร็ว บางรายอาจปวดศีรษะบริเวณหลังหู ได้ยิน
เสียงดังกว่�ปกติในหูข้�งเดียวกับท่ีมีหน้�เบ้ียวร่วมด้วย

facial nucleus ข้างเดียวกัน (รูปที่ 2) การทดสอบ
สามารถทำาได้ง่ายโดยให้ผู้ป่วยหลับตา (เป็นการ
ทดสอบบริเวณใบหน้าส่วนบน) และยิงฟัน (เป็นการ
ทดสอบใบหน้าส่วนล่าง) ซึ่งผู้ป่วยจะไม่สามารถ
หลับต�ได้สนิทและยกมุมป�กได้ นอกจ�กนี้ถ้�พย�ธิ
สภาพอยู่เหนือต่อ geniculate ganglion ก็จะทำาให้
ผู้ป่วยมีความผิดปกติของการรับรส และการผลิต
น้ำาตา ทำาให้ผู้ป่วยมีปัญหากระจกตาแห้ง จึงจำาเป็น
ต้องใช้น้ำาตาเทียม และปิดตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
และกระจกต�แห้ง

MRI brain: ไม่มีข้อบ่งชี้ให้ทำาทุกราย 
ความผิดปกติท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือ contrast enhancement 
บริเวณ distal intracanalicular และ  labyrinthine 
segment of facial nerve นอกจากนี้ยังพบความ
ผิดปกติของ geniculate ganglion, proximal an 
distal tympanic and mastoid portion of facial 
nerve 

Electrodiagnostic studies: อาจพบ 
incomplete return of facial motor function 
and synkinesis (involuntary movement of facial 
muscles accompanying facial movement)   
เป็นผลตามมาในระยะยาวในผู้ป่วยบางราย โดย 
electrical testing ไม่ควรทำาภาย 3 วันแรกที่มี
อาการเพราะ axonal degeneration จะสามารถ
ตรวจพบได้หลังเกิดพยาธิสภาพ 2-3 วัน
Medical treatment

1,2 
ร้อยละ 71 ของผู้ป่วย Bell’s palsy 

ส�ม�รถห�ยเองได้โดยที่ไม่ได้รับก�รรักษ� และร้อย
ละ 84 สามารถหายเองเกือบปกติ โดยที่ 20-30 
เปอร์เซ็นต์ไม่สามารถหายเองได้และต้องการรักษา
เพิ่มเติม ประมาณครึ่งศตวรรษก่อน ศัลยแพทย์
ที่ทำาการผ่าตัด decompression ผู้ป่วย bell’s 
palsy ได้อธิบายว่าพบการบวมของfacial nerve ซึ่ง
ตรงกับลักษณะที่เห็นจาก MRI และต่อมายังมีการ
ตรวจพบ herpes simplex virus (HSV) ใน น้ำา
หลอ่เลีย้งเสน้ประสาทในผูป้ว่ย bell’s palsy อกีดว้ย

มีการศึกษาเชิงสำารวจเปรียบเทียบผู้ป่วย 

ขั้นตอนแรกของการวินิจฉัย คือ การ
ตรวจร่างกายเพื่อแยกว่าเป็นความผิดปกติของระบบ
ประสาทส่วนกลางหรือส่วนปลาย ซึ่งการตรวจ
ส�ม�รถทำ�ได้อย่�งรวดเร็วโดยก�รสังเกต และถ�ม
คำาถาม 2-3 ข้อ หากเป็นความผิดปกติของระบบ
ประส�ทส่วนกล�งจะพบใบหน้�อ่อนแรงข้�งเดียว
เฉพาะส่วนล่าง อันเนื่องมาจากพยาธิสภาพอยู่เหนือ
กว่าบริเวณ facial nucleus ด้านตรงข้าม ส่วน
ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายจะมีการ
อ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าทั้งส่วนบนและส่วน
ล่าง เพราะพยาธิอยู่บริเวณ facial nerve หรือ 

รูปที่ 1: กายวิภาคของ Facial nerve และการวินิจฉัย 
Peripheral facial weakness1

รปูที ่2 : Central and Peripheral facial weakness1

bell’s palsy ที่ได้รับ prednisolone 40 mg/day 
เป็นเวลา 4 วัน และลดลงเป็น 8 mg/day ภายใน 
12 วัน กับกลุ่มควบคุม ผลคือ ไม่พบผู้ป่วยที่มี 
complete facial paralysis ในกลุ่มที่ได้รับการ
รกัษาดว้ย prednisolone แตพ่บผูป้ว่ยทีม่ ีcomplete 
facial paralysis ร้อยละ 10 ในกลุ่มที่ไม่ได้รับการ
รักษ�

การศึกษาต่อมายังพบว่ามีอัตราการกลับ
มาทำางานของ facial nerve ที่สูงกว่าในผู้ป่วยที่ได้
รับการรักษาด้วย prednisolone เทียบกับ placebo

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในผู้ป่วยเบา
หวานที่มี bell’s palsy พบว่าในกลุ่มที่ได้รับ 
prednisolone มีอัตราการหาย 97 % เปรียบเทียบ
กับกลุ่มที่ไม่ได้รับยาอัตราการหาย 58 %

ใน meta-analysis ก็แสดงให้เห็นว่าใน
กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ glucocorticoids จะมีอาการ
ใบหน้าอ่อนแรงดีขึ้นว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยาอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ

อย่างไรก็ตามมีบางรายงานการศึกษาไม่
พบว่ามีความแตกต่างของอัตราการหายอย่างมีนัย
สำ าคัญทางสถิติ ในกลุ่ มที่ ได้ รั บการรั กษาด้ วย 
prednisolone กับ กลุ่ม placebo หลังการรักษา 6  เดือน

มีการศึกษาหนึ่ ง เปรี ยบเทียบผู้ ป่ วย        
ที่ได้รับ prednisolone 1 mg/kg เป็นเวลา 10 วัน 
และค่อยๆ ลดลงจนหมดภายใน 16 วัน กับ 
acyclovir 800 mg 3 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 10 วัน 
หลังจากน้ัน 3 เดือนพบว่าในกลุ่มท่ีได้รับ prednisolone 
มี facial muscle strength ดีกว่าในกลุ่มที่         
ได้รับ acyclovir 

อีกการศึกษาพบว่าผู้ป่วยท่ีได้รับ predni  
solone ร่วมกับ acyclovir จะมี facial nerve กลับ
มาทำางานมากกว่า และสามารถป้องกัน partial nerve 
degeneration ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับ prednisolone 
อย่�งเดียว

จ�กข้อมูลที่กล่�วม�จะเห็นว่� ในก�ร
รกัษา Bell’s palsy การใหย้าในกลุม่ glucocorticoid 
สามารถลดอัตราการเกิด facial paralysis อย่าง

ถาวรได้ นอกจากนี้อาจพิจารณาการให้ยาอื่นเพื่อ
ป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดร่วม เช่นการให้
น้ำาตาเทียมเพื่อป้องกันตาแห้ง หรือให้ยาปฏิชีวนะ
ป้ายตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เป็นต้น 
Surgical decompression

ผู้ป่วยบางรายอาจจำาเป็นต้องได้รับการ
ผ่าตัด ในกรณีที่มีการกดทับของ facial nerve โดย
เฉพาะบริเวณ meatal foramenซึ่งเป็นทางผ่านของ 
facial nerve ที่แคบที่สุด ซึ่งจะพบว่ามีการบวมของ 
facial nerve แต่อย่างไรก็ตามบทบาทของ surgical 
decompression ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่3

สรุป
โรค Bell’s palsy ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์

ด้วยอาการผิดปกติบริเวณใบหน้า หลับตาไม่สนิท 
มุมปากตก ถึงแม้ไม่ใช่โรคร้ายแรง สามารถหายเองได้ 
แต่มักก่อให้เกิดความกังวลและเป็นปัญหาต่อผู้ป่วย 
ก�รวินิจฉัยส�ม�รถทำ�ได้ง่�ยโดยก�รสังเกต และ
วินิจฉัยอย่างรอบคอบ และการให้ยากลุ่ม Glucocorticoid 
เป็นทางเลือกท่ีดีสำาหรับผู้ป่วยทุกรายหากไม่มีข้อห้ามใช้ 
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รายงานผู้ป่วย
คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด Brugada ( Brugada EKG pattern)

ในผู้ป่วยที่กินยา Amitriptyline เกินขนาด

คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด Brugada ( Brugada EKG pattern) 
ในผู้ป่วยที่กินยา Amitriptyline เกินขนาด

