




วัตถุประสงค์การจัดท�าวารสาร
1  เพื่อส่งเสริมผลงานวิชาการ วิชาชีพและนวตกรรมทางด้านงานโรงพยาบาล รวมทั้งเป็นส่ือกลางในการ 

แลกเปลี่ยน และน�าเสนอบทความวิชาการ
2  เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ ผลงานวิจัย และค้นคว้าทางด้านวิชาการ
3  เป็นสื่อกลาง ประสานระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข
4 ส่งเสริมความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ของบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ทุกระดับ และทุกสาขาวิชาชีพ
5  เป็นศูนย์รวมบทความทางวิชาการทางการแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้น�าไปใช้ประโยชน ์

ขององค์ความรู้อย่างถูกต้อง
ก�าหนดการตีพิมพ ์ ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ
ก�าหนดออก   เดือน มิถุนายน และ ธันวาคม
ที่ปรึกษา

นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
แพทย์หญิงอัจฉรา    ละอองนวลพานิช  รองผู้อ�านวยการฝ่ายการแพทย์
นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายการแพทย์
นายแพทย์ยอดชาย   ปลอดอ่อน รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
  สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
แพทย์หญิงเยาวลักษณ์    จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์
นายแพทย์ศุภเลิศ    เนตรสุวรรณ รองผู้อ�านวยการฝ่ายปฐมภูมิ
นางสาวจารุวรรณ    รัศมีทัต รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร
นางสาวประกายแก้ว    ก๋าค�า รองผู้อ�านวยการฝ่ายการพยาบาล
  หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้าฝ่ายของโรงพยาบาล

บรรณาธิการ
นายแพทย์วัฒนา วงศ์เทพเตียน เภสัชกรหญิงสุภารัตน์  วัฒนสมบัติ

กองบรรณาธิการ
แพทย์หญิงนลวันท์ เชื้อเมืองพาน แพทย์หญิงมารยาท พรหมวัชรานนท์
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ค�าชี้แจงการส่งบทความ
เชียงรายเวชสาร (Chiangrai Medical Journal) จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ

เป็นเวทีเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยแก่ผู้ที่อยู่ในวงการสาธารณสุข มีความยินดีรับลงพิมพ์บทความ
วิชาการด้านการวิจัยจากงานประจ�า ตลอดจนบทความด้านอื่นๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการ
ให้บริการของโรงพยาบาล ดังนี้           

1. บทความเป็นภาษาไทย  และมีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ
2. เป็นบทความที่ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน ยกเว้นกองบรรณาธิการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนางาน หรือต่อผู้อ่านส่วนใหญ่
3. บทความวิชาการด้านการวิจัย ต้องผ่านการรับรองโครงการวิจัย ด้านจริยธรรมในการศึกษาวิจัย

ทางชีวเวชศาสตร์ (Certificate of Approval)
4. บทความจะส่งผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นก่อนตอบรับการเผยแพร่ และกอง

บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานแก้ไขต้นฉบับและพิจารณาตอบรับการเผยแพร่ในวารสาร

1. ประเภทของบทความ

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles) เป็นรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัยที่เกี่ยวกับระบบ
สุขภาพและ/หรือการพัฒนาระบบสาธารณสุข ควรประกอบด้วยล�าดับเนื้อเรื่องดังต ่อไปนี้  ช่ือเรื่อง  
ชื่อผู้นิพนธ์ บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค�าส�าคัญ บทน�า วิธีการศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ์  
ข้อสรุป กิตติกรรมประกาศและเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 12 หน้าพิมพ์

รายงานผู้ป่วย (Case report) เป็นรายงานของผู้ป่วยที่น่าสนใจหรือภาวะที่ไม่ธรรมดา หรือ
ท่ีเป็นโรคหรือกลุ่มอาการใหม่ที่ไม่เคยรายงานมาก่อนหรือพบไม่บ่อย ไม่ควรกล่าวถึงผู้ป่วยในภาวะนั้นๆ เกิน 
3 ราย โดยแสดงถึงความส�าคัญของภาวะที่ผิดปกติ การวินิจฉัยและการรักษา รายงานผู้ป่วยมีล�าดับ ดังนี้ 
บทคัดย่อ บทน�า รายงานผู้ป่วย วิจารณ์อาการทางคลินิก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เสนอความคิดเห็น
อย่างมีขอบเขต สรุป กิตติกรรมประกาศและเอกสารอ้างอิง

(ถ้าจะแสดงรูปภาพต้องแสดงเฉพาะท่ีจ�าเป็นจรงิๆ และได้รบัความยนิยอมจากผูป่้วยหรอืผูร้บัผดิชอบ)

บทความฟื้นฟูวิชาการ (Review articles) เป็นบทความที่ทบทวนหรือรวบรวมความรู้เรื่อง
ใดเรื่องหน่ึงจากวารสารหรือหนังสือต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย บทน�า วิธีการสืบค้นข้อมูล 
เน้ือหาที่ทบทวน บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง อาจมีความเห็นของผู้รวบรวมเพิ่มเติมด้วยก็ได้ ความยาวของ
เรื่องไม่ควรเกิน 12 หน้าพิมพ์

บทความพเิศษ (Special article)  เป็นบทความประเภท ก่ึงปฎิทัศน์กับบทความฟื้นฟูวิชาการ
ที่ไม่สมบูรณ์พอที่จะบรรจุเข้าเป็นบทความชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือเป็นบทความแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวโยงกับ
เหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของมวลชนเป็นพิเศษ ประกอบด้วยบทน�าเรื่อง บทสรุปและเอกสารอ้างอิง

บทปกิณกะ (Miscellany) เป็นบทความที่ไม่สามารถจัดเข้าในประเภทใด ๆ ข้างต้น

เวชศาสตร์ร่วมสมัย (Modern medicine) เป็นบทความภาษาไทยซ่ึงอาจเป็นนิพนธ์ต้นฉบับ
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ส�าหรับผู้เริ่มต้นเขียนบทความหรือบทความอภิปรายวิชาการเกี่ยวกับโรคหรือปัญหาท่ีพบบ่อยและ/หรือ มี
ความส�าคัญ น่าสนใจ และช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์และทักษะแก่ผู ้อ ่านในแง่ของการศึกษา  
ต่อเนื่อง (Continuing medical education) เพื่อให้ผู ้อ่านมีความรู้และรับถ่ายทอดประสบการณ์ให้       
ทันสมัยในการด�ารงความเป็นแพทย์ที่มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to Editor)  หรือ จดหมายโต้ตอบ (Correspondence) 
เป็นเวทีใช้ติดต่อโต้ตอบระหว่างนักวิชาการผู้อ่านกับเจ้าของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในกรณีผู้อ่านมีข้อคิด
เห็นแตกต่าง ต้องการช้ีให้เห็นความไม่สมบูรณ์หรือข้อผิดพลาดของรายงาน และบางครั้งบรรณาธิการอาจ
วิพากษ์ สนับสนุนหรือโต้แย้ง

2. ส่วนประกอบของบทความ
ชื่อเรื่อง สั้น แต่ได้ใจความ ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับบทความทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้เขียน เขียนตัวเต็มทั้งชื่อตัวและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง
 วุฒิการศึกษา และสถานที่ท�างาน รวมทั้งบอกถึงหน้าที่ของผู้ร่วมนิพนธ์ในบทความ
เนื้อหา เขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ เนื้อเรื่องสั้น กระทัดรัดแต่ชัดเจน ใช้ภาษาง่าย ถ้าเป็นภาษาไทย 
 ควรใช้ภาษาไทยมากที่สุด ยกเว้น ศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลไม่ได้ใจความ หากจ�าเป็นต้อง 
 ใช้ค�าย่อ ต้องเขยีนค�าเตม็เมือ่กล่าวถงึครัง้แรก บทความควรประกอบด้วยบทน�าอย่างสมบรูณ์  
 ตามหัวข้อโดยละเอียดที่ปรากฏในค�าแนะน�า และไม่ควรระบุชื่อของผู้ป่วยไว้ในบทความ
บทคัดย่อ ย่อเฉพาะเน้ือหาส�าคัญเท่านั้น ให้มีบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อนุญาตให ้
 ใช้ค�าย่อที่เป็นสากล สูตร สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ สถิติ ใช้ภาษารัดกุม ความยาว 
 ไม่ควรเกิน 300 ค�า หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 ระบุส่วนประกอบส�าคัญที่ปรากฏในบทความ
 อย่างย่อตามค�าแนะน�า
ค�าส�าคัญ ได้แก่ ศัพท์ หรือวลีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประมาณ 3-5 ค�า เพื่อน�าไปใช้ใน 
 การบรรจุดัชนีเรื่องส�าหรับการค้นคว้า

3. เอกสารอ้างอิง (references)
ให้ใช้แบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) ใส่หมายเลขเรียงล�าดับที่อ้างถึงในบทความ โดยพิมพ์

ระดับเหนือข้อความที่อ้างถึง ส่วนการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ การย่อชื่อวาสารใช้ตาม Index 
Medicus

การเขียนเอกสารอ้างอิงภาษาไทย เขียนแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
1.หนังสือที่มีผู้แต่งเป็นบุคคล (Personal Author)
หนังสือที่มีผู้แต่งคนเดียว 
ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อเร่ือง.  คร้ังที่พิมพ์(ระบุในการพิมพ์ครั้งท่ี 2).  เมืองที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์; ปีพิมพ์.                                                                                                           
1.1 หนังสือที่มีผู้แต่งคนเดียว
- Dhammabovorn N.  Family and education.  Bangkok: office of the National 

Education Commission; 1998.
- Murray PR.  Medical Micrology.  4th ed.  St.Louis: Mosby; 2002.
1.2 หนังสือที่มีผู้แต่ง 2 คน-6 คน



-  Linn WD, Wofford MR, O’Keefe ME, Posey LM.  Pharmacotherapy in primary care.  
New York: McGraw Hill; 2009

1.3 หนังสือที่มีผู้แต่งมากกว่า 6 คน
- Fofmeryr GJ, Neilson JP, Alfirevic Z, Crowther CA, Gulmezglu AM, Hodnett ED et 

al. A Cochrane pocketbook: Pregnancy and childbirth.  Chichester, West Sussex, England: 
John Wiley & Son Ltd; 2008.

1.4 หนังสือที่มีบรรณาธิการ (Editor as Author)
- Gilstrap LC, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors.  Operative obstetrics.  2nd 

ed.  New York: McGraw-Hill; 2002. 
1.5 หนังสือที่มีผู้แต่งเป็นองค์กร หน่วยงาน สถาบัน (Organization as Author)
- Health Information Unit, Bureau of Health Policy and Strategy, Office of Permanent 

Secretary Statistics.  Number and death rate per 100,000 population of first 10 leading cause 
groups of death 2007-2011.  Nonthaburi: Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public 
Health; 2011.

- American Psychiatric Association.  Diagnostic and statistical manual of mental 
disorder. 5th ed. Virginia: American Psychiatric Publishing; 2013.

2. บทหนึ่งในหนังสือ (Chapter in Book) 
ผู้แต่งบทที่อ้าง. ชื่อบท.  ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ์ (ระบุใน

การพิมพ์ครั้งที่2).  เมืองที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์; ปีพิมพ์.น.เลขหน้าเริ่มต้นบท-เลขหน้าสุดท้ายบท
Meltzer Ps, Kallioniemi A, Trent JM.  Chromosome alterations in human solid 

tumors.  In: Vogekstein B, Kinzler KW, editors, The genetic basis of human cancer.  New York: 
McGraw-hill; 2002.p.93-113.

3.รายงานการประชุม (Conference procee) 
ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง.  ชื่อการประชุม; วัน เดือน(ย่อ)ปีที่ประชุม.  สถานที่จัด

ประชุม.  เมืองที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์; ปีพิมพ์. 
- Kimura J, Shibasamki H, editors.  Recent advances in clinical neurophysiology.  

Proceedings of the 10th InternationalCongress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 
15-19; Kyoto,  Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

4. วิทยานิพนธ์ (Dissertation) 
ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง[ประเภทปริญญา]. เมืองที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่: ชื่อมหาวิทยาลัย; ปีพิมพ์
- Mooksombud N.  The opinion of morals and factors correlated among hight 

school student at Nonthaburi province[dissertation].  Bangkok: Chulalongkorn University; 
2002.

- Borkowski MM.  Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic America 
[dissertation].  Mount Pleasant(MI): Central Michigan University; 2002.

5. บทความวารสาร (Articles in Journals) 
ชื่อผู้เขียน.  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร. ปีพิมพ์;ปีท่ี(ฉบับท่ี): เลขหน้าเริ่มต้นบทความ-เลขหน้า

สุดท้ายบทความ.
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5.1  ผู้แต่ง1-6 คน ลงรายการทุกคน
-  Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL.  Solid-organ transplantation in HIV- infected 

patients. N Engl J Med.  2002;347(4):284-7.
5.2  ผู้แต่งมากกว่า 6 คน ลงรายการคนแรก ตามด้วย et al.
-  Ogawa H, Nakayama M, Morimoto T, Uemure S, Kanauchi M, Doi N, et al.  Low-

dose aspirin  for primary prevention of  atherosclerotic events in patients with type 2 diabetes: 
a randomized trial. JAMA. 2008;300(8):2134-41.

5.3  ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน
-  American College of Dentists,Board of Regents.  The ethics of quackery and 

fraud in dentistry: a position paper. J Am Coll. Dent.2003;70(3):6-8.
5.4  บทความที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง
- Control hypertension to protect your memory.  Keeping your blood pressure 

low may guard adaints Alzheimer’s, new research suggests.  Heart Advis 2003; 6 (1) : 4-5.
5.5  วารสารที่มีฉบับเพิ่มเติมของปีที่พิมพ์ (Volume with Supplement)
- Geraud G, Spierings EL, Keywood C.  Tolerability and safety of frovatriptan with 

short- and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan.  
Headache. 2002;42 Suppl2:S93-9.

5.6 วารสารที่มีฉบับเพิ่มเติมของฉบับที่พิมพ์ (Issue with Supplement)
- Glauser TA.  Integrating clinical trial data into clinical practice.  Neurology.2002;58 

(12 Suppl 7):S6-12.
5.7 วารสารที่แบ่งเป็นตอน (Part) และบทความที่อ้างถึงอยู่ตอนหนึ่งของปีที่พิมพ์ (Volume with 

Part)
- Abend SM, Kulish N.  The psychoanalytic method from an epistemological 

viewpoint. Int J Psychoanal.  2002;83(Pt2):491-5
5.8 วารสารที่แบ่งเป็นตอน (Part) และบทความท่ีอ้างถึงอยู่ตอนหนึ่งของฉบับท่ีพิมพ์ (Issue with 

Part)
- Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright KC.  Development of 

a large  animal model for lung tumors. J Vasc Interv Radiol.2002;13(9Pt1):923-8.
5.9 วารสารที่มีฉบับที่แต่ไม่มีปีที่  (Issue with No Volume)
- Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision 

total joint arthroplasty.  Clin Orthop.  2002;(401):230-8.
5.10  วารสารที่ไม่มีทั้งปีที่และฉบับที่ (No Volume or Issue)
- Outreach:bring HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction.  2002: 1-6.
5.11 วารสารที่มีเลขหน้าเป็นเลขโรมัน ให้ใส่เลขโรมัน
- Chadwick R, Schuklenk U.  The politics of ethical consensus finding.  Bioethics. 

2002;16(2):iii-v.
6.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต (Electronics materials and Internet) 
    6.1 บทความวารสารบนอินเทอร์เน็ต (Journal Article on the Internet) 

ชื่อผู้เขียน.  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร[อินเทอร์เน็ต].  ปีพิมพ์[สืบค้นเมื่อวันที่ เดือน(ย่อ)ปี]; ปีที่



(ฉบับที่): เลขหน้าหรือจ�านวนหน้า.  จาก: URL
-  Abood S.  Quality improlity improvement initative in nursing homes: the ANA 

acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet].2002 [cited 2002 Aug 12];102(6): [ about 1p.]. 
Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/Wawatch.htmArticle.

-  Ogawa H, Nakayama M, Morimoto T, Uemure S, Kanauchi M, Doi N, et al.  Low-
dose aspirin for  primary prevention of  atherosclerotic events in patients with type 2 diabetes: 
a randomized trial. JAMA. 2008;300(18):2134-41.

6.2 บทความวารสารทางอินเทอร์เน็ตที่มีเลขประจ�าบทความแทนเลขหน้า ให้ใช้ค�าตามส�านักพิมพ์
เช่น “e” หมายถึง  electronic หรือเลข Digital object identifier (doi) หรือเลข Publisher ltem Identifier 
(pii) แทนเลขหน้า 

Author.  Title of the article.  Title of the Journal.  Year; Volume(Issue): Page;doi.
-  Willams JS, Brown SM, Conlin PR.  Videos in clinical medicine.  Blood pressure 

measurement. N Engl J Med. 2009;360(5).e6.  
-  Tegnell A, Dill J, Andrae B.  Introduction of human papillomavirus(HPV) vaccination 

in Sweden. Ero Suveill.  2009; 14(6). pii: 19119.  
   -  Zhan M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity 

and repeat Adminission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective 
cohort study. BMJ 2009;338:a2752.  doi:10.1136/bmj.a2752.

6.3  เอกสารเฉพาะเรื่องบนอินเทอร์เน็ต  (Monograph on the internet) 
ชื่อผู้เขียน.  ชื่อเรื่อง[อินเทอร์เน็ต].  เมืองที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์; ปีพิมพ์ [สืบค้นเมื่อวันที่ เดือน(ย่อ)

ปี].  จาก: URL
-  Foley KM, Gelband H, editors.  Improving palliative care for cancer[Internet].  

Washington: National   Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9].  Available from: http://www.
nap.edu/books/0309074029/html/.

6.4 โฮมเพจ/เว็ปไซต์ (  Homepage หรือ Website)
* ลักษณะเดียวกันกับการอ้างอิงบทความหรือข้อมูลที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต แต่ให้เปลี่ยนชื่อ

เรื่อง เป็นชื่อเว็บไซต์ และให้ระบุวันที่เว็บไซต์นั้นมีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมด้วย (ถ้ามี) 
ชื่อเว็บไซต์[อินเทอร์เน็ต].  ชื่อเมืองหรือประเทศเจ้าของเว็บไซด์: ช่ือองค์กรหรือบริษัทเจ้าของ

เว็บไซต์; ปีที่จดทะเบียนหรือปีที่เริ่มเผยแพร่เว็บไซต์[ปรับปรุงเมื่อ วัน เดือน(ย่อ) ปี ; สืบค้นเมื่อวันที่ เดือน
(ย่อ)ปี].  จาก: URL

-  Cancer-Pain.org[Internet].  New York: Association of Cancer Online Resources, 
Inc; 2000-01[updated 2002  May 16; cited 2002 Jul 9].  Available from: http://www.cancer-
pain.org/.

-  Medscape Pharmacists[Internet].  New York: WebMD;1994-2009:[update 2009 
Jun 9; cited 2009 Jun11].  Available from: http://www.medscape.com/pharmacists

6.5  ฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  (Database online)
ชื่อฐานข้อมูล [อินเทอร์เน็ต].  ชื่อเมืองหรือประเทศเจ้าของฐานข้อมูล: ช่ือองค์กรหรือบริษัทเจ้าของ

ฐานข้อมูล, ปีที่จดทะเบียนหรือปีที่เริ่มเผยแพร่ฐานข้อมูล[ปรับปรุงเมื่อวันที่ เดือน(ย่อ)ปี; สืบค้นเมื่อวันท่ี เดือน
(ย่อ)ปี]. จาก URL   
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-  WHOSIS: WHO Statistical Information System[Internet].  Geneva: World Health 
Organization.2007[cited 2007 Feb 1]. Available from: http://www.who.int/whosis/en/.

-   Jablonski S.  Online Multiple Congenital Anomaly/Menta Retardation(MCA/
MR0Syndromes[Internet].  Bethesda(MD): Nation Library of Medicine(US); 1999[updated 2001 
Nov 20;cited 2002 Aug 12]. Available from: http://www.nlm.nih.gov/archive//20061212/mesh/
jablonski/syndrome_title.html.

การส่งบทความเพื่อสมัครตีพิมพ์ใน 
“เชียงรายเวชสาร” 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ส่ง file ต้นฉบับ มายัง E-mail : CRM-Journal@hotmail.com
โทรศัพท์ 053-711300 ต่อ 2145

2. สมัครตีพิมพ์ผ่าน เว็บไซต์ http://www.crhospital.org/CMJ  

บทความที่ได้รับตีพิมพ์แล้ว กองบรรณาธิการจะส่งวารสารให้ผู้เขียน 3 ฉบับ
หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://www.crhospital.org/CMJ



ปวงข้าพระพุทธเจ้า 
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ทีมบรรณาธิการเชียงรายเวชสาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
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สารจากผู้บริหาร

ผมรู้สึกยินดี และภาคภูมิใจ ที่ได้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าของเชียงรายเวชสาร ตลอด 8 ปี

ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน  และด้วยวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

ใน 5 ปีต่อจากน้ี คือ เป็นศูนย์กลางการแพทย์ชั้นเลิศในดวงใจแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง และหนึ่งใน 

พันธกิจ ได้แก่ การพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพ

ที่ 1 และอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง ซึ่งทางด้านการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ หรืองานวิจัย เป็นหนึ่งใน

ภารกิจที่จะสนับสนุนพันธกิจดังกล่าว โดยการที่จะเป็นผู ้น�าด ้านการเผยแพร่ทางวิชาการได้  

ทีมบรรณาธิการเชียงรายเวชสารคงต้องมีภารกิจที่ส�าคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การขยายขอบเขตการ 

เผยแพร่และสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหลายองค์กร หลายสถาบัน ท้ังในประเทศ และประเทศ 

เพ่ือนบ้านในลุ่มแม่น�้าโขง (2) การยกระดับคุณภาพของวารสารเข้าสู่ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น 

อย่างไรก็ดี การบรรลุเป้าหมายไม่ว่าเร่ืองใด ย่อมเป็นท่ีทราบกันดีว่า ต้องอาศัยความอดทน 

ความเพียรพยายาม ความสามารถ และสติปัญญาประกอบกัน จึงขอให้ทีมบรรณาธิการ ตลอดจน 

นักวิจัย หรือผู้นิพนธ์ทุกท่านได้น้อมน�ากระแสพระราชด�ารัส และหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของปวงชนชาวไทยในเรื่องต่างๆ มาเป็นหลักเพื่อสร้างเสริม 

ก�าลังกาย และก�าลังใจในการท�างาน เพื่อให้เชียงรายเวชสารเป็นหนึ่งในวารสารคุณภาพท่ีเป็นประโยชน์

แก่วงการสาธารณสุขตลอดไป

นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์



สารจากบรรณาธิการ

เชียงรายเวชสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่มีการปรับรายการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทุกเรื่อง  

ทั้งน้ีเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai 

Journal Citation Index; TCI) กลุ่มที่ 1 และฐานข้อมูล Asean Citation Index; ACI) ต่อไป 

เน้ือหาในฉบับนี้ ประกอบไปด้วยนิพนธ์ต้นฉบับที่น่าสนใจถึง 15  เรื่อง และมีรายงานผู้ป่วย

เร่ือง Miller Fisher Syndrome Mimicking Basillar Stroke: A case report of unusual 

presentations of Miller Fisher Syndrome in Asian 30 years old male ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่

พบค่อนข้างน้อย เชื่อว่าทุกเนื้อหาล้วนมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน รวมถึงผู้สนใจเป็นอย่างมาก

ท้ายสุดนี้ ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ให้การสนับสนุน 

และให้พลังใจพวกเราในการพัฒนางาน รวมถึงขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นิพนธ์และผู้อ่านทุกท่านที่มี

ส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการที่มีคุณค่า หวังว่าเชียงรายเวชสารจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผู้ป่วย 

และองค์กรต่อไป

เภสัชกรหญิงสุภารัตน์ วัฒนสมบัติ
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สารบัญ
นิพนธ์ต้นฉบับ  (ORIGINAL ARTICLE)
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 19
ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย
ธงชัย ผลดี, อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์

ผลลัพธ์ของทารกแรกเกิดและภาวะแทรกซ้อนของมารดา 31
ที่ตรวจพบภาวะโลหิตจางในระหว่างฝากครรภ์
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เสาวนิตย์ อริยะดิบ

ผลของการใช้แบบประเมินความเสี่ยงการบาดเจ็บของผิวหนังในผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 39
วรางคณา ธุวะค�า, วลัยพรรณ โชตวรพันธุ์, อัมพิกา วงศ์บุญมา

อุบัติการณ์ และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคจอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำาหนด 49 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ชมพูนุท คุณาวิกติกุล

ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ของสตรีวัยรุ่น ที่มาคลอดในโรงพยาบาลแม่สะเรียง 63
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บทคัดย่อ 
ความเป็นมา 

โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขส�าคัญของโลก การบ�าบัดทดแทนไตช่วยให้ผู้ป่วยอายุยาวนานข้ึน 
แต่ผู้ป่วยต้องประสบกับปัญหาด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู ้ป ่วยไตเรื้อรังท่ีมารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
ในโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดเชียงราย และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-sectional study design) ในกลุ่มผู้ป่วยไตเรื้อรังที่มาฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ใช้แบบวัดคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยโรคไตฉบับย่อภาษาไทย ใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย ข้อมูลการเจ็บ
ป่วยและการรักษา และข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิต โดยใช้ Pearson’s correlation coefficient  ส�าหรับตัวแปรชนิดต่อเนื่อง และใช้ ANOVA 
ส�าหรับตัวแปรเชิงกลุ่ม ค่าที่มีนัยส�าคัญทางสถิติก�าหนดไว้ที่ p < 0.05 

ผลการศึกษา

ผู้ป่วยไตเรื้อรัง จ�านวน 97 คนจากโรงพยาบาลชุมชน 2 แห่ง มีอายุเฉลี่ย 60.99 ปี ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ± 13.37 ปี คะแนนคุณภาพชีวิตด้านที่เปลี่ยนแปลงจากโรคไตโดยตรง คะแนนคุณภาพชีวิตทั่วไป
ด้านจิตใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับสูง ร้อยละ 64.7 และ 55.8 ตามล�าดับ คะแนนคุณภาพชีวิตทั่วไปด้าน
กายภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยต�่า ร้อยละ 46.6 พบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับอายุ เพศ โรคเบาหวาน 
โรคน่ิวในทางเดินปัสสาวะ โรคเกาต์ ระดับ Creatinine ระดับ Parathyroid hormone และความถี่ในการ
นอนพักรักษาในโรงพยาบาล 

สรุปและข้อเสนอแนะ

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตเรื้อรังท่ีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านตัวโรค ด้านจิตใจ และ
ด้านกายภาพ ควรมีการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

คําสําคัญ

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง  การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม คุณภาพชีวิต
* โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย

** ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
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QUALITY OF LIFE AMONG HEMODIALYSIS PATIENTS AT COMMUNITY  

HOSPITALS IN CHIANG RAI. 
Thongchai Pholdee M.D.*, Amornrat Anuwatnonthakate PhD.**

ABSTRACT 
BACKGROUND

Chronic kidney disease (CKD) is an important public health problem in global. Although 
treatment could maintain the extension of patient’s life, the patients would have to encounter 
with physical, mental and socioeconomics problems which affected to their quality of lives. 

OBJECTIVES
To investigate quality of life in the patients with chronic hemodialysis and to define the 

associated factors related to socio-demographic, medical and laboratory data.

METHODS
A cross-sectional study was conducted in two community hospitals in Chiang Rai. 

The purposive sampling of chronic HD patients was used in this study. The quality of life was  
assessed by using the KDQOL-SFTM (Short form of the Kidney Disease Quality of Life Questionnaire). 

Descriptive statistics was applied to analyze general information, illness, treatment and 
laboratory information. Pearson’s correlation coefficient and ANOVA were used to analyze for  
factors associated with quality of life for continuous variables and categorical variables, respectively 
with p-value < 0.05. 

RESULTS
Of 97 chronic HD patients; mean age was 60.99 ± SD 13.37 years old. High mean scores 

were found in kidney disease component summery (KDSC) and mental component summary (PCS) 
at 64.72% and 55.84%, respectively. The low mean scores were found in physical component 
summary (PCS) at 44.60%. Moreover, age, sex, diabetes, urinary tract calculi, gout, low level serum 
creatinine, low level parathyroid hormone and hospitalizations were found as the associated  
factors with low score of quality of life (QoL). 

DISCUSSION AND CONCLUSION 
From this study, quality of life among chronic HD patients depended on medical condition 

of the disease, mental health, and physical function. Holistic care and medical intervention should 
be concerned and provided to the patients with chronic HD in order to improve their quality of lives.

KEYWORDS
Chronic Kidney disease, hemodialysis, quality of life

* Chiang Khong Crown Prince Hospital, Chiang Rai 

** School of Health Science, Mae Fah Luang University, Chiang Rai
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ความเป็นมา
โรคไตเรือ้รงั เป็นปัญหาส�าคัญทางสาธารณสขุ 

ของโลก ผู ้ป ่วยกลุ ่ม น้ีมี คุณภาพชีวิตต�่ า  และมี
อัตราการเสียชีวิตสูงเมื่อเทียบกับโรคเรื้อรังอื่นๆ1,2 
หลังจากประเทศไทยมีนโยบายให้ผู ้ป่วยเข้าถึงการ
บ�าบัดทดแทนไต พบว่าจ�านวนผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจน3 ปี 2556 จังหวัดเชียงรายมีผู้ป่วยไตเรื้อรัง 
จ�านวน 37,857 คน และได้รับการรักษาด้วยการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม จ�านวน 1,121 คน4 

โรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายรักษาไม่หายขาด 
แม้การรักษาช่วยให้ผู ้ป่วยอายุยาวนานขึ้นโดยการ
บ�าบัดทดแทนไต เช ่น การล ้างไตทางช ่องท ้อง 
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือการปลูกถ่ายไต 
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนั้นนิยมในผู ้ที่จะ
เลือกรักษาบ�าบัดทดแทนไต5 แต่การรักษาด้วยวิธีนี้
มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และมีข้อจ�ากัดกับผู้ป่วยอยู่
มาก6 ผู้ป่วยต้องประสบกับปัญหาด้านร่างกาย  จิตใจ 
สังคมและเศรษฐกิจ จากชีวิตประจ�าวันเปลี่ยนไป  
ในระยะยาวก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตซ่ึงสัมพันธ์กับ
ความเสี่ยงต่อความพิการและการเสียชีวิต7 ทางการ
แพทย์มีการศึกษาคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
ผู้ป่วย8 เป็นการประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วยว่ามีความ
สามารถปฏิบัติภารกิจตนเอง ความรู้สึกสุขสบาย และ
การรับรู ้สุขภาพโดยรวมของตนเองว่าเปลี่ยนแปลง
อย่างไรหลังได้รับผลกระทบจากตัวโรค ความเจ็บ
ป ่วย รวมทั้ งจากการรักษาและผลแทรกซ ้อน9  
โดยเป็นความรับรู ้ของตัวผู ้ป่วยเองที่มีความหลาก
หลายมิติ10

จ�านวนผู ้ป ่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเพิ่ม 
มากขึ้น มีอายุที่ยาวนานขึ้น การศึกษาเร่ืองคุณภาพ
ชีวิตผู ้ป ่วยไตเรื้อรังระยะสุดท ้ายก็มากขึ้น ทั้งนี้ 
มีการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่รับการบ�าบัด
ทดแทนไตในกลุ่มคนที่แตกต่างกันทั้งในด้านลักษณะ
ประชากรและพื้นที่  พบว่าคุณภาพชีวิตผู ้ป่วยไต
เรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกไตด้วยเครื่องไต
เทียมมีคุณภาพชีวิตไม่ดีเม่ือเทียบกับคนทั่วๆไปและ

ผู ้ป่วยท่ีได้รับการเปลี่ยนไต7,11 เกิดความเสื่อมใน 
ทุกมิติของสุขภาพ พบปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต  
เช่นปัจจัยทางกาย ได้แก่ ความเข้มข้นของเลือด 
Albumin Creatinine ปัจจัยทางจิตสังคม เช่น 
สถานภาพการแต่งงาน ความเศร้า ความวิตกกังวล 
ลักษณะประชากรและอาการทางคลินิก เช่น อายุ 
เพศ ระยะเวลาที่เป็นโรคไตเรื้อรังและระยะเวลาที่ได ้
ฟอกไตและโรคร่วมของผู้ป่วย12 

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู ้ป่วยไต
เรื้อรังที่มารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมใน
โรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดเชียงราย และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับคุณภาพชีวิต 
ผู้ป่วย 

วิธีการศึกษา

ศึกษาเชิงส�ารวจ ภาคตัดขวาง (Cross-
sectional study) ในผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ต้องฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
เชียงราย ที่มารับการฟอกไตในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 
ถึง 30 กันยายน 2559 ในโรงพยาบาลชุมชนของ
จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลแม่สาย  และ
สมเด็จพระยุพราชเชียงของ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดจ�านวน 97 ราย 

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion 
criteria) คือ 1) เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป  
ทั้งเพศชาย เพศหญิงที่ได้รับการฟอกเลือด 2) ได้รับ
การวินิจฉัยเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 3) ฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียมท่ีโรงพยาบาลท้ังสองแห่งต่อเนื่องมามากกว่า 
4 เดือน 4) ภาวะเจ็บป่วยคงท่ี (Medical stable)  
5) ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย และ 6) รู้สึกตัวดี 
เข้าใจภาษาไทยและตอบแบบสอบถามได้

เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) คือ 
1) มีความบกพร่องของจิต เช่น เป็นโรคทางจิตเวช 
หรือการท�าหน้าท่ีของสมองบกพร่อง 2) ไม่สามารถ
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ให้ข้อมูลได้ และ 3) ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

เครื่องมือที่ ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป ็นแบบสอบถาม ประกอบด ้วย 3 ส ่วน คือ  
1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถาม
ข้อมูลการเจ็บป่วยและการรักษา และ 3) แบบวัด
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตฉบับย่อภาษาไทย (Kidney 
Disease Quality of Life Short Form - KDQOL 
SFTM version 1.3)13

KDQOL SFTM version 1.3 แบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ แบบประเมินคุณภาพชีวิตเฉพาะโรคไต (Kidney 
disease-specific instruments)  และแบบประเมิน
คุณภาพชีวิตทั่วไป (generic instruments)

แบบประเมินคุณภาพชีวิตเฉพาะโรคไต  
วัดคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากโรคไตโดยตรง 
(Kidney disease component summary –KDCS) 
ซ่ึงมี 11 มิติ  

แบบประ เมิ น คุณภาพชี วิ ตทั่ ว ไป  คือ 
แบบสอบถาม Short Form 36 (SF-36) วัดคุณภาพ
ชีวิตทั่วไป แบ่งเป ็น 2 ด ้าน คือ ด ้านกายภาพ  
(Physical component summary-PCS) และด้าน
จิตใจ (Mental component summery-MCS)  
ใช้ประเมิน 8 มิติของความสามารถปฏิบัติภารกิจของ
ตนเองและความสุขสบาย  

ค�าตอบในแบบสอบถามแต่ละข้อจะถูกแปลง
เป็นคะแนน ตั้งแต่ 0 ถึง 100 คะแนน 0  คะแนน 
หมายถึง คุณภาพชีวิตต�่า 100 คะแนน หมายถึง
คุณภาพชีวิตดี 

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลรวบรวมและบันทึกในคอมพิวเตอร์ ใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการ
วิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูลพื้นฐานของผู ้ป่วย 
ข้อมูลการเจ็บป่วยและการรักษา และข้อมูลทางห้อง
ปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์แสดงในรูปจ�านวนและ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation; SD) ใช้สถิติเชิงวิเคราะห์  

(Analytic Statistics) หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต โดยใช้ Pearson’s  
correlation coefficient  ส�าหรับตัวแปรชนิดต่อ
เนื่อง (continuous variable) และใช้ ANOVA 
ส�าหรับตัวแปรเชิงกลุ ่ม (categorical variable)  
ค่าที่มีนัยส�าคัญทางสถิติก�าหนดไว้ที่ p < 0.05 
ข้อพิจารณาจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์

การวิจัยได ้รับการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
ของส�านักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย หนังสือ
รับรองเลขที่ 12/2559 ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาล
แม่สายและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 
ให้ความยินยอมเข้าร ่วมท�าการวิจัยและอนุญาต 
ให้เข้าท�าการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างลงลายมือชื่อ 
ในแบบฟอร์มการสมัครใจเข้าร่วมวิจัย

ผลการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มารับการ

รักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจ�านวน
ท้ังหมด 97 คน มีอายุเฉลี่ย 60.99 ปี ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 13.40 ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 61.85  
สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 78.35 มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 54.63 เป็นครอบครัวเดี่ยว 
ร้อยละ 75.25 จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 3.63 คน 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.67  ไม่สามารถประกอบ
อาชีพหลักได้ร้อยละ 65.97 ใช้สิทธิบัตรทองในการ
เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลร้อยละ 42.27 ราย
ได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาทร้อย
ละ 71.13 และระยะทางจากบ้านมายังโรงพยาบาลที่
ฟอกไตเฉลี่ย 20.26 กม.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน15.23 
ดังแสดงในตารางที่ 1
ข้อมูลด้านการเจ็บป่วยและการรักษา

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีโรคความดันโลหิต
สูงเป็นโรคประจ�าตัวเฉลี่ยร้อยละ 62.89 มีระยะเวลา
ในการฟอกไตเฉลี่ย 4.12 ปี(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3.10) ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสองครั้ง
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ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย

คุณลักษณะ จ�านวน (ร้อยละ) 

อายุเฉลี่ย (ปี)  (± SD) 60.99 ± 13.40

เพศชาย 60 (61.85)

สถานภาพสมรสคู่ 76 (78.35)

การศึกษาประถมศึกษา 53 (54.63)

ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว 73 (75.25)

จ�านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย (±SD) 3.63 ± 1.67

ไม่สามารถประกอบอาชีพหลักได้ 64 (65.97)

สิทธิการรักษา

    บัตรทอง 41 (42.27)

   ข้าราชการ 34 (35.06)

   ประกันสังคม 6 (6.19)

   จ่ายเงินสดเอง 16 (16.48)

รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน (บาท)

   < 10000 69 (71.13)

   > 10000 28 (28.87)

ระยะทางจากบ้านมายัง รพ. 
ที่ฟอกไตเฉลี่ย (กม.) (±SD)

20.26 ± 15.23

(SD = standard deviation)

ตารางท่ี 2 ข้อมูลด้านการเจ็บป่วยและการรักษาของผู้
ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

คุณลักษณะ จ�านวน (ร้อยละ)

โรคประจ�าตัว

   เบาหวาน 11 (11.34)

  ความดันโลหิตสูง 61 (62.89)

  เบาหวานและความดันโลหิตสูง 18 (18.56)

  นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ 11 (11.34)

   เกาต์ 24 (24.74)

   อื่นๆ 4 (4.12)

ระยะเวลาการฟอกไตเฉลี่ย (ปี) (±SD) 4.12 ± 3.10

จ�านวนครั้งการฟอกเลือดด้วยเครื่อง 
ไตเทียมต่ออาทิตย์

   1 ครั้ง 5 (5.15)

  2 ครั้ง 47 (48.45)

  3 ครั้ง 45 (46.40)

ความถี่ในการนอนพักรักษาในโรงพยาบาล
นานๆ ครั้ง

96 (98.97)

มีปัสสาวะค้างอยู่ 63 (64.94)

ใช้ยาขับปัสสาวะ 48 (49.48)
(SD = standard deviation )

ต่อสัปดาห์เฉล่ียร้อยละ 48.45 ความถี่ในการนอนพัก
รักษาในโรงพยาบาลนานๆครั้งเฉลี่ยร้อยละ 98.97 มี
ปริมาณปัสสาวะค้างอยู่เฉลี่ยร้อยละ 64.94 และใช้ยา
ขับปัสสาวะเฉลี่ยร้อยละ 49.48 ดังแสดงในตารางที่ 2
ผลตรวจทางห้องปฏบิตักิารและผลการฟอกไตแต่ละ
สัปดาห์

Hemoglobin เฉลี่ย 10.27 g/dl ค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 1.68 ค่าความพอเพียงของการฟอก
เลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม(Kt/v)เฉลี่ย 1.81 ค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 0.39  Albumin เฉลี่ย 3.96 g/dl  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64  Creatinine เฉลี่ย 12.12 
mg/dl ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.94 Parathyroid 
hormone (PTH) เฉลี่ย 420.25 pg/ml ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 427.27 Ferritin เฉลี่ย 550.26 ng/mL 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 458.24 Potassium เฉลี่ย 
4.40 mEq/lค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 Blood 

Urea Nitrogen(BUN) เฉลี่ย 68.97 mg/dl ค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 23.46 Calcium เฉลี่ย 8.57 mg/dl 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 และPhosphate เฉลี่ย 
4.50 mg/dl ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.85 ดังแสดง
ในตารางที่ 3
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (KDQOL-SFTM)

กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนคุณภาพชีวิตสูงด้าน 
ด้านท่ีเปลี่ยนแปลงจากโรคไตโดยตรง (KDCS) และ
ด้านจิตใจ (MCS) เฉลี่ยร้อยละ 64.72 และ 55.84 
ตามล�าดับ พบคะแนนต�่าในด้านกายภาพ (PCS)  เฉลี่ย 
46.60 แสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและผล
การฟอกไตแต่ละสปัดาห์ของผูป่้วยฟอกเลอืดด้วยเครือ่ง

ไตเทียม

รายการตรวจ ค่าเฉลี่ย (± SD)

Hemoglobin (g/dl) 10.27± 1.68

Kt/V 1.81± 0.39

Albumin (g/dl) 3.96±0.64

Creatinine (mg/dl) 12.12±3.94

PTH (pg/ml) 420.25±427.27

Ferritin (ng/mL) 540.26±458.24

Potassium (mEq/l) 4.40 ±0.70

BUN (mg/dl) 68.97±23.46

Calcium (mg/dl) 8.57±0.96

Phosphate (mg/dl) 4.29 ±1.85
(SD = standard deviation )

ความสัมพันธ ์ระหว ่างข ้อมูลพื้นฐานของกลุ ่ม
ตัวอย่าง ข้อมูลการป่วยและการรักษา ผลทางห้อง
ปฏิบตักิารตามลกัษณะตวัแปรต่อเนือ่ง (numerical 
variables) กับคุณภาพชีวิต

พบความสัมพันธ์ที่มีนัยสัมพันธ์ทางสถิติของ
คุณภาพชีวิตกับอายุ ระดับ Creatinine และ PTH  
แสดงตามตารางที่ 5 
ความสัมพันธ ์ระหว ่างข ้อมูลพื้นฐานของกลุ ่ม
ตัวอย่าง ข้อมูลการป่วยและการรักษา ตามลักษณะ
ตัวแปรเชิงกลุ ่ม (categorical variable) กับ
คุณภาพชีวิต

พบว่าคุณภาพชีวิตบางด้านมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติกับเพศ โรคเบาหวาน โรค
นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคเกาต์ และความถี่ใน
การนอนพักรักษาในโรงพยาบาล  แสดงตามตารางที่ 6

วิจารณ์

การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่มาฟอกเลือด
ด้วยเคร่ืองไตเทียมในโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัด
เชียงรายพบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี
คะแนนคุณภาพชีวิตในระดับมากกว่า 50 คะแนน 
(คะแนน 0-100 คะแนน) ด้านที่เปลี่ยนแปลงจาก

โรคไตโดยตรง (KDCS) และด้านจิตใจ (MCS) แต่พบ
จ�านวนผู้ป่วยท่ีมีคะแนนด้านกายภาพ (PCS) ระดับ
ต�่ากว่า 50 คะแนน (คะแนน 0-100 คะแนน) ถึง  
ร้อยละ57.73 จากการศึกษาของ DOPPS14 พบ
คะแนนคุณภาพชีวิตต�่าหลายๆ ด้านโดยเฉพาะ PCS 
จะมีความสัมพันธ์ชัดเจนกับความเสี่ยงสูงในการเสีย
ชีวิต สอดคล้องกับการศึกษาของ Mujais SK และ
คณะ15  ท่ีพบว่าคุณภาพชีวิตผู ้ป่วยท่ีมาฟอกเลือด 
ด ้วยเครื่องไตเทียมต�่าในด้าน PCS มีการศึกษา  
Guerra-Guerrero V และคณะ16 พบว่าผู้ป่วยที่มา
ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมมากกว่าร้อยละ 50 มี
คะแนนคุณภาพชีวิตต�่ากว่า 50 ในด้าน PCS และ 
MCS และยังพบว ่าในมิ ติของความยากล�าบาก
จากสภาวะโรคไต (Burden of kidney disease)  
มีคะแนนคุณภาพชีวิตต�่ากว่าร้อยละ 50  มากถึง 
ร ้อยละ 76 สอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ที่พบว ่า 
มีผู ้ป่วยกลุ ่มหนึ่งมีคะแนนคุณภาพชีวิตในระดับต�่า
กว่า 50 คะแนน ในส่วนของมิติสถานภาพการท�างาน 
(Work status) และมิติความยากล�าบากจากสภาวะ
โรคไต (Burden of kidney disease ) ร้อยละ 75.83 
และ 78.35 ตามล�าดับ

จากการศึกษาพบความสัมพันธ์อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติระหว่างคุณภาพชีวิต กับ อายุ ระดับ 
Creatinine  ระดับ Parathyroid hormone  เพศ โรค
เบาหวาน โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคเกาต์ 
และความถี่ในการนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ดังนี้ 

อายุ เป ็นป ัจจัยหนึ่ งที่ส�าคัญมากในการ
ท�านายคุณภาพชีวิตของผู ้ป ่ วยฟอกเลือดด ้วย 
เครื่ องไตเทียมซึ่ งสอดคล ้อง กับการศึกษาของ  
Sadeghieh Ahari S และคณะ17 มีการศึกษาใน
ประเทศมาเลเซยี18 พบว่าอายมุากกว่า 45 ปี เป็นปัจจยั
เสี่ยงท่ีส�าคัญของคุณภาพชีวิตของผู ้ป่วยฟอกเลือด 
ด้วยเครื่องไตเทียม และมีการศึกษาของ Acharya S 
และคณะ19 พบว่าความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างอายุ 
กับ MCS และ KDSC ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
นี้ จึงสรุปว่าอายุที่มากขึ้นก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง  
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ตารางที่  4  แสดงคะแนนคุณภาพชีวิตผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามองค์ประกอบ (KDQOL-SFTM)

n Mean
Standard  
Deviation

Min Max
% people 
score ≤ 50

KDCS 1.Symptom and problem 97 72.9 15.3 12.5 100 6.19

2. Effect of kidney disease 97 68.75 18.68 21.88 100 18.56

3. Burden of kidney disease 97 39.56 22.78 0 100 78.35

4. Work status 97 34.54 39.77 0 100 79.38

5. Sexual function 9 83.33 20.56 50 100 16.67

6. Cognitive function 97 65.15 18.04 26.67 100 20.62

7. Quality of social interaction 97 65.84 14.92 33.33 100 13.4

8. Patient satisfaction 97 63.4 18.26 33.33 100 39.18

9. Staff encouragement 97 88.66 14.89 25 100 4.12

10. sleep 97 64.1 15.57 30 102.5 13.4

11. Social support 97 82.82 18.71 33.33 100 7.22

Total 97 64.72 12.21 32.81 90.19 12.37

PCS 2.1 Physical functioning 97 46.65 30.21 0 100 54.64

2.2 Role physical 97 35.31 43.71 0 100 69.07

2.3 Pain 97 68.17 20.2 32.5 100 13.4

2.4 General health 97 36.6 18.15 0 90 86.6

Total 97 46.68 20.98 8.1 86.9 57.73

MCS 2.5 Role emotion 97 49.48 46.92 0 100 52.58

2.6 Social function 97 65.34 21 25 100 42.27

2.7 Energy/Fatique 97 54.28 16.77 15 100 46.39

2.8 Mental health 97 65.9 17.26 20 100 15.46

Total 97 55.84 20.72 16.9 100 43.3

(KDCS= Kidney disease component summary; PCS= Physical component summary; MCS= Mental component summary)

ซ่ึงก็น่าจะเกิดจากการเส่ือมของร่างกายตามอายุท่ี
มากขึ้น

เพศชายมีคุณภาพชีวิตดีกว่าเพศหญิงในด้าน 
PCS และ MCS สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นที่พบว่าเพศ
มีผลต่อคุณภาพชีวิตในกลุ่มประชากรท่ัวไปและใน 
ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม15,20 โดยเพศชาย 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว ่ าทุกด ้าน21,22 เพศหญิง มี 
อุบัติการณ์เกิดภาวะซึมเศร้าและภาวะกังวลสูงกว่า 

โดย เฉพาะผู ้ ท่ี มี สมา ชิกในครอบครั วมากและ 
การปรับตัวไม่ดี23 

ระดับ Creatinine ท่ีมากข้ึนมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตดีกว่าด้าน PCS และ MCS สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Guerra-Guerrero V และคณะ16 และ 
Santos PR และคณะ24

ระดบั Parathyroid hormone ทีม่ากขึน้มผีล 
ต่อคุณภาพชีวิตดีกว่าในด้าน PCS และ MCS พบว่า
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ผู้ป่วยฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่มีโรคเบาหวานร่วม
ด้วยมีคุณภาพชีวิตท่ีต�่ากว่าในด้าน PCS และ MCS 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Merkus P และคณะ11

ผู ้ป ่วยฟอกเลือดด ้วยเครื่องไตเทียมท่ีม ี
โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะหรือมีโรคเกาท์มี
คุณภาพชีวิตต�่ากว่าในด้าน PCS  

ความถี่ในการนอนพักรักษาในโรงพยาบาล
ของผู ้ป่วยฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ป่วยจนต้อง 
มาพักรักษาในโรงพยาบาลบ่อยๆ มีคุณภาพชีวิตที่ต�่า 
ในด้าน KDCS และ PCS โดยมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส�าคัญในด้าน KDCS  คล้ายกับการศึกษาอื่น16  
ที่พบคุณภาพชีวิตต�่าในด้าน Burden of kidney 
disease และ MCS แต่ไม ่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
แต่กลับพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญในด้าน 
PCS ผลการศึกษาที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ น้ันน ่าจะเกิดจากปริมาณกลุ ่มตัวอย ่าง 
ท่ีแตกต่างกัน

การศึกษาไม ่พบความสัมพันธ ์ระหว ่าง
ระยะทางกับคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับการศึกษา 
ในประเทศปากีสถาน25 อาจจะเนื่องจากผู ้ป ่วย
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ถึงความยากล�าบากในการ
ไปรับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรง
พยาบาลในตวัจงัหวดัเชยีงรายซึง่มรีะยะทางทีไ่กลมาก  
เมื่อเทียบกับปัจจุบันที่ผู ้ป ่วยได ้มาฟอกไตในโรง
พยาบาลชุมชนซ่ึงอยู ่ใกล้บ้านกว่ามากกว่า ดังนั้น 
ผู ้ป ่วยจึงไม่รู ้ สึกถึงความแตกต่างถึงระยะทางใน

ตาราง 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับข้อมูลพื้นฐาน,ความเจ็บป่วยและการรักษา ผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ 

KDSC PCS MCS

r p-value r p-value r p-value

   Age 0.181 0.077 -0.374 < 0.001* -0.181 0.003*

   Creatinine 0.089 0.387 0.301 0.003* 0.089 0.012*

   PTH 0.116 0.257 0.235 0.020* 0.116 0.040*

(KDCS = Kidney disease component summary; PCS =  Physical component summary; MCS =  Mental component summary); 

PTH (Parathyroid hormone)Values presented as Correlation (r). P-value corresponds to Pearson’s Correlation.  *p-value<0.05

ปัจจุบัน มีการศึกษาของ Perlman RL และคณะ26 

พบว่าผู ้ป่วยที่มีระดับ Albumin ต�่ามีคุณภาพชีวิต
ต�่า แต่การศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าวซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Acharya S และคณะ19

ภาวะซีดเป็นภาวะส�าคัญในผู ้ป ่วยโรคไต
เรื้อรังซึ่งกระทบต่อโรคเส้นเลือดหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุ
การตายหลัก เป ็นท่ีทราบกันดี ถึงความสัมพันธ ์
ของภาวะซีดกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ27  
มี meta-analysis พบว่ากลุ่มผู้ป่วยไตเรื้อรังที่มีระดับ 
Hemoglobin ใกล้เคียงกับคนปกติมีความเสี่ยงต่อ
การเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆมากกว่ากลุ่มที่มีระดับ 
Hemoglobin ต�่ากว่า โดยอุบัติการณ์ของการเกิด
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไม่ต่างกัน28 ผลการ
ศึกษาครั้งนี้ไม่พบความแตกต่างของคุณภาพชีวิต 
กับค่า Hemoglobin ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา 
Guerra-Guerrero V และคณะ16  แต่ขัดแย้งกับ 
การศึกษาของ Acharya S และคณะ19 ท่ีพบความ
สัมพันธ์ในทางลบระหว่างค่า Hemoglobin กับ PCS 

การศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ของระดับการ
ศึกษากับคุณภาพชีวิต แต่พบกลุ่มตัวอย่างที่จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตดีทุกด้าน ขณะ
ท่ีคนท่ีจบระดับ ปวช/ปวส หรือ คนไม่ได้เรียนหนังสือ
มีคุณภาพชีวิตต�่าในทุกด้าน สอดคล้องกับการศึกษา
อื่น25,29,30
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ตารางที่ 6   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลพื้นฐาน, ความเจ็บป่วย และการรักษา กับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง

KDCS PCS MCS

เพศ

   ชาย 66.74 ± 12.64 50.55 ± 21.33 59.26 ± 20.52

   หญิง 61.43 ± 10.84 40.41 ± 19.04 50.3 ± 20.08

   p-value 0.037* 0.020* 0.038*

โรคประจ�าตัว

 เบาหวาน

   ใช่ 58.26 ± 12.72 27.9 ± 14.02 31.65 ± 10.63

   ไม่ใช่ 65.54 ± 11.96 49.08 ± 20.55 58.94 ± 19.65

   p-value 0.062 0.001* <0.001*

ความดันโลหิตสูง

   ใช่ 64.44 ± 12.51 45.99 ± 20.54 55.49 ± 20.09

   ไม่ใช่ 65.2 ± 11.83 47.85 ± 21.95 56.45 ± 22.02

   p-value 0.769 0.676 0.827

นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

   ใช่ 70.84 ± 15.43 59.77 ± 18.42 64.36 ± 14.67

   ไม่ใช่ 63.94 ± 11.61 45.01 ± 20.79 54.76 ± 21.19

   p-value 0.077 0.027* 0.149

เกาต์

   ใช่ 67.55 ± 12.71 54.97 ± 19.62 62.07 ± 19.32

   ไม่ใช่ 63.79 ± 11.98 43.96 ± 20.82 53.8 ± 20.88

   p-value 0.192 0.025* 0.090

ความถี่ในการนอนพักรักษาในโรง
พยาบาล

   แทบทุกเดือน 32.81 ± 0 27.5 66.88

   นานๆ ครั้ง 65.05 ± 11.82 46.88 ± 21 55.73 ± 20.8

   p-value 0.008* 0.361 0.595
(KDCS= Kidney disease component summary; PCS =  Physical component summary; MCS =  Mental component summary), 

Values presented as mean ± SD. P-value corresponds to ANOVA test

 *p<0.05

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วย
เคร่ืองไตเทียมขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านตัวโรค ด้านจิตใจ 
และด้านกายภาพ ควรมีการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
ทั้งด้านจิตใจ สังคม และการรักษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้ป่วยที่มารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่
มีภาวะเสี่ยงตามการศึกษานี้คืออายุมากขึ้น ระดับ 

Creatinine ระดับ Parathyroid horne ที่มีระดับต�่า 
เพศหญิง เป็นโรคเบาหวาน เป็นโรคนิ่วในระบบ 
ทางเดินปัสสาวะ เป็นโรคเกาต์ และมีความถ่ีในการ
นอนพักรักษาในโรงพยาบาลบ่อย เพื่อให้คุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยดีขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ
ผู ้วิจัยขอขอบคุณแพทย ์ พยาบาลผู ้รับ

ผิดชอบหน่วยฟอกไตโรงพยาบาลแม่สาย และโรง
พยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของท่ีเอ้ือเฟื้อในการ
เก็บข้อมูล ขอขอบคุณ เภสัชกรวงศ์ทิพารัตน์ มัณยา
นนท์ที่อนุญาตให้ใช้แบบวัดคุณภาพชีวิตโรคไตฉบับ
ย่อภาษาไทย  อาจารย์สุรศักดิ์ อธิคมานนท์ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท และนาวาอากาศเอก
นายแพทย์พงศธร คชเสนี หน่วยโรคไต โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช อาจารย์ที่ปรึกษา และให้ข้อเสนอ
แนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความนี้
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บทคัดย่อ
ความเป็นมา

ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ยังเป็นปัญหาส�าคัญทางสูติกรรมท่ีพบบ่อย ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางมารดาและทารก เช่น การแท้ง การคลอดก่อนก�าหนด ทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อย การติดเชื้อในมารดา 
ภาวะตกเลือดหลังคลอด เป็นต้น 

วัตถุประสงค ์          
เพื่อศึกษาถึงผลลัพธ์ของทารกแรกเกิดและภาวะแทรกซ้อนของมารดาท่ีมีภาวะโลหิตจางระหว่างฝาก

ครรภ์ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  

วิธีการศึกษา  

 ศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์ retrospective cohort study โดยค้นหาในสตรีตั้งครรภ์ จากสมุดลงทะเบียน
ประวัติที่มาฝากครรภ์ ณ ห้องฝากครรภ์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557  
ถึง 31 พฤษภาคม 2558 

ผลการศึกษา 

มีจ�านวนสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ท้ังหมด 968 ราย พบภาวะโลหิตจาง จ�านวน 163 ราย  
ไม่มภีาวะโลหติจาง 805 ราย ส�าหรบัผลลพัธ์ของทารกแรกเกดิ ในกลุม่มารดาทีม่ภีาวะโลหติจางพบว่ามภีาวะโตช้า 
ในครรภ์ร้อยละ 6.2  โดยมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น 3.76 เท่า 

พบการตกเลือดหลังคลอดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะโลหิตจางร้อยละ 6.7 ส่วนกลุ่มท่ีไม่มีภาวะ
โลหิตจาง พบร้อยละ 1.9 โดยมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น 3.36 เท่า

สรุปและข้อเสนอแนะ

รณรงค์ ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ครั้งแรกให้เร็วที่สุด  เพื่อให้ได้รับการรักษาภาวะโลหิต
จางได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดภาวะทารกโตช้าในครรภ์ และการตกเลือดหลังคลอด

ค�าส�าคัญ

ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ภาวะทารกโตช้าในครรภ์   ภาวะตกเลือดหลังคลอด
*กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์



>>เชียงรายเวชสาร :: CHIANGRAI MEDICAL JOURNAL32

นิพนธ์ต้นฉบับ
เสาวนิตย์ อริยะดิบ

NEONATAL OUTCOME AND MATERNAL COMPLICATION FROM ANEMIA  

DURING PREGNANCY IN CHIANGRAI PRACHANUKROH HOSPITAL. 
Saowanit Ariyadib M.D.*

ABSTRACT
BACKGROUND

Anemia in pregnant women is commonly found and considered as risk factor for poor 
pregnancy outcome. The problem from anemia during pregnancy can cause the adverse maternal 
and fetal outcomes such as abortion, preterm, low birth weight, puerperal sepsis and postpartum 
hemorrhage.

OBJECTIVE
To study outcome of neonatal and complication from maternal anemia

MATERIALS AND METHODS
A retrospective cohort study from antenatal record was carried out in 968 pregnant women 

in antenatal care unit at Chiang Rai Prachanukroh hospital from 1 September 2014 to 31 May 2015. 

