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ความเป็นมา   

 เชียงรายเวชสาร จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเป็นเวทีเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
แก่ผู้ที่อยู่ ในวงการสาธารณสุข นับแต่ปี 2552 เป็นต้นมา และเชียงรายเวชสารได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
ทั้งพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ โดยมีการเผยแพร่ท้ังในรูปแบบที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม และ Electronic book  ล่าสุด
เชียงรายเวชสารได้ก้าวขึ้นมาอีกระดับหน่ึง คือ ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ และอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Center (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 
พ.ศ. 2558 โดยระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร 5 ปี คือ นับแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์  
• เพื่อส่งเสริมผลงานวิชาการวิชาชีพและนวัตกรรมทางด้านงานโรงพยาบาล รวมท้ังเป็นส่ือกลาง 

ในการแลกเปลี่ยนและน าเสนอบทความวิชาการ 
• เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ ผลงานวิจัย และค้นคว้าทางด้านวิชาการ 
• เป็นสื่อกลาง ประสานระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
• ส่งเสริมความเป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกัน ของบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ทุกระดับ และทุกสาขาวิชาชีพ 
• เป็นศูนย์รวมบทความทางวิชาการทางการแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้น าไปใช้ประโยชน์ 

ขององค์ความรู้อย่างถูกต้อง 

ก าหนดการตีพิมพ์  ราย  6  เดือน ปีละ 2 ฉบับ  
ก าหนดการออก เดือน มิถุนายน และ ธันวาคม 

ท่ีปรึกษา  
นายแพทย์ไชยเวช   ธนไพศาล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
แพทย์หญิงอัจฉรา      ละอองนวลพานิช   รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
นายแพทย์ยอดชาย     ปลอดอ่อน  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
    และสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 
แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 
นายแพทย์ศุภเลิศ      เนตรสุวรรณ รองผู้อ านวยการฝ่ายปฐมภูมิ 
นางสาวจารุวรรณ      รัศมีทัต รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
นางสาวประกายแก้ว     ก๋าค า รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล 
 
 
 



4 >>เชียงรายเวชสาร :: CHIANGRAI MEDICAL JOURNAL

บรรณาธิการ  
นายแพทย์วัฒนา  วงศ์เทพเตียน  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม 

      /อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 
เภสัชกรหญิงสุภารัตน์  วัฒนสมบัติ  เภสัชกรช านาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม 
 
กองบรรณาธิการ  
แพทย์หญิงนลวันท์  เชื้อเมืองพาน     นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม/อายุรศาสตร์โรคเลือด   
แพทย์หญิงมารยาท  พรหมวัชรานนท์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู /เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
แพทย์หญิงกรรณิการ์  ไซสวัสดิ์     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มงานสูตินารีเวชกรรม/สูติศาสตร์- 
     นรีเวชวิทยา       
แพทย์หญิงมนทร์ยศนนท์  ปารมีอนล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา/วิสัญญีวิทยา 
แพทย์หญิงดารณี  อินทรลาวัณย์    นายแพทย์ช านาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม / เวชศาสตร์ครอบครัว  
นายแพทย์เอกพงศ์  ธราวิจิตรกุล นายแพทย์ช านาญการ กลุ่มงานอายุรกรรม /อายุรศาสตร์ / มะเร็งวิทยา 
ทันตแพทย์ช านาญ  พลอยประดิษฐ์    ทันตกรรมช านาญการพิเศษ กลุ่มงานทันตกรรม / ศัลยศาสตร์ช่องปาก 
เภสัชกรพิษณุ   แสงรัตน์ เภสัชกรช านาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม 
นางวรางคณา   ธุวะค า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU) 
นางสาวปนัดดา  อินทรลาวัณย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ 
     (หน่วยตรวจหัวใจ) 
นางเพ็ญจันทร์  กุลสิทธ์ิ    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
     ในโรงพยาบาล (IC)/ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน 
นางสาวโสภิตา  ขันแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานผู้ป่วยใน (ศูนย์แพทยศาสตร์) 
นางปิยภัทร   นิรุกติศานติ์        บรรณารักษ์ช านาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มอ านวยการ 
นางสาวชัชชญา  สุขเกษม นักวิชาสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
นายเนาวรัตน์   กันยานนท์     นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก 
นางสิริเพ็ญ   ขันทะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก             
 
กองบรรณาธิการจากภายนอก 
แพทย์หญิงพัชรี  ขันติพงษ์    นักวิชาการอิสระ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ข้าราชการบ านาญ)  
    อายุรกรรม / อายุรศาสตร์ 
แพทย์หญิงรวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล  นักวิชาการอิสระ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบ านาญ)  
    กุมารเวชกรรม/กุมารเวชศาสตร์เวชศาสตร์ครอบครัว 
ผศ.ภก.ดร.สุรศักดิ์  เสาแก้ว  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระบาดวิทยาระเบียบวิธีวิจัย   

  ชีวสถิติ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การวิเคราะห์อภิมาน 
   โรคหลอดเลือดหัวใจ 

ดร.สุภาพร   ตรงสกุล  อาจารย์สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
     การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จิตวิทยาสุขภาพ 
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เลขา 
นางสาวลักตณา ยะนา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
นางสาวปาริชาติ ฝาระมี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
นางสาวจตุพร   พันธะเกษม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน  

ฝ่ายศิลป์/สารสนเทศ 
นางสาวกิตติการ หวันแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
นายภาณุวัฒน์  สงวนศักด์    นักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทย์ศาสตร์ 
นายรังสรรค์  สาลิกา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
นายถิรวัฒน์     ขยันขาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 

เว็บไซต์   http://www.crhospital.org/cmj 
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ค าชี้แจงในการส่งบทความ  
 เชียงรายเวชสาร (Chiangrai Medical Journal) จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็น
เวทีเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยแก่ผู้ที่อยู่ในวงการสาธารณสุข มีความยินดีรับลงพิมพ์บทความวิชาการด้าน
การวิจัยจากงานประจ า ตลอดจนบทความด้านอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการให้บริการของ
โรงพยาบาล ดังน้ี            
   1. บทความเป็นภาษาไทย  และมีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ 
 2. เป็นบทความที่ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน ยกเว้นกองบรรณาธิการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  
    งานหรือต่อผู้อ่านส่วนใหญ่ 
 3. บทความวิชาการด้านการวิจัย ต้องผ่านการรับรองโครงการวิจัย ด้ านจริยธรรมในการศึกษาวิจัย  

ทางชีวเวชศาสตร์ (Certificate of Approval) 
 4. บทความจะส่งผ่านการประเ มินจากผู้ เชี่ ยวชาญในสาขาน้ันก่อนตอบรับการเผยแพร่  และ  

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจทานแก้ไขต้นฉบับและพิจารณาตอบรับการเผยแพร่ใน
วารสาร 

ประเภทของบทความ  
  นิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles) เป็นรายงานผลการศึกษา คน้คว้า วิจัยที่เก่ียวกับระบบสุขภาพและ/
หรือ การพัฒนาระบบสาธารณสุข ควรประกอบด้วยล าดับเน้ือเรื่องดังต่อไปน้ี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ บทคัดย่อทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค าส าคัญ บทน า วิธีการศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ์ ข้อสรุป กิตติกรรมประกาศ และ
เอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 12 หน้าพิมพ์ 
 รายงานผู้ป่วย (Case report) เป็นรายงานของผู้ป่วยที่น่าสนใจ หรือภาวะที่ไม่ธรรมดา หรือที่เป็นโรค 
หรือกลุ่มอาการใหม่ที่ไม่เคยรายงานมาก่อน หรือพบไม่บ่อย ไม่ควรกล่าวถึงผู้ป่วยในภาวะน้ันๆ เกิน 3 ราย โดย
แสดงถึงความส าคัญของภาวะที่ผิดปกติ การวินิจฉัยและการรักษา รายงานผู้ป่วยมีล าดับ ดังน้ี บทคั ดย่อ บทน า 
รายงานผู้ป่วย วิจารณ์อาการทางคลินิก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เสนอความคิดเห็นอย่างมีขอบเขต สรุป 
กิตติกรรมประกาศและเอกสารอ้างอิง (ถ้าจะแสดงรูปภาพต้องแสดงเฉพาะที่จ าเป็นจริงๆ และได้รับความยินยอม
จากผู้ป่วยหรือผู้รับผิดชอบ) 
 บทความฟื้นฟูวิชาการ (Review articles) เป็นบทความทบทวนหรือรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหน่ึง
จากวารสารหรือหนังสือต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย บทน า วิธการสืบค้นข้อมูลเน้ือหาที่ทบทวนบท
วิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง อาจมีความเห็นของผู้รวบรวมเพิ่มเติมด้วยก็ได้ ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 12 หน้า
พิมพ์ 
 บทความพิเศษ (Special article) เป็นบทความประเภท ก่ึงปฏิทัศน์กับบทความฟื้นฟูวิชาการที่ไม่
สมบูรณ์พอที่จะบรรจุเข้าเป็นบทความชนิดใดชนิดหน่ึง หรือเป็นบทความแสดงข้อคิดเห็นเก่ียวโยงกับเหตุการณ์
ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของมวลชนเป็นพิเศษ ประกอบด้วยบทน าเรื่อง บทสรุปและเอกสารอ้างอิง 
 บทปกิณกะ (Miscellany) เป็นบทความที่ไม่สามารถจัดเข้าในประเภทใด ๆ ข้างต้น 
 เวชศาสตร์ร่วมสมัย (Modern medicine) เป็นบทความภาษาไทยซ่ึงอาจเป็นนิพนธ์ต้นฉบับส าหรับ 
ผู้เริ่มต้นเขียนบทความหรือบทความอภิปรายวิชาการเก่ียวกับโรคหรือปัญหาที่พบบ่อยและ/หรือ มีความส าคัญ 
น่าสนใจ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และทักษะแก่ผู้อ่านในแง่ของการศึกษาต่อเน่ือง ( Continuing 
medical education) เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้และรับถ่ายทอดประสบการณ์ให้ทันสมัยในการด ารงความเป็นแพทย์ที่
มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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 จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to Editor) หรือ จดหมายโต้ตอบ (Correspondence) เป็นเวทีใช้
ติดต่อโต้ตอบระหว่างนักวิชาการผู้อ่านกับเจ้าของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในกรณีผู้อ่านมีข้อคิดเห็นแตกต่าง
ต้องการชี้ให้เห็นความไม่สมบูรณ์หรือข้อผิดพลาดของรายงาน และบางครั้งบรรณาธิการอาจวิพากษ์ สนับสนุน 
หรือโต้แย้ง 

ส่วนประกอบของบทความ  
 ชื่อเรื่อง สั้น แต่ได้ใจความ ครอบคลุมเก่ียวข้องกับบทความทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ 
 ชื่อผู้เขียน  เขียนตัวเต็มทั้งชื่อตัวและนามสกุลทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งวุฒิ 
   การศึกษาและสถานที่ท างาน รวมทั้งบอกถึงหน้าที่ของผู้ร่วมนิพนธ์ในบทความ  
 เนื้อหา เขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ เน้ือเรื่องสั้น กะทัดรัดแต่ชัดเจน ใช้ภาษาง่าย               
    ถ้าเป็นภาษาไทยควรใช้ภาษาไทยมากที่สุดยกเว้นศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลไม่ได้ใจความ 
                หากจ าเป็นต้องใช้ค าย่อต้องเขียนค าเต็มเม่ือกล่าวถึงครั้งแรกบทความควรประกอบด้วย 
   บทน าอย่างสมบูรณตามหัวข้อโดยละเอียดที่ปรากฏในค าแนะน าแบะไม่ควรระบุชื่อของ 
   ผู้ป่วยไว้ในบทความ 
 บทคัดย่อ เป็นรูปแบบมีโครงสร้าง โดยย่อเฉพาะเน้ือหาส าคัญเท่าน้ัน ให้มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ อนุญาตให้ใช้ค าย่อที่เป็นสากล สูตร สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ สถิติ 
ใช้ภาษารัดกุม ประกอบไปด้วย ช่ือเรื่องภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ชื่อผู้นิพนธ์และสถานที่
ท างานทั้งไทย/อังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย/ABSTRACT ความเป็นมา/BACKGROUND 
วัตถุประสงค์/ OBJECTIVE  วิธีการศึกษา / METHODS ผลการศึกษา / RESULTS  
สรุปและข้อเสนอแนะ / CONCLUSION AND DISCUSSION ค าส าคัญ / KEYWORDS 
ความยาวไม่ควรเกิน 300 ค า หรือ 1 หน้ากระดาษ A4  

 ค าส าคัญ  ได้แก่ ศัพท์ หรือวลีทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ประมาณ 3-5 ค า เพื่อน าไปใช้ในการ
บรรจุดัชนีเรื่องส าหรับการค้นคว้า 

 

เอกสารอ้างอิง (Reference)  
 
 
 
การเขียนเอกสารอ้างอิงภาษาไทย เขียนแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
1. หนังสือที่มีผู้แต่งเป็นบุคคล (Personal Author) 
                                                                                               
 
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. 
 
 

ให้ใช้แบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) ใส่หมายเลขเรียงล าดับที่อ้างถึงในบทความ โดยพิมพ์ระดับเหนือ
ข้อความที่อ้างถึง ส่วนการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ การย่อชื่อวารสารใช้ตาม Index Medicus 

ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อเรื่อง.  ครั้งที่พิมพ์(ระบุในการพิมพ์ครั้งที่ 2).  เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. 
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1.2 หนังสือที่มีผู้แต่ง 2 - 6คน 
-  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) 
 
 
 
- 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 proceedings)               
 
                                                                       
- 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) 
 
- 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. 
 

ผู้แต่งบทที่อ้าง. ชื่อบท.  ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ์ (ระบุในการพิมพ์
ครั้งที่2).  เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์.น.เลขหน้าเริ่มต้นบท-เลขหน้าสุดท้ายบท 

ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง.  ชื่อการประชุม; วัน เดือน(ย่อ)ปีที่ประชุม.สถานที่จัดประชุม.เมืองที่
พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. 

ชื่อผู้นิพนธ์.  ชื่อเรื่อง[ประเภทปริญญา].  เมืองที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่: ชื่อมหาวิทยาลัย; ปีพิมพ์ 
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5. บทความวารสาร (Articles in Journals) 
 
 
 
5.1  ผู้แต่ง 1-6 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) และบทความที่อ้างถึงอยู่ตอนหน่ึงของปีที่พิมพ์ (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) และบทความที่อ้างถึงอยู่ตอนหน่ึงของฉบับที่พิมพ์ (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. 
 

ชื่อผู้เขียน.  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร.  ปีพิมพ;์ปีที่(ฉบับที่): เลขหน้าเร่ิมต้นบทความ-เลขหน้าสุดท้าย
บทความ. 
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6.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต (Electronics materials and Internet) 
6.1 บทความวารสารบนอินเทอร์เน็ต (Journal Article on the Internet) 
-   Abood S.  Quality improlity improvement initative in nursing homes: the ANA acts in an advisory  
-   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 านักพิมพ์เช่น “e” 
หมายถึง  electronic หรือเลข Digital object identifier (doi) หรือเลข Publisher ltem Identifier (pii) แทน
เลขหน้า 
-  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.   
6.3  เอกสารเฉพาะเรื่องบนอินเทอร์เน็ต  (Monograph on the internet) 
-  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 แต่ให้เปลี่ยนชื่อเรื่อง เป็นชื่อเว็บไซต์ 
และให้ระบุวันที่เว็บไซต์น้ันมีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมด้วย (ถ้ามี) 
 
 
 

 
-  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   
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเว็บไซต์[อินเทอร์เน็ต].  ชื่อเมืองหรือประเทศเจ้าของเว็บไซด์: ชื่อองค์กรหรือบริษัทเจ้าของเว็บไซต;์ ปีที่
จดทะเบียนหรือปีที่เริ่มเผยแพร่เว็บไซต์[ปรับปรุงเมื่อ วัน เดือน(ย่อ) ปี ; สืบค้นเม่ือวันที่ เดือน(ย่อ)ปี].  
จาก: URL 
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ชื่อฐานข้อมูล [อินเทอร์เนต็].ชื่อเมืองหรือประเทศเจ้าของฐานข้อมูล :ชื่อองค์กรหรือบริษัทเจ้าของ
ฐานข้อมูล,ปีที่จดทะเบียนหรือปีที่เริ่มเผยแพร่ฐานข้อมูล[ปรับปรุงเม่ือวันที่ เดือน(ย่อ)ปี;สืบค้นเม่ือวันที่ 
เดือน(ย่อ)ป]ี.จาก URL 

6.5 ฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Database online)  
 
 
 
 
-  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.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งบทความเพ่ือสมัครตีพิมพ์ 

สามารถส่งได้ 2 ช่องทาง ดงันี้  

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

2.สมัครตีพิมพ์ผ่านทาง เว็บไซต์ http://www.crhopital.org/CMJ  

บทความที่ได้รับตีพิมพ์แล้ว กองบรรณาธิการจะส่งวารสารให้ผู้เขียน 3 ฉบับ หรือ
สามารถดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซต์  http://www.crhopital.org/CMJ  
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ใบแจ้งความจ านงเพ่ือลงพิมพ์ “เชียงรายเวชสาร”  
 
 
 
1.ชื่อผลงาน  
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โทรศัพท์ …………………………………………………..โทรสาร........................................................................ 
โทรศัพทม์ือถือ………….………………..…………………………………………………………….……………………………  
6.สาขาวิชาของผู้วิจัยหลัก  
 แพทย ์   ทันตแพทย ์  เภสัชกร 
 พยาบาล   เทคนิคการแพทย ์  เวชกรรมฟื้นฟ ู
 รังสีเทคนิค  นักวิชาการสาธารณสุข  อื่น ๆ 
(ระบุ).................................................. 
 
7.เอกสารรับรองเชิงจริยธรรมฯ แนบส าเนา “เอกสารรับรองโครงการวิจัย ด้านจริยธรรมในการ
ศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์” (CERTIFICATE OF APPROVAL) 
กรุณาศึกษารายละเอียด ค าช้ีแจงการสง่บทความให้ละเอียด และส่งผลงานในรปูอิเลคทรอนิคส์ไฟล์
มาที่ CRM-Journal@hotmail.com  
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  ค าว่า “Thailand 4.0” คงเป็นที่คุ้นหูคุ้นตากันในปัจจุบัน เน่ืองจาก
เป็นนโยบายระดับประเทศ เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เชียงรายเวชสารจึงขอน า Theme ของ Thailand  4.0 มาประกอบภาพปก
ของวารสารในฉบับน้ี 
  เน้ือหาในวารสารฉบับน้ี ประกอบด้วยนิพนธ์ต้นฉบับเกี่ยวกับเรื่องทาง
เศรษฐกิจ คือต้นทุนถึง 2 เรื่อง และมีบทความพิเศษ ท่ีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินการประชุมวิชาการ  1 เรื่อง ได้แก่เรื่อง ระบบ
การให้ความรู้แก่เครือข่ายทางสาธารณสุขทางผ่านระบบการประชุมทางไกล: 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  นอกจากน้ียังมีเรื่องอื่นๆ  
ท่ีล้วนน่าสนใจรวมท้ังสิ้น  12 เรื่อง 
  ท้ายสุดน้ีขอยก ข้อความจากบทความ “พื้นท่ีวิจัย…ต้นแบบ Active 
Learning สู่ Thailand 4.0”  ท่ีกล่าวไว้ว่า หัวใจส าคัญของการขับเคลื่อน 
“Thailand 4.0” คือ “คนไทย 4.0” ท่ีต้องมีคุณลักษณะส าคัญ ได้แก่ การมี
พื้นฐานรากทุนทางวัฒนธรรม พอเพียง การเรียนรู้เท่าทันสื่อ และการเป็น
นวัตกร คือ สร้างนวัตกรรมและผลผลิตใหม่ได้เช่นกันกับเชียงรายเวชสาร ที่มี
ความมุ่งมั่น ต้ังใจในการพัฒนาผลงานให้ย่ังยืน และก้าวหน้ายิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อจะ
ได้ช่วยกันน าพาประเทศไทยให้เข้าสู่ Thailand 4.0 

สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ 
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ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ  
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย 