วัฒนา  วงศ์เทพเตียน*, ณัฏฐา   วรชาติ** 

บทคัดย่อ
ภาวะ Brugada syndrome เป็นภาวะที่ผู้ป่วยมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีลักษณะ ST elevation 

และ down-sloping ST segment in V1-3 ร่วมกับ T inversion โดยไม่มี reciprocal ST depression 
และมี right bundle branch block pattern ร่วมกับมีหัวใจหยุดเต้นอย่างเฉียบพลัน ในบทความนี้ 
ได้เสนอผู้ป่วยที่กินยา amitryptyline เกินขนาด และคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีลักษณะ Brugada (Brugada 
electrocardiographic pattern )และ คลื่นไฟฟ้าหัวใจกลับสู่ปรกติหลังจากได้รับการรักษาด้วย Sodium 
bicarbonate 
คำ�สำ�คัญ

Brugada, Brugada syndrome, amitriptyline overdose, Tricyclic antidepressant 
overdose

 * กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

** แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
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รายงานผู้ป่วย
วัฒนา  วงศ์เทพเตียน, ณัฏฐา วรชาติ

ผู้ป่วยหญิงอายุ 64 ปี อาชีพทำานา 
ภูมิลำาเนาอยู่อำาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ญาติพบ
วา่ผูป้ว่ยไมรู่ต้วั หมดสต ิหลังจากกนิยา amitriptyline 
ขนาด 25 มิลลิกรัม ประมาณ 1 กำามือ 4 ชั่วโมง
ก่อนมาโรงพยาบาล ญาตินำ าส่ งห้องฉุก เฉิน          
โรงพยาบาลชุมชน แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ แล้วส่ง
มารักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
ตรวจร่างกายแรกรับ ผู้ป่วยไม่รู้ตัว ชีพจร 120 ครั้ง
ต่อนาที อัตราหายใจ 22 ครั้งต่อนาที ตรวจร่างกาย
ระบบอื่นๆ ปกติ ผู้ป่วยรายนี้ไม่มีประวัติตายแบบ
เฉียบพลันหรือไหลตายในครอบครัว ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ รวมถึงการตรวจ คลื่น
สะท้อนความถี่สูงหัวใจ (echocardiography) อยู่
ในเกณฑ์ปกติ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พบว่า            

อภิปร�ย

Brugada syndrome เป็นภาวะที่ผู้ป่วย
มีประวัติหัวใจหยุดเต้นอย่างเฉียบพลัน (Sudden 
cardiac arrest) โดยมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีลักษณะ 
J-point elevation และ down-sloping ST segment 
in V1-3, T inversion, ไม่มี reciprocal ST de-
pression และ right bundle branch block (RBBB) 
pattern เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ 
autosomal-dominant และเกิดจากความผิดปกติ
ของ Sodium channel1 ซึ่ งในผู้ป่วยรายนี้        
คลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็น RBBB และมี ST elevation 
ใน leads V1-3 ที่เข้าได้กับลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
แบบ Brugada type 12 

ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด
ในผู้ป่วยที่กินยากลุ่ม Tricyclic antidepressant 
(TCAs) เกนิขนาดไดแ้ก ่หวัใจเตน้เรว็ ความดนัโลหติ 
ต่ำาและการนำาไฟฟ้าที่ผิดปกติ เนื่องจาก TCAs     
ยังมีฤทธิ์ anticholinergic เหมือน atropine ทำาให้
เกิด sinus tachycardia และยับย้ัง Alpha receptor 
ทำาให้เกิด ความดันโลหิตต่ำาได้ 7.3-51%3-6 ส่วน    
คล่ืนไฟฟ้าผิดปรกติเกิดจากการการยับย้ัง Sodium 
channel ทำาให้การ depolarization ของ cardiac 
action potential ลดลง ทำาให้เกิด QRS complex 
กว้างขึ้น และ PR/QT interval ยาวขึ้นเกิด       
Arrhythmias7-8 เช่น Torsades de pointes.9     
ได้ง่ายขึ้น 

มีรายงานพบภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 
Brugada ในผู้ป่วยที่กิน Tricyclic antidepressant 
(TCAs) เกินขนาด10-18 และอุบัติการณ์การพบ
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจดังกล่าวในผู้ป่วยที่กินยา 
TCAs เกินขนาด 2.3-17%9,19-21 โดยส่วนใหญ่จะ
มีลักษณะดังกล่าวชั่วคราว และกลับสู่ภาวะคลื่น
ไฟฟ้าหัวใจปกติ หลังจากให้การรักษาด้วย Sodium 
bicarbonate ซึ่งกลไกการยับยั้ง Sodium channel 
เป็นกลไกเดียวกับการเกิด Brugada syndrome 
นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า TCAs ยังทำาให้
เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ Brugada ในผู้ป่วยที่มี

มีลักษณะ J-point elevation และ down-sloping 
ST segment in V1-3, T inversion, ไม่มี reciprocal 
ST depression และ right bundle branch block 
(RBBB) pattern ลักษณะดังกล่าวเข้าได้กับลักษณะ 
Brugada (Brugada pattern) ดังภาพที่ 1 

ผู้ป่วยในรายนี้ ได้รับการวินิจฉัยกินยา 
amitriptyline เกินขนาด ได้รับการรักษาด้วยการให ้
Sodium bicarbonate หลังจากนั้นในชั่วโมงที่ 18 
ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น รู้สึกตัวดี ไม่เหนื่อยหอบ      
คลื่นไฟฟ้าหัวใจมีลักษณะดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 คลื่นไฟฟ้าหัวใจแรกรับ ของผู้ป่วย ประมาณ 5 ชั่วโมงหลังจากกินยา   

ภาพที่ 2 คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย 18 ชั่วโมงต่อมา ไม่พบลักษณะของ Brugada 

ลักษณะยีนที่มีความเสี่ยงในการเกิด Brugada 
(SCN5A polymorphism; His558Arg) ถึงแม้ว่า
ได้ขนาดยา TCA ที่ไม่ได้สูงจนถึงระดับมีพิษก็ตาม22 
ในผู้ป่วยรายนี้ไม่มีประวัติโรคไหลตายหรือตายแบบ
เฉียบพลันในครอบครัว แต่ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
ญาติสายตรงไม่พบลักษณะ Brugada แต่ผู้ป่วย   
รายนี้ไม่ได้ส่งตรวจทางพันธุกรรม 

ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่พยากรณ์โรค  
ในผู้ป่วย TCAs เกินขนาด มีหลายแบบที่บ่งบอกถึง
การพยากรณโ์รคทีไ่มด่ ีเชน่ QRS duration มากกวา่ 
100 ms และ rightward T 40 ms axis23,24          

และคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่กว้างยังสามารถทำานายโอกาส
เกิดภาวะ ชัก หรือเกิด ventricular arrhythmias 
ได้แม่นยำากว่าการตรวจระดับยา TCAs ในกระแสเลือด 
อีก24 แต่การพบลักษณะ Brugada ยังไม่มีข้อสรุป  
ในการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยได้21 แต่บางรายงาน
พบว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Brugada pattern  มีโอกาส
เกิด ชัก ความดันโลหิตต่ำา และ QRS กว้างมากขึ้น 
แต่ไม่ทำาให้อัตราตายหรือเกิด ventricular arrhythmia 
มากขึ้น20 

นอกจากยากลุ่ม TCAs ยังมียาอื่นๆ ที่
สามารถทำาให้เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด Brugada ได ้
เช่น Lithium, Cocaine, antihistamine เป็นต้น9

สรุป

ภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ Brugada 
สามารถพบในผู้ป่วยที่กินยากลุ่ม TCAs เกินขนาดได้ 
และสามารถทำาให้หายเป็นปรกติหลังจากรักษาด้วย  
Sodium Bicarbonate  
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TrAsiEnT BruGAdA ElEcTrocArdioGrAphy pATTErn in 
AmiTripTylinE ovErdosE
Wattana Wongtheptian*, Nutta Worachat**

Abstract

Brugada syndrome is an autosomal-dominant disease associated with sudden 
cardiac death following  ventricular arrhythmias. Typical electrocardiography (EKG)    
pattern is ST segment elevation with down-sloping in V1-3 and T inversion without 
reciprocal ST depression and right bundle branch block pattern. We present a case 
of amitriptyline intoxication with Brugada EKG pattern and return to normal after    
sodium bicarbonate therapy.    
Keywords