RESULTS
Of 968 pregnant women, 163 were anemic group  and 805 were non-anemic group.  

Intrauterine growth retardation was shown 6.2% in anemic group with 3.76 times having the risk of 
intrauterine growth retardation more than non-anemic group.  Postpartum hemorrhage was shown 
6.7% in  anemic group while in  non-anemic group was shown 1.9% . In anemic group, there was 
3.36 times in risk of postpartum hemorrhage greater than the non-anemic group. 

CONCLUSION AND SUGGESTION
From this study, it is strongly recommended that regular antenatal care within the first 

trimester is very crucial for maternal anemia assessment and management in time for the preven-
tion of intrauterine growth retardation and postpartum hemorrhage during pregnancy.

KEYWORDS
Maternal anemia, intrauterine growth retardation, postpartum hemorrhage

*Obstetric and Gynecology Department, Chiang Rai Prachanukroh hospital
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ความเป็นมา 
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ยังเป็นปัญหา

ส�าคัญทางสูติกรรมที่พบบ่อยเนื่องจากส่งผลให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนทางมารดาและทารก เช่นการแท้ง 
การคลอดก่อนก�าหนด ทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อย การ
ติดเชื้อในมารดา ภาวะตกเลือดหลังคลอด เป็นต้น1,2 

มีรายงานการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ี
รายงานความชุกของ ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์
พบว่าอยู่ระหว่างร้อยละ 4-253-9  โดยในประเทศไทย
พบความชุกสูงถึงร้อยละ 10-25 ในขณะที่เป้าหมาย
ของกระทรวงสาธารณสุข ต้องการลดให้เหลือเพียง 
ร้อยละ 10 จากการทบทวนข้อมูลการวิจัยพบว่า  
เคยมีการศึกษาเมื่อปี พ.ศ 254010 ถึงความชุก
ของภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์พบว่ามีภาวะ
โลหติจางร้อยละ 9.7 โดยสาเหตทุีส่�าคญัคอื ธาลสัซเีมยี 
และฮีโมโกลบินผิดปกติ และการศึกษาความชุกและ
ปัจจัยเส่ียงของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่มา
ฝากครรภ์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์
ในปี 255311 พบความชุกร้อยละ 17.2 ปัจจัยเสี่ยงของ
ภาวะโลหิตจางได้แก่ มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี และ
อายุครรภ์เมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรก คือ 14-28 สัปดาห์

 ส�าหรับผลลัพธ ์ของทารกแรกเกิดและ
ภาวะแทรกซ้อนของมารดาที่ตรวจพบภาวะโลหิต
จางในระหว่างฝากครรภ์พบว่ามีรายงานการศึกษา
ในประเทศเนปาล ที่มหาวิทยาลัย Nobel medical 
college  ในปี 255412 พบว่าในกลุ่มหญิงต้ังครรภ ์
ที่มีภาวะโลหิตจางจะพบภาวะ pre eclampsia  
มากขึ้น 5 เท่า และพบทารกมีน�้าหนักน้อยกว่า 2,500 
กรัม ร้อยละ 22 ในหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง
ร้อยละ 9 ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ปกติ  ส่วนการศึกษา
ในโรงพยาบาล Pakistan railway13  พบว่า ในกลุ่ม
หญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจะเพ่ิมความเสี่ยง 
ของการคลอดก่อนก�าหนด และทารกแรกเกิดน�้าหนัก
น้อยกว่า 2,500 กรัม เป็น 3.4 เท่า และ 1.8 เท่า  
ตามล�าดับ แต่ยังไม่เคยมีการศึกษาถึงผลลัพธ์ของ

ทารกท่ีเกิดจากมารดาท่ีมีภาวะโลหิตจางในขณะ
ฝากครรภ์ ตลอดจนยังไม่เคยพบรายงานถึงภาวะ
แทรกซ้อนของมารดาที่มีภาวะโลหิตจางในจังหวัด
เชียงรายมาก่อน

วัตถุประสงค์           
1. เพ่ือศึกษาถึงผลลัพธ์ของทารกแรกเกิดจาก

มารดาที่มีภาวะโลหิตจางระหว ่างฝากครรภ ์ที่ 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2. เพื่อศึกษาภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์
ที่มีภาวะโลหิตจางระหว่างฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์  

วิธีการศึกษา  

ศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์ retrospective 
cohort study โดยค้นหาสตรีตั้งครรภ์จากสมุด 
ลงทะเบียนประวัติท่ีมาฝากครรภ์ ณ ห้องฝากครรภ์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ระหว่างวันที่  
1 กันยายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558  หาประวัต ิ
ข้อมูลพ้ืนฐานจากเวชระเบียนใน ได้แก่ อายุ อาชีพ 
ไตรมาสที่ฝากครรภ์ครั้งแรก ประวัติข้อมูลการคลอด
จากบันทึกรายงานการคลอดบุตรท่ีบันทึกไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของห้องคลอด ได้แก่ อายุครรภ์ขณะ
คลอด น�้าหนักแรกเกิด Apgar score ท่ี 1 และ  
5 นาที ภาวะโตช้าในครรภ์ ภาวะทารกเสียชีวิตใน
ครรภ์และภาวะแทรกซ้อนของมารดาระหว่างคลอด 
ค้นหาค่าฮีโมโกลบิน หรือระดับฮีมาโตรคริต ค้นหา
ผลตรวจทางห ้องปฏิบัติการท่ีบันทึกไว ้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล 

โดยการศึกษาครั้งนี้  รวบรวมข้อมูลสตรี 
ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชา
นุเคราะห์  ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2557 ถึง  
31 พฤษภาคม 2558 ตรวจเลือดพบค่าฮีโมโกลบิน
น้อยกว่า 11 กรัมต่อเดซิลิตร หรือระดับฮีมาโตรคริต 
น้อยกว่า ร้อยละ 33 จ�านวน 163 ราย เป็นกลุ่มทดลอง
และสตรีตั้งครรภ์ท่ีไม่มีภาวะโลหิตจาง จ�านวน 805 
ราย เป็นกลุ่มควบคุม 
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เกณฑ์การคัดออกจากโครงการวิจัย คือ สตรี
ต้ังครรภ์แฝด 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม 
STATA ประมวลผลข้อมูล อายุ อาชีพ อายุครรภ ์
ฝากครรภ์คร้ังแรก อายุครรภ์ขณะคลอด เป็นค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ด้วยสถิติ t-test และ exact probability 
test  และใช้สถิติเชิงวิเคราะห์หาความเสี่ยงสัมพัทธ ์
ของผลลัพธ์ของทารกแรกเกิดและภาวะแทรกซ้อน
ของมารดาโดยใช้ค่า  Relative risk (RR) ระหว่าง
สองกลุ่มการศึกษา 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษา หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์
ที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่างวันที่ 
1 กันยายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม  2558 รวม
ระยะเวลา 9 เดือน มีจ�านวน 968 ราย พบมีภาวะ
โลหิตจาง จ�านวน 163 ราย โดยอายุเฉลี่ยของหญิงตั้ง
ครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง เท่ากับ 24.7 ± 6.7 ปี ส่วน
ในหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะโลหิตจาง พบอายุเฉลี่ย 
26.6 ± 6.4 ปี 

อายุครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกในกลุ่มหญิง 
ต้ังครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง จะพบว่ามาฝากครรภ์ 
ในช่วงไตรมาสที่ 2 เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 56.4  
ส่วนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ท่ีไม่มีภาวะโลหิตจาง จะพบ
ว่ามาฝากครรภ์ครั้งแรก ในช่วงไตรมาสที่ 1 คิดเป็น 
ร้อยละ 76.9  ส�าหรับอายุครรภ์ขณะคลอด พบว่า
ทั้งสองกลุ่มคลอดตอนอายุครรภ์ครบก�าหนด โดย 
ค่าเฉลี่ยของอายุครรภ์ขณะคลอด เท่ากับ 38-39 
สัปดาห์ (ตารางที่1)

ส�าหรับผลลัพธ์ของทารกพบว่า มีภาวะทารก
โตช้าในครรภ์ ร้อยละ 6.2 ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่
มีภาวะโลหิตจางและพบร้อยละ 2.1 ในกลุ่มหญิง 
ตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะโลหิตจาง ซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  ( มี P-value= 0.008)  
เมื่อน�าผลลัพธ ์ดังกล ่าวมาค�านวณหาความเสี่ยง
สัมพัทธ์ จะพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง 
มีความเส่ียงที่จะคลอดทารกที่มีภาวะโตช้าในครรภ์ 

เพิ่มสูงขึ้นเป็น 3.76 เท่า เมื่อเทียบกับหญิงตั้งครรภ์
ที่ไม่มีภาวะโลหิตจาง 

ส่วนการคลอดก่อนก�าหนด, น�้าหนักแรกเกิด
ต�่า (น้อยกว่า 2,500 กรัม ), Apgar score น้อยกว่า 
7 การเสียชีวิตของทารกในครรภ์ ไม่พบความแตกต่าง 
ทางสถิติในระหว่างสองกลุ ่มนี้ เช่นเดียวกับวิธีการ
คลอดของทั้ง 2 กลุ ่ม ที่ก็ไม่พบความแตกต่างกัน 
ทางสถิติ 

ภาวะแทรกซ้อนของมารดา พบว่า การตกเลอืด 
หลังคลอดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางพบ
ร้อยละ 6.7 ส่วนในหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะโลหิตจาง
พบร้อยละ 1.9 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ ( p-value= 0.002) ซ่ึงเมื่อน�ามาค�านวณ
หาความเสี่ยงสัมพัทธ์ ความเสี่ยงของการตกเลือด
หลังคลอดจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3.36 เท่า  

ภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์ การ
ติดเชื้อในมารดา ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ
ในระหว่าง 2 กลุ ่มนี้ โดยการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้ 
ไม่พบการเสียชีวิตของมารดาในท้ังสองกลุ่มการศึกษา 
ตามตารางที่ 2, 3
ตารางท่ี 3  ความเส่ียงสัมพัทธ์ของภาวะโลหิตจางใน
สตรีตั้งครรภ์ ต่อผลลัพธ์ของทารกแรกเกิดและภาวะ
แทรกซ้อนของมารดา ภายหลังการปรับอายุ อาชีพ อายุ
ครรภ์เมื่อฝากครรภ์ครั้งแรก
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ตารางที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภ์

มีภาวะโลหิตจาง 
(163 ราย)

ไม่มีภาวะโลหิตจาง 
(805 ราย )

P-value

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

อายุ

   < 20  ปี 59 36.2 160 19.9 < 0.001

   21-34 ปี 89 54.6 547 67.9

   ≥ 35  ปี 15 9.2 98 12.2

     เฉลี่ย (SD) 24.7 (±6.7) 26.6 (±6.4) < 0.001

อายุครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรก

   ไตรมาสที่ 1 (1-14 สัปดาห์) 50 30.7 619 76.9 < 0.001

   ไตรมาสที่ 2 (15-28 สัปดาห์) 92 56.4 165 20.5

   ไตรมาสที่ 3 (>28 สัปดาห์) 21 12.9 21 2.6

อายุครรภ์ขณะคลอด

   ก่อนก�าหนด (28-36 สัปดาห์) 11 6.8 44 5.5

   ครบก�าหนด (37-41 สัปดาห์) 151 92.6 753 93.5 0.811

   เกินก�าหนด (≥ 42 สัปดาห์) 1 0.6 8 1.0

     เฉลี่ย (SD) 38.7 1.6 38.6 1.5 0.753

จำานวนครั้งการตั้งครรภ์

   1 82 50.3 399 49.6

   2 55 33.7 26.3 32.7

   ≥ 3 26 16.0 143 17.7 0.865

อาชีพ

   ใช้แรงงานมาก: กรรมกร, เกษตรกร 73 44.8 365 45.3

   ใช้แรงงานปานกลาง:รับราชการ ,          
                      ลูกจ้าง,พนักงาน

74 45.4 283 35.2

   ใช้แรงงานน้อย:แม่บ้าน,นักเรียน ,   
                      นักศึกษา

16 9.8 157 19.5 0.003
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มีภาวะโลหิตจาง  
(163 ราย)

ไม่มีภาวะโลหิตจาง 
(805 ราย)

P-value

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ภาวะแทรกซ้อนของมารดา

  ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ 1 0.6 7 0.9 1.000

  ภาวะตกเลือดหลังคลอด 11 6.7 16 1.9 0.002

  ภาวะติดเชื้อ 1 0.6 0 0 0.168

  มารดาเสียชีวิต 0 0 0 0 0

ผลลัพธ์ของทารกแรกเกิด

  น�้าหนักแรกเกิด 10 6.1 55 6.8 0.348

    1,000-2,499 กรัม 153 93.9 738 91.7

    2,500-4,000 กรัม 0 0 12 1.5

    ≥ 4,000 กรัม 3,057.2 413.0 3081.0 445.9 0.529

     เฉลี่ย (SD)

  Apgar score ที่ 1 นาที

    < 7 3 1.8 17 2.1 1.000

    ≥ 7 160 98.2 788 97.9

  Apgar score ที่ 5 นาที

    < 7 3 1.8 7 0.9 0.386

    ≥ 7 160 98.2 798 99.1

  ทารกโตช้าในครรภ์ 10 6.2 17 2.1 0.008

  ทารกเสียชีวิตในครรภ์ 1 0.6 1 0.1 0.309

วิธีการคลอด

  คลอดปกติทางช่องคลอด 117 71.8 506 62.9 0.266

  ใช้เครื่องดูดสูญญากาศ 5 3.1 30 3.7

  ผ่าตัดคลอด 40 24.5 261 32.4

  คลอดท่าก้นทางช่องคลอด 1 0.6 6 0.7

  คลอดก่อนมาถึง ร.พ. 0 0 2 0.3

ตารางที่ 2 ผลลัพธ์ของทารกแรกเกิดและภาวะแทรกซ้อนของมารดา
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ผลลัพธ์ RR 95% CI of RR P-value

  ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ 1.05 0.112-9.998 0.961

  ภาวะตกเลือดหลังคลอด 3.36 1.460-7.720 0.004

  ทารกแรกเกิดน้อยกว่า2500 กรัม 1.05 0.516-2.138 0.892

  Apgar score ที่ 5 นาที < 7 1.00 0.831-1.207 0.990

  ทารกโตช้าในครรภ์ 3.76 1.648-8.582 0.002

  ทารกเสียชีวิตในครรภ์ 4.05 0.447-36.704 0.213

สรุปอภิปราย

จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า อายุหญิงต้ังครรภ์
ที่มาฝากครรภ์ <20 ปี จะพบว่าอยู่ในกลุ่มที่มีภาวะ
โลหิตจางมากกว่า โดยมีความแตกต่างกันทางสถิติ  
แต่ส่วนใหญ่อายุหญิงต้ังครรภ์ที่มาฝากครรภ์ทั้งสอง
กลุ่มอยู่ระหว่าง 21-24 ปี  ส่วนอายุครรภ์ที่มาฝาก
ครรภ์คร้ังแรกพบว่าในกลุ ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
โลหิตจางมักจะมาฝากครรภ์ช้ากว่า สอดคล้องกับ
รายงานการศึกษาก่อนหน้าน้ี11 ที่พบปัจจัยเสี่ยงของ
ภาวะโลหิตจางมากข้ึนใน มารดาที่อายุน้อยกว่า 20 ป ี
และอายุครรภ์เมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรก คือ 14-28 
สัปดาห์ 

ผลลัพธ์ของทารกแรกเกิดจากมารดาที่มี
ภาวะโลหิตจางในขณะต้ังครรภ์ จะพบมีภาวะโต
ช้าในครรภ์มากขึ้นถึง 3.76 เท่า สอดคล้องกับการ
ศึกษาของโรงพยาบาล Pakistan railway13 ส่วน
การคลอดก่อนก�าหนดและทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อย  
ไม่พบความแตกต่างกัน ขัดแย้งกับการศึกษาข้างต้น13  
ที่พบว่ามีการคลอดก่อนก�าหนดเพ่ิมขึ้น 3.4 เท่า  
และทารกแรกเกดิน�า้หนกัน้อย เพิม่ขึน้ 1.8 เท่า อาจเป็น 
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะโลหิตจางส่วนใหญ่ยังมีการคลอดเมื่ออายุครรภ์
ครบก�าหนด จึงท�าให้ภาวะทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อย
พบว่าไม่แตกต่างกันไปด้วย เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ ่
ของภาวะทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อยคือการคลอด
ก่อนก�าหนด 

ส�าหรบั apgar score น้อยกว่า 7  ทารกเสยีชวิีต 

ในครรภ์ พบว่าไม ่แตกต่างกันระหว่างสองกลุ ่ม  
ขัดแย้งกับการศึกษาในเนปาล ท่ีมหาวิทยาลัย Nobel 
medical college12  อาจเนื่องจากการศึกษาดังกล่าว
ท�าการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีดระดับรุนแรง 
(ฮีโมโกลบินต�่ากว่า 7 กรัมต่อเดซิลิตรหรือความเข้มข้น 
ของเลือดน้อยกว่าร้อยละ 21) จึงอาจส่งผลท�าให้
ผลลัพธ์ของทารกแรกเกิดแตกต่างกันได้

ภาวะแทรกซ้อนของมารดาที่มีภาวะโลหิต
จางขณะตั้งครรภ์ ท่ีพบว่าเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น 
ในการศึกษานี้คือ ภาวะตกเลือดหลังคลอดซึ่ ง
สอดคล้องกันการศึกษาข้างต้น12 มีความเส่ียงเพิ่ม 
มากข้ึน 3.36 เท่า ส�าหรับภาวะความดันโลหิตสูงขณะ
ตัง้ครรภ์ การตดิเชือ้ในมารดา ไม่พบว่ามคีวามแตกต่าง 
กันในระหว่างสองกลุ่ม และไม่พบการเสียชีวิตของ
มารดาในทั้ง 2 กลุ่ม

สรุปและข้อเสนอแนะ

หญิงตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะโลหิตจางเพิ่มโอกาส
เสี่ยงของทารกโตช้าในครรภ์และภาวะตกเลือดหลังค
ลอด ควรมีการตรวจติดตามการเจริญเติบโตของทารก
ในครรภ์และเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระหว่าง
การคลอด และควรส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มาฝาก
ครรภ์เร็วข้ึน  เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยหาสาเหตุและ
วางแผนการรักษาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์
ได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที ก่อนท่ีจะเกิดภาวะ
แทรกซ้อนดังกล่าวต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ 
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บทคัดย่อ
ความเป็นมา

ผิวหนังของทารกในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดมีโอกาสถูกท�าลายจากการติดอุปกรณ์ติดตามสัญญาณ
ชีพ และการท�าหัตถการต่างๆท�าให้ทารกสูญเสียความร้อน และเพิ่มความเสี่ยงจากพิษของสารต่างๆที่สัมผัส 
รวมทั้งเป็นทางเปิดให้จุลชีพก่อโรคจากภายนอก และจุลชีพเฉพาะที่เข้าไปในร่างกายได้

วัตถุประสงค์

เพ่ือเปรียบเทียบต�าแหน่งที่เกิดการบาดเจ็บ และระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บท่ีผิวหนังในทารก
แรกเกิดที่ใช้และไม่ใช้แบบประเมินความเสี่ยงการบาดเจ็บของผิวหนังในทารกแรกเกิด

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาเชิงประสิทธิภาพ รูปแบบ interrupted time ในทารกแรกเกิดทุกรายที่เข้ารับการ
รักษาในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ได้รับหัตถการและกิจกรรมการ
พยาบาลที่มีผลต่อการบาดเจ็บของผิวหนัง ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2559 จ�านวน 39 ราย โดยช่วง
เวลาที่ 1 (ก่อนใช้แบบประเมินความเสี่ยง) รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการบาดเจ็บของผิวหนังในทารก
แรกเกิดจ�านวน 18 ราย (86 ครั้ง) ช่วงเวลาที่ 2 (น�าแบบประเมินความเสี่ยงมาใช้) รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
เดียวกัน ในทารก 21 ราย (114 ครั้ง) วิเคราะห์เปรียบเทียบกลุ่ม ด้วยสถิติ exact probability test, t-test 
และ rank sum test

ผลการศึกษา

ทารกที่ใช้แบบประเมินความเสี่ยงการบาดเจ็บของผิวหนังในทารกแรกเกิดมีต�าแหน่งท่ีเกิดการบาด
เจ็บน้อยกว่า (ร้อยละ 0.9 vs 10.5, p=0.003) และระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บน้อยกว่า (ร้อยละ 0.9 
vs 12.8, p<0.001)

ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ ใช้แบบประเมิน ไม่ใช้แบบประเมิน P-value

(n=114 ครั้ง) (n=86 ครั้ง)

n % n %

ไม่เกิดการบาดเจ็บ 113 99.1 75 87.2 <0.001

เกิดระดับที่ 1 1 0.9 8 9.3

เกิดระดับที่ 2 0 0 2 2.3

เกิดระดับที่ 3 0 0 1 1.2
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ทารกที่ได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงการบาดเจ็บของผิวหนังมีต�าแหน่งที่เกิดการบาดเจ็บ และระดับ
ความรุนแรงของการบาดเจ็บน้อยกว่าทารกที่ไม่ได้ใช้แบบประเมิน ดังนั้นจึงควรใช้แบบประเมินความเสี่ยง
การบาดเจ็บของผิวหนังในทารกแรกเกิดที่ได้รับการท�าหัตถการและกิจกรรมการพยาบาลท่ีเสี่ยงต่อการบาด
เจ็บของผิวหนังทุกราย

ค�าส�าคัญ

Risk Assessment, Severity, Skin, Neonatal, Nursing Care
*หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

THE EFFECT OF USING NEONATAL SKIN RISK ASSESSMENT TOOL IN THE 

NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT  
Warangkana Dhuvakham M.N.S., Walaipan Choatworapan M.N.S., Ampika wongboonma B.N.S.*

ABSTRACT
BACKGROUND

Neonate’s skin in the neonatal intensive care unit prone to have a chance for skin problem 
damage from monitoring devices and other clinical procedures which might be cause the heat loss 
from skin and increase the risk of toxin substance. Moreover, this could be the way for external 

pathogens and specific microbes get into the neonate body. 

OBJECTIVES
To compare the injured skin area and to compare the severity of skin injury in neonates 

who were applied the neonatal skin risk assessment tool and those did not apply the neonatal 
skin risk assessment tool.

METHODS
Interrupted time was used to study the efficacy of skin risk assessment tool among the 

neonates who admitted to the neonatal intensive care unit at Chiang Rai Prachanukroh hospital 
and received clinical procedure from nursing activities which leaded to skin injury from January to 
June 2016 in total 39 cases. In the phase 1 (before apply the skin risk assessment tool), data was 
collected by the record of neonatal skin injury in 18 cases (86 times) and in the phase 2 (apply the 
skin risk assessment tool), the data was also collected in the same way with phase 1 in 21 cases 
of neonates (144 times).Data was analyzed by compare between groups (before and after use the 
skin risk assessment tool) with the exact probability test, t-test and rank sum test.

RESULTS
The results showed that the group of neonates with skin risk assessment tool revealed 

the lesser of injured skin areas and lower level of severity for skin injury than those without using 
skin risk assessment tool at 0.9% vs 10.5%, p=0.003 and (0.9% vs 12.8%, p<0.001)  ), respectively.  
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DISCUSSION AND CONCLUSION
The neonates who were applied the neonatal skin risk assessment tool showed lesser 

injured skin area and lower level of skin severity injury than the neonates who were not applied 
skin risk assessment tool. Thus, neonatal skin risk assessment tool should be concerned and used 
in all neonates who received clinical procedures and get the skin injury from nursing activities.

KEYWORDS

Risk Assessment, Severity, Skin, Neonatal, Nursing Care
* Neonatal Intensive Care Unit, Chiangrai Prachanukroh Hospital

Severity of  skin injury With skin risk assessment tool Without skin risk assessment tool P-value

(n=114 times) (n=86 times)

n % n %

    no injury 113 99.1 75 87.2 <0.001

    level 1 1 0.9 8 9.3

    level 2 0 0 2 2.3

    level 3 0 0 1 1.2
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ความส�าคัญ
ในทารกแรกเกิดพื้นที่ผิวหนังจะมีขนาด

ใหญ่มากเมื่อเทียบกับมวลของร่างกายท้ังหมดหากมี
การบาดเจ็บหรือมีทางเปิดก็จะท�าให้ทารกเกิดความ
เจ็บปวด และติดเชื้อได้ง่าย1 ทารกที่เข้ารับการรักษา
ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดมักต้องได้รับการท�า
หัตถการดูแลรักษาเพื่อให้พ้นจากภาวะคุกคามชีวิต
หรือรักษาสภาพอาการที่รุนแรงจากการล้มเหลวของ
ระบบส�าคัญๆ โดยการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ
ทั้งที่สอดใส่เข้าไปในร่างกายหรือติดภายนอกร่างกาย 
ประกอบกับทารกมีผิวหนังชั้น epidermis ที่บาง  
ย่ิงอายุครรภ์น้อยจะยิ่งมีชั้น epidermis ที่ไม่สมบูรณ์ 
ท�าให้ทารกมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการบาดเจ็บทาง
ผิวหนังเช่น เกิดแผลกดทับ ผิวหนังฉีกขาดท�าลาย2 

ได้ง่าย จากการศึกษาการเกิดผิวหนังถูกท�าลายของ
ทารกเกิดก่อนก�าหนดที่รักษาในหอผู้ป่วยหนักทารก
แรกเกิดระยะวิกฤต โรงพยาบาลขอนแก่น พบมีการ
เกิดอุบัติการณ์ผิวหนังถูกท�าลายทั้งหมด 39 ครั้ง3 

เกือบร้อยละ 80 ของทารกมักเกิดปัญหาการบาดเจ็บ
ของผิวหนัง โดยเฉพาะทารกเกิดก่อนก�าหนดน�้าหนัก
ตัวน้อย ทารกที่ได้รับการท�าหัตถการบ่อย และทารก
ท่ีต้องอยู่ในหอผู้ป่วยนาน ซึ่งเป็นปัญหาที่ท�าให้ทารก
ต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น4 

การดูแลผิวหนังของทารกจึงเป็นสิ่งส�าคัญ
อย่างยิง่ กจิกรรมการพยาบาลเช่น การลอกพลาสเตอร์ 
ที่ติดผิวหนังจะท�าลายความแข็งแรงของผิวหนังท�าให้
เกิดการบาดเจ็บและถลอกของผิวหนัง เกิดลักษณะ
คล้ายแผลที่ถูกไหม้5 นอกจากนี้การสัมผัสสารเคมี
เช่น สบู่อาจท�าให้เกิดการระคายเคือง และการแพ้ของ
ผิวหนังท�าให้ผิวหนังแห้ง6 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าทารก
เกิดก่อนก�าหนดมีความสมบูรณ์ของผิวหนังน้อย ทารก
กลุ่มนี้จึงต้องการการดูแลที่ต้องใช้ความระมัดระวัง
เป็นพิเศษ แต่ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดจ�าเป็น
ต้องดูแลทารกกลุ่มที่เหลือด้วยความระมัดระวังเป็น
พิเศษเช่นกัน น่ันคือทารก เกิดก่อนก�าหนดระยะท้าย 
(late preterm) และทารกเกิดครบก�าหนด ถึงแม้

ทารกกลุ ่มนี้จะมีโครงสร้างของผิวหนังที่สมบูรณ์
มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามด้วยภาวะเจ็บป่วยจึง
ท�าให้ทารกเหล่านี้เกิดภาวะบวมน�้า (oedematous)  
จึงเกิดแรงกดท่ีท�าให้เสี่ยงต่อการเกิดแผลบริเวณ
ผิวหนังได้ง่ายเช่นกัน ซึ่งบริเวณที่พบการบาดเจ็บของ
ผิวหนังมักจะพบบริเวณท้ายทอย และหลังใบหู7

จากสถิติหอผู ้ ป ่ วยหนักทารกแรกเ กิด  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปี 2558  
พบการบาดเจ็บของผิวหนังในทารกร้อยละ 0.228 
หากผู ้ให้การดูแลสามารถประเมินความเสี่ยง และ
ป้องกันไม่ให้ผิวหนังทารกเกิดการบาดเจ็บก็จะช่วยลด
การเกิดภาวะแทรกซ้อนของทารกได้ จากการสืบค้น
พบว่ามีการน�าแบบประเมินผิวหนังทารกแรกเกิด 
(The Neonatal Skin Condition Scale: NSCS) 
มาใช้โดยท่ัวไป ซ่ึงจะประเมิน 3 รายการคือความแห้ง
ของผิวหนัง อาการแดงของผิวหนัง และอาการแตก
ท�าลายของผิวหนัง แปลผลความสมบูรณ์ของผิวหนัง
สองค่าคือค่าคะแนนรวมท้ังหมดเท่ากับ 9 หมายถึง  
มีสภาพผิวหนังที่ดีหรือสมบูรณ์น้อยที่สุด ส่วนค่า
คะแนน 3 หมายถึง มีสภาพผิวหนังที่ดีหรือสมบูรณ์
มากท่ีสุด ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการแปลผลท่ีไม่ละเอียด 
และแบ่งระดับความรุนแรงไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติพยาบาลที่อาจจะไม่เหมาะสมได้ ผู้วิจัยพบว่า
มีแบบประเมินความเสี่ยงการบาดเจ็บของผิวหนังใน
ทารกแรกเกิด (The Neonatal Tissue Viability Risk 
Assessment Tool)7 ท่ีมีการประเมินละเอียดมากข้ึน
ถึง 8 รายการ มีการแบ่งระดับความรุนแรงตามค่า
คะแนนเป็น 4 ช่วง และมีแนวทางการปฏิบัติพยาบาล
ตามระดับความรุนแรงท่ีชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
น�าแบบประเมินความเสี่ยงการบาดเจ็บของผิวหนัง 
ในทารกแรกเกิดดังกล่าว มาศึกษาเปรียบเทียบ
ต�าแหน่งท่ีพบการบาดเจ็บ และระดับความรุนแรง
การบาดเจ็บของผิวหนังในทารกท่ีใช้ และไม่ใช้แบบ
ประเมินความเสี่ยงการบาดเจ็บของผิวหนังในทารก
แรกเกิด
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ของผิวหนังในผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด

วิธีการศึกษา

การศึกษาน้ีใช้รูปแบบ interrupted time 
design โดยศึกษาในทารกแรกเกิดทุกรายที่เข้ารับ
การรักษาในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดระหว่าง
เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2559 ตัวแปรท่ีศึกษา 
ได้แก่ เพศ อายุครรภ์ น�้าหนักแรกเกิด การวินิจฉัยโรค 
หัตถการที่ได้รับ ต�าแหน่งที่พบการบาดเจ็บ สาเหตุการ
บาดเจ็บ ระดับความรุนแรงการบาดเจ็บของผิวหนัง 
(ตัวแปรต้น: การประเมินความเสี่ยงการบาดเจ็บของ
ผิวหนัง, ตัวแปรตาม: ต�าแหน่งที่พบการบาดเจ็บ 
ระดับความรุนแรงการบาดเจ็บของผิวหนัง, ตัวแปร
กวน: เพศ อายุครรภ์ น�้าหนักแรกเกิด การวินิจฉัยโรค 
หัตถการที่ได้รับ และสาเหตุการบาดเจ็บของผิวหนัง) 
หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยค�านวณจากสถิติการ
บาดเจ็บของผิวหนังปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.22 คาดหวัง 
ว่าจะลดลงเหลือ 0.10 น�ามาก�าหนดค่า power 
เท่ากับ 0.8, ค่า alpha เท่ากับ 0.05 (one sided) 
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 131 ครั้ง

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการบาดเจ็บ 
ของผิวหนังในทารกแรกเกิด และแบบประเมิน 
ความเส่ียงการบาดเจ็บของผิวหนังในทารกแรกเกิด 
ที่ผู ้วิจัยประยุกต์จากของ Ashworth & Briggs7  
จากนั้นน�าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านได้แก่ กุมารแพทย์
สาขาปริก�าเนิดและทารกแรกเกิด 1 ท่าน หัวหน้าหอ 
ผู้ป่วย sick newborn 1 ท่าน หัวหน้าหอผู้ป่วย PICU 
1 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาได้เท่ากับ 1 
จากนั้นน�าไปหา Inter-rater reliability ได้เท่ากับ 
.97 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยช่วงเวลาที่ 1 (ก่อนใช้แบบ
ประเมินความเส่ียง) รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึก
การบาดเจ็บของผิวหนังในทารกแรกเกิดจ�านวน 18 
ราย (86 ครัง้) ช่วงเวลาที ่2 (น�าแบบประเมนิความเสีย่ง 
มาใช้) รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเดียวกัน ในทารก 21 
ราย (114 ครั้ง) วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไป ต�าแหน่ง
ที่พบการบาดเจ็บ และสาเหตุการบาดเจ็บ ด้วยสถิติ
ร้อยละ, exact probability, t-test และวิเคราะห์
ข้อมูลการเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของการ 

บาดเจ็บด้วยสถิติ rank sum test

ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป
คร่ึงหนึ่งของทารกเป็นเพศชาย อายุครรภ์

เฉลี่ยอยู่ในช่วง 33 ถึง 34.6 สัปดาห์ น�้าหนักแรกเกิด
อยู่ในช่วง 1,782.8 ถึง 2,291.2 กรัมส่วนใหญ่มีภาวะ 
respiratory distress และเกือบทุกรายได้รับการใส่ 
Orogastric tube (OG tube) รองลงมาได้แก่การ on 
Endotracheal tube และ on Umbilical catheter 
ที่พบเท่าๆกัน ส่วนสาเหตุของการบาดเจ็บของผิวหนัง
พบว่าการติด/ลอกแถบกาว และการขัดถู/ท�าความ
สะอาด และการไม่เปลี่ยนท่านอนเป็นสาเหตุท่ีท�าให้
ทารกเกิดการบาดเจ็บที่ผิวหนังเท่าๆกัน (ตาราง 1) 
ลักษณะทางคลินิก

ทารกกลุ่มท่ีใช้แบบประเมินความเสี่ยงการ
บาดเจ็บของผิวหนังในทารกแรกเกิดมีต�าแหน่งท่ีเกิด
การบาดเจ็บน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้แบบประเมินความ
เสี่ยงการบาดเจ็บของผิวหนังในทารกแรกเกิดอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (ร้อยละ 0.9 vs 10.5, p=0.003) 
(ตาราง 2)

ทารกกลุ่มท่ีใช้แบบประเมินความเสี่ยงการ
บาดเจ็บของผิวหนังในทารกแรกเกิดมีระดับความ
รุนแรงของการบาดเจ็บที่ผิวหนังน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้
ใช้แบบประเมินความเสี่ยงการบาดเจ็บของผิวหนัง 
ในทารกแรกเกิดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ร้อยละ 0.9 
vs 12.8, p<0.001) (ตาราง 3)

อภิปราย

ทารกกลุ ่มที่ ใช ้แบบประเมินความเสี่ยง 
การบาดเจ็บของผิวหนังมีต�าแหน่งท่ีเกิดการบาดเจ็บ 
และมีระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ผิวหนัง
น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงการ
บาดเจ็บของผิวหนังในทารกแรกเกิดอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติท้ังนี้เนื่องจากทารกกลุ่มท่ีใช้แบบประเมิน
ความเสี่ยงการบาดเจ็บของผิวหนังในทารกแรกเกิด
จะได้รับการประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการบาด
เจ็บของผิวหนังได้แก่ 1.อายุครรภ์ (gestational age) 
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โดยทารกที่อายุครรภ์น้อยจะมีความสมบูรณ์ของ
ผิวหนังและความทนต่อแรงกด (pressure) และแรง
เฉือน (shearing) ได้น้อย 2.การเคลื่อนไหว (Mobility) 
การเคลื่อนไหวร่างกายได้ลดลงจะเพ่ิมความเสี่ยง
ต่อแรงกดผิวหนังเฉพาะที่มากขึ้นตามระยะเวลา  
โดยเฉพาะแรงกดทับบริเวณส่วนหลัง และท้ายทอย 
3.การมีกิจกรรม (activity) เมื่อทารกมีกิจกรรมหรือ
เปลี่ยนท่าแล้วสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลงจะท�าให้ถูก
จ�ากัดกิจกรรม 4.การรับรู้ประสาทสัมผัส (sensory 
perception) ทารกที่มีระดับความรู้สึกตัวลดลงจะ
ไม่สามารถดิ้นเพื่อต้านแรงกดที่ท�าให้ไม่สุขสบายได้ 
5.ความเปียกชื้นของผิวหนัง (moisture) ผิวหนังที่
เปียกชื้นตลอดเวลามักจะมีแนวโน้มท�าให้เกิดแผล
ถลอก 6.การเสียดสี (friction) การเสียดสีจะท�าให้
เกิดการบาดเจ็บจากแรงเฉือน โดยเฉพาะอุปกรณ ์
การแพทย์บางชนิด เช่น NCPAP 7.ภาวะโภชนาการ 
(nutrition) หากทารกได้รับสารอาหารเพียงพอจะ
ท�าให้สุขภาพโดยทั่วไปดี และ 8.การก�าซาบของ
เนื้อเยื่อและการได้รับออกซิเจน (tissue perfusion 
& oxygenation) ทารกที่มีการก�าซาบของออกซิเจน 
สู ่ เนื้อเยื่อไม่ดีจะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของ
ผิวหนังเพิ่มสูงขึ้น7

จากการศึกษาทารกแรกเกิดมีอายุครรภ์เฉลี่ย
อยู่ในช่วง 33 ถึง 34.6 สัปดาห์ น�้าหนักแรกเกิดอยู่ใน
ช่วง 1,782.8 ถึง 2,291.2 กรัม ซึ่งเป็นทารกเกิดก่อน
ก�าหนด น�้าหนักตัวน้อย ทั้งนี้ทารกดังกล่าวมีผิวหนัง
ช้ัน epidermis ที่บาง ยิ่งทารกที่มีอายุครรภ์น้อยจะ
ย่ิงมีชั้น epidermis ที่ไม่สมบูรณ์ อาจมีชั้น stratum  
corneum เพียงบางๆหรือไม่มีเลย ผิวทารกจะมี
ลักษณะใส อาจมันวาว มีรอยเหี่ยวย่นน้อย ผิวมีมีแดง
เนื่องจากมีชั้น stratum corneum ที่บางมาก ผิวหนัง
มกับวมเพราะในชัน้ dermis ม ีcollagen และ elastin 
น้อย มีน�้าและเกลือโซเดียมที่ผิวมากเกิน จึงท�าให้
ทารกมีความเสี่ยงที่จะเกิดการฉีกขาดของผิวหนังได้
ง่ายมาก9 ประกอบกับทารกเกือบทุกรายได้รับการใส่ 
Orogastric tube, Endotracheal tube, Umbilical 

catheter ซ่ึงมีการติดพลาสเตอร์เหนียวเพื่อป้องกัน
การเลื่อนหลุด เมื่อใดท่ีมีการดึงแถบกาวก็จะท�าให้
ชั้นของ dermis และ epidermis แยกห่างออกจาก
กันเนื่องจากปริมาณของ fibrils ท่ีท�าหน้าท่ีเช่ือม 
ช้ันผิวหนังท้ังสองช้ันยังมีน้อยจึงท�างานได้ไม่สมบูรณ์
จึงเกิดการฉีกขาดของผิวหนังได้ง่าย10 สอดคล้องกับ
การศึกษานี้ท่ีพบว่าการติด/ลอกแถบกาวเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการบาดเจ็บที่ผิวหนัง

จะเห็นได้ว่าทารกทั้งสองกลุ่มมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดการบาดเจ็บของผิวหนังคล้ายคลึงกัน  
แต่ภายหลังใช้แบบประเมินความเสี่ยงการบาดเจ็บ
ของผิวหนังในทารกแรกเกิดพบว่าต�าแหน่งท่ีเกิดการ
บาดเจ็บ และระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บที่
ผิวหนังลดลง ท้ังนี้อธิบายได้ว่าเมื่อพยาบาลเจ้าของ
ไข้ได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดบาดแผลในทารก
แรกเกิดแล้ว ท�าให้ทราบค่าคะแนนความเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บของผิวหนังในทารกแรกเกิดว่าอยู่ในระดับใด 
จึงมีความตระหนัก และสามารถให้การพยาบาลได้ถูก
ต้อง เหมาะสมกับสภาพอาการของทารกในขณะนั้น 
สอดคล้องกับผลการศึกษาความตระหนัก และการ
ปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันแผลกดทับส�าหรับ
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พบว่าความ
ตระหนักด้านการป้องกันแผลกดทับมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการปฏิบัติพยาบาลด้านการประเมิน และ
การปฏิบัติพยาบาลด้านการป้องกันการเกิดแผลกด
ทับ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ11 จึงท�าให้ทารกกลุ่ม
ที่ใช้แบบประเมินความเสี่ยงการบาดเจ็บของผิวหนัง
ในทารกแรกเกิดพบต�าแหน่งท่ีเกิดการบาดเจ็บ และ
ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บท่ีผิวหนังลดลง
มากกว่าทารกกลุ่มท่ีไม่ได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยง
การบาดเจ็บของผิวหนัง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

สรุป และข้อเสนอแนะ

ทารกท่ีได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงการ
บาดเจ็บของผิวหนังมีต�าแหน่งท่ีเกิดการบาดเจ็บ และ
ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บน้อยกว่าทารกที่ 
ไม่ได้ใช้แบบประเมนิ จงึควรใช้แบบประเมนิความเสีย่ง 



ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙ 45

นิพนธ์ต้นฉบับ
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ของผิวหนังในผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด

การบาดเจ็บของผิวหนังในทารกแรกเกิดที่ได้รับการ
ท�าหัตถการและกิจกรรมการพยาบาลที่เสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บของผิวหนังทุกราย
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ตารางที่ 1: ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย

ลักษณะ ใช้แบบประเมิน 
(n=21 ราย)

ไม่ใช้แบบประเมิน 
(n=18 ราย)

p-value

n % n %

เพศ

     ชาย 11 52.4 10 55.6 0.549

     หญิง 10 47.6 8 44.4

อายุครรภ์ (mean + SD) 33.0 +3.7 34.6 +5.2 0.252

น�้าหนักแรกเกิด (median +  SD) 1,782.8 +761.3 2,291.2 +1,114.1 0.101

การวินิจฉัยโรค

     Preterm RDS
a

17 80.9 13 72.2 0.614

     Birth asphyxia 3 14.3 1 5.6

     PPHN
b

1 4.8 2 11.1

     TTNB
c

0 0 2 11.1

หัตถการที่ได้รับ

     on Endotracheal tube

         Yes 16 76.2 12 66.7 0.723

         No 5 23.8 6 33.3

     on NCPAP
d

         Yes 12 57.1 7 38.9 0.341

         No 9 42.9 11 61.1

     on Oral gastric Tube

         Yes 19 90.5 16 88.9 1.000

         No 2 9.5 2 11.1

     on IV fluid/Injection plug

         Yes 6 28.6 10 55.6 0.112

         No 15 71.4 8 44.4

     on Umbilical catheter

         Yes 16 76.2 12 66.7 0.723

         No 5 23.8 6 33.3

สาเหตุของการบาดเจ็บ

     การติด/ลอกแถบกาว 0 0 2 18.2 1.000

     การขัดถู/ท�าความสะอาด 1 100 4 36.4

     การไม่เปลี่ยนท่านอน 0 0 5 45.4
a RDS = respiratory distress syndrome

b PPHN = Persistent pulmonary hypertension of the newborn

c TTNB = Transient tachypnea of the newborn

d NCPAP = Nasopharyngeal continuous positive pressure
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ผลของการใช้แบบประเมินความเส่ียงการบาดเจ็บ

ของผิวหนังในผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด

ตารางที่ 2: เปรียบเทียบต�าแหน่งที่เกิดการบาดเจ็บ

ลักษณะ ใช้แบบประเมิน 
(n=114 ครั้ง)

ไม่ใช้แบบประเมิน 
(n=86 ครั้ง)

p-value

n % n %

ต�าแหน่งที่เกิดการบาดเจ็บ

     ไม่เกิดการบาดเจ็บ 113 99.1 77 89.5 0.003

     1 ต�าแหน่ง 1 0.9 7 8.2

     2 ต�าแหน่ง 0 0 2 2.3
 

ตารางที่ 3: เปรียบเทียบระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ

ลักษณะ ใช้แบบประเมิน 
(n=114 ครั้ง)

ไม่ใช้แบบประเมิน 
(n=86 ครั้ง)

p-value

n % n %

ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ

     ไม่เกิดการบาดเจ็บ 113 97.3 75 87.2 0.001

     ระดับที่ 1 1 0.9 8 9.3

     ระดับที่ 2 0 0 2 2.3

     ระดับที่ 3 0 0 1 1.2
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บทคัดย่อ
ความส�าคัญ

โรคจอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนก�าหนด (Retinopathy of Prematurity ; ROP) เป็น 
ความผิดปกติของการเจริญของเส้นเลือดจอตาในทารกคลอดก่อนก�าหนด ส่วนมากหายเองได้โดยไม่ต้องรักษา 
แต่ถ้าโรคเป็นมากน�าไปสู่ภาวะตาบอดอย่างถาวรได้ การรักษาที่ทันเวลาจะช่วยลดการสูญเสียการมองเห็นได ้
ดังนั้นการคัดกรองโรคในระยะแรกมีความส�าคัญ ในประเทศไทยยังไม ่มีแนวทางการตรวจคัดกรอง 
ที่เป็นมาตรฐาน จึงมีการใช้หลักเกณฑ์ที่ต่างกันไปในแต่ละโรงพยาบาล ท�าให้อัตราความชุกของโรคแตกต่าง
กันไปในแต่ละการศึกษา  

วัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาอุบัติการณ์ และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคจอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนก�าหนด  
ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

วิธีการศึกษา

การศึกษาแบบ retrospective cohort โดยเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนของทารกคลอดก่อนก�าหนด 
ท่ีมีน�้าหนักแรกคลอดน้อยกว่า 1,500 กรัม อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30  สัปดาห์  หรือ น�้าหนักแรก
คลอดระหว่าง 1,500 กรัม ถึง 2,000 กรัม หรือ อายุครรภ์มากกว่า 30 สัปดาห์แต่มีอาการทางคลินิกไม่คงที่  
ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
รวบรวมข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ น�้าหนักแรกคลอด อายุครรภ์ โรคร่วม และผลการตรวจตา วิเคราะห์ข้อมูล 
ด้วย Fisher exact test หรือ t-test และวิเคราะห์ความเสี่ยงของน�้าหนักแรกคลอด อายุครรภ์ และระยะเวลา
ท่ีได้รับออกซิเจนด้วย binary regression และแสดงด้วย risk curve

ผลการศึกษา

ทารกที่เข้าเกณฑ์การศึกษาทั้งหมด 637 ราย ตรวจพบ ROP 38 ราย (ร้อยละ 6) น�้าหนักแรกคลอด
เฉลี่ย 1,079 ± 278 กรัม อายุครรภ์เฉลี่ย 28±2.5 สัปดาห์ มี 14 ราย (ร้อยละ 36.9) เป็น threshold ROP 
9 ราย (ร้อยละ 23.7) เป็น prethreshold ROP type 1 และพบ aggressive posterior ROP จ�านวน  
1 ราย (ร้อยละ 2.6) ซึ่งส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นอกนั้นอีก 15 ราย (ร้อยละ 39.5)  
หายเองได้โดยไม่ต้องรักษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรค ROP อย่างมีนัยส�าคัญ ได้แก่ น�้าหนักแรกคลอดน้อย 
อายุครรภ์น้อย จ�านวนวันที่ได้รับออกซิเจนมาก จ�านวนวันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจมาก Bronchopulmonary 
dysplasia (BPD) ภาวะปอดอักเสบ ภาวะโลหิตจาง และจ�านวนวันที่ได้รักษาด้วยแสงมาก อย่างไรก็ตามมีทารก 
ท่ีไม่เข้าเกณฑ์คัดกรองแต่เป็น ROP ร้อยละ 10.5 โดยมีน�้าหนักแรกคลอดสูงสุด 1,970 กรัม และอายุครรภ์
มากสุดที่ 32 สัปดาห์ จากการท�า risk curve พบว่าน�้าหนักแรกคลอด มากกว่า 1,700 กรัม และอายุครรภ์
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มากกว่า 34 สัปดาห์ จะมีโอกาสเกิด ROP น้อยมาก เพียงร้อยละ 1ระยะเวลาที่ได้รับออกซิเจนยิ่งนาน  
จะมีโอกาสเกิด ROP มาก โดยจะมีความเสี่ยงร้อยละ 50 เมื่อได้ออกซิเจนนาน 9 สัปดาห์ และเพิ่มเป็น 
ร้อยละ 100 เมื่อได้รับออกซิเจนนาน 11 สัปดาห์

สรุป

อุบัติการณ์ของ ROP ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์พบร้อยละ 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อการเกิดโรค ได้แก่ น�้าหนักแรกคลอดน้อย อายุครรภ์น้อย การได้รับออกซิเจนเป็นเวลานาน โรค BPD  
ภาวะปอดอักเสบ ภาวะโลหิตจาง การได้รับการรักษาด้วยแสงนานในภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด โรค ROP 
มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการให้ออกซิเจน ดังนั้นการให้ออกซิเจนท่ีเหมาะสมช่วยลดอุบัติการณ์ของ ROP ได้ 

ค�าส�าคัญ

โรคจอตาผิดปกติ, ทารกคลอดก่อนก�าหนด, น�้าหนักแรกคลอด, การให้ออกซิเจน, ปัจจัยเสี่ยง,  
อุบัติการณ์
*กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

INCIDENCE AND RISK FACTORS OF RETINOPATHY OF PREMATURITY 

IN CHIANGRAI PRACHANUKROH HOSPITAL
Chompoonoot Kunaviktikul M.D.*

ABSTRACT 
BACKGROUND

Retinopathy of prematurity (ROP) is characterized by proliferation of abnormal retinal 
 blood vessels in the eyes of premature infants which normally disappear without medical  
treatment. However, irreversible blindness could be found in the infants with severe condition of ROP. 
Thus, earlier screening of ROP in the premature infants is very crucial. Moreover, there is no  
standard screening of ROP in Thailand recently as well as the different standard and guideline in 
each hospital would show the different of prevalence rate in each study. 

OBJECTIVE
To study the incidence and risk factors of ROP among premature infants in Chiangrai  

Prachanukroh Hospital.

METHODS
A retrospective cohort study was conducted on medical record of the preterm infants  

who born at Chiangrai Prachanukroh Hospital with birth weight less than 1,500 grams or with  
gestational age less than or equal 30 weeks or birth weight less than 1,500 - 2,000 grams or  
gestational age greater than 30 weeks but showing an unstable clinical outcomes between October 
2011 and September 2015. Characteristic data was collected by gender, birth weight, concomitant 
illness and ocular examination results. Data was analyzed by using Fisher exact test and t-test 
as well as analyze risk of birth weight, gestational age and duration of oxygen therapy by binary 
regression and presented by risk curve.

RESULTS
ROP was detected in 38 (6%) from 637 preterm infants with the mean of birth weight 

1,079 ± 278 grams and mean gestational age at 28±2.5 weeks. Within ROP group, there were 14 
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threshold ROP cases (36.9 %), 9 pre-threshold ROP type 1 (23.7%) and one aggressive posterior ROP 
case (2.6%). Among those 15 cases (39.5%) were no need to medical treatment, the others were 
transferred to university hospital. Potential factors associated which statistically significant with 
ROP were birth weight, gestation age, days of supplemental oxygen, bronchopulmonary dysplasia 
(BPD), pneumonia, anemia and days of phototherapy. Nonetheless, there were 10.5% of infants 
without ROP by having highest birth weight 1,970 grams and highest gestational age at 32 weeks. 
From the risk curve, it was shown that birth weight more than 1,700 grams and gestational age more 
than 34 weeks had a low chance risk (1%) of ROP. The longer time of oxygen therapy showed the 
higher chance risk (50%) of ROP when receiving oxygen therapy more than 9 weeks and could be 
increased to 100% when receiving oxygen therapy more than 11 weeks. 

CONCLUSIONS
The incidence of ROP in Chiangrai Prachanukroh Hospital was 6%. Potential risk factors 

associated with ROP were low birth weight, small number of gestation age, days of supplemental 
oxygen, BPD, pneumonia, anemia and days of phototherapy. Therefore, appropriate duration time 
of oxygen therapy could reduce the incidence of ROP.