 ราเมศ  คนสมศักดิ์ พ.บ.* 

บทคัดย่อ 
ความเป็นมา 
 วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 30 
ประเทศที่มีภาระของวัณโรคสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของระดับประเทศทุกปีซึ่งพบในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ 
วัตถุประสงค์ 
  เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ  
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร   
วิธีการศึกษา  
  เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง (Retrospective Cohort Study) ในผู้ป่วย 
วัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่  และเป็นซ้ าที่ขึ้นทะเบียนในช่วง 1 ตุลาคม 2555 -30 
กันยายน 2558 โดยทบทวนเวชระเบียนตั้งแต่ เริ่มวินิจฉัย ระหว่างการรักษา จนกระทั่งผู้ป่วย
รักษาหายหรือเสียชีวิต วิเคราะห์ลักษณะปัจจัยระหว่างกลุ่มผู้ป่วยเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตด้วย 
Fisher’s Exact Test โดยน าปัจจัยที่มีค่า P-value < 0.05 มาวิเคราะห์ ด้วยสถิติ Generalized 
linear Model น าเสนอด้วยค่า Risk Difference 
ผลการศึกษา 
 พบว่า มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การศึกษาทั้งหมด 50 คน เสียชีวิต 6 คน คิดเป็นอัตรา 
การเสียชีวิตร้อยละ 12  เสียชีวิตจากตัววัณโรคปอด 3 คน (ร้อยละ 50)  เสียชีวิตระหว่างการ
รักษาในระยะเข้มข้น 4 คน (ร้อยละ 66.7)  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอด
เสมหะพบเชื้อ คือ ผลเสมหะตั้งแต่ 3 บวกขึ้นไป (Adjusted Risk Difference 22.99%, 95%CI 
(8.54%-37.44%) 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
  การศึกษานี้พบว่า ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีปริมาณเชื้อในเสมหะมากสัมพันธ์กับการเสียชีวิต 
ดังนั้นควรเพ่ิมการค้นหาผู้ป่วยเพ่ือเข้าสู่ระบบการรักษาตั้งแต่ระยะแรก และควรมีแนวทาง  
การติดตามอาการอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยที่มีปริมาณเชื้อวัณโรคในเสมหะมาก 
ค าส าคัญ  วัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ เสียชีวิต  ปัจจัยเสี่ยง   

 
* โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย 

นิพนธ์ต้นฉบับ
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FACTORS ASSOCIATED WITH MORTALITY IN SMEAR POSITIVE 
PULMORARY TUBERCULOSIS IN SOMDEJRPYANASANGWORN   

HOSPITAL, CHIANG RAI PROVINCE  
Ramaze   Khonsomsak M.D.* 

ABSTRACT 
BACKGROUND 
  Tuberculosis (TB) is a global public health emergency. Thailand is one of thirty 
high TB burden countries because of high incidence and mortality rate of TB patients. 
Death of smear positive pulmonary TB patients leading to higher mortality rate in 
Somdejprayanasangworn hospital. 
OBJECTIVE 
  Determined factors associated with death in smear positive pulmonary TB 
patients in Somdejprayanasangworn hospital.  
METHODS 
  A retrospective cohort study was conducted in Somdejprayannasangworn 
hospital. Medical records of  new or relapse TB patients with smear positive from 1st  

October  2012 to 30th  September  2015 have been reviewed  from date of diagnosis, 
during treatment until patients cured or died. Analysis of characteristics and factors in 
pulmonary tuberculosis patients who died and those who survived by Fisher’s exact 
test. Risk differences were calculated by generalized linear model to determine factors 
associated with mortality. 
RESULTS 
  50 smear positive pulmonary TB patients were enrolled, 6 cases died, mortality 
rate was 12%. 3 cases (50%) died of TB, 4 cases (66.7%) died in first 2 months of 
treatment. Factors associated with mortality was sputum smear positive 3+ (adjusted 
risk difference 22.99%, 95% confident interval 8.54%-37.44%) 
CONCLUSION AND DISCUSSION 
  This study found patients with high grade sputum smear positive associated with 
mortality. Pulmonary TB screening and fast access for early treatment and closed 
monitoring in high grade sputum smear positive patients is necessary. 
KEYWORDS Pulmonary Tuberculosis, Mortality, Risk Factors, Smear Positive 
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ความเป็นมา 
 องค์การอนามัยโลกประกาศให้วัณโรค
เป็นปัญหาฉุกเฉินทางสาธารณสุขของโลก 
(TB As A Global Public Health 
Emergency) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) 
เนื่องจากมีผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตด้วยวัณโรค
จ านวนมาก ในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) 
ทั่วโลกยังพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 10.4 
ล้านคน หรือคิดเป็น 142 ต่อแสนประชากร 
เสียชีวิตด้วยวัณโรค 1.4 ล้านคน1   
  ประเทศไทยเป็น 1 ใน 30 ประเทศ 
ที่มีภาระโรคของวัณโรคสูง (High – Burden 
Country)1 การควบคุมวัณโรคในประเทศ
ไทยที่ผ่านมายังไม่บรรลุเป้าหมายอัตราการ
เสียชีวิตยังสูงอยู่ที่ ร้อยละ 7 และ อัตรา 
การขาดยาอยู่ที่ร้อยละ 3 จึงมีการจัดท า
มาตรการส าคัญและกิจกรรมการด าเนินงาน
ตามจุดเน้นวัณโรค ปี 2557-2560 คือ ค้นให้
พบ จบด้วยหาย ตายน้อยกว่า 5 และขาดยา
เป็น 0 2 
 สถานการณ์วัณโรคของ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม่ ล าพูน เชียงราย ล าปาง พะเยา 
แพร่ และน่าน ในช่วงปีงบประมาณ 2552-
2556 พบว่ าค่ ามั ธยฐานของ อัตราการ
เสียชีวิตระหว่างการรักษาวัณโรคอยู่ที่ 
ร้อยละ 15.47 ซึ่งสูงว่าภาพรวมของประเทศ
ไทย3 
 

  สถานการณ์วัณโรคอ าเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย มีอัตราการรักษาวัณโรค
ส าเร็จต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายทุกปีเนื่องจาก 
มีการเสียชีวิตที่สูงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วย 
วัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ ซึ่งค่ามัธยฐาน
ของอัตราการเสียชีวิตระหว่างการรักษาใน
ผู้ ป่ ว ย วั ณ โ ร ค ป อด เ ส ม ห ะพบ เ ชื้ อ ใ น
ปีงบประมาณ 2552 - 2556 อยู่ที่ร้อยละ 
12.15 ซึ่ งสูงกว่าภาพรวมระดับประเทศ
เช่นกัน ดังนั้นการทราบปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
การเสียชีวิตจะสามารถน าไปสู่การวางระบบ
บริการที่ดีข้ึน 
วัตถุประสงค์ 
  เ พ่ื อ ให้ท ราบปั จจั ยที่ สั ม พันธ์ ต่ อ 
การเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบ
เชื้อ 
ค าจ ากัดความ 
 ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ คือ ผู้ป่วย
ที่ยืนยันการป่วยวัณโรคจากการพบเชื้อ 
วัณโรคโดยกล้องจุลทรรศน์ หรือจากการ
เพาะเชื้อ4 
 วัณโรคปอด คือ ผู้ป่วยวัณโรคที่มี 
รอยโรคในปอด กรณีที่ผู้ป่วยมีทั้งวัณโรค
ปอดและวัณโรคนอกปอด จ าแนกเป็น 
วัณโรคปอด4 
วิธีการศึกษา  
 เป็นการศึกษาเชิ งวิ เคราะห์แบบ
ย้อนหลัง (Retrospective Cohort Study)  
ในผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่
และเป็นซ้ าที่ขึ้นทะเบียนในช่วง 1 ตุลาคม 
2555 - 30 กันยายน 2558 โดยทบทวน 
เวชระเบียน ตั้งแต่เริ่มวินิจฉัย ระหว่างการ
รักษา จนกระทั่ งผู้ ป่ วยรั กษาหายหรือ
เสียชีวิต  
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 เกณฑ์การคัดเข้าร่วมการศึกษา 
     1. ผู้ป่วยอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป  
     2. ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อทั้งผู้ป่วย 
รายใหม่และเป็นซ้ าที่ขึ้นทะเบียนในช่วง  
1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2558 และ
รับการรักษาต่อเนื่องจนสิ้นสุดการรักษา 
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 
เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา 
     1. มีการ เปลี่ ยนวิ นิ จฉั ย ไม่ป่ ว ย เป็ น 
วัณโรคในภายหลัง 
     2. ขาดการติดตามรักษา  
     3. มีการโอนออกหรือส่งต่อไปรักษาที่อ่ืน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลโดยลักษณะทั่วไปของประชากรใช้
สถิติเชิงพรรณนา แสดงข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ลักษณะปัจจัยระหว่างกลุ่มผู้ป่วยเสียชีวิตและ
ไม่เสียชีวิตด้วย Fisher’s Exact Test โดยน า
ปัจจัยที่มีค่า P-value < 0.05  มาค านวณค่า 
Risk Difference ด้วยสถิติ Generalized 
Linear Model 
ผลการศึกษา  
 ผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อที่ขึ้น
ทะเบี ยนในช่ วงที่ ศึ กษาจ านวน 54 คน 
ขาดการติดตามรักษา 2 คน และผลเพาะเชื้อ
ไม่ เป็นเชื้อวัณโรค 2 คน ท าให้มีผู้ป่วยที่
เข้าเกณฑ์การศึกษาทั้งหมด 50 คน รักษาหาย 
44 คน เสียชีวิต 6 คน คิดเป็นอัตราการ
เสียชีวิตร้อยละ 12  ผลตรวจเสมหะพบเชื้อ
ปริมาณมาก 3+ และไม่เคยป่วยด้วยวัณโรค 
มาก่อน อีกทั้งพบว่าส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 
65 ปี 5 คน (ร้อยละ 83.3) น้ าหนักตัวก่อนเริ่ม
การรักษาน้อยกว่า 40 กิโลกรัม 4 คน (ร้อยละ 
66.7) เป็นเพศชาย 4 คน (ร้อยละ 66.7)  
 

  โรคประจ าตัวที่พบ  คือ เบาหวาน 
2 คน (ร้อยละ 33.3) เอดส์ และปอดอุดกั้น
เรื้อรังอย่างละ 1 คน ร้อยละ 50 ระยะเวลา
ตั้ งแต่ เริ่มรักษาจนเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง 2 สัปดาห์ ถึง 2 เดือน ร้อยละ 50 
มีสาเหตุการเสียชีวิตมาจากความรุนแรงของ
โรคมาจากภาวะตับอักเสบจากยาต้าน 
วัณโรค 1 คน และไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด 
2 คน 
 ปั จจั ยที่ สั ม พันธ์ ต่ อกา ร เ สี ย ชี วิ ต 
อย่างมีนัยส าคัญในการศึกษานี้  คือ อายุ
มากกว่า 65 ปี น้ าหนักตัวก่อนเริ่มการรักษา
น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และผลตรวจเสมหะ
พบเชื้อปริมาณมาก 3+ (ตารางท่ี 1) 
  เมื่อค านวณ Risk Difference แยก 
แ ต่ ล ะ ปั จ จั ย ด้ ว ย ส ถิ ติ  Unavailable 
Generalized Linear Model พบว่า ผู้ป่วย
ที่อายุมากกว่า 65 ปี มีความเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 65 ปี 
24.65% (95% CI 2.88%-46.42%) ผู้ที่มี
น้ าหนักตัวก่อนเริ่มการรักษาน้อยกว่า 40 
กิโลกรัมมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่า
ผู้ที่มีน้ าหนักตัวก่อนเริ่มการรักษามากกว่า 
40 กิโลกรัมขึ้นไป 28.31% (95% CI 
4.66%-51.96%) และผู้ป่วยที่มีผลเสมหะ
ตั้งแต่ 3+ ขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
มากกว่าผู้ป่วยที่มีผลเสมหะน้อยกว่า 3+ 
23.07% (95% CI 6.72%-39.44%)  
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ตารางท่ี 1 ลักษณะปัจจัยของผู้ป่วยที่เสียชีวิตและไม่เสียชีวิต 
ลักษณะปัจจยั กลุ่มผู้ป่วยเสียชวีิต 

(n=6)  n (%) 
กลุ่มผู้ป่วยไม่เสียชวีิต 

(n=44) n (%) P-value 

เพศ   1.0 
     - หญิง 2 (33.3) 13 (29.5)  
     - ชาย 4 (66.7) 31 (70.5)  
อายุ   0.018 
     - น้อยกวา่ 65 ป ี 1 (16.7) 31 (70.5)  
     - มากกวา่ 65 ปีขึ้นไป 5 (83.3) 13 (29.5)  
น้ าหนักตัวก่อนเริ่มการรักษา   0.010 
     - น้อยกวา่ 40 กิโลกรัม 5 (83.3) 11 (25)  
     - มากกวา่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป 1 (16.7) 33 (75)  
ประวัติเคยป่วยด้วยวัณโรคปอด    0.576 
     -  เคย 0 (0) 7 (15.9)  
     - ไม่เคย 6 (100) 37(84.1)  
สถานภาพ   0.387 
     - คู่ 5 (83.3) 26 (59.1)  
     - โสด/ หม้าย 1 (16.7) 18 (40.9)  
โรคร่วม    
     - เบาหวาน 2 (33.3) 10 (22.7) 0.621 
     - AIDS 1 (16.7) 3 (6.8) 0.411 
     - COPD 1 (16.7) 3 (6.8) 0.411 
ผลเสมหะ    
     - น้อยกวา่ 3+ 0 24 (54.5)  
     - 3+ ขึ้นไป   6 (100) 20 (45.5) 0.023 

 
ตารางท่ี 2   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิต 

ปัจจัยเสีย่ง Risk 
difference 95% CI P Adj.risk 

difference 95% CI P 

อายุ       
     - น้อยกวา่ 65 ป ี Reference      
     - มากกวา่ 65 ปีขึ้นไป 24.65% 2.88%-46.42% 0.026 13.05% -8.08%-4.18% 0.226 
น้ าหนักตัวก่อนเริ่มการรักษา       
     - มากกวา่ 40 กก. ขึ้นไป Reference      
     - น้อยกวา่ 40 กก.  28.31% 4.66%-51.96% 0.019 22.7% -0.8%-46.22% 0.059 
ผลเสมหะ       
     - น้อยกวา่ 3+ Reference      
     - ตั้งแต่ 3+ ขึ้นไป 23.07% 6.72%-39.44% 0.006 22.99% 8.54%-37.44% 0.002 
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  เมื่อวิเคราะห์โดยปรับความแตกต่าง
ของปัจจัยทั้ง 3 ด้วยสถิติ Multivariable 
Generalized Linear Model พบว่า มีเพียง
ผลเสมหะตั ้งแต่ 3+ ขึ้นไป เท่านั ้นที่
สัมพันธ์ต่อการเสียชีวิตโดยมีความเสี่ยงต่อ
การเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยที่มีผลเสมหะ 
น้อยกว่า 3+ 22.99% (95% CI 8.54%-
37.44%) (ตารางที่ 2)  
วิจารณ์  
 การเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคระหว่าง
รักษาเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้อัตราการ
รักษาส าเร็จไม่บรรลุเป้าหมาย การศึกษานี้
พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 12 โดย
สาเหตุการเสียชีวิตที่พบส่วนใหญ่เกิดจากตัว
วัณโรคปอดร้อยละ 50  ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ กิตติพัทธ์ เอ่ียมรอด และ
คณะ5 ที่ศึกษาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วย
วัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ จังหวัดตาก 
ระหว่างปี 2554-2555 พบว่าสาเหตุเสียชีวิต
มาจากวัณโรคร้อยละ 45.5  แตกต่างจาก
การศึกษาของพัฒนา โพธิ์แก้ว และคณะ6 ที่
ศึกษาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่ในเขตภาคเหนือตอนบนพบว่า 
สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากโรคร่วมมากที่สุด
ร้อยละ 33 โดยโรคร่วมที่เป็นสาเหตุส าคัญ
คือโรคเอดส์ เนื่องจากในการศึกษานี้มีผู้ป่วย
ที่มีโรคเอดส์ร่วมด้วยจ านวนน้อยเพียง 4 คน 
(ร้อยละ 8) เป็นการตรวจพบว่า ติดเชื้อเอดส์
ครั้งแรกทั้งหมด โดยมีผู้เสียชีวิต 1 คนซึ่งมี
ระดับ CD4 20 cell/mm3 แต่ไม่มีอาการ
ของโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอ่ืน ๆ อีก 
 
 

การศึกษานี้พบสาเหตุการเสียชีวิต 
ที่เกิดจากผลข้างเคียงของยาต้านวัณโรคท า
ให้เกิดตับอักเสบ 1 คน (ร้อยละ 16.7) เป็น
ผู้ป่วยหญิงที่มีน้ าหนักเพียง 29 กิโลกรัม ซึ่ง
อาจท าให้ขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับเกินขนาดได้ 
ร่วมกับมีหลายการศึกษาในประเทศอินเดีย
พบว่าภาวะขาดสารอาหาร (Malnutrition) 
สัมพันธ์กับตับอักเสบจากยาต้านวัณโรคได้7 
ผู้ป่วย 2 คน (ร้อยละ 33.3) ไม่สามารถระบุ
สาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากเสียชีวิตที่บ้าน 
ได้ รั บการรั กษามากกว่ า  2  เดื อน  คือ 
อยู่ในช่วงการรักษาระยะต่อเนื่องโดยผลการ
ตรวจเสมหะที่ 2 เดือน ให้ผลลบแล้ว  

ผู้ ป่ ว ยที่ เ สี ย ชี วิ ต ใ นกา รศึ กษ า นี้ 
ส่วนใหญ่เสียชีวิตในช่วงการรักษาระยะ
เข้มข้น ร้อยละ 66.7 ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาอ่ืนท่ีพบการเสียชีวิตในช่วงการ
รักษาระยะเข้มข้นร้อยละ 72.75 และ  
ร้อยละ 68.76 และมีการศึกษาในจังหวัด
เชียงรายพบว่า มีการเสียชีวิตในหนึ่งเดือน
แรกของการรักษาวัณโรคอยู่ที่ร้อยละ 38 , 
39, 40 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2540-2543, 
2544-2547 และ 2548-2551 ตามล าดับ8  

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อเมื่อแยกวิเคราะห์
แต่ละปัจจัยในการศึกษานี้ คือ อายุมากกว่า  
65 ปี  น้ าหนักตัวก่อนเริ่มการรักษาน้อยกว่า 
40 กิโลกรัม และผลตรวจเสมหะพบเชื้อ
ปริมาณมาก 3+ โดยสอดคล้องกับการศึกษา
ในจังหวัดเชียงรายที่พบว่า อายุมาก การติด
เชื้ อ เอชไอวี สัมพันธ์กับการเสียชี วิตใน
ช่วงหนึ่งเดือนแรกของการรักษา8 
 

นิพนธ์ต้นฉบับ
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  การศึกษาในภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยพบว่า อายุมากการติดเชื้อ
เอชไอวี มีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อน
สัมพันธ์กับการรักษาวัณโรคล้มเหลว/
เสียชีวิต9 มีการศึกษาในประเทศอิหร่าน
พบว่า ภาวะโลหิตจาง การตรวจพบเชื้อจาก
ย้อมสี Acid Fast การสูบบุหรี่ เบาหวาน 
การเกิดตับอักเสบจากยาต้านวัณโรคมี
ประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อน เป็นปัจจัย
เสี่ยงส าคัญต่อการเสียชีวิต10   
  การติด เชื้ อวัณโรคท าให้ ร่ า งกาย 
เกิด Catabolic Process จนเกิดภาวะขาด
สารอาหาร ซึ่งกระบวนการนี้เกิดมานานก่อน 
ที่ผู้ป่วยจะได้รับการวินิจฉัย ภาวะขาด
สารอาหารท า ให้ ร ะบบภูมิคุ้ มกั นแบบ  
Cell-Mediated Immune ซึ่งเป็นหลัก
ส าคัญในการตอบสนองเมื่อติดเชื้อวัณโรค
ท างานลดลง11 
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อเมื่อรวมปัจจัย 
ทั้งสาม พบว่า มีเพียงผู้ป่วยที่มีผลเสมหะ
ตั้งแต่ 3+ขึ้นไป เท่านั้นที่สัมพันธ์ต่อการ
เสียชีวิต  มีการศึกษาพบว่า ปริมาณเชื้อที่
พบในเสมหะสัมพันธ์กับภาพรังสีปอดที่เป็น 
Cavity12 ซึ่งภาพรังสีปอดที่เป็น Cavity เป็น
หนึ่งในปัจจัยท านายการเสียชีวิตของผู้ป่วย
วัณโรคปอด13   
 
 
 
 
 

  แ ม้ ว่ า มี ก า ร ท า ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ
Systematic Review ถึงผลกระทบของ
เบาหวานต่อผลการรักษาวัณโรคพบว่า
เบาหวานเ พ่ิมความเสี่ ย งต่อการรักษา
ล้มเหลว การเสียชีวิตและการกลับเป็นซ้ า14 
แต่ในการศึกษานี้ไม่พบว่า เบาหวานสัมพันธ์
กับการเสียชีวิตและมีการศึกษาในรัฐจอร์เจีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า หลังได้ปรับ
ปัจจัยเรื่องอายุ การติดเชื้อเอชไอวีแล้วท าให้
เบาหวานไม่เพ่ิมความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตใน
ผู้ป่วยวัณโรค15  
สรุป 
 การศึกษานี้พบว่า ผู้ป่วยวัณโรคปอด 
ที่มีปริมาณเชื้อในเสมหะมากสัมพันธ์กับ 
การเสียชีวิต ดังนั้น ควรเพิ่มการค้นหาผู้ป่วย
เพ่ือเข้าสู่ระบบการรักษาตั้งแต่ระยะแรก 
และควรมีแนวทางการติดตามอาการอย่าง
ใกล้ชิดในผู้ป่วยที่มีปริมาณเชื้ อวัณโรค 
ในเสมหะมาก 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีการค้นหาคัดกรองอาการ
สงสัยวัณโรคปอดในชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่
อายุมากกว่า 65 ปี และผู้ใหญ่ที่มีน้ าหนัก 
ตัวน้อยกว่า 40 กิโลกรัม เพ่ือให้การวินิจฉัย
และเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว 