Brugada,Brugada syndrome, amitriptyline overdose, Tricyclic antidepressant 
overdose

*  Department of internal medicine, Chiangrai Prachanukroh Hospital

** Internship, Chiangrai Prachanukroh Hospital
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บทคัดย่อ
เนื้องอกชนิด malignant mesothelioma เป็นเนื้องอกที่พบได้ไม่บ่อย เนื้องอกชนิดนี้ถือ

กำ�เนิดม�จ�กเซลล์ mesothelium ซึ่งเรียงตัวบุในช่องว่�งต่�งๆ ภ�ยในร่�งก�ย เช่น ช่องปอด    
(pleural cavity) ช่องท้อง (peritoneal cavity) เป็นต้น บทคว�มนี้ร�ยง�นผู้ป่วยหญิงไทย อ�ยุ 54 ปี 
ม�ตรวจด้วยอ�ก�รอืดแน่นท้องและตรวจพบว่�มีภ�วะไส้เลื่อนร่วมด้วย หลังผ่�ตัดรักษ�ไส้เลื่อน อ�ก�ร
ไม่ดีขึ้น จึงได้ทำ�ก�รส่องกล้องภ�ยในช่องท้องโดยพบ nodules ขน�ดเล็กอยู่บริเวณเยื่อบุลำ�ไส้และ
ลำ�ไส้ใหญ่ จึงได้ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ ผลก�รตรวจท�งพย�ธิวิทย�และย้อมชิ้นเนื้อเพิ่มเติม ส�ม�รถวินิจฉัย
เป็น peritoneal mesothelioma จ�กก�รซักประวัติย้อนหลัง ไม่พบประวัติก�รสัมผัสเส้นใย asbestos 
ผู้ป่วยได้รับก�รรักษ�ด้วยย�เคมีบำ�บัดสูตร cisplatin และ pemetrexed ทั้งหมด 6 รอบ พบว่� ได้
ผลตอบสนองแบบ complete response หลังจ�กนั้น 5 เดือน ผู้ป่วยเริ่มมีอ�ก�รอืดแน่นท้องเพิ่มขึ้น
และตรวจร่�งก�ย คลำ�ได้ก้อนในช่องท้อง จึงได้ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซ้ำ� พบว่�มีก้อนโตขึ้นม�ใหม่
ในท้อง จึงได้ให้ย�เคมีบำ�บัด pemetrexed ซ้ำ�อีก 2 รอบ แต่ยังพบว่�ก้อนเนื้องอกยังโตม�กขึ้น

คำ�สำ�คัญ: 
mesothelioma, เนื้องอก, ช่องท้อง, เส้นใย asbestos, เคมีบำ�บัด, cisplatin, pemetrexed

 * กลุ่มงานอายุรกรรม, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

** กลุ่มงานพยาธิวิทยา, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์



>>เชียงรายเวชสาร :: Chiangrai Medical Journal ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔90 91

รายงานผู้ป่วย
Malignant peritoneal mesothelioma

รายงานผู้ป่วย 

เอกพงศ์  ธราวิจิตรกุล, สุนิดา  ร้ิวสุวรรณ

บทนำ�

เนื้องอกชนิด malignant mesothelioma 
เป็นเนื้องอกที่พบได้ไม่บ่อย เนื้องอกชนิดนี้ถือกำ�เนิด
ม�จ�กเซลล์ mesothelium ซึ่งเรียงตัวบุในช่องว่�ง
ต่�งๆ ภ�ยในร่�งก�ย เช่น ช่องปอด (pleural 
cavity) ช่องท้อง (peritoneal cavity) เป็นต้น 
ส�เหตุของก�รเกิดเนื้องอกชนิดนี้ ได้แก่ ก�รสัมผัส
เส้นใย asbestos จ�กก�รประกอบอ�ชีพ เช่น ก�ร
ทำ�ง�นภ�ยในเหมืองแร่ และก�รติดเชื้อไวรัส   
Simian V40 (SV40)1

ก�รสัมผสัเสน้ใย asbestos ส�ม�รถทำ�ให ้
เกิดโรค asbestosis, เนื้องอกชนิด malignant 
mesothelioma และมะเร็งปอดได้ ชนิดของเส้นใย 
asbestos ยังมีผลถึงคว�มเส่ียงในก�รเกิดโรคมะเร็งด้วย 
โดยเส้นใย asbestos แบ่งต�มคุณสมบัติ ได้แก่ 
เส้นใยชนิด serpentine (chrysotile, ‘white’ 
asbestos) และเส้นใยชนิด amphibole (amosite 
หรือ ‘brown’ asbestos, crocidolite หรือ ‘blue’ 
asbestos) ก�รสัมผัสเส้นใย asbestos ชนิด 
amphibole โดยเฉพ�ะชนิด crocidolite จะมี
โอก�สเกิดมะเร็งปอดและเนื้องอก malignant 
mesothelioma ม�กกว่�ก�รสัมผัสเส้นใยชนิด 
serpentine ซึ่งอ�จเกิดจ�กเส้นใยชนิด amphibole 
คงทนและถูกทำ�ล�ยได้ย�กกว่�เส้นใยชนิด Serpentine 
ในมนุษย์ นอกจ�กนี้ ยิ่งมีปริม�ณในก�รสัมผัส
เส้นใย asbestos ม�ก ยิ่งมีคว�มเสี่ยงในก�รเกิด
เน้ืองอกชนิด malignant mesothelioma ม�กข้ึนด้วย2 

ก�รติดเชื้อ SV40 ซึ่งเป็น DNA virus 
เป็นส�เหตุร่วมของก�รเกิดเนื้องอกชนิด malignant 
mesothelioma ซึ่งเกิดจ�กส�รพันธุกรรมจ�กไวรัส
ชนิดนี้ ไปหยุดก�รทำ�ง�นของ tumor-suppressor 
gene โดยจ�กก�รศึกษ�วิจัยพบว่� มีลำ�ดับส�ร
พันธุกรรมจ�กไวรัสชนิดนี้ ภ�ยในเนื้องอกและ
มะเร็งหล�ยชนิด ได้แก่ เนื้องอกสมอง เนื้องอก
กระดูก มะเร็งต่อมน้ำ�เหลือง และเนื้องอกชนิด 
malignant mesothelioma นอกจ�กนี้ยังพบใน

เซลล์ mesothelium ที่มีก�รแบ่งตัวผิดปกติหรือร่อง
รอยในชั้นผิวของ mesothelium อีกด้วย1 

อุบัติก�รณ์ของเนื้องอกชนิด malignant 
mesothelioma พบไดใ้นหล�ยทวปี เชน่ ออสเตรเลยี 
อเมริก� และยุโรป โดยพบผู้ป่วยประม�ณ 15-40 
ร�ยต่อประช�กร 1 ล้�นคน พบสูงสุดในประเทศ
ออสเตรเลีย สำ�หรับประเทศไทย จ�กก�รค้นห�
ข้อมูล ไม่ค้นพบร�ยง�นอุบัติก�รณ์ผู้ป่วย แต่มี
ร�ยง�นผู้ป่วย malignant mesothelioma จ�กก�ร
ประกอบอ�ชีพเป็นร�ยแรกในปี พ.ศ.2550 โดยกรม
ควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข3 

สำ�หรับเน้ืองอกชนิด malignant peritoneal 
mesothelioma แม้ส�เหตุส่วนใหญ่จะเกิดจ�ก    
ก�รสัมผัสเส้นใย asbestos เช่นเดียวกับเนื้องอก 
malignant pleural mesothelioma แต่จ�กก�รศึกษ� 
พบว่� มีผู้ป่วยเพียง 1 ใน 3 ที่มีประวัติก�รสัมผัส
เส้นใย asbestos และใช้เวล�ประม�ณ 40-45 ปี 
ภ�ยหลงัก�รสมัผสัเสน้ใย asbestos จงึแสดงอ�ก�ร
ของโรค4