KEYWORDS
retinopathy, prematurity, birth weight, oxygen therapy, risk factor, incidence

*Department of Ophthalmology, Chiangrai Prachanukroh Hospital.
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บทน�า
โรคจอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนก�าหนด 

(Retinopathy of Prematurity ; ROP) เป็น
ความผิดปกติของการเจริญจอตาในทารกคลอด
ก่อนก�าหนด ส่วนมากหายเองได้โดยไม่ต้องรักษา  
แต่ถ้าโรคเป็นมากน�าไปสู่ภาวะตาบอดอย่างถาวรได้  
การรักษาที่ทันเวลาจะช่วยลดการสูญเสียการมอง
เห็นได้ 

ข้อมูลจ�านวนเด็กตาบอดจาก ROP แตกต่าง
กันในแต่ละประเทศ โดยเด็กทั่วโลกมากกว่า 50,000 
คน เกิดภาวะตาบอดจาก ROP ทั้งนี้ประเทศไทย 
อยู ่ในกลุ ่ม “third epidemic” of ROP ซึ่งเป็น 
กลุ่มประเทศที่ ROP เป็นสาเหตุส�าคัญของตาบอด1,2,3

จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่
ส�าคัญของ ROP คือ น�้าหนักแรกคลอด อายุครรภ์
น้อย และปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง4-10 ได้แก่ การได้รับ 
ออกซิเจน การใช้เครื่องช่วยหายใจ การติดเชื้อใน
กระแสโลหิต ภาวะหยุดหายใจ (Apnea) การเติม 
เลือด (Blood transfusion) ภาวะครรภ์แฝด 
(multiple birth) ภาวะโลหิตจาง (anemia) โรค 
Necrotizing enterocolitis (NEC) โรคปอด เช่น 
Bronchopulmonary dysplasia (BPD) Respira-
torydistress syndrome (RDS) ภาวะของการขาด  
noneoxygen-dependent growth factors เช่น 
insulin-like growth factor-1 (IGF-1) โดยปกติ
จะผ่านรกไปยังทารกในครรภ์ โดยมีบทบาทส�าคัญ 
ในพยาธิสรีรวิทยาของ ROP11,12

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization : WHO) พบว่า ROP  
เป็นสาเหตุล�าดับที่ 3 ของตาบอดที่ป ้องกันได้ใน
เด็ก รองจากแผลเป็นที่กระจกตา และต้อกระจก  
และอยู ่ในเป้าหมายของโครงการ VISION 2020:  
the Right to Sight ที่ทารกคลอดก่อนก�าหนดทุก
คนจะต้องได้รับการตรวจดูจอตา และได้รับการรักษา
เมื่อเป็นโรคแล้ว13,14 ดังน้ันการคัดกรองโรคในระยะ
แรกมีความส�าคัญ อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยัง

ไม่มีแนวทางการตรวจคัดกรองที่เป็นมาตรฐานเช่น
ในประเทศสหรัฐอเมริกา15 หรือประเทศอังกฤษ16  
จึงมีการใช้หลักเกณฑ์ที่ต่างกันไปในแต่ละโรงพยาบาล 
ท�าให้อัตราความชุกของโรคแตกต่างกันไปในแต่ละ
การศึกษา โดยหลักเกณฑ์ที่เลือกใช้คัดกรองในการ
ศึกษานี้15 เนื่องจากเป็นที่ยอมรับ และน่าเชื่อถือโดย
มีกลุ ่มคณะท�างานเป็นจักษุแพทย์ผู ้เช่ียวชาญจาก
ระดับนานาชาติ 23 ท่าน 11 ประเทศ  การศึกษานี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของ ROP รวมถึง
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโรค เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันและรักษาโรคต่อไป

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลย้อนหลัง
จากบันทึกเวชระเบียนของทารกคลอดก่อนก�าหนด
ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ท่ีได้รับการ
ตรวจดูจอตาทุกราย ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
เกณฑ์คัดเข้าการศึกษา 1 ใน 3 ข้อของ 

1. น�้าหนักแรกคลอดน้อยกว่า 1,500 กรัม 
2. อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30  สัปดาห์
3. น�้าหนักแรกคลอดระหว่าง 1,500 กรัม ถึง 

2,000 กรัม หรือ อายุครรภ์มากกว่า 30 สัปดาห์แต่มี
อาการทางคลินิกไม่คงท่ี (unstable clinical course)
เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา  

1. มีความผิดปกติของตาแต่ก�าเนิด
2. โรคทางกายรุนแรงที่ไม่สามารถตรวจตาได้
3. เสียชีวิต  หรือไม่สามารถมาตรวจตามนัด
4. ภาวะการเจริญเติบโตช้าในครรภ์
5. ข้อมูลจากเวชระเบียนไม่สมบูรณ์

ระยะเวลาในการตรวจตา
1.ทารกมีอายุหลังคลอดที่ 4-6 สัปดาห์ หรือ 
2.ทารกที่มีอายุครรภ์รวมกับอายุหลังคลอดที่ 31-

33 สัปดาห์ 
ผู้ป่วยทุกรายได้รับการขยายม่านตาด้วยยา 

1% t rop icamide eye drop และ 2 .5%  
phenylephrine eye drop ทุก 15 นาที 4 ครั้ง และ
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จักษุแพทย์ตรวจจอตาโดยใช้ binocular indirect  
ophthalmoscope การวินจิฉยัและแบ่งระยะของโรค 
โดยใช้หลักเกณฑ์ตาม International Classification 
of Retinopathy of Prematurity17 ตรวจติดตามผล 
และให้การรักษาตามความเหมาะสม15,18

ข้อมูลที่บันทึก ได้แก่ ข ้อมูลทั่วไป เพศ 
อายุครรภ์ น�้าหนักแรกคลอด ผลการตรวจจอตา  
ความผิดปกติอ่ืนท่ีพบร่วม ได้แก่ โรคทางระบบทาง
เดินหายใจ ชนิดและระยะเวลาการได้รับออกซิเจน 
ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต ภาวะตัวเหลืองในทารก
แรกเกิด และการได้รักษาด้วยแสง น�้าตาลพร่องใน
เลือด ภาวะโลหิตจาง 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงกับโรคโดยวิธี 
Fisher exact และ independent t-test ก�าหนด
ระดับความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p-value น้อยกว่า 
0.05 วิเคราะห์ความเสี่ยงของน�้าหนักแรกคลอด อายุ
ครรภ์ และระยะเวลาที่ได้รับออกซิเจนด้วย binary 
regression และเสนอด้วย risk curve

การศึกษานี้ได้ผ่านการรับรองเชิงจริยธรรม
ในการท�าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์

ผลการศึกษา

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มี
จ�านวนทารกคลอดเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2558 22, 531 ราย คลอดก่อนก�าหนด 
2, 509 ราย คัดออก 15 ราย

มีทารกที่น�ามาศึกษาทั้งหมด 637 ราย เป็น
เพศชาย 333 ราย  หญิง 304 ราย น�้าหนักแรกคลอด
ตั้งแต่ 676-2,910 กรัม (เฉลี่ย 1,505 ± 375 กรัม) 
อายุครรภ์ตั้งแต่ 20-40 สัปดาห์ (เฉลี่ย 31.5 ±2.6 
สัปดาห์) มีทารกที่เป็นเด็กแฝด 133 ราย มีเด็กที่ได้
รับออกซิเจน 600 ราย ระยะเวลาท่ีได้รับออกซิเจน 
1-90 วัน (เฉลี่ย 13.4 ± 14.2 วัน) ตรวจพบ ROP 38 
ราย (ร้อยละ 6) ในเด็กที่ตรวจพบ ROP น�้าหนักแรก
คลอดตั้งแต่ 695-1,970 กรัม (เฉลี่ย 1,079 ± 278 
กรัม) อายุครรภ์ตั้งแต่ 20-32 สัปดาห์ (เฉลี่ย 28±2.5 
สัปดาห์) พบ ROP stage II จ�านวน 15 ราย (39.5%) 
stage III จ�านวน 23 ราย (60.5%) มี 14 ราย (ร้อย
ละ 36.9) เป็น threshold ROP 9 ราย (ร้อยละ 23.7) 

รูปที่ 1 การแบ่ง zone ของโรค (International Com-
mittee for the Classification of Retinopathy of 

Prematurity.2005)

รูปที่ 2 การแบ่งระยะของโรค (Basic and clinical  
science course, 2014-2015. San Francisco:  

American Academy of Ophthalmology, 2015.)
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ตารางที่ 1 ลักษณะของ ROP จ�าแนกตาม Stage และ Zone

ระยะ จ�านวน  
(ร้อยละ)

น�้าหนักแรกคลอด 
(กรัม)

อายุครรภ ์
(สัปดาห์)

Stage 

II 15 (39.5) 1,120.5 ± 254.2 29.1 ± 2.1

III 23 (60.5) 1,052.7 ± 295.3 27.3 ± 2.5

Zone

1 2 (5.3) 1,441.0 ± 748.1 28.6 ±3.4

2 25 (65.8) 1,038.0 ± 234.4 27.7 ± 2.7

3 11 (28.9) 1,108.0 ± 259.6 28.5 ± 1.7

Threshold ROP17 14 (36.9) 1,002.4 ± 214.0 27.4 ± 1.9

Prethreshold type 117 9 (23.7) 1,216.4 ± 391.2 27.8 ± 4.0

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะที่ศึกษา เกิด ROP 
(38 ราย)

ไม่เกิด ROP  
(599 ราย)

p-value

เพศ 1.000

        ชาย 20 (52.6) 313 (52.2)

        หญิง 18 (47.4) 286 (47.8)

น�้าหนักแรกคลอด (กรัม) ± SD 1079.5 ± 278.3 1532.9 ± 363.5 <0.001

อายุครรภ์ (สัปดาห์) ± SD 28.0 ± 2.5 31.7 ± 2.5 <0.001

ภาวะครรภ์แฝด 7 (18.4) 126 (21) 0.838

Respiratory distress syndrome 27 (71.1) 328 (54.8) 0.063

Bronchopulmonary dysplasia 18 (47.4) 134 (22.4) 0.001

Apnea of prematurity 23 (60.5) 268 (44.8) 0.066

ปอดอักเสบ 20 (52.6) 158 (26.4) 0.001

การได้รับออกซิเจน 37 (97.4) 563 (94) 0.717

จ�านวนวันที่ได้รับออกซิเจน (วัน) ± SD 32.1 ± 21.1 12.1 ± 12.9 <0.001

จ�านวนวันที่ใส่ท่อช่วยหายใจ (วัน) ± SD 16.6 ± 18.7 5 ± 8.4 <0.001

CPAP1(วัน) ± SD 4.1 ± 4.8 1.3 ± 2.8 <0.001

Mechanical ventilator (วัน) ± SD 20.7 ± 19.8 6.3 ± 9.2 <0.001

Oxygen box (วัน) ± SD 0.3 ± 0.9 0.6 ± 1 0.214

Oxygen flow (วัน) ± SD 0.2 ± 0.9 0.4 ± 1.7 0.633

Cannula (วัน) ± SD 10.8 ± 10.6 4.9 ± 6.7 <0.001

ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด 36 (94.7) 536 (89.5) 0.413

การได้รักษาด้วยแสง (วัน) ± SD 7 ± 4.4 4.8 ± 3.4 0.003

ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต 26 (68.4) 313 (52.3) 0.065

น�้าตาลพร่องในเลือด 10 (26.3) 110 (18.4) 0.282

Necrotizing enterocolitis 3 (7.9) 47 (7.9) 1.000

ภาวะโลหิตจาง 17 (44.7) 166 (27.7) 0.040
1CPAP, Continuous positive airway pressure
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รูปที่ 3 โอกาสเกิด ROP เมื่อเทียบกับ น�้าหนักแรกคลอด (กรัม)จากการวิเคราะห์ด้วย 
risk regression

รูปที่ 4 โอกาสเกิด ROP เมื่อเทียบกับ อายุครรภ์ (สัปดาห์) จากการวิเคราะห์ด้วย  
risk regression
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เป็น prethreshold ROP type 1 และพบ aggressive 
posterior ROP (AP-ROP) จ�านวน 1 ราย ซึ่งส่งต่อ 
ไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นอก
นั้นอีก 15 ราย (ร้อยละ 39.5) จากการติดตามผู้ป่วย  
พบมี regression หมดทุกราย (ตารางที่ 1,2)

น�้าหนักแรกคลอดน้อย อายุครรภ์น ้อย 
จ�านวนวันที่ได้รับออกซิเจนมาก จ�านวนวันที่ใส่ท่อ
ช่วยหายใจ และ CPAP มาก BPD ภาวะปอดอักเสบ  
ภาวะโลหิตจาง จ�านวนวันที่ได้รักษาด้วยแสงมาก  
มโีอกาสเกดิ ROP มากกว่า อย่างมนียัส�าคญั (p < 0.05) 
 ส่วนเพศ ภาวะครรภ์แฝด RDS AOP ภาวะตัวเหลือง
ในทารกแรกเกิด ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต น�้าตาล
พร่องในเลือด และ NEC ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อ
การเกิดภาวะ ROP อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ตาราง
ท่ี 2)

มีทารกที่ไม่เข้าเกณฑ์คัดกรองข้อท่ี 1 และ 
2 แต่เป็น ROP 4 ราย (ร้อยละ 10.5) โดยมีน�้าหนัก
แรกคลอดสูงสุด 1,970 กรัม และอายุครรภ์มากสุด
ท่ี 32 สัปดาห์

น�้าหนักแรกคลอด มากกว่า 1,700 กรัม และ
อายุครรภ์มากกว่า 34 สัปดาห์ จะมีโอกาสเกิด ROP 
น้อยมาก เพียงร้อยละ 1 (รูปที่ 1,2)

ระยะเวลาที่ได้รับออกซิเจนยิ่งนาน จะมี
โอกาสเกิด ROP มาก โดยจะมีความเสี่ยงร้อยละ 50 
เมื่อได้ออกซิเจนนาน 9 สัปดาห์ และเพิ่มเป็นร้อยละ 
100 เมื่อได้รับออกซิเจนนาน 11 สัปดาห์ (รูปที่ 3)

อภิปราย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็น
โรงพยาบาลศูนย์ของจังหวัดเชียงราย มีการตรวจ
คัดกรองโรค ROP โดยจักษุแพทย์ อิงตามเกณฑ์
ของประเทศสหรัฐอเมริกา15 ซึ่งแนะน�าให้ทารกที่มี
น�้าหนักแรกคลอดน้อยกว่า 1,500 กรัม อายุครรภ์
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 สัปดาห์ และทารกที่มีน�้า
หนักแรกคลอด 1,500-2,000 กรัม ร่วมกับมีอาการ
ทางคลินิกที่ไม่คงที่ (unstable clinical course) 
พิจารณาโดยกุมารแพทย์ ได้รับการตรวจคัดกรอง
จอตา จากการทบทวนเวชระเบียนย้อนหลัง 4 ปี  
มีทารกได้รับการตรวจตาทั้งหมดจ�านวน 637 ราย  

รูปที่ 5 โอกาสเกิด ROP เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ได้รับออกซิเจน (สัปดาห์) 
จากการวิเคราะห์ด้วย risk regression
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พบว่าเกิด ROP จ�านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 6  
ซึ่งมีอุบัติการณ์ที่น ้อยเมื่อเทียบกับการศึกษาอื่นๆ 
ท้ังในประเทศไทย19-25 และต่างประเทศ26-29 อาจ
เน่ืองจากการใช้แนวทางการตรวจคัดกรองที่แตกต่าง
กันไปในแต่ละโรงพยาบาล ความแตกต่างของระดับ
สถานพยาบาล และความแตกต่างของปริมาณทารก
คลอดก่อนก�าหนด

ถ้าคัดกรองจากเกณฑ์ดังกล่าว จะมี 4 ราย 
(ร้อยละ 10.5) ที่ไม่เข้าเกณฑ์คัดกรองข้อ 1 และ 2  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทารกที่มีความผิดปกติอื่นร่วม เช่น 
โรคทางเดินหายใจ หรือได้รับออกซิเจนนานโดย 3 
รายเป็น prethreshold ROP type 1 ซึ่งต้องได้รับ
การรักษา และ 1 รายมี regression ในเด็กที่ตรวจ
พบ ROP น�้าหนักแรกคลอดสูงสุด คือ 1,970 กรัม 
อายุครรภ์สูงสุด คือ 32 สัปดาห์ จากรูปที่ 1 และ 
2 ดูความเป็นไปได้ที่จะเกิด ROP เทียบกับน�้าหนัก 
แรกคลอด และอายุครรภ์ พบว่าน�้าหนักแรกคลอด
มากกว่า 1,700 กรัม และอายุครรภ์มากกว่า 34 
สัปดาห์ จะมีโอกาสเกิด ROP น้อยมาก เพียงร้อยละ 
1 จากข้อมูล เมื่อถือเอาเกณฑ์คัดกรองที่อายุครรภ์ 
32 สัปดาห์ จะมีผู้ป่วยได้รับการตรวจจ�านวน 382 
ราย แต่ถ้าใช้อายุครรภ์ 34 สัปดาห์ จะมีผู้ป่วยได้รับ 
การตรวจเพิ่มขึ้น 160 ราย (ร้อยละ 25.1) เป็นจ�านวน 
542 ราย โดยไม่มีผู้ป่วย ROP ที่ไม่ได้รับการตรวจ 
เมื่อถือเอาเกณฑ์คัดกรองที่น�้าหนักแรกคลอด 1,700 
กรัม จะมีผู ้ป่วยได้รับการตรวจจ�านวน 442 ราย  
แต่มี ROP 1 รายท่ีไม่ได้รับการตรวจซึ่งมีน�้าหนัก 
แรกคลอด 1,970 กรัม  ถ้าใช้น�้าหนักแรกคลอดที่ 
2,000 กรัม จะมีผู้ป่วยได้รับการตรวจเพิ่มขึ้น 140 ราย 
(ร้อยละ 22) เป็นจ�านวน 582 ราย โดยผู้ป่วย ROP 
ได้รับการตรวจทุกคน ซ่ึงแต่ละเกณฑ์มีทั้งข้อดีและ 
ข้อเสีย กรณีถือเอาที่น�้าหนักน้อย จ�านวนผู้ป่วยท่ีได้
รับการตรวจก็น้อยตาม แต่อาจมีผู้ป่วยบางส่วนท่ีไม่
รับการคัดกรอง กรณีถือเอาที่น�้าหนักมาก จ�านวนผู้
ป่วยที่ได้รับการตรวจก็มาก ข้อมูลนี้น่าจะมีประโยชน์
เพื่อน�ามาปรับแนวทางการตรวจคัดกรองโรค ROP 

โดยใช้ที่อายุครรภ์น้อยกว่า หรือเท่ากับ 32 สัปดาห์  
น�้าหนักแรกคลอดน้อยกว่า 1,700 หรือ 2,000 กรัม 
ข้ึนอยู ่กับภาระงานของแต่ละโรงพยาบาล จ�านวน 
ผู้ป่วยคลอดก่อนก�าหนดว่ามีปริมาณมากหรือ น้อย
และการค�านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มเวลา

ปัจจัยเสี่ยงของโรค ROP ท่ีทราบกันดี คือ 
น�้าหนักแรกคลอด และอายุครรภ์น้อย  ในการศึกษา
นี้นอกจาก 2 ปัจจัยนี้แล้ว ยังพบว่าจ�านวนวันที่ได้รับ
ออกซิเจนมาก จ�านวนวันท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจมาก 
BPD ภาวะปอดอักเสบ ภาวะโลหิตจาง และจ�านวน
วันที่ได้รักษาด้วยแสงมาก มีโอกาสเกิด ROP มากกว่า
อย่างมีนัยส�าคัญ

ระยะเวลาท่ีใช ้ เครื่องหายใจนาน เป ็น
ป ัจจัยเสี่ยงของการเกิด ROP สัมพันธ ์กับการ 
ได ้ รับออกซิเจนเป ็นเวลานานคล้ายกับในหลาย
การศึกษา4,5,9,10,20,23,26,28,29 ดังนั้นการปรับการ
ให ้ออกซิเจนอาจช ่วยลดการเกิด ROP ได ้ เช ่น 
การศึกษาของ Sears JE และคณะ30 พบว่าการใช้
ระดับออกซิเจนที่ต�่ากว่าในอายุครรภ์ที่น้อย และ 
การใช้ระดับออกซิเจนที่สูงกว่าในอายุครรภ์ที่มาก
ขึ้นช่วยลดความรุนแรง และอุบัติการณ์ของการเกิด 
ROP ได้  

BPD เป็นโรคที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่อง
ช่วยหายใจเพื่อรักษาโรค RDS จากการศึกษาพบว่า  
โรค BPD เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสัมพันธ์กับการเกิดโรค ROP 
เช่นเดียวกับหลายการศึกษา7,31 ซึ่งเป็นผลจากที่ทารก
คลอดก่อนก�าหนดที่ได้รับออกซิเจน ยังพบว่าการ
จ�ากัดการให้ออกซิเจนที่ 85-92% ช่วยลดอุบัติการณ์
ของ ROPและ BPD ได้32  ปัจจุบันก�าลังมีการศึกษา 
วิจัยเรื่องยีนส์ที่สัมพันธ์กับโรค BPD และ ROP33

แนวทางการคัดกรองท่ีใช้กันอยู่ซึ่งแตกต่าง
กันในแต่ละแห่ง พบว่ามี high sensitivity แต่มีทารก
จ�านวนมากท่ีไม่จ�าเป็นต้องได้รับการตรวจ เพราะมี
เปอร์เซนต์ที่น้อยมากที่พบว่าเข้าเกณฑ์ต้องรับการ
รักษา ซึ่งการตรวจตาในทารก ใช้เวลาในการตรวจ
นาน เป็นการเพิ่มความเครียดต่อเด็ก จะท�าให้เกิด



>>เชียงรายเวชสาร :: CHIANGRAI MEDICAL JOURNAL58

นิพนธ์ต้นฉบับ
ชมพูนุท คุณาวิกติกุล

ความเจ็บปวดและมีผลต่อ cardiovascular stress 
พบว่ามีการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการ
หายใจ และความดันโลหิต การลดลงของออกซิเจน 
(O2 desaturation) ระหว่างการตรวจตา34 ปัจจุบัน
ได้มีการคิดค้นหาเครื่องมือพยากรณ์โรค (Predictive 
models) ที่ช่วยลดภาระของการคัดกรองโรคโดยที่ไม่
จ�าเป็น35 ได้แก่  ระดับ IGF-1 และอัตราการเพิ่มขึ้น
ของน�้าหนักหลังคลอด และอาจจะได้ประโยชน์จาก
มาตรการการป้องกัน จ�าเป็นต้องมีการท�าการศึกษา
วิจัยเพิ่มเติมเพื่อพัฒนารูปแบบการพยากรณ์โรค ROP 
ที่เหมาะสม ตรวจสอบและน�าไปใช้ก่อนที่รูปแบบน้ันๆ 
จะสามารถใช้ได้อย่างแพร่หลาย เพื่อลดภาระของการ
คัดกรองโรคโดยที่ไม่จ�าเป็น

โรค ROP เป็นสาเหตุหน่ึงที่ส�าคัญที่ท�าให้
เกิดตาบอดในทารกคลอดก่อนก�าหนด วิธีการป้องกัน 
ที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การลดจ�านวนการคลอด
ก่อนก�าหนด ส่งเสริมการฝากครรภ์ตั้งแต่เริ่มทราบ
ว ่าตั้ งครรภ ์ การนัดตรวจครรภ ์อย ่างสม�่าเสมอ  
การป้องกันและรักษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการ
คลอดก่อนก�าหนด ตลอดจนการรักษาทารกแรก
คลอดอย่างถูกวิธีโดยลดปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้เกิดตาบอด  
เช่น การให้ออกซิเจนอย่างเหมาะสม การแบ่งกลุ่ม 
Low risk และ High risk เช่น ทารกที่มีโรคทางเดิน
หายใจร่วม ระยะเวลาที่ได้รับออกซิเจนนาน เป็นต้น 
ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเลือกคัดกรองทารก 
ท่ีไม่จ�าเป็นออก

การศึกษานี้มีข้อจ�ากัด คือ เป็นการศึกษา
ข้อมูลแบบย้อนหลัง ท�าให้อาจจะขาดข้อมูลบางส่วน 
เช่นจากข้อมูลจากเวชระเบียนไม่ครบ หรือไม่สามารถ
มาตรวจตามนัด

สรุป

อบุตักิารณ์ของ ROP ในโรงพยาบาลเชยีงราย
ประชานุเคราะห์พบร้อยละ 6 แนวทางคัดกรองโรค 
ที่ใช้อยู่ พบโรค ROP ร้อยละ 10.5 ท่ีไม่เข้าเกณฑ์ 
คัดกรอง ดังนั้น การเลือกเกณฑ์คัดกรองโรคควรมี
การปรับโดยจะใช้ที่อายุครรภ์น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 

32 สัปดาห์ น�้าหนักแรกคลอดน้อยกว่า 1,700 หรือ 
2,000 กรัม ข้ึนกับภาระงานของแต่ละโรงพยาบาล 
และการค�านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มเวลา 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรค ได้แก่ 
น�้าหนักแรกคลอดน้อย อายุครรภ์น้อย การได้รับ
ออกซิเจนเป็นเวลานาน โรค BPD ภาวะปอดอักเสบ 
ภาวะโลหิตจาง การได้รับการรักษาด้วยแสงนานใน
ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ดังนั้นกุมารแพทย์
ควรให้ความส�าคัญกับการรักษาทารกคลอดก่อน
ก�าหนด โดยเฉพาะการใช้ออกซิเจนอย่างเหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ
ผู ้ วิ จั ย ขอขอบคุณ  นพ . ไ ช ย เ ว ช  ธน

ไพศาล ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชา
นุเคราะห์ ศ.ดร.รอ.นพ.ชยันตร ์ธร ปทุมานนท์
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก 
คณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
รศ.ชไมพร ทวิชศรี  ชมรมระบาดวิทยาคลีนิก 
คณะกรรมการวจิยัโรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ 
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ค�าแนะน�า ความ
ร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลและจัดท�ารายงานวิจัย
ฉบับนี้

เอกสารอ้างอิง
1. G i l b e r t  C .  R e t i n o p a t h y  o f 

prematurity:aglobal perspective of the 
epidemics, population of babies at risk 
and implications for control. Early Hum 
Dev 2008;84:77-82.

2. Gilbert C, Rahi J, Eckstein M, O’Sullivan 
J, Foster A. Retinopathy of prematurity 
in middle-income countries. Lancet 
1997;350:12-4.

3. Gilbert C, Fielder A, Gordillo L, Quinn G, 
Semiglia R, Visintin P, et al. Characteristics 
 of babies with severe retinopathy 
of prematurity in countries with low,  
moderate and high levels of development: 



ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙ 59

นิพนธ์ต้นฉบับ
อุบัติการณ์ และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดโรคจอตาผิดปกติในทารกคลอด

ก่อนก�าหนด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 implications for screening programmes. 
Pediatrics 2005;115:e518-25.

4. Gupta VP, Dhaliwal U, Sharma R, Gupta P, 
Rohatgi J. Retinopathy of Prematurity –  
Risk factors. Indian J Pediatr 2004;71: 
887-92.

5. Kopylov U, Sirota L, Linder N. Retinopathy 
of prematurity-risk factors. Harefuah 
2002;141:1066-9.

6. Schaffer DB, Palmer EA, Plotsky DF, Metz 
HS, Flynn JT, Tung B, et al. Prognostic  
factors in the Natural  Course of  
Retinopathy of Prematurity. Ophthalmo-
logy 1993;100:230-7.

7. Holmstrom G, Broberger U, Thomassen 
P. Neonatal risk factors for retinopathy of 
prematurity – a population-based study. 
Acta Ophthalmol Scand1998;76:204-7.

8. Akkoyun I, Oto S, Yilmaz G, Gurakan B, 
Tarcan A, Anuk D, et al. Risk factors in 
the development of mild and severe 
retinopathy of prematurity. J Pediatr 
Ophthalmol Strabismus 2006;10:449-53.

9. Kim T, Sohn J, Pi S,Yoon YH. Postnatal 
risk factors of retinopathy of prema-
turity. Paediatr and Perinat Epidemiol 
2004;18:130-4.

10. Seiberth V, Linderkamp O. Risk factors in 
retinopathy of prematurity. a multivari-
ate statistical analysis. Ophthalmologica 
2002;214:131-5.

11. Smith LE, Shen W, Perruzzi C, Soker 
S, Kinose F, Xu X, et al. Regulation of  
vascular endothelial growth factor-
dependent retinal neovascularization 
by insulin-like growth factor-1 receptor. 

NatMed 1999;5:1390–5.
12. Hikino S, Ihara K, Yamamoto J, Takahata 

Y, Nakayama H,Kinukawa N, et al. Physi-
cal growth and retinopathy in preterm 
infants: involvement of IGF-I and GH. 
Pediatr Res 2001;50:732-6.

13. Pizzarello L, Abiose A, Ffytche T, Duerk-
sen R, Thulasiraj R, Taylor H, et al. VISION 
2020: The Right to Sight: a global initiative 
to eliminate avoidance blindness. Arch 
Ophthalmol. 2004;122:615-20.

14. Gilbert C, Foster A. Childhood blind-
ness in the context of VISION 2020 the 
right to sight. Bull World Health Organ 
2001;79:227-32.

15. Fierson WM, Saunders RA, Good W, 
Palmer EA, Phelps D, Reynolds J, et al. 
Screening examination of Premature 
infants or retinopathy of prematurity. 
Pediatrics 2013;131:189-96.

16. Wilkinson AR, Haines L, Head K, Fielder 
AR. UK retinopathy of prematurity guide-
line. Early Hum Dev 2008;84:71-4.

17. International Committee for the Clas-
sification of Retinopathy of Prematurity. 
The International Classification of Reti-
nopathy of Prematurity revisited. Arch 
Ophthalmol.2005;123:991-9.

18. Early Treatment for Retinopathy of Pre-
maturity Cooperative Group. Revised 
Indications for the Treatment of Reti-
nopathy of Prematurity. Arch Ophthal-
mol.2003;121:1684-96.

19. Sinawat S, Nikomchaiprasert S, Tanet-
sakulwatana C, Sinawat S. Incidence of 
Retinopathy of Prematurity in Preterm 



>>เชียงรายเวชสาร :: CHIANGRAI MEDICAL JOURNAL60

นิพนธ์ต้นฉบับ
ชมพูนุท คุณาวิกติกุล

Infants Delivered at Srinagarind Hospital. 
Thai J Ophthalmol 2011;25:17-24. 

20. Singha P, Tengtrisorn S, Chanvitan P. The 
incidence of retinopathy of prematurity 
in premature infants with birth weight 
2,000 g or less at Songklanagarind Hos-
pital. Songkla Med J 2008;26:377-83. 

21. Tunguraiwan T. The incidence of reti-
nopathy of prematurity in Phranang-
klao hospital. Pichit Hospital Journal 
2009;25:48-57. 

22. Thongharn N. Risk Factors of Retinopa-
thy of Prematurity. Khon Kaen Medical 
Journal 2011;35:24-9. 

23. Tangadulrat C. Risk Factor of Retinopa-
thy of prematurity in Buriram Hospital. 
Medical Journal of Srisaket Surin Buriram 
Hospitals 2006;21:37-47. 

24. Usa Thitiratsanont, Benjawan Wut-
thiworavong, Irine Supangkasen, Bun-
gonrat Keyurapan, Chairat Saowaprut, 
Atchara Amphornphruet. Screening for 
Retinopathy of Prematurity in Queen 
Sirikit National Institute of Child Health: 
Bangkok, Thailand. Thai J Ophthalmol 
2011;25:9-14.

25. Patikulsila P, Patikulsila D ,Choovu-
thayakorn J. Incidence of Retinopathy 
of Prematurity in Premature Infants 
with a Birth Weight  less than 2,001 g in 
Maharaj Nakorn  Chiang  Mai  Hospital  :  
Preliminary  Study.  Thai J Ophthalmol 
2005;19:1-8.

26. Hakeem AH, Mohamed GB, Othman MF. 
Retinopathy of prematurity: a study of 
prevalence and risk factors. Middle East 

Afr J Ophthalmol 2012;19:289-94.
27. Good WV, Hardy RJ, Dobson V, Palmer 

EA, Phelps DL, Quintos M, et al. The 
incidence and course of retinopathy 
of prematurity: findings from the early 
treatment for retinopathy of prematurity 
study. Pediatrics 2005;116:15-23.

28. Shah VA, Yeo CL, Ling YLF, Ho LY. In-
cidence, risk factors of retinopathy of 
prematurity among very low birth weight 
infants in Singapore. Ann Acad Med Sin-
gapore 2005;34:169-78.

29. Hussain N, Clive J, Bhandari V. Current 
incidence of retinopathy of prematurity, 
1989-1997. Pediatrics 1999;104: e26.

30. Sears JE, Pietz J, Sonnie C, DolciniD, 
Hoppe G. A change in oxygen supple-
mentation can decrease the incidence of 
retinopathy of prematurity. Ophthalmol-
ogy 2009;116:513-8.

31. B rown DR,  B ig lan AW,  St retavsky 
MM.Retinopathy of prematurity: the 
relat ionship with intraventr icular 
hemorrhage and bronchopulmonary 
dysplasia.J Pediatr Ophthalmol Strabis-
mus1990;27:268-71.

32. Singhal A,LiechtyE.Oxygen saturation 
ranges and incidence of retinopathy 
of prematurity (ROP) and bronchopul-
monary dysplasia (BPD) in extremely 
low birthweight (ELBW) infants.pro-
ceedings of American Academy of 
Pediatrics National Conference and 
Exhibition [cited 2009 Oct17]. Available 
from: https://www.researchgate.net/
publication/267911275_Oxygen_Satura-



ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙ 61

นิพนธ์ต้นฉบับ
อุบัติการณ์ และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดโรคจอตาผิดปกติในทารกคลอด

ก่อนก�าหนด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

tion_Ranges_and_Incidence_of_Reti-
nopathy_of_Prematurity_ROP_and_Bron-
chopulmonary_Dysplasia_BPD_in_Ex-
tremely_Low_Birthweight_ELBW_Infants

33. Kleeberger SR. Genes Associated With 
Bronchopulmonary Dysplasia and Reti-
nopathy of Prematurity.[cited 2013 Jan 
29]. Available from: https://clinicaltrials.
gov/ct2/show/NCT01780155

34. Mukherjee AN, Watts P, Al-Madfai H, 
Manoj B, Roberts D. Impact of retinopathy 
of prematurity screening examination on 
cardiorespiratory indices. Ophthalmology 
2006;113:1547-52.

35. Hutchinson A, Melia M, Yang MB, 
VanderVeen DK, Wilson LB, Lambert SR. 
Clinical models and algorithms for the 
prediction of retinopathy of prematurity. 
Ophthalmology 2016;123:804-16.





ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙ 63

นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลลัพธ์การต้ังครรภ์ของสตรีวัยรุ่น 

ที่มาคลอดในโรงพยาบาลแม่สะเรียง

ผลลัพธ์การต้ังครรภ์ของสตรีวัยรุ่น 
ที่มาคลอดในโรงพยาบาลแม่สะเรียง

สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร พบ.*

บทคัดย่อ
ความเป็นมา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึงการตั้งครรภ์ในสตรีที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปี โดยอัตราการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นไทยเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์และภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม
หลายประการ

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ ระหว่างการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี 
กับในสตรีอายุ 20-30 ปีที่มาคลอดในโรงพยาบาลแม่สะเรียง

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาแบบ retrospective cohort study จากข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยในและทะเบียน
คลอดของโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเก็บข้อมูลสตรีตั้งครรภ์เด่ียวท่ีมาคลอดบุตรระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 จ�านวน 1,940 ราย แบ่งสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า  
20 ปีเป็นกลุ่มศึกษาจ�านวน 400 ราย   และสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุ 20-30 ปีเป็นกลุ่มควบคุมจ�านวน 1,540 ราย 
โดยเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไป และผลลัพธ์การต้ังครรภ์ที่ส�าคัญเช่น ภาวะคลอดก่อนก�าหนด ทารกน�้าหนักตัว
น้อย อัตราการผ่าตัดคลอด เป็นต้น

ผลการศึกษา

พบว่าในกลุ ่มศึกษามีอายุครรภ์เฉลี่ยเมื่อคลอดและน�้าหนักทารกแรกคลอดเฉลี่ยต�่ากว่าอีกกลุ ่ม 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  พบภาวะคลอดก่อนก�าหนด ทารกน�้าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม และภาวะทารก
โตช้าในครรภ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มศึกษา แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ร้อยละ14.2 
เทียบกับร้อยละ11.4, P=0.093, ร้อยละ14.8  เทียบกับร้อยละ 11.9, P=0.122 และร้อยละ 5.8 เทียบกับ 
ร้อยละ 5.0, P=0.546 ตามล�าดับ) พบว่ากลุ่มควบคุมมีอัตราทารกคะแนน APGAR ท่ีนาทีท่ี 1 ต�่ากว่า 7 คะแนน 
มากกว่าอีกกลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ร้อยละ2.5 เทียบกับร้อยละ0.5, P=0.033) 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีแนวโน้มพบภาวะคลอดก่อนก�าหนดและภาวะทารกน�้าหนักตัวน้อยเพิ่มมาก
ขึ้นเล็กน้อย สตรีตั้งครรภ์กลุ่มนี้จึงควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

ค�าส�าคัญ	

การตั้งครรภ์, วัยรุ่น, ผลลัพธ์การตั้งครรภ์, ทารกโตช้าในครรภ์, คลอดก่อนก�าหนด, คะแนน APGAR
*กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลแม่สะเรียง
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PREGNANCY OUTCOMES IN ADOLESCENT WOMEN 

IN MAE-SA-RIANG HOSPITAL.
Supansa Srichumchit MD. *

ABSTRACT
BACKGROUD

Adolescent pregnancy is defined as pregnancy in a woman aged 10–19 years old. Trend 
of adolescent pregnancy in Thailand is increasing in each year and seems to affect the unhealthy 
pregnancy outcomes included many complications from pregnancy .

OBJECTIVE	 
To compare pregnancy outcomes between adolescent women group and adult women 

group aged 20-30 years old in Mae-Sa-Riang hospital.

METHODS 
 A retrospective cohort study was conducted on singleton pregnancies which delivered at 

Mae-Sa-Riang Hospital, Mae Hong Son between 1 October 2013 and 31 May 2016. In total 1,940 
pregnant women were enrolled, 400 adolescent women as case group and 1,540 adult women as 
control group. Demographic data and pregnancy outcomes were compared between two groups 
by reviewing medical and labor records.

RESULTS		
The results showed that the means of gestational age at birth and neonatal birth-weights 

were significantly lower in adolescent group than adult group. The adolescent group had higher 
rates of preterm birth (14.2% vs 11.4%, P=0.093),  low birth weight (14.8% vs 11.9%, P=0.122) and 
fetal growth restriction (5.8% vs 5.0%, P=0.546) compare with adolescent group but not showed 
statistic significantly, while compared rates of APGAR score<7 at 1 minute, it was found that the 
score in adult group  was significantly higher than  adolescent group (2.5% vs 0.5%, P=0.033).

CONCLUSION	AND	DUSCUSSION
Adolescent pregnancy seemed to have problems with preterm birth and low birth weight. 

Therefore, the multidisciplinary health care team should be more concerned and provided the 
optimal antenatal care in this group in order to prevent the severe complications from pregnancy. 

KEYWORDS
Pregnancy, Adolescent, Pregnancy outcomes, fetal growth restriction, Preterm birth, APGAR 

score.
* Department of Obstetrics and Gynecology, Maesariang Hospital.
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ผลลัพธ์การต้ังครรภ์ของสตรีวัยรุ่น 

ที่มาคลอดในโรงพยาบาลแม่สะเรียง

ความเป็นมา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึงการตั้งครรภ์

ในสตรีที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปี จากข้อมูลของ
องค์การอนามัยโลกปี ค.ศ.2011 พบอัตราการคลอด
บุตรในสตรีที่มีอายุ 15-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 11  
โดยมากกว่าร ้อยละ 90 พบในกลุ ่มประเทศที่ม ี
รายได้เฉล่ียต�่าถึงปานกลาง1  ส�าหรับในประเทศไทย 
พบสถานการณ์การตั้ งครรภ ์ในวัยรุ ่นเพิ่มสูงขึ้น 
ตามล�าดับ ในปีพ.ศ.2552 มีสตรีวัยรุ ่นคลอดบุตร
จ�านวน 106,726 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของสตรี
ทุกช่วงอายุ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานท่ีองค์การ
อนามัยโลกก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 102 

ในป ัจจุบันสภาพสังคมและสิ่ งแวดล ้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป วัยรุ ่นมีเพศสัมพันธ์ก ่อนวัยอัน
ควรเพ่ิมมากข้ึนและขาดการคุมก�าเนิดที่เหมาะสม  
เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้แนวโน้มการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
เพ่ิมสูงขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาการท�าแท้งผิดกฎหมาย 
ปัญหาเด็กถูกทิ้งตามสถานสงเคราะห์ และยังส่งผล 
กระทบต ่อผลลัพธ ์ของการตั้ งครรภ ์และภาวะ
แทรกซ้อนทางสูติกรรมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ปัญหา
ส�าคัญที่พบได้บ่อยคือ การคลอดก่อนก�าหนด ทารก
น�้าหนักตัวน้อย ทารกตายปริก�าเนิด คะแนน APGAR 
ต�่า ภาวะโลหิตจางของสตรีตั้งครรภ์ และภาวะความ
ดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์

ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาและชนกลุ ่มน้อย  
ซึ่งมีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแตกต่างจาก 
ชุมชนเมือง กล่าวคือมักมีการแต่งงานในช่วงอายุ 
น้อยกว่า 20 ปี ท�าให้มีอัตราการต้ังครรภ์ในวัย
รุ ่นสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังนั้นทางผู ้วิจัยจึงท�าการ
ศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของ
ผลลัพธ์การตั้งครรภ์และภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม  
เพื่อน�าผลการศึกษาไปใช้วางแผนการดูแลและป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ ่น 

รวมท้ังเพื่อวางแผนลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น 
ต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์

เ พ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ ์ของการ 
ตั้งครรภ์ ระหว่างการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ ่นอาย ุ
น้อยกว่า 20 ปี กับในสตรีอายุ 20-30 ปีที่มาคลอดใน
โรงพยาบาลแม่สะเรียง

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง 
(Retrospective cohort study) จากข ้อมูล 
เ วชระ เ บียนผู ้ ป ่ วย ในและทะเ บียนคลอดของ 
โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเก็บ
ข้อมูลสตรีตั้งครรภ์เดี่ยวท่ีมาคลอดในโรงพยาบาล
แม่สะเรียงระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 –  
31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยแบ่งสตรีตั้งครรภ ์
ท่ีมีอายุน้อยกว่า 20 ปีเป็นกลุ ่มศึกษา และสตรี 
ตั้งครรภ์ที่มีอายุ 20-30 ปีเป็นกลุ่มควบคุม

ข ้อมูล ท่ั ว ไปของสตรี ต้ั งครรภ ์ ท่ีศึ กษา 
ได้แก่ อายุ จ�านวนการตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ครบ 5 
ครั้งคุณภาพตามหลักเกณฑ์ของ สปสช. โรคประจ�า
ตัวทางอายุรกรรม (ความดันโลหิตสูง โรคติดเช้ือ HIV) 
การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงในครรภ์นี้ (ประวัติผ่าตัด
คลอดในครรภ์ก่อน ภาวะโลหิตจาง ภาวะน�้าคร�่ามาก 
ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ตัวเตี้ย) 

ข้อมูลผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์และภาวะ
แทรกซ ้อนที่ศึกษาได ้แก ่  อายุครรภ ์ เมื่อคลอด  
ภาวะคลอดก่อนก�าหนด น�้าหนักตัวทารกแรกคลอด 
ทารกน�้าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ภาวะทารกโต
ช้าในครรภ์ทารกเสียชีวิตในครรภ์ คะแนน APGAR 
ที่ 1 และ 5 นาที การผ่าตัดคลอด การใช้หัตการ
ช่วยคลอด ภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์  
และภาวะตกเลือดหลังคลอด

วิ เคราะห ์ข ้อมูลทางสถิติ  โดยรายงาน 
ผลข้อมูลพื้นฐานของประชากรในรูปแบบความถี่  
ร ้อยละ และส ่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน เปรียบ
เทียบข้อมูลโดยใช้ t-test และ Chi-square test  



>>เชียงรายเวชสาร :: CHIANGRAI MEDICAL JOURNAL66

นิพนธ์ต้นฉบับ
สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 

เปรียบเทียบผลลัพธ ์ของการตั้งครรภ์และภาวะ
แทรกซ้อนของทั้งสองกลุ่มโดยการค�านวณอัตราเสี่ยง
สัมพัทธ์ (relative risk; RR) พร้อมช่วงความเชื่อมั่น
ที่ระดับนัยส�าคัญร้อยละ 95 (95% confidence 
interval; 95% CI) ข้อมูลมีความแตกต่างอย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติเมื่อ P-value <0.05

ผลการศึกษา

ช่วงเวลาท่ีท�าการศึกษามีสตรีตั้งครรภ์ที่อายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มาคลอดบุตรทั้งสิ้น 1,956 
ราย เป็นครรภ์แฝดซึ่งตัดออกจากการศึกษาจ�านวน 
16 ราย คงเหลือจ�านวนสตรีตั้งครรภ์ในการศึกษา 
ท้ังสิ้น 1,940 ราย เป็นสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น 400 ราย
(กลุ่มศึกษา) และสตรีตั้งครรภ์วัยผู้ใหญ่จ�านวน 1,540 
ราย (กลุ่มควบคุม)

ข้อมูลพ้ืนฐานของสตรีต้ังครรภ์ทั้งสองกลุ่ม
แสดงในตารางที่ 1 อายุเฉลี่ยของสตรีตั้งครรภ์วัย
รุ่นและสตรีตั้งครรภ์วัยผู ้ใหญ่คือ 17.61 ±1.31 ปี 
และ 24.60 ±3.06 ปีตามล�าดับ พบอัตราการตั้ง
ครรภ์เป็นครั้งแรกในกลุ่มศึกษามากกว่ากลุ่มควบคุม  
(ร้อยละ 91.0 และ ร้อยละ 55.7 ตามล�าดับ, P<0.001)  
ในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ผู ้ใหญ่มีการฝากครรภ์คุณภาพ 
ครบก�าหนด 5 ครั้ง มากกว่ากลุ่มสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ร้อยละ65.3 และ ร้อยละ  
49.0 ตามล�าดับ, P<0.001) ในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น 
ไม ่พบผู ้ที่มีประวัติผ ่าตัดคลอดในครรภ์ก ่อนและ 
ไม่พบภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ แต่พบร้อยละ 
8.3 และร้อยละ 1.4 ตามล�าดับในอีกกลุ่ม (P<0.001)  
ไม ่พบความแตกต ่างส�าหรับข ้อมูลพ้ืนฐานอื่นๆ  
เกี่ยวกับโรคประจ�าตัวทางด ้านอายุรกรรมและ 
ภาวะเส่ียงอื่นๆ ในการตั้งครรภ์ของทั้งสองกลุ่ม

จากตารางที่  2 แสดงการเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์และภาวะแทรกซ้อนทาง
สูติกรรมของทั้งสองกลุ ่ม พบว่าอายุครรภ์เฉลี่ยที ่
คลอดบุตรในกลุ ่มสตรีต้ังครรภ์วัยรุ ่นต�่ากว่ากลุ ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (37.85±2.89 
สัปดาห์ และ 38.23±1.87 สัปดาห์ ตามล�าดับ, 

P=0.011) แต่ไม่พบความแตกต่างของภาวะคลอด
ก่อนก�าหนดระหว่างกลุ ่มศึกษาและกลุ ่มควบคุม  
(ร้อยละ 14.2 และร้อยละ 11.4 ตามล�าดับ, P=0.093) 
พบว ่าน�้าหนักทารกแรกคลอดเฉลี่ยในกลุ ่มสตรี 
ตั้งครรภ์วัยรุ ่นต�่ากว่ากลุ ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ (2,896±492 กรัม และ 2,998±465 กรัม 
ตามล�าดับ, P<0.001 ) แต่ไม่พบความแตกต่าง 
ของภาวะทารกน�้าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม  
และภาวะทารกโตช้าในครรภ์ ส�าหรับทารกท่ีคลอด
โดยสตรีตั้งครรภ์กลุ ่มควบคุมพบทารกท่ีมีคะแนน 
APGAR น้อยกว่า 7 คะแนนท่ีนาทีท่ี 1 สูงกว่า
กลุ ่มสตรีตั้งครรภ์วัยรุ ่นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  
(ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 0.8 ตามล�าดับ, P=0.033)  
โดยไม่พบความแตกต่างของคะแนน APGAR ท่ี 5 
นาทีรวมถึงภาวะทารกเสียชีวิตในครรภ์ของทั้งสอง
กลุ ่ม พบว่ามีอัตราการผ่าตัดคลอดในกลุ ่มควบคุม
สูงกว่ากลุ่มสตรีตั้งครรภ์วัยรุ ่นอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ (ร้อยละ 23.3 และร้อยละ 14.0 ตามล�าดับ, 
P<0.001) แต่ไม่พบความแตกต่างของอัตราการผ่าตัด
คลอดด้วยข้อบ่งช้ีเรื่องสัดส่วนทารกไม่สัมพันธ์กับ 
อุ ้ ง เ ชิงกรานมารดา การใช ้ หัตถการช ่วยคลอด  
ภาวะตกเลือดหลังคลอด และภาวะความดันโลหิตสูง
ขณะตั้งครรภ์ของทั้งสองกลุ่ม
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ตารางที่1 เปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของสตรีตั้งครรภ์ทั้งสองกลุ่ม

ข้อมูล กลุ่มศึกษา:อายุ < 20 ป ี
(N = 400)

กลุ่มควบคุม:อายุ 20-30 ป ี
(N = 1,540)

P-value

อายุ(ปี) ; mean ±SD 
ครรภ์แรก 
ครรภ์หลัง 
ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้ง 
ประวัติผ่าตัดคลอดครรภ์ก่อน 
ติดเชื้อ HIV 
โรคความดันโลหิตสูง 
ภาวะเตี้ย (short stature)

17.61 ±1.31 
365(91.0%) 
36(9.0%) 

196(49.0%) 
0(0%) 
0(0%) 
0(0%) 

1(0.3%)

24.60 ±3.06 
858(55.7%) 
682(44.3%) 
1005(65.3%) 
128(8.3%) 
2(0.1%) 
2(0.1%) 
11(0.7%)

< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 
0.471 
0.471 
0.291

ตารางที่2 เปรียบเทียบผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์

ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ กลุ่มศึกษา:อายุ < 20 ป ี
(N = 400)

กลุ่มควบคุม:อายุ 20-30 ป ี
(N = 1,540)

P-value RR 95% CI

อายุครรภ์ (mean ± SD) 37.85±2.89 38.23±1.87 0.011 - -

น�้าหนักแรกคลอด (mean ± SD) 2,896±492 2,998±465 <0.001 - -

ภาวะคลอดก่อนก�าหนด 58(14.2%) 176(11.4) 0.093 1.063 0.98-1.15

ทารกน�้าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม 59(14.8%) 183(11.9%) 0.122 1.057 0.98-1.14

ภาวะทารกโตช้าในครรภ์ 23(5.8%) 77(5.0%) 0.546 1.033 0.93-1.15

ทารกเสียชีวิตในครรภ์ 4(1.0%) 9(0.6%) 0.364 1.148 0.80-1.66

คะแนน APGAR นาทีที่1 < 7 3(0.8%) 38(2.5%) 0.033 0.853 0.78-0.93

คะแนน APGAR นาทีที่5 <7 1(0.3%) 6(0.4%) 0.678 0.926 0.68-1.26

ผ่าตัดคลอด (รวมทุกข้อบ่งชี้) 56(14.0%) 359(23.3%) <0.001 0.895 0.85-0.94

ผ่าตัดคลอด (CPD) 18(4.5%) 82(5.3%) 0.506 0.966 0.88-1.06

หัตถการช่วยคลอด 25(6.3%) 67(4.4%) 0.111 1.094 0.96-1.24

ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 0(0%) 21(1.4%) 0.019 0.792 0.77-0.81

ภาวะโลหิตจาง 35(8.8%) 173(11.2%) 0.153 0.949 0.89-1.01

ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ 6(1.5%) 13(0.8%) 0.235 1.162 0.86-1.58

ภาวะตกเลือดหลังคลอด 15(3.8%) 68(4.4%) 0.558 0.968 0.87-1.07

ภาวะน�้าคร�่ามาก (polyhydramnios) 0(0%) 9(0.6%) 0.125 0.793 0.78-0.81

อภิปรายผลการวิจัย

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์
ของการตั้งครรภ์และภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม
หลายประการ อันเนื่องมากจากความไม่พร้อมในการ
ต้ังครรภ์ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม เห็นได้
จากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น
มีอัตราการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามหลัก
เกณฑ์ของสปสช.ต�่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ สอดคล้องกับหลายการศึกษา3,4  มีการศึกษา

ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศซ่ึงพบภาวะคลอด
ก่อนก�าหนดและทารกน�้าหนักตัวน้อยเพ่ิมสูงข้ึนใน
กลุ่มสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นเมื่อเทียบกับกลุ่มสตรีตั้งครรภ์
วัยผู้ใหญ่5-7 ส�าหรับการศึกษาครั้งนี้พบว่าอายุครรภ์
เฉลี่ยที่คลอดบุตรและน�้าหนักทารกแรกคลอดเฉลี่ยใน
กลุ่มสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต�่ากว่าอีกกลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ และพบว่าภาวะคลอดก่อนก�าหนดและทารก
น�้าหนักน้อยมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์
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วัยรุ ่น แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ เช่นเดียวกับบางศึกษา8, 9 อาจเกิดจากจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเป็นพ้ืนที่ที่พบภาวะคลอดก่อนก�าหนดสูง
ในสตรีตั้งครรภ์ทุกช่วงอายุ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
สังคม การคมนาคมไม่สะดวก ยังผลให้คุณภาพการ
ฝากครรภ์และการเข้าถึงบริการสุขภาพเฉลี่ยต�่ากว่า
ในพื้นที่อื่นๆ จากการศึกษาในโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่พบว่าในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมีภาวะทารก
โตช้าในครรภ์สูงขึ้น 1.5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับสตรี
ต้ังครรภ์วัยผู้ใหญ่ โดยเป็นผลสืบเนื่องมากจากภาวะ
ความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ์ที่สูงขึ้นในกลุ่มสตรีต้ัง
ครรภ์วัยรุ่น5  แต่ไม่พบความแตกต่างดังกล่าวในการ
ศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบจากที่มี
การศึกษาขนาดใหญ่ในประเทศก�าลังพัฒนา9 และการ
ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา8 

คะแนน APGAR เป็นอีกปัจจัยที่ใช้ในการ
ประเมินผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ มีการศึกษาที่พบ
ว่ากลุ ่มสตรีตั้งครรภ์วัยรุ ่นมีคะแนน APGAR ของ
ทารกแรกคลอดต�่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ3,5 ในทางตรงกันข้ามการศึกษาในคร้ังน้ี
พบว่าสตรีตั้งครรภ์กลุ ่มควบคุมมีทารกท่ีมีคะแนน 
APGAR น้อยกว่า 7 คะแนนที่นาทีที่ 1 สูงกว่าอีก
กลุ่ม (RR=0.853; 95% CI=0.78-0.93) อาจเกิดจาก
อัตราการผ่าตัดคลอดในกลุ ่มควบคุมที่สูงกว่ากลุ ่ม
สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ รวมทั้ง
มักพบภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมเช่น ภาวะเบา
หวานขณะตั้งครรภ์ ภาวะโลหิตจาง ภาวะตกเลือด
ก่อนคลอด และภาวะทารกเครียดในครรภ์สูงกว่าอีก
กลุ่ม ซ่ึงอาจส่งผลต่อคะแนน APGAR ของทารกแรก
คลอดได้ ในขณะที่ไม่พบความแตกต่างของคะแนน 
APGAR ที่นาทีที่ 5 เช่นเดียวกับผลการศึกษาที่พบใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา10 รวมทั้งไม่พบความต่างของ
ภาวะทารกเสียชีวิตในครรภ์เช่นเดียวกับการศึกษาใน
ประเทศอินเดีย6

การศกึษาของ WHO1 ให้ความเหน็สอดคล้อง
กับสมมติฐานเกี่ยวกับโครงสร้างกระดูกอุ้งเชิงกราน

ในวัยรุ ่นที่ยังเจริญเติบโตไม ่ เต็มที่ท�าให ้ มีขนาด 
อุ้งเชิงกรานเล็กกว่าผู ้ใหญ่ อาจส่งผลต่อการคลอด
บุตรทางช่องคลอดได้ แต่การศึกษาครั้งนี้พบว่าอัตรา 
การผ่าตัดคลอดโดยรวมของสตรีตั้งครรภ์วัยผู ้ใหญ่
กลับสู งกว ่ าอีกกลุ ่ มอย ่ างมีนั ยส� าคัญทางสถิติ 
(RR=0.895; 95% CI=0.85-0.94) โดยเกิดจาก 
การท่ีมีประวัติผ ่าตัดในครรภ์ก ่อนสูงกว่าอีกกลุ ่ม  
(ร้อยละ 8.3 เทียบกับร้อยละ0, P<0.001) และพบ
ผลการศึกษาสอดคล้องกันอีกหลายการศึกษา5, 9-11  
อีกท้ังเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะอัตราการผ่าตัดคลอด
จากภาวะสัดส่วนทารกไม่สัมพันธ์กับอุ ้งเชิงกราน
มารดา และการใช้หัตถการช่วยคลอดกลับไม่พบความ
แตกต่างของท้ังสองกลุ ่มท้ังในการศึกษานี้และบาง
การศึกษาท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ5, 10, 12  

โดยอาจเกิดจากการวินิจฉัยภาวะสัดส ่วนทารก 
ไม่สัมพันธ์กับอุ ้งเชิงกรานมารดาที่แตกต่างกันใน
แต่ละพื้นที่ รวมทั้งการศึกษาส่วนใหญ่รวบรวมสตรี
ตั้งครรภ์วัยรุ่นตอนปลายเอาไว้ในกลุ่มศึกษา ซ่ึงกลุ่ม
นี้มีการเจริญเติบโตของกระดูกอุ้งเชิงกรานใกล้เคียง
กับวัยผู้ใหญ่มากกว่า จึงท�าให้ไม่เห็นความแตกต่าง
ของอัตราการผ่าตัดคลอดและการใช้หัตถการช่วย
คลอดดังกล่าว

ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมอื่นๆ ที่เคยมี
ศึกษาก่อนหน้าน้ีได้แก่ ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 
พบได้บ่อยกว่าในกลุ ่มสตรีตั้งครรภ์วัยผู ้ใหญ่5,11,13  
โดยไม่พบว่ามีความแตกต่างของทั้งสองกลุ่มในการ
เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด5, 7, 9 โดยผลการศึกษา
ในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาข้างต้น ส�าหรับภาวะ
ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ พบว่าอัตราการเกิด
ภาวะดังกล่าวสูงขึ้นในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น6,10,12, 14  
แต่ไม่พบความแตกต่างจากการศึกษาคร้ังนี้รวมท้ัง
อีกหลายการศึกษา5,9,11 อาจเกิดจากภาวะดังกล่าว
เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยนัก จ�าเป็นต้องใช้ประชากร
จ�านวนมากในการศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นความ
แตกต่าง ซึ่งสามารถต่อยอดศึกษาเพิ่มเติมต่อไปได้
ในอนาคต
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ข้อดีของการศึกษาในครั้งนี้คือท�าให้ทราบ
ผลลัพธ์และภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ในพื้นที่อ�าเภอแม่สะเรียง ซึ่งอาจมีความแตกต่างจาก
หลายพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ สามารถน�าข้อมูล
ที่ได ้ไปใช้ปรับปรุงระบบบริการเพื่อป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น  ข้อจ�ากัดของการศึกษาใน
ครั้งนี้ คือประชากรที่รวบรวมเข้ามาศึกษายังไม่มาก
พอที่จะท�าให้เห็นความแตกต่างของภาวะแทรกซ้อน
ที่พบได้ยาก เช่น ภาวะทารกพิการแต่ก�าเนิด อัตรา
เสียชีวิตของมารดา และภาวะรกลอกตัวก่อนก�าหนด
เป็นต้น นอกจากนี้ยังขาดการบันทึกข้อมูลบางอย่าง
ซ่ึงเป็นตัวแปรท่ีอาจจะมีผลต่อการวิจัย เช่น สถานะ
ทางสังคมเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา รวมถึงน�้าหนัก
ตัวที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์อีกด้วย

โดยสรุป การศึกษาในครั้งน้ีพบว่า ผลลัพธ์
ของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ ไม่พบ
ความแตกต่างของอัตราการคลอดก่อนก�าหนด ภาวะ
น�้าหนักตัวทารกน้อย อัตราการผ่าตัดคลอด หรือการ
ใช้หัตถการช่วยคลอด รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ 
อย่างไรก็ตามการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพยังต�่า
มากในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น ควรมีการปรับปรุงระบบ
บริการฝากครรภ์และการวางแผนครอบครัวในเชิง
รุกให้มากขึ้น เนื่องจากสตรีวัยรุ ่นจ�าเป็นต้องได้รับ
การดูแลทั้งทางด้านร่างกาย รวมทั้งการดูแลทางด้าน
จิตใจและสังคมทั้งในช่วงตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร
อีกด้วย  

กิตติกรรมประกาศ
ผู ้ ท� า ก า ร วิ จั ย ข อ ก ร า บ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ ทองสง อาจารย์ประจ�า
ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษาแนะน�าเก่ียวกับขั้นตอนการ
วิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ขอ
ขอบพระคุณนายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ ผู ้อ�านวย
การโรงพยาบาลแม่สะเรียง ที่ให้การสนับสนุนการ
ศึกษาและน�าเสนองานวิจัยนี้ และขอขอบพระคุณ
ทีมพยาบาลกลุ่มงานสูติกรรมโรงพยาบาลแม่สะเรียง 

ในการเอื้อเฟื้อและรวบรวมข้อมูลส�าหรับการวิจัยใน
ครั้งนี้เป็นอย่างสูง
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บทคัดย่อ
ความเป็นมา

ปัจจุบันผู ้ติดเชื้อเอชไอวีและผู ้ป่วยเอดส์มีการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสส�าหรับผู ้ติดเช้ือเอชไอวี 
และผู้ป่วยเอดส์มากขึ้น เพื่อลดปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดให้ต�่าที่สุด (น้อยกว่า 50 copies/ml.)  
และนานที่สุดรวมถึงให้ระดับเม็ดเลือดขาว (CD4) กลับสู่ระดับปกติมากที่สุด แต่ในระยะยาวมักพบมีความ 
ล้มเหลวทางไวรัส (Virological failure: VF) จากการดื้อยาต้านไวรัส 

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดื้อยาต้านไวรัสในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี

วิธีการศึกษา

การศึกษาย้อนหลัง เก็บข้อมูลผู ้ป ่วยติดเช้ือเอชไอวีและผู ้ป ่วยเอดส์ท่ีเ ร่ิมได้รับยาต้านไวรัส 
ต้ังแต่อายุ 15 ปีที่มีประวัติได้รับยาต้านไวรัสอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป และมารับยาต้านไวรัส จากโรงพยาบาล
พะเยา ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ถึง 1 มีนาคมพ.ศ. 2559 ผู้ป่วยถูกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่มีภาวะดื้อยา
ต้านไวรัสและกลุ่มท่ีไม่มีภาวะดื้อยาต้านไวรัส เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงต่อการดื้อยาต้านไวรัส
โดยใช้  chi-square และ Logistic Regression 

ผลการศึกษา

มีผู ้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู ้ป่วยเอดส์รวม 231 คน ดื้อยาต้านไวรัส 77 คน (ร้อยละ 33.3)  
อายุเฉล่ีย 44.43 ± 9.26 ปี เพศชาย 123 คน (ร้อยละ 53.2) และดัชนีมวลกายเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
เท่ากับ 21.46 (2.98) กก./ม.2 มีการเกาะติดยามากกว่า 95% 202 คน (ร้อยละ 87.4) ร้อยละ 79.2  
มีระดับเม็ดเลือดขาว (CD4) ขณะที่เร่ิมยาต้านไวรัสน้อยกว่า 200 cell/mm3 และส่วนใหญ่สูตรยาเริ่มต้น
ที่ได้รับเป็นกลุ่ม Nucleotide reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) ร่วมกับ Non nucleotides 
reverse transcriptase (NNRTIs) คิดเป็นร้อยละ 96.1 ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องการดื้อยาต้านไวรัสที่มีนัยส�าคัญ
ทางสถิติประกอบด้วย การเกาะติดยาน้อยกว่าร้อยละ 95 (p<0.001) และระดับเม็ดเลือดขาว (CD4)  
เริ่มต้นก่อนได้รับยาน้อยกว่า 200 cell/mm3 (p<0.001) ปัจจัยท�านายโอกาสเกิดการดื้อยาต้านไวรัส 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับเม็ดเลือดขาว (CD4) เร่ิมต้นรักษาน้อยกว่า 200 cell/mm3 (Odds ratio 
= 17.06 95% confidence interval(CI) 4.40 – 66.06) และการเกาะติดยาน้อยกว่าร้อยละ 95 (Odds 
ratio = 10.09 95% CI 3.60 – 28.28) 
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สรุปและข้อเสนอแนะ

ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มีระดับเม็ดเลือดขาว (CD4) ก่อนเริ่มใช้ยาต้านไวรัสที่มีค่า
น้อยกว่า 200 cell/mm3 และการเกาะติดยาไม่ดี มีโอกาสดื้อยาต้านไวรัสได้มาก ดังนั้นต้องเฝ้าระวัง และ
ประเมินติดตามการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเหล่านั้นอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันภาวะล้มเหลวทางไวรัส

ค�าส�าคัญ

ปัจจัยเกี่ยวเนื่อง การดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี  โรคเอดส์ การเกาะติดยา วัณโรค CD4
* ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ 
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FACTORS ASSOCIATED WITH ANTIRETROVIRAL DRUG RESISTANCE IN  

PATIENTS WITH HIV INFECTED AND AIDS 
Jakkreewan Chaiwangyen MS*, Thatapon Yakongkho MS*, Jirasak Wannachai MS**, 

Phuwana Punnapobrapee MS**, Upaipat Penpo MS*, Kanokrot Kovjiriyapan MD**, 
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ABSTRACTS
BACKGROUND

Recently, the number of people living with HIV infected and AIDS who widely access 
to antiretroviral therapy (ART) is increasing. The treatment goal is to minimize viral load (< 50  
copies/ml) and reverse CD4 count to a normal level. However, in the long term antiretroviral  
therapy presents virological failure from drug resistance. 

OBJECTIVE
To determine the factors associated with antiretroviral drugs (ARVs) resistance in adult 

HIV-infected and AIDS patients.

METHODS
A retrospective study on medical records of 231 adult patients aged 15 years olds and  

overwith HIV/AIDS who received antiretroviral therapy at least 6 month, were studied from 1 January 
2003 to 1 March 2016 in Phayao Hospital. The patients were divided into two groups: group with  
drug resistance and group with non-drug resistance. Factors associated with drug resistance  
were identified by using Chi-square and logistic regression tests. 