2. ควรมีการจัดท าแนวทางการดูแล
รักษาและการเฝ้าระวังติดตามอาการอย่าง
เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีปริมาณเชื้อวัณโรค 
ในเสมหะมาก 
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 ข้อจ ากัด 
  1. การศึกษานี้เป็นการศึกษาย้อนหลัง
ท าให้ข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วนไม่สามารถ
น ามาวิเคราะห์ได้ ได้แก่ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และผลการเพาะเชื้อจาก
เสมหะ  
  2. การศึกษานี้ไม่รวมผู้ป่วยที่มีอาการ
รุนแรงหรือมีภาวะหายใจล้มเหลวที่ส่งต่อไป
รักษาที่โรงพยาบาลอ่ืน และไม่รวมผู้ป่วย 
วัณโรคเสมหะไม่พบเชื้อ ซึ่งอาจเสียชีวิตที่สูง 
ในกลุ่มผู้ป่วย HIV ที่เสมหะมักจะไม่พบเชื้อ 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณ นพ.ธวัชชัย  ใจค าวั ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ
สังวรที่สนับสนุนให้เกิดการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณคุณมาลัย ใจสุดา พยาบาล
ประจ าคลินิกวัณโรค คุณศรีสุพรรณ์  มหาวงค์ 
เจ้าหน้าที่ประจ าคลินิกวัณโรค โรงพยาบาล
สมเด็จพระญาณสังวร  
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ต้นทุน รายได้ และการคืนทุนของผู้ป่วยนอก หน่วยไตเทียม  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ  2557 

 ปาริชาติ ฝาระมี วท.ม.* เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร ปร.ด.* พิษณุรักษ์ กันทวี ปร.ด.* รัชนี สรรเสริญ* ภมรศร ีศรีวงค์พันธ์ * 

บทคัดย่อ 
ความเป็นมา 
 อุบัติการณ์การเกิดโรคไตวายเรื้อรังเพ่ิมขึ้น การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็นการ
รักษาภาวะไตวายที่มีประสิทธิภาพ การศึกษานี้เป็นการศึกษาต้นทุนทั้งหมดของการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย  ที่รักษาบ าบัดด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม            
โดยศึกษามุมมองต้นทุนของผู้ให้บริการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน    
ทางด้านสาธารณสุขต่อไป และเพ่ือการบริการผู้ป่วยที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ผู้ป่วยเข้าถึงการ
บริการอย่างมีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์   
  เพ่ือศึกษาต้นทุนต่อหน่วย  อัตราส่วนของต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุน 
ค่าลงทุน รายได้และอัตราการคืนทุนของแผนกบริการผู้ป่วยนอกงานไตเทียม  โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2557 
วิธีการศึกษา   
  ท าการศึกษาแบบย้อนหลัง ในทัศนะของผู้ให้บริการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบ
บันทึกต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน โดยจัดแบ่งหน่วยต้นทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ หน่วยต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หน่วยต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ และ
หน่วยงานที่บริการผู้ป่วยโดยตรง ต้นทุนแบ่งออกเป็นต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม ต้นทุน
ทางอ้อมจัดสรรโดยวิธีกระจายต้นทุนแบบข้ันบันได ต้นทุนต่อหน่วยวิเคราะห์จากต้นทุนรวมหาร
ด้วยจ านวนครั้งของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกงานไตเทียม อัตราคืนทุนวิเคราะห์จากรายรับหารด้วย
ต้นทุนทั้งหมด  
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  ผลการศึกษา   
 ปีงบประมาณ 2557 แผนกบริการผู้ป่วยนอกงานไตเทียมมีต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 
73,613,211.80 บาท มีผู้ป่วยมารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกไตเทียม  50,164 ครั้ง 
ต้นทุนเฉลี่ยต่อครั้งของการให้บริการของแผนกบริการผู้ป่วยนอกงานไตเทียม เป็นมูลค่า  
1,467.45  บาท จ าแนกเป็นต้นทุนทางตรง 1,382.82 บาท ต้นทุนทางอ้อมจากหน่วยงานที่
สนับสนุน 84.63 บาท ต้นทุนค่าแรง 145.50 บาท ต้นทุนค่าวัสดุ 1,171.90 บาท ต้นทุนค่าลงทุน 
66.50 บาท ต้นทุน Routine Service Cost (RSC) เท่ากับ 1,389.24 บาทต่อครั้ง ต้นทุน 
Medical Care Cost (MCC) เท่ากับ 81.68 บาทต่อครั้ง โดยต้นทุนค่าแรงพยาบาลต่อครั้ง คือ  
139.63 บาท  ต้นทุนค่าเสื่อมของเครื่องฟอกไตต่อครั้ง คือ 55.82 บาท ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่า
วัสดุ รองลงมาเป็นต้นทุนค่าแรง และต่ าสุดเป็นต้นทุน ค่าลงทุน คิดเป็นร้อยละ 10.8 : 80.8 : 8.5 
ตามล าดับ เทียบเป็นสัดส่วน คือ ต้นทุนค่าแรง: ค่าวัสดุ: ค่าลงทุน เท่ากับ  1.3 : 9.5 : 1.0  ตามล าดับ  
อัตราการคืนทุนสุทธิ (Net Cost Recovery) เท่ากับร้อยละ 96.7 และอัตราการคืนทุนจาก
รายรับพึงได้ (Accrual Cost Recovery) เท่ากับร้อยละ 102.2  
สรุปและข้อเสนอแนะ 
  ต้นทุนค่าวัสดุมีอิทธิพลสูงสุดต่อต้นทุนรวมทั้งหมดของแผนกบริการผู้ป่วยนอกงาน 
ไตเทียม พบว่าต้นทุนต่อหน่วยของแผนกบริการผู้ป่วยนอกงานไตเทียมมีค่าต่ ากว่ารายรับพึงได้ 
แต่รายรับสุทธิของงานไตเทียมไม่สามารถรองรับต้นทุนทั้งหมดของงานไตเทียมได้ ข้อมูลเหล่านี้        
ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานการบริหารทรัพยากรและด าเนินการควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ค าส าคัญ ต้นทุน รายได้และอัตราการคืนทุน ผู้ป่วยไตเทียม การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
   

 

*ส ำนักวชิำวิทยำศำสตร์สุขภำพ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
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COST, REVENUE AND COST RECOVERY OF OUT PATIENT 
HEMODIALYSIS AT CHIANG RAI PHACHANUKROH HOSPITAL, 

CHIANG RAI PROVINCE, FISCAL YEAR 2014 
 

Parichat Faramee * Denpong Wongwichit*Phitsanuruk Kanthawee.* Rachanee Sunsern* Pamornsri Sriwongpan* 

ABSTRACT 
BACKGROUND  
  The incidence of Chronic Kidney disease (CKD) is growing. Hemodialysis 
have become effective in patients with renal insufficiency. This research study 
was intended to investigate the total cost of hemodialysis among CKD patients by 
focusing on total service cost in order to apply the data as a basic information to 
an effective public health administration and planning. be able to inform the 
investment decision in public health. In addition, the equal and standard services 
will be determined. 
OBJECTIVES   
 This research was aimed to identify the total cost, unit cost, labor cost, 
material cost, investment cost and income and cost recovery of Hemodialysis 
unit for the fiscal year 2014 in the outpatient department at Chiangrai 
Prachanukroh Hospital, Chiang Rai.  
METHODS 
 The retrospective study was carried out on the perspective of health care 
service. Data was collected by using recording forms of labor cost, material cost, 
and capital. Cost analysis of this study was divided into 3 groups including Non-
Revenue Producing Cost Center (NRPCC), Revenue Producing Cost Center (RPCC) 
and Patient Service (PS). The total cost was consisted of direct and indirect costs. 
 The indirect cost was allocated by using the step-down method. The unit 
cost was analyzed from total cost divided by the number of out-patient visits in 
the fiscal year 2014. The cost recovery rate was analyzed from the revenue 
divided by total cost.  
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RESULTS 
  This study showed that the total cost of Hemodialysis unit was 
73,613,211.80 baht. The average cost per visits of Hemodialysis unit at the 
outpatient department in the fiscal year 2014 was 1,467.45 baht. Total number of 
visits for Hemodialysis service was 50,164 visits.  The Routine Service Cost (RSC) 
was 1,389.24 baht/ visit while the Medical Care Cost (MCC) was 81.68 baht/ visit. 
While the direct cost was 1,382.82 baht, indirect cost from supporting 
organization was 84.64 baht, other costs were shown as follows; labor cost 145.50 
baht, material cost 1,171.90 baht, investment cost 66.50 baht and nursing service 
cost per time 139.63 baht.  
 Hemodialysis machine depreciation cost per visits was 55.82 Baht. The 
Routine service cost to unit was 1414.42 baht/ visit.  The highest amount was the 
material cost, followed by labor cost and lower investment cost at 10.8%, 80.8%, 
8.5% or in the ratio of the material cost labor cost and investment cost was 1.3 : 
9.5 : 1.0,  respectively. The cost recovery of Hemodialysis unit for outpatient at 
Chiang Rai Prachanukroh Hospital in 2014 in the aspect of Accrual Cost Recovery 
(ACR) was 102.2%. The cost recovery in terms of net income was 96.7 %. 
DISCUSSION AND CONCLUSION 
  This study revealed that the material cost showed the highest influence 
on total cost of Hemodialysis unit for outpatient department. The cost per unit of 
Hemodialysis unit for out-patient departments was lower than the collected cost 
from the Comprehensive Insurance Scheme. Therefore, this information could be 
used as the basic information in order to further set an effective cost 
management for a public health administration and control.   
KEYWORDS Unit Cost, Income and Cost Recovery, Chronic Kidney Disease, 
Hemodialysis 

*School of Health Science, Mae Fah Luang University 
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ความเป็นมา  
 โ ร ค ไต ว าย เ รื้ อ รั ง ถื อ เป็ นปั ญห า
สาธารณสุขที่ ส าคัญ จากรายงานสถิติ
สาธารณสุข ปี 2556 โดยส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์  ส านั ก งานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข1 พบว่า คนไทยมีอัตราป่วยด้วย
โรคไตวายเรื้ อรั งอยู่ ที่  1,073.3 รายต่ อ 
แสนประชากร เพ่ิมขึ้น 2.5 เท่าจากปี 2550  
และจากการส ารวจของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า โรคไตวายเรื้อรังเป็นสาเหตุ
การตายล าดับที่ 7 ของ สาเหตุการตายทั้ง
ประเทศ และเป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญ
ล าดับที่ 6 ในภาคเหนือจ านวนและอัตราตาย
ด้วยโรคไตในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2552-2556) มีแนวโน้ม
เ พ่ิมขึ้ นทั้ ง เพศชายและ เพศหญิ ง  โดย
อัตราส่วนชายต่อหญิงเท่ากับ 1.2 ต่อ 1.0172 

 การฟอกเลือดด้วยเครื่ องฟอกไต 
(Hemodialysis :HD) เป็นการรักษาบ าบัด
ทดแทนไตซึ่งต้องท าที่โรงพยาบาลที่มีเครื่อง
ไตเทียมความถี่ในการรักษานั้นขึ้นอยู่กับ
ภาวะของผู้ป่วย โดยเฉลี่ยจะต้องฟอกเลือด 
2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ จากการส ารวจการ
ลงทะเบียนผู้ป่วยบ าบัดทดแทนทางไตของ
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
2553 พบว่า มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับ
การรักษาบ าบัดทดแทนไต รวม 32,132 ราย 
โดยร้อยละ 84 ใช้วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่อง   
ไตเทียม ผู้ป่วยแต่ละราย ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ถึงคนละ 2 – 3 แสนบาทต่อคนต่อปี และ 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ   6,400 – 
9,600 ล้านบาท ต่อปี  ซึ่ ง เป็นค่า ใช้จ่ าย 
ที่ภาครัฐต้องแบกรับภาระท่ีสูงมาก 
 
 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 756 เตียง 3 
รองรับผู้ป่วยในเขตอ าเภอเมือง และผู้ป่วยที่
ส่งต่อมาจาก ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) รายละ 1 ,500 บาทต่อ
ครั้ง ส าหรับผู้ป่วยอายุต่ ากว่า 60 ปี และ 
1 ,700 บาทต่อครั้งส าหรับผู้ป่วยที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป ให้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์  และต้องเป็นไปตามเงื่ อนไขที่
ก าหนดของ สปสช. สิทธิในการรักษาอ่ืน ๆ 
เช่น กองทุนประกันสังคมชดเชยค่าใช้จ่ายใน
การฟอกไต จ านวน 1,500 บาทต่อครั้ง สิทธิ
เบิกจ่ายตรงของข้าราชการ ชดเชยค่าใช้จ่าย
ต่อการฟอกไต 1 ครั้ง คือ 2,000 บาทต่อ
ครั้ ง  ที่ ผ่ า นม า โ ร งพย าบาล เ ชี ย ง ร า ย 
ประชานุเคราะห์ ยังไม่มีเคยมีการศึกษาถึง
ต้นทุนรวมทั้งหมด และต้นทุนต่อครั้งของ
การให้บริการในกิจกรรมการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม เพ่ือเป็นข้อมูลพิจารณาว่า
การบริการผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังระยะ
สุดท้ายในหน่วยไตเทียม กิจกรรมการฟอก
เลือดด้วยเครื่ องไตเทียม โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์มีการใช้ทรัพยากร
ไปมากเท่าใดเมื่อเปรียบเทียบกับรายรับที่ได้  

สั ดส่ วนระหว่ า งต้ นทุ นค่ าล งทุ น  
ค่าวัสดุและค่าแรงบุคลากรในการบริหาร
จัดการเป็นอย่างไร และกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมต้องใช้ต้นทุนเท่าใดต่อการบริการ 1 
ครั้ ง เ พ่ือให้ผู้บริหารน าไปประกอบการ
ตัดสินใจ ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดแก่ตัวผู้ป่วย 
สังคม และประเทศต่อไป 
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 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงต้นทุนรวม
ทั้งหมด และต้นทุนต่อครั้งของการให้บริการ
ในกิจกรรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายที่รักษาบ าบัดด้วยการฟอก
เลือด หน่วยงานไตเทียม โดยศึกษามุมมอง
ต้นทุนของผู้ให้บริการเท่านั้น เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
ทางด้านสาธารณสุข และเพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าถึง
การบริการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
วัตถุประสงค์  
 1. เ พ่ือศึกษาต้นทุนทั้ งหมด และ
ต้นทุนต่อหน่วยของผู้ป่วยนอก หน่วยไต
เทียมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2557 
 2. เพ่ือศึกษาอัตราส่วนของต้นทุน
ค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุนค่าลงทุน
ของผู้ป่วยนอกหน่วย ไตเทียมโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2557 
 3. เพ่ือศึกษารายได้และการคืนทุน 
ของผู้ป่วยนอก หน่วยไตเทียม โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2557 
วิธีการศึกษา  
 เป็นการวิเคราะห์หาต้นทุน รายได้ 
และการคืนทุนของผู้ป่วยนอก หน่วยไตเทียม 
เฉพาะผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 
กันยายน 2557) ในทัศนะของผู้ให้บริการ
เท่านั้น (Provider perspective)  

 
 

ขอบเขตการศึกษา :  การศึกษาข้อมูล
ย้อนหลัง 
ขอบเขตประชากร:  ผู้ป่วยนอกที่เข้ามารับ
บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่าง 
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 
ทั้งหมด จ านวน 6,129 ราย   
หน่วยประชากร:  ผู้ป่วยนอกที่เข้ามารับ
บริ ก ารฟอกเลื อดด้ ว ย เครื่ อ ง ไต เที ยม 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 
2557 รายคน การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข โดยศึกษา
ต้นทุนในมุมมองของผู้ ให้บริการเท่านั้น 
(Provider Perspective) ประยุกต์ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ต้นทุน โดยการกระจายต้นทุนสอง
ครั้ง (Double-Distribution Method) เก็บ
ต้นทุนของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
โดยการสัมภาษณ์ภาระงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเก็บต้นทุนค่าแรง ต้นทุนวัสดุ
และต้นทุนการลงทุน ใช้ ข้อมูลทุติ ยภูมิ 
(Secondary  Data) จากหน่วยงานที่รับผิด  
ชอบด้านข้อมูลของโรงพยาบาล  
นิยามศัพท์  
      หน่วยต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ คือ  
Non-Revenue Producing Cost Center 
(NRPCC) 
  หน่วยต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้  คือ 
Revenue Producing Cost Center 
(RPCC)  
  หน่วยงานที่บริการผู้ป่วยโดยตรง คือ  
Patient Service (PS) 
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ตารางท่ี 1  ต้นทุนค่าแรงและร้อยละ ของต้นทุนค่าแรงแยกตามหน่วยงาน 
รหัส ฝ่าย เงินเดือนรวม ร้อยละ จ านวนบุคลากร 
A01 งานการเงิน 26,955.00 19.5% 2 
A02 งานเวชระเบียน 24,120.00 17.4% 2 
A03 ศูนย์เปล 87,264.00 63.1% 1 

 NRPCC 138,339.00 1.7%  
B1 เภสัชกรรม 54,000.00 10.0% 1 
B2 เทคนิคการแพทย ์ 208,350.00 38.7% 3 
B3 รังสี 66,996.00 12.5% 3 
B4 ศัลยกรรม 208,454.25 38.8% 6 
 RPCC 537,800.25 6.8%  

C1 ผู้ป่วยนอก 240,270.00 3.3% 4 
C2 งานไตเทียม 7,004,400.00 96.7% 19 
 PS 7,244,670.00 91.5%  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษา 
  ในปีงบประมาณ 2557 การให้ บริการ
ของแผนกบริการผู้ป่วยนอกงานไตเทียม
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มี
ต้นทุนรวมทั้งหมด 73,613,211.80 บาท
ประกอบด้วย (1) ต้นทุนทางตรงมูลค่า  
69,367,610.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.2 
ของต้นทุนรวม และ (2) ต้นทุนทางอ้อมที่ถูก
กระจายส่งมาจากหน่วยสนับสนุน มายัง
หน่วยบริการไตเทียม มูลค่า 4,245,601.06 
บาท  คิดเป็นร้อยละ  5.8  จ าแนกต้นทุน
ทางตรงของแผนกบริการผู้ป่วยนอกงานไต
เทียม เป็นต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ และ
ต้นทุนค่าลงทุน   

จากผลการศึกษาต้นทุนทางตรงสูง
ที่สุดของแผนกบริการผู้ป่วยนอกงานไตเทียม
คือ ต้นทุนค่าวัสดุ ร้อยละ   85.3  เป็นเงิน 
58,744,752.00 บาท ต้นทุนค่าวัสดุที่สูง
ที่สุดคือค่าวัสดุทางการแพทย์อยู่ในหน่วย
ต้นทุน PS คิดเป็นร้อยละ 98.9 หน่วย 
ต้นทุน RPCC คิดเป็นร้อยละ 0.9 และหน่วย
ต้ น ทุ น  NRPCC คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  0.2 
ตามล าดับ (ตารางที ่2) รองลงมาคือต้นทุน 
  

ค ่า แ ร ง  ร ้อ ย ล ะ 10.2 เ ป ็น เ ง ิน  
7,004,400.00 บาท ต้นทุนค่าแรงมากที่สุดอยู่
ที่หน่วยต้นทุน PS ร้อยละ 91.5 หน่วยต้นทุน 
RPCC ร้อยละ 6.8 และหน่วยต้นทุน NRPCC 
ร้อยละ 1.7  (ตารางที ่1) และต้นทุนต่ าสุดคือ
ต้นทุนค่าลงทุน ร้อยละ 4.6 เป็น เงิน  
3,131,733.45 บาท ต้นทุนค่าลงทุนส่วนใหญ่
เป็นต้นทุนค่าเสื่อมของครุภัณฑ์ อยู่ในหน่วย
ต้นทุน PS คิดเป็นร้อยละ 53.3 หน่วยต้นทุน 
RPCC คิดเป็นร้อยละ 45.5 และหน่วยต้นทุน 
NRPCC คิดเป็นร้อยละ 1.2 (ตารางที่ 3)
ต้นทุนเฉลี่ยต่อครั้งของการให้ บริการของ
แผน กบริ ก า ร ผู้ ป่ ว ยนอก ง า น ไต เที ย ม 
ปีงบประมาณ 2557 เป็นมูลค่า 1,467.45 บาท 
มีผู้ป่วยมารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอก
ไตเทียม 50,164 ครั้ง คิดเป็นต้นทุนทางตรง 
1382.82 บาท ต้นทุนค่าแรง 145.50  บาท 

ต้นทุนค่าวัสดุ 1,171.90 บาท ต้นทุนค่า
ลงทุน 66.50 บาท และต้นทุนทางอ้อมจาก
หน่วยสนับสนุน 84.63 บาท (ภาพที่ 1) 
อัตราส่วนของ ค่าแรง: ค่าวัสดุ: ค่าลงทุน 
เท่ากับ 1.3 : 9.5 : 1.0   
 
 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ต้นทุน รายได้ และการคืนทุนของผู้ป่วยนอก หน่วยไตเทียม