ร�ยง�นผู้ป่วย

ผู้ป่วยหญิงไทย อ�ยุ 54 ปี อ�ชีพรับจ้�ง
ก่อสร้�ง ม�ตรวจด้วยอ�ก�รอืดท้องร่วมกับปวด  
ท้องน้อยร้�วลงช่องคลอดประม�ณ 4 เดือน อ�ก�ร
แน่นท้องมีม�กขึ้นขณะยืน บ�งครั้งมีปัสส�วะเล็ด
ขณะออกแรงหรือปวดปัสส�วะ คลำ�ได้ก้อนบริเวณ     
หัวเหน่� เบื่ออ�ห�ร น้ำ�หนักลด 10 กิโลกรัมใน 3 
เดือน ไม่มีตกข�วหรือเลือดออกท�งช่องคลอด 
ปฏิเสธโรคประจำ�ตัวหรือก�รใช้ย�ใดๆ เป็นประจำ� 
ตรวจร่�งก�ยที่สำ�คัญพบ bulging mass บริเวณ 
mon pubis ไม่พบต่อมน้ำ�เหลืองโต ไม่พบลักษณะ
ที่แสดงถึงโรคตับแข็ง และได้ตรวจอัลตร�ซ�วด์ของ
ช่องท้องเพิ่มเติม (30/6/2010) พบว่� มีน้ำ�ในช่อง
ท้อง (ascites) ปริม�ณเล็กน้อย แต่ไม่พบคว�มผิด
ปกติอื่น จึงได้ผ่�ตัดรักษ�ไส้เลื่อน (Herniorrhaphy)  
ระหว่�งผ่�ตัด พบว่� ascites มีสีเหลืองเข้ม       
จึงได้ส่งตรวจ Gram stain และ cytology แต่   
ไม่พบคว�มผิดปกติ หลังผ่�ตัด ผู้ป่วยยังคงมีอ�ก�ร

ปวดท้องน้อยคงเดิม เบื่ออ�ห�รและแน่นท้องม�ก
ขึ้น จึงได้ทำ�ก�รตรวจ laparoscopy พบ small 
nodule scattering over omentum and colon 
จึงได้ทำ�ก�รตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ ได้ผลดังนี้

Gross description: two pieces of 
rubbery pale brown tissue

Microscopic findings: The section 
shows multiple sheets and clusters of 
atypical cells penetrating fibrous tissue 
stroma. They arrange in papillary, compact 
sheets and haphazard patterns. Those cells 
possess mildly to moderately pleomorphic 
nuclei with visible nucleoli. Mitoses are often 
seen.

ยอ้มพเิศษเพิม่เตมิ ไดผ้ลดงันี ้A panel of 
immunostains, including AE1/AE3, calretinin 
and thrombomodulin. The tumor cells are 
posit ive for AE1/AE3. Calretinin and            
thrombomodulin are positive in part of spindle 
cells

Pathological diagnosis: high-grade 
malignant neoplasm, consistent with meso-
thelioma

และผู้ ป่ วยได้ รับก�รตรวจเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์ของช่องท้อง (23/8/2010, รูปที่ 1) 
พบ multiple peritoneal enhance plaque-like 
mass บริเวณ posterolateral aspect of right 
perihepatic region, omentum is marked 
enhancement, massive ascites, อวัยวะอื่นๆ 
ได้แก่ lung, liver, gall bladder, pancreas, adrenal 
glands, kidneys, ovaries และ uterus ปกติดี, 
พบ enlarged left phrenic nodes และ right 
cardiophrenic nodes

ผู้ป่วยได้รับก�รรักษ�ด้วยย�เคมีบำ�บัด
สูตร Cisplatin และ Pemetrexed (Alimta®) 
ทั้งหมด 6 รอบ ตั้งแต่กันย�ยน 2010 จนถึง 
กุมภ�พันธ์ 2011 หลังจ�กได้รับย�เคมีบำ�บัด         

รูปที่ 1 เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนให้ยาเคมีบำาบัด

รูปที่ 2 หลังได้ยาเคมีบำาบัด 3 รอบ 

รูปที่ 3 หลังได้ยาเคมีบำาบัด 6 รอบ
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ผู้ป่วยมีอ�ก�รปวดท้องลดลง กินอ�ห�รได้ม�กขึ้น 
และมีน้ำ�หนักตัวเพิ่มขึ้น จ�กก�รตรวจร่�งก�ยพบ
ว่� มีปริม�ณน้ำ�ในช่องท้องลดลง และผลตรวจ
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของช่องท้องติดต�มหลังได้ย�
เคมีบำ�บัด 3 รอบ (8/11/2010, รูปที่ 2) พบว่�มี
ก�รลดลงของ clouding ของ mesenteric fat ที่ 
anterior abdominal wall แต่ยังมีน้ำ�ในช่องท้องอยู่
เล็กน้อย และภ�ยหลังได้ย�เคมีบำ�บัด 6 รอบ 
(14/3/2011, รูปที่ 3) ไม่พบก้อนในช่องท้องและน้ำ�
ในช่องท้อง ประเมินผลก�รรักษ�เป็น clinical และ 
radiologic complete response จึงได้หยุดก�รให้
ย�เคมีบำ�บัด 

หลังจ�กนั้น 5 เดือน ผู้ป่วยม�ตรวจต�ม
นัด พบว่� เริ่มมีอ�ก�รปวดเอว ร้อนท้อง ไม่มีน้ำ�
หนักลด ตรวจร่�งก�ยคลำ�พบก้อนในท้อง จึงได้
ตรวจเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ซ้ำ� (29/8/2011) พบ 
large hypodensity, heterogenous enhancing 
mass ท่ี left lower abdomen ขน�ด 8.1 เซนติเมตร 
จงึได ้rechallenge ด้วยสตูรย� Pemetrexed 2 รอบ 
หลังจ�กน้ันติดต�มเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (17/10/2011) 
พบว่� มีขน�ดของก้อนใหญ่ขึ้นเป็น 14 เซนติเมตร
และพบก�รกระจ�ยไปที่รังไข่ทั้งสองข้�งและมี  
peritoneal seeding เพิ่มม�กขึ้น
บทวิจ�รณ์

ผู้ป่วยที่มี เนื้ องอกชนิด mal ignant    
peritoneal mesothelioma จะม�ด้วยอ�ก�รได้
หล�ยแบบ ได้แก่ น้ำ�ในช่องท้อง (77%), ปวดท้อง 
(69%), อ่อนเพลีย (43%), น้ำ�หนักลด (32%), เบื่อ
อ�ห�ร (30%), คลำ�ก้อนได้ในท้อง (30%), ไข้ (22%), 
ท้องเสีย (17%), อ�เจียน (15%) และอ�จม�พบ
แพทย์ด้วยภ�วะไส้เลื่อนประม�ณ 5–10%4 ดังเช่น
ในผู้ป่วยร�ยนี้ ดังนั้นเมื่อพบผู้ป่วยม�ตรวจด้วย
อ�ก�รของไส้เลื่อน จึงควรห�ส�เหตุของก�รเกิด  
ไส้เลื่อนนั้น ซึ่งเกิดจ�กก�รเพิ่มขึ้นของคว�มดัน
ภ�ยในช่องท้อง ส�เหตุที่พบได้บ่อย ได้แก่ คว�มอ้วน 
ก�รยกของหนัก ก�รไอบ่อย ๆ  ก�รเบ่งปัสส�วะหรือ
อุจจ�ระ มีน้ำ�ในช่องท้อง และโรคถุงลมโป่งพอง

ส�เหตุของน้ำ�ในช่องท้องส่วนใหญ่เกิด
จ�กภ�วะตับแข็ง นอกจ�กภ�วะตับแข็งแล้ว      
ก�รเกิดน้ำ�ในช่องท้อง มักจะเกิดจ�กส�เหตุอื่นที่อยู่
นอกตัวตับ ดังต�ร�งที่ 1 ก�รซักประวัติผู้ป่วย     
จึงควรเริ่มต้นจ�กปัจจัยเสี่ยงของก�รเกิดโรคตับ 
เช่น ไวรัสตับอักเสบ ก�รดื่มสุร� โรค metabolic 
syndrome โรค autoimmune เป็นต้น และควร
ซักประวัติถึงส�เหตุอื่นที่พบบ่อย ได้แก่ โรคมะเร็ง 
โรคหัวใจว�ย โรคไต โรคตับอ่อนด้วย