RESULTS
In total 231 patients were enrolled; 123 (53.2%) were male with mean age 44.43 ± 9.26 

years. 77 patients in the group with drug resistance had mean body mass index at 21.46 ± 2.98 
kilograms/m2. Combination nucleotide reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) and non-nucleotides 
reverse transcriptase (NNRTIs) were the most common prescribed drugs which was found in  
222 patients (96.1 %). 202 patients (87.4%) showed good adherence on medication and 183 
(79.2%) had low initial CD4 count(< 200 cells/mm3). The factors associated with antiretroviral drugs 
(ARVs) resistance included initial CD4 count <200 cell/mm3 (p<0.001), drug adherence less than  
95% (p<0.001), NNRTIs regimen (p<0.05). In addition, low CD4 cell count (OR = 17.06, 95%  
CI 4.40 – 66.06) and poor adherence (OR = 10.09, 95% CI 3.60 – 28.28) were shown as the strong 
potential predictors for antiretroviral drug resistance.
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CONCLUSION AND SUGGESION
It should be more concerned in the patients with low initial CD4 cell count and poor  

adherence on medication for the high risk group of antiretroviral drug resistance by closed  
monitoring and evaluation for the condition of virological failure.

KEYWORDS
Risk factors, Antiretroviral drug resistance, HIV/AIDS, adherence, tuberculosis, CD4
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บทน�า

ปัจจุบันการให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสในประเทศไทย 
ได ้มีการพัฒนามาเป ็นล�าดับอย ่างต ่อเ น่ืองจาก
โครงการการเข ้าถึงบริการยาต ้านไวรัสส�าหรับ 
ผู ้ติดเชื้อเอชไอวีและผู ้ป่วยเอดส์ระดับชาติ ซึ่งได้
ส่งเสริมให้ผู ้ติดเชื้อฯ มีโอกาสเข้าถึงยาต้านไวรัส 
อย่างครอบคลุม1 ตามแนวทางการรักษาผู ้ป ่วย 
ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ยาที่ใช้ส�าหรับรักษา 
ประกอบไปด้วย Tenofovir/Emtricitabine (TDF/
FTC*), Tenofovir/Lamivudine (TDF/3TC*) ร่วม
กับ Efavirenz, Lopinavir/ritonavir (EFV, LPV/r) 
หรือ Abacavir + Lamivudine (ABC+3TC),  
Zidovudine + Lamivudine (AZT+3TC)  
ร่วมกับ Nevirapine (NVP), Rilpivirine(RPV),  
Atazanav i r/R i tonav i r  boosted (ATV/r )  
เป็นแผนการรักษาแรก (First line)2 ซ่ึงจัดเป็น
แผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดปริมาณ
ไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (Viral load) และเพ่ิม
ระดับเม็ดเลือดขาว (CD4) การรักษาผู ้ใหญ่ที่ติด
เชื้อเอชไอวีในระยะยาวมักพบมีความล้มเหลวทาง
ไวรัส (Virological failure: VF) ขณะให้ยาต้านไวรัส 
เอชไอวี (Antiretroviral: ARV) มีการศึกษาพบว่า
มีจ�านวนคนไข้จ�านวนมากกว่าร้อยละ 80 ดื้อต่อ 
Nucleotide reverse transcriptase inhibitors 
(NRTIs )  หรือ Non nucleot ides reverse  
transcriptase (NNRTIs) เช ่น Efavirence,  
lamivudine และยังเกิดการด้ือยาข้ามกลุ่มอีกด้วย 
(Cross resistance)3

หากพบว่าผู ้ป ่วยเกิดปัญหากับการใช้ยา 
ดังกล่าว โดยเฉพาะการด้ือยากับแผนการรักษาแรก
จะส่งผลให้ไม่สามารถใช้แผนการรักษานั้นได้ จ�าเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนไปใช้แผนการรักษารองอื่นๆ ท่ีมีตัวยา
ที่แตกต่างไปจากเดิม ประกอบไปด้วยยาที่เชื้อไม่ด้ือ
เป็นองค์ประกอบ อาจจะเป็นยากลุ่มเดิมหรือเปลี่ยน
กลุ่ม แต่ผลที่ได้จะมีประสิทธิภาพในการรักษาด้อย

ลงเมื่อเทียบกับแผนการรักษาแรก ส่งผลให้เกิดผล
เสียหลายด้าน เช่น ด้านค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์แย่ลงได้ 

มีการศึกษาประสิทธิผลของยาต้านไวรัส
เอดส ์ขึ้นอยู ่กับป ัจจัยหลายประการเช ่น ระดับ
ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยขณะเริ่มใช้ยา4 ความร่วมมือใน
การกินยา5 และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจ 
มีผลต่อการเกาะติดยาได้แก่ ปัญหาด้านปฏิกิริยา
ระหว่างยา5 ระยะเวลาที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี 
มาเป็นระยะเวลานาน6-7 อายุท่ีน ้อยกว่า 35 ป ี
พฤติกรรมเกาะติดยาต�่า (poorly adherence)8 

จ�านวนเม็ดยาท่ีและมื้อยาท่ีต ้องกินในแต่ละวัน9 

นอกจากนี้มีการศึกษาพบว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับ
ซิฟิลิสท�าให้เกิดการกลายพันธ์ของเช้ือเอชไอวีท่ีท�าให้
ดื้อยามากขึ้น10

ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะท�าการศึกษารวบรวม
ข้อมูลท่ีเก่ียวกับสาเหตุปัจจัยท่ีท�าให้เกิดการดื้อยา 
ในผู้ป่วยเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อเป็นแนวทาง
การเฝ้าระวังปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์ให้ถึงเป้าหมายหลักคือเพื่อลดปริมาณ 
เชื้อไวรัสในกระแสเลือดให้ต�่าที่สุด (น้อยกว่า 50 
copies/ml.) และนานที่สุดรวมถึงให้ระดับเม็ดเลือด
ขาว (CD4) กลับสู่ระดับปกติมากท่ีสุดท�าให้ผู ้ป่วย 
ไม่เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนต่างๆที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อ
เอชไอวี (AIDS related illness)

วัตถุประสงค์  
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดื้อยาต้านไวรัส

ในผู ้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีท่ีเริ่มรับยาต้านไวรัสตั้งแต ่
อายุ 15 ปีขึ้นไปที่โรงพยาบาลพะเยา

วิธีการศึกษา

เป ็นการศึกษาเ ชิ งวิ เคราะห ์ย ้ อนหลั ง  
(Retrospective study) โดยศึกษาจากเวชระเบียน
ผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ท่ีด้ือยาต้านไวรัสท่ีเริ่มได้รับยาต้านไวรัสตั้งแต่อายุ  
15 ปี ข้ึนไปท่ีเวลา หลังจากได้รับยาต้านไวรัส 6 เดือน 
ขึน้ไปในคลนิกินรินาม กลุม่งานอายรุกรรม โรงพยาบาล 
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พะเยา ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ถึง 1 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 โดยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไป
ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติการเจ็บป่วยประวัติโรคประจ�า
ตัวของผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีด้ือยาและบันทึกข้อมูลท่ี
คาดว่าเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการดื้อยาในผู้ป่วยเอช
ไอวี ได้แก่ การเกาะติดยาต�่า ระดับ CD4 ขณะเริ่ม 
ใช้ยาและสูตรยา ARV 
กลุ่มประชากรตัวอย่าง

ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่เริ่มได้รับยาต้านไวรัส
ตั้งแต่อายุ 15 ปี ข้ึนไป มีประวัติได้รับยาต้านไวรัส
อย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป แยกผู้ป่วยเป็น  2  กลุ่มได้แก่

กลุ่มที่ 1 มีภาวะดื้อยาต้านไวรัส
กลุ่มที่ 2 ไม่มีภาวะดื้อยาต้านไวรัส

เกณฑ์คัดเข้า
1) ผู ้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู ้ป ่วยเอดส์ 

ในโรงพยาบาลพะเยาที่ได ้รับยาต้านไวรัสและยัง 
มีชีวิตอยู่

2) ผู ้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู ้ป ่วยเอดส์ 
ในโรงพยาบาลพะเยาที่ได้รับยาต้านไวรัสแล้วต่อมา
ตรวจพบว่ามีผลการตรวจ genotypic resistance 
testing ให้ผล resistance ต่อยาต้านไวรัส
เกณฑ์คัดออก

1) ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ใน
โรงพยาบาลพะเยาที่ย้ายสถานบริการ

2) ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ใน
โรงพยาบาลพะเยาที่ขาดการรักษา

3) ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ใน
โรงพยาบาลพะเยาที่ได้รับยาต้านไวรัสสูตรดื้อยา แต่
ไม่มีผลการตรวจ genotypic resistance testing

4) ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ใน
โรงพยาบาลพะเยาที่ไม่มีผลการตรวจ CD4 ก่อนได้
รับยาต้านไวรัส

วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติสถิติที่ใช้

สถิติเชิงพรรณนาจะอธิบายเป็นค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และความถี่ เปรียบ
เทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงต่อการดื้อยาต้าน

ไวรัสโดยใช้  chi-square (p < 0.05) และ Logistic 
Regression (Odd ratio ที่ระดับ 95% Confience 
Interval)
นิยามศัพท์เฉพาะ

1) HIV drug resistance คือ ผู้ป่วยที่ได้
รับยาต้านไวรัสมาแล้ว 6 เดือน ที่ได้รับการตรวจหา
ปริมาณ HIV RNA ในเลือด (Viral load) มากกว่า 
1,000 copies/mL และส่งตรวจ genotypic resis-
tance testing ให้ผล resistance ต่อยาต้านไวรัส1

 2) Adherence คือ การรับประทานยา
ต้านไวรัสอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและต่อเนื่องอย่าง
สม�่าเสมอ โดยต้อง มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 
สามารถประเมินได้จากความคลาดเคลื่อนในการรับ
ประทานยาโดยต้องไม่รับประทานยาก่อนเวลาหรือ
เกินเวลาที่ก�าหนด 30 นาที และไม่จ�าเป็นต้องค�านึง
ว่ายาที่ผู ้ป ่วยรับประทานนั้นมีค่าครึ่งชีวิตสั้นหรือ
ยาวเพื่อน�าผลการประเมินมาใช้อ้างอิงในภาพรวมได้ 
เมื่อได้ผลการวัดสามารถมาค�านวณ % adherence  
(self-report adherence) ได้ดังสูตร1

% adherence =จ�านวน dose ยาที่ผู้ป่วยบันทึกการรับประทานในช่วงเวลาที่ก�าหนด
จ�านวน dose ยาสุทธิที่จ่ายให้แก่ผู้ป่วยในช่วงเวลาที่ก�าหนด

ดังนั้น Good adherence > 95 % แสดงว่ารับ
ประทานยาสม�่าเสมอเป็นส่วนใหญ่

Poor adherence ≤ 95 % แสดงว่ารับ
ประทานยาไม่สม�่าเสมอ มีประวัติขาดยา มีประวัติไม่
มาตรวจตามนัด ไม่ได้น�ายาเก่ามานับหรือค�านวณด้วย

3) Long term first line antiviral therapy 
คือ การใช้ยาสูตรแรกในการรักษาเป็นเวลา 3 ปี7

4) ตัวย่อของยาต้านไวรัสAZT (Zidovu-
dine), 3TC (Lamivudine), D4T (Stavudine), EFV 
(Efavirenz), NVP (Nevirapine), LPV/r (Lopinavir/
ritonavir), and IDV (Indinavir)
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ผลการศึกษา

ความชุกของผู ้ป ่วยติดเชื้อไวรัสโรคเอดส์ 
(อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ณ คลินิกนิรนาม กลุ่มงาน
อายุรกรรมโรงพยาบาลพะเยา ต้ังแต่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2546 ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ได้รับยาต้าน
ไวรัสสูตรใดก็ตามที่ให้ยืนยันการทดสอบพันธุกรรม
ดื้อยาได้ผลเป็นบวกพบร้อยละ 5.43 (77 รายจาก 
1,418 ราย) ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่
น�ามาศึกษา 231 คน มีการดื้อยาต้านไวรัส 77 คน  
(ร้อยละ 33.3) อายุเฉลี่ย 44.43 ปี เป็นเพศชาย  
123 คน (ร้อยละ 53.2) ส่วนใหญ่มีการศึกษาต�่ากว่า
ปริญญาตรี มากที่สุดคือระดับประถมศึกษา 139 คน  
(ร้อยละ 60.17) และดัชนีมวลกายเฉลี่ย (ค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน) เท่ากับ 21.46 (2.98) กก./ม.2  
ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีการเกาะติดยา 
มากกว่า 95% 202 คน (ร้อยละ 87.4) ร้อยละ 
79.2 มีระดับเม็ดเลือดขาว (CD4) ขณะที่เร่ิมยา 
ต้านไวรัสน้อยกว่า 200 cell/mm3 มีเพียง 3 ราย 
(ร้อยละ 1.3) ที่มีวัณโรคร่วมด้วย และส่วนใหญ่สูตร 
ยาเริ่มต้นที่ได้รับเป็นกลุ่ม Nucleotide reverse  
transcriptase inhibitors (NRTIs) ร่วมกับ Non 
nucleotides reverse transcriptase (NNRTIs)  
คิดเป็นร้อยละ 96.1 ดังตารางที่ 1

ปัจจัยที่ เกี่ยวเนื่องการดื้อยาต้านไวรัสที่
มีนัยส�าคัญทางสถิติประกอบด้วย การเกาะติดยา
น้อยกว่าร้อยละ 95 (p<0.001) ระดับเม็ดเลือด
ขาว (CD4) เริ่มต้นก่อนได้รับยาน้อยกว่า 200 cell/
mm3 (p<0.001) และสูตรยาเริ่มการรักษาที่มียากลุ่ม 
NNRTIs (p<0.05) ดังตารางที่ 2

ปัจจัยท�านายโอกาสเกิดการดื้อยาต้านไวรัส 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับเม็ดเลือด
ขาว (CD4) เริ่มต้นรักษาน้อยกว่า 200 cell/mm3 
(Odds ratio = 17.06 95% confidence interval  
(CI) 4.40 – 66.06) และการเกาะติดยาน้อยกว่า 
ร้อยละ 95 (Odds ratio = 10.09 95% CI 3.60 – 
28.28) ดังตารางที่ 3

สรุปและข้อเสนอแนะ 

ความชุกของผู ้ป ่วยติดเช้ือไวรัสโรคเอดส์ 
(อายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป) ณ คลินิกนิรนาม กลุ่มงาน
อายุรกรรม โรงพยาบาลพะเยา ต้ังแต่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2546 ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ได้รับยา 
ต ้านไวรัสสูตรใดก็ตามท่ี ให ้ยืนยันการทดสอบ
พันธุกรรมดื้อยาได ้ผลเป ็นบวกพบร้อยละ 5.43  
(77 รายจาก 1418 ราย) ใกล้เคียงกับการศึกษาของ 
Nitta ท่ีศึกษาท่ี รพ.มหาราชนครเชียงใหม่พบว่า  
มีภาวการณ์รักษาล้มเหลวร้อยละ 2.7911 systemic 
literature review ในปี พ.ศ. 2552 ขององค์การ
อนามัยโลกในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาและประเทศ
ก�าลังพัฒนา พบว่าดื้อยา 6.6%12 Chaiwarith  
และคณะพบผู้ป่วยท่ีมีผลการรักษาล้มเหลวร้อยละ 
9.212 และยุทธนา ตรงดี พบว่ามีภาวการณ์รักษา 
ล้มเหลวร้อยละ 9.613

ป ัจจัยที่ เกี่ ยวเนื่องการดื้อยาต ้านไวรัส 
ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติประกอบด้วย การเกาะติด
ยาน้อยกว่าร้อยละ 95 (p<0.001) และระดับเม็ด
เลือดขาว (CD4) เริ่มต้นก่อนได้รับยาน้อยกว่า 200 
cell/mm3 (p<0.001) สอดคล้อง กับการศึกษา
ของTsuchiya และคณะ14 สาโรช จิรรุ่งเรืองวงศ์15 

LevisonJH และคณะ16

งานวิจัยนี้พบปัจจัยท่ีสามารถท�านายการเกิด
ภาวะดื้อยาต้านไวรัสในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรคเอดส์ 
ได้แก่ ระดับเม็ดเลือดขาว (CD4) ก่อนเริ่มใช้ยาต้าน
ไวรัสที่มีค่าน้อยกว่า 200 cell/mm3 และการเกาะ
ติดยาไม่ดี สามารถท�านายผลการดื้อยาได้อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Pinoges8, Stadeli KM17 และ Wallis CL และ
คณะ18 ดังนั้นต้องเฝ้าระวัง และประเมินติดตามการ
ดูแล ผู้ป่วยที่มี ความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างใกล้ชิดเพ่ือ
ป้องกันภาวะล้มเหลวทางไวรัส เพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาของยาต้านไวรัสในระยะยาวท้ังในด้านความ
สามารถในการลดปริมาณเช้ือเอชไอวี การเพิ่มระดับ 
และคุณภาพของภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ( n = 231)

ลักษณะที่ศึกษา จ�านวน ร้อยละ

เพศ 
  ชาย 
  หญิง 
อายุเฉลี่ย(ปี) ±SD 
ระดับการศึกษา 
  ไม่ได้เรียน 
  ประถมศึกษา 
  มัธยมศึกษา 
  ปวช./ปวส. 
  ปริญญาตร ี
  สูงกว่าปริญาตร ี
ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย( กิโลกรัม/ตารางเมตร) 
การเกาะติดยา  < 95% 
  > 95% 
ระดับเม็ดเลือดขาว (CD4) (cell/mm3)ขณะที่เริ่มยาต้านไวรัส 
  <200 
  ≥200 
  วัณโรค                          
สูตรยาเริ่มต้น 
  2NRTIs+NNRTIs 
  2NRTIs+PIs( Proteus Inhibitors)

 
123 
108 

44.43±9.26 
5 

139 
57 
21 
9 
0

21.46±2.98 
29 
202 

 
183 
48 
3 
 

222 
9

 
53.2 
46.8 

 
2.2 
60.2 
24.6 
9.1 
3.9 
0

 
12.6 
87.4 

 
79.2 
20.8 
1.3 
 

96.1 
3.9

ตาราง 2 ปัจจัยเกี่ยวเนื่องดื้อยาต้านไวรัส

ดื้อยา (n=77)

จ�านวน (ร้อยละ) 

ไม่ดื้อยา (n=154)

จ�านวน (ร้อยละ)

p-value

อายุน้อยกว่า 35 ปี 12 (15.58) 17 (11.04) 0.326

การเกาะติดยาน้อยกว่าร้อยละ 95 22 (28.57) 7 (4.55) <0.001**

ระดับเม็ดเลือดขาว (CD4) เริ่มต้นน้อยกว่า 200 cell/mm3 73 (94.81) 110 (71.43) <0.001**

เริ่มการรักษาด้วยยากลุ่ม NNRTIs 71 (92.21) 151 (98.05) 0.03*

วัณโรค 2 (2.60) 1 (0.65) 0.218
* นัยส�ำคัญทำงสถิติ p<0.05, ** นัยส�ำคัญทำงสถิติสูง p<0.001

ตาราง 3 ตัวแปรท�านายโอกาสเกิดการดื้อยาต้านไวรัส

ปัจจัยหรือพฤติกรรมเสี่ยง Odds ratio 95% CI of Odds ratio p-value

การเกาะติดยาน้อยกว่าร้อยละ 95 10.09 3.60 – 28.28 <0.001**

ระดับเม็ดเลือดขาว (CD4) เริ่มต้น
น้อยกว่า 200 cell/mm3 17.06 4.40 – 66.06 <0.001**

* นัยส�ำคัญทำงสถิติ p<0.05, ** นัยส�ำคัญทำงสถิติสูง p<0.001
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การศึ กษานี้ เ ป ็ นก า รศึ กษาย ้ อนหลั ง 
ไม่สามารถควบคุมปัจจัยบางอย่างได้ เช่น การเลือกใช้
ยาต้านไวรัส กลุ่มตัวอย่างมีโรคหรืออาการบางอย่างที่
ไม่มีผลทางห้องปฏิบัติการยืนยัน จ�านวนผู้ป่วยที่ถูก
คัดเลือกในการศึกษามีจ�านวนน้อยส�าหรับบางปัจจัย 
และยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกาะติดยาที่ไม่สามารถ 
น�ามาวิเคราะห์ได้หมดเน่ืองจากข้อมูลไม่ครบ ดังน้ัน
ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเป็นการเก็บข้อมูลแบบ 
prospective study เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน
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บทคัดย่อ
ความส�าคัญ

โรคตะกอนหินปูนหูชั้นในหลุด (Benign Paroxysmal Positional Vertigo; BPPV) เป็นอาการ 
เวียนศีรษะบ้านหมุนมีอาการเวียนสั้นๆ เป็นวินาทีซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนท่าศีรษะ การรักษาส่วนใหญ่
เป็นแบบประคับประคองโดยใช้ยาแก้เวียนศีรษะเป็นหลัก เนื่องจากอาการของผู้ป่วยสามารถหายได้เอง 
แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือน การบ�าบัดอาการนี้ด้วยวิธีจัดท่าศีรษะเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัว  
ท่ีมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการบ�าบัดในผู้ป่วย  BPPV ด้วยการจัดท่าศีรษะ

วิธีการศึกษา 
เป็นการศึกษาเชิงประสิทธิภาพ รูปแบบ retrospective cohort ที่คลินิกตรวจการทรงตัว แผนกโสต 

ศอ นาสิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น  BPPV ตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2556  ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558  รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจากเวชระเบียนที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น BPPV 
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับการจัดท่าศีรษะและไม่ได้รับการจัดท่าศีรษะบันทึกลักษณะพื้นฐานของ 
ผู้ป่วยและผลการรักษา เปรียบเทียบกลุ่มด้วยสถิติ  t-test และ exact probability test วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของการจัดท่าศีรษะ ด้วยการวิเคราะห์ตัวแปรพหุแบบตัวแปรมีระดับ (ordinal logistic regression)

ผลการศึกษา

ผู้ป่วยที่ศึกษา 94 ราย เป็นกลุ่มที่ได้รับการจัดท่าศีรษะ 65 ราย และไม่ได้รับการจัดท่าศีรษะ  
29 ราย ผลการบ�าบัดของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม มีคะแนนการประเมินอาการเวียนศีรษะระดับดีข้ึน ไม่มีอาการ 
บ้านหมุน (ร้อยละ 87.7 vs ร้อยละ 89.7, p=0.503) เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรพหุ คะแนนประเมินอาการ 
เวียนศีรษะในกลุ่มที่ได้รับการจัดท่าศีรษะมีแนวโน้มว่าอาการเวียนศีรษะจะดีขึ้น เพียง 0.84 เท่าของกลุ่มที ่
ไม่ได้รับการจัดท่าศีรษะ แต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

อาการวิงเวียน
จัดท่าศีรษะ ไม่จัดท่าศีรษะ

n % n % OR 95%CI p- value

เพิ่มขึ้น 2 3.1 2 6.9

เท่าเดิม 6 9.2 1 3.5 0.84 0.19-3.80 0.820

ดีขึ้น 57 87.7 26 89.7
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สรุปและข้อเสนอแนะ

ผลการบ�าบัดผู้ป่วย  BPPV ด้วยวิธีการจัดท่าศีรษะมีแนวโน้มว่าอาการเวียนศีรษะดีขึ้น แต่ไม่มี 
นัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งน่าจะเกิดจากข้อจ�ากัดด้านวิธีการศึกษา การคัดเลือกผู้ป่วยเข้ากลุ่ม และการควบคุม
ตัวแปรกวนจึงควรมีการศึกษาต่อไป

ค�าส�าคัญ

การบ�าบัดผู้ป่วย BPPV, การจัดท่าศีรษะ, Vertigo, Positional Test
*กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

EFFICIENCY OF PARTICLE REPOSITIONING MANEUVER THERAPY IN 

THE PATIENTS WITH BENIGN PAROXYSMAL POSITIONAL VERTIGO (BPPV) 
Krittipong  Parangrit , Bsc. *

ABSTRACT 
BACKGROUND

Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) is a short period of time for vertigo symptom 
in seconds which is related to the change of head position. The main treatment mostly depends 
on the anti-vertigo medicine as the symptom will disappear within a month. However, particle 
repositioning maneuver therapy is shown as an efficiency method to treat this symptom. 

OBJECTIVE
To study an efficiency of particle repositioning maneuver therapy in the patients with Benign 

Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) 

METHOD
A retrospective cohort study was carried out in BPPV patients at Vestibular clinic,  

Otolaryngology department in Chiang Rai Prachanukroh hospital from January 2013 to January 2015. 
Data was collected from medical records and divided patients into 2 groups; a group with particle 
repositioning maneuver therapy and a group without particle repositioning maneuver therapy.  
T-test, exact probability and ordinal logistic regression were used for data analysis of characteristic 
data and the results of treatment. Results: From the study, 94 patients with particle repositioning 
maneuver therapy and those 65 patients without particle repositioning maneuver therapy. Both 
groups showed the good evaluation scores from the treatment, no signs of vertigo (87.7% vs. 89.7%, 
P=0.503). However, when using an ordinal logistic regression, it was shown that the group with  
particle repositioning maneuver therapy had 0.84 times of good result compare with the group 
without particle repositioning maneuver therapy with no statistically significant. Conclusion and 
suggestion: Although the treatment outcome of particle repositioning maneuver therapy in the  
patients with BPPV showed the good trend of an efficiency result, there was no statistically  
significant which  might due to the limitation of exclusion criteria and confounding factors. Hence, 
the further study should be concerned and control these limitations for the valid results.
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* Otolaryngology department

Vertigo symptoms
With the therapy Without the therapy

n % n % OR 95%CI p- value

Worse (poorer) 2 3.1 2 6.9

Same (not change) 6 9.2 1 3.5 0.84 0.19-3.80 0.820

Good (better) 57 87.7 26 89.7
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โรคตะกอนหินปูนหูช้ันในหลุด (Benign 
paroxysmal positional vertigo; BPPV) เป็น
อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่ เกิดขึ้นขณะเปลี่ยน
ท่าศีรษะ เป็นสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อย จากการตรวจ
วินิจฉัยและฟื้นฟูที่คลินิกการทรงตัว แผนกโสต ศอ 
นาสิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ต้ังแต่
เดือนมกราคม 2556 - มกราคม 2558 จ�านวน 512 
ราย พบว่าเป็น BPPV 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.4  
ซึ่งใกล้เคียงกับการรายงานของต่างประเทศที่พบ  
BPPV มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 18.31 ผู้ป่วยมักมา
ด้วยอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน โดยจะเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว มีอาการเวียนส้ันๆ เป็นวินาทีซึ่งสัมพันธ์กับ
ขณะเปล่ียนท่าศีรษะ ผู ้ป่วยอาจรู ้สึกมึน เสียการ
ทรงตัว อาจมีคล่ืนไส้ อาเจียนร่วมด้วยเป็นชั่วโมงหรือ
เป็นวัน ซ่ึงเกิดจากตะกอนหินปูนหูชั้นในหลุดออกมา 

จากการศกึษาของต่างประเทศพบว่าเกดิจาก 
Posterior semicircular canal (PC) มากที่สุด
ประมาณร้อยละ 902 แต่จากการตรวจวินิจฉัยที่ 
คลินิกการทรงตัวพบว ่า เกิดจาก Horizontal  
semicircular canal (HC) มากที่สุด การรักษาโรคนี้
ส่วนใหญ่เป็นการรักษาแบบประคับประคองโดยจะใช้
ยาแก้เวียนศีรษะเป็นหลัก เนื่องจากอาการของผู้ป่วย
โรค BPPV สามารถหายได้เองแต่อาจต้องใช้ระยะเวลา
เป็นเดือน บางรายอาจมีอาการเวียนศีรษะกลับมา 
เป็นซ�้าอีก  การบ�าบัดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน 
ด้วยวิธีจัดท่าศีรษะเพื่อน�าเอาตะกอนหินปูนหูชั้นใน
ที่หลุดออกมาเข้าไปในส่วนของ Vestibule เพื่อให้ 
ติดอยู ่ข้างในและไม่หลุดลอย ที่เรียกว่า particle 
repositioning maneuver (PMN) เป็นการฟื้นฟู
สมรรถภาพการทรงตัว (Vestibular rehabilitation 
therapy) ซ่ึงวธิน้ีีเป็นการบ�าบดัทีไ่ด้ผลดแีละรวดเรว็3,4

ดังนั้นการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของการบ�าบัดในผู้ป่วย BPPV ด้วยการ
จัดท่าศีรษะ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการบ�าบัดผู้ป่วย 
BPPV ให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น    

วิธีการศึกษา

 การศึกษาเชิงประสิทธิภาพแบบ retro-
spective cohort  study รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจาก
เวชระเบียนท่ีได้รับการวินิจฉัยเป็น BPPV จ�านวน 
94 ราย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 - มกราคม 2558  
ที่คลินิกการทรงตัว แผนกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มที่ได้รับการจัดท่าศีรษะ (ไม่ได้รับยา
แก้เวียนศีรษะ) ซึ่งจะถูกจัดท่าด้วยวิธีต่าง ๆ  ตามแต่ละ 
semicircular canal ที่เกิด ได้แก่5 

Posterior semicircular canal (PC) ใช้การ
จัดท่าศีรษะด้วยวิธี Epley’s maneuver 

Horizontal semicircular canal (HC) 
ใช ้การจัดท ่าศีรษะด ้วยวิธี  Barbecue roll 's  
maneuver

Anterior semicircular canal (AC) ใช้การ
จัดท่าศีรษะด้วยวิธี Brandt-Daroff ‘s maneuver

โดยจะประเมินอาการเวียนศีรษะหลังจาก
จัดท่า และนัดติดตามผู้ป่วย 3 ครั้ง คือ 7, 14, 30 วัน 
โดยใช้คะแนนอาการเวียนศีรษะหลังจัดท่าศีรษะ 
(Vertigo score) และคะแนนผลการตรวจ Positional 
test (Positional test score)

2.กลุ ่มที่ไม ่ได ้รับการจัดท่าศีรษะ ซึ่งจะ
ท�าการรักษาด้วยยาแก้เวียนศีรษะแบบรับประทาน 
หลังจากนั้นมีการประเมินอาการเวียนศีรษะหลังจาก
ท�าการรักษาด้วยยาแก้เวียนศีรษะ และนัดติดตาม             
ผู้ป่วย 3 ครั้ง คือ 7, 14, 30 วัน โดยใช้คะแนนอาการ
เวยีนศรีษะหลังจากท�าการรกัษา (Vertigo score) และ
คะแนนผลการตรวจ Positional test (Positional 
test score) 

รวบรวมข้อมูล โดยบันทึกลักษณะพื้นฐาน
ของผู้ป่วย ได้แก่ เพศ อายุ Semicircular canals  
และด้านท่ีมีพยาธิสภาพ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา เปรียบเทียบด้วยสถิติ t-test และบันทึก
ผลการรักษา ได้แก่ คะแนนการประเมินอาการเวียน
ศีรษะ คะแนนผลการตรวจ Positional test โดย
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ใช้การเปรียบเทียบด้วยสถิติ exact probability 
test และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดท่าศีรษะ 
ด้วยการวิเคราะห์ตัวแปรพหุแบบตัวแปรมีระดับ  
(ordinal logistic regression)

ผลการศึกษา

ผู้ป่วย BPPV ที่ได้รับการศึกษาจ�านวน 94 
ราย ในกลุ่มที่ได้รับการจัดท่าศีรษะ 65 ราย และ
ไม่ได้รับการจัดท่าศีรษะ 29 ราย มีลักษณะพ้ืนฐาน
ของผู ้ป่วยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  
โดย กลุ่มที่ได้รับการจัดท่าศีรษะ พบเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย (ร้อยละ 72.3 vs ร้อยละ 58.6, p=0.233)  
อายุส ่วนใหญ่พบในช่วง 36-60 ปี กลุ ่มท่ีไม ่ได ้
รับการจัดท ่าศีรษะมีอายุมากกว ่าเพียงเล็กน้อย 
(56.28±13.74 vs 54.91±13.63, p=0.655) ต�าแหน่ง
พยาธิสภาพใน semicircular canal ในกลุ่มที่ได้รับ
การจัดท่าศีรษะพบ horizontal canal มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมาคือ Posterior canal 
และ Anterior canal ตามล�าดับ ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับ
การจัดท่าศีรษะพบ Posterior canal มากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 51.7 รองลงมาคือ horizontal canal และ  
Anterior canal ไม่พบเลย (p=0.377) และด้านที่มี
พยาธิสภาพในกลุ่มที่ได้รับการจัดท่าศีรษะ พบด้าน
ซ้ายมากกว่าด้านขวา ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับการจัดท่า
ศีรษะพบด้านขวามากกว่าด้านซ้ายเพียงเล็กน้อย 
(p=0.660) ในภาพรวมลักษณะพื้นฐานของผู ้ป่วย 
ทั้ง 2 กลุ ่มไม่มีความแตกต่างกันทั้งเรื่องเพศ อายุ 
semicircular canal และ ด้านที่มีพยาธิสภาพ 
(ตารางที่1)

ผลการบ�าบัดของผู้ป่วยในด้านคะแนนการ
ประเมินอาการเวียนศีรษะ (vertigo score) พบ
ว่าทั้ง 2 กลุ่มมีอาการดีขึ้นมากหรือไม่มีอาการบ้าน
หมุนเลย (ร้อยละ 87.7 vs ร้อยละ 89.7, p=0.503)  
แต่มีบางรายเท่านั้นที่มีอาการเวียนศีรษะเท่าเดิม
และเพิ่มขึ้น ส่วนคะแนนผลตรวจ Positional test  
(Positional test score) ของกลุ่มที่ได้รับการจัด
ท่าศีรษะได้ผล Negative มากที่สุดคือผู ้ป่วยไม่มี 

nystagmus คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมาคือ 
ไม่ได้ท�าการตรวจและผลตรวจ Positive คือผู้ป่วย 
ยังมี nystagmus  เกิดขึ้นอยู่ ตามล�าดับส่วนกลุ่มที ่
ไม่ได้รับการจัดท่าศีรษะไม่ได้ท�าการตรวจ Positional 
test (ตารางที่ 2) 

จากการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคะแนนประเมิน
อาการเวียนศีรษะในกลุ ่มท่ีได้รับการจัดท่าศีรษะ 
มีแนวโน้มว่าอาการเวียนศีรษะจะดีขึ้น เพียง 0.84  
เท ่าของกลุ ่มที่ ไม ่ได ้รับการจัดท่าศีรษะ แต่ไม ่มี 
นัยส�าคัญทางสถิติ (95%CI; 0.19 – 3.80, p=0.82) 
(ตารางที่3)

อภิปราย

ผลการบ�าบัดของผู้ป่วยในด้านคะแนนการ
ประเมินอาการเวียนศีรษะ (Vertigo score) ระหว่าง
กลุ่มที่ได้รับการจัดท่าศีรษะและกลุ่มที่ไม่ได้รับการ 
จัดท ่าศีรษะพบว ่ามีอาการดี ข้ึนหรือไม ่มีอาการ 
บ้านหมุนมากที่สุดทั้ง 2 กลุ่ม (p=0.503) แต่ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งอาจเกิด
จากมีข้อจ�ากัดด้านวิธีการศึกษา การคัดเลือกผู้ป่วย
เข้ากลุ่มและการควบคุมตัวแปรกวน ในกลุ่มท่ีได้รับ
การจัดท่าศีรษะ ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแสดงว่าตะกอน
หินปูนในหูชั้นในที่หลุดออกมาเข้าไปติดในส่วนของ 
vestibule แล้ว ส่วนกลุ่มท่ีไม่ได้รับการจัดท่าศีรษะ 
ผู้ป่วยมีอาการดีข้ึนเช่นกัน เนื่องจากยาแก้เวียนศีรษะ
ช่วยลดระดับอาการเวียน หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา
อาจจะมีอาการเวียนศีรษะอยู่ 

ส่วนในด้านคะแนนผลตรวจ Positional 
test ของกลุ่มท่ีได้รับการจัดท่าศีรษะได้ผล Negative 
มากที่สุด คือผู้ป่วยไม่มี nystagmus สอดคล้องกับ
การที่ผู ้ป่วยไม่มีอาการเวียนศีรษะ ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้
รับการจัดท่าศีรษะไม่ได้ท�าการตรวจ Positional test 
อาจสันนิษฐานได้ว่าผู้ป่วยหายจากอาการเวียนศีรษะ
แล้วหรือมีข้อห้ามในการตรวจ Positional test เช่น 
spondylosis, cervical stenosis, limit cervical 
range of motion6 หรืออาจมีอาการเวียนมากจน
ไม่สามารถตรวจได้ โสต ศอ นาสิกแพทย์จึงไม่ได้ส่ง
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ให้นักแก้ไขการได้ยินตรวจ ดังนั้นคะแนนผลตรวจ 
Positional test ในกลุ่มที่ไม่ได้รับการจัดท่าศีรษะจึง
ไม่สามารถน�ามาเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับการจัดท่า
ศีรษะได้ แต่สันนิษฐานว่าหากผู้ป่วยหายจากอาการ
เวียนศีรษะจะได้ผลตรวจเป็น Negative 

ตารางที่ 1  ลักษณะพื้นฐานของผู้ป่วยที่เข้ารับการศึกษา (n=94)

ลักษณะที่ศึกษา
จัดท่าศีรษะ 

n= 65  
n                     %

ไม่จัดท่าศีรษะ 
n=29 

n                      %
p-value

เพศ 
   ชาย 
   หญิง

18 
47

27.7 
72.3

12 
17

41.4 
58.6

 
0.233

อายุ  (ปี) 
   25-35 
   36-60 
   61 หรือมากกว่า 
   เฉลี่ย±SD

5 
36 
24 

54.9

7.7 
55.4 
36.9 
±13.6

2 
16 
11 

56.3

6.9 
55.2 
37.9 
13.7

 
1.000 
0.655

semicircular canals 
   Posterior canal (PC) 
   Horizontal canal(HC) 
   Anterior canal (AC)

25 
38 
2

38.5 
58.5 
3.1

15 
14 
0

51.7 
48.3 

0
 

0.377

ด้านที่มีพยาธิสภาพ 
   ขวา 
   ซ้าย

30 
35

46.2 
53.9

15 
14

51.7 
48.3

 
0.660

ตารางที่ 2 ผลการบ�าบัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการศึกษา N=94

ลักษณะที่ศึกษา
จัดท่าศีรษะ 

n= 65 
n                  %

ไม่จัดท่าศีรษะ 
n=29 

n                    %
p-value OR

1.คะแนนการประเมินอาการเวียนศีรษะ 
     เพิ่มขึ้น 
     เท่าเดิม  
     ดีขึ้น (ไม่มีอาการบ้านหมุน )

 
2 
6 
57

 
3.1 
9.2 
87.7

 
2 
1 
26

 
6.9 
3.5 
89.7

 
0.503

 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
-

2.คะแนนผลตรวจ Positional test 
    Negative 
    ไม่ได้ตรวจ 
    Positive

 
38 
24 
3

 
58.5 
36.9 
4.6

 
- 

29 
-

 
- 

100 
-

ตารางที่ 3 ผลการบ�าบัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจากการวิเคราะห์ตัวแปรพหุหลายระดับ

 ผลการบ�าบัด multivariable OR 95%CI p value

คะแนนการประเมินอาการเวียนศีรษะ 0.84 0.19 – 3.80  0.820

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

ผลการบ�าบัดผู ้ป่วย BPPV ด้วยวิธีการจัด
ท่าศีรษะมีแนวโน้มที่อาการเวียนศีรษะดีขึ้น แต่ไม่มี
นัยส�าคัญทางสถิติ อาจเกิดจากมีข้อจ�ากัดด้านวิธีการ
ศึกษา การคัดเลือกผู ้ป่วยเข้ากลุ ่มและการควบคุม
ตัวแปรกวน ในการศึกษาครั้งต่อไปควรท�าการวิจัย
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แบบ randomize intervention study ซึ่งเป็น 
รูปแบบวิธีวิจัยที่ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนและถูก
ต้องมากกว่า ควรมีการใช้แบบประเมินผลกระทบ
จากอาการเวียนศีรษะต่อกิจวัตรประจ�าวัน (The  
dizzinesss handicap inventory,DHI)7 เพื่อ
ให้สามารถจัดแบ่งระดับความรุนแรงอาการเวียน
ศีรษะตามหมวดได้แก่ Functional, Physical และ  
Emotional  และประเมิน Posit ional test  
ทุกครั้ง ซึ่งการประเมินทั้ง 2 อย่างนี้ควรท�าก่อน
และหลังการบ�าบัดเพื่อสามารถเปรียบเทียบ score  
ได้ เพ่ือให้การบ�าบัดผู้ป่วย BPPV โดยการจัดท่าศีรษะ
มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทคัดย่อ
ความเป็นมา

ประเทศไทยมีปัญหาสุขภาพจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งท�าให้เกิดโรคต่างๆ ถึง 60 โรค เช่น
โรคมะเร็งตับ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจเส้นเลือด และเส้นเลือดในสมองแตก มะเร็งตับ โดยพบผู้ป่วยที่
เป็นโรคตับแข็งกว่า 20,000 รายต่อปี

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย

วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 
18–25 ปี จ�านวน 358 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม
ชนิดถามตอบด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแคว์ และ Multiple Logistic Regression

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาร้อยละ 44.4 ที่ปัจจุบันมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะที่ร้อย
ละ 55.6 ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน ในขณะที่ร้อยละ 60.1 มีการรับรู้มาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในระดับดี ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ  (p-value<0.05) คือการรับรู้มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยนักศึกษาที่มีการ
รับรู้มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีมีโอกาสที่จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบันเป็น 2.9 เท่า
ของนักศึกษาที่มีการรับรู้มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดี

สรุปและข้อเสนอแนะ

       จากผลการวิจัยครั้งมีข้อเสนอแนะให้สถาบันอุดมศึกษาควรวางแนวทางในการจัดการปัญหาการ
ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา โดยเริ่มต้นจากการส่งเสริมการรับรู้มาตรการด้านการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้ครอบคลุมและเหมาะสมต่อไป

ค�าส�าคัญ

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การรับรู้มาตรการควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์, นักศึกษา

*อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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FACTORS INFLUENCING ALCOHOL DRINKING BEHAVIORS AMONG  

GRADUATE STUDENTS AT ONE EDUCATIONAL INSTITUTION IN CHIANGRAI
Mathee Sootthasil (M.P.H.)*, Thassaporn Chusak (PH.D.)*, Natnapa Sasang (M.P.H.)*

ABSTRACT 
BACKGROUND

In Thailand, there are approximately 60 diseases which mostly the main problems come 
from alcohol drinking behavior such as liver cancer, hypertension, cardiovascular disease and  
stroke. Moreover, in each year, there are around 20,000 patients with liver cirrhosis. 

OBJECTIVES
 To investigate alcohol drinking behaviors and influencing factors for alcohol drinking  

behaviors among graduate students in one educational institution in Chiang Rai. 

METHOD
A cross-sectional survey study was carried out in 358 graduate students aged 18025 years 

old.  Data collection through self-administered questionnaires from 28 March 2015 to 12 April 2015 
and selected the sample by using stratified random sampling technique. Data was analyzed by 
descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation) and interferential statistics 
(Chi-square and Multiple Logistic Regression)

RESULTS
The results showed that 44.4 % of undergraduate students were drinking alcohol, while 

55.6% did not drink alcohol.60.1% revealed a good perception on alcohol beverage control and 
regulation. Factor influencing alcohol drinking behaviors is the perception on alcohol and beverage 
control and regulation with statistically significant at P < 0.05. It was shown that the undergraduate 
 students who had a good perception on alcohol beverage control and regulation did not drink 
alcohol with a chance at 2.9 times compared to the undergraduate students who had poor  
perception on alcohol and beverage control and regulation.

CONCLUSION AND DISCUSSION
This study suggested that the educational institutions should set guidelines and strategies 

for control alcohol drinking behaviors among undergraduate students by encouraging the appropriate 
way to stimulate perception on alcohol beverage control and regulation through the institution. 

KEYWORDS
alcohol drinking behaviors, perception of alcohol and beverage control and regulation, 

graduate students    

*Bachlor of Public Faculty of Science and Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal 

Patronage, Phathum Thani, Thailand.
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ความเป็นมา
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผล 

กระทบในด้านสุขภาพทั่วโลกพบผู้เป็นโรคร้ายจาก
พิษสุราถึง 76 ล้านคน และมีผู ้เสียชีวิตจากสุราถึง 
2.3 ล้านคนต่อปี หรือคิดเป็นชั่วโมงละ 300 คน1 

ประเทศไทยมีปัญหาสุขภาพจากการด่ืมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ซ่ึงท�าให้เกิดโรคต่างๆ ถึง 60 โรค เช่น
โรคมะเร็งตับ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจเส้นเลือด  
ในสมองแตก มะเร็งตับ โดยพบผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ
แข็งกว่า 20,000 รายต่อปี นอกจากนี้ยังมีปัญหา
สุขภาพจิตและสังคม พบผู ้ดื่มจะมีความเครียดได้ 
ร้อยละ 51.2 และมีอาการซึมเศร้าได้ร้อยละ 48.6  
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ที่รุนแรงสมควรได้รับการบ�าบัดรักษา
ร้อยละ 11.9 ส่วนวัยรุ่นที่มีบิดาเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง 
มีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าเด็กทั่วไปถึง 11.5 เท่า2 
ผลกระทบทางด ้านสังคมจากการด่ืมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้แก่การเกิดอุบัติเหตุจราจรจากข้อมูล
อัตราการเสียชีวิตของอุบัติเหตุจราจรจากการดื่ม
แอลกอฮอล์จาก 64 ประเทศทั่วโลก พบในเพศชาย
ร้อยละ 37-43 และเพศหญิงร้อยละ 18-43 ส�าหรับ
ประเทศไทยมีการเกิดอุบัติเหตุทั่วไปร ้อยละ 50  
พบมากในกลุ่มอายุ 21-35 ปี ร้อยละ 42.0 กลุ่มอายุ 
15-20 ปี ร้อยละ 18.73

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีความเจริญ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข และด้านศาสนา  
เป็นเมืองหลักที่ได้รับการขยายตัวด้านการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง จึงเกิดสถาบันการศึกษามากมายรวมท้ัง
สถาบันการศึกษาที่ผู ้วิจัยสนใจศึกษา เปิดการเรียน
การสอนหลายสาขาวิชา มีนักศึกษาแต่ละปีจ�านวน
มาก ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นคือ ช่วงอายุ 
ระหว่าง  19-23 ปี การส�ารวจของส�านักงานสถิติ
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 ในวัยรุ่นอายุระหว่าง 15–19 ปี  
ในจังหวัดนี้ทั้งหมดจ�านวน 109,964 คน พบว่า 
เป็นคนด่ืมแอลกอฮอล์เป็นประจ�าจ�านวน 30,460 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.74 วัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่ชอบทดสอบ

สิ่งต่างๆ โดยเฉพาะวัยรุ ่นที่มีปัญหาทางครอบครัว 
จึงมีโอกาสดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย นอกจาก
นั้นพบว่ารอบบริเวณสถาบันอุดมศึกษาท่ีผู้วิจัยสนใจ
ศึกษา มีร้านค้าที่จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง
มากมายและมีสถานบันเทิง ซ่ึงตั้งอยู ่ใกล้สถาบัน
การศึกษาแห่งนี้เป็นจ�านวนมาก ดังนั้นนักศึกษาจึงมี
โอกาสหาซื้อและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มากขึ้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการดื่มเคร่ือง
ดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าผลการ
ศึกษาเสนอต่อผู ้บริหารประกอบการวางแผนและ
การบริหารจัดการในด้านต่างๆ และเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษา

2. เพื่อศึกษาทัศนคติการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษา

3. เพื่อศึกษาการรับรู้มาตรการควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา

4. เพื่อศึกษาการรับรู ้นโยบายด้านการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถาบันการศึกษา

5. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ ์กับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา

6. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา

วิธีการศึกษา

การศกึษาเรือ่งปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาในครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาทั้งชายและหญิง 
ท่ีศึกษาอยู ่ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัด
เชียงรายภาคเรียนท่ี 3/2557 จ�านวน 358 คน  
ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบชั้นภูมิ

เครื่องมือท่ีใช้คือแบบสอบถามชนิดถามตอบ
ด้วยตนเองประกอบด้วย 6 ตอน ตรวจสอบความตรง



>>เชียงรายเวชสาร :: CHIANGRAI MEDICAL JOURNAL92

นิพนธ์ต้นฉบับ
เมธี สุทธศิลป์, ทัศพร ชูศักดิ์, เนตรนภา สาสังข์ 

ของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน  และน�า
แบบสอบถามมาทดลองใช้ จ�านวน 30 คน ที่มีความ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์
ความเที่ยงตามวิธีการของครอนบาค ได้แก่ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  จ�านวน 
10 ข้อ 

ตอนที่ 2  อิทธิพลกลุ ่มเพื่อน ข้อค�าถาม
จ�านวน 10 ข้อ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.76

ตอนที ่3 ทศันคติการด่ืมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตามแบบการวัดเจตคติของลิเคิต (Likert) ดัดแปลง
มาจากแบบวัดของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) โดยใช้การวัดช่วงต่างๆ กันมีระดับ
ความคิดเห็น 5 ระดับ คือ 5=เห็นด้วยมากที่สุด,  
4= เห็นด้วยมาก, 3= เห็นด้วยปานกลาง, 2= เห็น
ด้วยน้อย และ 1=เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีข้อค�าถาม
จ�านวน 12 ข้อ จากนั้นน�าคะแนนจากทัศนคติของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มาคิดเป็นค่าคะแนนรวมแล้วน�า
คะแนนรวม โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 80 ข้ึนไปตามแนวคิด
ของบลูมมาแบ่งตามเกณฑ์ที่ก�าหนดออกเป็น 2 ระดับ 
คือได้คะแนนต้ังแต่ร้อยละ 80.0 ข้ึนไปมีทัศนคติที่ดี 
และได้คะแนนต�่ากว่าร้อยละ 79.0 มีทัศนคติที่ไม่ดี
และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.78

ตอนที่ 4 การรับรู้มาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตามแบบการวัดเจตคติของลิเคิต (Likert) 
ดัดแปลงมากจากแบบวัดของกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยใช้การวัดช่วงต่างๆ 
กันมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ 5=เห็นด้วย 
มากที่สุด, 4= เห็นด้วยมาก, 3= เห็นด้วยปานกลาง, 
2= เห็นด้วยน้อย และ 1=เห็นด้วยน้อยที่สุด มีข้อ
ค�าถามจ�านวน 14 ข้อ จากนั้นน�าคะแนนจากการ
รับรู ้มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มาคิดเป็นค่าคะแนนรวมแล้ว
น�าคะแนนรวม โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไปตาม
แนวคิดของบลูมมาแบ่งตามเกณฑ์ที่ก�าหนดออก
เป็น 2 ระดับ คือได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80.0 ขึ้นไป 
มีการรับรู้มาตรการที่ดี และได้คะแนนต�่ากว่าร้อยละ 

79.0 มีการรับรู้มาตรการที่ไม่ดี และมีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าเท่ากับ 0.81

ตอนท่ี 5 การรับรู้นโยบายด้านการควบคุม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของสถาบันการศึกษา ตามแบบ
การวัดเจตคติของลิเคิต (Likert) โดยใช้การวัดช่วง
ต่างๆ กัน มีระดับความคิดเห็น 3 ระดับ คือ 3=เห็น
ด้วยมาก, 2= เห็นด้วยปานกลาง และ 1=เห็นด้วยน้อย 
มีข้อค�าถามจ�านวน 10 ข้อ จากนั้นน�าคะแนนจากการ
รับรู ้นโยบายด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของสถาบันการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด มา
คิดเป็นค่าคะแนนรวมแล้วน�าคะแนนรวม โดยใช้
เกณฑ์ร้อยละ 80 ข้ึนไปตามแนวคิดของบลูมมาแบ่ง
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดออกเป็น 2 ระดับ คือได้คะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 80.0 ขึ้นไปมีการรับรู้นโนบายที่ดี และ
ได้คะแนนต�่ากว่าร้อยละ 79.0 มีการรับรู ้นโยบาย 
ที่ไม่ดี และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.80

ตอนที่  6  พฤติกรรมการดื่ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ โดยตอบว่าดื่มให้คะแนน 1 และไม่ดื่ม
ให้คะแนน 2 มีข้อค�าถามจ�านวน 13 ข้อ จากนั้น
จึงน�าคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อมารวมกันเป็นคะแนน
พฤติกรรมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้เกณฑ์
ร้อยละ 80 ขึ้นไปตามแนวคิดของบลูมผู้ที่มีคะแนน
มากกว่า 21 คะแนนข้ึนไป หมายถึงปัจจุบันไม่ดื่ม ผู้ท่ีม ี
คะแนนค่าเฉลี่ยต�่ากว่า 20 คะแนน หมายถึง ปัจจุบัน
ยังดื่มสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.75

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 28 
มีนาคม 2558 ถึง 12 เมษายน 2558  ข้อมูลท่ีได้น�ามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาคือ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใช้การ
ทดสอบไคสแควร์ และ Multiple Logistic Regression 

ผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 358 คน มีอัตราตอบ
แบบสอบถามร้อยเปอร์เซนต์ ผลการวิจัยแสดงตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=358)

ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา จ�านวน (คน) ร้อยละ

เพศ

ชาย 188 52.5

หญิง 170 47.5

อายุ (ปี)

18 – 20 182 50.8

21 – 25 176 49.2

Mean=20.56  Median=20  SD=1.90 MIN=18            MAX=25

ก�าลังศึกษาชั้นปีที่

ปีที่ 1 88 24.6

ปีที่ 2 89 24.9

ปีที่ 3 90 25.1

ปีที่ 4 91 25.4

ศาสนา

พุทธ 286 79.9

คริสต์ 59 16.5

อิสลาม 13 3.6

แหล่งที่มาของค่าเล่าเรียน

กู้ยืมจากกองทุนเพื่อการศึกษา 170 47.5

บิดาและ/หรือมารดา 161 45.0

รายได้จากการท�างานของตนเอง 19 5.3

แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายประจ�าเดือน

บิดาและ/หรือมารดา 302 84.4

รายได้จากการท�างานของตนเอง 37 10.3

ญาติ 15 4.2

อื่นๆ 4 1.1

ความพอเพียงของค่าใช่จ่ายส่วนตัว

พอเพียงไม่มีเหลือเก็บ 209 58.4

พอเพียงมีเหลือเก็บ 107 29.9

ไม่พอเพียง 42 11.7

อิทธิพลกลุ่มเพื่อน

ดื่ม 317 88.5

ไม่ดื่ม 41 11.5
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ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาพบ
ว่าเป็นเพศชายร้อยละ 52.5 เพศหญิงร้อยละ 47.5 
อายุระหว่าง 18 - 20 ปี ร้อยละ 50.8 ส่วนใหญ่ศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 25.4 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 79.9 
สถานที่พักอาศัยในปัจจุบันอาศัยอยู ่กับบิดามารดา 
ร้อยละ 46.6 ที่มาของค่าเล่าเรียน ได้มาจากกู้ยืม 
จากกองทุนเพื่อการศึกษา ร้อยละ 47.5 ความพอเพียง 
ของค่าใช้จ ่ายอยู ่ในเกณฑ์พอเพียงร้อยละ 88.3 
อิทธิพลกลุ่มเพื่อนพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มเพ่ือนที่
ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 88.5 และ
กลุ่มเพ่ือนท่ีไม่ดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อย
ละ 11.5 ดังตารางที่ 1

ทัศนคติต ่อการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติที่ดีร้อยละ 
 16.8 กลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติที่ไม่ดีร้อยละ 83.2 

การรับรู้มาตรการควบคุมการดื่มเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ ผลการศกึษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างมกีารรบัรู้ 
มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดี ร้อยละ 60.1 
การรับรู้ไม่ดี ร้อยละ 39.9

การรับรู ้นโยบายด้านการควบคุมการด่ืม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของสถาบันการศึกษา ผลการ
ศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ดี ร้อยละ 56.4 
และการรับรู้ไม่ดี ร้อยละ 43.6

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ผลการศึกษาพบว่ากลุ ่มตัวอย่างที่ป ัจจุบันยังดื่ม  
ร้อยละ 44.4 และปัจจุบันไม่ดื่ม ร้อยละ 55.6 

5 .  ป ั จจั ยที่ มี ความสัมพันธ ์กับการดื่ ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ การรบัรูม้าตรการควบคมุเครือ่งดืม่ 
แอลกอฮอล์ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮล์ของนักศึกษาได้แก่ เพศ อายุ  
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน อิทธิพลกลุ่มเพื่อน ทัศนคติการดื่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรับรู ้นโยบายของ
สถาบันการศึกษาดังตารางที่ 2

ป ัจจัยที่ มี อิทธิพลต ่อการดื่ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษา พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา อย่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การรับรู ้
มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนปัจจัย
ท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษาได้แก่ เพศ อายุ ช้ันปีท่ีศึกษา ค่าใช้จ่าย 
ต่อเดือน อิทธิพลกลุ่มเพื่อน ทัศนคติการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และการรับรู ้นโยบายของสถาบันการ
ศึกษา (ตารางที่ 3)

ก า ร รั บ รู ้ ม าตรกา รควบคุ ม เ ค รื่ อ ง ด่ื ม
แอลกอฮอล์ : ดี = 0, ไม่ดี = 1, * แสดงนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ<0.05, OR = Odds Ratio,  
1 = กลุ่มอ้างอิง

อภิปรายผล

พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบันยังดื่มอยู ่  
ร้อยละ 44.4 มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในปัจจุบันไม่ดื่ม ร้อยละ 55.6 สอดคล้องกับหลาย 
การศึกษาท่ี ส่วนมากจะดื่มกับเพื่อนลักษณะการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการดื่มเพื่อการสังสรรค์ทาง
สังคม เช่น มีการดื่มเป็นกลุ่ม ดื่มตามค�าชักชวนของ
เพื่อน และนิยมดื่มมากใน โอกาสต่างๆ5-6 นอกจากนี ้
พบว่าทัศนคติและการรับรู ้มาตรการควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยส�าคัญต่อ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซ่ึงเปรียบ
เทียบกับการศึกษา7 ลักษณะทางสังคม ประชากร และ
พฤติกรรมของนักศึกษาชาวอเมริกันท่ีไม่ดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ 
ทัศนคติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ
การด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาโดยภาพ
รวมกลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติที่ดีร้อยละ 16.8 และ
ทัศนคติท่ีไม่ดีร้อยละ 83.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีทัศนคติ
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา (n=358)

ปัจจัย
                   ระดับพฤติกรรม

ปัจจุบันเลิกดื่ม ปัจจุบันยังดื่ม P-value

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เพศ   ชาย 107 29.9 81 22.7  0.595

        หญิง 92 25.7 78 21.7

อายุ   18 – 20 ปี 104 29.1 95 26.5  0.547

        21 – 25 ปี 78 21.8 81 22.6

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

   พอเพียงมีเหลือเก็บ 172 48.0 27 7.5  0.227

   ไม่พอเพียง 144 40.3 15 4.2

อิทธิพลกลุ่มเพื่อน

   ดื่ม 172 48.0 145 40.5 0.160

   ไม่ดื่ม 27 7.5 14 4.0

ทัศนคติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

   ทัศนคติดี 32 8.9 28 16.9 0.700

   ทัศนคติไม่ดี 167 46.6 131 36.6

การรับรู้มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

   การรับรู้ดี 116 32.4 99 27.7  <0.001*

   การรับรู้ไม่ดี 43 12.0 100 27.9

การรับรู้นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
สถาบันการศึกษา

   การรับรู้ดี 84 23.5 115 32.1 0.560

   การรับรู้ไม่ดี 72 20.1 87 24.3

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา (n=358)

ปัจจัย OR p-value 95%CI

Lower Upper

เพศ 
       ชาย 1

       หญิง 0.222 0.446 0.767 1.829

การรับรู้มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

       ดี 1

       ไม่ดี 0.241 <0.001* 1.864 4.795

การรับรู้นโยบายด้านการควบคุมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ของสถาบัน การศึกษา

       ดี 1

       ไม่ดี 0.227 0.880 0.664 1.613
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ที่ไม่ดีต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อาจเนื่องมาจาก 
การรับรู ้ข ้อมูลข่าวสารเรื่องพิษภัยของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ท�าให้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการดื่มเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ สอดคล้องกับผลการศึกษาอื่นที่พบว่า
ส่วนใหญ่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ อันตราย
และการดื่มแบบอันตรายมาก ร้อยละ 18.4 และ 
17.0 ตามล�าดับ8 และสอดคล้องกับผลการศึกษาอื่น
ที่พบว่ากลุ ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นประจ�า ร้อยละ 2.7 ด่ืมนานๆ คร้ัง 
ร้อยละ 46.7 และพบว่าปัจจัยน�า ได้แก่ เพศ อาย ุ
ผลการเรียน ประเภทของการศึกษา ลักษณะที่พัก
อาศัย ทัศนคติ ค่านิยม การรับรู้ผลกระทบจากการดื่ม 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์ อย ่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ ปัจจัยเอื้อได้แก่ การเข้าถึงแหล่งซื้อขาย  
ความสัมพันธ ์ ในครอบครั วมีความสัมพันธ ์กับ
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์อย ่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติ และปัจจัยเสริม ได้แก่ พฤติกรรม 
การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของเพือ่นสนิท และการรบั 
อิทธิพลจากส่ือโฆษณามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ9 
การรับรู้มาตรการควบคุมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของนักศึกษา

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้
มาตรการควบคุมดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในเกณฑ์ดี 
ร้อยละ 60.1 และอยู ่ในเกณฑ์ไม่ดี ร้อยละ 39.9  
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้มาตรการควบคุมดื่มเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 60.1 อาจเป็นเพราะ
กลุ่มตัวอย่างสามารถรับรู้โทษและมาตรการควบคุม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากสื่อหลายแหล่งอาทิเช่น 
อินเตอร์เนต โทรทัศน์ และวารสารนิตยสารต่าง ๆ 
เป็นต้น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษา10  ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญศึกษาในจังหวัด
พัทลุง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ใน

ช่วง 15-22 ปี เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 
38.78 เป็นเพศชายร้อยละ 83.4 และเพศหญิง 
ร้อยละ 16.6 ศึกษาความสัมพันธ์พบว่าเพศชาย 
มีโอกาสเสี่ยงที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เป ็น 
13.03 เท่าของเพศหญิงและจากการศึกษาพบว่าเพศ 
เป็นตัวแปรกวนในปัจจัยอื่นๆ ซึ่งเมื่อควบคุมปัจจัย
เพศพบว่า นักเรียนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีโอกาสเสี่ยง
ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น 1.54 เท่าของ
นักเรียนที่มีอายุ < 18 ปี นักเรียนที่มีผลการเรียน
ต�่าและปานกลางมีโอกาสเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็น 9.85, 2.30 เท่า 
การรบัรูน้โยบายด้านการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 
ในสถาบันการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่าการรับรู ้นโยบายด้าน 
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถาบันการศึกษา 
อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 56.4 และการรับรู้ไม่ดี ร้อยละ 
43.6 โดยนักศึกษาที่ รับ รู ้ดีจะไม ่ดื่ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ในปัจจุบัน ผลการศึกษานี้สอดคล้อง
กับการศึกษาอื่นที่ ได ้ศึกษาทบทวนมาตรการใน
การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชน
อายุก ่อนเกณฑ์ ซ่ึงประกอบด้วย 1) มาตรการ 
ในโรงเรียน มีเป ้าหมายในการลดการเร่ิมต้นดื่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความชุกของการดื่ม โดยลด
ปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลและทางสังคม และเสริมปัจจัย
ป้องกันส่วนบุคคลและสังคม โครงการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้บุหรี่ กัญชาที่ประสบ
ผลส�าเร็จมีมากมาย 2) มาตรการนอกหลักสูตรการให้
เยาวชนมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เหมาะสมจะช่วย
ลดอัตราการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การใช้สาร
เสพติด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมเกเรและ
รุนแรง หนีเรียน และเพิ่มทักษะชีวิตและการสื่อสาร 
และท�าให้ผลการเรียนดีขึ้นอีกด้วย กิจกรรมนอก
หลักสูตรมีสองรูปแบบคือกิจกรรมกับเพื่อน (Peer 
Programs) ซึ่งได้แก่กิจกรรมท่ีมีการฝึกทักษะชีวิต 
สงัคม การปฏเิสธ และกจิกรรมทางเลอืก (Alternative 
Programs) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กีฬา 
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นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย

เป็นต้น11

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่อง
ด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษา และปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษา

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์ของ
นักศึกษา ได้แก่ การรับรู้มาตรการควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ดี ร้อยละ 60.1 
การรับรู้ไม่ดี ร้อยละ 39.9  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของนกัศกึษา ได้แก่การรบัรูม้าตรการควบคมุเครือ่งดืม่ 
แอลกอฮอล์ ส ่วนปัจจัยที่ไม ่มีอิทธิพลต่อการดื่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ 
ชั้นปีท่ีศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อเดือน อิทธิพลกลุ่มเพื่อน 
ทัศนคติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรับ
รู ้นโยบายของสถาบันการศึกษา โดยนักศึกษาที่มี 
การรับรู ้มาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ดี 
มีโอกาสที่จะไม่ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน
เป็น 2.9 เท่าของนักศึกษาที่มีการรับรู ้มาตรการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดี สอดคล้องการ
ศึกษาอื่น พบว่าการที่วัยรุ ่นมีพฤติกรรมดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงมัธยมปลายมักคบเพ่ือนท่ีมี
พฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นกัน ซึ่งการคบ
เพื่อนในลักษณะนี้เป็นการหนุนเสริมให้วัยรุ่นมีการดื่ม
หนักต่อไป วัยรุ่นคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในปริมาณมากมักเพิ่มการด่ืมของตนให้
เท่ากับเพ่ือน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบอีกว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ สัมพันธ์กับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่น้อยลง12 และการศึกษาอื่นท่ี
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�า ร้อยละ 2.7 ดื่ม
นานๆ ครั้ง ร้อยละ 46.7 และพบว่าปัจจัยน�า ได้แก่ 
เพศ อายุ ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ9

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สถาบันการศึกษาควรวางแนวทางในการ

จัดการปัญหาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
โดยเริ่มจากการส่งเสริมการรับรู ้มาตรการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ครอบคลุมและเหมาะสม 
ต่อไป
ข้อเสนอแนะน�าผลการวิจัยไปใช้

หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแล
นักศึกษาอาทิ ส�านักงานกิจการนักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา ร ่วมกันในการส่งเสริมการรับรู ้
มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งของสถาบัน 
การศึกษา 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่คาดว ่ามี
อิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา 
อาทิ อิทธิพลของกลุ ่มเพื่อน อิทธิพลของดารา 
นักแสดง เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง
1. Department of Health (ThaiHealth.). “The 

network has supported a draft law banning 
alcohol advertising.” [Online]. 2557 [2014 
April 28] Available From : http://www.
thaihealth.or.th/cms/detail.php?id=6116.