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2557
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ตารางท่ี 2  ต้นทุนค่าวัสดุและร้อยละ ของต้นทุนค่าวัสดุแยกตามหน่วยงาน 
รหัส ฝ่าย วัสดุส านักงาน วัสดุทางการแพทย ์ ต้นทุนค่าวัสดุรวม ร้อยละ 
A01 กลุ่มงานการเงิน 22,616.88 39,733.63 62,350.51 56.8% 
A02 เวชระเบียนผู้ป่วยนอก 19,385.40 24,559.40 43,944.80 40.0% 
A03 ศูนย์เปล 1,739.00 1,739.00 3,478.00 3.2% 

 NRPCC 43,741.28 66,032.03 109,773.31 0.2% 
B1 เภสัชกรรม 32,430.35 38,605.85 71,036.20 13.1% 
B2 เทคนิคการแพทย ์ 24,935.60 31,364.10 56,299.70 10.4% 
B3 รังสี 42,586.25 194,580.75 237,167.00 43.8% 
B4 ศัลยกรรม 18,400.00 158,427.00 176,827.00 32.7% 

 RPCC 118,352.20 422,977.70 541,329.90 0.9% 
C1 ผู้ป่วยนอก 15,687.10 26,779.10 42,466.20 0.1% 
C2 งานไตเทียม 388,816.00 58,355,936.00 58,744,752.00 99.9% 

 PS 404,503.10 58,382,715.10 58,787,218.20 98.9% 

 รวม 566,596.58 58,871,724.83 59,438,321.41 100% 
 

ตารางท่ี 3  ต้นทุนค่าลงทุนและร้อยละ ของต้นทุนค่าลงทุนแยกตามหน่วยงาน 
รหัส หน่วยต้นทุน พื้นที่ 

(ตร.ม.) ค่าเสื่อมครุภัณฑ ์ ค่าเสื่อมราคา
สิ่งก่อสร้าง รวม ร้อยละ 

A01 กลุ่มงานการเงิน 80.00 6,193.35 28,734.11 34,927.46 47.2% 

A02 เวชระเบียนผู้ป่วย
นอก 210.00 4,040.67 4,419.20 8,459.88 11.4% 

A03 ศูนย์เปล 128.00 15,116.94 15,506.06 30,622.99 41.4% 

 NRPCC 418.00 25,350.96 48,659.37 74,010.33 1.2% 
B1 เภสัชกรรม 220.00 8,984.81 55,595.44 64,580.25 2.3% 
B2 เทคนิคการแพทย ์ 560.00 2,138,726.15 24,805.21 2,163,531.36 76.1% 
B3 รังสี 875.00 479,405.52 29,536.87 508,942.39 17.9% 
B4 ศัลยกรรม 175.00 80,531.83 26,762.44 107,294.26 3.8% 

 RPCC 1,830.00 2,707,648.30 136,699.97 2,844,348.27 45.5% 
C1 ผู้ป่วยนอก 202.00 74,953.03 129,036.11 203,989.14 6.1% 
C2 งานไตเทียม 287.00 2,947,499.15 184,234.30 3,131,733.45 93.9% 

 PS 489.00 3,022,452.18 313,270.40 3,335,722.59 53.3% 

 รวม  5,755,451.45 498,629.74 6,254,081.18  

ตารางท่ี 4 รายรับ และอัตราคืนทุน 
โครงการ/กองทุน จ านวนเงินที่ได้รับ ต้นทุนรวม 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 48,352,183.00 73,613,211.85 
ประกันสังคม 16,650,095.00  
ข้าราชการ 6,032,999.00  
จ่ายเงินเอง 174,000.00  
รายรับสุทธิ (Net revenue) 71,209,277.00 อัตราคืนทุน 96.7 
รายรับพึงได้ (Accrual cost recovery) 75,257,600.00 อัตราคืนทุน102.2 

 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปาริชาติ ฝาระมี, เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร, พิษณุรักษ์ กันทวี, รัชนี สรรเสริญ, ภมรศรี ศรีวงค์พันธ์ 
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 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ โรงพยาบาล
ได้รับเงินชดเชยจากโครงการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าทั้งสิ้น 48,352,183 บาท 
โครงการประกันสังคม 16,650,095 บาท 

สิทธิเบิกได้ของข้าราชการ 6,032,999 บาท 
ผู้ป่วยช าระเงินเอง 174,000 บาท รวม
รายได้สุทธิ เท่ากับ 71,209,277 (ตารางที ่4) 

แผนกบริการผู้ป่วยนอกงานไตเทียม
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปี 
2557 ต้นทุนรวมทั้งหมด  73,613,211.85 
บาท  รายรับจากการเรียกเก็บจากสิทธิการ
รักษาพยาบาลและโครงการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าเป็นรายรับสุทธิ  (Net 
revenue) เท่ากับ 71,209,277 บาท อัตรา
การคืนทุนสุทธิเท่ากับร้อยละ 96.7 และมี
รายรับพึงได้ (Accrual cost recovery) 
เท่ากับ 75,257,600 บาท อัตราการคืนทุน
ของรายรับพึงได้ เท่ากับร้อยละ 102.2   
 

ภาพที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหต์้นทุนการให้บริการ 
 หน่วยไตเทียม 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษานี้พบว่าต้นทุนรวม
ของแผนกบริการผู้ป่วยนอกงานไตเทียม 
ปี งบประมาณ  2557 ทั้ ง หมด  เท่ า กั บ 
73,613,211.85 บาท ต้นทุนต่อหน่วย คือ 
1,467.45 โดยต้นทุนทางตรงสูงที่สุดของงาน
ไตเทียม คือ ต้นทุนทางตรง 1,382.82 บาท 
คิดเป็น ร้อยละ 94.2 และต้นทุนทางอ้อม
จากหน่วยงานที่สนับสนุน 84.63 บาท คิด
เป็นร้อยละ 5.8 เนื่องจากแผนกบริการผู้ป่วย
นอกงานไตเทียมนั้น เป็นหน่วยบริการที่
จ าเพาะ เฉพาะผู้ป่วยโรคไตที่จ าเป็นต้อง
ฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกไตเทียม จึงท าให้
ต้นทุนรวมส่วนใหญ่เป็นต้นทุนรวมทางตรง
และต้นทุนค่าวัสดุที่ใช้ในการฟอกไตเป็น
ต้ นทุ นที่ สู ง ที่ สุ ด ขอ งค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในกา ร       
ฟอกไต  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทศา 
ธนัชชนม์4 

 ที่ได้การศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนการ
ให้บริการไตเทียมศูนย์การแพทย์ปัญญา  
นันทภิกขุ ชลประทาน โดยมีผลการศึกษาว่า
มีต้นทุนรวมทางตรงเท่ากับ ร้อยละ 90.96 
และต้นทุนทางอ้อม เท่ากับร้อยละ 9.04
สาเหตุที่ท าให้ต้นทุนค่าวัสดุนั้นสูง เนื่องจาก
ค่าวัสดุทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายต่างๆ
เกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดเช่น 
ค่าน้ ายาและเวชภัณฑ์ ต่างๆที่ใช้ในการฟอก
เลือด ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกใช้ เป็น
รายบุคคลของผู้ป่วย และค่าน้ ายาที่ใช้ล้างฆ่า
เชื้อภายในเครื่องไตเทียมและล้างตัวกรอง
ฟอกเลือดค่าบริการบ ารุงรักษาเครื่องไต
เทียมรายปี ค่าบริการตรวจวิเคราะห์น้ า R/O 
รายปี ค่าอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเครื่องไต
เทียม ฯลฯ จึงท าให้ต้นทุนค่าวัสดุสูงกว่า
ต้นทุนด้านอ่ืนๆ ซึ่งต้นทุนค่าวัสดุเป็นต้นทุน
ที่แปรผันตามจ านวนผู้รับบริการ 

 

 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ต้นทุน รายได้ และการคืนทุนของผู้ป่วยนอก หน่วยไตเทียม
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จากแนว โน้ มของผู้ ม ารับบริการ       

ไตเทียมท่ีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ -
เคราะห์ท่ีเพ่ิมข้ึนทางโรงพยาบาลเชียงรายฯ 
ต้องจัดสรรงบประมาณในการซื้ อวัสดุ
สิ้น เปลืองให้หน่วยงานไตเทียมเ พ่ิมขึ้น    
ตามไปด้วยเช่นเดียวกับต้นทุนค่าแรงของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนกบริการผู้ป่วย
นอกงานไตเทียมจากจ านวนผู้รับบริการ เพ่ิม
มากขึ้นต้องมีการท างานล่วงเวลาของทั้ง
เจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และ
เ จ้ า ห น้ า ที่ อ่ื น ๆ  จึ ง ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี ต้ น ทุ น            
ค่าทางตรงสูง  

จากงานวิจัยของเปี่ ยมศักดิ์  มีชัย 
ท าการศึกษาเก่ียวกับต้นทุนและผลได้ของ
การรักษาบ าบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม ในหน่วยไตเทียม  4 กลุ่ม 
คือ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และหน่วยไตเทียม
ในต่างจังหวัด โดยทางโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ จัดได้ว่าเป็นโรงพยาบาลใน
ต่างจังหวัด ซึ่งจากงานวิจัยข้างต้นนั้นได้ผล
การศึกษาคือ ในภาพรวมของโรงพยาบาลทั้ง
4 ก ลุ่ ม มี ต้ น ทุ น ร ว ม ทั้ ง ห ม ด  เ ท่ า กั บ 
6,677,262 บาท และคิดเป็นต้นทุนต่อครั้ง 
2,552 บาท แต่ต้นทุนรวมในการฟอกเลือด
ด้วยของโรงพยาบาลในต่างจั งหวัดนั้น     
คิดเป็นต้นทุนต่อครั้งเท่ากับ 1,507 บาท  
มีต้นทุนสูงกว่าในปัจจุบันที่ทางผู้วิจัยได้
ท าการศึกษา  อาจเนื่องมาจากในช่วงเวลา
นั้นยังไม่มีสิทธิการให้บริการแบบบัตรทอง
จาก สปสช. ซึ่งค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมนั้นจึงมีค่าใช้จ่ายที่สูงใน
ขณะนั้น แต่จากงานวิจัยของ อารุณี มีศรี5  
ที่ได้ท าการศึกษาต้นทุนของหน่วยไตและ   
ไตเทียมต้นทุนต่อครั้งเท่ากับ 1,051.92 บาท 

 

โดยผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ผู้วิจัยที่มีค่าต้นทุนต่อครั้งลดลงจากในอดีต
จากผลการวิจัยอัตราส่วนของต้นทุนค่าแรง 
ต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุนค่าลงทุนเท่ากับ   
คิดเป็นร้อยละ 10.76  :  80.74 : 8.50  

ตามล าดับ หรือเทียบเป็นสัดส่วน คือ ต้นทุน
ค่าแรง:ค่าวัสดุ: ค่าลงทุน เท่ากับ 1.27 : 9.5 : 
1.0 ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาองค์ประกอบ
ของต้นทุนแยกตามกลุ่มงาน พบว่าในหน่วย
ต้นทุน NRPCC มีสัดส่วนของ ต้นทุนค่าแรง: 
ค่าวัสดุ: ค่าลงทุน เท่ากับ  1.87 : 1.48 : 1   

สัดส่วนของค่าแรงเป็นต้นทุนที่สูงที่สุด
ในหน่วยต้นทุน ซึ่งแตกต่างจากสัดส่วนของ
ต้นทุนรวม หน่วยต้นทุน RPCC มีสัดส่วนของ 
ต้นทุนค่าแรง: ค่าวัสดุ : ค่าลงทุน เท่ากับ  
1: 1.01 : 5.29   

สัดส่วนของค่าลงทุนเป็นต้นทุนที่สูง
ที่ สุ ดในหน่ วยต้นทุน เป็นค่ า เสื่ อมของ
ครุ ภัณฑ์ทางการแพทย์ ในงานเทคนิ ค
การแพทย์ และหน่วยต้นทุน PS มีสัดส่วน
ของ ค่าแรง: ค่าวัสดุ: ค่าลงทุน เท่ากับ 2.17 : 
17.62 : 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารุณี 
มีศรี7  ที่พบว่า หน่วยไตและไตเทียมมีต้นทุน
รวม  19.35 ล้ านบาท มี สั ดส่ วนต้ นทุ น
ทางตรง: ต้นทุนทางอ้อม เท่ากับ 81.73 : 

18.27 ต้นทุนทางตรงมี สั ดส่ วน  ต้ นทุน 
ค่าแรง: ต้นทุนค่าวัสดุ : ต้นทุนค่าลงทุ น 
เท่ากับ 60.13:20.61:19.26 ต้นทุนต่อครั้ ง
ของการให้บริการเท่ากับ 1,051.92 บาท  

สัดส่วนของต้นทุนทางตรงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับงานวิจัยนี้ที่มีต้นทุนทางตรงสูงกว่า
ต้นทุนทางอ้อม แตกต่างจากสัดส่วนของ
ต้นทุนรวมโดยงานวิจัยของอารุณี   มีศรี 5 
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มีต้นทุนค่าแรงสูงสุด แต่งานวิจัยนี้ต้นทุน 
ค่าวัสดุสูงสุด ทั้งนี้เนื่องมาจากต้นทุนวัสดุ
ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้งานกับ
เครื่องฟอกไตเทียมของจ าเป็นต้องใช้ตาม
รายบุคคล เป็นวัสดุที่ใช้แล้วหมดไป เมื่อมี
การให้บริการที่มาก ก็ท าให้มีค่าใช้จ่ายของ
ต้นทุนวัสดุสูงขึ้นตามไปด้วย ถือว่าเป็นของ
การลงทุนหน่วยงานจึงท าให้มีค่าลงทุนสูง 
  นอก จ า ก นี้ โ ร ง พย า บ า ล จั ด จ้ า ง
หน่วยงานเอกชนให้เข้ามารับผิดชอบในส่วน
ของต้นทุนค่าวัสดุแบบเหมาจ่ายรายบุคคล 
แต่ยังมีส่วนของต้นทุนค่าแรงและค่าวัสดุบาง
รายการทางโรงพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบ 
จากงานวิจัยนี้จะสามารถชี้ให้เห็นถึงสัดส่วน
ของต้นทุนที่ทางโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบ
โดยตรงเป็นจ านวนเท่าใด และบ่งบอกถึง
ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลจะต้องจ่ายให้กับ
บริษัทเอกชนผู้รับเหมา การเพ่ือค านวณ
รายการและอัตราการคืนทุนในส่วนของ
โรงพยาบาลต่อไป 

รายรับและอัตราการคืนทุนจาก
ผลการวิ จัยพบว่า  รายรับพึงได้  เท่ากับ 
75,257,600  บาท  และรายรับสุทธิเท่ากับ   
71,209,277 บาท โดยรายรับสุทธิ ร้อยละ 
67.9 มาจากโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (สปสช.) จ านวน 48,352,183 
บาท จากรายรับพึงได้ทั้งหมด 53,259,000 
บาท อาจเนื่องจากความไม่ถูกต้องและ
สมบู รณ์ ของข้ อมู ลที่ ส่ ง ไป เบิ กจ่ ายยั ง
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(สปสช.) ท าให้เงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชย
และการได้รับเงินสุทธินั้นน้อยกว่ารายรับพึง
ไ ด้  ซึ่ ง ข้ อ มู ล ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง ท า ง
โรงพยาบาลนั้นมีกิจกรรมการให้บริการผู้เข้า 
 

มารับบริการตามจ านวนครั้ งที่ส่งเข้าไป 
เบิกจริ งและในปี  2557 นั้ นทางสปสช . 
มีเงื่อนไขเพ่ิมเติมในการจ่ายค่าชดเชย ให้กับ
ผู้ป่วยที่ฟอกไต6  อีกท้ังเกิดความล่าช้าในการ
เบิกจ่ายเงินของทาง โครงการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) ซึ่งเมื่อตรวจสอบ
ไปยังหน่วยงานการเงินเพ่ือติดตามผลการ
เบิกจ่ายแล้วนั้น ทราบว่ารายรับพึงได้ที่จะ 
สามารถเบิกจ่ายตามจ านวนที่มีการเรียกเก็บ
ไปทั้งหมด อยู่ระหว่างการด าเนินการ ดังนั้น
ในส่วนของรายรับสุทธิที่โรงพยาบาลควร
ได้ รั บนั้ นจะเท่ากับรายรับ พึง ได้  ซึ่ งถ้ า
สามารถเรียกเก็บได้ครบทั้งหมดแล้วนั้น 
โรงพยาบาลจะมีรายรับมากกว่าต้นทุนรวม
ทั้งหมด ซึ่งจะเห็นได้จากการค านวณรายรับ
และอัตราการคืนทุนดังนี้  อัตราการคืนทุน
ของแผนกบริการผู้ป่วยนอกงานไตเทียม
โรงพยาบาลเช ียงรายประชานุเคราะห์  
ปี 2557 ในมิติของอัตราการคืนทุนจาก
รายรับพึงได้ (Accrual cost recovery : 
ACR) เท่ากับร้อยละ 102.2 ส่วนอัตราการ
คืนทุนรายรับสุทธิเท่ากับร้อยละ 96.7 ซึ่ง
จากการคืนทุนนั้น หากโรงพยาบาลมีรายรับ
สุทธิเท่ากับรายรับพึงได้ทั้งหมด โรงพยาบาล
จะมีก าไรจากกิจกรรมนี้ คิดเป็น 2.2 % เมื่อ
เทียบกับต้นทุนแต ่โรงพยาบาลมีรายรับสุทธิ 
เพียงร้อยละ 96.7 ซึ่งยังไม่สามารถครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายของต้นทุนที่เกิดขึ้นได้จากกิจกรรม
การฟอกไต  ทางโรงพยาบาลอาจจะหา
มาตรการเพื่อมาแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ เพ่ือให้
โรงพยาบาลมีรายได้และก าไรจากกิจกรรมนี้ 
 การวิจัยของผู้วิจัยในครั้งนี้นั้นได้จัดท า
การวิเคราะห์ต้นทุนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยัง
มีต้นทุนในส่วนที่ทางโรงพยาบาลได้จัดจ้าง 
 

นิพนธ์ต้นฉบับ
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โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2557
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หน่วยงานเอกชนเพ่ือมารับการดูแลเครื่อง
ฟอกไตของหน่วยบริการไตเทียม ดังนั้นใน
ส่วนของต้นทุนการลงทุนและต้นทุนวัสดุ
อาจจะแตกต่างจากงานวิจัยอ่ืนๆ ที่ เป็น
ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลโดยตรง 
และจากผลการวิจัยที่ได้และต้นทุนที่ได้รับ
น้ัน เป็นเพียงการประเมินค่าออกมาในรูป
ของตัวเงินเท่านั้น ซึ่งยังมีต้นทุนและผลได้ที่
ไม่สามารถประเมินค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ 
เช่นคุณภาพชีวิต ดังนั้นไม่ว่าต้นทุนหรือ
ผลได้ที่ได้รับจะมากกว่ากัน ในแง่ของชีวิต
มนุษย์และการลงทุนทางด้านสาธารณสุข
แล้วนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
ข้อก าจัดของในการวิจัย 
 เนื่องจากการวิ เคราะห์ต้นทุนการ
ให้บริการของแผนกบริการผู้ป่วยนอกงาน   
ไตเทียมโรงพยาบาลเชียงรายฯ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบการศึกษาแบบย้อนหลัง 
ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการศึกษา มีดังนี้  
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลค่าวัสดุ 
ต้นทุนเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า และน้ าประปา 
ไม่สามารถบันทึกรายจ่ายจริงของแต่ละ
หน่วยงานได้ เนื่องจากไม่มีมาตรวัดแยกไว้
ชัดเจน การกระจายต้นทุนไปให้หน่วยงาน
ตามพ้ืนที่ อาจจะมีข้อโต้แย้งในประเด็นที่
ปริมาณงานอาจไม่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ 

2. การเก็บรวบรวมต้นทุนค่าวัสดุ
เกี่ยวกับค่าโทรศัพท์ภายใน ของโรงพยาบาล
ไม่สามารถบันทึกรายจ่ายจริงของแต่ละ
หน่วยงานตามจ านวนบุคลากร อาจจะมี    
ข้อโต้แย้งในประเด็นที่ปริมาณงานอาจ      
ไม่สัมพันธ์กับจ านวนการใช้ได้   
 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการ
ของแผนกบริการผู้ป่วยนอกงานไตเทียม
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ 
ข้อเสนอแนะในเชิงของการปฏิบัติงานต่อ
หน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน
และก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการ
ด้านต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างของหน่วยงานหลัก 
คือหน่วยงานไตเทียม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยบริการไตเทียมภายใน
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ควรมี
การวางแผนงานที่ชัดเจน และเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดหน่วยต้นทุน และจะท าให้ทราบ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับหน่วยบริการไตเทียม 
โ ดยมี ก า ร ว า ง แผนและก าหนดความ
รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน มีการจัดวางระบบการจัดท า
ข้อมูลทางด้านบัญชี การเงินและสถิติผลงาน
ของหน่วยงานทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดท า
ต้นทุน ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
การน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการท างาน
ต่อไป 

2. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
พยาบาลในการรักษา ในด้านของผู้ให้บริการ 
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพของการ
บริการ คือ ประสบการณ์และความรู้ความ
ช านาญของพยาบาล และความเพียงพอของ
อัตราก าลังดังนั้นเพ่ือประสิทธิภาพในการ
ให้บริการควรพิจารณาอัตราก า ลังของ
พยาบาลต่อภาระงานในการบริการผู้ป่วย
อย่างสม่ าเสมอ ข้อคิดเห็นในเชิงนโยบาย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนด
นโยบายในการบริหารจัดการด้านต้นทุนให้
เกิดประสิทธิภาพดังนี้ 
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การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาสเตยีรอยด์ทาเฉพาะที่ 
และยาสเตียรอยด์ทาเฉพาะที่ร่วมกับพ่นก๊าซไนโตรเจนเหลว  

ในการรักษาโรคด่างขาวชนิดปลายมือเท้า 
 นนท์ธิวัฒน์ ญาณะตาล พ.บ.*, วิชช ธรรมปัญญา พ.บ.**, พัชรา เรืองวงศ์โรจน์ พ.บ.*** 

บทคัดย่อ 
ความเป็นมา 
  โรคด่างขาวชนิดปลายมือเท้า เป็นบริเวณท่ียากต่อการรักษา แม้ในปัจจุบันยาสเตียรอยด์
ทาเฉพาะที่ถือเป็นการรักษาหลักในการรักษาโรคกลุ่มนี้ จึงมีการใช้วิธีทางเลือกอ่ืนร่วมรักษาด้วย 
มีการศึกษาพบว่าก๊าซไนโตรเจนเหลว ได้ผลดีในการรักษาโรคกระขาว ซึ่งเกิดจากการลดลงของ
เซลล์เม็ดสีที่ผิวหนังคล้ายกับโรคด่างขาว จึงเกิดแนวคิดในการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการ
รักษาโรคด่างขาวชนิดปลายมือเท้าด้วยยาสเตียรอยด์ทาเฉพาะที่กับยาสเตียรอยด์ทาเฉพาะท่ี
ร่วมกับก๊าซไนโตรเจนเหลว  
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาทาสเตียรอยด์เฉพาะที่และ 
ยาทาสเตียรอยด์ร่วมกับการพ่นไนโตรเจนเหลว ในการรักษาโรคด่างขาวชนิดปลายมือเท้า  
วิธีการศึกษา 
  ผู้ป่วยโรคด่างขาวชนิดปลายมือเท้า อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 10 ราย เลือกสุ่มเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับยา Desoximetasone ทาเฉพาะที่ร่วมกับพ่นก๊าซไนโตรเจนเหลว และ
กลุ่มที่ได้รับยา Desoximetasone ทาเฉพาะที่อย่างเดียว ติดตามพ้ืนที่ผิวด่างขาว วัดหน่วยเป็น
ตารางเซนติเมตรประเมินโดยแพทย์ผิวหนัง วัดผลและติดตามผลที่ในสัปดาห์ที่ 2 , 4, 6  และ 8 
และค านวณการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ผิวด่างขาวหลังครบ 8 สัปดาห์ รวมถึงเก็บข้อมูล
ผลข้างเคียง   ของการรักษาช่วงของการติดตามผลในแต่ละสัปดาห์ 
ผลการศึกษา 
  หลังสิ้นสุดการรักษาพ้ืนที่ผิวด่างขาวของผู้ป่วยลดลงทั้ง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ได้รับ 
ยา Desoximetasone ทาเฉพาะท่ีร่วมกับก๊าซไนโตรเจนเหลว ลดลงจาก 142.8 ± 217.8 ตร.ซม.
เป็น 111.2 ±171.2 ตร.ซม. ส่วนกลุ่มที่ได้รับยา Desoximetasone ทาเฉพาะที่อย่างเดียวลดลง
จาก 63.3±73.6 ตร.ซม. เป็น 51.7±68.0 ตร.ซม.โดยกลุ่มที่ 2 มีผู้ที่ออกจากการศึกษาเนื่องจาก
ไม่มาตามนัด 2 ราย เมื่อเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่าง 2 กลุ่ม พบว่าไม่มีความ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.517) ผลข้างเคียงพบเฉพาะในกลุ่มที่พ่นก๊าซไนโตรเจนเหลว
ร่วมกับทายา เป็นอาการไม่รุนแรง ได้แก่ ตุ่มน้ าใสขนาดเล็ก และอาการคัน โดยทุกรายสามารถ
รับการรักษาต่อได้ และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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COMPARATIVE STUDY OF THE EFFICACY OF TOPICCAL 
STEROIDS AND TOPICAL STERIODS WITH LIQUID NITROGEN 

FOR ACRAL VITILLIGO DISEASE 
Yantal N, M.D.*, Thampanya V, M.D.*, Rungwongrod P. M.D.** 

ABSTRACT 
BACKGROUND 

Acral vitiligo is an acquired depigmenting disorder of the skin affecting 
hands and feet. Despite topical steroids, a first-line topical therapy for vitiligo, 
acral areas are extremely difficult to treat. Previously, cryotherapy with liquid 
nitrogen was an alternative treatment showed to be effective in idiopathic 
guttate hypomelanosis, an acquired small hypopigmentation disorder. Therefore, 
it is interesting to use liquid nitrogen combined with topical steroid for acral 
vitiligo treatment. 
OBJECTIVE 
  To compare the effectiveness and safety of topical steroids and topical 
steroids with liquid nitrogen those are combined for Acral Vitilligo disease. 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
  การใช้ยาDesoximetasone ทาเฉพาะที่ร่วมกับพ่นก๊าซไนโตรเจนเหลวเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งในการรักษาโรคด่างขาวปลายมือเท้าท่ีไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอ่ืน ผลการรักษาได้มี
ผลดีและมีผลข้างเคียงน้อย แม้ว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่ควรมีการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่
มากขึ้น เพื่อศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของการรักษาดังกล่าว ให้ชัดเจนมากขึ้น ตลอดจน
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการรักษาโรคด่างขาวปลายมือเท้าต่อไป 

ค าส าคัญ ด่างขาวปลายมือเท้า, ยาทาสเตียรอยด์เฉพาะที่, ก๊าซไนโตรเจนเหลว 
* ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง 
** ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาตจวทิยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ 
*** ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟ ูโรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ 
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* DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE, WATTANAPAT HOSPITAL TRANG 
** DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE, DIVISION OF DERMATOLOGY, CHIANGRAI PRACHANUKROH HOSPITAL 
*** DEPARTMENT OF REHABILITATION MEDICINE, CHIANGRAI PRACHANUKROH HOSPITAL 
 

METHODS 
A randomized pilot study including 8, more than 20 years old, acral vitiligo 

patients was performed at Chiangrai Prachanukroh hospital. Divided to 2 groups, 
topical desoximetasone with liquid nitrogen group and topical desoximetasone 
alone group. Clinical outcomes were evaluated by using the change of 
depigmented area (cm2) after 8 weeks of treatment. The side effects were also 
recorded. 
RESULTS 

Both groups were effective in decreasing depigmented area after 8 weeks 
course of acral vitiligo treatment but no significant difference between 2 groups 
(p value = 0.517). All side effects recorded were mild severity such as small 
blister and pruritus. All patients could continue the 8 weeks course of treatment. 
There were no significant differences in side effects between groups. 
CONCLUSION AND DISCUSSION 

Topical Desoximetasone with liquid nitrogen was an alternative treatment 
for acral vitiligo. It was good results and less side effects. Although there were no 
significant differences in efficacy compared with topical Desoximetasone alone, 
we need further study that included more sample size and longer treatment 
duration to detect the difference in outcome and long term side effects. 
KEYWORDS Acral vitiligo, Topical steroid, Liquid nitrogen 
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ความเป็นมา  
  โรคด่างขาว (Vitiligo) เป็นโรคที่ยังไม่
ทราบสาเหตุของการเกิดโรคที่แน่ชัด แต่มี
ความเชื่อว่าเกิดจากการขาดหรือบกพร่องของ
รงควัตถุ (Melanocyte) บริเวณผิวหนังหรือ
บริเวณต่อมผม (Hair Follicle) บางครั้งเชื่อ
ว่าอาจมีความเก่ียวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน1 
หรือพันธุกรรม2 ท าให้ผิวหนังมีลักษณะสีขาว
เหมือนน้ านม พบได้ร้อยละ 0.5 ของประชากร
ท่ัวโลก สามารถพบได้ทั้งเพศชายและหญิง 
เกิดได้ในทุกกลุ่มอายุ3,4 ร้อยละ 50 ของคนไข้
ทั้งหมด เริ่มเป็นในช่วงอายุ 10-30 ปี5,6 โดย
ลักษณะที่พบจะเป็นสีขาว กลม รี ขอบเขต
ชัดเจน หากมีการอักเสบ จะพบว่า ขอบเขต
แดงชัด นูนขึ้น อาจมีอาการคันหรือไม่ก็ได้ 
สามารถแบ่งโรคด่างขาวได้เป็น 5 ชนิด คือ 
ด่างขาวบริเวณเดียว (Focal Type) ด่างขาว
เป็นกลุ่ม (Segmental Type) ด่างขาว
กระจายตามส่วนต่าง ๆ (Vulgaris Type) ด่าง
ขาวที่ปลายมือเท้าและใบหน้า (Acrofacial 
Type) และด่างขาวเกือบทั้งตัว (Universal 
Type)5 ด้วยเหตุที่ผิวมีลักษณะแตกต่างจาก
ผิวบริ เวณข้าง เคี ยง จึง ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิต และจิตใจของผู้เป็นโรคด่างขาว
จ านวนมาก7,8  
   โรคด่างขาวชนิดปลายมือ เป็นโรคด่าง
ขาวชนิดหนึ่ งที่พบได้บ่อยในผู้ ใหญ่ และ
มักจะลุกลามขึ้นเรื่อยๆ5 เป็นชนิดที่มีการ
พยากรณ์โรคไม่ดีและไม่ค่อยตอบสนองต่อ
การรักษาด้วยวิธีมาตรฐาน อาจต้องใช้การ
รักษาทางเลือกอ่ืนเพ่ิมเติม เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวมีเม็ดสี (Melanocyte) อยู่น้อยทั้ง
ในส่วนของความหนาแน่นของเม็ดสี ปริมาณ
เซลล์ต้นก าเนิด(Stem Cell)   

และปัจจัยกระตุ้นเซลล์ต้นก าเนิด (Stem 
Cell Factor)9 

หลักการรักษาโรคด่างขาว คือ การ
กระตุ้นเม็ดสีที่ไม่ท างานในชั้นใต้ผิวหนังให้
แบ่งเพ่ิมจ านวนและ สร้างเม็ดสีขึ้นมาจนแสดง
ให้เห็นในผิวหนังชั้นบนสุดเพ่ือให้เกิดการฟ้ืน
คืนสภาพผิว (Repigmentation)10 ให้ใกล้เคียง
ผิวหนังเดิมมากที่สุด แบ่งกลไกการคืนสภาพ
ผิวได้เป็น 3 แบบ คือ (1) การคืนสภาพผิวจาก
บริเวณรอบรูขุมขน (Perfollicular)  (2) การ
คืนสภาพผิวจากบริเวณขอบของพยาธิสภาพ 
(Marginal) (3) การคืนสภาพผิวแบบกระจาย
ทั่ว (Diffuse)11 การรักษามีหลายวิธี เช่น การ
ใช้ยาสเตียรอยด์ทาเฉพาะท่ี ซึ่งถือว่าเป็นการ
รักษาวิธีมาตรฐานที่ใช้กันแพร่หลายในอดีต
แ ล ะ ป ัจ จ ุบ ัน 3 ,ก า ร ฉ า ย ร ัง ส ีPUVA, 
narrowband UVB, การทาสารอนุพันธ์ของ
วิตามินดี และการใช้หลายๆ วิธ ีร่วมกัน  
เป็นต้น5,6,10,12  
  การพ่นก๊าซไนไตรเจนเหลว (Liquid 
Nitrogen) เป็นการรักษาทางเลือกหนึ่ง
ส าหรับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดย
วิธีมาตรฐานโดยเฉพาะโรคด่างขาวชนิดปลาย
มือเท้า9 โดยกลไกการออกฤทธิ์เริ่มจากถูกการ
พ่นความเย็นที่ผิวหนังบริเวณเป้าหมายจน
กลายเป็นความร้อน (Heat Transfer) ท าให้
เซลล์เกิดความเสียหายจากการถูกแช่แข็งจน
เกิดกระบวนการอักเสบของชั้นผิวหนัง และ
ตอบสนองโดยการกระตุ้นสร้างเม็ดสีขึ้นมา 
เริ่มจากแดงก่อนแล้วค่อยๆ คล้ าขึ้นซึ่งก๊าซ
ไนโตรเจนเหลวเป็นการรักษาด้วยวิธีความเย็น
ที่ดี ซึ่งมีจุดเดือดต่ าใช้ง่าย จึงนิยมใช้มากกว่า
การรักษาด้วยวิธีความเย็นชนิดอ่ืน เช่น ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไนตรัสออกไซด์ เป็นต้น 
ซึ่งมีจุดเดือดที่สูงกว่า ประสิทธิผลน้อยกว่า13   
 

นิพนธ์ต้นฉบับ
นนท์ธิวัฒน์ ญาณะตาล, วิชช ธรรมปัญญา, พัชรา เรืองวงศ์โรจน์



47ปีที่ 9 ฉบับที่ 1/2560

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จ า ก ก า ร ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม ที่
เกี่ยวข้อง ไม่พบผู้ที่ท าการวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยา 
สเตียรอยด์ทาเฉพาะที่กับยาสเตียรอยด์ทา
เฉพาะที่ร่วมกับพ่นก๊าซไนโตรเจนเหลวใน
การรักษาโรคด่างขาวชนิดปลายมือเท้า 
ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของโรค
ด่างขาว คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรวมถึง
ทางเลือกของการรักษาจึงสนใจศึกษาในเรื่อง
ดังกล่าวเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการ
รักษาโรคด่างขาวปลายมือเท้าและโรคด่าง
ขาวชนิดอื่นต่อไปในอนาคต 
วัตถุประสงค์ 
  เ พ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลและ 
ความปลอดภัยของยาทาสเตียรอยด์เฉพาะที่ 
และยาทาสเตียรอยด์เฉพาะที่ร่วมกับก๊าซ
ไนโตรเจนเหลว ในการรักษาโรคด่างขาว
ชนิดปลายมือเท้า 
รูปแบบงานวิจัย 
  การศึกษานี้ เป็นการศึกษาน าร่อง 
(Pilot Study) โดยศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของยาสเตียรอยด์ทาเฉพาะที่ 
กับยาสเตียรอยด์ทาเฉพาะที่ร่วมกับพ่นก๊าซ
ไนโตรเจนเหลวในกลุ่มผู้ป่วยโรคด่างขาว
ชนิดปลายมือเท้า ที่มาเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลเชียงรายฯ ระหว่างวันที่  1 
พฤษภาคม 2559 ถึง  31 ตุลาคม 2559 
ติดตามผลการรักษาทุก2 สัปดาห์  โดย
แบ่งกลุ่มที่ศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ   
 กลุ่มศึกษา คือ ผู ้ป ่ว ย ไ ด ้ร ับ ย า 
สเตียรอยด์ทาเฉพาะที่ Desoximetasone 
Cream ร่วมกับพ่นก๊าซไนโตรเจนเหลว  
  กลุ่มควบคุม คือ ผู ้ป ่ว ย ไ ด ้ร ับ ย า 
สเตียรอยด์ ทาเฉพาะที่ Desoximetasone 
Cream อย่างเดียว 
 

การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง    
 เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการศึกษา 
น าร่องอีกทั้งจ านวนของผู้ป่วยที่เข้ามารับ
บริการนั้นมี จ านวนน้อยจึ ง ไม่สามารถ
ค านวณกลุ่มตัวอย่างได้ จึงได้ใช้การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง   
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าการศึกษา 
(Inclusion Criteria) 

• ผู้ป่วยที่มีอายุตั้ งแต่  20 ปีขึ้นไป 
และได้รับการวินิจฉัยจากอายุรแพทย์โรค
ผิวหนังว่าเป็นโรคด่างขาวชนิดปลายมือเท้า 
(Acral Vitiligo)  

• ทั้งเพศชายและหญิง  
เกณฑ์ไม่รับเข้าการศึกษา 
(Exclusion Criteria)  

• โรคด่างขาวชนิดอ่ืนที่ไม่มีด่างขาว
ตามปลายมือเท้า 

•  เคยได้รับการรักษาด้วยก๊าซไนโตรเจน  
เหลวมาก่อน  

•  ใช้การรักษาโรคด่างขาวโดยวิธีอ่ืน 
เช่น PUVA, Narrowband UVB ภายใน 
1 เดือน  

•  แพ้ความเย็น (Cold Urticarial)  
• เป็นโรคทาง Collagen Disease or 

Autoimmune Disease,  Cryoglobulinemia, 
Raynaud’s Syndrome 

• อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ หรือวางแผน
จะตั้งครรภ์ ภายใน 3 เดือน 

• ผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาพบแพทย์ตาม
นัดได้  

• ผู้ป่วยที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ 

นิพนธ์ต้นฉบับ
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาสเตียรอยด์ทาเฉพาะที่

และยาสเตียรอยด์ทาเฉพาะที่ร่วมกับพ่นก๊าซไนโตรเจนเหลวในการรักษาโรคด่างขาวชนิดปลายมือเท้า
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน  

ข้อมูลพื้นฐาน 
Topical Desoximetasone  

+ Liquid nitrogen 
กลุ่มศึกษา (n=5) 

Topical 
Desoximetasone 
กลุ่มควบคุม(n=3) 

P-value 

เพศ      หญิง 1 (20) 0 (0) 0.625 
  ชาย 4 (80) 3 (100)  
อายุเฉลีย่ (ป)ี 
(ต่ าสุด, สูงสุด) 

54.6 ± 14.5 
(37, 71) 

57 ± 2.7 
(54, 59) 0.736 

เคยได้รับการรักษามาก่อน (คน) 1 (20) 0 1.000 
ประวัติโรคดา่งขาวในครอบครัว 0 0 NA 
ระยะเวลาทีเ่ป็นโรคก่อนเข้าวิจัย (ป)ี 
(ต่ าสุด, สูงสุด) 

5 ± 3.6 
(1, 10) 

4 ± 5.2 
(1, 10) 0.536 

พื้นที่ด่างขาวก่อนรับการรักษา (ตร.ซม.) 142.8 ±  217.8 63.3 ± 73.6 0.487 
 

วิธีการศึกษา 
  1. รวบรวมผู้ป่วย โรคด่างขาวชนิด 
ปลายมือเท้าที่มาตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยโรค
ผิวหนัง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 2. ติดตามเปรียบเทียบผลการรักษา
ของผู้ป่วย โดยน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ 
ประมวลผลทางสถิติ  เ พ่ือศึกษาผลของ
งานวิจัย  

Primary Outcome: การเปลี่ยนแปลง 
ของพ้ืนที่ด่างขาวที่ลดลงหลังการรักษา โดย
ค านวณหน่วยคิดเป็นตารางเซนติ เมตร   
(ตร.ซม.) ในสัปดาห์ที่ 8 โดยเปรียบเทียบกับ
พ้ืนที่ด่างขาวก่อนการรักษา  

วิธีการพ่นก๊าซไนโตรเจนเหลว กระท า
โดยใช้เครื่องมือเป็นสเปรย์ฉีดพ่นลงไปที่รอย
โรคด่างขาว เพียง 3 - 5 วินาที เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลข้างเคียงจากความเย็นที่มากเกินไป 
ส าหรับการประเมินพ้ืนที่ด่างขาวในแต่ละ
ครั้ง ท าโดยแพทย์ผิวหนังคนเดียวตลอด
โครงการ โดยใช้ Physician Global 
Assessment ร่วมกับ Serial Digital 
Photograph ประกอบการประเมิน 
แต่ละครั้ง  
 

เกณฑ์ในการออกจากการศึกษา 
 เกิดผลข้างเคียงรุนแรงที่ผู้ป่วยไม่สามารถ

ทนต่อยาได้อันเป็นเหตุให้ต้องหยุดยา 
 ผู้ป่วยมีความประสงค์ต้องการออกจาก

การวิจัย 
 ผู้ป่วยขาดนัด  

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
   โดยสถิติเชิงพรรณนาแสดงผลเป็น
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ  
 วิเคราะห์ความแตกต่างของผลการ 
รักษาทั้งสองวิธีด้วย Multilevel Analysis 
for Conditional Models เพ่ือปรับความ
แตกต่างของขนาดพ้ืนท่ีเริ่มต้นและการ
ตอบสนองต่อวิธีการรักษาที่แตกต่างกันของ
ผู้ป่วยแต่ละราย และเพ่ือควบคุมตัวแปรกวน 
  ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ในการวิเคราะห์ โดยมีค่าความเชื่อมั่น P < 0.05  

นิพนธ์ต้นฉบับ
นนท์ธิวัฒน์ ญาณะตาล, วิชช ธรรมปัญญา, พัชรา เรืองวงศ์โรจน์
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ผลการศึกษา 
ผู้ป่วยโรคด่างขาวชนิดปลายมือเท้า 