ก�รวินิจฉัยเนื้องอกชนิด malignant 
peritoneal mesothelioma ส่วนใหญ่อ�ศัยก�ร
ตรวจท�งพย�ธิวิทย� โดยก�รส่องกล้องในช่องท้อง
หรือจ�กก�รผ่�ตัดเปิดช่องท้อง ส่วนก�รตรวจท�ง
เซลล์วิทย� จ�กก�รศึกษ�ในประเทศอิต�ลี พบว่� 
ส�ม�รถวินิจฉัยได้ประม�ณ 50% แต่อ�จมีคว�ม
ผิดพล�ดได้แก่ วินิจฉัยเป็นเซลล์มะเร็งชนิดอื่น ๆ 
(21%) และวินิจฉัยเป็น atypical หรือ activated 
mesothelial cell (15%)6 ก�รตรวจเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์ อ�จพบได้หล�ยรูปแบบได้แก่ พบก�ร
หน�ตัวของ peritoneum, mesentery และ pleura, 
nodules ที่มีหล�ยขน�ดและรูปร่�ง, mesenteric 
หรือ omental infiltrations, omental caking,    
น้ำ�ในช่องท้อง, bone destruction และต่อม      
น้ำ�เหลืองโต4

ตารางที่ 1 สาเหตุของน้ำาในช่องท้องที่พบบ่อย5

1. Portal hypertension
• Presinusoidal causes, eg, portal vein thrombosis 

(usually ascites is mild if present at all)
• Sinusoidal causes, eg, cirrhosis, vitamin A    

toxicity
• Postsinusoidal causes, eg, venoocclusive     

disease, Budd-Chiari syndrome, constrictive   
pericarditis, congestive heart failure

2. Neoplastic causes
• Peritoneal carcinomatosis
• Lymphoma
• Hepatocellular cancer
• Ovarian cancer
• Mesothelioma
3. Inflammatory causes
• Infectious causes, eg, tuberculosis, Whipple   

disease
• Chemical causes, eg, talc peritonitis
• Immunologic disorders, eg, systemic lupus   

erythematosus, vasculitis
• Allergic causes, eg, eosinophilic gastroenteritis
4. Miscellaneous causes
• Nephrotic syndrome
• Dialysis-associated ascites
• Ovarian hyperstimulation syndrome
• Thoracic duct obstruction

Malignant peritoneal mesothelioma:           
Pathologist’s view
- ลักษณะท�งพย�ธิวิทย�ของ peritoneal mesothelioma

Peritoneal mesothelioma เมื่อดูด้วย
ต�เปล่�พบว่� มีลักษณะเป็น plaque หรือ nodule 
หล�ยอันที่อยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ กระจ�ยอยู่ที่ visceral 
หรือ parietal peritoneal surface อ�จพบมีก�ร
ลุกล�มเข้�ไปใน omentum ทำ�ให้มีลักษณะ omentum 
หน�ตัวขึ้นม�กกว่�ปกติ7 นอกจ�กนี้ peritoneal 
mesothelioma ส�ม�รถพบร่วมกับก�รเกิด พังผืด
ในช่องท้อง (intraperitoneal adhesion) ก�รหดสั้น 
ลงของ mesentery และก�รมีน้ำ�ในช่องท้อง (ascites)8

ลกัษณะท�งจลุพย�ธวิทิย� (Microscopic 
feature) ของ peritoneal mesothelioma มีได้
หล�กหล�ย ที่พบบ่อยจะเป็น tumor ที่ยื่นเป็นปุ่ม
คล้�ยนิ้ว (papillary lesion) มี fibrovascular core 
อยูต่รงกล�ง papillae บ�งคร้ังอ�จพบ psammoma 
body ในบริเวณดังกล่�วได้ด้วย mesothelial cell 

ส�ม�รถมีได้หล�ยรูปร่�ง เช่น มีลักษณะเป็น 
epithelioid, sarcomatoid spindle, cuboid  หรือ 
พบหล�ยลักษณะร่วมกันใน tumor อันเดียวกัน9 
mesothelial cell มีลักษณะคว�มผิดปกติของ
นิวเคลียส (nuclear atypia) ได้หล�ยระดับ ตั้งแต่ 
มีคว�มผิดปกติเพียงเล็กน้อยไปจนถึงเห็นคว�มผิด
ปกติของเยื่อหุ้มนิวเคลียส (nuclear membrane 
irregularities) มีสัดส่วนของนิวเคลียสต่อไซโตพล�ซึม 
สูงขึ้น (high N:C ratio) ไซโตพล�ซึมมีสีแดง และ
มีลักษณะเป็นฟอง (vacuolated cytoplasm) บ�งร�ย 
อ�จพบไซโตพล�ซมึมลีกัษณะใส (clear cytoplasm) 
อ�จพบมีคว�มแตกต่�งของขน�ดของนิวเคลียส 
(anisonucleosis) ก�รแบ่งตัว (mitosis) พบได้น้อย 
(น้อยกว่� 1/10 high-power field) ลักษณะก�ร
ลุกล�มของเซลล์มะเร็ง อ�จพบเป็นเซลล์ที่เรียงตัว
เป็นกลุ่มเล็กๆ หรือเป็นเซลล์เดี่ยวๆ ก็ได้ ไม่พบ 
desmoplastic change รอบๆ บริเวณท่ีมีก�รลุกล�ม 
และไม่พบ necrosis อ�จมีก�รอักเสบแบบเร้ือรัง    
ให้เห็นที่ subserosal connective tissue8

-ก�รย้อมพิเศษ และ immunohistochemistry เพื่อ
ช่วยในก�รวินิจฉัย peritoneal mesothelioma

Malignant mesothelioma จะสร้�ง 
extracellular mucosubstance ซึง่ส�ม�รถยอ้มดว้ย 
colloidal iron และ alcian blue แต่ก�รย้อมด้วย 
Periordic-Acid Schiff (PAS) จะให้ผลลบเนื่องจ�ก 
mucosubstance ที่สร้�งขึ้นจะถูกย่อยโดยเอนไซม ์
hyaluronidase ในกรณีของ immuno histochemistry, 
malignant mesothelioma ให้ผลบวกต่อ cytokeratin5/6, 
epithelial membrane antigen (EMA), calretinin, 
mesothelin, WT1 gene product, thrombomodulin, 
HBME-1, vimentin, neural cell adhesion molecules, 
basement membrane-related proteins และให้ผล
ลบต่อ carcinoembryonic antigen (CEA), B72.3, 
MOC31-defined glycoprotein, Ber-Ep4-defined 
glycoprotein และ Leu-M1 ในร�ยที่เป็น sarco-
matoid mesothelioma พบว่� tumor cell ให้ผลลบ 
ต่อ marker บ�งตัวหรือเกือบทั้งหมด9
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โดยทั่วไปแล้ว calretinin และ WT1 
gene product เป็น marker ที่เหม�ะสำ�หรับก�ร
วินิจฉัย malignant mesothelioma รองลงไปได้แก ่
thrombomodulin และ keratin 5/6
-ลกัษณะท�งจลุพย�ธวิทิย�เมือ่ดดูว้ยกล้องจุลทรรศน ์
อิเลคตรอน

จะตรวจพบ microvilli ถูกคลุมด้วย fuzzy 
material, มี extracellular และ intracellular neolumina 
formation, พบ glycogen granule, junctional 
structures, tonofilament  และ basal lamina
-ลักษณะท�งโมเลกุลพันธุศ�สตร์

พบ overexpression ของ p53 ได้บ่อย 
แต่พบ mutation ของ p53 ได้น้อย
-ก�รวินิจฉัยแยกโรค

Malignant mesothelioma ต้องวินิจฉัย
แยกโรคกับ reactive mesothelial hyperplasia 
และ primary หรือ metastatic adenocarcinoma 
ก�รตรวจพบมีก�รลุกล�มเข้�ไปในไขมัน หรือ ผนัง
ของอวัยวะภ�ยในช่องท้อง เป็นลักษณะสำ�คัญที่ใช้
ในก�รวินิจฉัย malignant mesothelioma ซึ่งจะ
ไม่พบลักษณะนี้ในกรณีของ reactive mesothelial 
hyperplasia ส่วนก�รวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่ม 
metastatic carcinoma นั้น เทคนิคย้อมพิเศษเพียง
อย่�งเดียวยังไม่เพียงพอต่อก�รวินิจฉัยแยกโรค เช่น 
ก�รตรวจพบ intracytoplasmic mucin จ�กก�รยอ้ม 
ด้วย mucicarmine stain หรือ PAS stain อ�จพบได้ 
ใน adenocarcinoma แต่ก็มี mesothelioma ที่
ย้อมติด mucin (mucin-positive mesothelioma) 
ด้วยเช่นกัน ดังน้ัน โดยสรุปแล้ว ก�รวินิจฉัย malignant 
mesothelioma จำ�เป็นต้องได้รับข้อมูลท�งคลินิก 
ร่วมกับก�รตรวจท�งจุลพย�ธิวิทย� ร่วมกับเทคนิค
พิเศษต่�งๆ ดังกล่�วไปแล้วข้�งต้น
-คว�มเห็นสำ�หรับผลชิ้นเนื้อในผู้ป่วยร�ยนี้

ลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�ของผู้ป่วยร�ย
นี้เข้�ได้กับ mesothelial cell เพร�ะ มีลักษณะที่
ยื่นเป็นนิ้ว (papillary) และมีเซลล์ที่มีคว�มผิดปกติ
ของนิวเคลียสน้อยถึงป�นกล�ง มีก�รแบ่งตัวของ

เซลล์ (mitosis) ให้เห็นได้บ่อย และพบมีก�รลุกล�ม
ไปยัง stroma โดย tumor cell ที่ลุกล�มเข้�ไปมี
ก�รเรียงตัวแบบเป็นผืน (sheet) และ เป็นกลุ่ม (cluster) 
เม่ือพิจ�รณ�จ�กผลก�รย้อม immunoshitochemistry 
พบว่� tumor cell ให้ผลบวกกับ keratin (AE1/
AE3) ร่วมกับพบว่�มีกลุ่มของ spindle cell ที่ให้
ผลบวกต่อ calretinin และ thrombomodulin ซึ่ง
เป็นmarker ที่ค่อนข้�งจำ�เพ�ะต่อ mesothelial 
cell อย่�งไรก็ต�มต้องใช้ข้อมูลท�งคลินิกร่วมด้วย 
ในก�รแยกมะเร็งที่ส�ม�รถสร้�งลักษณะ papillary 
หรือ cluster ได้ เช่น มะเร็งรังไข่ และ adeno    
carcinoma ที่กระจ�ยม�ในช่องท้อง ห�กไม่พบ 
tumor ในตำ�แหน่งอื่นๆ เลย ก็ช่วยเพิ่มคว�มเชื่อ
ม่ันในก�รวินิจฉัย primary malignant mesothelioma 
ในผู้ป่วยร�ยนี้ได้
ก�รรักษ�

ก�รรักษ�โรคเนื้องอกชนิด malignant 
peritoneal mesothelioma10 ส่วนใหญ่มักใช้    
locoregional approach ซึ่ งประกอบด้วย           
cytoreductive surgery และ perioperative   
intraperitoneal chemotherapy เนื่องจ�กโรคมัก
จะกระจ�ยอยู่ เฉพ�ะในช่องท้องและมีก�รแพร่
กระจ�ยไปอวัยวะอื่นๆ น้อย จ�กก�รรวบรวมก�ร
ศึกษ�โดย Baratti และคณะ ก�รรักษ�ดังกล่�ว 
ส�ม�รถทำ�ให้ผู้ป่วยมี overall survival เฉลี่ย 29.5 
ถึง 92 เดือน โดยปัจจัยที่ส่งผลทำ�ให้ overall   
survival น้อยลงได้แก่ อ�ยุเกิน 60 ปี, ก�รผ่�ตัด
ที่คงเหลือ residual disease ม�กกว่� 2.5 
มิลลิเมตร, เนื้องอกที่เป็นชนิด biphasic หรือ 
sarcomatoid, deep tissue invasion โดยเนื้องอก 
และจำ�นวน mitotic count ที่ม�กกว�่ 5/50 HPF 

เนื่องจ�กในประเทศไทย ยังไม่มีก�รให้ย�
ในลักษณะ intraperitoneal chemotherapy ส่วน
ใหญ่จึงรักษ�โดยก�รให้ systemic chemotherapy 
เป็นหลัก โดยย�เคมีบำ�บัดที่ใช้ในก�รรักษ�ส่วนใหญ่
จะประกอบด้วย cisplatin หรือ carboplatin, 
pemetrexed, gemcitabine และ irinotecan    

ซึ่งส่วนใหญ่ให้ผลตอบสนอง (overall response) 
ประม�ณ 12-28% และให้ผลตอบสนองแบบ  
complete response สูงสุดจ�กสูตรย�เคมีบำ�บัด 
cisplatin ร่วมกับ pemetrexed ประม�ณ 3-12% 
โดยผู้ป่วยมี overall survival ประม�ณ 7.6 ถึง 
26.8 เดือน
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เอกพงศ์  ธราวิจิตรกุล, สุนิดา  ร้ิวสุวรรณ

Malignant peritoneal MesothelioMa
Ekkapong  Tharavichitkul, MD*, Sunida  Rewsuwan, MD**

Abstract

Malignant mesothelioma is rare tumor that originates from mesothelial lining in 
body cavities such as pleural cavity, peritoneal cavity etc. We reported a 54-years old, 
Thai, female patient previously presented with abdominal distention and inguinal hernia 
that was not improved after herniorrhaphy. Laparoscopy was done and showed multiple, 
small nodules scattering over omentum and colon. Pathological examination with        
immunohistochemistry staining was done and peritoneal mesothelioma was diagnosed. 
Comprehensive history taking revealed no history of asbestos exposure. Patient received 
chemotherapy regimen composed of cisplatin and pemetrexed for 6 cycles. Clinical 
complete response was achieved with progression-free survival about 5 months. After 
that, patient presented with abdominal pain and physical examination showed             
intra-abdominal mass. Following study showed recurrence of large abdominal mass. 
Rechallenging with pemetrexed was done for 2 cycles but tumor progressed.
Key words

mesothelioma, peritoneal, hernia, malignant, asbestos, chemotherapy, cisplatin, 
pemetrexed

*Department of internal medicine, Chiangrai Prachanukroh Hospital
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ระบบยาในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้พัฒนาจากการนำาแนวคิดต่างๆ           
มาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติจนก่อให้เกิดแนวทางและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความ    
คาดหวังของสังคมต่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพ ด้วยมุมมองการพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยด้านยาภายในโรงพยาบาลสู่ภาคีเครือข่ายทุกระดับตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับตำาบล โรงพยาบาลชุมชน จนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และมุมมองการประเมิน
ความต้องการบริบทของปัจจัยภายนอกเพื่อการปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาเพื่อให้การใช้ยาของผู้ป่วย
มีความปลอดภัย ระบบการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลคำานึงถึงการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม                
โดยอาศัยการทำางานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
รวมถึงการส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลหนึ่งสู่โรงพยาบาลหนึ่ง จนกลายเป็นระบบความปลอดภัยด้านยา
ในระดับภาคีเครือข่าย

ในการจัดการระบบยา ประกอบด้วยกิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพหลากหลายกระบวนการตั้งแต่การ 
จัดทำาแผนผังงานมาตรฐาน ความเสี่ยง และตัว     
ชี้วัดที่สำาคัญ ระบบการคัดเลือกและจัดหายา     
โดยใช้นโยบายหนึ่งชื่อสามัญหนึ่งชื่อการค้า (One 
generic one trade name) ดำาเนินการจัดซื้อยา 
ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนของรูปแบบ    
บรรจุภัณฑ์ เพื่อลดโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อน 
จากยาที่มีลักษณะชื่อพ้องมองคล้าย (Look alike 
sound alike) มกีารจัดทำาบญัชยีาประจำาโรงพยาบาล 
และปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  ในส่วน
ของระบบการเก็บสำารองยาและเวชภัณฑ์ ได้มี
การนำาหลักการของ VEN/ABC มาประยุกต์ใช้     
มีการจัดทำาคลังยาย่อยเพื่อสำารองยา ณ หน่วย
บริการ ตลอดจนมีการส่งข้อมูลย้อนกลับให้ฝ่าย   
จัดซื้อในกรณียาหมดสต๊อก มีนโยบายและการ
จดัการยาทีม่คีวามเสีย่งสงู (High alert drugs; HAD) 
โดยการสร้างจุดเด่นของยาเพื่อให้เกิดความแตกต่าง 
การแยกเก็บยาที่มีความเสี่ยงสูงออกจากยากลุ่มอื่น
และไม่มีการสำารองอิเล็กโตรไลท์เข้มข้นเช่น KCl 