2. Department of Health (ThaiHealth). And 
ABAC Poll. “A survey of public opinion and 
behavior towards alcohol.” [Online]. 2557 
[2014 April 28] Available From : http://
www.stopdrink.com/.

3. Paibul Suriyawongpaisa. Alcohol drinking 
behavior of health personnel. Chiangmai 
Province. Independent Study Master of 
Public Health. Chiang Mai University ; 2549.

4. National Statist ical Office. National  
Statistical Office Ministry of Information 



>>เชียงรายเวชสาร :: CHIANGRAI MEDICAL JOURNAL98

นิพนธ์ต้นฉบับ
เมธี สุทธศิลป์, ทัศพร ชูศักดิ์, เนตรนภา สาสังข์ 

and Communication The survey smoking 
habits and alcohol consumption of the 
population by 2554. Bangkok: National 
Statistical Office ;  2554.

5. Pintuon Wiruntangtrakul. Factors related 
to decision making to consume alcoholic 
drinks of students in universities in  
Bangkok. [master’s thesis]. Bankok : Sri-
nakharinwirot university ; 2550.

6. Kamolthip Vijitsoonthornkul. Factors  
influencing alcohol use of male students 
in vocational training colleges in bangkok.  
[master’s thesis]. Nakhon Pathom : Mahidol 
University ;  2552.

7. Huang, J.H., Dejong, W., Towvim, L.G., 
Schneider, S.K. Sociodemographic and  
psychobehavioral characteristics of US  
college students who abstain from alcohol. 
JAm Health, 2009 ; 30 : 395-410.

8. Sujitra Intawong. Alcohol expectancy 
and alcohol drinking patterns among  
adolescents in Chiang Mai Province. 
[master’s thesis]. Chiang Mai : Chiang Mai 
University ;  2549.

9 .  Prak i t  Pot iast .  Factors influencing  
adolescent alcohol drinking behavior, 
pranakhon si ayutthaya province.  [master’s 
thes is ] .  Nakhon Pathom :  Mahidol  
University ;  2551.

10. Jiraporn Taphnoo. Factors that influence 
the alcohol of high school students in 
general education Phatthalung. [mas-
ter’s thesis]. Nakhon Pathom : Mahidol  
University ; 2550.

11. Levy B, Earleywinc M. Reinforcement 
expectanc ies  for  s tudy ing pred ict  

drinking problem among college students: 
approaching problem drinking from an 
expectancies choice perspective. Addict 
Behaviors, 2005 ; 28 : 551-559.

12.White HR, Fleming CB, Kim MJ, Catalano 
RF & McMorr is BL. Ident i fy ing two  
potential mechanisms for changes in  
alcohol use among college - attending and 
non – college - attending emerging adults. 
Dev Psychol, 2008 ;  44: 1625-1639.



ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙ 99

นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลการรักษาหลังใช้แนวทางปฏิบัติภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

ผลการรักษาหลังใช้แนวทางปฏิบัติภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

ปาริชาต สกุลกรกิจ พ.บ.*

บทคัดย่อ
ความเป็นมา

การรักษาตามแนวทาง Early Goal Directed Therapy (EGDT) ท�าให้ลดการเกิดอวัยวะล้มเหลว
และลดอัตราตายได้ในภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด จึงน�ามาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์

ศึกษาผลการรักษาหลังใช้แนวทางปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดรุนแรงและ
ภาวะช็อกจากการติดเช้ือในกระแสเลือด

วิธีการศึกษา

ศึกษาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วยเปรียบเทียบก่อนการใช้แนวทางปฏิบัติฯ (1 กรกฎาคม
ถึง 31 ธันวาคม 2557) และหลังใช้แนวทางปฏิบัติฯ (1 กุมภาพันธ์ถึง 31 กรกฎาคม 2558)

ผลการศึกษา

ผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 63 ราย (ก่อนใช้แนวทางฯ 31 รายและหลังใช้แนวทางฯ 
32 ราย) และผู้ป่วยภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 74 ราย (ก่อนใช้แนวทางฯ 47 รายและหลัง
ใช้แนวทางฯ 27 ราย) พบว่าผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงมีผลลัพธ์ด้านกระบวนการดูแลใน  
6 ชั่วโมงแรกท่ีดีขึ้นการส่งเพาะเชื้อในกระแสเลือดเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.1 เป็น 20.7, (p=0.80) เวลาในการดักจับ 
ลดลงจาก 205.77±467.65 นาทีเป็น 104.94±165.50 นาที, (p=0.49) และอัตราตายแนวโน้มลดลง 
ร้อยละ 6.5 เป็น 0, (p=0.23) แต่จ�านวนวันนอนโรงพยาบาลและการติดเชื้อซ�้าภายใน 28 วันไม่ลดลง 
ส�าหรับผู้ป่วยภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดผลลัพธ์ด้านกระบวนการดูแลใน 6 ชั่วโมงแรกที่ดีขึ้น 
เช่น การส่งเพาะเชื้อในเลือดก่อนเริ่มยาปฏิชีวนะเพิ่มจากร้อยละ 12.8 เป็น 33.3 (p=0.04) การใส่ central 
line เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 29.6 (p=0.00) เวลาในการดักจับลดลงจาก 68.73±84.18 นาทีเป็น 27.65±20.21 
นาที (p=0.01) แต่อัตราตายการติดเชื้อซ�้าภายใน 28 วันหลังจ�าหน่ายและจ�านวนวันนอนไม่เปลี่ยนแปลง

สรุปและข้อเสนอแนะ

การใช้แนวทางการปฏิบัติฯพบว่ามีผลลัพธ์ด้านกระบวนการรักษาตามแนวทาง EGDT ท่ีดีขึ้น 
แต่ยังไม่สามารถลดอัตราตายและลดการติดเชื้อซ�้าใน 28 วันได้บ่งชี้ว่าในการปฏิบัติจริงอาจจะยังไม่สมบูรณ์
ตามเป้าหมายซ่ึงยังต้องพัฒนาต่อไป

ค�าส�าคัญ

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง, ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด, กระบวนการตาม
แนวทาง EGDT, แนวทางปฏิบัติฯ
*กลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
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CLINICAL OUTCOME IN SEPSIS AFTER APPLICATION OF CPG FOR SEPSIS  

IN CHIANG KHONG CROWN PRINCE HOSPITAL
Parichart Sakulkonkij M.D.*

ABSTRACT
BACKGROUND

Early goal-directed therapy (EGDT) have been reported to decrease morbidity and  
mortality. Therefore these evidence-based protocols were adapted and applied to severe sepsis 
and septic shock management.

OBJECTIVE
To compare clinical outcome before and after application of clinical practice guideline 

(CPG) for severe sepsis and septic shock.

METHODS
The study was a retrospective study in severe sepsis and septic shock patients  

management by using routine care (pre-CPG: July 1st to December 31st 2014) and after using  

clinical practice guideline (post-CPG, February 1st to July 31st 2015).

RESULTS
Sixty three of severe sepsis were included 31 patients (pre-CPG) and 32 patients  

(post-CPG). Seventy four of septic shock were included 47 patients (pre-CPG) and 27 patients 
(post-CPG). In severe sepsis; hemoculture before antibiotics was increased from 16.1% to 20.7% 
(p=0.80) and time to work up was reduced from 205.77±467.65 to 104.94±165.50 minutes 
(p=0.49). Therefore mortality was reduced from 6.5% to 0% (p=0.23). Meanwhile length of stay  
increased from 6.48 to 8.16 days and recurrent infection within 28 days were not reduced. In septic 
shock, hemoculture before antibiotics was significantly increased from 12.8 % to 33.3 % (p=0.04),  
central line assessment was significantly increased to 29.6% (p=0.00). However mortality and 
recurrent infection within 28 days after discharge were not decreased but time to work up was  
reduced from 68.73±84.18 to 27.65±20.21 minutes (p=0.01) and length of stay were not  
decreased.

CONCLUSION
The CPG increased EGDT especially in septic shock patients and trended to increase in 

severe sepsis patients. However, mortality, recurrent infection within 28 days and length of stay 
were not decreased in both groups. Therefore CPG implementation might imperfect and require 
further improvement.

KEYWORDS
Severe sepsis, Septic shock, Early Goal Directed Therapy, Clinical Practice Guideline (CPG)

*Internal medicine Department, Chiang Khong Crown Prince Hospital
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ความเป็นมา
ภาวะติด เชื้ อ ในกระแสเลือด ( seps i s )  

มีอัตราตายสูงหนึ่งในห้าของอัตราตายทั่วโลก1 ส�าหรับ
ประเทศไทยพบอุบัติการณ์ประมาณ 75-150 ราย
ต่อแสนประชากร มีอัตราตายของภาวะ sepsis  
ในปี พ.ศ. 2553-2555 เท่ากับ 64.9, 64.6 และ 
67.4 ต่อแสนประชากรตามล�าดับ2 แม้ว่าปัจจุบัน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคเพิ่มขึ้น 
มีความก้าวหน้าในการรักษาโรคติดเชื้อคือมียาต้าน
จุลชีพที่ดีขึ้นเทคโนโลยีด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
ก้าวหน้ามากขึ้นแต่อัตราตายของผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ
ในกระแสเลือดยังคงสูง3  ซึ่งกลไกการเกิดติดเชื้อใน
กระแสเลือดกล่าวโดยย่อคือการติดเชื้อกระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกันท�าให้เกิดการอักเสบรุนแรงทั่วร่างกาย 
ที่เรียกว่า systemic inflammatory response  
syndrome (SIRS) ซึ่งหากด�าเนินต่อไปจะเข้า
สู่ภาวะช็อกเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 
(septicshock) ท�าให้เกิดผลเสียต่ออวัยวะต่างๆ 
เนื่องจากการขาดเลือดไปเลี้ยงจนอวัยวะล้มเหลวหรือ 
เสียหน้าที่ (organ failure) ได้4

อัตราตายในผู้ป่วยภาวะ sepsis ขึ้นกับหลาย
ปัจจัยเช่นอายุที่เพิ่มขึ้น6,7 โรคประจ�าตัว8 การได้
รับการวินิจฉัยล่าช้าการรักษานอกหอผู้ป่วยวิกฤติ9 

การเริ่มให้ antibiotics ล่าช้าและไม่เพียงพอและ
การมีอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ9 ทั้งนี้จากหลัก
ฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการรักษาภาวะติดเชื้อ 
ในกระแสเลือดพบว่าการวินิจฉัยภาวะนี้อย่างรวดเร็ว
และให้การรักษาประคับประคองด้วยสารน้�าที่เพียง
พอและเหมาะสมร่วมกับการให้ยากระตุ้นแรงดัน
โลหิต (vasopressor) เพื่อท�าให้การไหลเวียนและ
แรงดันเลือดดีขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 6 ชั่วโมงที่
เรียกว่า early goal-directed therapy (EGDT)
สามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของอวัยวะ 
ล้มเหลวคือลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนและ
ลดอัตราตายได้4,5,10,11  โดยที่ผ่านมาโรงพยาบาล 
ต่างๆในประเทศไทยมีการน�า EGDT มาใช้กันอย่าง

กว้างขวาง เช่น ในโรงพยาบาลพุทธชินราชโดยการ
ศึกษาของพรพิศ และคณะ11 ที่เปรียบเทียบผลก่อน
และหลังการใช้แนวทางตาม EGDT พบว่าอัตราตาย 
ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติหลังการใช้แนวทาง
จากร้อยละ 73.3 เหลือร้อยละ 54.2 โรงพยาบาล
อุตรดิตถ์โดยการศึกษาของกนก12  พบว่าอัตราตาย 
ของผู้ป่วยภาวะ sepsis หลังใช้  EGDT ลดลง
จากร้อยละ 67 เป็นร้อยละ 52 และโรงพยาบาล
สุ ริ นท ร์ โ ด ยก า รศึ กษ าขอ งชู ห ง ส์ 1 3  ที่ พบ ว่ า 
EGDT สามารถช่วยลดอัตราตายจากร้อยละ 43.3 
เป็นร้อยละ 20 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า EGDT ท�าให้
ผู้ป่วยรอดชีวิตมากขึ้นส�าหรับโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเชียงของนั้นยังไม่มีแนวทางปฏิบัติ  
ของการรักษาภาวะ sepsis ที่ชัดเจนนักอีกทั้ง 
ยังพบอุบัติการณ์การเสียชีวิตด้วยภาวะ sepsis  
อยู่ใน 5 อันดับแรกของอัตรการเสียชีวิตทั้งหมด  
โดยในปี พ.ศ. 2556 มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยภาวะ  
sepsis โดยพบร้อยละ 23.5 และร้อยละ 10.6  
ในปี พ.ศ. 2557 แสดงให้เห็นว่าอาจยังมีข้อจ�ากัด 
ในเรื่องประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยภาวะ sepsis 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงน�า EGDT มาประยุกต์ใช้ในการดูแล 
ผู้ ป่ วย เพื่ อ ให้ เกิดแนวทางปฏิบัติที่ ชั ด เจนเพิ่ ม 
การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ 
ผู้ป่วยภาวะ sepsis ได้รับการวินิจฉัยและรักษา
พยาบาลอย่างถูกต้องและรวดเร็วลดความรุนแรง 
ของโรคลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิต

วัตถุประสงค์

เพื่อ เปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช ้ 
แนวปฏิบัติการดูแลผู ้ป ่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต 
แบบมุ่งเป้าใน 6 ชั่วโมงแรก (EGDT)ระหว่างกลุ่ม 
ที่ใช้แนวทางและไม่ใช้แนวทางปฏิบัติฯ

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์โดยการเก็บข้อมูล
ย้อนหลังจากเวชระเบียนของผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 18 ปี
ขึ้นไปที่มีภาวะ severe sepsis หรือ septic shock 
ท่ีรับรักษาไว้ท่ีหอผู ้ป ่วยในของโรงพยาบาลและมี
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ข้อมูลในเวชระเบียนครบถ้วนเปรียบเทียบ 2 ช่วง
เวลาคือกลุ ่มท่ีไม่ได้ใช้แนวทางปฏิบัติ (pre-CPG) 
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 และกลุ่มที่ใช้แนวทางปฏิบัติฯ 
(post-CPG) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558โดยงานวิจัยน้ีได้รับ 
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ในมนุษย์ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายอนุมัติ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558
นิยามเชิงปฏิบัติการ

กลุ ่ ม อ าก า รตอบสนอ งต ่ อ ก า รอั ก เ สบ
ทั่วร่างกาย5 (systemic inflammatory response  
syndrome) หรือ SIRS หมายถึง ภาวะการอักเสบ 
ของทั้งร่างกายโดยไม่ระบุสาเหตุของการติดเชื้อเกณฑ์
การวินิจฉัย SIRS ผู้ป่วยต้องมีอย่างน้อย 2 ใน 4 ข้อ
ต่อไปน้ี 1) อุณหภูมิร่างกาย> 38 ºC หรือ< 36 ºC. 2) 
อัตราการเต้นของหัวใจ> 90 ครั้งต่อนาที 3) อัตราการ
หายใจ> 20 คร้ังต่อนาทีหรือ PaCO2 < 32 มม.ปรอท
4) เม็ดเลือดขาว> 12,000 เซลล์ /ลบ.มมหรือ< 4,000 
เซลล์/ลบ.มมหรือนิวโทรฟิลตัวอ่อน> 10%

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis)5 คือภาวะ
ท่ีผู้ป่วยมีกลุ่มอาการ SIRS ร่วมกับมีการติดเชื้อ

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง (severe 
sepsis)5 คือภาวะ sepsis ร่วมกับมีอวัยวะล้มเหลว
หรือภาวะเลือดไปเล้ียงน้อยหรือมีความดันโลหิตต�่า
กว่าปกติ

ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด  
(septic shock)5 คือภาวะ sepsis ร่วมกับความดัน
โลหิตต�่าแม้ผู้ป่วยได้รับสารน�้าเพียงพอแล้วเป็นเวลา
อย่างน้อย 1 ชั่วโมงและต้องได้ยากระตุ้นความดัน 
เพื่อรักษาความดันซิสโตลิกมากกว่า 90 มม.ปรอทหรือ
ความดันเฉลี่ยมากกว่า 65 มม.ปรอท

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ป ่วย

ประกอบด้วยเพศอายุต�าแหน่งการติดเชื้อของผู้ป่วย
โรคร่วมต่างๆ 

2 )  แบบบันทึกข ้อมูลทางคลินิ ก เพื่ อวั ด 
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยเช่นการรักษาภาวะช็อกภายใน 
6 ชั่วโมงสารน�้าทดแทนเพียงพอยากระตุ้นหัวใจและ
หลอดเลือดส่งเพาะเช้ือก่อนให้ยาปฏิชีวนะได้รับ
ยาปฏิชีวนะใน 1 ชั่วโมงหลังการวินิจฉัยจ�านวนวัน
นอนโรงพยาบาล 

3) คู่มือแนวทางปฏิบัติภาวะติดเชื้อในกระแส
เลือดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของโดย
การประยุกต์จาก Surviving Sepsis Campaign 
Guideline for Severe Sepsis and Septic Shock
ขั้นตอนด�าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ

1) ระยะวิ เคราะห ์สถานการณ ์การดูแล 
ผู้ป่วย severe sepsis และ septic shock และค้นหา
ปัญหาทางคลินิกเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน 
สิงหาคมพ.ศ.2557 ถึงตุลาคม พ.ศ. 2557

2) ระยะพัฒนาแนวทางปฏิบัติฯ ด�าเนินการ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึง มกราคม 
พ.ศ. 2558 โดยจัดท�าแนวทางปฏิบัติ ชี้แจงการใช้
งานทดสอบการใช้รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับการใช ้งานจริงโดยเริ่มใช ้แนวทางปฏิบัติจริง 
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

3) ระยะเก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียน
ตามแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย

4) ระยะประเมินผลเปรียบเทียบผลลัพธ์ของ
การใช้แนวทางปฏิบัติฯ ระหว่าง 2 กลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�าเร็จรูปเปรียบเทียบตัวแปร 2 กลุ่มด้วย chi-square 
และ Mann-Whitney U Test ก�าหนดระดับ 
นัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.05 น�าเสนอข้อมูลโดยใช้ 
ค ่าร ้อยละและค่าเฉลี่ยแสดงความถี่ร ้อยละและ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย severe sepsis
ข้อมูลพื้นฐาน Pre CPG

(N=31)
Post CPG
(N=32)

P value

อายุเฉลี่ย (ปี)
-18-30 ปี (ร้อยละ)
-31-60 ปี (ร้อยละ)
-61 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)

เพศชาย (ร้อยละ)
จ�านวนโรคร่วมเฉลี่ย

-ความดันโลหิตสูง(ร้อยละ.)
-เบาหวาน(ร้อยละ)
-ไตเสื่อมเรื้อรัง(ร้อยละ).

ต�าแหน่งการติดเชื้อ 
-ทางเดินหายใจ (ร้อยละ)
-ทางเดินปัสสาวะ(ร้อยละ)
-ทางเดินอาหารและล�าไส้ (ร้อยละ)

จ�านวนเฉลี่ยของอวัยวะล้มเหลว
- 1 ถึง 2 ระบบ (ร้อยละ)
- ตั้งแต่ 3 ระบบขึ้นไป(ร้อยละ)

ความผิดปกติในระบบในร่างกาย
-ระบบไหลเวียนโลหิต(ร้อยละ).

-การท�างานของไต(ร้อยละ)
-ภาวะเกล็ดเลือดต�่า(ร้อยละ)

จ�านวน SIRS เฉลี่ย (ข้อ)

61.52+17.86
9.7
35.5
54.8
71.0

1.48+1.23
41.9.

12.9
19.4.

25.8
19.4
22.6

1.35+0.6
93.6
6.4

25.8.

38.5
25.8
2.16

67.47+21.0
12.5
12.5
75

65.6
1.97+1.30

71.9.

3.1
43.8.

21.9
37.5
15.6

1.50+0.5
96.8
3.2

65.6.

34.4
25.0
1.88

0.51

0.78
0.36
0.02a

0.19
0.003a

0.48
0.09
0.35
0.21

0.02a

0.78
1.00
0.21

a (Chi-square test) , P < 0.05 

ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป
ผู้ป่วยจ�านวน 137 รายที่ได้รับการคัดเข้าใน

การศึกษาโดยแบ่งเป็นผู้ป่วย severe sepsis จ�านวน 
63 รายและผู้ป่วย septic shock จ�านวน 74 ราย

ผู ้ป ่วย severe sepsis 63 รายแบ่งเป็น  
pre-CPG 31 รายและ post-CPG 32 รายโดย 
ทั้งสองกลุ ่มมีข ้อมูลพื้นฐานเช่นเพศอายุต�าแหน่ง 
การติดเชื้อจ�านวนโรคร ่วมความรุนแรงการเกิด
อวัยวะล้มเหลวและ SIRS ที่ไม่แตกต่างกัน (p>0.05)  
แต่ผู ้ป่วยในกลุ่ม post-CPG มีโรคความดันโลหิต
สูงและโรคไตเสื่อมเร้ือรังมากกว่ากลุ ่ม pre-CPG 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีความ 
ผิดปกติระบบไหลเวียนโลหิตที่มากกว่ากลุ่ม pre-CPG 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p=0.02) เช่นกันส�าหรับ
ต�าแหน่งการติดเชื้อที่เป็นสาเหตุของภาวะติดเชื้อ 
ในกระแสเลือดทั้งในกลุ่ม pre CPG และ post-CPG  

ส่วนใหญ่เป็นการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจและ
ระบบทางเดินป ัสสาวะจ�านวนเฉลี่ยของอวัยวะ 
ล้มเหลวไม่แตกต่างกัน (p>0.05) รายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 1

ผู ้ป่วยที่ septic shock 74 รายแบ่งเป็น 
pre-CPG 47 รายและ post-CPG 27 รายโดยทั้ง
สองกลุ่มมีข้อมูลพื้นฐานท่ีไม่แตกต่างกัน (p>0.05)  
มีเพียงต�าแหน่งของการติดเช้ือที่พบว่าส ่วนใหญ ่
ผู้ป่วยในกลุ่ม post-CPG มีต�าแหน่งการติดเชื้อระบบ
ทางเดินปัสสาวะและบริเวณทางเดินอาหารและล�าไส้
รวมถึงมีภาวะความผิดปกติของเกล็ดเลือดต�่าร่วมด้วย 
(p=0.02) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย septic shock
ข้อมูลพื้นฐาน Pre CPG (N=47) Post CPG (N=27) P value
อายุเฉลี่ย (ปี)

-18-30 ปี(ร้อยละ)
-31-60 ปี (ร้อยละ)
 -61 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)

เพศหญิง (ร้อยละ)
จ�านวนโรคร่วมเฉลี่ย

-ความดันโลหิตสูง(ร้อยละ)
-เบาหวาน(ร้อยละ)
-ไตเสื่อมเรื้อรัง(ร้อยละ)

ต�าแหน่งการติดเชื้อ 
-ทางเดินหายใจ(ร้อยละ)
-ทางเดินปัสสาวะ(ร้อยละ)
-ทางเดินอาหารและล�าไส้(ร้อยละ).

จ�านวนเฉลี่ยของอวัยวะล้มเหลว
- 1 ถึง 2 ระบบ (ร้อยละ)
- ตั้งแต่ 3 ระบบขึ้นไป(ร้อยละ)

ความผิดปกติในระบบในร่างกาย
-ระบบไหลเวียนโลหิต(ร้อยละ)
-การท�างานของไต(ร้อยละ)
-ภาวะเกล็ดเลือดต�่า(ร้อยละ)
จ�านวน SIRS เฉลี่ย (ข้อ)

62.26+18.23
10.6
29.8
53.3
71.0

1.70+1.45
53.2
34.0
27.7

17.0
36.2
40.0.

1.36+0.57
95.8
4.3

66.0
28.9
8.5

1.85+1.02

66.30+13.97
0

29.6
70.4
63

1.44+1.01
44.4
18.5
33.3

18.5
51.4
14.8

1.67+1.08
81.5
18.5

59.3
33

25.9
2.22+1.25

0.80

0.62
0.56
0.63
0.22
0.60

1.00
0.22
0.02a

0.40

0.37
0.78
0.05a

0.21
aChi-square test, P <0.05

ผลลัพธ์ด้านกระบวนการดูแลใน 6 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วย severe Sepsis และ septic Shock 
ตารางที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการดูแลใน 6 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วย severe sepsis

ตัวชี้วัด Pre CPG (N=31) Post CPG (N=32) P value 

การเพาะเชื้อในเลือด (ร้อยละ)
การให้สารน�้าทดแทน (ร้อยละ)
การให้ antibiotics (ร้อยละ)

16.1
22.6
36.7

20.7
15.6
35.5

0.80
0.74
0.45

ตารางที่ 4 ผลลัพธ์ด้านการดูแลใน 6 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วย septic shock
ตัวชี้วัด Pre CPG (N=47) Post CPG (N=27) P value 

การเพาะเชื้อในเลือด (ร้อยละ)
การให้สารน�้าทดแทน (ร้อยละ)
ปริมาณสารน�้าทดแทนใน 1 ชม.แรก (มล.)
ปริมาณสารน�้าทดแทนใน 6 ชม.แรก (มล.)
การให้ antibiotics (ร้อยละ)
การให้ vasopressor (ร้อยละ)
การใส่ central line (ร้อยละ)

12.8
74.5

578.48+499.15
1,668.09+806.73

53.2
70.2

0

33.3
55.6

722.11+782.64
1,813.32+1,043.55

65.4
59.3
29.6

0.04a

0.08
0.83
0.69
0.34
0.45
0.00a

aChi-square test, P <0.05
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จากตารางที่ 3 พบว่าผลลัพธ์ด้านการรักษา
ใน 6 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วย severe sepsis ในทั้ง 2 กลุ่ม 
ไม ่มีความแตกต ่างกันอย ่างนัยส�าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) โดยในกลุ ่ม post-CPG มีแนวโน้มการ
เพาะเชื้อในเลือดที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.1 เป็น 
ร้อยละ 20.7 และผลลัพธ์ด้านการดูแลใน 6 ชั่วโมง
แรกในผู ้ป ่วย septic shock กลุ ่ม post-CPG, 
การส่งเพาะเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติจาก
ร้อยละ 12.8 เป็นร้อยละ 33.3 (p=0.04) และมี
การใส่ central line มากขึ้นถึงร้อยละ26 (p=0.00)  
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 

จากตารางที่ 5 ผลลัพธ์ด้านการรักษาของ
ผู้ป่วย severe sepsis ในทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่
ในกลุ ่ม post-CPG มีแนวโน้มเวลาในการดักจับ 
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้น(p=0.49) สามารถ 
ลดอัตราตายของผู้ป่วยและเพิ่มการจ�าหน่ายผู้ป่วย
จากโรงพยาบาลมากขึ้นแต่พบว่ามีจ�านวนวันนอน
และการติดเชื้อซ�้าที่มากกว่ากลุ่ม pre-CPG ส�าหรับ
ในผู้ป่วย septic shock มีเพียงระยะเวลาการดักจับ
การเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม post-CPG ที่ลดลงอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (p=0.01) เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่ม (ตารางที่ 6)

ผลลัพธ์การรักษาในผู้ป่วย severe sepsis และ septic shock  
ตารางที่ 5 ผลลัพธ์ด้านการรักษาก่อนและหลังการใช้แนวปฏิบัติในผู้ป่วย severe sepsis

ตัวชี้วัด Pre CPG (N=31) Post CPG (N=32) P value

เวลาดักจับการเปลี่ยนแปลง (นาที)
จ�านวนวันนอนโรงพยาบาล (วัน)
จ�าหน่ายจากโรงพยาบาล (ร้อยละ)
อัตราตาย (ร้อยละ)
การติดเชื้อซ�้าใน 28 วัน (ร้อยละ)

205.77+467.65
6.48+5.75

58.1
6.5
22.6

104.94+165.50
8.16+6.90

71.9
0

25.0

0.49
0.39
0.29
0.23
1.00

ตารางที่ 6 ผลลัพธ์ด้านการรักษาก่อนและหลังการใช้แนวปฏิบัติในผู้ป่วย septic shock
ตัวชี้วัด Pre CPG (N=47) Post CPG (N=27) P value

เวลาดักจับการเปลี่ยนแปลง (นาที)1

จ�านวนวันนอนโรงพยาบาล (วัน)
จ�าหน่ายจากโรงพยาบาล (ร้อยละ)
อัตราตาย (ร้อยละ)
การติดเชื้อซ�้าใน 28 วัน (ร้อยละ)

68.73+84.181

5.17+3.87
78.7
2.1
8.5

27.65+20.211

5.56+2.66
55.6
7.4
11.1

0.01a

0.14
0.06
0.55
0.70

aChi-square test,P <0.05

วิจารณ์ผลการศึกษา

การใช้แนวทางปฏิบัติฯ มาประยุกต์ใช ้ใน
การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโดยมี 
จุดเน้นส�าคัญคือ Early Detect Early Resuscitation 
ตามแนวทาง EGDT ซึ่งพบว่าช่วยป้องกันหรือช่วย
ลดความรุนแรงของอวัยวะล้มเหลวและลดอัตรา
ตายได้จากการศึกษานี้พบว่าผู้ป่วย severe sepsis  
ในกลุ่มผู้ป่วยหลังการใช้แนวทางปฏิบัติฯ มีแนวโน้ม
ของผลลัพธ์ด้านในด้านต่างๆ ดีขึ้น เช่น การส่งเพาะ
เชื้อในเลือดก่อนเริ่ม antibiotics เพิ่มขึ้น (p=0.80) 
ลดเวลาในการดักจับที่ (p=0.49) อัตราการจ�าหน่าย 
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น (p=0.29) และลดอัตราตายของผู้ป่วยได ้
(p=0.23) ซึ่งในความเห็นผู้วิจัยเหตุที่อัตราตายลดลง
นั้นอาจเนื่องจากการประเมินและการวินิจฉัยผู้ป่วย
ที่รวดเร็วขึ้นแม้ว่าความแตกต่างดังกล่าวอาจจะไม่มี
ความแตกต่างทางนัยส�าคัญทางสถิติก็ตาม สอดคล้อง
กับหลายๆการศึกษา4,7,10,13,14,15 การลดระยะเวลา
การดักจับสามารถท�าให้ผลลัพธ์ด้านการรักษาดียิ่งข้ึน 
เนื่องจากช่วยลดเวลาในการวินิจฉัยท�าให้ผู ้ป่วยได้
รับยาที่รวดเร็วขึ้นโดยจากการศึกษาของ Westphal 
และคณะ16 พบว่าการวินิจฉัยภาวะ severe sepsis 
และ septic shock ที่รวดเร็วขึ้นจาก 33.8 ชั่วโมง
เป็น 6.8 ชั่วโมง อัตราตายลดลงจากร้อยละ 67.2  
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เป็นร้อยละ 41 ในทางตรงกันข้ามหากผู้ป่วยที่ได้รับ 
การวินิจฉัยภาวะ sepsis หลังการเกิด organ  
dysfunction ไปแล้วเป็นเวลา 48 ชั่วโมงจะเพิ่มอัตรา
ตายขึ้นอีกร้อยละ 8.717

จ�านวนวันนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยที่ เพิ่มขึ้น
ของผู ้ป่วยในกลุ ่มหลังใช้แนวทางฯ นั้น แม้ว่าจะ
ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p=0.39) โดยจากหลายๆ  
การศึกษาที่ผ ่านมาพบว่าจ�านวนวันนอนที่เพิ่มขึ้น
อาจข้ึนอยู่กับอายุของผู้ป่วยภาวะโรคประจ�าตัวระดับ
ความรุนแรงของ sepsis และภาวะแทรกซ้อนที่เกิด
ขึ้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของชูหงส์13 ที่พบว่า 
จ� านวน วันนอนหลั ง จ าก ใช ้ แนวทาง เพิ่ ม จ าก 
3.33±2.77 วัน เป็น 4.47±3.35 วันตามล�าดับ 
อาจเนื่องจากผู ้ป ่วยมีอัตราการรอดชีวิตที่เพิ่มขึ้น 
ท�าให ้จ�านวนวันนอนโรงพยาบาลมากขึ้นได ้เช ่น
กัน และในการศึกษาของกลุ ่มงานอายุรกรรมโรง
พยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก11 ซึ่งได้พัฒนาแนวทาง 
เวชปฏิบัติการรักษาผู ้ป ่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 
แต่ผลของการใช้แนวทางเวชปฏิบัติฯ ในระยะแรกเริ่ม
ในขณะนั้น ถึงแม้หลังการใช้ CPG อัตราตายของผู้ป่วย
ลดลงแต่จ�านวนวันนอนโรงพยาบาลก็ไม่ลดลงเช่นกัน

ผลของการใช้แนวทางฯ ในกลุ่มผู้ป่วย septic 
shock พบว่าหลังการใช้แนวทางฯ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p=0.01) ในเร่ืองการ
ลดเวลาการดักจับการเปลี่ยนแปลงของอาการจาก 
68.73+84.18 นาทีเป็น 27.65+20.21 นาทีมีการ
ส่งเพาะเชื้อในเลือดก่อนเริ่มให้ antibiotics เพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p=0.04) และการใส่  
central line เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(p=0.00) เช่นกันอีกทั้งยังมีแนวโน้มการได้รับปริมาณ
สารน�้าทดแทนใน 6 ชั่วโมงแรกเพิ่มขึ้น (p=0.69) 
การได้ antibiotics ใน 1 ชั่วโมงที่เพิ่ม (p=0.34)  
ซ่ึงทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถบ่งบอกได้ว่ามีการปฏิบัติ
ตาม EGDT ทีเ่พ่ิมขึน้โดยจากการทบทวนวรรณกรรมใน
หลายๆ การศึกษาที่ผ่านมา1,16,171 มักพบว่าอัตราตาย
จะลดลงได้เมื่อวินิจฉัยได้รวดเร็วข้ึนจากการลดเวลา 

การดักจับการเพิ่มการส่งเพาะเช้ือในเลือดก่อนเริ่ม 
antibiotics แต่ส�าหรับของการศึกษานี้ ยังไม่สามารถ
ลดจ�านวนวันนอนลดอัตราตายและลดการติดเช้ือซ�้า
ใน 28 วันได้ท้ังนี้อาจเนื่องปัจจัยด้านอายุ, จ�านวน
อาการ SIRS, จ�านวนของการเกดิ organ dysfunction 
ท่ีพบว ่าในกลุ ่มผู ้ป ่วยหลังการใช ้แนวทางฯ นั้น  
มีค ่าเฉลี่ยของปัจจัยดังกล่าวท่ีมากกว่าเมื่อเทียบ
กับผู ้ป่วยท่ีอยู ่กลุ ่มก่อนใช้แนวทางฯ แม้ว่าความ 
แตกต่างดังกล่าวอาจจะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย 
สถิ ติก็ตามโดยมีหลายๆ การศึกษาที่พบว ่าอาย ุ
ที่เพิ่มขึ้น12, 13,18 โรคประจ�าตัว18, 19 อาการ SIRS 
เพิ่มขึ้น19 การมี multiorgan dysfunction6,20,21 

ล้วนเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับอัตราตายส่วนการติดเชื้อ
ซ�้าใน 28 วันหลังจ�าหน่ายนั้นการศึกษา Wang และ
คณะ22 ที่พบว่าผู้ป่วยภาวะ sepsis ที่มีประวัตินอน 
โรงพยาบาลด ้วยภาวะติด เ ชื้ อมักจะเกิดภาวะ  
hypoalbuminemia ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการติด
เชื้อซ�้าได้และพบว่าผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากภาวะ sepsis  
มักมีภาวะภูมิคุ ้มกันบกพร่องจากการเปลี่ยนแปลง
กลไกการท�างานของเซลล์ร ่างกาย (molecular 
and cellular mechanisms) นอกจากน้ีอาจเกิด
จากปัจจัยอื่นเช่นการมีโรคประจ�าตัวหลายโรคหรือ
อายุที่เพิ่มขึ้นท�าให้มีโอกาสติดเช้ือซ�้าง่ายเช่นกัน23  

ซึ่งปัจจัยท่ีกล่าวมาล้วนเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตัวผู ้ป่วยท่ีอาจส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์หลังการใช้
แนวทางฯ แต่ยังมีอีก 1 ปัจจัยที่ส�าคัญคือการปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัติ EGDT ของบุคลากรที่อาจยังไม่
ครอบคลุมเท่าท่ีควรเช่นการให้ antibiotics ภายใน 
1 ชั่วโมงแม้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.2 
เป็น 65.4; (p=0.34) แต่ก็ยังน้อยกว่าเกณฑ์ที่ควรจะ
ได้รับซ่ึงอาจส่งผลต่อการวินิจฉัยและการรักษาได้โดย
การศึกษาของอมร24 ที่พบว่าภายหลังการใช้แนวทาง
ปฏิบัติฯจะช่วยลดการให้ antibiotics ที่ล่าช้าส่งผลดี
ต่อการลด organ dysfunction และลดอัตราตายได้

ในการศึกษานี้  พบว่าหลังจากการใช้แนว
ทางฯ ผู้ป่วยในกลุ่ม septic shock ได้รับปริมาณ
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นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลการรักษาหลังใช้แนวทางปฏิบัติภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

สารน�้าทดแทนใน 1 ช่ัวโมงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 
578.48±499.15 มล.เป็น 722.11±782.84 มล; 
(p=0.83) แต่ในความเห็นของผู้วิจัยปริมาณสารน�้า
อาจยังไม่เพียงพอทั้งนี้จากการศึกษาของ Permpikul 
และคณะ25 พบว่าผู ้ป่วยที่ได้รับสารน�้าในปริมาณที่
เพียงพอใน 1 ชั่วโมงแรกสามารถเข้าถึงเป้าหมาย
การรักษาได้ดีกว่าโดยหากผู ้ป่วย septic shock  
ได้รับปริมาณสารน�้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 800 มล. 
ใน 1 ชั่วโมงแรกพบอัตราตายถึงร้อยละ 72 แต ่
ในขณะท่ีผู้ป่วยที่ได้รับสารน�้ามากกว่าหรือเท่ากับ 
800 มล.พบอัตราตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 42  
ดังน้ันประเด็นการให้สารน�้าที่เพียงพอจึงควรให้ความ
ส�าคัญและตระหนักให้มากข้ึนและในการศึกษานี้
พบว่ามีการใส่ central line ที่เพิ่มอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (p=0.00) แสดงให้เห็นว่าบุคลากรทางการ
แพทย์ของโรงพยาบาล เริ่มมีความตระหนักในการ
ประเมินปริมาณสารน�้าและดูการตอบสนองของระบบ
หมุนเวียนโลหิตที่เพิ่มขึ้น

ดังน้ันแม้ว่าผลลัพธ์ด้านกระบวนการรักษา
ด้วย EGDT มีแนวโน้มท่ีดีขึ้นแต่ยังไม่มีความชัดเจน
ที่มากพอในทางปฏิบัติซึ่งอาจเกิดจากบุคลากรยังไม่
ตระหนักถึงการได้ปฏิบัติฯตาม EGDT ได้อย่างครบ
ถ้วนสอดคล้องกับผลการศึกษาของพรพิศและคณะ11 

ที่ศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้แนวทางฯ  
ที่พบว่าอัตราการเกิดอวัยวะล้มเหลวของผู้ป่วยไม่ลด
ลงเนื่องจากไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย EGDT สามารถ
ปฏิบัติได้เพียงร้อยละ 38.6 เท่านั้นและการศึกษา
ของ Gao และคณะ26 ที่พบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติตาม
แนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะ sepsis ท�าให้อัตราตาย
ของผู้ป่วยลดลงได้ (p=0.045) เมื่อเทียบกับบุคลกรที่
ไม่ปฏิบัติดังน้ัน ทีมผู้รักษาควรตระหนักในการปฏิบัติ
ตามแนวทางฯ และควรมีประสบการณ์และความรู้
ความเข้าใจในพื้นฐานเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของ
โรคซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีความ
ซับซ้อนในการดูแลมากกว่าภาวะอื่นๆ ประกอบกับ 
ข ้ อจ� ากั ดจากบ ริบทของ โรงพยาบาลชุ มชน ท่ี 

ไม่สามารถตรวจทางห้องปฏิบัติการบางอย่างได้เช่น
การเพาะเช้ือจากเลือดหรือต�าแหน่งติดเช้ือจึงจ�าเป็น
จะต้องมีการส่งตรวจในโรงพยาบาลจังหวัดและ 
ศูนย์แลปเอกชนท�าให้เกิดความล่าช้าในการรอผล
รวมถึงข ้อจ�ากัดด ้านงบประมาณต่างๆท�าให ้ทีม 
ผู ้รักษาไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทาง EGDT ได้
อย่างสมบูรณ์ซึ่งควรได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ  
เพื่อการพัฒนาต่อไป
ข้อจ�ากัดของการศึกษา

เนื่องจากเป็นการศึกษาระยะสั้นและมีจ�านวน
กลุ่มตัวอย่างน้อยอาจไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงของ
การรักษาที่ชัดเจน
สรุปและข้อเสนอแนะ

เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของผลลัพธ์ด้าน
กระบวนการดูแลผู้ป่วยใน 6 ชั่วโมงแรกและผลลัพธ์
การรักษา ในกลุ่มที่ไม่ใช้แนวทางและกลุ่มที่ใช้แนว
ทางฯ พบว่ากลุ ่มที่ใช ้แนวทางฯ มีแนวโน้มของ
ผลลัพธ์ในกระบวนการดูแลผู้ป่วยใน 6 ชั่วโมงแรก 
และผลลัพธ์การรักษาที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้แนวทางฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วย septic shock ซึ่งสังเกต
ได้จากอัตราการบรรลุตามเป้าหมาย EGDT ที่เพิ่ม
มากข้ึนเช่นมีการส่งเพาะเช้ือท่ีเพ่ิมข้ึนและลดเวลาใน
การดักจับและการใส่ central line เพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีไม่ใช้แนวทางฯแต่อาจจะยังไม่
เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในเรื่องการลดอัตรา
ตายลดจ�านวนวันนอนโรงพยาบาล และลดการติดเชื้อ
ซ�้าใน 28 วันได้ บ่งชี้ว่าในการปฏิบัติจริงอาจจะยังไม่
สมบูรณ์ตามเป้าหมายซ่ึงยังต้องพัฒนาต่อไป ท้ังนี้อาจ
มีปัจจัยร่วมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและส่งผลต่อการรักษา 
เช่น ผู้ป่วย บุคลากร และทรัพยากรที่มีจ�ากัด

ดังนั้นเพื่อการพัฒนาการรักษาให้ได้ผลดีอย่าง
ต่อเนื่องบุคลากรทีมผู ้รักษาควรใช้แนวทางปฏิบัต ิ
เพื่อให้ผู ้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาท่ีรวดเร็ว
เหมาะสม และควรติดตามประเมินผลและเก็บข้อมูล
ด้านการรักษาในระยะเวลาที่นานขึ้นและครอบคลุม
มากยิ่งข้ึนเพื่อปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
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ดูแลรักษาและบุคลากรควรร่วมกันในการพัฒนาและ
จัดระบบการแลกเปลี่ยนรู้อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย
ติดเช้ือในกระแสเลือด

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ นพ.สมปรารถน์ หม่ันจิต

ที่ให้ค�าแนะน�าในการท�าวิจัยในครั้งนี้ขอบคุณคณะ
กรรมการทีมควบคุมโรคติดเชื้อ (IC) เจ ้าหน้าที่ 
ห้องเวชระเบียนเจ้าหน้าที่ห้องตรวจปฏิบัติการและ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศที่ให้ความช่วยเหลือและอ�านวย
ความสะดวกระหว่างด�าเนินการศึกษา
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อมรศักดิ์  รูปสูง  พ.บ.*, นุชจิรา  พินทะ ส.บ.*, อมรรัตน์  เงินทอง  ส.บ.*

บทคัดย่อ
ความเป็นมา

ศูนย์ระบาดวิทยา อ�าเภอแม่สายได้รับแจ้งจากคลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง ว่าได้พบผู้ป่วยโรคสุกใส 2 ราย 
ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนของสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งในอ�าเภอแม่สาย  ทีม SRRT อ�าเภอแม่สาย และคณะผู้ศึกษา 
จึงได้ท�าการสอบสวนโรคและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 29 มีนาคม 2559

วัตถุประสงค์

เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคและการระบาดของโรค   ศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและ 
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค รวมทั้งหามาตรการในการป้องกันและควบคุมที่จ�าเพาะต่อการระบาดของโรค

วิธีการศึกษา

การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาด้วยการสัมภาษณ์ครู ผู้ปกครองของเด็ก  การศึกษาทางห้อง
ปฏิบัติการผู้ป่วยที่เข้านิยามสงสัยเพ่ือท�าการตรวจ Tzanck Smear Test   และการส�ารวจลักษณะสิ่งแวดล้อม 
ของสถานรับเลี้ยงเด็ก รวมทั้งการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบ Retrospective Cohort Study หาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการระบาดของโรคสุกใส โดยจัดท�าฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการหาค่า 
Relative Risk, 95% confidence interval และ p-value

ผลการศึกษา

พบการระบาดของผู ้ป่วยสุกใสในสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งดังกล่าว ตั้งแต่วันท่ี 23 มกราคม -29 
มีนาคม 2559 มีผู้ป่วยจ�านวน 49 ราย คิดเป็นอัตราป่วย ร้อยละ 84.5 โดยพบอัตราป่วยสูงสุดอยู่ในช่วง
อายุ 2-3 ปี และพบอัตราป่วยในเพศชายมากกว่าเพศหญิง  ผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ จ�านวน 
3 ราย พบว่าให้ผลบวกทุกราย  อาการทางคลินิกพบผู้ป่วยส่วนใหญ่มีผื่นแดงหรือตุ่มใสหลายระยะและ 
พบผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนตุ่มอักเสบเป็นหนอง ร้อยละ 6.1 ผู้ป่วยท้ังหมดมีความเช่ือมโยงกันทางระบาดวิทยา
และมีการถ่ายทอดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิด ท�ากิจกรรมร่วมกันในสถานที่ๆ แออัดและคับแคบ ผลการศึกษา
เชิงวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการป่วยโรคสุกใสได้แก่ การมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคสุกใส 
(RR=4.90, 95%CI=1.42, 16.92, p<0.001)  

สรุปและข้อเสนอแนะ

การระบาดของโรคสุกใสครั้งนี้ มีปัจจัยเสี่ยงคือการท่ีผู ้ป่วยท้ังหมดไม่มีภูมิคุ ้มกันต่อโรคสุกใส   
การสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคสุกใส โดยท�ากิจกรรมร่วมกันทุกวันในสถานท่ีๆ แออัดและคับแคบ ร่วมกับ 
การติดต่อที่ง่ายผ่านทางเดินหายใจ จึงท�าให้การระบาดเกิดข้ึน  ดังนั้นควรแนะน�าผู้ปกครองฉีดวัคซีนป้องกันโรค
สุกใสให้กับเด็กที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมสถานรับเลี้ยงเด็กให้ได้มาตรฐาน

ค�าส�าคัญ	

การสอบสวนการระบาด  โรคสุกใส   สถานรับเลี้ยงเด็ก
*ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)  อ�าเภอแม่สาย   จังหวัดเชียงราย
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THE INVESTIGATION OF CHICKENPOX OUTBREAK IN NURSERY  

AT MAE SAI DISTRICT, CHIANG RAI FROM 23 JANUARY-29 MARCH, 2016.
Amornsak Roobsoong  M.D.*,  Nuchjira  Pintha B.P.H.*,  Amornrat Ngoenthong  B.P.H. *.

ABSTRACT
BACKGROUND

Mae Sai Epidemiology center was informed that there were two chickenpox cases who were 
treated in the clinic. They were the students from the nursery which is located in Mae Sai district, 
Chiang Rai. After finding the cases, the Surveillance and Rapid Response (SRRT) team investigated 
and searched for more chickenpox cases from 9-29 March, 2016.

OBJECTIVE
The investigation was to confirm the diagnosis and outbreak of chickenpox, descriptive and 

analytic studies were used to detect risk factor, defensive and control the outbreak.

METHODS
The descriptive study was carried out by using the outbreak investigation form of Bureau 

of Epidemiology, Thailand and interviewed teachers and parents of the students in nursery.The 
laboratory investigation for multinucleated giant cell detection was done by Tzanck Smear test. The 
general appearance and environment of the nursery were also observed. A retrospective cohort 
study was used to analyze the risk factor of the outbreak between 23 January and 29 March, 2016. 
Data base and all data information were used to analyze Relative Risk (RR) with 95% confidence 
interval (CI) and p-value.

RESULTS
There were 49 patients in the nursery with chickenpox outbreak which occurred from 23 

January to 29 March, 2016 (84.5% attack rate). The maximum attack rate was in the age group 
2-3 years old (90.9%). The attack rate in male (88.2%) was higher than female (79.2%). From the 
Tzanck smear test, multinucleated giant cell was found in 3 cases. In addition, most of cases were 
found the multistage of papule and vesicles which showed the pustule complication only 6.1%. 
All patients showed the epidemiological link to each other.  Chickenpox was transmitted through 
the activities which done together in the small and congested room. The analytic study was found 
that the risk factor for this outbreak was having the history of closed contact to the chickenpox 
patients (RR=4.90, 95%CI=1.42, 16.92, p<0.001).

CONCLUSION	AND	SUGGESTION
From this investigation, chickenpox outbreak in this nursery showed multiple risk factors 

such as lack of immunization and having a closed contact to the chickenpox patients in the small 
and congested room which is promote the airborne transmission of the disease .Therefore, chick-
enpox vaccine should be promoted in the parents who would take the toddler and children to 
receive the vaccine. Moreover, the local government should set the standard of hygiene in nursery 
to control the chicken pox or other infectious disease.  