(Acral Vitiligo) มีทั้งหมด 8 ราย โดยแบ่งเป็น
กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม โดยข้อมูลพ้ืนฐาน
ของทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(ตารางที่ 1) ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา 
สเตียรอยด์ทาเฉพาะที่  Desoximetasone 
ร่วมกับพ่นก๊าซไนโตรเจนเหลว พบว่า มีผู้ป่วย
1 ราย ที่เคยได้รับการรักษามาก่อน โดยเคย
รักษาด้วยวิธีการใช้  ยาสเตียรอยด์ทาเฉพาะท่ี
ร่วมกับ Narrowband UVB เมื่อ 1 ปีก่อนเข้า
การศึกษา แล้วกลับเป็นซ้ า เมื่อพิจารณาพ้ืนที่
ด่างขาวก่อนรับการรักษาในแต่ละราย พบว่า 
ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ด่างขาวน้อยกว่า 50 ตร.ซม. 
มีผู้ป่วยจ านวน 3 ราย ที่มี พื้นที่ด่างขาว
มากกว่า 100 ตร.ซม. โดยอยู่ในกลุ่มที่ได้รับ 
Topical Desoximetasone ร่วมกับพ่นก๊าซ
ไนโตรเจนเหลวจ านวน 2 ราย คือ 124 ตร.ซม. 
และ 524 ตร.ซม. และอยู่ในกลุ่มที่ได้รับ 
Topical Desoximetasone อย่างเดียว 
จ านวน 1 ราย คือ 148 ตร.ซม. ท าให้ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทั้ง 2 กลุ่ม
ค่อนข้างสูง  นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่
ด่างขาวเฉลี่ยก่อนรับการรักษา พบว่า ในกลุ่ม 
Topical Desoximetasone ร่วมกับพ่นก๊าซ
ไนโตรเจนเหลว มีพ้ืนที่มากกว่ากลุ่ม Topical 
Desoximethasone อย่างเดียว โดยไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.487) 
 
 

  หลังจากติดตามการรักษาเป็นเวลา 
 8 สัปดาห์ พบว่า พ้ืนที่ด่างขาวของผู้ป่วย 
แต่ละรายลดลงทั้ง 2 กลุ่ม (ภาพที่ 2) โดย
กลุ่มที่ได้รับยาสเตียรอยด์ Desoximetasone 
ทาเฉพาะที่ร่วมกับก๊าซไนโตรเจนเหลว พ้ืนที่
ด่างขาวเฉลี่ยลดลงจาก 142.8 ± 217.8 ตร.
ซม. เป็น 111.2 ±  171.2 ตร.ซม. ส่วนกลุ่ม
ที่ ได้รับยาสเตียรอยด์ Desoximetasone 
ทาเฉพาะที่อย่างเดียว ลดลงจาก 63.3 ± 
73.6 ตร.ซม. เป็น 51.7 ± 68.0 ตร.ซม. 
( ต า ร า ง ที ่ 2  แ ล ะภ า พ ที ่ 3 )  แ ต ่เ มื ่อ
เปรียบเทียบ ผลการรักษาระหว่าง 2 กลุ่ม 
พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P=0.517)   

 
 

 

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ด่างขาวของผู้ป่วยแต่ละราย  

ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ด่างขาวเฉลี่ย (ตร.ซม.)      
           หลังเข้ารับการรักษา ติดตามทกุ 2 สัปดาห์  
           จนครบ 8 สัปดาห์  

นิพนธ์ต้นฉบับ
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาสเตียรอยด์ทาเฉพาะที่

และยาสเตียรอยด์ทาเฉพาะที่ร่วมกับพ่นก๊าซไนโตรเจนเหลวในการรักษาโรคด่างขาวชนิดปลายมือเท้า
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ตารางท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ด่างขาว (ตร.ซม.) หลังเข้ารับการรักษาเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
Depigmented Area 

(ตร.ซม.) 
Topical Desoximetasone + Liquid 

Nitrogen (n=5) 
Topical Desoximetasone 

(n=3) 
P-value 

Before treatment 142.8±217.8 63.3±73.6 0.487 
After treatment at 2 weeks 137.4±215.5 59.3±71.8 0.489 
After treatment at 4 weeks 133.2±210.7 56.8±71.4 0.490 
After treatment at 6 weeks 124.6±197.5 54.3±70.0 0.500 
After treatment at 8 weeks 111.2±171.2 51.7±68.0 0.517 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลการรักษา* 
กลุ่ม ความแตกต่าง (ตร.ซม.) 95%CI P-value 

TA อยา่งเดียว -2.25 (-5.91,1.42) 0.230 
TA + การพ่นไนโตรเจนเหลว -1.05 (-4.84,2.74) 0.586 

*เมื่อปรับขนาดของพื้นที่เร่ิมต้นในการรักษาให้เท่ากันทางสถิติ  
 

  
  เมื่อปรับขนาดของพ้ืนที่เริ่มต้นในการ
รักษา (สัปดาห์ที่ 0) ให้เท่ากันทางสถิติและ
ค านึงถึง Prognostic Factor ที่แตกต่างกัน 
ในผู้ป่วยแต่ละราย พบว่า การรักษาด้วย  
Topical Desoximethasone อย่างเดียว  
ท า ให้ พ้ืนที่ ผิ ว ด่ า งขาวลดลงสั ปดาห์ ละ 
2.25 ต ร . ซ ม . แ ล ะ ก า ร ร ัก ษ า ด ้ว ย 
Topical  Desoximethasone ร่วมกับพ่น
ก๊าซไนโตรเจน เหลวจะท าให้พ้ืนที่ด่างขาว
ลดลงด้วยอัตรา เร็ วขึ้ น อีก  1.05 ตร .ซม .  
ต่อสัปดาห์รวมเป็น 3.30 ตร.ซม. ต่อสัปดาห์ 
(ตารางท่ี 3) 

นอกจากนี้ เมื่อค านึงถึงความแตกต่าง
ของขนาดพ้ืนที่เริ่มต้นก่อนการรับการรักษา 
ในผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงการตอบสนองต่อ
การรักษาที่แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละรายทั้ง  
2 กลุ่ม (ตารางที่ 4) พบว่า กลุ่มที่ได้รับ 
Topical Desoximethasone อย่างเดียว  
มีขนาดพื้นที่ด่างขาว 62.77 ตร.ซม.  
 

  ในแต่ละสัปดาห์ พ้ืนที่ด่างขาวลดลง 
1.42 ตร.ซม. (P=0.542) ส่วนกลุ่มที่ได้รับ 
Topical  Desoximethasone ร่วมกับพ่นก๊าซ
ไนโตรเจนเหลวมีขนาดพ้ืนที่ด่างขาวเฉลี่ย
มากกว่ากลุ่ม Topical Desoximethasone 
อย่างเดียว 82.27 ตร.ซม. ในแต่ละสัปดาห์ 
พ้ืนที่ด่างขาวของกลุ่มนี้จะลดลงมากกว่ากลุ่ม 
Topical Desoximethasone อย่างเดียว 
2.38 ตร.ซม. (P=0.417) ส าหรับผลข้างเคียง
จากการใช้ยาพบเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับ Topical 
Desoximethasone ร่วมกับการพ่นไนโตรเจน 
เหลวเท่านั้น เกิดอาการคันที่ผิวหนัง 1 ราย 
และเกิดตุ่มน้ าใสขนาดเล็ก 1 ราย ซึ่งหายได้
ภายใน 1 สัปดาห์ ไม่เกิดการอักเสบที่รุนแรง 
และไม่มีความแตกต่างทางสถิติของผลข้างเคียง 
ทั้ง 2 กลุ่ม (P=0.240) ผู้ป่วยทุกรายสามารถ
ด าเนินการวิจัยต่อจนครบ 8 สัปดาห์ อย่างไร 
ก็ตามในการศึกษาวิจัยนี้ พบว่า หลังการรักษา
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พ้ืนที่ด่างขาวของผู้ป่วย
ลดลงทั้ง 2 กลุ่ม แต่ไม่มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.517) 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลการรักษา** 
กลุ่ม ความแตกต่าง (ตร.ซม.)         95%CI P-value 

TA อยา่งเดียว  62.77 (-120.49, 246.02) 0.502 
TA+การพ่นไนโตรเจนเหลว 82.27 (-149.52, 314.07) 0.487 
TA อยา่งเดียว พื้นที่ลดลงต่อสัปดาห์ -1.42 (-5.97, 3.14) 0.542 
TA+การพ่นไนโตรเจนเหลวพื้นที่ลดลงต่อสัปดาห์ -2.38 (-8.14, 3.38) 0.417 

** เมื่อค านึงถึงความแตกต่างของขนาดพื้นที่เริ่มต้นในผู้ป่วยแต่ละราย และการตอบสนองต่อการรักษาที่แตกตา่งกันในผู้ป่วยแต่ละคน  
   แต่ละกลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เมื่อน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ Multilevel 
Analysis (ตารางที่ 4) โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของขนาดพ้ืนที่ เริ่มต้นในผู้ป่วยแต่ละ
ราย และการตอบสนองต่อ การรักษาที่
แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละรายทั้ง 2 กลุ่มพบว่า 
กลุ่มที่ได้รับ Topical Desoximethasone 
ร่วมกับการพ่นไนโตรเจนเหลว มีขนาดพ้ืนที่
ด่างขาวเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มที่ได้รับ Topical 
Desoximethasone อย่างเดียว 82.27 ตร.
ซม.และในแต่ละสัปดาห์ พ้ืนที่ด่างขาว ของ
ก ลุ ่มนี ้จ ะ ลดล งม ากกว ่า กลุ ่ม  Topical 
Desoximethasone อย่างเดียว 2.38 ตร.ซม.  
(P=0.417) ซึ่งต่างจากการศึกษาผู้ป่วยโรค
กระขาวชาวสิงคโปร์ อายุ 40-59 ปี ที่มีขนาด
รอย โ รค ไม่ เ กิ น  1 . 5  ซม .  ต ามแขนขา 
โดยท าการศึกษารอยโรค14 ต าแหน่งและการ
ติดตามการรักษาเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ใช้การ
เปรียบเทียบด้วยการถ่ายภาพ และวัดผลจาก 
Clinician's Impression and Patient's 
Impression พบว่า ผู้ป่วยทุกรายมีการเกิด 
Repigmentation ของรอยโรคที่รักษาด้วยการ
พ่นไนโตรเจนเหลว 
 
 

  นอกจากนี้  เมื่อปรับขนาดของพ้ืนที่
เริ่มต้นในสัปดาห์ที่ 0 ให้เท่ากันทางสถิติด้วย 
Multivariable Analysis for Conditional 
Model (ตารางที่ 3) พบว่า การรักษาด้วย 
Topical Desoximethasone ร่วมกับการพ่น
ไนโตรเจนเหลวจะท าให้พ้ืนที่ผิวด่างขาวลดลง
ด้วยอัตราเร็วกว่า Topical Desoximethasone 
อย่างเดียว 1.05 ตร.ซม. ต่อสัปดาห์ (P=0.586) 
จะเห็นได้ว่าการใช้ Topical Desoximethasone 
ร่วมกับการพ่นไนโตรเจนเหลว ช่วยให้พ้ืนที่ผิว
ด่างขาวลดลงได้ เร็ วและมากกว่าการใช้ 
Topical Desoximethasone อย่างเดียวทั้ง
การเปรียบเทียบด้วย Multilevel Analysis 
(ตารางที่ 4) และ Multivariable Analysis 
for Conditional Model (ตารางที่ 3) การ
รักษาด้วยวิธีนี้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
รักษาโรคด่างขาวปลายมือเท้าที่ไม่ตอบสนอง
ต่อการรักษาด้วยวิธี อ่ืนๆ อย่ างไร ก็ตาม
การศึกษานี้  ยั ง ไม่พบความแตกต่ างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ 
ในการศึกษาไม่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยา 
ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเป็นอาการที่ไม่ รุนแรง  
ได้แก่ อาการคัน และการเกิดตุ่มน้ าใสขนาด
เล็ก (Blister) ซึ่งหายได้เอง ภายใน 1 สัปดาห์ 
ไม่เกิด แผลเป็น ไม่มีรายใดที่ต้องหยุดยาหรือ
ออกจากการศึกษา 
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สอดคล้องกับการศึกษาของ Kumarasinghe14 ซึ่ง
ใช้สเปรย์ไนโตรเจนเหลวในการรักษา IGH พบว่า 
มีเพียงรายเดียว ที่เกิดตุ่มน้ าใสขนาดเล็กหลัง
พ่ น  แล ะ ไม่ เ กิ ด เ ป็ น แผล เป็ น เ มื่ อ ห า ย  
นอกจากนี้มีบางรายพบว่า สีผิวบริเวณรอย
โรคที่ได้รับ การพ่นไนโตรเจน เหลวเข้มขึ้นกว่า
สี ผิ วปกติ ของผู้ ป่ วย (Hyperpigmentation)  
เ ชื่ อ ว่ า อ า จ เ กิ ด จ าก กระบวนการ  Post 
Inflammatory Hyperpigmentation หลัง
ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ย็ น จ า ก ไ น โ ต ร เ จ น เ ห ล ว
เช่ น เ ดี ยวกั บการศึ กษาของ  Kulwadee 
Laosakul และ Premjit Juntongjin ใช้ Tip 
cryotherapy ในการรักษา IGH พบว่า มี
ผู้ป่วยร้อยละ 13.8 เกิด Post Inflammatory 
Hyperpigmentation และร้อยละ 3.4 เกิด
ตุ่มน้ าใสขนาดเล็กซึ่งหายได้เองภายใน 4 วัน
โดยไม่เกิดแผลเป็น15 ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า 
มีผู้ป่วยจ านวน 2 ราย (ร้อยละ 40) ในกลุ่มที่
ได้รับTopical Desoximethasone 
ร่วมกับการพ่น ไนโตรเจน-เหลวที่ผิวหนัง
บริ เวณรอยโรคมีสี เข้มขึ้นกว่ าสีผิ วปกติ
เล็กน้อย (Slightly Hyperpigmentation) 
ในขณะที ่ไม่พบลักษณะดังกล่าวในกลุ่มที่
ได้รับ Topical Desoximethasone อย่าง
เดียว  
  ในทางตรงกันข้าม อ้างอิงจากการศึกษา 
ของ N. van Geel และคณะ  ซึ่งมีการใช้ 
Cotton Tip Cryotherapy With Liquid 
Nitrogen ในการรักษาโรคด่างขาวชนิด
กระจายทั่วตัว Generalized Vitiligo โดยใช้
เป็น Depigmentation Therapy พบว่า 
การใช้ไนโตรเจนเหลวสามารถท าลายเซลล์
เม็ดสี (Melanocyte) เกิด Depigmented 
Area ได้ 16 

  อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาของผู้วิจัย
ครั้งนี้ ไม่พบว่าเกิด Depigmented Area 
ใ ห ม่ ขึ้ น ห ลั ง จ า ก รั ก ษ า ด้ ว ย ก า ร พ่ น
ไนโตรเจนเหลว ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเทคนิค
และอุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งผู้วิจัยเลือกอุปกรณ์เป็น
สเปรย์ไนโตรเจนเหลว และใช้เทคนิคในการ
พ่นที่รอยโรค เพียง 3-5 วินาที จึงไม่เกิดการ
ท าลาย ต่อเซลล์เม็ดสีแต่สามารถกระตุ้นการ
สร้างเม็ดสีใหม่แทนได้  
  ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า นี้  คื อ  เ ป็ น
การศึกษาแบบมีการเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม  
ท าให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อีกทั้งยังเป็น
การศึกษาวิธีการรักษาทางเลือกใหม่ที่ยังไม่
เคยมีการศึกษามาก่อน และเป็นวิธีที่ ไม่
อันตราย (Non-invasive) ท า ให้มีความ
น่าสนใจที่จะไปใช้ในอนาคตหากผลการ
ทดลองเป็นที่น่าพอใจ  
  ข้อจ ากัดของการศึกษานี้ คือ จ านวน
ผู้เข้าร่วมการศึกษามีน้อย และยังมีปัจจัยที่
ยังไม่ ได้ควบคุมให้ใกล้ เคียงกันก่อนเริ่ม
การศึกษา เช่น การก าหนดปริมาณพ้ืนที่ผิว
ด่างขาวที่เหมาะสมในการศึกษา เป็นต้น 
จึงอาจท าให้ผลการศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลระหว่าง 2 กลุ่มการศึกษาไม่
แตกต่างกันทางสถิติ นอกจากนี้ ผู้ป่วยบางราย 
เมื่อติดตามการรักษาหลังจาก 8 สัปดาห์แล้ว
พ บ ว่ า  มี ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ก า ร พ่ น
ไนโตรเจนเหลวค่อนข้างดี และมีความพึง
พอใจในการรักษา จึ งควรมีการศึกษา
เพ่ิมเติมต่อไปโดยรวบรวมจ านวน ผู้ป่วยให้
มากขึ้น มีการก าหนดพ้ืนที่ด่างขาวก่อน
รักษาอย่างเหมาะสมและติดตามการรักษา
เป็นระยะเวลานานมากขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของการรักษาระหว่าง  2  กลุ่ม  
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ดั ง กล่ า ว ให้ ชั ด เ จนมา กขึ้ น ร ว มถึ ง ห า
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการรักษา และ
ติดตามการกลับเป็นซ้ าหลังหยุดการรักษา
ต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 
  การใช้ยาสเตียรอยด์ทา เฉพาะ ท่ี
ร่วมกับพ่นก๊าซไนโตรเจนเหลวเป็น อีก
ทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคด่างขาวชนิด
ปลายมือเท้าท่ีไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย
วิธีอ่ืน ๆ การรักษาได้ ผลค่อนข้างดี สามารถ
ท าได้ง่าย เข้าถึงการรักษาได้ในโรงพยาบาล
ทั่วไป และมีผลข้างเคียงน้อยแม้ว่าจะไม่มี 
ความแตกต่างทางสถิติเมื่อเทียบกับการใช้ยา
ทาสเตียรอยด์เฉพาะที่อย่างเดียว แต่ควรมี
การศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มากขึ้นเพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษาให้
ชัดเจนมากข้ึน และติดตามผลข้างเคียงระยะ
ยาว  ตลอดจนหาระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การรักษาต่อไป 
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การประเมินผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีจังหวัดเชียงราย 
ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

ประภาธดิา วุฒิชา ส.ม.*,งามนิตย ์ราชกิจ ส.ม.*,เรือนทอง ใหม่อารินทร์ บธ.ม.** 

บทคัดย่อ 
ความเป็นมา 
  โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิตในผู้หญิง  ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้มะเร็งเต้านม 
มีความรุนแรงและยากต่อการรักษาคือการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีล่าช้า  ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
การขาดความรู้ ความตระหนัก รวมไปถึงทักษะการคัดกรองโดยการตรวจเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิง   
วัตถุประสงค์ 

เพื่อประเมินความรู้ เก่ียวกับวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองและประเมินผลการตรวจ 
เต้านมด้วยตนเองของสตรี จังหวัดเชียงราย 
วิธีการศึกษา 
  การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรในการศึกษาได้แก่สตรีอายุ 30 – 70 ปี 
ของจังหวัดเชียงราย โดยสุม่ส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ท าการสัมภาษณ์และประเมินผลการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามของกระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาในการด าเนินการ
วิจัยต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2557- เดือนตุลาคม 2558 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  
ผลการศึกษา 
  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.25 เคยตรวจเต้านมด้วยตนเองในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่ 
มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยตอบข้อท่ีตอบถูกมากท่ีสุด คือ การตรวจ
เต้านมด้วยตนเองควรตรวจทุกเดือน  ร้อยละ 82.67 และวิธีปฏิบัติในการตรวจเต้านมด้วยตนเองครบ 
ท้ัง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 34.95  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
  กลุ่มศึกษาส่วนใหญ่ตอบค าถามความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องแต่ยัง
ขาดทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพัฒนารูปแบบวิธีการสอนรวมท้ัง
เทคนิคในการสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ได้ถูกต้องทุกขั้นตอนและควรมีการติดตามผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองของประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อความยั่งยืนและพบผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติต้ังแต่ระยะแรก ท าให้สามารถรักษาโรคมะเร็งเต้านมได้ 
อย่างทันท่วงที 

ค าส าคัญ การประเมินผล, การตรวจเต้านมด้วยตนเอง, โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม       

 * คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย 
** ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
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EVALUATION OF BREAST SELF-EXAMINATION AMONG WOMEN  
IN CHIANGRAI PROVINCE IN “BSE PROGRAM  TO CONTINUE  

THE DESIRE OF THE ROYAL GRANDMOTHER” 
 Prabhatida Wutticha M.P.H*, Ngamnith Rachakit M.P.H*  Ruenthong Maiarint M.B.A** 

ABSTRACT 
BACKGROUND 

Breast cancer is the leading cause of death among all cancers of women. Factors 
associate with delay of treatment and caused progressive breast cancer may include lack of 
awareness, knowledge and skills of breast self-examination (BSE).   
OBJECTIVE 

Evaluation of knowledge and practice of women on Breast Self-Examination in  
Chiang Rai Province. 
METHODS 

Four hundred women, ages 30 to 70 years old in Chiangrai Province were sampling 
and interviewed using constructed questionnaire which adapted from Ministry of Public 
Health format. The study was operated since 2014 August to 2015 October. The skills of 
breast self-examination including breast cancer knowledge were assessed.   
RESULTS 
  Most of the women had breast self-examination during last 6 months (82.25%).  
The knowledge of breast self-examination (BSE), most people in sample group, they can 
answers questions in correctly. Researchers found that, the most corrected answers was the 
question “women should do BSE once a month” (82.67%) and 34.95% of subjects did BSE 
with all 8 steps.  
CONCLUSION AND DISCUSSION 
  The most women in Chiang Rai province answered the question about breast self-
examination correctly, but they also need to learn more of BSE skills. So the ministry of public 
health and other groups with responsibility on this, should develop teaching system and 
techniques of breast self-examination to women in risk group, and evaluate knowledge and 
practice regular BSE. Breast self-examination help detect breast cancer earlier.   