บนหอผู้ป่วย  สำาหรับการสั่งใช้ยาและการถ่ายทอด
คำาสั่งนั้น มีการกำาหนดคำาย่อที่เป็นสากลผ่านทาง
องค์กรแพทย์ ไม่มีการรับคำาสั่งทางโทรศัพท์ในกลุ่ม
ยาที่มีความเสี่ยงสูง มีการจัดทำาใบสั่งยาอัตโนมัติ 
(Pre-printed order form)เพื่อลดโอกาสเกิด
ความคลาดเคลื่อนจากการถ่ายทอดคำาสั่ง  นอกจาก
นั้นยั งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการ        
เฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยา (Electronic 
Medication Safety Alert System) การป้องกัน
การแพ้ยาซ้ำา การป้องกันการใช้ยาที่มีข้อห้ามใช้    
ในผู้ป่วยที่เป็น G6PD การป้องกันการใช้ยาที่เกิด 
Drug interactions ในกลุ่ม contraindication   
การป้องกันการแพ้ยาที่รุนแรงในผู้ป่วยที่ได้รับยา 
ครั้งแรก (Preventable adverse drug events; 
pADE) การแจ้งเตือนเมื่อพบการใช้ยาในขนาดผิด
ปกติ ซ้ำาซ้อน การแสดงข้อมูลที่จำาเป็นก่อนจ่ายยา 
HAD เชน่คา่ INR และ warfarin profile การปอ้งกัน 
การได้รับยา Streptokinase ซ้ำาภายในระยะเวลา 
1 ปี การส่งต่อข้อมูลที่จำาเป็นในการบริหารยาแก่
พยาบาล แสดงประวัติ การใช้ ยาของผู้ ป่ วย 
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(Medication Reconciliation) โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
Medical order review management เพื่อให้
บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลการ
วินิจฉัย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการทบทวน 
ประวัติการใช้ยาย้อนหลังของผู้ป่วยก่อนดำาเนินการ
จ่ายยาโดยเภสัชกร การจัดทำาแนวทางการใช้ยาต้าน
จุลชีพในโรงพยาบาล และการจัดทำาแนวทางการใช้
ย าต้ านจุ ลชีพแบบป้ องกั นก่ อนการผ่ าตั ด ใน          
โรงพยาบาล มีการจัดตั้งหน่วยผลิตซึ่งมีศักยภาพ   
ในการเตรียมยาสำาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย อาทิเช่น 
ยาเคมีบำาบัด (Cytotoxic drugs) สารอาหารทาง
หลอดเลือดดำา(TPN) การเตรียมยาฉีดเข้าเส้น
สำาหรับ   หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (IV Admixture) 
รวมทั้งการผลิตยาที่ไม่มีจำาหน่ายในท้องตลาด เช่น  
Allopurinol cream ในการรักษาภาวะ Hand-Foot 
Syndrome จากการได้รับยาเคมีบำาบัดเป็นต้น

เพื่อให้การบริหารยาของผู้ป่วยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน    
ถูกโรคถูกคน ถูกต้องตามขนาด วิธีการ และระยะ
เวลาที่เหมาะสม จึงมีการสื่อสารข้อมูลผ่านทาง
ใบสั่งยาและฉลากช่วย เช่น การผสมและบริหารยา 
Vancomycin เพื่อป้องกันการเกิดภาวะ Red-man 
Syndrome นอกจากนั้นมีการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลยาลงในอินทราเน็ตของโรงพยาบาลเพื่อความ
สะดวกในการสืบค้นและการเข้าถึงข้อมูล มีการปรับ
ลดขั้นตอนการทำางานและลดความซ้ำาซ้อนโดยการ
ยกเลิกระบบการ์ดยาเปลี่ยนมาเป็นระบบ Medical 
administration record โดยใช้ฉลากยาที่มีความ
ชัดเจน อ่านง่าย เพื่อการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจในการบริหาร  มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยที่
ได้รับยาโรคเรื้อรังและยาที่ผู้ป่วยนำามาเอง  ระหว่าง
ผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยในภายในโรงพยาบาลและ     
ส่ งต่ อข้ อมูล เมื่ อทำ าการจำ าหน่ าย (Med ica l 
reconcilation) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง  
โรงพยาบาลในจังหวัด เช่น การกระจายยา 
Streptokinese ในการรักษาผู้ป่วย STEMI         
ไปสู่โรงพยาบาลชุมชน และการรับยาโรคเรื้อรังใน

กลุ่มผู้ป่วยความดัน เบาหวานของศูนย์สุขภาพ
ชุมชนไปสู่ รพ.สต. เมื่อผู้ป่วยได้รับยาไปแล้วก็มี
ระบบการติดตามและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันอาการ  
ไม่พึ งประสงค์ที่ อาจจะเกิดขึ้ นจากการใช้ยา 
(Prospective Survillance System for Adverse 
Drug Events)  มีการเยี่ยมและติดตามการรักษา 
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้าน (Home health care)  
ตลอดจนสามารถทำาให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาตัวเองที่บ้าน (Home ward)

จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่าง
ของระบบการจัดการด้านยา  นับตั้งแต่กระบวนการ
แรกในการจัดซื้อยาไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายที่ 
ผู้ป่วยได้รับยา ซึ่งโรงพยาบาลเชียงรายประชา      
นุเคราะห์หวังว่า คงเป็นส่วนหนึ่งของระบบยาที่ดี    
ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอื่นเพื่อการประยุกต์
ใช้ และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
ยั่งยืนในการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
ต่อไป

ผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาล 

เข้ารับการตรวจ รักษา 
และสั่ งใช้ยา 

ผู้ป่วยนอกจะน าใบส่ังยามารอรับ
ยาที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 

ผู้ป่วยใน พยาบาล fax order  
มาที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
 บนัทกึข้อมูลยา 

เจ้าหน้าที่จัดยา  

คลังจัดยาไปให้ให้ 
หน่วยเบกิ 

ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยในเบกิยาจากคลัง 

การจัดซือ้จัดหายาและเวชภณัฑ์ 
-จัดซือ้/จัดหายาและเวชภณัฑ์ที่มีคุณภาพตามข้อก าหนดของเภสัชต ารับ ปริมาณ
เพียงพอต่อการให้บริการ ประหยัด ถูกต้องตามระเบยีบพสัดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
-การคัดเลือกยา จัดท าโดย คณะอนุกรรมการ PTC เสนอผ่านคณะกรรมการ 
PTC เข้าสู่บญัชีรายการยาของ รพ.  

การควบคุม/การเกบ็รักษา 
-จัดท า ABC VALUE ANALYSIS-VEN SYSTEM มาช่วย
บริหารจัดระบบยา 
-สร้างระบบการจ่ายยา แบบ First Expire First Use 
-จัดท ารายการที่ขาด stock ผ่านระบบ Intranet 
-สถานที่เก็บรักษายา/เวชภัณฑ์ มีความเหมาะสม โดยตดิตัง้
เคร่ืองปรับอากาศ/เคร่ืองวัดความชื่น 
-ก าหนดปริมาณระดับปลอดภัย (safety Stock) ในการส ารอง
ยาตามกลุ่ม VEN 

independent check 
-Medication Reviewing program 
-ระบบ last visit preprinted order of each 
patients for chronic case 
-Medical Reconciliation 

Double check/Automated 
verification process 

ส าหรับผู้ป่วยนอกเภสัชกรส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยตาม
หลัก Prime question และ show and tell 
technique 

การร่วมมือระหว่างสหสาขาวชิาชีพ ในการดแูลผู้ป่วย 
-Clinic TB, warfarin, Chemo, ARV  

เภสัชกรคนที่ 1 

เภสัชกรคนที่ 2 

ส าหรับผู้ป่วยใน พยาบาลจะน ายาไปบริหาร
ให้กับผู้ป่วย 

น าระบบ com มาจัดท าฉลากยา MAR  
(Medication Administation record) 

บันทกึการให้ยาของพยาบาล 

ADE Team Risk Team 
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Medication reconciliation คอื กระบวนการเปรยีบเทยีบและประสานรายการยาระหวา่งรายการยา
ทีผู่ป่้วยไดรั้บการบรหิารอยูอ่ยา่งตอ่เนื่องกอ่นเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลกับรายการยาทีผู่ป่้วย
ไดรั้บเมื่อแรกรับ รวมทั ้งเมื่อผูป่้วยมีการยา้ยแผนก ยา้ยหอผูป่้วย หรือถูกจําหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลโรงพยาบาล

เนื่องจากการเกดิ adverse drug events สามารถเกดิขึน้ไดท้กุจุดของการใหบ้รกิารในขณะที่
ผูป่้วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาล กวา่ครึง่หนึง่เกดิขึน้ที ่รอยต่อ ของการใหบ้รกิาร ประมาณ 20% มี
สาเหตมุาจากการสง่ตอ่ขอ้มลูคลาดเคลือ่นหรอืไมค่รบถว้น ซึง่สามารถป้องกนัได ้
พบว่ารอ้ยละ 42-61 ของผป่้วยทีเ่ขา้มารักษาตัวในโรงพยาบาลไม่ไดรั้บยาทีเ่คยใชอ้ย่อย่างพบวารอยละ 42 61 ของผูปวยทเขามารกษาตวในโรงพยาบาลไมไดรบยาทเคยใชอยูอยาง
ตอ่เนือ่งตัง้แต ่1 ชนดิหรอืมากกวา่ขึน้ไป 

แรกรับเขา้รักษาใน
โรงพยาบาล (Admission)

เมือ่มกีารยา้ยแผนกการรักษา
หรอืยา้ยหอผูป่้วย (Transferring 

ith i th h it l)

จําหน่ายออกจากโรงพยาบาล
(Discharging or referring)( )

with in the hospital) (Discharging or referring)

1. ความคลาดเคลือ่นทางยาในภาพรวมลดลง 
2. สามารถป้องกนัและแกไ้ขปญัหาไดร้วดเร็วทนัเหตกุารณ์ 
3. เพิม่ความม ัน่ใจ ความปลอดภยัในการใชย้าใหผู้ป่้วย 
4. ลดคา่ใชจ้า่ยในกระบวนการดแูลรกัษาพยาบาลท ัง้ของผูป่้วยและของโรงพยาบาล
5 เกดิความรว่มมอืระหวา่งสหวชิาชพี
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รายงานความคลาดเคลือ่นทางยา
ในปี 2550 ถงึ 2553

5. เกดความรวมมอระหวางสหวชาชพ

ผป่้วย
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เภสชักร
ประวตัแิพย้า
ขอ้มลูผูป่้วย
รายการยา

ตรวจสอบ
รายการยา

Anticoagulant Clinic (ACC)

เพ ือพัฒนา ระบบ การจ ัดก ารด้าน ยาวาร์ฟาริน  ท ีม ีปร ทิสะ ธ ิภาพ  เน้นความเช ือมโยงและ การทํ างาน

เป็นทีมสหส าขาวิชาช ีพท ั งภายในโรงพยาบาล  รวมถึงโรงพยาบาลในเครือข่าย

ระบบ บ่งช ี ผู ้ ป่วย

ระบบ ทบทวนความสอดคล้องของกา รส งใช้ยา

ระบบ เฝ้าระวังระหว่างพ ักรักษาต ัวในโรงพย าบาล

ระบบกา รส่งต่อข้อมูล

กา รตรวจ กา รจ่ายยา กา รบริห ารยา

ปก OPD  Card ระบบ Alert ท โปรแก รมคอมพ ิวเตอ ร์และฉ ลากยา ปกแ ฟ้มผ ู ้ป่ วยใน

ทบท วนปร ะว ัต ิกา รใช้ยาและ ค่า INR ผ่านร ะบบ คอมพ ิวเตอร์ก่อนจ่ายยา

Medical order review system 

ระบบแจ้งท ีมเภสัชกรผ่าน Intranet
ระบบแจ้ง critical lab value

มี warfarin monitoring shee t ส ําหรับทีมพยาบาล

มีกระบวนการทบทวนความสอดคล้องของยากลับบ้านกับ

ยาระหว่า ง admit ร่วมก ับค่า INR ก่อนจ่ายยา

กา รบริห ารยา การ จ ําหน่ าย

กา รจ ําหน่ ายผู ้ ป่วย / กา ร refe r case

มีสมุดประจ ําตัวผ ู ้ป่ วย

มีการสร้างเครือ ข่ายโรคหัวใจ และหลอดเลือด 

กา รด ูแลผู  ป่ วยท ี ได้รับยา warfarin

การให้ความรู้ และแ ยกดูแลผู ป่ วยจากผ ู ้ป่ วยท วไป มีปฏ ิท ินช่วยบริหารยาส ําหรับผู ้ป่ วย

ผลกา รด ําเน ินงานผลกา รด ําเน ินงาน

จุดม ุ งหมาย

ปีพ .ศ. 2542 2543* 2544 2545* 2546 2547 2548* 2549* 2550* 2551 2552
2553

สค.

จ ําน วนผ ู  ป่วยในคล ิน ิก 283 318 325 480 720 1 , 230 1 , 500 1 , 740 2 , 170 2 , 488 2 , 512 1 , 645
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ระบบ ส่งเส ริมให้ผู ้ ป่วยมีส่วน ร่วมในกา รรักษา

เครือข่ายโรงพยาบ าลพานระบบส่งต่อ ข้อมูลให้ ACCและโ รงพยาบาลในเค รือข่ายผ่าน Internet 
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ระบบยาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

บทความพิเศษ
กลุ่มเภสัชกร รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์

สง่ขอ้มลผป่้วยแพย้าผ่าน โปรแกรมการบนัทกึรายงาน สงขอมูลผูปวยแพยาผาน 

intranet
โปรแกรมการบนทกรายงาน 

APR และรายงาน อย.
  pADE Gingival

ระบบ alert 
ตดิตามผูป่้วยแพย้า MTX

สถาบันรับรองสถานพยาบาล องคการมหาชน (สรพ.)               
• กําหนดใหความปลอดภัยของผูปวยเปนเปาหมายหลัก
ในการพฒันาคุณภาพของสถานบริการ : SIMPLE 

• โดยใชหลกัของ SIMPLE : Medical safety 
• กําหนดกิจกรรมปฏิบัตดิานตาง ๆ เพือ่ใหเกิดความ
มั่นใจวาผูปวยจะไดรับความปลอดภัยในการเขารบั
บรกิารในสถานพยาบาล 

รพศ.

รพช.
ร้านยา / 

คลินิก

โรงเรียนชุมชน

สถานี

อนามยั

้
อสม.

-แต่งตัง้คณะทาํงาน
-จดัทาํกรอบการทาํงาน+แผนปฏบิตัิ
 ในภาพรวมจงัหวดั

-กาํหนดพื้นที่ เป้าหมาย

โครงการยาใกลบ้า้น เภสชักรใกลใัจ

วตัถปุระสงค์

เพือ่ลดความแออดัและเพิม่สะดวกใหแ้กผู่ป่้วย
เพือ่เพิม่ศกัยภาพเครอืขา่ยในการดแูลผูป่้วย 

Refill ยาจติเวช

กลุม่งานจติเวชเป็นผูด้าํเนนิการ รว่มกบั
กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลศนูย ์และ 

รพช

โรงพยาบาลชุมชนครอบคลมุ 16 อาํเภอ
 

รพศ.
เชยีงราย

รพช

รพชรพช

รพช

ผลการดาํเนนิงาน

ลดจํานวนผูป่้วยจติเวชทีต่อ้งมา รพ กวา่ 300 
ราย ตอ่ เดอืน  ผูป่้วย ญาต ิและ รพ.เครอืขา่ยพงึ
พอใจมาก

กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์
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ยาสเตรปโตไคเนส  
(streptokinase) 

ทีม่า 

 ปญัหา: การวนิจิฉยัและการรกัษาทีล่า่ชา้
ท าใหผู้ป่้วย STEMI Fail to reperfusion ใน
รพช. 83% 
 การพฒันา: การไดร้บัยา streptokinase  
ยิง่ไดร้บัยาเร็วยิง่ลดอตัราการเสยีชวีติ 
 

Fast tract for STEMI 
(สหสาขาวชิาชพี) 

เป้าหมาย 

 เพือ่พัฒนาศกัยภาพของโรงพยาบาลชมุชน
ในการดแูลผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืด
ซึง่จัดเป็นภาวะฉุกเฉนิของโรคหลอดเลอืด
หวัใจและเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่ าใหผู้ป่้วย
เสยีชวีติ 

การขยายเครอืขา่ยและพฒันาศกัยภาพ รพ.ชุมชน 

ผลการด าเนนิงาน 

พบวา่อตัราการตายลดลง 

Treatment delayed is treatment denied !  

รกัษาชา้ คอื ไมไ่ดร้กัษา 
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กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห  

รพ.เชยีงราย 
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เวยีงป่าเป้า 

เทงิ 
พาน 

เชยีงของ 


	prepageupdate
	1-12
	13-20
	21-26
	27-35
	37-43
	45-50
	51-60
	61-66
	69-78
	79-81
	83-88
	89-96
	97-104

	Button 1: 