KEYWORDS

Outbreak Investigation,  Chickenpox,  Nursery
*Surveillance and rapid response team (SRRT) , Maesai District, Chiangrai, Thailand.
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ความเป็นมา
โรคสุกใสส่วนใหญ่เกิดกับเด็กเล็ก วัยรุ ่น 

จนถึงวัยหนุ่มสาว  ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ก่อให้เกิดความ
รุนแรงในคนทั่วๆ ไป แต่ในคนบางกลุ ่มถือว่าเป็น 
กลุ่มเส่ียงต่อการท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งอาจ
จะเป ็นอันตรายถึงแก ่ชี วิตได ้กลุ ่มเสี่ยงดังกล ่าว  
ได้แก่ เด็กทารกแรกเกิด ผู้ใหญ่ที่ยังไม่มีภูมิคุ ้มกัน  
หรือมีภูมิคุ ้มกันบกพร ่อง และหญิงต้ังครรภ ์1,2  

โดยในเดือนตุลาคม 2558 ส�านักระบาดวิทยาได้
รายงานว่าพบผู ้ป ่วยโรคสุกใสทั่วประเทศจ�านวน 
45,582 ราย และมีผู้เสียชีวิตจ�านวน 1 ราย 3

เมื่อวันที่ 8  มีนาคม 2559 ศูนย์ระบาดวิทยา 
อ�าเภอแม่สายได้รับแจ้งจากคลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง  
ว่าได้พบผู้ป่วยโรคสุกใส 2 ราย เข้ามารับการรักษา 
โดยทั้งสองรายเป็นเด็กนักเรียนของสถานรับเลี้ยง
เด็กแห่งหนึ่งในอ�าเภอแม่สาย ทีมเฝ้าระวังสอบสวน
เคล่ือนที่เร็ว (SRRT) อ�าเภอแม่สาย และคณะผู้ศึกษา 
จึงได้ท�าการสอบสวนโรคและค้นหาผู ้ป่วยเพิ่มเติม
ต้ังแต่วันที่ 9 มีนาคม  – 29 มีนาคม 2559

วัตถุประสงค์	

เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคและการระบาด
ของโรค ศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
และ ปัจจัยเส่ียงของการเกิดโรค รวมทั้งหามาตรการ
ในการป้องกันและควบคุมที่จ�าเพาะต่อการระบาด
ของโรค

วิธีการศึกษา	

1. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 
ทบทวนข้อมูลผู ้ป่วยโรคสุกใสตั้งแต่เดือน 

มกราคม–มีนาคม 2559 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 
ย้อนหลงั 5 ปี คอืตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554-2558 และรวบรวม
ข้อมูลการเจ็บป่วยของผู ้ป่วยด้วยการสัมภาษณ์ครู 
และผู้ปกครองของเด็กทุกราย โดยใช้แบบสอบสวน
ที่ปรับปรุงมาจากแบบสอบสวนผู ้ป ่วยเฉพาะราย 
ของส�านักระบาดวิทยา 25464 และค้นหาผู ้ป่วย 
เพิ่มเติมโดยให้เจ้าหน้าท่ีทีม SRRTโรงพยาบาลแม่สาย 
โทรสอบถามผู้ปกครองโดยตรงและตรวจสอบบันทึก

เวชระเบียนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
แม่สายและโรงพยาบาลแม่สาย โดยมีนิยามในการ
ค้นหาผู้ป่วย ดังนี้ 

ผู้ป่วยสงสัยโรคสุกใส (suspected case) 
หมายถึง เด็กนักเรียนและครูท่ีมีอาการอย่างน้อย  
2 ใน 3 ของอาการดังต่อไปนี้ คือ ไข้ ตุ่มแดงหรือตุ่ม
พองใส4 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม- 29 มีนาคม  2559

ผู้ป่วยยืนยัน (confirmed Case) หมายถึง 
ผู้ป่วยสงสัยท่ีมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยัน 
ด้วยวิธี Tzanck smear test ผลการตรวจพบ  
multinucleated giant cell4

2. การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
โดยการเจาะตุ่มน�้า แล้วขูดที่พื้นหรือฐานของ

ตุ่มใส ของผู้ป่วยท่ีเข้านิยามสงสัยทุกราย ท่ีอยู่ในระยะ
โรคที่มีตุ่มใสและผู้ปกครองยินยอมให้ตรวจ เพื่อตรวจ 
หา multinucleated giant cell (Tzanck Smear 
Test)5 และ ส่งตรวจที่งานชันสูตร โรงพยาบาลแม่สาย  
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  
3. การศึกษาสิ่งแวดล้อมของสถานรับเลี้ยงเด็ก

โดยส�ารวจลักษณะสิ่งแวดล้อมของสถานรับ
เลี้ยงเด็ก ได้แก่ขนาดและการจัดพื้นท่ีใช้สอยในแต่ละ
ห้องและแต่ละชั้น ระบบการระบายอากาศของอาคาร  
การก�าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล รวมท้ัง ลักษณะของ 
การท�ากิจกรรมและการจัดสรรพื้นที่ในการท�ากิจกรรม
ตามตารางที่โรงเรียนก�าหนด
4. ศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ 

ท�าการศึกษาแบบ Retrospective Cohort 
Study เพื่อหาปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) ท่ีก่อให้
เกิดการระบาดของโรคสุกใสโดยใช้แบบสอบถามที่
สร้างขึ้นสัมภาษณ์เด็กนักเรียน ผู้ปกครองและครูโดย
ก�าหนดประขากร นิยามผู้ป่วยและผู้ไม่ป่วยท่ีใช้ในการ
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ ดังนี้

ประชากรที่จะท�าการศึกษาติดตามคือเด็ก
นักเรียนและครูซ่ึงไม่เคยป่วยเป็นโรคสุกใสมาก่อน 
โดยท�าการศึกษาติดตามระหว่างวันที่  23  มกราคม- 
29 มีนาคม  2559
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ผู้ป่วย (Ill person) เด็กนักเรียนและครู  
ที่มีอาการอย ่างน ้อย2ใน3ของอาการดังต ่อไปนี้  
คือ  ไข้ ตุ่มแดงหรือตุ่มพองใส4 ระหว่างวันท่ี วันที ่ 
23 มกราคม-29 มีนาคม  2559

ผู้ไม่ป่วย (Non-ill person) หมายถึงเด็ก
นักเรียนและครูที่ไม่มีอาการใดๆ ท่ีเข้าได้กับนิยาม 
ผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 23 มกราคม-29 มีนาคม  2559
5.เครื่องมือ สถิติที่ใช ้ และการวิเคราะห์ข ้อมูล
แบบสอบสวนโรคเฉพาะรายของส�านักระบาด
วิทยา และแบบสอบถามสร ้างขึ้นเองวิ เคราะห ์
หาปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคสุกใส 
จัดท�าฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความเสี่ยงสัมพัทธ์ 
(Relative Risk), 95% confidence interval และ 
p-value

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
จากการศึกษาข้อมูลผู้ป่วยโรคสุกใส ตั้งแต่

เดือนมกราคม – มีนาคม 2559 ของอ�าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย โดยเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน  
ย้อนหลัง 5 ปี ดังแสดงในรูปที่ 1 พบว่าเริ่มตั้งแต่กลาง
เดือนมกราคมเป็นต้นมาพบผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน 
5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกันโดยพบผู้ป่วยสูงสุด 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

สถานรับเลี้ยงเด็กแห่งดังกล่าวเปิดรับเลี้ยง
เด็กนักเรียนช่วงอายุ 1-4 ปี  มีเด็กนักเรียนจ�านวน  
61 คนโดยห้องที่ 1 มีเด็กนักเรียนจ�านวน 27 คน 
และห้องท่ี 2 มีเด็กนักเรียนจ�านวน34 คนและมี
ครูจ�านวน 5 คน โรงเรียนเปิดท�าการวันจันทร์ถึง 

สถานการณ์โรคและแนวโน้มโรคสุกใส อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

รูป 1 จ�ำนวนผู้ป่วยด้วยโรคสุกใสจ�ำแนกรำยเดือนอ�ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำยเปรียบเทียบข้อมูล

ปี 2559 กับ ค่ำมัธยฐำน 5ปีย้อนหลัง (ที่มำศูนย์ระบำดวิทยำอ�ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย, 2559)
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วันศุกร์เวลา 07.45-16.30 น. โดยให้เด็กท�ากิจกรรม
ตามตารางกิจกรรมประจ�าวันที่สถานรับเลี้ยงเด็ก 
จัดไว ้  โดยแต่ละห้องจะมีการท�ากิจกรรมต่างๆ  
ร่วมกันในห้องของตนเองแต่กิจกรรมที่เด็กทั้งสองห้อง
จะต้องมาท�าร่วมกันทุกวันคือการเคารพธงชาติและ
ท�ากิจกรรมเข้าจังหวะในบริเวณช้ันล่างของอาคารใน
เวลา 9.00-9.30 น 
ลักษณะทางระบาดวิทยา

พบผู ้ป่วยที่เข้ากับนิยามจ�านวน 49 ราย 
(ผู้ป่วยสงสัยจ�านวน 46 ราย และผู้ป่วยยืนยันจ�านวน 
3 ราย) แบ่งเป็นผู้ป่วยที่ไปรับบริการที่คลินิกจ�านวน  
2 ราย และเป็นผู้ป่วยที่ค้นหาพบเพ่ิมเติม 47 ราย  

ตารางที่ 1 อัตราป่วยโรคสุกใสจ�าแนกตามอายุ และ เพศสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่ง
อ�าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 29 มีนาคม  2559
      ลักษณะทั่วไป ครูและเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง(n=58) ผู้ป่วย (n=49) อัตราป่วย (ร้อยละ)

 อายุ(ปี) 
           1-2 
          มากกว่า 2-3 
          มากกว่า 3-4 
          มากกว่า 4 
เพศ 
          ชาย 
          หญิง

 
7 
33 
13 
5 
 

34 
24

 
6 
30 
10 
3 
 

30 
19

 
85.7 
90.9 
76.9 
60.0 

 
88.2 
79.2

โดยไม่มีผู้ป่วยรายใดเสียชีวิตหรือมีอาการรุนแรงจน
ต้องเข้ารับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากมี
เด็กนักเรียนและครูท่ีเคยป่วยเป็นโรคสุกใสมาก่อน
ในอดีตจ�านวน 8 ราย ดังนั้นจึงเหลือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
(Susceptible population) จ�านวน 58 คน 
ซ่ึงท้ังหมดไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันสุกใสมาก่อน  
ดังนั้นคิดเป็นอัตราป่วย (Attack rate) ในการระบาด
ครั้งนี้จึงคิดเป็นร้อยละ 84.48 (49/58)

โดยผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ย 3 ปี 2 เดือนและพบ
อัตราป่วยสูงสุดในช่วงอายุ 2-3 ปี และพบอัตราป่วย
ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง  (ตารางที่1)  

รูปที ่2 อำกำรทำงคลนิิกของผู้ป่วยโรคสกุใสในสถำนรับเล้ียงเดก็แห่งหน่ึง อ�ำเภอแม่สำยจงัหวดัเชียงรำย

ระหว่ำงวันที่ 23 มกรำคม - 29 มีนำคม  2559
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อาการแสดงทางคลินิกพบว่าทุกรายจะมี 
ผื่นแดง (papule)  โดยพบว่าส่วนใหญ่จะมีไข้น�ามา
ก่อน 1-2 วัน แล้วค่อยออกผื่นแดงและ เป็นตุ่มใส
จากนั้นกลายเป็นแผลตกสะเก็ด  บางรายมีอาการ
ปวดศีรษะ เจ็บคอ ทั้งน้ีพบผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน
ตุ่มติดเชื้อมีหนองเพียง 3 ราย ซ่ึงทุกรายได้รับยา
ต้านจุลชีพ และแผลหายโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
อย่างอื่น  (รูปที่ 2)

จากการจ�าแนกผู้ป่วยตามห้องเรียน พบว่า
ห้องที่พบอัตราป่วยสูงสุดคือห้องที่ 1 รองลงมา ได้แก่
ห้องที่ 2 และพบครูป่วยจ�านวน 1 ราย  (ตารางที่ 3) 

จากลักษณะของเส้นโค้งการระบาด (Epi-
demic curve: รูปที่ 3) พบผู้ป่วยรายแรกเร่ิมป่วย
วันที่ 23 มกราคม 2559 ซึ่ง เป็นเด็กนักเรียนใน 
ห้องที่ 1 ที่ไม่มีประวัติการสัมผัสผู ้ป ่วยโรคสุกใส 

ตารางที่ 3  อัตราป่วยโรคสุกใสจ�าแนกตามห้องเรียนสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่ง   
อ�าเภอแม่สาย   จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 29 มีนาคม  2559

ห้อง ครูและเด็กนักเรียน (คน) ไม่เคยป่วยและไม่เคยได้วัคซีน(คน) ผู้ป่วย (คน) อัตราป่วย (ร้อยละ)

1 27 22 19 86.4

2 34 34 29 85.3

ผู้ดูแลเด็ก 5 2 1 50.0

รวม 66 58 49 84.5

มาก่อนและต่อมาพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
โดยพบผู้ป่วยมากท่ีสุดในระหว่างวันท่ี 2-4 มีนาคม 
2559 

ทั้งนี้พบว่ากิจกรรมที่ด�าเนินการในช่วงก่อน
การระบาดซึ่งท�าให้มีโอกาสเกิดการแพร่เชื้อข้ามห้อง 
ได้แก่การเคารพธงชาติและท�ากิจกรรมเข้าจังหวะ 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเด็กท้ังสองห้องจะต้องท�าร่วมกัน 
ทุกวันในบริเวณช้ันล่างของอาคารในเวลา 9.00- 
9.30 น.

ผลการศึกษาทางห้องปฏิบัติการ	

ผู้ป่วยท่ีเข้านิยามสงสัยท่ีผู้ปกครองยินยอม 
ให้ตรวจมีจ�านวน 3 ราย ผลการตรวจพบว่า ให้ผล 
บวกคือตรวจพบ Multinucleated giant cell  
ทั้งสามราย (ร้อยละ 100)

รูปที่ 3 จ�ำนวนผู้ป่วยโรคสุกใสตำมวันเริ่มป่วยของสถำนรับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่ง อ�ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำยระหว่ำงวันที่ 

23  มกรำคม - 29 มีนำคม 2559 (n=49)

ผู้ป่วยสงสัย

จ�านวนผู้ป่วย (คน)

วันเริ่มป่วย (วัน)ผู้ป่วยยืนยัน



ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙ 117

นิพนธ์ต้นฉบับ
การสอบสวนการระบาดของโรคสุกใส ในสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งหน่ึง 

ใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย วันที่ 23 มกราคม-29 มีนาคม 2559

ผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมในสถานรับเลี้ยงเด็ก

สถานรับเลี้ยงเด็กแห่งดังกล่าวเป็นอาคาร
คอนกรีต 2 ชั้นพื้นปูด้วยกระเบ้ืองทั้งสองชั้น  โดย 
ชั้นบนได้ดัดแปลงเป็นห้องเรียนจ�านวน 2 ห้องโดย
แต่ละห้องมีขนาดพื้นที่ประมาณ 21 ตารางเมตร 
ส่วนชั้นล่างเป็นห้องครัวและลานเปิดโล่งส�าหรับ 
ท�ากิจกรรมร ่วมกันในตอนเช ้าและเล ่นของเล ่น  
โดยลักษณะการจัดพื้นที่ใช้สอย ในแต่ละห้องเรียน 
จะเหมือนกันคือด้านข้างจะเป็นเคาน์เตอร์รวมส�าหรับ
วางของใช้ต่างๆ  ด้านหลังจะเป็นห้องน�้ารวม 1 
ห้องโดยด้านหน้าห้องน�้าจะมีการก่ออิฐสูงประมาณ  
1 ฟุตเพื่อใช้เป็นอ่างซักล้างและเก็บอุปกรณ์ส�าหรับ
ท�าความสะอาดห้องโดยไม่ได้เก็บไว้ในที่มิดชิดและ 
มีถังขยะที่ไม่มีฝาปิดอยู่บริเวณหน้าห้องน�้า ทั้งน้ีพบ
ว่าระบบระบายอากาศเป็นพัดลมท้ังสองห้องโดยม ี
ช่องหน้าต่างห้องละ 6 ช่อง

ลั กษณะการจัดวางที่ นอนส� าหรับ เ ด็ก  
จะวางอยู่บนพื้นห้องและใกล้ชิดกันมากโดยมีระยะ
ห่างกันของท่ีนอนไม่ถึง 50 เซนติเมตรเนื่องจากว่า 
มีเด็กจ�านวนมากเมื่อเทียบกับขนาดของห้อง 

ตารางที่ 4 ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อโรคสุกใสของสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่ง 
อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่ 23 มกราคม-29 มีนาคม  2559 (n=58)

ปัจจัย ป่วย(ร้อยละ) ไม่ป่วย(ร้อยละ) Relative Risk(95% CI) P-value

เพศ

ชาย 31(88.6) 4(11.4) 1.13(0.88-1.45) 0.460

หญิง 18(78.3) 5(21.7) Reference

อายุ

≤ 3 ปี 36(90.0) 4(10.0) 1.24(0.92-1.69) 0.119

> 3 ปี 13(72.2) 5(27.8) Reference

ประวัติสัมผัสใกล้ชิด-ผู้ป่วยโรคสุกใส

ใช่ 47(97.9) 1(2.1) 4.90(1.42-16.92) <0.001*

ไม่ใช่ 2(20.0) 8(80.0) Reference

การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มวันที่ 25 มกราคม 
2559

ใช่ 45(88.2) 6(11.8) 1.54(0.81-2.96) 0.067

ไม่ใช่ 4(57.1) 3(42.9) Reference

ผลการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์

พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ท�าให้เกิดการระบาดของโรคสุกใสในหอผู้ป่วยได้แก่ 
การมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคสุกใสซึ่งหมายถึง 
การสัมผัสโดยตรงจากการเล่นด้วยกัน การใช้อุปกรณ์
สิ่งของหรือกินอาหารร่วมกันรวมท้ังการไอ จามใส่กัน 
(RR=4.90, 95%CI=1.42,16.92,p<0.001) (ตาราง
ที่ 4)

มาตรการควบคุมและป้องกันโรคท่ีได ้
ด�าเนินการไปแล้ว

ปิดสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งดังกล่าวเป็นเวลา 
1 สัปดาห์ร ่วมกับให้ความรู ้และชี้แจงมาตรการ 
ในการควบคุม และป้องกันโรคอีสุกอีใสให้กับครูและ
ผู้ปกครองทราบโดยเน้นการแยกผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการ
สัมผัสคลุกคลี ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้ป่วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเด็กทารกแรกเกิด  ผู้ใหญ่ท่ียังไม่มีภูมิคุ้มกัน 
หรือมีภูมิคุ ้มกันบกพร ่อง และหญิง ต้ังครรภ ์1,2  
เน้นการล้างมือก่อนและหลังการดูแลผู้ป่วยทุกครั้ง 
สวมหน้ากากป้องกันเช้ือโรค (N95) และสวมถุงมือเมื่อ
ต้องสัมผัสผู้ป่วย  ท�าความสะอาดบ้าน  ห้องเรียนและ
ของเล่นทั้งหมดให้สะอาด รวมทั้งถ้าผู้ป่วยมีอาการ
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รุนแรงควรรีบไปพบแพทย์  และขอความร่วมมือ 
ให้ด�าเนินการเฝ้าระวังผู ้ป ่วยรายใหม่ที่เคยสัมผัส
ใกล้ชิดผู ้ป ่วยมาก่อนซึ่งอาจป่วยในโรงเรียนหรือ 
ที่บ้าน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 42 วันคือตั้งแต่วัน
ที่ 10 มีนาคม จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2559 โดย  
ถ้าพบหรือสงสัยว่าป่วยเป็นสุกใสให้แจ้งโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลแม่สายหรือศูนย์ ระบาดวิทยา 
อ�าเภอแม่สายและให้หยุดเรียนอยู่บ้านจนกว่าตุ ่ม
จะตกสะเก็ดทั้งหมดหรือประมาณ 5 วันหลังจากตุ่ม
ขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู ้อื่น1,2 ทั้งนี้ได้แนะน�า 
ผู ้ปกครองให ้ฉีดวัคซีนสุกใส (post exposure  
immunization)แก่เด็กท่ีสัมผัสผู ้ป่วยและยังไม่มี
ภูมิคุ ้มกันโรคสุกใส โดยเฉพาะเด็กอายุมากกว่า 
12 เดือนและผู้ใหญ่โดยแนะน�าให้ฉีดภายใน 3 วัน  
หลังสัมผัสโรคหรืออย่างช้าไม่เกิน 5 วัน หลังสัมผัส
โรค รวมทั้งได้แนะน�าผู้ปกครองให้ฉีดวัคซีนป้องกัน
สุกใสแก่เด็กนักเรียนท่ีไม่ได้สัมผัสผู้ป่วย และยังไม่มี
ภูมิคุ้มกันโรคสุกใส6,7 รวมทั้งได้แจ้งเจ้าของสถานรับ
เลี้ยงเด็กให้ด�าเนินการปรับปรุงในด้านสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน8

ผลจากการด�าเนินมาตรการในการควบคุม   
ป้องกันและเฝ้าระวังโรคสุกใสดังกล่าวข้างต้นเป็น
เวลา 42 วัน พบว่าไม่มีผู้ป่วยเพิ่มเติม โดยการระบาด
ของโรคสุกใสแห่งน้ีส้ินสุดลงวันที่ 20 มีนาคม 2559

อภิปรายผล

การระบาดของโรคสุกใสในครั้งนี้พบใน
เด็กและครูของสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งดังกล่าวมีการ
ระบาดอย่างต่อเน่ือง โดยพบผู ้ป่วยรายแรกตั้งแต ่
วันท่ี 23 มกราคม 2559 ผู้ป่วยรายสุดท้าย วันที่ 20 
มีนาคม 2559 โดยมีผู ้ป่วยสงสัยโรคสุกใส จ�านวน  
49 ราย แยกเป็นเด็กที่เรียนอยู่ในห้องที่ 1 จ�านวน  
19 ราย และห้องที่ 2 จ�านวน 29 รายและครู 1 ราย 
พบผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนคือตุ่มเป็นหนองจ�านวน 
3 ราย   โดยเป็นการระบาดชนิดแหล่งโรคแพร่กระจาย 
(propagated source outbreak) ซึ่งมีการติดต่อ
กระจายคนสู่คนได้โดย การสัมผัสโดยตรงจากการ

สัมผัสของเหลวจากตุ่มน�้า ตลอดจนอาจใช้อุปกรณ์
สิ่งของใช้ร่วมกัน1,2 ร่วมกับการท่ีสามารถติดต่อได้
โดยผ่านทางเดินหายใจ ไอ จาม1,2,9 จึงท�าให้เกิด 
การระบาดได้มาก นอกจากนั้น ระยะติดต่อเริ่มตั้งแต่  
1-2 วัน ก่อนผื่นขึ้นและยังคงแพร่เชื้อได้อีกจนกระทั่ง
รอยโรคตกสะเก็ดท�าให้การเฝ้าระวัง และการคัดกรอง
โรค ท�าได้ยาก1,2,9

ผู้ป่วยท้ังหมดไม่เคยเป็นโรคนี้มาก่อนและ 
ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคสุกใส จึงอาจท�าให้เกิด
การติดเช้ือได้ง่ายและมีอัตราป่วยสูงถึงร้อยละ 84.48 
ซึ่งสัมพันธ์กับการศึกษาในต่างประเทศ10 ท่ีพบว่า 
การได้รับวัคซีนสามารถลดอัตราป่วยโรคสุกใสเหลือ
เพียงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับผู ้ที่ไม่ได้วัคซีนซึ่งม ี
อัตราป่วยโรคสุกใสมากกว่าคือที่ร้อยละ 43  ร่วมไป
กับปัจจัยอื่น เช่นมีการท�ากิจกรรมและรับประทาน
อาหารร่วมกันในห้องท่ีคับแคบมีพื้นท่ีเพียงแค่ 21 
ตารางเมตรต่อห้องซึ่งน้อยกว่าขนาดพื้นที่ต่อเด็กที่
เหมาะสมตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติที่ควรมี
พื้นที่ส�าหรับท�ากิจกรรมอย่างน้อย 2 ตารางเมตรต่อ
เด็ก 1 คน ท�าให้เกิดการแออัดและได้รับการสัมผัส
ใกล้ชิดกันตลอดเวลา รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านสุขอนามัยที่ไม่ดีในเรื่องการจัดการขยะและการ
ท�าความสะอาดห้อง1,2,8  จึงอาจท�าให้เกิดการระบาด
ได้มาก

ภาวะแทรกซ ้อนของโรคสุกใสท่ีจะต ้อง 
ระวัง คือการติดเช้ือแบคทีเรียซ�้าเติม (bacterial 
super-imposed infection) ที่บริเวณตุ่ม น�้าใส 
และกลายเป็นตุ ่มหนอง (pustule) ซ่ึงสาเหตุของ
การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากแบคทีเรียชนิด Group 
A streptococci, Staphylococcus aureus ตาม
ล�าดับ9 ซึ่งในการระบาดครั้งนี้ พบผู้ป่วยที่มีตุ่มหนอง 
ร้อยละ 6.12 (3 ราย) ผู ้ป่วยทุกรายท่ีมีตุ ่มหนอง 
ได ้ รับยาต้านจุลชีพ และแผลหายตกสะเก็ดโดย 
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่น

จากผลการศึกษาทั้งหมดข้างต้น พบว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการระบาดในครั้งนี้ได้แก่  
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การท่ีเด็กนักเรียนและครูไม่มีภูมิคุ ้มกันโรคสุกใส  
ท�าให้ง ่ายต่อการติดเชื้อไวรัสโรคสุกใส ตลอดจน
สามารถแพร่กระจายไปยังเด็กคนอื่นที่มีลักษณะ host 
เหมือนกัน เม่ือร่วมกับปัจจัยเสี่ยงในเร่ืองการสัมผัส
ใกล้ชิดผู้ป่วยโรคสุกใสผ่านการท�ากิจกรรมร่วมกัน 
ทุกวันในสถานที่ ๆ  แออัดและคับแคบร ่วมกับ 
การติดต่อที่ง่ายผ่านทางเดินหายใจ ก็จะเห็นได้ว่า 
การระบาดในคร้ังนี้ มีปัจจัยที่เอื้อต่อการระบาดครบ
ทั้งสามประการตาม Epidemiological Triad11  
จึงท�าให้การระบาดเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย
ปัญหาและข้อจ�ากัดในการสอบสวนและควบคุมโรค

เนื่องจากเด็กนักเรียนและผู้ปกครองจ�านวน
หน่ึงเป็นชาวพม่า ท�าให้มีป ัญหาการสื่อสารต้อง
อาศัยล่ามช่วยในการสอบสวนโรค รวมทั้งการเคลื่อน
ย้ายที่ท�างานข้ามพรมแดนเป็นประจ�าท�าให้ยากต่อ 
การติดต่อประสานงานในการควบคุมโรค นอกจากนี ้
การท่ีผู ้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กจึงท�าให้ไม่ได้รับ
ความร่วมมือในการตรวจยืนยันการวินิจฉัยทางห้อง
ปฏิบัติการ  และการที่สถานพยาบาลเอกชนไม่ได้
รายงานการพบผู้ป่วยมายังศูนย์ระบาดวิทยาอ�าเภอ
แม่สาย ท�าให้การควบคุมการระบาดของโรคไม่ทัน 
ต่อสถานการณ์

สรุปผล	

การศึกษาทางระบาดวิทยา ยืนยันการ
ระบาดของโรคสุกใสในสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งดังกล่าว
จริง ระหว่างวันที่ 23 มกราคม–29 มีนาคม 2559  
ซึ่งผู ้ป่วยเป็นเด็กนักเรียน และครูจ�านวน 49 ราย  
โดยพบภาวะแทรกซ ้อนไม ่ รุนแรงเพียง 3 ราย  
การระบาดของโรคเป็นชนิดแหล่งโรคแพร่กระจาย 
(propagated source outbreak) สาเหตุที่เกี่ยวข้อง
กับการระบาดครั้งนี้มีปัจจัยเสี่ยง คือการที่เด็กนักเรียน
และครู ท่ีป ่วยทั้งหมดไม่มีภูมิคุ ้มกันต ่อโรคสุกใส  
ท�าให้ง่ายต่อการติดเชื้อ ร่วมกับการสัมผัสใกล้ชิด 
ผู ้ป่วยสุกใส ผ่านการท�ากิจกรรมร่วมกันทุกวันใน 
สถานที่ๆ แออัดและคับแคบ จึงท�าให้การระบาด 
เกิดขึ้น  ทั้งนี้จากการควบคุมและเฝ ้าระวังโรค 

เป็นเวลา 42 วัน พบว่าไม่มีผู้ป่วยเพิ่มเติม และการ
ระบาดของโรคสุกใสแห่งนี้  สิ้นสุดลงในวันที่ 20 
มีนาคม 2559

ข้อเสนอแนะ	

ควรแนะน�าผู ้ปกครองฉีดวัคซีนป ้องกัน
โรคสุกใสให้กับเด็กที่ยังไม่มีภูมิคุ ้มกัน ด�าเนินการ 
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  จัดระบบการแจ้งข่าว  
ท่ี ทันต ่อสถานการณ์ รวมท้ังให ้ความส�าคัญกับ 
การสร้างเครือข่ายการรายงานโรคระบาดในพื้นท่ี 
ท้ังในส่วนของภาครัฐและเอกชนเช ่นคลินิกและ 
สถานพยาบาลเอกชน  ทัง้นีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ควรประกาศและบังคับใช้เกณฑ์ขนาดพื้นท่ีต่อเด็ก
และการจัดการขยะท่ีถูกต้องตามมาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กแห่งชาติอย่างจริงจัง
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บทคัดย่อ
ความเป็นมา

วัณโรคนับได้ว่าเป็นโรคติดต่อที่ท�าให้เสียชีวิตและเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขท่ีส�าคัญของท่ัวโลก
โดยประเทศยูกันดาถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 19 จาก 22 ประเทศทั่วโลกที่มีอุบัติการณ์ของวัณโรคสูง 

วัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลความส�าเร็จการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาล
มูลาโก เมืองคัมพาลา ประเทศยูกันดา ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ.2558

วิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษาเป็นแบบ case-control โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยวัณโรคที่เข้ามารับ
การรักษาในโรงพยาบาลมูลาโก จ�านวน 100 คน โดยผู้ป่วยจ�านวน 50 คน ที่มีผลการรักษาส�าเร็จจะเป็นกลุ่ม
ศึกษา และอีก 50 คนที่มีผลการรักษาไม่ส�าเร็จจะเป็นกลุ่มควบคุม เลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการ
สุ่มอย่างง่ายจากผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลการรักษาแล้วในโรงพยาบาลมูลาโก ท�าการเก็บข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่ใน
ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2558 จากบันทึกเวชระเบียนและใช้แบบสอบถามด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ผู้ป่วยที่บ้านของผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและ พหุถดถอยลอจิสติก (Multivariable 
logistic regression) 

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มศึกษา (case) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52 ค่ามัธยฐานของอายุ 30.0 ปี
จบการศึกษา ต�่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 36 สถานภาพสมรส ร้อยละ 72  และผลตรวจหาเชื้อ
เอชไอวีผลบวก ร้อยละ 48 ในกลุ่มควบคุม (control) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64 ค่ามัธยฐานอายุคือ 
27.0 ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 78 สถานภาพสมรส ร้อยละ 48 มีผลเลือดตรวจหา
เชื้อเอชไอวีเป็นบวก ร้อยละ 58 ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุลอจิสติก พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลส�าเร็จ
ของการรักษาวัณโรคอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติมีสองปัจจัยได้แก่เพศหญิง (aOR 3.8, 95% CI, 1.2 - 11.9) 
และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (aOR 3.6, 95% CI, 1.1 – 12.0) 

สรุปและข้อเสนอแนะ

การรักษาวัณโรคให้มีความส�าเร็จของการรักษาเพิ่มมากขึ้นควรส่งเสริมให้มีการสร้างความเข้มแข็งใน
การด�าเนินงานวัณโรคในกลุ่มสตรี และการสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและชุมชน
เพื่อเพิ่มความส�าเร็จในการรักษาวัณโรคในประเทศยูกันดา

ค�าส�าคัญ

ปัจจัยเสี่ยง ผลส�าเร็จการรักษา ผู้ป่วยวัณโรค ประเทศยูกันดา
* ส�ำนักวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย ประเทศไทย
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FACTORS ASSOCIATED WITH SUCCESSFUL TREATMENT OUTCOME AMONG 

TUBERCULOSIS  PATIENTS IN KAMPALA DISTRICT, UGANDA
BanuraAnnet*,**,  DenpongWongwichit*,  Amornrat Anuwatnonthakate*, ***

ABSTRACT 
BACKGROUND

Tuberculosis (TB) is one of the deadliest communicable diseases and a major global 
health problem. Uganda ranked 19th of the 22 high-burdened countries with a high incident rate. 

OBJECTIVE
To examine factors associated with successful treatment outcome among TB patients who 

completed their treatment at Mulago hospital in Kampala district, Uganda, during May to October 
2015.

METHODS
A case–control study of TB patients was conducted, using a simple random technique 

sampling of TB patients from Mulago hospital; and with written consent of subjects face-to-face 
interviews were carried out at household level. Descriptive statistics and multivariable logistic 
regression analysis were performed for data analysis.

RESULTS
The study comprised of 100 subjects: 50 TB patients who had successful treatment out-

come were identified as case group and another 50 TB patients with unsuccessful treatment 
outcome were identified as control group. The majority of case group consisted of females 52%, 
median age of 30, 36% had less than secondary education, 72% were married, 48% were HIV  
positive. Among the control group the majority were males 64%, median age of 27, 78% had 
less than secondary education, 48% were married, 58% were HIV positive. After controlling all  
confounding factors, two potential factors which showed statistically significant and associated 
with successful treatment outcome were being female (aOR 3.8, 95% CI, 1.2 - 11.9) and having 
completed secondary education (aOR 3.6, 95% CI, 1.1 – 12.0) 

CONCLUSION AND DISCUSSION
Strengthening DOT strategy to female and building strong collaboration with the  

education sector to increase successful treatment outcomes of TB disease are needed in Uganda.

KEYWORDS
Factors, Successful treatment outcome, Tuberculosis patients, Uganda.
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INTRODUCTION
Tuberculosis (TB) is one of the oldest 

diseases of humans and it remains one of the 
world’s deadliest communicable diseases and a 
major global health problem responsible for ill 
health among millions of people each year.1-3  
TB ranks as the second leading cause of death 
among infectious diseases worldwide, after the 
human immunodeficiency virus (HIV).1,4 According 
to World Health Organization (WHO) 2015, there 
were an estimated 9.6 million new TB cases in 
2014 globally, of these 12% were HIV positive. 
In this same year TB killed 1.5 million people; 
(1.1) million were HIV- negative and 0.4 million 
HIV- positive.5

 Africa region accounted for 28% of the 
world’s TB cases.5 A major factor  in the ongoing 
TB epidemic is the high burden of HIV co-infection 
 in Sub-Sahara Africa which contributes to increased 
 progression, transmission and mortality of TB.6 
The incidence of TB has risen in  parallel with the 
incidence of HIV infection and this has worsened 
 the TB situation in this region.7In 2014 Africa 
Region had the highest  proportion of TB cases 
co-infected with HIV with an overall estimate 
of 32%.The TB incidence and mortality rates 
in this region are steadily accelerating with 
281 (250 -  313), and 46 (36 - 58) per 100,000  
populations respectively5.

Uganda ranked 19thof the 22 high- 
burdened countries (HBCs) that collectively  
accounted for 80% in 2013 and 83% in 2014 
of the World’s TB cases with an estimated  
incidence rate of 161 (141-183) and mortality of 
12 (8.4-16) 5 per 100,000 population.

Kampala, the capital city of Uganda, with 
an estimated multi-ethnic population of two 
million people has the highest TB prevalence in 
the country, as one in every four TB cases notified 
in Uganda are from Kampala district.8,9 Kampala 
overall accounted for 25% at 47,650 total of 
new and relapse TB cases in Uganda for 2013.9-11 
It also accounts for 30% of the country’s TB 
burden.12 

Year 2015 marked the deadline for 
the global TB targets set in the context of the 
United Nations Millennium Development Goals 
(MDGs) to address the challenges of developing 
countries, change the development trajectory 
and assist people. WHO has been using the Stop 
TB strategy to achieve this goal and the main 
component of this strategy was to increase the 
rate of successful treatment at least to 85% at 
each level. Globally the success rate for new 
cases of TB was 86% for 2013.To achieve the 
MDGs, Uganda needs to have a good strategy to 
achieve successful treatment outcome that a 
success rate was still below 85%. Therefore, this 
study aimed to examine the factors associated 
with successful treatment outcomes of TB among 
TB patients in Kampala District, Uganda to 
enhance and strengthen the TB control  
programme. 

METHODS
Study design 

A case-control study design was used to 
explore the factors associated with successful 
treatment outcomes of TB patients who had their 
treatment outcome between May and October 
2015 at Mulago hospital. Cases included TB  
patients who had successful treatment outcomes  
while control were those who recorded 
unsuccessful treatment outcomes.
Study setting

The study was conducted in Kampala 
district, the capital city of Uganda. Kampala is 
estimated to have a population of approximately 
two million people10. We drew our study sample 
from Mulago hospital records which is Uganda’s 
main National referral hospital and a teaching 
hospital for Makerere college of Health Sciences. 
It serves as a general hospital for Kampala city 
and currently it has a bed capacity of 1,790.13,14

Study population sampling and sampling 
techniques 

This study included 100 TB patients 
who had treatment outcomes between May 
and October 2015. Patients who were below 15 
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years old and transferred out were excluded. 
The study employed a simple random sampling 
technique to select subjects for both case and 
control using a lottery method; all samples 
were selected from existing hospital records.
Sample size calculation 

A total of 100 Samples was considered 
for this study where 50 were cases and 50 
controls matching 1 control per case (1:1). This  
sample size was calculated using James .J.  
Schlesseman’s formula15. We set the probability 
of exposure in cases at 0.7 and the probability of 
exposure in controls at 0.5 basing on a previous 
study carried out in Uganda.16

Research instruments
This study used a structured standard 

questionnaire which was translated into a local 
language used in Kampala district (Luganda) to 
collect data from patients while a check list form 
was used to record patient’s medical history 
from hospital records. All interviews were face 
to face at the patient’s household, the patient 
was free to ask for any clarification whenever he 
/she wished and all questionnaires were checked 
thoroughly to ensure no missing data entries 
before living the house hold.

We developed the questionnaire with 
guidance of a TB professional and also reviewed 
and adopted questions from other authors on 
related studies that had been approved and  
published. The check list form covered the  
medical history of the patient. The main  
questionnaire comprised of two parts: Part one 
covered social demographic characteristics of 
TB patients and part two covered questions 
concerning factors associated with successful 
treatment outcomes among TB patients.

Testing of validity and reliability of  
instruments

Index of item–objective congruence 
(IOC) was used by 3 experts to test for content 
validity of the questionnaire using the scale 
below for each question.17,18

The questionnaire was also piloted 
in local language to 20 people of the same  
characteristics with the study sample to test 
for reliability, Chronbach’s Apha index of  
reliability was calculated using a computer 
statistics program which obtained correlation 
coefficient score of 0.77 which meant the  
questionnaire was consistent and highly reliable.

DEFINITIONS
Successful treatment outcome and 

unsuccessful treatment outcome were defined 
according to WHO1.

Successful treatment outcome was  
defined as patients who completed treatment 
and have two consecutive sputum smear-negative 
results at 5 months and/or at the end of  
treatment (cured and completed treatment)

Cured: A pulmonary TB patient with 
bacteriologically–confirmed TB at the beginning 
of treatment who was smear–or culture–negative 
in the last month of treatment and on the last 
previous occasion.

Completed treatment: A patient who 
completed treatment without evidence of failure 
but with no record to show that sputum smear 
or culture results in the last  month of treatment 
and on at least one previous occasion were 
negative, either because tests were not done or 
because results were unavailable.

Unsuccessful treatment outcome was 
defined as: treatment failure, default, death and 
not evaluated; although this study considered 
only 2 aspects of this definition:

Treatment failure: A TB patient whose 
sputum smear or culture is positive at 5months 
or later during treatment, and 2 Defaulted: A TB 
patient who did not start treatment or whose 
treatment was interrupted for two consecutive 
months or more.

DOT observer: The DOT observer was a 
person who closely observed TB patient taking 
medicine throughout the period of TB treatment 
who was either a volunteer / health care worker 
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or family member.
Data gathering process:

The process for data gathering started 
with introducing the study, study objectives and 
sampling techniques to selected health care 
providers at Mulago TB clinic. One community 
treatment supporter was recommended and 
trained to complement the process of data  
collection and while on training dummy  
interviews were conducted to ensure he  
understood the questionnaire in both English 
and native languages. In consultation with data 
officers at the clinic we observed records and 
selected the samples that we followed up 
for face–to–face interviews. All subjects were  
requested for consent before an interview was 
done and they demonstrated this by signing a 
consent form of which they retained a copy. 
All interviews were done in privacy for about 
20-25 minutes and the subjects were assured of  
confidentiality and the purpose of the information. 
Anonymity was high priority in this study. 
Statistical analysis 

All data analyses were done using a 
computer statistics program. Descriptive statistic 
was applied to describe patient’s characteristics.

In bivariate analysis, we calculated the 
odds ratio (OR) and 95% confidence interval (CI) 
for factors associated with successful treatment 
outcome. We chose variables for multivariate 
analysis based on plausibility, previously pub-
lished evidence, and the P value <0.219. We 
calculated adjusted odds ratios (aOR) for multi-
variate analysis of the final model using manual, 
backwards stepwise selection. Model fit was 
assessed by the Hosmer-Lemeshow goodness-
of-fit test. Variables included in the model were 
evaluated for co-linearity and interactions. 
Ethical approval 

This study was approved by Mae Fah 
Luang University Research Ethics Committee 
on Human Research, Thailand (REC- 58094) 
on 26th, November, 2015, the Mulago Hospital  

Research and Ethics Committee (MREC 881) on 3rd  
November, 2015, Uganda National Council for 
Science and Technology (UNCST SS 3957) on 
09th, November, 2015 and consent was sought 
for  during data collection from each subject. 

RESULTS 
General characteristics of patients 

among case and control groups
The total sample size was one hundred 

patients of whom 50 were TB patients who had 
successful treatment outcome (cured 28 and 
22 completed treatment) these were identified 
as case group; on the other hand of 50 were 
TB patients with unsuccessful treatment  
outcome (failed 39 and 11 defaulted) identified as  
control group. The majority of case group  
consisted of females 52%, had a median age of 
32.0 years and inter quartile range (IQR) 25.0-38.0, 
36% of  them had less  than secondary  
education, 72% were married, an average of 4.5 
people per house hold with an median income 
of 114 United State of America dollars (USD) 
and 46% were HIV positive, while among the 
control group majority were males 64%, with 
a median age of 28.0 and IQR 22.0-34.3 years, 
78% had less than secondary education, 48% 
were married, an average of 3.7 people per 
house hold with an median income of 97 USD 
and 58% were HIV positive. There were nine 
statistically difference variables among case 
and control group including education level, 
marital status, type of TB, TB registration status, 
 number of people in household, tobacco  
smoking, alcohol consumption, treatment 
observer, and missed clinic appointment. 
The characteristics of education level, marital  
status, type of TB, TB registration, tobacco 
smoking, treatment observer, and missed clinic 
were significantly different among case and 
control groups. Details are presented in table 1.
Table 1. Number and percentages of case 
and control groups by social – demographic 
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factors and study factors

Characteristics
Case group  

n (%)
Control group  

n (%)
χ2 p-value

Gender

   Male 24 (48.0) 32 (64.0) 2.60 0.158

   Female 26 (52.0) 18 (36.0)

Age (years)

   15 - 24 11 (22.0) 17 (34.0) 2.92 0.236

   25 - 34 20 (40.0) 21 (42.0)

   ≥35 19 (38.0) 12 (24.0)

Min = 15, Max = 60,  
Median = 30, 

IQR = (25.0 – 38.0)

Min = 15, Max = 66,  
Median = 28 

IQR = (22.0 – 34.3)

Education level

   Less than secondary 18 (36.0) 39 (78.0) 18.96 <0.001*

   Completed secondary 17 (34.0) 8 (16.0)

   Tertiary education 15 (30.0) 3 (6.0)

Marital status

   Married 36 (72.0) 24 (48.0) 6.06 0.014*

   Not married 14 (28.0) 26 (52.0)

House hold income (USD/month)

   <150 32 (64.0) 36 (72.0) 0.71 0.391

   ≥150 18 (36.0) 14 (28.0)

Min= 29, Max= 58 
Median= 114 

IQR= (69.3-171.0)

Min= 23, Max= 514, 
Median= 97 

IQR= (57.0-171.0)

The patient’s HIV status

   HIV-positive 23 (46.0) 29 (58.0) 1.40 0.230

   HIV-negative 27 (54.0) 21 (42.0)

Type of TB 

   Pulmonary TB 39 (78.0) 48 (96.0) 7.13 0.007*

   Extra pulmonary TB 11 (22.0) 2 (4.0)

TB registration status

   New case 49 (98.0) 20 (40.0) 39.30 <0.001*

   Retreatment case 1 (2.0) 30 (60.0)

Number of people in the house hold

   ≤4 27 (54.0) 41 (82.0) 9.08 0.003*

   ≥5 23 (46.0) 9 (18.0)
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Characteristics
Case group  

n (%)
Control group  

n (%)
χ2 p-value

Min = 1, Max=16,  
Mean= 4.5, SD= 2.4

Min= 1, Max= 13, 
Mean=3.7, SD = 2.1

Tobacco smoking

   Yes 3 (6.0) 11 (22.0) 5.35 0.021*

   No 47 (94.0) 39 (78.0)

Alcohol consumption

   Yes 10 (20.0) 20 (40.0) 4.76 0.029*

   No 40 (80.0) 30 (60.0)

Stigma Experience

   Yes 26 (52.0) 34 (68.0) 2.68 0.102

   No 24 (48.0) 16 (32.0)

Treatment observer

   Yes 48 (96.0) 36 (72.0) 10.71 0.001*

   No 2 (4.0) 14 (28.0)

Missed clinic appointment

   Yes 2 (4.0) 14 (28.0) 10.71 0.001*

   No 48 (96.0) 36 (72.0)

Experience of drug side effects

   Yes 43 (86.0) 48 (96.0) 3.03 0.081

   No 7 (14.0) 2 (4.0)
Note. IQR= inter quartile range, USD= US. Dollars, * p-value< 0.05

Factors associated with successful 
treatment outcomes among TB patients 

 During univariate analysis; nine factors 
were statistically significant and these were: 
gender, education, age, marital status, the  
patient’s HIV status, type of TB, tobacco smoking, 
 DOT observer, and missed clinic appointment. 
After adjusting for all other possible confounders 
in multivariate analysis three factors were found 
to be significantly associated with successful 
treatment outcomes and these included gender, 
education and DOT observer. Patients of female 
 gender were more likely to have successful  
TB treatment outcomes (aOR 4.42, 95% CI,  
1.41 - 13.71) than their counterparts of male gender, 
patients with tertiary education were 10 times more 
likely to have successful treatment outcomes 

 (aOR 10, 95%CI, 1.71 - 63.62) than patients with 
less education, and patients with DOT observers 
were significantly associated with successful 
treatment outcomes (aOR 8.30, 95% CI, 1.12 - 
65.20) than patients who never had someone 
to observe their treatment. Details are shown 
in table 2. 
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Table 2. Univariate and multivariate analysis of factors associated with successful treatment 
outcomes among TB patients in Kampala district, Uganda.

Variable
Case 
n (%)

Control 
n (%)

Crude OR 
(95%CI)

Adjusted OR 
(95%CI)

Gender

   Male 24 (48.0) 32 (64.0) Referent Referent

   Female 26 (52.0) 18 (36.0) 1.9 (0.9 – 4.3) 3.8 (1.2 – 11.9)*

Age (years)

   15 - 24 11 (22.0) 17 (34.0) Referent NS

   25 - 34 20 (40.0) 21 (42.0) 1.5 (0.6 - 3.9)

   ≥ 35 19 (38.0) 12 (24.0) 2.4 (0.9 – 7.0)

Education level

   Less than secondary  18 (36.0) 39 (78.0) Referent Referent

   Completed secondary 17 (34.0) 8 (16.0) 4.6 (1.7 – 12.6) 3.6 (1.1 – 12.0)*

   Tertiary education 15 (30.0) 3 (6.0) 10.8 (2.8 – 42.9) 5.9 (0.9 – 8.2)

Marital status

   Married 36 (72.0) 24 (48.0) 2.8 (1.2 – 6.4) 2.8 (0.3 – 6.7)

   Not married 14 (28.0) 26 (52.0) Referent Referent

House hold income (USD)

   < 150 USD 32 (64.0) 36 (72.0) Referent NS

   ≥ 150 USD 18 (36.0) 14 (28.0) 1.4 (0.6 – 3.4)

The patient’s HIV status

   HIV - positive 23 (46.0) 29 (58.0) Referent NS

   HIV - negative 27 (54.0) 21 (42.0) 1.6 (0.7 – 3.6)

Type of TB

   Pulmonary TB 39 (78.0) 48 (96.0) 0.14 (0.1 – 0.7) 0.4 (0.1 – 3.1)

   Extrapulmonary TB 11 (22.0) 2 (4.0) Referent Referent

Number of people in the house hold

  ≤ 4 27 (54.0) 41 (82.0) Referent Referent

  ≥ 5 23 (46.0) 9 (18.0) 3.9 (1.6 – 9.7) 2.2 (0.7 – 6.9)

Tobacco smoking

   Yes 3 (6.0) 11 (22.0) Referent Referent

   No 47 (94.0) 39 (78.0) 4.4 (1.23– 17.0) 2.7 (0.4 – 20.6)

Alcohol consumption

   Yes 10 (20.0) 20 (40.0) Referent Referent

   No 40 (80.0) 30 (60.0) 2.7 (1.1 – 6.5) 1.3 (0.31– 5.7)

Stigma experience
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Variable
Case 
n (%)

Control 
n (%)

Crude OR 
(95%CI)

Adjusted OR 
(95%CI)

   Yes 26 (52.0) 34 (68.0) Referent Referent

   No 24 (48.0) 16 (32.0) 2.0 (0.9 – 4.4) 1.0 (0.3 – 2.9)

Treatment observer

   Yes 48 (96.0) 36 (72.0) 9.3 (2.0 – 43.7) 5.8 (0.8 – 42.9)

   No 2 (4.0) 14 (28.0) Referent Referent

Missed clinic  appointment

   Yes 2 (4.0) 14 (28.0) Referent Referent

    No 48 (96.0) 36 (72.0) 9.3 (1.9 – 43.7) 6.0 (0.6 – 65.6)

Experience of drug side effects

   Yes 43 (86.0) 48 (96.0) Referent Referent

    No 7 (14.0) 2 (4.0) 3.9 (0.8 – 19.8) 8.4 (0.3 – 210.6)
Note. OR = Odds ratio, 95% CI = 95% confidence interval, NS = Not significant,      

 * = Significant at p-value < 0.05

DISCUSSION 
In the present study two factors were 

found significantly associated with successful 
treatment outcomes of TB patients which  
included gender and education level.

The results showed that being female 
gender was significantly associated with  
successful treatment outcomes for TB (aOR 3.8, 
95% CI, 1.2–11.9) as compared to their male 
counterparts. This result is similar with Jamshid, 
et al. who found that being a female was a  
protective factor while male gender was  
associated with unfavorable TB treatment  
outcomes.20 This result also concurs with a 
Globe report on tuberculosis by WHO, 2014 and 
a study done in India that noted more  
successful TB treatment outcomes among  
females than males although the males  
outnumbered the females1,2 respectively.

Successful TB treatment outcome was 
also associated with completed secondary  
education level; results revealed that patients 
who had their education up to completed  
secondary level had more success in their TB 
treatment (aOR 3.6, 95% CI, 1.1–12.0)  
unlike patients with no or lower education such 

as tertiary education and less than secondary. 
This result is similar to the study in Turkey that 
found a significant association between having 
over five years of education (high education) 
and positive treatment outcomes (p < 0.001, 
aOR, 0.26, CI 95%, 0.07-0.89)21.  Another study 
done in Georgia, agrees with these results that 
high level of education is associated with  
successful TB treatment outcomes.22

Having an observer was not significantly 
associated with successful treatment outcome. 
Patients whose treatment was observed  
had more successful treatment outcomes  
compared to patients who were on self- 
administered treatment (aOR 5.8, 95% CI, 0.8–
42.9).This is contrast  with the study in San 
Francisco, California that showed a significantly 
high cure and completion rate among patients 
who were on directly observed therapy.23

Previous studies20,21,24,25 have shown  
association between age and TB treatment  
outcomes, patients in their early years had 
been recorded for better treatment outcomes  
compared to the elderly, which is in contrast to 
the results of this study that found  no association 
between the two. This could have been due 
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to the fact that Uganda’s population is largely 
constituted by the young and the youth rather 
than elderly.

Although married patients were more 
likely to have successful TB treatment outcomes 
than those who were not married, multivariate 
 analysis found no statistical significance. The 
results of this study correspond to Namukwaya, 
et al.; in their study no significance was found 
between marital status and treatment outcomes 
of TB although married patients were more  
likely to have successful treatment outcomes 
than those who were not married.16

HIV-status of the patient was not found 
to be statistically significant in this study. This 
is inconsistent with several other  studies 20,26,27 

that have shown great significance in the HIV-
status of the patient and treatment outcomes 
of TB: HIV- negative patients were recorded 
in the those studies to have more success-
ful treatment outcomes of TB as compared  
to HIV- positive patients. This discrepancy 
could have been due to the fact that this study  
only considered failed and defaulted as  
unsuccessful treatment outcomes, and yet a 
majority of the HIV/TB poor outcomes would 
have died. This study emphasis was on the  
importance of face-to-face interviews; therefore 
dead patients were obviously excluded from 
the study

While previous studies have found  
association between type of TB and treatment 
outcome, this study found no such association. 
This could have been caused by inadequate 
 sample size used. A study by Babatunde,  
recorded more successful treatment outcomes 
in pulmonary TB (PTB) patients than in extra 
pulmonary TB (EPTB) patients 27. Another study 
in Uzbekistan is contrary to the above findings, 
which found EPTB patients had better treatment 
 outcome than PTB, and PTB patients with 
smear positive are mostly recorded for poor 
treatment outcomes.20

Tobacco smoking was not found to be 
significant this is which is contrary to a study by  
Chiang, et al., which revealed that nonsmokers  
had increased cure and treatment completion  
rate compared to smokers.28 Several other  
authors have shown the effects of tobacco 
smoking on TB treatment.29-31 The controversy 
in this study could have been caused by biased 
responses from patients since during treatment 
they had been warned against smoking.  

Missed clinic appointment was not 
found to be significant which is inconsistent with 
a study in Uganda.16 This inconsistence could 
have been due to the use of hospital records to 
identify subjects. These records are subjected 
to error in capturing information which only 
depends on patients reporting to the hospital 
for their appointments. The study showed few 
people who missed clinic appointments hence 
revealing no significance. 

The limitation of this study was a study 
design as case-control study. The study included 
100 samples 50 as cases and 50 controls  
yielding 1:1 case – control ratio however this 
number of samples was small which could have 
affected the results in one way or the other,  
we collected data using a structured  
questionnaire on face- to-face interviews with 
subjects, however to increase accuracy of the 
information medical records were consulted on 
medical history of the patient by using a check 
list form this to was important in reduction of 
recall-bias. 

RECOMMENDATIONS 
The study revealed significant  

association between being female and having 
completed secondary education with successful 
treatment outcomes. Therefore we recommend 
strengthening of the DOT strategy, this will  
reduce on cases of default, lost to follow up, 
treatment failure and increase adherence to 
drugs. This results support the building of a 
strong inter-sectoral collaboration especially 
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between health and education sectors for  
better outcomes of TB treatment in the future.
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บทคัดย่อ
ความเป็นมา

ประชากรไทยป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีความเก่ียวข้องกับพฤติกรรม
สุขภาพและวิถีชีวิตของคนในชุมชน การน�าแนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนเข้ามาผสม
ผสานในการวิจัยนี้คาดว่าจะท�าให้ได้เกิดความร่วมมือในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ได้อย่างยั่งยืนตามมา 

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2  และปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีการศึกษา

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ศึกษาในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีอายุ 15-59 ปี ระดับ
น�้าตาลในเลือด 100-125 mg/dl ดัชนีมวลกาย ≥ 23 kg/m2 ในเทศบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนเมษายนถึง
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 เคร่ืองมือวิจัยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพรรณนา 
และสนทนากลุ่มกับผู้น�าชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�านวน 4 กลุ่มกลุ่มละ 9 คนให้สัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียว
กับพฤติกรรมสุขภาพท่ีเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยค�าถามกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการศึกษา

พฤติกรรมสุขภาพของกลุ ่มตัวอย่างอยู ่ในระดับปานกลางโดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านการจัดการ
ความเครียดดีที่สุด รองลงมาคือการรับประทานอาหาร การออกก�าลังกาย การดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่  
การแก้ไขปัญหา มี 2 แนวทาง คือ 1) ชุมชนควรได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้ให้บริการสุขภาพ รวมทั้งให้บริการ
สุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างต่อเนื่อง  2) ชุมชนควรได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นใน
การจัดบริการสุขภาพที่เหมาะสม

สรุปและข้อเสนอแนะ

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นปัญหาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควรให้ความสนใจในการรณรงค์ 
และการแก้ไขปัญหาโดยการประชุมวางแผนงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถขจัดปัญหาภาวะโรคเรื้อรัง
จากเบาหวานให้ห่างไกลไปจากสุขภาพของคนไทย 

ค�าส�าคัญ

 พฤติกรรมสุขภาพ, โรคเบาหวานชนิดที่ 2, การมีส่วนร่วม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
*อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

** นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
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HEALTH BEHAVIORS IN THE RISK GROUP OF TYPE 2 DIABETES AND 

ASSOCIATED FACTORS RELATED TO COMMUNITY PARTICIPATION AND 

STAKEHOLDERS 
Waratya Kulnitichai, M.S.N*. , Kanjana Tachawong, M.S.N.* , Tavin Wongkuntiya, B.P.H. **

ABSTRACT
BACKGROUND

Type 2 diabetes is consistently found and increasing in Thai population which related to 
their heath behaviors and also life styles in community (environment). Therefore, this research 
study intended to combine the concept of community participation and stakeholder involvement 
for setting a sustainable program for Type 2 diabetes prevention in the community.  

OBJECTIVES
To study health behaviors in the risk group of Type 2 diabetes and to investigate  

associated factors related to community participation and stakeholders in the community for  
Type 2 diabetes prevention. 

METHOD
Participatory action research in the risk group with Type 2 diabetes aged 15-59 years old 

with fasting plasma glucose 100-125 mg / dl, and BMI ≥ 23 kg / m2 in a municipal of one province 
in the northern part of Thailand. Simple random sampling was carried out in 400 participants from 
April to June 2015. Data was collected by semi-structure questionnaire and analyzed data by 
qualitative content analysis.

RESULTS 
Health behavior of all participants was in moderate level with a good average score 

in stress management. Eating behavior, exercise, drinking and smoking were come second for 
health behavior.  There are two possible solutions to this problem: 1) The community should get  
feedback information from health care provider and provide ongoing health services to prevent type 2  
diabetes. 2) The community should be more involved in the provision of appropriate health services.

DISCUSSION AND CONCLUSION
Type 2 diabetes is a problem that all stakeholders in the community should be concerned 

and consistently involve in the campaign prevention of Type 2 diabetes in order to promote  
a healthy life style and decrease the problem of diabetes in Thai population. 

KEYWORD
Health Behavior, Type 2 diabetes, Stakeholders, Community participation

*Nurse Instructor, Adult Nursing, School of Nursing, University of Phayao.