KEYWORDS Evaluation, Breast Self-Examination, BSE Program to continue the 
desire of the Royal Grandmother 
 *Faculty of Public Health, Chiangrai College. 
**Chiangrai Provincial Health Office. 
**Chiangrai Provincial Health Office. 
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ความเป็นมา 
  จังหวัดเชียงรายมีจ านวนผู้ป่วยด้วย
โรคมะเร็งเต้านมรายใหม่ในปี 2555-2558 
เท่ากับ 5, 6, 8 และ 7 ราย เป็นเพศหญิง
ทั้งหมด 1 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามล าดับ 
สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด  แต่ปัจจัย
ที่ท าให้โอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมเพ่ิมขึ้น
ได้แก่ สมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็ง ไม่มีลูก
หรือมีลูกคนแรกหลังอายุ 30 ปี ช่วงอายุใน
การมีประจ าเดือนนาน ใช้ฮอร์โมนเพศหญิง
นาน ภาวะอ้วน และดื่มแอลกอฮอล์มาก 
การป้องกันสามารถท าได้โดยการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองเป็นประจ าทุกเดือน ควรได้รับ
การตรวจจากแพทย์หรือพยาบาลเป็นคร้ัง
คราวเพ่ือจะได้รับการวินิจฉัยและการรักษา 
ในผู้ที่ เป็นกลุ่มเสี่ยงควรได้รับการตรวจ       
x-ray เต้านม (Mammogram) ปีละ 1 ครั้ง1  
  มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดท าโครงการ
รณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเองเมื่อครั้ ง
วโรกาส 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี โดยมีพระราชประสงค์ให้สตรี
ไทยปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม  ปี พ.ศ.
2556 มีการขยายพ้ืนที่ 4 จังหวัด น าร่อง
ของ 4 ภาค (ด าเนินการเต็มพ้ืนที่) ได้แก่ 
จังหวัด จันทบุรี สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา 
เชียงราย  
 

หน่วยงานด้านสาธารณสุขจังหวัด
เชียงรายและวิทยาลัยเชียงรายได้ด าเนินงาน
ป้องกันและควบคุม โ รคมะ เร็ ง เต้ านม 
ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมจังหวัดเชียงราย 
มาอย่างต่อเนื่องและวิทยาลัยเชียงราย 
เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ให้การสนับสนุน
ด้านวิชาการและเป็นคณะท างานมีบทบาท
หน้ าที่ ใ นการติ ดตามประ เมิ นผลและ
ศึกษาวิจัย จึงได้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของการประเมินประสิทธิภาพ
การตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีจังหวัด
เชียงราย 
นิยามศัพท์ 

การประเมินผล หมายถึง ผลของการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีจังหวัด
เชียงรายท่ีสามารถตรวจได้อย่างถูกต้องและ
สม่ าเสมอตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี 
หมายถึง วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
ของเพศหญิงที่ มีอายุ ระหว่ าง  30-70 ปี 
โดยประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือประเมินความรู้ เกี่ยวกับวิธีการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองและประเมินผล 
การตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี จังหวัด
เชียงราย 
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วิธีการศึกษา 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ระยะเวลาในการ
ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 -
เดือน ตุลาคม 2558 ประชากรในการศึกษา 
ได้แก ่สตรีอายุ 30 – 70 ปี ของจังหวัดเชียงราย 
ที่ร่วมโครงการรณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
เมื่อครั้งวโรกาส 100 ปี สมเด็จพระศรีนคริน-
ทราบรมราชชนนี จ านวน 287,678 คน ขนาด
กลุ ่มตัว อย่า ง ใช้สูต รของทา โ รยามา เน  
(TaroYamane)2 ก าหนดขอบเขตความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

แบ บ ส อบ ถ า ม  ( Questionnaire) มี
ทั้งหมด 3 ส่วน  
  1. ข้อมู ลทั่ ว ไป  ได้ แก่  อายุ  ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน  
การได้ รั บความรู้ เ กี่ ยวกับมะเร็ ง เต้ านม  
แหล่งความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และ
ญาติสายตรงป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม 
  2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง ประกอบด้วย วิธีการตรวจเต้านม 
ช่วงเวลาการตรวจเต้านมที่ถูกต้อง และความถี่ 
ในการตรวจเต้านมด้วยตนเองของเต้านม
ทั้งหมด  
  3. วิธีปฏิบัติในการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 8 ข้อ ได้แก่ (1) ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ  
(2) ใช้มือด้านตรงข้ามคล าเต้านม (3) โค้งฝ่า
มือเพ่ือให้นิ้วทั้งสามราบและสัมผัสกับเต้านม  
(4) คล าเต้านมให้ทั่ว (พื้นที่ เต้านม) โดย
ครอบคลุมเนื้อเยื่อของเต้านมทั้งหมดวนเป็น
ก้นหอยแนบแนวขึ้น- ลงไปถึงไหปลาร้าแต่ละ
แถวใช้เวลา 30 วินาที 

(5) วิธีการวางนิ้ ว 3 นิ้ว (นิ้วชี้-นิ้วกลาง-
นิ้วนาง) เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องโดยไม่ยกนิ้ว
ขึ้นจากเต้านมเลย (6) กดลง 3 ระดับ (เบา-
กลาง-หนัก) (7) บริเวณหัวนม เอามือกดแล้ว
บีบ เบา  ๆ  ดู ว่ ามีก้ อนใต้หั วนม , เลือด , 
น้ า เหลือง  และ  (8 )  คล าต่อมน้ า เหลือง
บริเวณรักแร้และไหปลาร้า 
เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข3  

ในการประเมินทักษะการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองที่ ถูกต้องคือต้องปฏิบัติครบ 
ทั้ง 8 ข้อการแปลผลในการศึกษานี้ แบ่งการ
ประเมินเป็น 3 ระดับ คือ  

- ตรวจถูกต้องครบทั้ง 8 ข้อ ร้อยละ 
80 ขึ้นไปของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดประสิทธิผล
อยู่ในเกณฑ์ด ี

- ตรวจถูกต้องครบทั้ง 8 ข้อ ร้อยละ 
60-79 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ประสิทธิผล
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

- ตรวจถูกต้องครบทั้ง 8 ข้อ น้อยกว่า
ร้ อยละ  60 ของกลุ่ มตั ว อย่ า งทั้ ง หมด
ประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง  
การทดสอบเครื่องมือ 
   แ บ บ ส อบ ถ า ม ป ร ับ ป ร ุง ม า จ า ก
แบบสอบถามพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองของสตรีไทยอายุ 30-70 ปี สร้างและ
พัฒนาโดยส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
ปี พ.ศ.25563  ทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ได้เท่ากับ 0.83 
และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาร์คได้เท่ากับ 
0.87  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ ชิ ง พ ร ร ณ น า
(Descriptive) ด้วยค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ(Percentage)  
ผลการศึกษา  
  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา ร้อยละ 70.50 สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 81.50 รายได้ต่อเดือน รายได้
ต่อเดือนคือ ต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 
57.80 เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม 
ร้อยละ 86.00 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเคย
ตรวจเต้ านมด้ วยตั ว เองร้ อยละ 82.25 
ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่สามารถตอบค าถามความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง ค าถามข้อที่ 1 วิธีการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองส่วนใหญ่ตอบถูก คือ ดูด้วยตา
และคล าด้วยมือร้อยละ 65.96 ข้อที่ 2 การ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองควรตรวจหลังหมด
ประจ าเดือน 7-10 วัน ส่วนใหญ่ตอบถูก 
ร้อยละ 72.95 และ ข้อที่ 3 การตรวจเต้านม
ด้วยตนเองควรตรวจทุกเดือน ส่วนใหญ่ตอบ
ถูกร้อยละ82.67 ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
  การปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติครบทั้ง 8 
ข้อ มีทั้ งหมด 115 คน คิดเป็น ร้อยละ 
34.95  ดังนั้นวิธีปฏิบัติในการตรวจเต้านม
ด้ วยตน เอง  เมื่ อ เทียบกับ เกณฑ์พบว่ า 
ประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิธีปฏิบัติในการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองที่กลุ่มเป้าหมาย
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องมากที่สุด คือ ยกมือ
ขึ้น เหนือศีรษะ คิด เป็นร้ อยละ 50 .75  
(ตารางท่ี 3) 
 

 
 

อภิปรายผล 
  การประเมินความรู้ เกี่ยวกับวิธีการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ส่วนใหญ่สามารถ
ตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง พบว่าข้อที่ตอบ
ได้ถูกต้องมากที่สุด คือ การตรวจเต้านมด้วย
ตนเองควรตรวจทุกเดือน ตอบถูก ร้อยละ 
82.67 จากการสอบถามข้อมูลพบว่า ส่วน
ใหญ่ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านซึ่งเป็นบุคลาการทางด้าน
สาธารณสุขที่ใกล้ชิดและเป็นบุคคลที่คอยย้ า
เตือนกลุ่มตัวอย่างให้ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
เป็นประจ าทุกเดือนและเช็คสมุดบันทึกการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่างอยู่
สม่ าเสมอจึงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่อง
ระยะเวลาในการตรวจเต้านมด้วยตนเองว่า
ควรตรวจเป็นประจ าทุกเดือนวิธีปฏิบัติใน
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ปฏิบัติครบทั้ ง  8 ข้อ คิดเป็น  
ร้อยละ 34.95 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 ดังนั้น วิธีปฏิบัติในการตรวจเต้านม
ด้ วยตน เอง  เมื่ อ เทียบกับ เกณฑ์พบว่ า 
ประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วิธีปฏิบัติในการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองท่ี กลุ่มเป้าหมาย
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องมากที่สุด คือ ยกมือ
ขึ้นเหนือศีรษะ คิดเป็นร้อยละ 50.75 อาจ
เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ และมี
ระดับการศึ กษาส่ วน ใหญ่อยู่ ใ นระดั บ
ประถมศึกษาจึงท าให้ไม่สามารถจ าวิธีการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ครบทุกขั้นตอน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาหลายการศึกษาที่
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยรวมอยู่ในระดับ
ไม่ดี4 และมีทักษะการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองไม่ถูกวิธีคิดเป็นร้อยละ 98.40 5  
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปที่ศึกษา  
ข้อมูลที่ศึกษา จ านวน 

(N=400) 
ร้อยละ 
(100) 

ระดับการศึกษา 
       ไม่ได้เรียน 

 
60 

 
15.00 

       ประถมศึกษา 282 70.50 
       มัธยมศึกษาตอนต้น 23 5.80 
       มัธยมศึกษาตอนปลาย 11 2.70 
       ปวช.-ปวส. 10 2.50 
       ปริญญาตรี 14 3.50 

สถานภาพ 
        โสด 

 
33 

 
8.25 

        สมรส 326 81.50 
        หมา้ย/หยา่/แยกกันอยู ่ 41 10.25 
รายได้ต่อเดือน 
        ต่ ากวา่ 5000 บาท 

 
231 

 
57.70 

        5000-10000 บาท 132 33.00 
        10001-15000 บาท 28 7.00 
        มากกว่า 15000 บาท 9 2.30 
การได้รับความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม 
       เคย 

 
344 

 
86.00 

       ไม่เคย 56 14.00 
ญาติสายตรงป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม 
       ม ี

 
36 

 
9.00 

       ไม่ม ี 364 91.00 
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเคยตรวจเต้านมด้วยตัวเอง   
       เคย 329 82.25 
       ไม่เคย 71 17.75 

ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

 

ข้อมูลที่ศึกษา จ านวน 
(N=329) ร้อยละ 

วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง   
        ดูด้วยตา 3 0.91 
        คล าดว้ยมือ 109 33.13 
        ดูด้วยตาและคล าด้วยมือ 217 65.96 
การตรวจเต้านมด้วยตนเองควรตรวจหลังหมดประจ าเดือน 7-10 วัน   
        ถกู 240 72.95 
        ผิด 89 27.05 
การตรวจเต้านมด้วยตนเองควรตรวจทกุเดือน   
        ถกู  272 82.67 
        ผิด 57 17.33 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละวิธีปฏิบัติในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
การประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ ไม่แน่ใจ 

1. ยกมือขึ้นเหนอืศีรษะ 167 
(50.75) 

32 
(9.72) 

130 
(39.51) 

2. ใช้มือด้านตรงข้ามคล าเต้านม 166 
(50.45) 

10 
(3.03) 

153 
(46.50) 

3. โค้งฝ่ามือเพื่อให้นิ้วทั้งสามราบและสมัผัสกับเต้านม 142 
(43.16) 

74 
(22.49) 

113 
(34.34) 

4. คล าเต้านมให้ทั่ว (พื้นที่เต้านม) ได้ครอบคลุมเนื้อเยื้อของเต้านมทั้งหมด          
   วนเป็นก้นหอยแนบแนวขึ้น-ลง ไปถึงไหปลาร้า แต่ละแถวใช้เวลา 30 วินาท ี

128 
(38.90) 

91 
(27.65) 

110 
(33.43) 

5. วิธีการวางนิว้ 3 นิ้ว (นิว้ชี-้นิ้วกลาง-นิ้วนาง)เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องโดยไม่ยกนิว้ 
   ขึ้นจากเต้านมเลย 

132 
(40.12) 

128 
(38.90) 

69 
(20.97) 

6. กดลง 3 ระดับ (เบา-กลาง-หนัก) 137 
(41.64) 

149 
(45.28) 

43 
(13.06) 

7. บริเวณหัวนมเอามือกดแล้วบีบเบา ๆ ดูว่ามกี้อนใต้หัวนม, เลือด, น้ าเหลือง 146 
(44.37) 

107 
(32.52) 

76 
(23.10) 

8. คล าต่อมน้ าเหลืองบริเวณรักแร้และไหปลาร้า 142 
(43.16) 

121 
(36.77) 

66 
(20.06) 

การปฏบิัติครบทั้ง 8 ข้อ  จ านวน ร้อยละ 
       ครบ  115 34.95 
      ไม่ครบ  214 65.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
  1. วิธีปฏิบัติในการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองของกลุ่มตัวอย่างภาพรวมเมื่อเทียบ
กับเกณฑ์พบว่ามี ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์
ต้องปรับปรุง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรพัฒนารูปแบบวิธีการสอนรวมทั้งเทคนิค
ในการสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้แก่
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือสามารถตรวจเต้านม
ด้วยตนเองได้ถูกต้องทุกขั้นตอน 
  2. ควรมีการติดตามผลการตรวจ 
เต้ านมด้วยตนเองของประชาชนอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือความยั่งยืนและพบผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกท าให้สามารถ
รักษาโรคมะเร็งเต้านมได้อย่างทันท่วงที 
 

 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ พ่ื อ ห า
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง
กลุ่มเป้าหมายกับพฤติกรรมการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 
  2. ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ห า ปั จ จั ย ที่
แตกต่างกันในสตรีที่ตรวจเต้านมด้วยตนเองที่
มีประสิทธิภาพดี กับคนที่ขาดประสิทธิภาพ
ในการตรวจ เพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามี
ปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องและสามารถน าข้อมูลไป
ปรับปรุ ง ในการ เ พ่ิมประสิทธิ ภาพของ 
การด าเนินงานในโครงการต่อไป 
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รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร  ดร .จินตนา 
จั น ท ร์ เ จ ริ ญ  ที่ ไ ด้ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ข อ ข อบ คุ ณ น า ย แ พท ย์
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์
สุ ริ นทร์  สุ มนาพันธุ์  ผู้ อ านวยการและ
อาจารย์พ่ีเลี้ยงโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นแหล่ง
ฝึกรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธ ารณสุ ข  นั กศึ กษาชั้ นปี ที่  4 คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ที่ได้ให้
การสนับสนุนดูแลแนะน านักศึกษาในการ
เก็บข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณสตรี
กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ท าการศึกษาวิจัยทุกคน
ที่ ได้ ให้ความร่วมมือตอบแบบสัมภาษณ์ 
จนท าให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจผู้วิจัยขอขอบคุณไว้ 
ณ โอกาสนี้ 
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พรชัย อรุณอาศิรกุล พ.บ.* 
 
บทคัดย่อ 
ความเป็นมา  
  ต่อมหมวกไตเป็นอวัยวะที่ส าคัญต่อร่างกายมนุษย์ ท าหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่ส าคัญ 
ต่อร่างกายโรคเนื้องอกของต่อมหมวกไตพบได้ไม่บ่อย เนื้องอกของต่อมหมวกไตสามารถรักษา 
ให้หายขาดได้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะพัฒนาการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ก่อนหน้าที่จะมีวิธีการผ่าตัดส่องกล้องนั้นการผ่าตัดต่อมหมวกไตใช้วิธีการผ่าตัดเปิด 
แผลใหญ่ซึ่งปัจจุบันพบว่า การผ่าตัดเปิดมีข้อเสียมาก การผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องพบว่า มีความ
ปลอดภัยต่อผู้ป่วย พร้อมกับมีข้อดีต่าง ๆ มากมาย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์
จึงด าเนินการผ่าตัดต่อมหมวกไตโดยวิธีส่องกล้องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจบุัน 
วัตถุประสงค์  
  เพื่อศึกษาความส าเร็จในการผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดต่อมหมวกไต  
ด้วยวิธีส่องกล้อง  
วิธีการศึกษา  
  การศึกษานี้เป็นการศึกษาย้อนหลัง ในผู้ป่วยเนื้องอกต่อมหมวกไตที่ได้รับการผ่าตัดด้วย
วิธีส่องกล้องทุกราย ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยเริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง  
31 ธันวาคม 2559 โดยจะศึกษาวิธีการผ่าตัด ระยะเวลานอนโรงพยาบาล และภาวะแทรกซ้อน
จากการผ่าตัด   
ผลการศึกษา  
  ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 25 ราย ได้รับการผ่าตัดต่อมหมวกไตด้วยวิธีส่องกล้อง
สัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 4:1 อายุเฉลี่ย 43 ปี 6 เดือน ระยะเวลาในการผ่าตัดเฉลี่ย 
86 นาที เสียเลือดเฉลี่ย 46 ซีซี ร้อยละ 4 การผ่าตัดส่องกล้องไม่ส าเร็จเปลี่ยนเป็นผ่าตัดช่องท้อง 
ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 4.3 วัน ภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดประกอบไปด้วย 
เสียเลือด Diaphragmatic Injury, Pancreatic Injury, Adrenal Crisis 
สรุปและข้อเสนอแนะ  
  การผ่าตัดเนื้องอกของต่อมหมวกไตสามารถท าได้ที่โรงพยาบาลทั่วไป และปลอดภัย  
การเลือกเครื่องมือผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งส าคัญต่อผลการผ่าตัด 
ค าส าคัญ Adrenal Gland, Adrenal Gland Metastasis, Adrenal Gland Cancer, 
            Conn's Syndrome, Cushing's Syndrome, Pheochromocytoma, Endocrine 
Medicine *กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์
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LAPAROSCOPIC ADRENALECTECTOMY IN RURAL HOSPITAL 
SETTING: CHIANGRAI PRACHANUKROH HOSPITAL EXPERIENCE 

Pornchai Aroonasirakul M.D.* 

ABSTRACT 
BACKGROUND 
  The adrenal glands are important organs that release hormones which 
affect many parts of the human body. Adrenal gland tumors are very rare. The 
surgical resection is the main treatment of adrenal tumors or abnormality that 
improves patient’s quality of life. There has been a paradigm shift from open to 
laparoscopic approaches for adrenal pathologies. Laparoscopic surgery is safe for 
patients. Along with many advantages, Chiangrai Prachanukroh hospital has then 
performed laparoscopic adrenalectomy since 2010. 
OBJECTIVE 
  To study surgical success and complications of Laparoscopic Adrenalectomy.  
METHODS 
  This study was a retrospective study. The subject was laparoscopic adrenalectomy 
patients in Chiangrai Prachanukroh hospital from 2010 to 31 December 2016. We collected 
the data of operating and complications of surgery. 
RESULTS 
  There were 25 patients enrolled in this study. The proportion of females 
was 4:1, mean age was 43 years and 6 months, Mean duration of surgery was 86 
minutes, and mean blood loss was 46 cc. 1 case (4%) was converted to open 
adrenalectomy, average of admitted 4.3 days. We found complications such as 
blood loss, diaphragmatic injury, pancreatic injury, adrenal crisis. 
CONCLUSION AND DISCUSSION 
  Laparoscopic adrenalectomy is safe and feasible in rural hospital. 
Operative instrument and perioperative medical care are important role of 
successful treatment.  
KEYWORDS Adrenal Gland, Adrenal Gland Metastasis, Adrenal Gland Cancer,                 
Conn's Syndrome, Cushing's Syndrome, Pheochromocytoma, Endocrine Medicine 
 