** Public Health Officer. Hospital of District health promotion under Ministry of Public Health.



ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙ 135

นิพนธ์ต้นฉบับ
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และปัจจัยที่

เก่ียวข้องโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความเป็นมา
อุบัติการณ์โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว ในปีพ.ศ. 2551-2552 พบคนไทย 
ป่วยด้วยโรคเบาหวานร้อยละ 6.9 หรือประมาณ 
3.5 ล้านคน พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และมี
ผู้เป็นเบาหวาน 1.1 ล้านคนที่ไม่ทราบว่าตนเองป่วย  
และ 1.7 ล้านคนเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ได้รับการคัด
กรองและการวินิจฉัยโรคเบาหวานที่ล่าช้า จึงส่งผล 
ต่อการได้รับการรักษาที่ต้องใช้ระยะเวลานานมากขึ้น 
หากไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ จะส่ง
ผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานตามมา  
ยิ่ ง เกิดความยุ ่ งยากในการ รักษา และสูญเสีย 
ค ่าใช ้จ ่ายที่สูงขึ้นตามมา1 ในปีพ.ศ. 2555 พบ 
ผู ้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานถึง 1.5 ล้านคน และ 
ในจ�านวนผู้เสียชีวิตประมาณร้อยละ 80 อยู่ในประเทศ
ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง2 โรคเบาหวานไม่ได้พบ
เฉพาะในกลุ ่มวัยกลางคนและวัยผู ้สูงอายุเท่านั้น 
แต่ยังเริ่มพบในกลุ ่มคนอายุน้อยและกลุ ่มเด็กเป็น
ปัญหาสุขภาพทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศ
ก�าลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทยด้วย3 สอดคล้อง
กับผลการด�าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ปี พ.ศ. 2557 ที่ยังไม่ประสบผลส�าเร็จในการควบคุม
โรคเบาหวาน ยังพบผู ้ เป ็นเบาหวานรายใหม่ถึง 
ร ้อยละ 5.53 พบความชุกของโรคเบาหวานใน
วัยผู ้ใหญ่ถึงร ้อยละ 9 มีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป3 

สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลใน 
การควบคุมโรคเบาหวานยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 
ยังมีจ�านวนผู้เป็นเบาหวานที่เพิ่มขึ้น และไม่มีแนวโน้ม
ลดลง จึงควรมุ่งให้ความส�าคัญกับประชาชนกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานให้มากยิ่งขึ้น 

พฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงตามบริบท
สังคมส่งผลต่อภาวะสุขภาพของคนไทย มีความ
เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน และแบบแผนการด�าเนินชีวิตที่
แตกต่างไปจากเดิม เช่น รับประทานอาหารประเภท
ผักและผลไม้ลดลง การรับประทานไม่ถูกสัดส่วน 

ละเลยการออกก�าลังกาย4 ท�าให้คนไทยมีแนวโน้ม 
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสูงขึ้น โดยเฉพาะ
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2  ถ้าหากผู้ป่วยมีภาวะนี้แล้ว
มีการดูแลตนเองท่ีไม่ถูกต้อง จะส่งผลท�าให้เกิดโรค
แทรกซ้อนต่างๆ ตามมา เช่น หลอดเลือดหัวใจตีบ 
กล้ามเนื้อหัวใจวาย หลอดเลือดแดงส่วนปลายและ
หลอดเลือดสมองตีบตัน จอประสาทตาเสื่อม ไตวาย
เรื้อรัง และปลายประสาทอักเสบ เป็นต้น5 ส่งผล 
กระทบต่อระบบบริการสุขภาพและค่าใช้จ่ายของ
รัฐบาลที่เพิ่มขึ้นตามมา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 11 ได้ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่สังคม
ของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอ
ภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้นชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงควรร่วมรับรู ้
ปัญหา และหาทางออกของปัญหาร่วมกับประชาชน
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นี้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ 
คณะผู้วิจัยตระหนักถึงความส�าคัญ และความเร่ง
ด่วนในการด�าเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันการ
เกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ของประชาชนในพื้นท่ี
แห่งหนึ่งในจังหวัดในภาคเหนือตอนบน จึงศึกษา
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมมือกับองค์กรบริหารในชุมชนและ
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาปัญหา เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ทั้งนี้คณะผู้วิจัยคาดหวังว่าประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และกลุ่มคนในชุมชนจะ
เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองจนเกิดความต่อ
เนื่องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และพัฒนา
สู่ความยั่งยืนตามมาในที่สุด

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรค
เบาหวานชนิดที่ 2  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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กลุ่มตัวอย่าง 
ค�านวณขนาดกลุ ่มตัวอย่างจากสูตรของ 

ทาโร ยามาเน6 ก�าหนดระดบัความเชือ่มัน่ที ่95% (.05) 
จากประชากร 484,454 คน7 จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 
400 คน หลังจากน้ันท�าการคัดเลือกโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ตามสัดส่วนให้ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทน 
ของแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรม 
สขุภาพทีเ่สีย่งโรคเบาหวานชนดิที ่2 มเีกณฑ์การคดัเลอืก 
เข้าสู ่การวิจัย (inclusion criteria) คือ เป็นผู ้ที ่
ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน มีอายุ 15-59 ป ี
บริบูรณ์  มีระดับความรู ้สึกตัวดี มีสติสัมปชัญญะ 
ในระหว่างการให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูล และอาศัยในพื้นที่ท�าการศึกษามาแล้วเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ส�าหรับเกณฑ์การคัดอาสา
สมัครออก (exclusion criteria) คือ ผู ้ได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิต
และไม่สามารถให้ข้อมูลได้  

วิธีการศึกษา

การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส ่วนร ่วม 
(Participation Action Research) โดยกลุ่มคนใน
ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเกือบทุกขั้น
ตอน ตั้งแต่การเตรียมชุมชน การก�าหนดประเด็น
ปัญหา เลือกตัดสินใจด�าเนินโครงการและการประเมิน
ผลโดยชุมชน8 เพื่อค้นหาปัญหา แนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชาชน 
กลุ ่มเส่ียง ร่วมกับการประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสุขภาพ8 แนวคิดการจัดการภาวะโรคเรื้อรัง 
และการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ9 เก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2558 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1). น�าหนังสือจากต้นสังกัดถึงผู้น�าชุมชนเพื่อ 
ขอความร่วมมือในการท�าวิจัย

2). เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยและ 
ได้รับอนุญาตเลขที่รับรองโครงการ 5602040027  
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 

3). เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยตามขั้นตอนการ
วิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีจ�านวน  3 ชุด คือ 

ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ชดุที ่2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง10 ในกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนจ�านวน 36 คน โดยแบ่ง
กลุ่มสนทนาออกเป็น 4 กลุ่มละ  9 คน แต่ละกลุ่ม
มีก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจ�านวน 1 คน 
คณะกรรมการหมู่บ้านจ�านวน 1 คน พยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหรือนักวิชาการ
สาธารณสุข 1 คนตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข  
2 คน ตัวแทนกลุ่มกิจกรรมทางสังคม 1 คน ตัวแทน
กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (ไม่ซ�้ากับ
กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน) 2 คน และตัวแทนจาก
องค์การบรหิารส่วนต�าบลกลุม่ละ 2 คน ในแต่ละกลุม่มี
ผู้ด�าเนินการสนทนากลุ่มซึ่งผ่านการอบรมด้านการท�า
กระบวนการกลุ่มมาแล้วเป็นผู้ควบคุมการสนทนา ให้
ค�าแนะน�า และกระตุ้นเชิญชวนให้ผู้ร่วมสนทนา แสดง
ความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ช่วยนักวิจัย 2 คน 
ท่ีช่วยในการจดบันทึกการสนทนา บันทึกบรรยากาศท่ี
เกิดขึ้นในระหว่างการสนทนา บันทึกเสียงการสนทนา 
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมขณะการสนทนา คอยอ�านวย
ความสะดวกต่างๆ ระหว่างการสนทนากลุ่ม หลังจาก
นั้นด�าเนินการสนทนาโดย ผู้ด�าเนินการสนทนาชี้แจง
วัตถุประสงค์ ข้อตกลงเบื้องต้นในการสนทนากลุ่ม 
แนะน�าผู ้ด�าเนินการสนทนาและผู ้ช ่วยผู ้วิจัย การ
ขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนากลุ่ม หลังจากนั้น 
ผู้ด�าเนินการสนทนาเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม
แนะน�าตนเอง เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศความ
เป็นกันเอง และรู ้จักกันในกลุ ่มสนทนา แล้วจึงน�า 
เข้าสู่ประเด็นการสนทนา การสนทนาใช้เวลาทั้งหมด 
90 นาที ในระหว่างการสนทนา ผู้ด�าเนินการสนทนา มี
การสรุปในแต่ละประเด็นที่สนทนาไปแล้วเป็นระยะ ๆ  
และขอคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากนั้นจึงเริ่มประเด็น 
ต่อไปจนกระทั่งได้ข้อมูลครบถ้วน 

ชุดที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบบสอบถามแบ่งเป็น  
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เก่ียวข้องโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4 ด้าน จ�านวน 21 ข้อค�าถาม ประกอบด้วยพฤติกรรม
การออกก�าลังกาย 4  ข้อ พฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร 7 ข้อ พฤติกรรมการจัดการความเครียดจ�านวน 
6 ข้อ และพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่
จ�านวน 4 ข้อ มีค�าตอบให้เลือก 4 ระดับแต่ละข้อ
ค�าถามก�าหนดคะแนนดังต่อไปนี้ คือ คะแนน 60-76  
หมายถึง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดับดีมาก 
คะแนน 40-59  หมายถึง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ในระดบัด ีคะแนน 20-39 หมายถงึ พฤตกิรรมการดแูล
สุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง คะแนน 1-19 หมายถึง 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพระดับน้อย มาก หมายถึง 
กลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน มีความรู้สึก หรือ
มีการปฏิบัติในข้อค�าถามน้ันในระดับมาก ปานกลาง 
หมายถึง กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน มีความ
รู้สึก หรือมีการปฏิบัติข้อค�าถามนั้นในระดับปานกลาง 
น้อย หมายถึง กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานคิดมี
ความรู้สึก หรือมีการปฏิบัติในข้อค�าถามนั้นในระดับ
น้อย ไม่เลย หมายถึง กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบา
หวานรู้สึกว่าไม่สามารถปฏิบัติได้ในข้อค�าถามนั้นเลย 
โดยมีข้อความทางบวก  ข้อ ข้อความทางลบ 11 ข้อ
ได้แก่  ข้อที่ 4,5,6,9,10,11,17,18,19,20,21  

                        ข้อความทางบวก            ข้อความทางลบ
ปฏิบัติเป็นประจ�า 4   คะแนน 1 คะแนน
ปฏิบัติบ่อย ๆ 3  คะแนน 2 คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง  2   คะแนน 3 คะแนน
ไม่เคยปฏิบัติ 1   คะแนน 4 คะแนน

แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรง
คุณวุฒิด้านความสอดคล้อง ความตรงของเนื้อหา 
มีค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหาเท่ากับ .87 ได้ค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาค (Cronbach ,s alpha 
coefficient) เท่ากับ .89 โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 
30-45 นาที สถานที่ใช้ตอบแบบประเมิน คือ ศาลา
อเนกประสงค์ของแต่ละหมู่บ้านซึ่งผู ้วิจัยได้ท�าการ
นัดหมายวันและเวลากับกลุ่มตัวอย่างไว้ก่อนล่วงหน้า 
และผู้วิจัยอยู่ในบริเวณที่กลุ่มตัวอย่างสามารถมองเห็น
ได้ หากมีข้อสงสัยในการตอบแบบสอบถาม สามารถ
เรียกเพื่อสอบถามได้ตลอดเวลา  หลังจากกลุ่มตัวอย่าง

ท�าแบบประเมินเสร็จผู ้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง
และความครบถ้วนของข้อมูลแล้วจึงน�าไปวิเคราะห์
ทางสถิติ

4. วเิคราะห์ข้อมลูส่วนบุคคลและแบบประเมนิ 
พฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2  
โดยใช ้สถิติพรรณนาในการหาร ้อยละ ค ่าเฉลี่ย  
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรม
สุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ส่วนข้อมูล
ท่ีได้จากการสนทนากลุ ่ม วิเคราะห์โดยการน�ามา
แจกแจง จัดหมวดหมู ่ของเนื้อหา แยกประเภท  
ตรวจสอบความถูกต ้องและน�าเสนอในรูปแบบ
บรรยายเชิงเนื้อหา

ผลการศึกษา

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 

62.3 มีอายุระหว่าง 51-59 ปีมากที่สุด (  = 44.6, SD 
12.51, Min = 20, Max = 59) คิดเป็นร้อยละ 47.5 
นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 97.3  มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษามากที่สุดร้อยละ 41.50 และมีอาชีพท�า
นามากที่สุดร้อยละ 56.5 (ตารางที่1) 
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ตอนที่ 2 คะแนนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
ตารางท่ี 2 แสดงช่วงคะแนนทีเ่ป็นไปได้ ช่วงคะแนนทีเ่ป็นจรงิ ค่าคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
โดยรวมและรายด้าน (N=400)

ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลส่วนบุคคล จ�านวน ร้อยละ

เพศ
 หญิง 
         ชาย 
อายุ(ปี) 
              < 30 
             31-40 
             41-50 
     51-59 
 X= 44.6, SD = 12.51 
Min = 20, Max = 59 
อาชีพ 
          รับจ้าง 
          ธุรกิจส่วนตัว 
          ค้าขาย 
          ท�านา 
          นักเรียน/นักศึกษา 
          รับราชการ/     
          รัฐวิสาหกิจ 
นับถือศาสนา 
         พุทธ 
         คริสต ์
ระดับการศึกษา 
       ไม่ได้เรียนหนังสือ 
       ประถมศึกษา 
       มัธยมศึกษา 
       อนุปริญญา (ปวช/ปวส) 
       ปริญญาตร ี
      สูงกว่าปริญญาตรี

 
249 
151 
 
 69 
 58 
 83 
190 
 
 
 
 67 
 23 
 23 
226 
 32 
 29 
 
 
389 
 11 
 
 35 
166 
102 
 46 
 43 
  8

 
62.3 
37.7 
 
17.3 
14.5 
20.8 
47.5 
 
 
 
16.8 
 5.7 
 5.7 
56.5 
8.0 
 7.3 
 
 
97.3 
 2.7 
 
 8.8 
41.5 
25.5 
11.5 
10.8 
1.9

กลุ ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.48, SD = .80)  
โดยคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการ
ความเครียดมีคะแนนมากท่ีสุด ( X = 3.01, SD = .83) 
รองลงมาคือคะแนนเฉลี่ยด้านการรับประทานอาหาร 
(X = 2.86, SD = .87), ด้านการออกก�าลังกาย (X = 
2.06, SD = .80) และคะแนนด้านการสูบบุหรี่และ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
(X = 2.02, SD = .72) ตามล�าดับ(ตารางที่ 2)

ตอนที่ 3 ข้อมูลการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาพฤติกรรมสุขภาพท่ีเสี่ยงต่อโรคเบา
หวานชนิดที่ 2  และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

จากผลการสนทนากลุ่มสรุปประเด็นส�าคัญ
ได้ดังนี้
ด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

กลุ ่มตัวอย่างรับประทานข้าวเหนียวเป็น
อาหารหลักโดยจะนึ่งใส่กระติกไว้รับประทานทั้งวัน 
มื้อเช้าจะประกอบอาหารรับประทานเอง หรือบางมื้อ
จะประกอบอาหารไว้เผื่อมื้อกลางวันด้วย ม้ือกลางวัน
รับประทานอาหารประเภทปิ้ง ย่างหรือทอด ส่วนมื้อ
เย็นมักซื้ออาหารปรุงส�าเร็จประเภทแกงกะทิ แกงคั่ว 
แกงเผ็ด ขนมหวาน เช่น ลอดช่องน�้ากะทิ  ส่วนผลไม้
จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ล�าไย 

พฤติกรรมสุขภาพ ช่วงคะแนน ช่วงคะแนน X SD การแปลผล  
ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เป็นไปได้ ที่เป็นจริง
1. ด้านการรับประทานอาหาร  4-28 9-23 2.86 0.87 ปานกลาง
2. ด้านการออกก�าลังกาย 4-16 4-16 2.06 0.80 ปานกลาง
3. ด้านการจัดการกับความเครียด 4-24 12-24 3.01 0.83 ดี
4. ด้านการสูบบุหรี่และการ 4-16 4-16 2.02 0.72 ปานกลาง
   ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
   พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม 16-84 29-79 2.48 0.80  ปานกลาง
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เงาะ ลิ้นจี่ มะขามหวาน มะม่วง เป็นต้น ดังข้อมูล 
ผู้ให้สัมภาษณ์ดังนี้

“…..ซื้อแกงกะทิถุงที่ตลาดมา มันก็สะดวก
ดี ถ้าชิมแล้วรสชาติจืดก็ปรุงรส เติมน�้าตาล น�้าปลา
เข้าไปหน่อย ถึงจะทานอร่อย…” (หญิง อายุ 50 ปี)

“…..ชอบกินแกงฮังเล ยิ่งถ้าเคี่ยวนาน ๆ  หมู
สามชั้นติดมันละลายในปาก หวาน ๆ  เค็ม ๆ  อร่อยมาก 
…” (หญิง อายุ 48 ปี) 

“…..ที่บ้านน่ึงข้าวกินเองนะ แต่กับน่ะซ้ือที่
ตลาด แกงเขียวหวาน หมูพะโล้ หมูทอด แล้วแต่แม่ค้า
ท่ีเขาปรุงขายในแต่ละวัน ที่ซื้อเพราะมันสะดวกดี…” 
(หญิง อายุ 45 ปี)
ด้านการออกก�าลังกาย  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในวัยท�างาน และ
มีการรับรู้ว่าการออกจากบ้านไปท�านา ท�าสวน ท�าไร่ 
ก็ได้เคลื่อนไหวร่างกาย และถือว่าได้ออกก�าลังกาย 
และยังไม่เห็นประโยชน์ของการออกก�าลังกายในระยะ
ยาวว่าจะช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้อย่างไร กิจกรรม
ที่ปฏิบัติในชุมชนเป็นการออกก�าลังกายที่ประยุกต์มา
จากท่าร�าพื้นบ้านหรือเพลงพื้นบ้าน เช่น การร�าวงย้อน
ยุค การเต้นแอโรบิค และการละเล่นพื้นบ้าน เช่น วิ่ง
เตย ซึ่งวิธีการออกก�าลังกายดังกล่าว ชุมชนได้มีการ
ออกก�าลังกายด้วยการร�าวงย้อนยุคแต่ปัจจุบันได้หยุด
ไปแล้วเน่ืองจากไม่น่าสนใจพอนานไปจึงไม่มีคนเข้า
ร่วม  ดังข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ดังนี้

“…..ตื่นเช้าก็แต่งตัว เดินออกไปดูนาข้าว 
สูบน�้าเข้านา ไปกลับก็เกือบ 3 กิโล ไปทีก็ประมาณ 
1 ชั่วโมง ก็ได้ออกก�าลังแล้วนะ …” (ชาย อายุ 47 ปี)

“…..กลับมาจากที่ท�างานก็เย็นมากแล้ว รู้สึก
เหน่ือย เลยไม่ออกก�าลังกาย…” (หญิง อายุ 38 ปี)

“…..ไม่ได้ออกก�าลังกายทุกวันหรอก เพราะ
ไม่ว่าง ต้องท�างานเลี้ยงลูกช่วยเหลือ ผ่อนภาระค่าใช้
จ่ายในครอบครัว…” (หญิง อายุ 38 ปี)
ด้านการจัดการความเครียด

สภาพปัญหาความเครียดส่วนใหญ่มักมา
จากปัญหาทางเศรษฐกิจและรายได้ในครอบครัว ซึ่ง

คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพท�านา รายรับของแต่ละ
ครอบครัวจึงมีเพียงปีละ 2 ครั้ง จากการท�านาปีและ
นาปรัง หากต้องเผชิญกับสภาพน�้าที่ลดน้อยลงจาก
ฝนไม่ตกตามฤดูกาล หรือสภาวะอากาศที่ย�่าแย่ เกิด
ลมพายุหรือลูกเห็บ รายได้หลักก็จะลดลงตามมาจึง
ท�าให้เกิดความเครียดและมีการจัดการความเครียด
ท่ีไม่เหมาะสม เช่น การไปดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่เพิ่ม
มากข้ึน นอกจากนี้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
ส่วนใหญ่อยู ่ในวัยผู ้ใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือและ
เลี้ยงดูครอบครัวร่วมด้วย ปัญหาดังกล่าวชุมชนมอง
ว่าเป็นกรรม ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ การ
พึ่งศาสนา การสวดมนต์ก่อนนอน เข้าวัดปฏิบัติธรรม
ตามวันส�าคัญทางศาสนา และมีผู ้สูงอายุในชุมชน
และครอบครัวท่ีคอยให้ก�าลังใจจึงจะผ่อนคลายความ
ตึงเครียด และผ่านพ้นเหตุการณ์ต่าง ๆ  ไปได้ ดังข้อมูล
ผู้ให้สัมภาษณ์ดังนี้

“…..เวลามีเร่ืองไม่สบายใจก็ปรับทุกข์กับ
สามี หรือลูกฟังบ้าง เพราะเขาเข้าใจเราที่สุด ช่วยกัน
แก้ปัญหาก็หมดไป...” (หญิง อายุ 47 ปี)

“…..ส่วนมากเป็นปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้ 
ก็จะโทรหาลูกท่ีท�างานอยู่ท่ีกรุงเทพ ฯ ให้ส่งเงินมา
ให้….” (หญิง อายุ 58 ปี)

“…..เวลาเครียด ก็ซื้อเหล้ามามากินกับเพื่อน 
คุยกันแก้กลุ้ม…” (ชาย อายุ 45 ปี)
ด้านการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ 

สาเหตุหนึ่งที่ท�าให ้มีพฤติกรรมดังกล ่าว
เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย มีร้านค้าย่อยที่จ�าหน่ายเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนจ�านวนมาก  เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดพบว่ามีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ทั้งในเพศชายและเพศหญิง เมื่อดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็จะไม่รับประทานอาหาร จะมี
การดื่มกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะงานบุญต่างๆ 
ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมในการแสดงความขอบคุณจาก
เจ้าภาพของงานนั้นๆ กิจกรรมดังกล่าวมีการจัดเกือบ
ทุกเดือน เช่น งานบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน งานบวช 
ผ้าป่าสามัคคี ตานก๋วยสลากหรือสลากภัต เป็นต้น   
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ดังข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ดังนี้
“…..กินเหล้ามานานแล้ว ส่วนมากเป็นเหล้า

ขาว เพราะราคาถูก สังสรรค์ในกลุ่มเพื่อนฝูง กินเหล้า
และสูบบุหรี่ด้วย…” (ชาย อายุ 43 ปี)

“…..บ้านเราเวลามีงานท�าบุญ แต่งงาน หรือ
ขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีการดื่มเหล้า สังสรรค์กันจนดึกดื่น 
มันเป็นแบบน้ีแต่ไหนแต่ไร กลายเป็นวัฒนธรรมไป
แล้ว” (หญิง อายุ 55 ปี)

“…..เวลาเพื่อนฝูงมาหา มันเป็นธรรมเนียม
ท่ีเราเจ้าบ้าน ต้องเล้ียงเหล้า ส่วนใหญ่เป็นเหล้าขาว 
ขวดนึงก็ 30 บาท กินกันที 2-3 ขวด สบายใจ…” 
(ชาย อายุ 50 ปี)

“….สูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุ 17 ปี ไม่ได้เรียน
หนังสือ สมัยนั้นสูบใบยาสูบ สูบวันละ 10 มวน…” 
(ชาย อายุ 55 ปี)
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและตัวแทนผู้น�าในชุมชน

สรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตามมติตัวแทนผู้น�าชุมชน 36 
คน มีดังน้ี
การได้รับข้อมูลย้อนกลับ และการบริการสุขภาพ
จากหน่วยบริการสุขภาพเพ่ือป้องกันการเกิดโรคเบา
หวานชนิดที่ 2 ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ชุมชนรับรู ้ป ัญหาโรคเบาหวานในชุมชน
ว ่ามีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของคนในชุมชนที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนหนึ่งมาจากวิถีชีวิตของคนใน
สังคมที่เข้าสู่ความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น  คนในชุมชน
มีความเป็นอยู่และรายได้ที่ดีขึ้น ส่งผลต่อค่านิยมใน
การด�าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การที่คนใน
ชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีค่านิยมเปลี่ยน
จากการท�าอาหารรับประทานเองเป็นการซื้ออาหาร
ส�าเร็จรูป อาหารถุง หรืออาหารฟาสต์ฟูด (Fast 
food) เนื่องจากรวดเร็วและสะดวก แต่รับประทาน
อาหารประเภทผักลดน้อยลง ละเลยการออกก�าลัง
กาย มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
จึงท�าให้เกิดปัญหาโรคเบาหวานตามมา ทั้งนี้การ

แก้ไขปัญหาของคนในชุมชนจะปฏิบัติตามความรู ้
และประสบการณ์ของตนเองท่ีมีอยู ่เดิม แต่หากมี
เหตุการณ์จนท�าให้ล้มป่วยหรือไม่สบายจะพยายาม
หาทางแก้ไขด้วยตนเองก่อน ซึ่งอาการท่ีเป็นนั้นจะ
ต้องไม่รุนแรง แต่ถ้าหากรุนแรงก็จะไปพึ่งบริการจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในชุมชนหรือสถาน
พยาบาลใกล้บ้าน ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหานี้
คือการได้รับบริการสุขภาพและข้อมูลย้อนกลับจาก
หน่วยบริการสุขภาพในปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เพ่ือป้องกันโรคเบาหวานที่เหมาะสม และมีความ 
ต่อเนื่อง ดังข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ดังนี้

“…..ถ้าชาวบ้านได้รู ้ข ้อมูลและเข้าใจผล 
กระทบที่จะเกิดกับเขาอย่างแท้จริง เชื่อว่าจะป้องกัน
โรคเบาหวานได้ เพราะท่ีผ่านมาบางคนไม่รู ้จริงๆ  
มารู้ตัวอีกทีก็เป็นโรคเบาหวานเสียแล้ว…...” (หญิง 
อายุ 42 ปี) 

 “…..อยากให้ผู ้เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือให้
ความรู้ ให้ข้อมูล เพราะเรียนมาน้อย บางทีหมอพูด
เราก็ไม่เข้าใจเสียทีเดียว….” (หญิง อายุ 54 ปี)

“…..การจัดกิจกรรมโครงการที่ผ่านมา ไม่
สม�่าเสมอ คนจึงไม่เข้าร่วม ควรจัดเป็นช่วง ๆ และมี
หลายกิจกรรม ..…” (ชาย อายุ 48 ปี)
การเพิ่มคุณภาพการบริการสุขภาพโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน

ชุมชนควรได้เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากข้ึน
ในการจัดบริการสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
เพื่อป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ดังข้อมูลผู ้ให้
สัมภาษณ์ดังนี้

“…..ชุมชน ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง 
ปัญหาที่เกิดขึ้น คนที่อยู่ในชุมชนควรรับรู้ และมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา ไม่มากก็น้อย…...” (หญิง 
อายุ 44 ปี) 

 “…..ปัญหาโรคเบาหวานเป็นปัญหาของ
คนในชุมชน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องควร
เป็นผู้น�าและให้ข้อมูลเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาร่วม
กัน….” (ชาย อายุ 47 ปี)
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เก่ียวข้องโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

“…..ที่ผ่านมาเข้าใจว่าการป้องกันโรคเบา
หวานเป็นหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ต้อง
คอยช่วยดูแลเท่านั้น แต่พอรู้ว่าเข้าใจผิด จึงรู้สึกอยาก
เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์และแก้ไขปัญหาร่วม
ด้วย…..” (หญิง อายุ 40 ปี) 

อภิปรายผล

สภาพปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2

กลุ ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในระดับปานกลางจากข้อมูล
การสนทนากลุ่มพบว่าตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบา
หวานชนิดที่ 2 จึงท�าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติตนเพ่ือดูแลสุขภาพของตนเอง สอดคล้องกับ
การศึกษาปัจจัยท�านายพฤติกรรมการสร้างเสริมสุข
ภาพ ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูราพบว่าการการรับรู้
สมรรถนะแห่งตน การได้รับการสนับสนุนทางสังคม 
และการได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานที่ถูกต้อง
เป็นตัวแปรที่สามารถน�ามาท�านายพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพในกลุ ่มเสี่ยงโรคเบาหวานได้ถึง 
ร้อยละ 55.212 อย่างไรก็ตามการจะท�าให้บุคคล 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นั้นควรเกิดจากการตระหนัก
รู้ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานร่วมด้วยซึ่งจากการศึกษา
ความตระหนักรู้ในสิ่งผูกพัน (engagement) เพื่อลด
ความเสี่ยงจากโรคเบาหวานพบว่าความตระหนักรู ้
ยิ่งมีมากเป็นผลท�าให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น13 นอกจากน้ีหากพิจารณาใน
รายด้านของพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างพบ
ว่ามีการจัดการความเครียดได้ดีที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากบริบท วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีพักอาศัยในสังคมกึ่งเมือง กึ่งชนบท มีการปลูกบ้าน
ในเขตพื้นท่ีใกล้เคียงกันโดยเฉพาะในกลุ่มเครือญาติ
เดียวกัน  จึงท�าให้มีการไปมาหาสู่กัน ปรึกษาปัญหา
ต่างๆ ได้ง่าย รองลงมาคือพฤติกรรมการออกก�าลัง
กายอยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน

วัยท�างาน ต้องออกไปท�างานนอกบ้าน จึงท�าให้ใช้ชีวิต
ประจ�าวันด้วยความเร่งรีบ ท�าให้มีเวลา และโอกาส
ในการออกก�าลังกายลดลง ส่วนพฤติกรรมด้านการ
รับประทานอาหาร จากการศึกษาพบว่าในบริบทของ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีการรับประทานอาหารประเภท
แป้ง คือ ข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือ
เน่ืองจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�านาถึงร้อยละ 
46.25 ปลูกข้าวเหนียวไว้เพื่อรับประทานท�าให้เกิด
ความเคยชินกับการรับประทานข้าวเหนียวเนื่องจาก
รับประทานแล้วรู้สึกอิ่มท้องมากกว่ารับประทานข้าว
จ้าว ท�าให้มีพลังงานสามารถในการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ได้อย่างเต็มที่ อย่างไรการรับประทานข้าวเหนียวใน
ปริมาณ 2 - 3 ก�าปั้นในทุกมื้ออาจท�าให้มีโอกาสเสี่ยง
ในการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ได้โดยเฉพาะการ
รับประทานอาหารในช่วงมื้อเย็นเนื่องจากพลังงาน
จากการรับประทานท่ีได้รับไปนั้นไม่ได้ถูกใช้เกิดการ
สะสมจนท�าให้เกิดภาวะอ้วนและเสี่ยงต่อการเกิดโรค
เบาหวานชนิดที่ 2 ตามมา นอกจากนี้แล้วค่านิยม
ในการบริโภคอาหารหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมชนบทสู่ความเป็น
เมืองมากขึ้น จึงท�าให้มีการใช้อย่างเร่งรีบตามท�าให้
มีการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารจานด่วนมาก
ขึ้นก่อให้เกิดโรคอ้วนสอดคล้องกับสถานการณ์ของ
ประเทศไทยซ่ึงพบภาวะอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่หรือกลุ่ม
เสี่ยงต่อโรคเบาหวานถึง 7.7 ล้านคน14

2. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เบาหวานชนิดที่ 2 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.1) ด้านหน่วยงานหรือองค์กรสุขภาพ 
เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ควรมีการส่ง
เสริม ให้ความรู้ และคืนข้อมูลสุขภาพสู่ชุมชน และ 
เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 
2 มากยิ่งขึ้น จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มเสี่ยงโรค
เบาหวานชนิดที่ 2 ส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจ และ
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รับทราบปัญหาสุขภาพของตนเอง และไม่ได้รับการ
สนับสนุนด้านการดูแลภาวะสุขภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานไม่เพียงพอ จากผลการด�าเนินโครงการ
วิจัยในครั้งนี้ท�าให ้เจ ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู ้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน เพื่อน�าไปจัดระบบบริการสุขภาพ พัฒนาและ
ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการสุขภาพ
ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนต่อไป จากรายงานผล
การวิจัยที่ผ่านมาพบว่าในการด�าเนินการป้องกันโรค
เบาหวานของชุมชนที่ผ่านมายังขาดข้อมูลและการ
สะท้อนกลับจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง
อาจท�าให้ไม่เกิดความตระหนักในการป้องกันการ
เกิดโรคเบาหวานและเข้ามามีส ่วนร่วมในการคิด 
หรือวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มคนในชุมชน ดังนั้นจึงควรจัดบริการ
สุขภาพหรือโครงการที่สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน 
พร้อมทั้งการก�ากับติดตามการด�าเนินโครงการอย่าง
สม�่าเสมอและต่อเนื่องจึงจะสามารถป้องกันการเกิด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มเสี่ยงได้  ซึ่งหากมีการ
ติดตามแล้วยังไม่พบผู้เป็นโรคเบาหวาน ก็ควรด�าเนิน
การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น แต่ถ้าตรวจพบว่ามีระดับ
น�้าตาลในเลือดสูงในระยะแรก ควรให้ความส�าคัญกับ
ความสม�่าเสมอในการรักษาเพื่อชะลอการด�าเนินของ
โรคต่อไป8  นอกจากนี้แล้วการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
ที่จะประสบผลส�าเร็จได้นั้นนอกจากการให้ความรู้และ
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพท่ีถูกต้องแก่กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 แล้วนั้น การน�าประสบการณ์
หรือความส�าเร็จในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน
โรคเบาหวานของผู้อื่นมาบอกเล่าให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบา
หวานชนิดที่ 2 ในชุมชนรับรู้และสร้างความตระหนัก
ในการจัดการและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงโรค
เบาหวานชนิดที่ 2 ได้6 นอกจากนี้ควรมีการประเมิน
ปัญหาและความต้องการความต้องการปรับพฤติกรรม
สุขภาพ (Human need for stabilizing tendency) 

ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชนร่วม
ด้วย ซึ่งเมื่อกลุ่มคนดังกล่าวมีการรับรู้ปัญหา สาเหตุ 
รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของตนเองแล้ว
จะน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะ
สมต่อไป15 ซ่ึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นั้นควร
ครอบคลุมท้ังทางด้านการรับประทานอาหาร การออก
ก�าลังกาย การจัดการความเครียด  การงดดื่มเหล้า
และสูบบุหรี่   ทั้งนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน�า
ข้อมูลมาปรับปรุงการด�าเนินงานและคิดกลยุทธ์ เช่น  
การเสริมแรงทางบวกโดยการด�าเนินโครงการเพิ่ม
ทักษะของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในการ
จัดการกับอารมณ์และความเครียด16  ต่อไป 

2.2) ด้านองค์กรชุมชน และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ ดังที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการได้รับข้อมูลป้อนกลับด้าน
ปัญหาสุขภาพแก่กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท�าให้เกิดการตื่นตัว กระตุ้น
ความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตนเอง
มากข้ึน จึงเป็นกุญแจส�าคัญในการท่ีองค์กรสุขภาพ
ควรไขปัญหาของกลุ่มคนเหล่านี้ให้ได้ก่อนการด�าเนิน
กิจกรรมโครงการที่จะอ�านวยให้โอกาสส�าเร็จตามตัว
ชี้วัดนั้นมีค่อนข้างสูงตามมา ข้อมูลป้อนกลับที่จ�าเป็น
ควรประกอบด้วย ข้อมูลภาวะสุขภาพ ผลการประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกัน 
โรคเบาหวาน และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่เหมาะสมกับกลุ่มคนดังกล่าว 
ควรเป็นอย่างไร เป็นต้น17 อีกทั้งควรสนับสนุน 
การจัดตั้งชมรม การจัดบรรยากาศให้กลุ่มเสี่ยงโรค
เบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงได้ง่าย8 

นอกจากน้ีแล้วควรมีการติดตามผลการด�าเนินงาน 
และจัดกิจกรรมกระตุ้นเสริมแรงทางบวกเป็นระยะๆ 
โดยน�าเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การยกย่อง ชมเชย 
หรือการให้รางวัล เพื่อเป็นการคงความต่อเนื่องของ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการ
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พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และปัจจัยที่

เก่ียวข้องโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

1) เทคนิคการสนทนากลุ ่ม เป็นวิธีหนึ่งท่ี
ท�าให้เกิดความร่วมมือจากเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง
ส�าหรับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน จึงสามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้ได้ในการด�าเนินโครงการอื่น ๆ ร่วม
กับชุมชนต่อไปได้

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าผลการ
วิจัยมาใช้ในการออกแบบจัดระบบบริการสุขภาพ
ท่ีสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของคนใน
ชุมชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันโรคเบา
หวานในชุมชนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

1) ศึกษารูปแบบการจัดบริการสุขภาพใน
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

2) ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสริม
พลังอ�านาจในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานเพื่อเป็นข้อมูล
ในการจัดบริการสุขภาพกลุ ่มเสี่ยงโรคเบาหวานให้
มีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู ้ วิ จั ยขอขอบคุณส� านักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห ่ งชาติ  ป ี งบประมาณ 2558   
ท่ีสนับสนุนงบประมาณการด�าเนินการวิจัย  ขอบคุณ
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ที่ให ้
ค�าปรึกษา คณาจารย์และขอบคุณผู้น�าองค์กรชุมชน 
ผู้น�าชุมชน ตัวแทนผู้น�าชุมชนทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
ที่ให้ความร่วมมือ และให้ความช่วยเหลือจนท�าให้การ
วิจัยครั้งน้ีมีความสมบูรณ์ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดิน

อาหารส่วนต้นแผนกศัลยกรรมท่ัวไป โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในผู้ป่วยภาวะเลือด
ออกในทางเดินอาหารส่วนต้นแผนกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์

ภัทราพร แก้วประทุม พ.ย.ม*, สุธาสินีทวีสมบัติ  พย.บ*, อัจฉรา   สุจาจริง พ.ย.ม*

บทคัดย่อ
ความเป็นมา

ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นเป็นภาวะฉุกเฉินที่ส�าคัญพบได้บ่อยและเป็นอันตรายถึงแก่
ชีวิตพบได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการให้การดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนและอัตราการตาย จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์

เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
ส่วนต้น ก่อนและหลังการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก

วิธีการศึกษา

การวิจัยแบบ historical control design กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
ส่วนต้นที่เข้ารับการรักษาแผนกศัลยกรรมทั่วไปที่ก่อนใช้และใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์เดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน 2559 จ�านวน 90 คนโดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการ
ดูแลตามปกติระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน พฤษภาคม 2559 จ�านวน 45 คน และ กลุ่มตัวอย่าง ที่ได้รับการ
พยาบาลและการดูแลโดยใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2559 จ�านวน 
45 คนเครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัยได้แก่ แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทาง
เดินอาหารส่วนต้นของสภาการพยาบาล พ.ศ 2550 แบบบันทึกการเกิดภาวะช็อค แบบบันทึกความเจ็บปวด 
แบบบันทึกภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยแบบบันทึกความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย แบบบันทึกความ
พึงพอใจของผู้ป่วย และแบบบันทึกการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน 
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา t-test และ exact probability test

ผลการศึกษา

กลุ่มที่มีการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก เกิดอัตราการเกิดภาวะช็อคน้อยกว่า อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ (P=0.031)  มีระดับความเจ็บปวด ณ ชั่วโมงที่ 48 และ78 น้อยกว่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(P < 0.0010 และ P = 0.023)  และ การเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยน้อยกว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (P = 0.026) กลุ่มที่มีการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก มีระดับความสามารถในการดูแลตนเอง
ร้อยละ 95.5 และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดร้อยละ 62.2 

สรุปและข้อเสนอแนะ

การน�าแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในผู้ป่วยภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น สามารถ
ลดอัตราการเกิดภาวะช็อคจากการเสียเลือด และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยได้  ผู้ป่วยมีระดับความ
ความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด และมีความสามารถในการดูแลตนเองได้  ดังนั้นควรมีการใช้แนวปฏิบัติการ
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พยาบาลทางคลินิกตั้งแต่แรกรับไว้ในการรักษาและมีการประเมินผลซ�้าอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ได้
รับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่ผู้ป่วย

ค�าส�าคัญ

แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น
* พยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

EFFECTS OF A CLINICAL NURSING PRACTICE GUIDELINE AMONG PATIENTS 

WITH UPPER GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE AT THE GENERAL 

SURGICAL WARD IN CHIANGRAI PRACHANUKROH HOSPITAL
PattharapornKaewprathum  M.N.S*, SuthasineeTaveesombut  B.N.S*,AjcharaSujajing  M.N.S*,

ABSTRACT
BACKGROUND

Upper gastrointestinal hemorrhage is common emergency and life threatening which found 
both domestic and foreign. Therefore, an effective treatment and care is absolutely necessary  to 
reduce possible complications and mortality rate. 

OBJECTIVE
to compare the result of management of upper gastrointestinal hemorrhage by using routine 

and clinical nursing practice guideline

METHODS
This study was historical control design research. The subjects consisted of 90 patients 

with UGIH who were admitted at the general surgical ward in Chiangrai Prachanukroh hospital 
between April and May 2016 who received routine care and 45 patients with UGIH who were 
admitted between July and September 2016 who received the clinical nursing practice guideline.  
The instruments used in this study included the clinical nursing practice guideline for patients 
with UGIH of the Nursing Council 2007, the shock record form, the pain record form, the patient 
complication record form, the patient self-care efficacy questionnaire, the patient satisfaction 
questionnaire, and the unplanned hospital re-admission within 28 days record form.  Data were 
analyzed by using descriptive statistics of frequency, percentage, and mean, as well as inferential 
statistics of t-test and exact probability test.

RESULTS
The subjects who received the clinical nursing practice guideline had a lower rate of shocks 

with statistical significance (P=0.031).  Also, their pain levels at the 48th and 78th hours were lower 
than those of the subjects who received only routine nursing care with statistical significance (P< 
0.001, P = 0.023). Finally, the incidence of complications of the subjects who received the clinical 
nursing practice guidelinewas lower with statistical significance (P = 0.026).The level of self-care 
efficacy of the subjects who received the clinical nursing practice guideline was  95.50 %. Almost 
all of the subjects who received the clinical nursing practice guideline, or %62.20, were highly 
satisfied with the clinical nursing practice guideline.
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บทน�า
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการรักษาภาวะ 

เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper Gas-
trointestinal Hemorrhage) มากขึ้น โดยมีการ
ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น (Esophago-
gastro duodenoscopy; EGD) เพื่อหาสาเหตุและ
ให้การรักษาหยุดเลือด (Endoscopic hemostasis) 
ร่วมกับการใช้ยาทีมีประสิทธิภาพสูง เช่น ยาลดกรด
กลุ่ม proton pump inhibitor ยาลดความดันให้
เส้นเลือดด�าพอร์ทาลกลุ ่ม somatostatin ซึ่งจะ 
สามารถให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ภายใน 1 – 5 วัน ถ้าไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนเกิดขึน้1 ดังนัน้การวนิจิฉยั การคดักรอง 
การประเมิน การช่วยเหลือชีวิต และแนวทางการ
ดูแลรักษาที่ดี รวดเร็วและเหมาะสมในผู้ป่วยที่มีภาวะ 
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น จึงมีความจ�าเป็น
อย่างยิ่งในการลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ
อัตราการตายของโรค2 การรักษาโรคที่เป็นสาเหตุ 
ที่เหมาะสมจะท�าให้ผู้ป่วยรอดชีวิตรวมถึงการป้องกัน
การกลับเป็นซ�้า3แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีวิธีการ
รักษาที่มีประสิทธิภาพ แต่ผู ้ป ่วยกลุ ่มน้ียังมีอัตรา
การครองเตียงสูง ระยะเวลาในการนอนรักษาตัว 
ในโรงพยาบาลนาน และอัตราการเสียชีวิตค่อนข้าง
สูง คือ ร้อยละ 2.4 – 144,5 ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ
ในสัดส่วนของผู ้ป ่วยสูงอายุมากขึ้นและมีโรคทาง 
อายุรกรรมร ่วมหลายโรคและขั้นตอนการรักษา
พยาบาลมีการล่าช้า การเสียชีวิตจากการเสียเลือด
โดยตรง (uncontrolled bleeding) และจากภาวะ
โรคเดิมของผู้ป่วยที่มักจะแย่ลง การรักษาผู้ป่วยไม่
เป็นองค์รวมบางครั้งยังขาดการประสานกันระหว่าง

ทีมสหสาขาซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญ ส่งผลให้เกิดระยะ
เวลาครองเตียงนานขึ้นเกิดผลแทรกซ้อนตามมา 
และอาจเสียชีวิตได้

พยาบาลเป็นหนึ่งในทีมสหสาขาท่ีมีบทบาท
ส�าคัญท่ีให้การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะ
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น ทั้งด ้านการ
ประเมินการการดูแลภาวะ Hypovolemic shock 
การจัดการกับอาการปวดและทุกข์ทรมานต่างๆ  
ของผู้ป่วย แต่ปัจจุบันการให้การพยาบาลและการ
ดูแลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น
ท่ีเข้ารักษาในแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ ยังเป็นลักษณะของงานประจ�า  
เป็นแบบทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง ถึงแม้ว่าได้รับการ
ประเมินสภาพแรกรับ มีการเฝ้าระวังอาการ และ
การดูแลตรวจสัญญาณชีพ มีการดูแลตามการรักษา
ของแพทย์ และการรายงานแพทย์เม่ือพบอาการ
ผิดปกติ แต่การตัดสินใจของพยาบาลยังข้ึนอยู ่กับ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานความรู้ความสามารถ
ของพยาบาลแต่ละคนนอกจากนี้รายงานการบันทึก
อุบัติการณ์ HOIR : Hospital Occurrence Incident 
Report คือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นนอก
เหนือความคาดหมายจากการท�างานปกติ ของกลุ่ม
งานศัลยกรรม ปี 2558 ที่ผ่านมาพบว่า มีการรายงาน
ระดับความเสี่ยงทางคลินิกเก่ียวกับการดูแลผู ้ป่วย
ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น เป็นระดับ 
D (เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู ้ป่วยส่งผลให้ต้องมี
การติดตามเฝ้าระวังอาการต่อ) จ�านวน 2 ครั้ง5 และ
ระดับ F (เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วยเกิดอันตราย

CONCLUSION AND DISCUSSION
Implementing clinical nursing practice guideline to manage patients with upper gastrointestinal 

hemorrhage could reduce the incidence of shock  and other patient complications, increase quality 
care outcomes in patients and increase the ability to care for themselves. Therefore, there should 
be use a clinical nursing practice to achieve better results for patients.

KEYWORDS
clinical nursing practice guideline, upper gastrointestinal hemorrhage 

* Surgery ward, Chiangrai Prachanukroh Hospital.



>>เชียงรายเวชสาร :: CHIANGRAI MEDICAL JOURNAL148

นิพนธ์ต้นฉบับ
ภัทราพร แก้วประทุม, สุธาสินีทวีสมบัติ, อัจฉรา สุจาจริง

ช่ัวคราวและต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น) จ�านวน  
1 คร้ัง พบว่าเป็นความผิดพลาดในการประเมินสภาพ
ผู้ป่วยและการจัดการดูแลผู้ป่วย ซ่ึงหากผู้ป่วยไม่ได้
รับการประเมินและการรักษาทันท่วงที ส่งผลให้การ
ก�าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลไม่ถูกต้องและ 
ไม่ครอบคลุมกับปัญหาของผู้ป่วย ส่งผลต่อคุณภาพ
การดูแลและความปลอดภัยของผู ้ป่วย และท�าให ้
ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น ดังนั้นพยาบาล
เป็นบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด จึงมีบทบาท
ส�าคัญต ้องมีการปรับปรุง คุณภาพการพยาบาล  
ซึ่งคุณภาพการพยาบาลท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
คือการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงาน 
(evidence based practice) เป็นการน�าความรู้ 
ที่ได ้จากผลการวิจัย ต�ารา และเอกสารวิชาการ  
ที่ผ่านการประเมินคุณภาพและระดับความเป็นไปได้
ในการน�าสู่การปฏิบัติมาใช้อ้างอิงในการจัดท�าคู่มือ
หรือแนวปฏิบัติทางการพยาบาลทางคลินิก

จากนโยบายกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ ได ้มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาและการใช้แนว
ปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู ้ป ่วย  
เพื่อให้เกิดบริการพยาบาลที่มีคุณภาพและมีความ
เป ็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะกลุ ่ม
ผู ้ป ่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 
การให้การดูแลรักษาพยาบาลผู ้ป่วยที่รวดเร็วและ
ครอบคลุม จ�าเป็นต้องมีแนวปฏิบัติการพยาบาลทาง
คลินิกที่พัฒนามาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้
พยาบาลสามารถให้การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามมาตรฐานวิชาชีพ6  

ทีมการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมทั่วไป 
จึงได้น�าแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการดูแล
ผู ้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น  
ท่ีพัฒนาโดยสภาการพยาบาล7 มาประยุกต์ใช้ในการ
ให้พยาบาลและการดูแลผู ้ป่วยที่มีภาวะเลือดออก 
ในทางเดินอาหารส่วนต้น ด้วยเหตุนี้ผู ้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาผลของการใช ้แนวปฏิบัติการพยาบาลทาง

คลินิกในผู ้ป ่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร 
ส่วนต้น เพื่อลดการเกิดภาวะ Hypovolemic shock 
ซ่ึงเป็นสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต โดยผู้วิจัย
มุ ่งหวังถึงผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน ์
ในด้านคุณภาพการพยาบาลและการดูแลผู ้ป ่วย 
และมีความเหมาะสมกับหน่วยงาน และท่ีส�าคัญก่อให้
เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลของการใช ้แนวปฏิบัติการ
พยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือด
ออกในทางเดินอาหารส่วนต้น แผนกศัลยกรรม  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห ์  โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะคือ

1. เพื่อเปรียบเทียบผลทางการพยาบาลใน
เรื่อง อัตราการเกิดภาวะช็อคจากการเสียเลือด, ระดับ
ความเจ็บปวด, ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย, การกลับ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 28 วันโดย
ไม่ได้วางแผน (re-admit) ระหว่างกลุ่มผู้ป่วยภาวะ 
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น ท่ีได้รับการ
พยาบาลตามปกติ และกลุ่มท่ีได้รับการพยาบาลโดย
ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก

2. เพื่อศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการ
พยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือด
ออกในทางเดินอาหารส่วนต้น ต่อระดับความสามารถ
ในการดูแลตนเองของผู้ป่วย และระดับความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยต่อการพยาบาลที่ได้รับตามแนวปฏิบัติการ
พยาบาลทางคลินิก

วิธีการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ รูปแบบ historical 
control design เพื่อศึกษาผลของการน�าแนว
ปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกมาใช้ในผู้ป่วยท่ีมีภาวะ 
เลือดออกระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ที่มารับ 
การรักษาในแผนกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ ได้แก่หอผู้ป่วยศัลยกรรม
ชาย 2 และหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ระหว่าง เดือน 
เมษายน ถงึ เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2559 จ�านวน 90 ราย  
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แบ่งเป็นกลุ ่มเปรียบเทียบระหว่างเดือน เมษายน 
ถึงเดือนมิถุนายน 2559ก่อนการใช้แนวปฏิบัติการ
พยาบาลทางคลินิก จ�านวน 45 ราย กลุ ่มศึกษา 
ระหว่างเดือน กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2559  
ท่ีมีการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก จ�านวน 
45 ราย โดยมีการเก็บรวบร่วมข้อมูลดังนี้ 

กลุ่มเปรียบเทียบ ผู้วิจัยเข้ารวบรวมข้อมูล
ของผู ้ป ่วยย้อนหลังจากแฟ้มประวัติผู ้ป ่วยโดยใช้ 
แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยว
กบั ผลตรวจทางห้องปฏบัิตกิารขณะแรกรบั การรกัษา 
ท่ีได้รับ ผลการส่องกล้อง และแบบบันทึกผลของการ
ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกผู้ป่วยประกอบ
ด้วย อัตราการเกิดภาวะช็อกจากการเสียเลือด, ระดับ
ความเจ็บปวด, ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย, การกลับ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 28 วันโดย 
ไม่ได้วางแผน

กลุ่มศึกษาชี้แจงผู้ป่วยให้ทราบวัตถุประสงค์
ของการวิจัยภายและลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
ในแบบพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง หลังจากที่พยาบาล 
ได้น�าแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกมาใช้ในการ
ดูแลผู ้ป ่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วน
ต้น มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย ผู้วิจัยเข้ารวบรวมข้อมูล
ของผู้ป่วยโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบ
บันทึกข้อมูลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษา
ที่ได้รับ ผลการส่องกล้องแบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ 
การเจ็บป่วย และแบบบันทึกผลของการใช้แนว
ปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก ประกอบด้วย อัตรา
การเกิดภาวะช็อกจากการเสียเลือด, ระดับความ
เจ็บปวด, ภาวะแทรกซ้อนของผู ้ป่วยและประเมิน
ความสามารถในการดูแลตนเองของผู ้ป ่วยและ
ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วย ในวันที่ผู ้ป่วยได้รับ 
การจ�าหน่าย  และเก็บรวมรวบข้อมูลการกลับเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 28 วันโดยไม่ได้
วางแผน เมื่อครบ 28 วัน

การวิเคราะห์ข ้อมูล ด ้วยสถิติ  ความถ่ี  
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ

กลุ่มที่ศึกษาด้วย t-test และ exact probability test

ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไปและลักษณะทางคลินิก
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้ ลักษณะ

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม เป็นเพศชายมากกว่าเป็น
สองเท่าของเพศหญิง (ร้อยละ 68.9 และร้อยละ 
80) มีอายุระหว่าง 21-79 ปี โดยทั้ง 2 กลุ่มมากกว่า
ครึ่งหนึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 35-59 ปี (ร้อยละ 71.10)   
ส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งมีอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 49 และ 
ร้อยละ 55.6 )  และมีโรคประจ�าตัว (ร้อยละ 40 และ
ร้อยละ 42.2) ส่วนใหญ่เป็น โรค Cirrhosis (ร้อยละ 
40 และร้อยละ 11.1) มีประวัติการด่ืมสุราสูง (ร้อยละ 
62.2 และร้อยละ 64.4) มีประวัติการใช้ยา NSAID สูง 
(ร้อยละ 100 และร้อยละ 71.4)  (ตารางที่ 1)

ผลการรักษาด้วยการส่องกล้อง EGD Scopy 
ผู้ป่วยท้ัง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ได้รับการส่องกล้อง EGD 
ภายใน 24 ช่ัวโมงแรก (ร้อยละ 93.3 และร้อยละ 100) 
ผลจากการตรวจด้วยการส่องกล้อง พบว่ามากกว่า
ครึ่งหนึ่งเกิดจากภาวะ Esophageal varice bleed-
ing (EVB) (ร้อยละ 60  และร้อยละ48.9) และเกิด
ภาวะ re-bleed ที่ต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน (ร้อย
ละ 20  และร้อยละ15.9) (ตารางที่ 2)
ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก

อัตราการเกิดภาวะช็อคจากการเสียเลือด 
ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
ส่วนต้น กลุ่มผู้ป่วยที่มีการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล
ทางคลินิก มีภาวะช็อคจากการเสียเลือดจ�านวน 7 
ราย (ร้อยละ 37.80) ซึ่งต�่ากว่ากลุ่มผู้ป่วยก่อนใช้
แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกซึ่งเกิดภาวะช็อค
จากการเสียเลือดจ�านวน 17 ราย (ร้อยละ 37.8) เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p=0.031) ) (ตารางที่ 3)

ระดบัความปวดผูป่้วย ระดบัค่าคะแนนความ
ปวดในกลุ ่มที่ก่อนใช้และใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก  
ใน 24 ช่ัวโมงแรกส่วนใหญ่ความปวดอยู่ในระดับมาก 
(7-10 คะแนน) (ร้อยละ 64.4 และร้อยละ 42.2) ไม่มี
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
Control (n= 45) Intervention (n= 45)

n % n % p-value

เพศ
  ชาย 31 68.9 36 80.0 0.334
  หญิง 14 31.1 9 20.0
อายุ

20-34 ปี 3 6.7 4 8.8
  35-59 ปี 32 71.1 32 71.1
>60 ปี 10 22.2 9 20.0
  เฉลี่ย (+SD) 51.2 +13.4 50.4 +11.6 0.326
อาชีพปัจจุบัน    6.6
  เกษตรกร                            6 13.2 4 8.9 0.289
  ค้าขาย  22 49.0 25 55.6
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 17 37.8 13 28.9
  ไม่ประกอบอาชีพ 0 0 3 30.0
โรคประจ�าตัว 25 62.5 23 57.5 0.055
  มี 18 40.0 19 42.2
  ไม่มี 27 60.0 26 57.8
โรคประจ�าตัวที่พบ
   Cirrhosis 7 15.6 5 11.1
   Esophageal varice 5 11.1 5 11.1
   Hypertension 3 6.7 3 6.7
   Diabetic 2 4.4 4 8.9
   อื่นๆ 1 2.2 2 2.2
ประวัติการดื่มสุรา
   ดื่ม 28 62.2 29 64.4 0.500
  ไม่ดื่ม 17 37.8 16 35.6
ประวัติการใช้ยา
   ใช้ 12 26.7 14 31.1 0.191
   ไม่ใช้ 33 73.3 31 68.9
ชนิดของยาที่ใช้
   NSAID 12 100 10 71.4
   Wafarin 0 0 4 28.6

ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p=0.057)  
ระดับค่าคะแนนความปวดใน 48 ชั่วโมงส่วนใหญ่
ความปวดอยู ่ ในระดับปานกลาง (4-6 คะแนน)  
(ร้อยละ 53.3 และร้อยละ 71.1) มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p=< 0.001) ระดับค่าคะแนน
ความปวดใน 72 ชั่วโมงกลุ ่มที่มีการใช้แนวปฏิบัติ
ทางคลินิกความปวดอยู่ในระดับน้อย (1-3 คะแนน)  
(ร้อยละ 46.7) ต�่ากว่ากลุ่มผู้ป่วยก่อนใช้แนวปฏิบัติ
ทางคลินิก ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ (p=< 0.023) (ตารางที่ 4)

อัตราการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย โดยใน 
กลุ ่มผู ้ป ่วยที่มีการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทาง
คลินิกเกิดภาวะแทรกซ้อน 7 ราย (ร้อยละ 15.5)  
ต�่ากว่าในกลุ่มผู้ป่วยก่อนใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล
ทางคลินิกเกิดภาวะแทรกซ้อน 18 ราย (ร้อยละ 
40) พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(p=0.026)  และ Hypovolemic shock เป็นภาวะ
แทรกซ้อนที่พบได้มากที่สุด (ร้อยละ 37.8 และร้อย
ละ 15.5) (ตารางที่ 5 )
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ตารางที่ 4 ค่าคะแนนความปวดของผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น
Control (n= 45) Intervention (n= 45)

n % n % p-value

ระดับคะแนนความปวด
24 ชั่วโมง 0.057
1 -  3 คะแนน 0 0 0 0
4 – 6 คะแนน 16 35.6 26 57.8
7 – 10 คะแนน 29 64.4 19 42.2
    เฉลี่ย (+SD) 2.6 +0.5 2.4 +0.5
48 ชั่วโมง < 0.001
1 -  3 คะแนน 0 0 10 22.2
4 – 6 คะแนน 24 53.3 32 71.1
7 – 10 คะแนน 21 46.7 3 6.7
     เฉลี่ย (+SD) 2.5 +0.5 1.9 +0.5
72 ชั่วโมง 0.023
 1 -  3 คะแนน 0 0 21 46.7
 4 – 6 คะแนน 43 95.6 24 53.3
 7 – 10 คะแนน 2 4.4 0 0
     เฉลี่ย (+SD) 2.0 +0.2 1.5 +0.5

ตารางที่ 2 การรักษา การส่องกล้อง EGD
Control (n= 45) Intervention (n= 45)

ลักษณะ n % n % p-value

Endoscopic treatment
การส่องกล้องEGD
   ไม่ได้ท�า EGD 3 6.7 0 0 0.121
   EGD ภายใน  24 ชั่วโมงแรก 42 93.3 45 100
ผลจากการตรวจ EGD
   Esophageal varice bleeding   
   (EVB) 27 60.0 22 48.9 0.283
   Gastric ulcerbleeding (GUB) 5 11.1 7 15.6
   Duodenal ulcer bleeding   
   (DUB) 8 17.8 4 8.9
   Gastritis 3 6.7 6 13.3
   Mallory weiss tear 2 4.4 6 13.3
การผ่าตัด
   ได้รับการผ่าตัด 9 20.0 7 15.9 0.411
    ไม่ได้รับการผ่าตัด 36 80.0 38 84.1

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างการเกิดภาวะช็อกจากการเสียเลือด
Control (n= 45) Intervention (n= 45)

n % n % p-value
ภาวะช็อกจากการเสียเลือด
   ไม่เกิด 28 62.2 38 84.4
    เกิด 17 37.8 7 15.6 0.031
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การกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน (re-admit) พบว่าโดย
ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทาง
คลินิก มีผู ้ป่วยกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน (re-admit) จ�านวน  
4 ราย (ร้อยละ 8.9) ในกลุ่มผู้ป่วยก่อนการใช้การใช้
แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกจ�านวน 12 ราย 
(ร้อยละ 26.7) ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (p=0.051) (ตารางที่ 6 )

ระดับความสามารถในการดูแลตนเองของ 
ผู ้ป่วย ภายหลังที่มีการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล 
ทางคลินิกในผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
ส่วนต้อน พบว่าผู้ป่วยทั้งหมด 45 ราย มีผู้ป่วยที่มี

ความสามารถในการดูแลตนเอง 43 ราย (ร้อยละ 
95.5) (ตารางที่ 7)

ระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้ป่วย ความ
พึงพอใจของกลุ ่มผู ้ป่วยต่อการได้รับการดูแลตาม
แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก จ�านวน 45 ราย 
พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
ร้อยละ 62.2 รองลงมาผู้ป่วยมีระดับความพึงพอใจ
มาก ร้อยละ 33.3  และ ระดับความพึงพอใจน้อย  
ร้อยละ 4.5  (ตารางที่ 8)

อธิปรายผล

กลุ่มผู้ป่วยที่มีการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล
ทางคลินิกพบว่าอัตราการเกิดภาวะช็อคจากการ
เสียเลือด ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย, การกลับเข้า

ตารางที่ 6 การกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน (re-admit)
Control (n= 45) Intervention (n= 45)

n % n % p-value

การกลับเข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาลซ�้า (re-admit) 12 26.7 4 8.9 0.051

ตารางที่ 5 การเกิดภาวะแทรกซ้อน
Control (n= 45) Intervention (n= 45)

n % n % p-value

ภาวะแทรกซ้อน
  เกิด 18 40 7 15.5 0.026
  ไม่เกิด 27 60 38 84.4
ภาวะแทรกซ้อนที่พบ
   Hypovolemic shock 17 37.8 7 15.5
   Hepatic encephalopathy 1 2.22 0 0

ตารางที่ 7 ระดับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
ลักษณะ จ�านวน ร้อยละ

ความสามารถในการดูแลตนเอง
สามารถดูแลตนเองได้ 43 95.5
ไม่สามารถดูแลตนเองได้ 2 4.5

ตารางที่ 8 ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการได้รับการพยาบาลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
ลักษณะ จ�านวน ร้อยละ

ระดับความพึงพอใจ
  ไม่พอใจ 0 0
  พอใจน้อย 2 4.5
  พอใจมาก 15 33.3
  พอใจมากที่สุด 28 62.2
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ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดิน

อาหารส่วนต้นแผนกศัลยกรรมท่ัวไป โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

รับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 28 วันโดยไม่ได้
วางแผน (re-admit) ต�่ากว่ากลุ่มผู้ป่วยก่อนการใช้แนว
ปฏิบัติทางคลินิก แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก 
ในผู ้ป ่วยภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 
ส่วนต้น ส่วนประกอบที่ส�าคัญ มีเครื่องมือเกิดจา
การปฏิบัติตามแนวคิดของการปฏิบัติการพยาบาล
ตามความรู้เชิงประจักษ์ คือ หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้ปฏิบัติที่มีความเชียวชาญและ
เป็นที่ต้องการของผู้ป่วย8 ย่อมส่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
ตามมา และในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้คัดเลือกแนว
ปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยทีมีภาวะเลือดออก 
ในทางเดินอาหารส่วนต้น โดยพัฒนามาจากสภาการ
พยาบาลประกอบด้วย 1) ประเมินความรุนแรงของ
การเสียเลือด การประเมินปัจจัยเสี่ยง  2) ประเมินการ
ติดตามความก้าวหน้าในการดูแลรักษา 3) ประเมิน 
ความวิตกกังวลของผู้ป่วยและครอบครัว 4) ประเมิน
ความปวดและความไม่สุขสบาย 5) ประเมินภาวะ 
เลือดออกก่อนจ�าหน่ายและความสามารถในการ
ดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง การให้การพยาบาลตาม
แนวปฏิบัติทางคลินิกนี้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได ้มี
การทบทวนสืบค้นส�าหรับการรักษาและการดูแล 
ผู้ป่วยภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น  
ในด้านของการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเลือด
ออกซ�้าและอัตราการเสียชีวิต , Rockall score  
การประเมินการเฝ้าระวังภาวะช็อค และแนวทาง
การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
เฉียบพลัน9,10

การใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกใน
ผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น

ช่วยลดอัตราการเกิดภาวะช็อค เน่ืองจากมี
การปฏิบัติการพยาบาลที่มีแบบประเมินที่ครอบคลุม
ปัจจัยเสี่ยงที่จะท�าให้เกิดภาวะช็อคจากการเสียเลือด 
ท�าให้สามารถประเมินข้อมูล ช่วยในการคัดกรองหรือ
สืบค้นอย่างรวดเร็ว (early detection) ช่วยแยก 
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงต�่าได้ ท�าให้มี
การเฝ้าติดตามระวังอย่างใกล้ชิด (Close observa-

tion) แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกช่วยในการ
ตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาล (Clinical adjust-
ment) และสามารถสรุปปัญหาและอาการส�าคัญ
และแก้ไขอาการได้อย่างรวดเร็วโดยการท�างานร่วม
กับแพทย์ (Notify) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการดูแลผู้ป่วย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ความพึงพอใจของผู ้ป ่วยภาวะเลือดออก 
ในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น พบว่าความพึงพอใจ
โดยรวมอยู ่ในระดับมากท่ีสุด อธิบายได้ว ่าผู ้ป ่วย 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว การสอน
สาธิตให้ผู ้ป่วยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลตนเอง 
อาจส่งผลให้ผู ้ป่วยเห็นผลลัพธ์ที่ดีของการน�าแนว
ปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกมาใช้ ซึ่งปัจจัยที่มีผล 
ต ่อความพึงพอใจของผู ้ป ่วยคือการได ้รับข ้อมูล
ข่าวสาร การได้รับการสอนความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็น 
การได้รับเอาใจใส่จากทีมพยาบาลผู้ดูแล ส่งผลให ้
ผู ้ป ่วยเกิดความพึงพอใจต่อการดูแลท่ีได้รับยังส่ง
ผลต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู ้ป ่วย 
สามารถปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน การ
หลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการก�าเริบของโรค  
ท่ีจะท�าให้ไม่ต้องเข้ารับการรักษาดังนั้นการปฏิบัติ
การพยาบาลทางคลินิกในผู ้ป่วยภาวะเลือดออกใน
ทางเดินอาหารส่วนต้น เป็นปัจจัยท่ีส่งผลลัพธ์ท่ีดี 
ต่อสุขภาพของผู้ป่วยได้

สรุปและข้อเสนอแนะ

ผลจากการน�าแนวปฏิบัติการพยาบาลทาง
คลินิกในผู ้ป ่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร 
ส่วนต้นมาใช้ในการดูแลผู ้ป่วย พบว่าสามารถลด
อัตราการเกิดภาวะช็อคจากการเสียเลือด และลด
การเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย เมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ ่มผู ้ป่วยก่อนการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล
ทางคลินิก และยังพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการดูแล
ตามแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก มีระดับความ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผู้ป่วยมี
ความสามารถในการดูแลตนเองได้ในขณะจ�าหน่าย
กลับบ้าน
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี กับคุณภาพน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิด

สนิทในจังหวัดพะเยา

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี กับคุณภาพน�้าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทในจังหวัดพะเยา

สุภาภรณ์ ใจบุญลือ ภ.บ.*

บทคัดย่อ
ความเป็นมา

การปนเป้ือนเชือ้จุลนิทรย์ีในผลติภณัฑ์น�า้บรโิภคในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ ยงัคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนือ่ง 
แม้ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตน�้าบริโภค ตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี (Good Manufacturing 
Practice : GMP) จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาผลการตรวจ GMP ของสถานที่ผลิตน�้าบริโภค และคุณภาพของน�้าบริโภคด้านจุลินทรีย์
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจ GMP ของสถานที่ผลิตน�้าบริโภคกับคุณภาพน�้าบริโภค

ด้านจุลินทรีย์
3. เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุ และหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน�้าบริโภคด้านจุลินทรีย์ร่วมกับผู้

ประกอบการ

วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจสถานที่ผลิตน�้าบริโภคในจังหวัด
พะเยา จ�านวน 142 แห่ง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการตรวจสถานที่ตามกฎหมายและแบบบันทึกผลการ
ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน 
ได้แก่ สถิติไคสแควร์ ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์สาเหตุ และหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน�้าบริโภคร่วม
กับผู้ประกอบการเฉพาะรายที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ 
ข้อมูลโดย การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา

พบว่า สถานที่ผลิตน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ไม่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 23.9 ผลวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ ไม่ผ่านมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ ร้อยละ 16.9 ผลการตรวจ GMP ของสถานที่ผลิตน�้าบริโภค 
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพน�้าบริโภคด้านจุลินทรีย์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ แนวทางการ
ปรับปรุงคุณภาพน�้าบริโภค คือ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP น�้าบริโภค โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตที่
มีโอกาสเส่ียงต่อการปนเปื้อนจุลินทรีย์

สรุปและข้อเสนอแนะ

การตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ผลิตน�้าบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน และการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่ยังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตน�้า
บริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ

น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี การคุ้มครองผู้บริโภค
*ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ



>>เชียงรายเวชสาร :: CHIANGRAI MEDICAL JOURNAL156

นิพนธ์ต้นฉบับ
สุภาภรณ์ ใจบุญลือ 

A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GOOD MANUFACTURING 

PRACTICE INSPECTION AND QUALITY OF DRINKING WATER WITH SEALED 

CONTAINERS IN PHAYAO 
Supaporn Jaiboonlue. B.S. in pharm.*

ABSTRACT
BACKGROUND

Although there is a good evaluation of manufacturing practice (GMP) in drinking water with 
sealed containers at good level, the microbial contamination of drinking water is still found and 
remain the problem.

OBJECTIVES
1. To investigate GMP inspection result and microbial quality of drinking water with sealed 

containers.
2. To determine the relationship between GMP inspection result and microbial quality of 

drinking water with sealed containers.
3. To analyze and find a recommendation for quality improvement of microbial drinking 

water with manufacturer.

METHODS
This research study was divided into two parts; Part I was a survey study. The samples were 

142 manufacturers of drinking water with sealed containers in Phayao. The data was collected by 
record form and analyzed by descriptive and analytical statistics which is chi-square test. Part II was 
the method to identify causes and find a recommendation for quality improvement of drinking water 
with manufacturers. The data were collected by interview and analyzed by using content analysis.

RESULTS
The study found that 23.9% did not meet the GMP standard and 16.9% of drinking water 

failed to reach the microbiological standard. The relationship between GMP inspection result and 
the microbial in quality of drinking water was statistically significant at P < 0.05. The manufacturers 
require to improve quality of drinking water followed by GMP inspection, especially in the  
manufacturing process with the risk of microbial contamination.

DISSCUSSION AND CONCLUSION 
It should be concerned and continuously promote the surveillance for GMP standard for 

consumer’s safety. The improvement of good practice among manufacturers is needed for the 
consistency of manufacturing, standardized product and consumer protection.

KEYWORDS
drinking water with sealed containers, good manufacturing practice, consumer protection 

*Phayao Provincial Public Health Office
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี กับคุณภาพน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิด

สนิทในจังหวัดพะเยา

ความเป็นมา
ประเทศไทย มีการควบคุมการผลิตน�้ า

บริโภคในภาชนะบรรจุที่ป ิดสนิทที่วางจ�าหน ่าย 
ในท้องตลาด ต ้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) 
ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) ฉบับที่ 256 (พ.ศ.2545) 
ฉบับที่ 284 (พ.ศ.2547) และฉบับปี พ.ศ.2553 เรื่อง 
น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และผู้ผลิตต้อง
มีการควบคุมกระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice : 
GMP) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 220 
(พ.ศ.2544)1

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา    
ได้รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร
ท่ีด�าเนินการโดยส ่วนภูมิภาค ในป ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555, 2556 และ 2557 ซ่ึงท�าการเก็บผลิตภัณฑ์
จากผู้ผลิตและจ�าหน่ายในท้องตลาด จ�านวน 12,979 
ตัวอย่าง 51,178 ตัวอย่าง และ 66,818 ตัวอย่าง  
พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 10.38, 4.13 
และ 3.67 ตามล�าดบั ผลติภณัฑ์ทีพ่บปัญหาคณุภาพสงู 
ได้แก่ น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เนื่องจาก
ตกมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ และความเป็นกรด-ด่าง2-4

สถานที่ผลิตน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุ ท่ี
ปิดสนิททุกแห่งในจังหวัดพะเยา ต้องผ่านการตรวจ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ GMP น�้าบริโภค รวมทั้ง
มีการสุ ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห ์
ทางห ้องปฏิบัติการ จากผลการตรวจเฝ ้าระวัง
สถานที่ผลิตน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุ ท่ีป ิดสนิท  
ในปีงบประมาณ 2555, 2556 และ 2557 พบ
ว่า ผ่านเกณฑ์ ร ้อยละ 95.6, 97.8 และ 91.0  
ตามล�าดับ ส่วนผลการสุ ่มเก็บตัวอย่างน�้าบริโภค
ในภาชนะบรรจุที่ป ิดสนิทส ่งวิ เคราะห ์ทางห ้อง 
ปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2555, 2556 และ 2557 
จ�านวน 19 ตัวอย่าง 30 ตัวอย่าง และ 30 ตัวอย่าง 
พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 26.32, 53.33 
และ 40.00 ตามล�าดับ เน่ืองจากตกมาตรฐานด้าน

จุลินทรีย์ และความเป็นกรด-ด่าง โดยปัญหามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ด้านความเป็นกรด-ด่าง มีแนวโน้มลดลง 
(ร้อยละ 15.8, 26.7 และ 10.0 ตามล�าดับ) ในขณะ
ที่ปัญหามาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านจุลินทรีย์ มีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 15.8, 26.7 และ 30.0 ตามล�าดับ) 
โดยเฉพาะการพบเชื้อโคลิฟอร์ม และอี.โคไล ซึ่งเป็น
ตัวช้ีวัดว่าน�้าบริโภคนั้นไม่มีความสะอาดเพียงพอและ 
อาจไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค5

จากสภาพปัญหายังคงพบการปนเปื ้อน
เชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุ 
ท่ีปิดสนิท แม้ผลการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตตาม
หลักเกณฑ์ GMP น�้าบริโภค จะอยู ่ในเกณฑ์ท่ีดี  
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจจะท�าการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างผลการตรวจ GMP ของสถานท่ีผลิตน�้าบริโภค
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทกับคุณภาพน�้าบริโภคด้าน
จุลินทรีย์ในจังหวัดพะเยา เพื่อน�าผลการศึกษาไป
พัฒนาการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาผลการตรวจ GMP ของสถาน
ที่ผลิตน�้าบริโภค และคุณภาพของน�้าบริโภคด้าน
จุลินทรีย์

2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจ 
GMP ของสถานท่ีผลิตน�้าบริโภคกับคุณภาพน�้าบริโภค
ด้านจุลินทรีย์

3. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ และหาแนวทางใน
การปรับปรุงคุณภาพน�้าบริโภคด้านจุลินทรีย์ร่วมกับ 
ผู้ประกอบการ

วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้  ด�าเนินการระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2557 – กรกฎาคม 2559 

แบ่งการด�าเนินการออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ สถานที่ผลิต

น�้าบริโภคในจังหวัดพะเยา จ�านวน 142 แห่ง 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 

1. แบบบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตน�้า
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ตส.3(50))
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2 .  แบบบันทึกผลการตรวจวิ เคราะห ์
คุณภาพน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิททางห้อง 
ปฏิบัติการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย) 
เฉพาะด้านจุลินทรีย์ของสถานที่ผลิตในจังหวัดพะเยา
การเก็บรวบรวมข้อมูล ด�าเนินการดังนี้

1. ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตน�้า
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามเกณฑ์ GMP  
น�้าบริโภค ด�าเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ทั้งในระดับจังหวัดและระดับ
อ�าเภอของจังหวัดพะเยา โดยใช้แบบบันทึกการตรวจ
สถานที่ตามกฎหมาย (ตส.3(50)) ซึ่งเกณฑ์ผ่านของ
การประเมินตาม GMP น�้าบริโภคที่กฎหมายระบุ คือ 
คะแนนในแต่ละหมวดและคะแนนรวมทุกหมวดต้อง 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 และไม่พบข้อบกพร่องที่
รุนแรง1 

2. ผลการตรวจวิเคราะห์น�้าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท ด�าเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับอ�าเภอของจังหวัดพะเยา เก็บรวบรวมตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ ส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย เกณฑ์ผ่านของผล
การตรวจวิเคราะห์ใช้มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เฉพาะเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านจุลินทรีย์เท่าน้ัน คือ ต้องตรวจพบบักเตรีชนิด 
โคลิฟอร์ม (Coliform) น้อยกว่า 2.2 ต่อน�้าบริโภค 100 
มิลลิลิตร โดยวิธี most probable number (MPN) 
ต้องตรวจไม่พบ อี.โคไล (E.coli) และต้องไม่มีจุลินทรีย์ 
ท่ีท�าให้เกิดโรค1

3. การหาความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจ 
GMP ของสถานที่ผลิตน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ 
ปิดสนิทกับคุณภาพน�้าบริโภคด้านจุลินทรีย์ เมื่อได ้
ผลการตรวจสถานที่และผลการตรวจวิ เคราะห ์
ผลิตภัณฑ์ น�ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางสถิติ ก�าหนดระดับนัยส�าคัญที่ 0.05  
แปลผลโดยใช ้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive  

statistics) และอธิบายความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคส
แควร์ (Chi-Square)

ส่วนท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์สาเหตุ และหา
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน�้าบริโภคร่วมกับ
ผู้ประกอบการเฉพาะรายที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานด้านจุลินทรีย์

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบ
สัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้างชนิดค�าถามปลายเปิด 
เกี่ยวกับสาเหตุที่ท�าให้น�้าบริโภคไม่ผ่านมาตรฐานด้าน
จุลินทรีย์และวิธีการจัดการแก้ไข

การเก็บรวบรวมข้อมูล ด�าเนินการโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเฉพาะรายท่ีผลิตภัณฑ์
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ และน�าข้อมูล 
ที่ได ้มาวิเคราะห์ข ้อมูลโดย การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis)

ผลการศึกษา

1. ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม
หลักเกณฑ์ GMP น�้าบริโภคและผลการตรวจ
วิเคราะห์น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้าน
จุลินทรีย์

การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน�้าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จ�านวน 142 แห่ง ตามหลัก
เกณฑ์ GMP น�้าบริโภค พบว่า ผ่านมาตรฐาน (ร้อยละ 
76.1) ไม่ผ่านมาตรฐาน (ร้อยละ 23.9) ซ่ึงในกลุ่มท่ีไม่
ผ่านมาตรฐาน มี 3 แห่ง ท่ีตรวจพบข้อบกพร่องรุนแรง 
ประเด็นที่ตรวจพบคือ มีการใช้สายยางบรรจุน�้านอก
ห้องบรรจุ และประตูห้องบรรจุช�ารุดท�าให้ไม่สามารถ
ป้องกันการปนเปื้อนขณะบรรจุ ดังแสดงในตารางที่ 1

เมื่อจ�าแนกตามหลักเกณฑ์ GMP น�้าบริโภค
รายหมวด พบว่า หมวดที่ 2 เครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์การผลิต และหมวดที่ 4 ภาชนะบรรจุ ผ่าน
เกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนหมวดที่ 3  
แหล่งน�้า การปรบัคุณภาพน�า้ และการควบคมุคณุภาพ
มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.1  
ดังแสดงในตารางที่ 2
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หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี กับคุณภาพน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิด

สนิทในจังหวัดพะเยา

หมายเหตุ  * ได้คะแนนแต่ละหมวดหรือคะแนนรวมทุกหมวด < ร้อยละ 60 หรือตรวจพบข้อบกพร่องที่รุนแรง

ระดับคะแนน จ�านวน ร้อยละ

ผ่านมาตรฐาน 
   ระดับดีเยี่ยม (ได้คะแนนรวม ≥ ร้อยละ 90) 
   ระดับดีมาก (ได้คะแนนรวมร้อยละ 80-89) 
   ระดับดี (ได้คะแนนรวมร้อยละ 70-79) 
   ระดับพอใช้ (ได้คะแนนรวมร้อยละ 60-69) 
ไม่ผ่านมาตรฐาน*  
   ได้คะแนนรวม < ร้อยละ 60 
   ได้คะแนนบางหมวด < ร้อยละ 60  
   ตรวจพบข้อบกพร่องรุนแรง

108 แห่ง 
13 แห่ง 
26 แห่ง 
58 แห่ง 
11 แห่ง 
34 แห่ง 
2 แห่ง 
29 แห่ง 
3 แห่ง

76.1 
 
 
 
 

23.9

ตารางที่ 1 ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามเกณฑ์ GMP น�้าบริโภค จ�าแนกตามระดับคะแนน (N = 142)

หมวดของ GMP 

1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต  
2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต  
3. แหล่งน�้า การปรับคุณภาพน�้า และการควบคุม 
    คุณภาพมาตรฐาน  
4. ภาชนะบรรจุ  
5. สารท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อ  
6. การบรรจุ  
7. การสุขาภิบาล  
8. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน  
9. บันทึกและรายงาน 

คะแนนเฉลี่ย ± S.D. (ร้อยละ) 

79.94 ± 10.04 
84.09 ± 7.81 
68.17 ± 16.02 

 
76.94 ± 11.38 
76.93 ± 13.14 
88.51 ± 12.14 
74.09 ± 11.27 
74.75 ± 12.50 
69.51 ± 18.03

จ�านวนสถานที่ผลิตที่ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ) 

141 (99.3) 
142 (100.0) 
118 (83.1) 

 
142 (100.0) 
139 (97.9) 
140 (98.6) 
141 (99.3) 
140 (98.6) 
125 (88.0)

คะแนนรวม 77.07 ± 8.53 108 (76.1)

ตารางที่ 2 ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP น�้าบริโภค จ�าแนกรายหมวด (N = 142)

รายการทดสอบ 

โคลิฟอร์ม (MPN Coliform)  
อี.โคไล (E.coli) 
แซลโมเนลลา (Salmonella spp.)  
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส  
(Staphylococcus aureus)

มาตรฐานก�าหนด 

น้อยกว่า 2.2 ต่อ 100 มิลลิลิตร 
ไม่พบ 
ไม่พบใน 100 มิลลิลิตร 
ไม่พบใน 100 มิลลิลิตร

ไม่ผ่าน (ร้อยละ) 
24 (16.9) 
3 (2.1) 
0 (0) 
0 (0) 

 

24 (16.9)

ตารางที่ 3 ผลการตรวจวิเคราะห์น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้านจุลินทรีย์ (N = 142)
ผลตรวจวิเคราะห์ 

ผ่าน (ร้อยละ) 
118 (83.1)  
139 (97.9)  
142 (100.0) 
142 (100.0)  

 

118 (83.1)รวม

การตรวจวิเคราะห์น�้าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท จ�านวน 142 ตัวอย่าง พบว่า ไม่ผ่าน
มาตรฐานด้านจุลินทรีย์ จ�านวน 24 ตัวอย่าง (คิดเป็น 
ร้อยละ 16.9) เนื่องจาก ตรวจพบโคลิฟอร์ม (MPN 
Coliform) มากกว่ามาตรฐานก�าหนด โดยม ี3 ตวัอย่าง 
ที่นอกจากจะตรวจพบโคลิฟอร์มมากกว่ามาตรฐาน
ก�าหนดแล้ว ยังตรวจพบการปนเปื ้อนเช้ือ อี.โคไล 
(E-coli) ด้วย ดังแสดงในตารางที่ 3

2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลการตรวจ GMP ของสถานที่ผลิตน�้าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทกับคุณภาพน�้าบริโภคด้าน
จุลินทรีย์

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ตรวจ GMP ของสถานท่ีผลิตน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุ 
ที่ปิดสนิทกับคุณภาพน�้าบริโภคด้านจุลินทรีย์ โดยใช้
สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า ผลการ
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ตรวจ GMP ในหมวดที ่3 แหล่งน�า้ การปรบัคณุภาพน�า้ 
และการควบคมุคณุภาพมาตรฐาน และผลการประเมนิ  
GMP รวม มีความสัมพันธ์กับคุณภาพน�้าบริโภค
ด้านจุลินทรีย์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
(P-value = 0.032 และ 0.026 ตามล�าดับ) ดังแสดง
ในตารางที่ 4

3. ผลการวิเคราะห์สาเหตุ และหาแนวทาง
ในการปรับปรุงคุณภาพน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ 
ปิดสนิทร่วมกับผู้ประกอบการ

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท่ีผลิตภัณฑ์
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ พบว่า สาเหตุ
ที่คุณภาพน�้าบริโภคไม่ผ่านมาตรฐานด้านจุลินทรีย์
ในมุมมองของผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า  

  ผ่าน  ไม่ผ่าน Chi-squared p-value 
  จ�านวน (ร้อยละ) จ�านวน (ร้อยละ) 

หมวดที่ 1 สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 
     ผ่าน  117 (83.0) 24 (17.0) 0.205 1.000 
     ไม่ผ่าน  1 (100.0) 0 (0.0) 
หมวดที่ 3 แหล่งน�้า การปรับคุณภาพน�้า  
และการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน  
     ผ่าน  102 (86.4) 16 (13.6) 5.552 0.032* 
     ไม่ผ่าน  16 (66.7) 8 (33.3) 
หมวดที่ 5 สารท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อ 
     ผ่าน  116 (83.5) 23 (16.5) 0.589 0.429 
     ไม่ผ่าน  2 (66.7) 1 (33.3)   
หมวดที่ 6 การบรรจ ุ
     ผ่าน  116 (82.9) 24 (17.1) 0.413 1.000 
     ไม่ผ่าน  2 (100.0) 0 (0.0) 
หมวดที่ 7 การสุขาภิบาล 
     ผ่าน  117 (83.0) 24 (17.0) 0.205 1.000 
     ไม่ผ่าน  1 (100.0) 0 (0.0) 
หมวดที่ 8 บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน 
     ผ่าน  117 (83.6) 23 (16.4) 1.582 0.310 
     ไม่ผ่าน  1 (50.0) 1 (50.0) 
หมวดที่ 9 บันทึกและรายงาน 
     ผ่าน  104 (83.2) 21 (16.8) 0.008 1.000 
     ไม่ผ่าน  14 (82.4) 3 (17.6) 
ผลการประเมิน GMP รวม 
     ผ่าน   94 (87.0) 14 (13.0) 4.982 0.026* 
     ไม่ผ่าน   24 (70.6) 10 (29.4)

หมายเหตุ  *p-value < 0.05, หมวดที่ 2 และ หมวดที่ 4 สถานที่ผลิตผ่านเกณฑ์การตรวจทุกแห่ง

ผลการตรวจวิเคราะห์น�้าบริโภคด้านจุลินทรีย์
รายการ

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจ GMP จ�าแนกรายหมวด กับคุณภาพน�้าบริโภคด้านจุลินทรีย์

เกิดจากไม่ได้เติมคลอรีนในน�้าดิบ ไม่ทราบว่าน�้าดิบมี
ปริมาณคลอรีนเพียงพอในการฆ่าเช้ือหรือไม่ เนื่องจาก  
ไม่ได้ใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นในการตรวจสอบ เกรง
ว่าการเติมคลอรีนมากเกินไปจะท�าให้มีกลิ่นคลอรีน
ในผลิตภัณฑ์ รองลงมา เกิดจากพนักงานปฏิบัติ
ตัวไม ่ ถูกสุขลักษณะ เช ่น ไม ่ ได ้สวมถุงมือหรือ 
ล้างมอืก่อนการบรรจนุ�า้ เนือ่งจาก ผูป้ระกอบการไม่ได้ 
อยู ่ควบคุมดูแลการผลิต และอาจเกิดจากการล้าง 
ท�าความสะอาดไส้กรองใยสังเคราะห์/ไส้กรองเซรามิค 
ภาชนะบรรจุ ไม่เหมาะสม ไม่ได้มีการใช้คลอรีนใน
การล้างฆ่าเชื้อ และยังพบว่า มีผู้ประกอบการ 1 ราย 
ให้ข้อมูลว่า ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการผลิต 
ตามหลักเกณฑ์ GMP น�้าบริโภค เนื่องจาก มารับช่วง
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี กับคุณภาพน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิด

สนิทในจังหวัดพะเยา

ต่อจากผู้ประกอบการรายอื่น จึงไม่สามารถระบุสาเหตุ
ที่คุณภาพน�้าบริโภคไม่ผ่านมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ได้

จะเห็นได้ว ่า แม้ผู ้ประกอบการจะทราบ
ว่าในกระบวนการผลิตมีขั้นตอนใดบ้างที่อาจก่อให้
เกิดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ แต่ยังไม่ได้มี
การปฏิบัติอย่างถูกต้อง เช่น ทราบว่าคุณภาพน�้าดิบ 
มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ แต่ยังไม่ตระหนักถึงการ
ดูแลคุณภาพน�้าดิบด้วยการเติมคลอรีน เนื่องจากมี
ความกังวลใจในเรื่องของกลิ่นคลอรีนในผลิตภัณฑ์ 
ซ่ึงส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคมากกว่า อีกท้ัง 
ผู้ประกอบการต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดทดสอบ
เบื้องต้น นอกจากนี้ การเปล่ียนผู้ควบคุมดูแลการผลิต
หรือผู้ปฏิบัติงานบ่อย โดยไม่ได้มีการถ่ายทอดแนวทาง
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP น�้าบริโภค อาจส่งผล
ต่อมาตรฐานของสถานที่ผลิตและคุณภาพน�้าบริโภค 

จากข้อคิดเห็นของผู ้ประกอบการและข้อ
บกพร่องที่ตรวจพบ จึงได้แนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพน�้าบริโภคด้านจุลินทรีย์ ส�าหรับผู้ประกอบ
การในจังหวัดพะเยา ดังนี้  พนักงานเจ ้าหน ้า ท่ี 
ควรมีการตรวจติดตามให ้ผู ้ประกอบการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ GMP น�้าบริโภค โดยมีจุดเน ้น
ในกระบวนการผลิตที่ส�าคัญ5 คือ การตรวจสอบ 
ปริมาณคลอรีนคงเหลือในน�้ าดิบให ้มี เพียงพอ 
ในการฆ่าเชื้อ (ไม่น้อยกว่า 0.5 พีพีเอ็ม) การใช้ชุด
ทดสอบตรวจประเมนิคณุภาพน�า้เบือ้งต้น การล้างย้อน 
เครื่องกรองทุกวันท่ีท�าการผลิต การท�าความสะอาด
ไส้กรองเซรามิค ไส้กรองใยสังเคราะห์ อย่างเหมาะ
สมและสม�่าเสมอ การเช็ดท�าความสะอาดหลอดยูว ี
และเปล่ียนตามอายุการใช้งาน การล้างภาชนะบรรจุ
อย่างถูกต้องเหมาะสม ผู ้ประกอบการควรมีการ
ก�าหนดแนวทางหรือมาตรการในการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกสุขลักษณะ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตน�้าบริโภค
ในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ จ�านวน 142 แห่ง ตามเกณฑ์ 
GMP น�้าบริโภค พบว่า ไม่ผ่านมาตรฐาน จ�านวน 34 

แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 23.9) ผลการตรวจวิเคราะห์ 
น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิททางห้องปฏิบัติ
การ พบว่า ไม่ผ่านมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ จ�านวน 
24 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 16.9) โดยสถานที่ผลิต
ท่ีไม่ผ ่านมาตรฐานต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามค�าแนะน�าของพนักงานเจ้าหน้าที่ และได้รับการ
ตรวจประเมินซ�้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งการ
ใช้มาตรการทางกฎหมายจะด�าเนินการตามแนวทาง
ร่วมด�าเนินการเพื่อลดและขจัดปัญหาการกระท�า
ฝ่าฝืนกฎหมาย (Compliance policy) ที่จัดท�าโดย
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจ 
GMP ของสถานท่ีผลิตน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุ 
ที่ปิดสนิทกับคุณภาพน�้าบริโภค โดยใช้สถิติทดสอบ 
ไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า ผลการตรวจ GMP  
ในหมวดที่ 3 แหล่งน�้า การปรับคุณภาพน�้า และการ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และผลการประเมิน GMP 
รวม มคีวามสมัพนัธ์กบัคณุภาพน�า้บรโิภคด้านจลุนิทรย์ี
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
การศึกษาในจังหวัดสระบุรี6  และจังหวัดมุกดาหาร7 

ทั้งนี้ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามเกณฑ์ GMP  
น�้าบริโภค และการเก็บรวบรวมตัวอย่างผลิตภัณฑ ์
น�้าบริโภคส่งตรวจวิเคราะห์ ไม่ได้ด�าเนินการพร้อมกัน 
เนื่องจากมีข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน อีกท้ังสถานท่ี
ผลติบางแห่งทีผ่่านเกณฑ์การตรวจ แต่พบว่าผลติภณัฑ์
น�้าบริโภคไม่ผ่านมาตรฐานจุลินทรีย์ ดังนั้น ผลการ
ตรวจประเมินสถานที่จึงอาจไม่ได้บ่งชี้คุณภาพของ 
น�้าบริโภคได้โดยตรง ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อ
คุณภาพน�้า

สาเหตุหลักของปัญหาการปนเปื้อนจุลินทรีย์
ในน�้าบริโภค พบว่า ให้ผลการศึกษา สอดคล้องกับการ
วิจัยเชิงปริมาณที่พบว่า สถานที่ผลิตส่วนใหญ่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ในหมวดที่ 3 ในเรื่องการปรับคุณภาพน�้า และ
การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ซ่ึงเกิดจากผู้ประกอบ
การขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดความตระหนักใน
การที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ GMP น�้าบริโภค
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ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาพบว่า ผลการตรวจ GMP 
ของสถานที่ผลิตน�้าบริโภคมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ 
น�้าบริโภคด้านจุลินทรีย์ ดังนั้น จึงควรมีการกระตุ้นให้
ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP น�้า
บริโภคได้อย่างต่อเน่ือง 

นอกจากนี้ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา ควรจัดท�าฐานข้อมูลสถานที่ผลิตกลุ ่มเสี่ยง 
เช่น สถานที่ผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ GMP น�้าบริโภคหรือ
ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ เพื่อจัดล�าดับ
ความส�าคัญ และเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง 
โดยเพิ่มความถี่ในการตรวจสถานที่ผลิตกลุ่มเสี่ยง รวม
ท้ังการใช้มาตรการทางกฎหมาย

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา สามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถาน
ที่ผลิตน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท และเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่ปลอดภัย
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ปัจจัยเส่ียงการเกิดไส้ต่ิงแตกในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ
ไกรพิชิต ปรุงฆ้อง*,ภัทรณพัทธ์ ภัทรสุรดา**, สโรชินี สถิตเลิศสกุล**, สิริกร สารททอง**, 

รุ่งรัตน์ ค�าสีทา**, พรนภา สุริยะไชย พ.บ.*, กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ พ.บ.*, วีระพล จันทร์ดียิ่ง พ.บ.***

บทคัดย่อ
ความเป็นมา

ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันเป็นภาวะเร่งด่วนทางศัลยกรรมที่มีการผ่าตัดมากที่สุด การวินิจฉัยล่าช้าท�าให้
โรคมีความรุนแรงขึ้นและเกิดผลแทรกซ้อนที่ส�าคัญคือภาวะไส้ติ่งแตก ซ่ึงผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานข้ึน
และใช้งบประมาณในการรักษามากขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาลักษณะที่ท�านายการเกิดไส้ติ่งแตกในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ

วิธีการศึกษา

การศึกษาย้อนหลังโดยทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผู ้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยไส้ต่ิงอักเสบและ
ยืนยันด้วยผลตรวจทางพยาธิวิทยา ทุกช่วงอายุ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  
ที่โรงพยาบาลพะเยา แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีมีภาวะไส้ติ่งแตก และไม่มีภาวะไส้ติ่งแตก เปรียบเทียบ 
ความสัมพันธ์ของลักษณะที่บ่งชี้ และปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดไส้ติ่งแตกโดยใช้การทดสอบ Chi-square และ 
Logistic Regression

ผลการศึกษา

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบ จากผลทางพยาธิวิทยา จ�านวน 449 คน เป็นผู้ป่วยชาย 
225 ราย (ร้อยละ 50.2) อายุเฉลี่ย 37.8 ปีมีภาวะไส้ติ่งแตก 52 คน (ร้อยละ 11.8) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการ
กดเจ็บบริเวณหน้าท้องด้านขวาล่าง (ร้อยละ 96.0) ลักษณะที่สัมพันธ์กับภาวะไส้ติ่งแตก อย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ ได้แก่ เพศชาย การตรวจร่างกายพบมีหน้าท้องแข็งเกร็ง อาการกดแล้วเจ็บมากขึ้นขณะปล่อย และ
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปวดท้องจนมาถึงโรงพยาบาล

สรุปและข้อเสนอแนะ

ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไส้ติ่งอักเสบ หากพบว่าผู้ป่วยเป็นเพศชาย มีระยะเวลาการปวดนานกว่า 24 
ช่ัวโมง ก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจร่างกายพบว่ามี เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องเมื่อถูกกดกดเจ็บและเมื่อคลายกด
ทันทีเจ็บมากขึ้น ควรให้การรักษาอย่างทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อลดอัตราการเกิดไส้ติ่งแตก

ค�าส�าคัญ

ไส้ติ่งอักเสบ ไส้ติ่งแตก  ปัจจัยเสี่ยง
* ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 

** ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์

***คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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RISK FACTORS ASSOCIATED WITH PERFORATED APPENDICITIS
KripichitPrungkong M.S.*, PatnapatPattarasurada M.S.**, SarochineeSathitloetsakun M.S.**,  SirikornSartthong M.S.** ,RungartKhamseeta M.S.**, 

PornapaSuriyachai M.D.**, KanokrotKovjiriyapan M.D.**, VerapolChandeying  M.D.***

ABSTRACT
BACKGROUND

Acute appendicitis is the most common case which needs to be in an urgent surgery.  
Delayed diagnosis may cause severe complications of acute appendicitis. The patients have to admit 
in the hospital in the longer time than usual for treatment. This leads to the burden cost of hospital.    

OBJECTIVE
To investigate the risk factors associated with perforated appendicitis.

METHODS 
A retrospective study of medical record was carried out in the patients who were  

diagnosed with acute appendicitis at Phayao Hospital from the 1st October 2014 to the 30th  
September 2015. The patients were divided into two groups; the group with ruptured  
appendicitis and the group without ruptured appendicitis. Demographic and clinical characteristics 
of the patients were collected in order to investigate the risk factors associated with perforated 
appendicitis.  Chi-square and logistic regression tests were used as a statistics to analyze data.

RESULTS 
499 patients with appendicitis were enrolled and half of the patients, 225 (50.2%) were 

male with mean age 37.8 years old. 52 patients (11.8%) had ruptured appendicitis Most of 
them presented tenderness at right lower quadrant (RLQ).The results showed that risk factors  
associated with appendiceal rupture were male, guarding with rebound tenderness and time  
duration of abdominal pain. 

CONCLUSION AND SUGGESTION
This study revealed that the health care providers should be more concern and promptly 

provide medical care in male patients with acute appendicitis who presented RLQ pain more than 24 
hours, in particular with guarding and rebound tenderness in consideration of ruptured appendicitis 
prevention.   Patients diagnosed acute appendicitis were male and presented with RLQ pain more 
than 24 hours, guarding and rebound tenderness should early management to decrease morbidity 
and mortality from ruptured appendicitis.

KEYWORDS
appendicitis, perforated appendicitis, risk factor

*  Medical Education Center Phayao Hospital

** Medical Education Center Nakornping Hospital

*** Medical school of University of Phayao
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บทน�า
ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันเป็นภาวะเร่งด่วน

ทางศัลยกรรมที่ มีการผ่าตัดมากที่สุด1 โดยท่ัวไป 
มักจะวินิจฉัยจากลักษณะทางคลินิกร่วมกับการตรวจ
เลือด และอัลตราซาวด์ช่องท้องเป็นหลัก การวินิจฉัย
โรคเร็วมีผลต่อการรักษาและลดภาวะแทรกซ้อนมาก2 
การวินิจฉัยที่ขึ้นอยู่กับประวัติและการตรวจร่างกาย
เป็นหลักน้ัน อาจส่งผลให้การวินิจฉัยล่าช้าออกไป 
ถึงแม้ว่ามีการพัฒนาระบบคะแนนเพื่อช่วยในการ
วินิจฉัยไม่ว่าจะเป็น Alvarado score3 หรือ RIPASA 
ซ่ึงมีความละเอียดมากขึ้นแต่ยังมีความไวและความ
จ�าเพาะไม่มากนัก4 ท�าให้โรคมีความรุนแรงขึ้นและ
เกิดผลแทรกซ้อนที่ส�าคัญต่างๆ ตามมา นอกจากนี้ 
ยังส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ เช่น ผู ้ป่วย
ต้องรอดูอาการที่ห้องฉุกเฉินนานขึ้น ท�าให้เกิดความ
แออัดในห้องฉุกเฉินโดยไม่จ�าเป็น ตลอดจนสิ้นเปลือง 
งบประมาณในการดูแลรักษาที่มากขึ้น เนื่องจากผู้ป่วย
ต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้นหากเกิดภาวะแทรกซ้อน

จากการศึกษาของ Siripong Sirikurn-
piboon and Suparat Amornpornchareon5  

พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับการแตกของไส้ติ่งอักเสบ 
ได้แก่ เพศ ไข้ (>38ºC) อาการเบื่ออาหาร ระยะ
เวลาที่ ผู ้ ป ่ วย เริ่ มมีอาการจนเข ้ ารับการรักษา 
ในโรงพยาบาล และระยะเวลาที่ผู ้ป่วยเริ่มมีอาการ 
จนเข้ารับการผ่าตัด และจากการศึกษาอ่ืนๆ พบว่า 
อายุ อาการแสดงทางหน้าท้อง มีความสัมพันธ์กับ 
การแตกของไส ้ ต่ิงอักเสบเช ่นกัน6,7,8,9 แต ่บาง 
การศึกษา เช่น การศึกษาของ Frederick Thurston 
Drake, Neli E. Mottey, Ellen T. Farrokhi และ 
Michael G. Florence8 พบว่า เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ 
เร่ิมมีอาการแสดงจนถึงห้องผ่าตัดไม่แตกต่างกัน 
ในผู้ป่วยที่ไส้ติ่งแตกและไม่แตก แต่ปัจจัยที่มีผลคือ 
เพศชาย อายุที่เพิ่มขึ้น และการมีโรคร่วม 

อัตราการเสียชีวิตของผู ้ป่วยที่เข้ารับการ
ผ่าตัดไส้ติ่งโดยทั่วไปน้อยกว่าร้อยละ 1 แต่พบว่า
อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่มีภาวะไส้ต่ิงแตกสูงกว่า 

ผู ้ป ่วยท่ีไม่มีไส้ติ่งแตกอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจาก
สาเหตุหลายประการ เช่น การติดเช้ือบริเวณแผล
ผ่าตัด การเกิดฝีในช่องท้อง ซ่ึงท�าให้ต้องรักษาตัว 
ในโรงพยาบาลนานขึ้น10,11

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ
ดูแลรักษาในผู้ป่วยเหล่านี้และลดภาวะแทรกซ้อนจาก
ไส้ติ่งแตกคณะผู้วิจัยจึงสนใจทราบปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับ
การเกิดภาวะไส้ติ่งแตกในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาลักษณะที่ท�านายการเกิดไส้ติ่ง
แตกในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ

วิธีการศึกษา

การศึ กษานี้ เ ป ็ นก า รศึ กษาย ้ อนหลั ง  
(retrospective study) จากเวชระเบยีนของผูป่้วยทีม่า 
รับการรักษาในโรงพยาบาลพะเยา ตั้ งแต ่วันที่  
1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2558  
เก็บข ้อมูลของผู ้ป ่วยประกอบด้วย ข ้อมูล เพศ 
อายุ  อาการและอาการแสดงประกอบด้วย ไข ้ 
อาการคลื่นไส้อาเจียน อาการเบื่ออาหารระยะเวลา 
ตั้งแต่เริ่มมีอาการปวดท้องจนมาถึงโรงพยาบาล
ต�าแหน่งท่ีมีอาการปวดท้อง บริเวณหน้าท้องท่ีกด
เจ็บและอาการระคายเคืองเยื่อบุช่องท้อง ปริมาณ
เม็ดเลือดขาวในกระแสเลือด และสัดส่วนเม็ดเลือด
ขาวชนิด PMN

ผู้ป่วยถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ ่ม คือ กลุ ่ม 
ที่มีภาวะไส้ติ่งอักเสบแตก และกลุ ่มที่ ไม ่มีภาวะ 
ไส้ติ่งอักเสบแตก โดยยืนยันผลการผ่าตัดจากผล 
การตรวจทางพยาธิวิทยา 

เกณฑ์คัดออกคือผู ้ป่วยที่ผ ่าตัดไส้ติ่งออก
ขณะท�าการผ่าตัดชนิดอ่ืนผู ้ป ่วยที่มีผลทางพยาธิ
วิทยายืนยันว่า ไส้ติ่งปกติผู้ป่วยที่มีผลทางพยาธิวิทยา 
ยืนยันว่าเป็น Chronic appendicitis ผู้ป่วยตั้งครรภ์

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ส�าเร็จรูปทางสถิติ  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  
ใช ้ส ถิติการแจกแจงความถี่  ร ้อยละ ค ่า เฉลี่ ย  
ส ่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณสมบัติ ท่ัวไปของ
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ( n = 449)

ลักษณะที่ศึกษา จ�านวน ร้อยละ

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 
อาการและอาการแสดง 
   อุณหภูมิกายมากกว่า 38 องศาเซลเซียส 
   คลื่นไส้อาเจียน 
   อาการเบื่ออาหาร 
   Migratory pain 
   RLQ   tenderness 
   Rebound tenderness 
   Guarding 
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการปวดท้องจนมาถึงโรงพยาบาล > 24ชั่วโมง 
WBC > 10,000 cell/ml 
PMN > 76% 
มีภาวะไส้ติ่งแตก

 
225 
224 

 
151 
242 
58 
184 
431 
246 
119 
227 
379 
314 
52 

 
50.2 
48.8 

 
33.6 
53.9 
13.0 
41.0 
96.0 
54.8 
26.5 
50.5 
84.4 
70.0 
11.6

ตารางที่ 2 ลักษณะที่สัมพันธ์กับภาวะไส้ติ่งแตก

ลักษณะผู้ป่วย
ไส้ติ่งอักเสบทะล ุ

(n= 52) 
จ�านวน (ร้อยละ)

ไส้ติ่งอักเสบไม่ทะลุ
(n=397) 

จ�านวน (ร้อยละ)

p-value

เพศชาย 
อายุมากกว่า 60 ป ี
อุณหภูมิกายมากกว่า 38 องศาเซลเซียส 
คลื่นไส้อาเจียน 
เบื่ออาหาร 
Migratory pain 
RLQ   tenderness 
Rebound tenderness 
Guarding 
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการปวดท้อง 
จนมาถึงโรงพยาบาลนานกว่า 24 ชั่วโมง 
WBC > 10,000 cell/ml 
PMN > 76%

36 (69.23)  
16 (30.77) 
21 (40.38) 
29 (55.77) 
9 (17.31) 
22 (42.31) 
46 (88.46) 
37 (71.15) 
24 (46.15) 

 
37 (71.15) 
44 (84.62) 
41 (78.85)

189 (47.61)  
71 (17.88) 
130 (32.75) 
213 (54.65) 
49 (12.34) 
162 (40.81) 
385 (96.98) 
209 (52.64) 
95 (23.93) 

 
190 (47.86) 
335 (84.60) 
273 (68.94)

0.003 
0.062 
0.273 
0.773 
0.315 
0.836 
0.003 
0.012 
0.001 

 
0.002 
0.997 
0.142

ตารางที่ 3 ตัวแปรท�านายโอกาสเกิดไส้ติ่งแตกทะลุ 

ปัจจัยที่ศึกษา
ไส้ติ่งทะล ุ
(n= 52) 

จ�านวน (ร้อยละ)

ไส้ติ่งไม่ทะล ุ
(n=397) 

จ�านวน (ร้อยละ)

Odds ratio 95% CI p-value

 เพศชาย 36 (69.23) 189 (47.61)  2.476 1.287-4.932 0.003 
 RLQ   tenderness 46 (88.46) 385 (96.98) 0.239 0.079-0.818 0.032 
 Rebound tenderness 37 (71.15) 209 (52.64) 2.219 1.143-4.491 0.012 
 Guarding 24 (46.15) 95 (23.93) 2.725 1.434-5.126 <0.001 
 ปวดท้องนานกว่า 24 ชั่วโมง 37 (71.15) 190 (47.86) 2.687 1.384-5.437 0.002
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ประชากรกลุ่มตัวอย่าง และเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ 
ในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม โดย Chi square และ Logistic 
regressions test

ผลการศึกษา

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบ
จากผลทางพยาธิวิทยา ที่โรงพยาบาลพะเยา ต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  
จ�านวน 449 ราย เป็นผู้ป่วยชาย 225 ราย (ร้อย
ละ 50.0) อายุเฉลี่ย 37.8 ปี มีผู้ป่วย 151 คน (ร้อย
ละ33.6) อุณหภูมิกายมากกว่า 38 องศาเซลเซียส มี
คลื่นไส้อาเจียน 242 ราย (ร้อยละ 53.9) อาการเบื่อ
อาหาร 28 ราย (ร้อยละ 13) 184 ราย (ร้อยละ 41)  
มีอาการปวดย้ายที่ (Migratory pain) ผู้ป่วยส่วนใหญ่
มีอาการกดเจ็บบริเวณหน้าท้องด้านขวาล่าง (Right 
lower quadrant (RLQ) tenderness) (ร้อยละ 96.0) 
246 ราย มีอาการปวดท้องสะท้อนกลับเม่ือปล่อยมือ
บริเวณท้องน้อยด้านขวา (rebound tenderness) 
(ร้อยละ 54.8 ) 119 ราย มีอาการเกร็งกล้ามเนื้อหน้า
ท้องเมื่อถูกกด (Guarding) ร้อยละ 50.5 ผู้ป่วยไส้ติ่ง
อักเสบ มีระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการปวดท้องจนมา
ถึงโรงพยาบาล มากกว่า 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยส่วนใหญ ่
มปีรมิาณเมด็เลือดขาวในกระแสเลอืด (WBC)>10,000 
เซลล์/ลบ.มม. สดัส่วนเมด็เลอืดขาวชนดิ PMN มากกว่า 
76% คิดเป็น ร้อยละ 84.4 และ ร้อยละ 70.0 ตาม
ล�าดับ และมีภาวะไส้ติ่งอักแสบแตกทะลุ 52 ราย (ร้อย
ละ 11.8) ดังตารางที่ 1

จากตารางที่ 2 พบว่าลักษณะที่สัมพันธ์กับ
ภาวะไส้ติ่งแตกหรือทะลุอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ได้แก่  เพศชาย การตรวจร่างกายพบกดเจ็บบริเวณ
หน้าท้องด้านขวาล่าง อาการกดแล้วเจ็บมากขึ้น
ขณะปล่อย มีหน้าท้องแข็งเกร็งและระยะเวลาตั้งแต่
เริ่มปวดท้องจนมาถึงโรงพยาบาล (p=0.003 0.003 
0.012 และ 0.002 ตามล�าดับ)

ปริมาณเม็ดเลือดขาวในกระแสเลือด และ
สัดส ่วนเม็ดเลือดขาวชนิด PMN ในกลุ ่มผู ้ป ่วย 
ไส้ติ่งแตกและกลุ่มที่ไม่มีไส้ติ่งแตก ไม่มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ปัจจัยท�านายโอกาสเกิดภาวะไส้ติ่งแตกอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่เพศชาย (Odds ratio = 
2.476 95% confidence interval (CI) 1.287-4.933) 
การตรวจร่างกายพบ อาการกดแล้วเจ็บมากขึ้นขณะ
ปล่อย (Odds ratio = 2.219 95% CI 1.143-4.491)  
มีหน้าท้องแข็งเกร็ง (Odds ratio = 2.725 95%  
CI 1.434-5.126) และระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปวดท้อง
จนมาถึงโรงพยาบาล (Odds ratio = 2.687 95% CI 
1.384-5.437) ดังตารางที่ 3

สรุปผลการศึกษา และวิจารณ์

การศึกษาครั้งนี้พบว่าเพศชายมีความเสี่ยง
การเกิดไส้ติ่งแตกมากกว่าเพศหญิงในผู ้ป่วยไส้ติ่ง
อักเสบซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Andersson 
RF12 ในอดีตพบว่าผู ้ป ่วยไส้ติ่งอักเสบส่วนใหญ่มี
อาการคลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหารร่วมด้วย11 ในการ
ศึกษานี้พบว่าลักษณะดังกล่าวไม่สัมพันธ์กับการเกิด
ไส้ติ่งแตกในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ อาจเป็นไปได้ว่าเป็น
อาการที่ไม่เฉพาะเจาะจง

อาการมีไข้ จ�านวนเม็ดเลือดขาว และสัดส่วน
เม็ดเลือดขาวชนิด PMN ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
ไส้ต่ิงแตกซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ พงศกร อธิก
เศวตพฤทธิ์13 นอกจากเรื่องเพศแล้วปัจจัยท่ีสัมพันธ์
กับไส้ติ่งแตกอย่างมีนัยส�าคัญยังประกอบด้วย ระยะ
เวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงก่อนได้รับการผ่าตัด  
(duration of pain) ตรวจร่างกายพบมีหน้าท้องแข็ง
เกร็ง กดเจ็บบริเวณหน้าท้องด้านขวาล่าง และอาการ
กดแล้วเจ็บมากข้ึนขณะปล่อย ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Drake FT และคณะ8 Hung Min-Hsuan9 
แต่เมื่อน�าปัจจัยดังกล่าวมาศึกษาการท�านายโอกาส
เกิดไส้ติ่งแตกทะลุ พบว่าเพศชาย การตรวจร่างกาย
พบ มีหน้าท้องแข็งเกร็ง อาการกดแล้วเจ็บมากขึ้น
ขณะปล่อย และระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปวดท้องจนมา
ถึงโรงพยาบาล มีโอกาสเกิดไส้ติ่งแตกได้มาก

ผลจากการศึกษาน้ีใช้เป็นแนวทางเฝ้าระวัง
ในผู้ป่วยท่ีมาด้วยอาการไส้ติ่งอักเสบ หากพบว่าผู้ป่วย
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เป็นเพศชาย มีระยะเวลาการปวดนานกว่า 24 ชั่วโมง
ก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจร่างกายพบว่ามี  กดเจ็บและ
เมื่อคลายกดทันทีเจ็บมากขึ้น เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง
เมื่อถูกกด ควรให้การรักษาอย่างทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อลด
อัตราการเกิดไส้ติ่งอักเสบทะลุ

แต่อย่างไรก็ตามการศึกษานี้เป็นการเก็บ
ข้อมูลแบบย้อนหลัง ซึ่งอาจท�าให้การบันทึกข้อมูล
ไม่ครบถ้วน ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาข้อมูล
แบบ prospective จะท�าให้ได ้ข ้อมูลที่ถูกต ้อง 
มากขึ้น นอกจากนี้ ในการศึกษาน้ีศึกษาผู้ป่วยไส้ต่ิง 
แตกทกุกลุม่วยั ปัจจยัในการท�านายการเกดิภาวะไส้ติง่ 
อกัเสบในแต่ละกลุ่มอายอุาจแตกต่างกนั หากเป็นไปได้ 
อาจจะต้องศึกษาในกลุ่มอายุต่างๆ ในโอกาสต่อไป
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CASE REPORT
Miller Fisher Syndrome Mimicking Basilar Stroke:  

A case report of unusual presentations of Miller Fisher 

Syndrome in a 30-year-old Asian male

Miller Fisher Syndrome Mimicking Basilar Stroke:  A case 
report of unusual presentations of Miller Fisher Syndrome 
in a 30-year-old Asian male

Kluanwan Y. MD*,  Tansuhaj P. MD**

ABSTRACT  
Miller fisher syndrome (MFS), a rare variant of Guillain-Barré syndrome (GBS),  

i s  an acute inflammatory demyel inat ing polyneuropathy. Typical presentat ion is  
accompanied by the triad of ataxia, areflexia and ophthalmoplegia which usually involves 
symmetrically. This case is a 30-year-old male presented with unilateral neurological  
deficit mimicking basilar stroke, but subsequently progressed to bilateral involvement. MFS  
was suspected based on his symptoms and physical findings at examination. For definite diagnosis 
to be made, laboratory test must demonstrate GQ1b antibody in serum. 

KEY WORDS
Miller fisher syndrome, Guillain-Barré syndrome, Basilar Stroke, Unusual presentations
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รายงานผู้ป่วย
Kluanwan Y.,  Tansuhaj P

CASE REPORT
An Asian 30-year-old previously healthy 

male presented with acute onset of left  
hemiparesis, binocular diplopia, and nasal 
voice for 2 days prior to admission. He had 
self-limited upper respiratory tract infection 
a week before the onset of these symptoms.  
He denied taking any medications, toxic  
substance, illicit drugs, and herbs. His physical 
examination revealed left hemiparesis (MRC 
grade IV). He had hyporeflexia of both upper 
limbs, areflexia of both lower limbs, and  
absence of Babinski sign. Pinprick sensation  
was distally diminished from left elbow to left 
hand and also from left knee to left foot. Cranial 
nerves examination revealed nasal voice,  
limited extra-ocular movement in all directions 
and incomplete ptosis of left eye. The finger-to-
nose and heel-to-shin test were abnormal on  
the left side. Other neurological signs were  
intact, eg. proprioceptive sensation, other brainstem 
 signs, and other cranial nerves function. Initially, 
he was diagnosed with basilar stroke. However, 
peripheral neuropathic disease such as MFS was 
also in differential diagnosis.

At the first day of admission, computed 
tomography of brain (CT brain) non-contrast 
was done which wasn’t demonstrate any  
abnormalities. Regarding to clinical features, the 
basilar stroke couldn’t be ruled out. This patient 
was treated with adequate intravenous isotonic 
fluid hydration, subcutaneous enoxaparin 0.6mL 
administered every 12 hours, and oral statin. 
Magnetic resonance imaging of brain (MRI brain) 
was requested in order to confirm the diagnosis. 
Neurological signs were observed closely in 
stroke unit.

On the 2nd day of admission, he had  
areflexia of both arms and legs, and also generalized 
weakness (MRC grade IV). These features were 
likely peripheral neuropathic disease rather 
than brainstem stroke, which correlated to the 
MRI brain result. So, the further investigation 

on Guillain-Barré syndrome was done. Lumbar 
puncture revealed cerebrospinal fluid (CSF)  
profile of  albumin-cytologic dissociation pattern. 
Nerve conduction velocity testing was requested 
but wasn’t available at this time due to resource 
l imitation. Serologic diagnosis, anti-GQ1b 
antibody7,8, also wasn’t available.  

On the 3nd day of admission, the  
neurological deficits progressed to involve  
bilaterally. Symmetrical weakness, bilateral  
cerebellar impairment, and bilateral oculomotor 
involvement were detected. Therefore,  
the diagnosis as Guillain-Barré variant; Miller 
fisher syndrome, was established. Subcutaneous 
enoxaparin, oral statin, and intravenous  
fluid hydration were discontinued. Intravenous 
immunoglobulin (IVIg) was indicated in this  
patient due to his paraplegia causing limited basic 
activities of daily living (basic ADL). IVIg of 2gm/
kg, divided into 5-day course and fully supportive 
treatments were provided. 

After that, dysphagia was detected at  
2nd day of IVIg administration. Closed observation 
and monitoring of neurological symptoms including 
respiratory failure surveillance were taken in 
action.

During the 2nd week of onset, the  
neurological signs were improving as no motor 
weakness, no sensory impairment, full extra- 
ocular movement of both eyes, normal speech 
and voice, but only bilateral cerebellar impairment 
still remained in lesser severity. Nerve conduction 
velocity testing was done at 10th day of onset 
which was normal. His status before discharge 
from hospital was able to walk and coped with 
all basic ADL. Some dizziness symptom was 
persist. Home medications were oral Betahistine 
and vitamin B12.

At 4th week of onset, all neurological 
symptoms were improved. The patient was fully 
recovery.
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CASE REPORT
Miller Fisher Syndrome Mimicking Basilar Stroke:  

A case report of unusual presentations of Miller Fisher 

Syndrome in a 30-year-old Asian male

DISCUSSION
Miller fisher syndrome (MFS) is an acute 

inflammatory demyelinating polyneuropathy 
which could be preceded by a viral infection. 
MFS is a rare variant of Guillain-Barré syndrome 
(GBS), accounting for 5 to 10%1. MFS is more 
common in Asia2,3. The incidence MFS is higher in 
male at any age of presentation. The clinical 
features are typically accompanied by the 
triad of ataxia, areflexia and ophthalmoplegia4.  
Although the manifestations are predominantly 
symmetrical5,6, this case has shown atypical 
manifestation with unilateral involvement mimic 
basilar stroke at first presentation. During clinical 
observation, neurological symptoms were later 
progressed to bilateral involvement. In addition 
to close observation, many investigations were 
done in order to confirm the diagnosis. Although, 
almost all specific investigations didn’t support 
the diagnosis of MFS and the definite one (eg. 
anti-GQ1b antibody7,8) could’t be done due 
to limited resource, the clinical features and  
response after treatment were suggested of MFS 
in this patient.

CONCLUSION
In conclusion, the clinical follow up 

was necessary to detect atypical feature of MFS  
as the disease could later progress to  
symmetrical involvement. Further studies on 
atypical presentation of MFS may be considered.
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