*Surgical department, Chiangrai Prachanukroh Hospital 



65ปีที่ 9 ฉบับที่ 1/2560

นิพนธ์ต้นฉบับ
การศึกษาวิธีการผ่าตัดต่อมหมวกไตโดยวิธีส่องกล้องที่รักษา

ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเป็นมา 
 ต่อมหมวกไตเป็นอวัยวะที่ส าคัญต่อ 
ร่างกายมนุษย์ มีอยู่สองต่อมเหนือไตทั้งสอง
ข้าง จึงได้ช่ือว่าต่อมหมวกไต มีขนาด 1x3x5 
เซนติเมตร น้ าหนักข้างละประมาณ 5 กรัม 
ต่อมหมวกไต เลี้ ย ง ด้วย เส้ น เลื อดแดง 
Superior Adrenal Artery, Middle 
Adrenal Artery, Inferior Adrenal Artery 
ส่วนเส้นเลือดด า คือ Right Adrenal Vein 
น าเลือดเข้าสู่  Inferior Vena Cava 
ต่อมหมวกไตด้านซ้ายเส้นเลือดด า คือ Left 
Adrenal Vein น าเลือดเข้าสู่ Left Renal 
Vein ต่อมหมวกไตท าหน้าที่สร้างฮอร์โมน 
(Hormone) ที่ส าคัญต่อร่างกายโดยแบ่งเป็น
สองส่วน คือ Adrenal Cortex ท าหน้าที่
สร้างฮอร์โมน Androgen, Mineralocorticoid, 
Aldosterone Glucocorticoid, ส่วน 
Adrenal Medulla สร้า ง ฮอร์โมน 
Catecholamine อันประกอบไปด้วย  
Epinephrine, Norepinephrine1 
 เมื่อมีความผิดปกติของต่อมหมวกไต
จะท าให้ร่างกายมนุษย์มีความผิดปกติตาม
ลักษณะของฮอร์โมนที่แสดงออกมา เช่น  
ถ้ า มี เ นื้ อ งอกที่ ต าแหน่ ง ของ  Adrenal 
Cortex สามารถท าให้เกิดโรค Conn's 
Syndrome, Cushing's Syndrome ถ้ามี
เนื้องอกต าแหน่งของ Adrenal Medulla 
สามารถท าให้เกิดโรค Pheochromocytoma 
เป็นต้น 
  ต่อมหมวกไตสามารถเป็นมะเร็งได้ 
และยังสามารถเป็นที่แพร่กระจายของมะเร็ง
มาจากส่วนอื่นของร่างกายได้ด้วย2 
 

  โรคเน้ืองอกของต่อมหมวกไตพบได้ 
ไม่บ่อยจ านวนผู้ป่วยจึงน้อยมากที่ได้รับการ
รักษาโดยวิธีการผ่าตัด เน้ืองอกของต่อม
หมวกไตสามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น 
Conn's Syndrome, Cushing's Syndrome, 
Pheochromocytoma จึงเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งที่จะพัฒนาการรักษาด้วยวิธีการ
ผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้ 
  ก่อนหน้าที่จะมีวิธีการผ่าตัดส่องกล้อง 
น้ันการผ่าตัดต่อมหมวกไตใช้วิธีการผ่าตัด
เปิดแผลใหญ่ ซึ่งปัจจุบันพบว่า การผ่าตัด
เปิดมีข้อเสียมากมาย เช่น ผู้ป่วยปวดแผล
มาก นอนโรงพยาบาลนานเสียเลือดมาก 
ใช้ยาแก้ปวดในปริมาณมากขนาดแผลใหญ่ 
จึงมีการพัฒนาการผ่าตัดส่องกล้องซึ่งทั่วโลก
พบว่า การผ่าตัดส่องกล้องต่อมหมวกไตมี
การศึกษาน้อยมากอาจเป็นเพราะจ านวน
ผู้ป่ วย เนื้องอกต่อมหมวกไตพบได้น้อย 
โรงพยาบาลที่มีความสามารถผ่าตัดส่อง
กล้องมี ไม่มาก ศัลยแพทย์ยังไม่มีความ
ช านาญในการผ่าตัดต่อมหมวกไต เป็นต้น3 
 การผ่าตัดต่อมหมวกไตด้วยวิธีส่อง
กล้องเริ่มท าครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 โดย
นายแพทย์ Michel Gagner4 ,5  พบว่า 
มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย พร้อมกับมีข้อดี
ต่าง  ๆ มากมาย เช่น ปวดแผลน้อยกว่า 
ขนาดแผลผ่าตัดเล็กกว่า นอนโรงพยาบาล
น้อยกว่า ใช้ยาแก้ปวดน้อยกว่า ผู้ป่วยฟื้นตัว
ไปท างานได้เร็วกว่า เป็นต้น 
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 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาการผ่าตัดต่อมหมวกไตด้วย
วิธีส่องกล้องที่ใช้อยู่ปัจจุบันในโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
มีความส าเร็จในการผ่าตัดส่องกล้องเป็น
จ านวนเท่าไรและภาวะแทรกซ้อนจากการ
ผ่าตัดต่อมหมวกไตด้วย วิ ธีส่องกล้องมี
อะไรบ้าง มีจุดใดบ้างที่ควรปรับปรุงเพื่อให้
เห็นจุดที่ต้องพัฒนาต่อไป เช่น การดูแล
ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดการดูแลผู้ป่วยขณะผ่าตัด 
การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด เป็นต้น 
วิธีการศึกษา 
 เป็นการศึกษาผู้ป่วยเนื้องอกต่อม
หมวกไตที่ได้รับการผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้อง 
ทุกรายที่ ได้ รับการผ่าตัดที่ โ รงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงราย 
เป็นการศึกษาแบบ Retrospective Study  
ได้รวบรวมข้อมูลพบว่าผู้ป่วยรายแรกที่ได้รับ
การผ่าตัดต่อมหมวกไตด้วยวิธีส่องกล้องที่
โรงพยาบาลเชียงรายฯ จังหวัดเชียงราย เริ่ม
ในปี พ.ศ. 2553 จนถึง 31 ธันวาคม 2559 
รวมระยะเวลา 7 ปี  มี ศัลยแพทย์ผ่าตัด 
2 ท่าน ผู้วิจัยด าเนินการผ่าตัด 25 ราย โดย
ศึกษาวิธีการผ่าตัด เพศ ชนิดของเนื้องอก
ต่อมหมวกไต ขนาดของเนื้ องอก อายุ 
ต าแหน่งของเนื้องอก ระยะเวลาในการผ่าตัด 
ปริ ม าณการ เสี ย เ ลื อ ด ร ะห ว่ า ง ผ่ า ตั ด 
ระยะเวลานอนโรงพยาบาล ภาวะแทรกซ้อน
จากการผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 
ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด 
  ข้อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ โดยคณะกรรมการพิจารณาด้าน
จริยธรรม โรงพยาบาลเชียงรายฯ เห็นว่าไม่มี
การล่วงละเมิดสทิธิเสรีภาพ และไม่ก่อให้เกิด
ภยันตรายแก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย  
 

 วิธีการผ่าตัด 
 ผู้ป่วยทั้ งหมดใช้วิธี Laparoscopic 
Transperitoneal Lateral Approach6 
กรณีเนื้องอกต่อมหมวกไตข้างซ้าย จัดท่า
นอนตะแคงให้ด้านซ้ายข้ึน ให้หลังคนไข้ชิด
ขอบเตียงหนุนหมอนบริเวณรักแร้ จัดเตียง
ให้ บ ริ เ วณ เอ วอยู่ ท่ า  Hyperextension 
เพื่อให้การผ่าตัดได้ง่ายข้ึน ท าความสะอาด
บริเวณที่จะผ่าตัดต้ังแต่รักแรไ้ปจนถึงขาหนบี
บริเวณหลังและท้องทั้งหมดด้วย Povidone 
Iodine ลงมีดผ่าตัดขนาด 10 mm. ใต้ต่อม 
Costal Margin ลงมาแล้วใส่ Trocar ขนาด 
10 mm. เพื่อใส่กล้องผ่าตัด ลงมีดผ่าตัด
ขนาด 5 mm. อีกสองต าแหน่ง คือ ใต้ต่อม 
Costal Margin ลงมาที่บริเวณ Anterior 
Axillary Line และใต้ต่อม xyphoid อันดับ
ต่อไป คือ Dissect Splenic Flexure of 
Colon ให้เคลื่อนที่ต่ าลงมา หลังจากนั้น 
Dissect Spleen ทางด้านข้างเพื่อให้
เคลื่อนที่เข้ามาทางด้าน Medial ก็จะเห็น 
Tail Pancreas, Left Kidney ได้อย่าง
ชัดเจน เปิด Gerota’s Fascia of Kidney 
ทางด้าน Superomedial เพื่อให้เห็นต่อม
หมวกไต Dissect ให้เจอ Left Adrenal 
Vein ซึ่งจะถ่ายเทเลือดเข้าสู่ Left Renal 
Vein เพื่อพบแล้วให้ Clip แล้วตัด หลังจาก
นั้น  Dissect ต่อมหมวกไตแล้วใส ่ใน
ถุงพลาสติก เอากล้องขนาด 10 mm. ออก
แล้วใส่กล้อง 5 mm. เข้าทาง Trocar 
5 mm.บริเวณ Anterior Axillary Line 
ใส่ Extractor เข้าทาง Trocar 10 mm. 
แล้วน าเอาถุงพลาสติกที่มีเนื้องอกต่อมหมวก
ไตออกนอกร่างกาย 
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  กรณีเนื้องอกต่อมหมวกไตข้างขวา 
จัดท่านอนตะแคงให้ด้านขวาข้ึน ให้หลัง
คนไข้ชิดขอบเตียง หนุนหมอนบริเวณรักแร้ 
จัดเตียงให้บริเวณเอวอยู่ทา่ Hyperextension 
เพื่อให้การผ่าตัดได้ง่ายข้ึน ท าความสะอาด
บริเวณที่จะผ่าตัดต้ังแต่รักแรไ้ปจนถึงขาหนบี
บริเวณหลังและท้องทั้งหมดด้วย Povidone 
Iodine ลงมีดผ่าตัดขนาด 10 mm. ใต้ต่อม 
Costal Margin ลงมา แล้วใส่ Trocar ขนาด 
10 mm. เพื่อใส่กล้องผ่าตัด ลงมีดผ่าตัด
ขนาด 5 mm. อีกสองต าแหน่ง คือ ใต้ต่อม 
Costal Margin ลงมาที่บริเวณ Anterior 
Axillary Line และใต้ต่อม Xyphoid อันดับ
ต่อไป คือ Dissect Liver จากกระบังลมจนถึง 
Hepatoduodenal Ligament เพื่อให้ตับ
เคลื่อนตัวไปทางด้าน Medial แล้วจะเห็นไต
ข้างขวา ได้อย่างชัดเจน เปิด Gerota’s 
Fascia of Kidney ทางด้าน superomedial 
เพื่อให้เห็นต่อมหมวกไต Dissect ให้เจอ 
Right Adrenal Vein ซึ่งจะถ่ายเทเลือดเข้า
สู่ Inferior Vena Cava เพื่อพบแล้วให้ Clip 
แล้วตัด หลังจากนั้น Dissect ต่อมหมวกไต
แล้วใส่ในถุง พลาสติก เอากล้องขนาด 10 
mm. ออกแล้วใส่กล้อง 5 mm. เข้าทาง 
Trocar 5 mm บริเวณ Anterior Axillary 
Line ใส่ Extractor เข้าทาง Trocar 10 mm. 
แล้วน าเอาถุงพลาสติกที่มีเนื้องอกต่อมหมวก
ไตออกนอกร่างกาย 
 
 

 ผลการศึกษา 
 พบ ว่ า  ผู้ ป่ วยที่ ส ามารถ เ ข้ าร่ วม 
การวิจัยครั้งนี้มี 25 ราย และได้รับการผ่าตัด
ต่อมหมวกไตด้วยวิธีส่องกล้อง (ตารางที่1) 
การผ่าตัดต่อมหมวกไตด้วยวิธีส่องกล้อง 
เริ่มผ่าตัด ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 สัดส่วน
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย 4:1 อายุเฉลี่ย 
คือ 43 ปี 6 เดือน อายุน้อยสุดคือ 16 ปี 
อายุมากสุดคือ 63 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เคย
ผ่าตัดมาก่อน มีเพียง 3 ราย ที่เคยผ่าตัดมา
ก่อนหน้านี้โดยรายแรกได้ผ่าตัดThymectomy
รายที่สองได้ผ่าตัด Left Thoracotomy  
จากโรค Lung Cancer ส่วนรายที่สามได้
ผ่าตัด Appendectomy สัดส่วนของต าแหน่ง
เนื้องอกของต่อมหมวกไตข้างขวาและข้างซ้าย
เป็น 1:2 ขนาดก้อนเนื้องอกต่อมหมวกไตของ
ผู้ป่วยทั้งหมด 25 ราย ขนาดก้อนเนื้องอก 
ส่วนใหญ่มีขนาดเฉลี่ย 2 - 4.9 cm. ระยะเวลา
ในการผ่าตัด ผู้ป่วยรายแรกที่เริ่มผ่าตัดต่อม
หมวกไตโดยการส่องกล้อง ใช้เวลา 180 นาที 
หลังจากนั้นผู้ป่วยรายที่สองใช้เวลา 115 นาที 
และผู้ป่วยรายต่อๆ มา ระยะเวลาในการผ่าตัด
ลดลงเรื่อยๆ มีผู้ป่วย 1 ราย ใช้เวลาผ่าตัด  
45 นาที จะเห็นว่าการผ่าตัดมีการพัฒนาตาม
ประสบการณ์อย่างเห็นได้ชัด ระยะเวลาผ่าตัด
รวมเฉลี่ยผู้ป่วย 25 ราย อยู่ที่ 86 นาที 
(ตารางที่ 2)  
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  กา ร เ สี ย เ ลื อ ดร ะห ว่ าง ผ่ าตั ดต่ อ ม 
หมวกไตโดยวิธีส่องกล้องในผู้ป่วยรายแรก 
200 ซีซี โดยเฉลี่ยผู้ป่วย 25 ราย ที่ได้รับ 
การผ่าตัดเสียเลือด 46 ซีซี  มีผู้ป่วยเพียง 
4 รายที่เสียเลือด 5 ซีซี การผ่าตัดต่อมหมวกไต
ด้วยวิธีส่องกล้องไม่ได้ใส่สายระบายเลือด 
ยก เ ว้นแ ต่ ไม่ แน่ ใ จ  หรื อมี เ ลื อดออกซึ ม 
มีผู้ป่ วย 2 ราย  ที่ ใส่สายระบายเลือด 
รายแรกมี เลือดออกในสายระบายเลือด 
50 ซีซี ส่วนรายไข้รายที่สองมีเลือดออกจาก
ท่อระบาย 200 ซีซี หลังผ่าตัด 1 ช่ัวโมง 
จึงได้น าผู้ป่วยผ่าตัดซ้ าด้วยวิธีเปิดทางหน้าท้อง
พบว่า มีเลือดออกจากเยื่อบุช่องท้องด้านหลัง
และได้ห้ามเลือด หลังผ่าตัดผู้ป่วยทั้ง  2 ราย
หายเป็นปกติดี จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดทั้งหมด 
25 ราย การผ่าตัดประสบความส าเร็จ ร้อยละ 
96  มีเพียงผู้ป่วย 1 รายที่ต้องเปลี่ยนมาผ่าตัด
เปิดหน้าท้อง คิดเป็น Conversion Rate 
4% สาเหตุเกิดจากผนังหน้าท้องหนาไม่
สามารถใส่ท่อแทงเจาะ (Trocar) เข้าช่องท้อง 
  ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร น อ น รั ก ษ า ตั ว ใ น
โรงพยาบาลไม่พบภาวะแทรกซ้อนมีระยะเวลา
นอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 4.2 วันส่วนผู้ป่วยที่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด 3 ราย โดย
ผู้ป่วยรายที่หนึ่งที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ
ผ่าตัดเป็นผู้ป่วยConn's Syndrome มี 
Bilateral Adrenal Mass ข้างขวาขนาด 1.5 
cm. ข้างซ้ายขนาด 0.5 cm. ผู้ป่วยรายนี้
ห ล ัง ผ ่า ต ัด ม ีภ า ว ะ  แ ทร กซ้ อน มี  Left 
Hemothorax ได้ใส่ ICD ได้เลือด 1,000 ml  
ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องได้ CT Abdomen 
พบว่ามี Pancreatic Injury ร่วมกับ Left 
Diaphragmatic Injury จึงได้ Reoperation to 
Repair Diaphragm with Splenectomy with 
Distal  Pancreatectomy 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูป้่วย  
ตัวแปร จ านวน 

(n=25) ร้อยละ 

เพศ 
   หญิง  20 80 
   ชาย 5 20  
อายุ 
   15-19 ปี  1 4 
   20-29 ปี  2 8 
   30-39 ปี 6 24 
   40-49 ปี  7 28 
   50 – 59 ปี  8 32 
   60 – 69 ปี  1 4 
การวินิจฉัย  
   Conn's Syndrome  19 76 
   Cushing's Syndrome 4 16 
   Adrenal Gland       
   Carcinoma 

1 4 

   Adrenal Gland Etastasis 1 4 
ต าแหน่งเนื้องอก 
   ซ้าย 16 64 
   ขวา 8 32 
ทั้งซ้ายและขวา 1 4 
ปีที่ผ่าตดั    
   พ.ศ. 2553 1 4 
   พ.ศ. 2554 0 0 
   พ.ศ. 2555 3 12 
   พ.ศ. 2556 1 4 
   พ.ศ. 2557 3 12 
   พ.ศ. 2558 12 48 
   พ.ศ. 2559 5 20 

 

หลังผ่าตัดรายไข้หายใจเองไม่ได้ต้องใส่
ท่อช่วยหายใจเกินกว่า 14 วัน จึงได้ผ่าตัด 
ท า Tracheostomy ผู ้ป่วยมีอาการซึม 
ร่วมกับมี Fluid and Electrolyte Imbalance 
เป็นลักษณะของ Addison Crisis จึงได้
ปรึกษา Endocrine Medicine ร่วมในการ
รักษาเพื่ อปรับยาสเตียรอยด์ในขนาดที่
เหมาะสมให้ผู้ป่วย โดยให้ยาHydrocortisone  
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     เมื่ อผู้ป่วยอาการดี ข้ึนเริ่ มรู้ สึกตัว
พอที่จะทานอาหารได้จึงเปลี่ยนมาให้ยา 
Prednisolone ร่วมกับ Fludrocortisone 
ระห ว่างที่ ให้ การ รักษาผู้ ป่ วยก็มีภาวะ  
แทรกซ้อน คือ Pneumonia และ Intra-
Abdominal Abscess การรักษาใช้เวลา
ทั้งสิ้น 50 วัน ผู้ป่วยหายดีกลับบ้านได้ 
ปั จ จุ บั น ผู้ ป่ ว ย ม า ต า ม นั ด เ พื่ อ รั บ ย า 
Prednisolone ร่วมกับ Fludrocortisone 
Acetate  
  ผู้ป่วยรายที่สองที่เกิดภาวะแทรกซ้อน
จากการผ่าตัดนอนโรงพยาบาล 18 วัน เป็น
ผู้ป่วย Cushing’s Syndrome หลังผ่าตัดมี
เลือดออกจากท่อระบายเลือด 200 ซีซี 
ภายใน 1 ช่ัวโมง จึงได้ผ่าตัดซ้ าเพื่อห้าม
เลื อด  หลั ง ผ่ าตั ดผู้ ป่ วย ไม่ มี เลื อดออก 
แต่เนื่องจากผู้ป่วยมีความผิดปกติของระดับ 
Steroid ในร่างกายจึงได้รับการปรับยาให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม 
  ผู้ป่วยรายที่สามที่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
มีเลือดออกในสายระบายเลือด 50 ซีซี  
แต่ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องอย่างมาก จึงได้น า
ผู้ป่วยไปผ่าตัดส่องกล้องครั้งที่สองในวัน
ถัดไป พบว่า มีเศษเลือดค้างอยู่ในท้อง 150 
ซีซี แต่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่น 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การ ผ่ า ตั ด ต่ อมห มวก ไต ด้ วย วิ ธี 
ส่องกล้องเป็นวิธีมาตรฐานในการรักษาเนื้อ
งอกของต่อมหมวกไต4,5,6 ขบวนการรักษา
ก่อนผ่าตัดควรที่จะเตรียมบุคลากรให้พร้อม
ก่อนการผ่าตัด ควรมีการอบรมบุคลากรถึง
วิธีการผ่ าตัด เริ่ มตั้ งแต่การจัดท่าผู้ป่ วย 
การใช้เครื่องมือพิเศษต่าง ๆ และควรดูความ
พร้อมของเครื่องมือก่อนผ่าตัดเสมอ  
 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดที่ศกึษา 
รายละเอียดที่ศึกษา จ านวน 

(n=25) ร้อยละ 

ขนาดของเนื้องอก (ซ.ม.)   
   < 1 0 0 
   1 - 1.9 9 36 
   2 - 4.9 13 52 
   5 - 9.9 3 12 
   > 10 0 0 
ระยะเวลาในการผ่าตัด (นาที)    
   0-60 นาที 3 12 
   61-120 นาที  19 76 
   121-180 นาท ี 3 12 
ปริมาณเลือดที่เสียไประหว่าง
การผ่าตดั (ซีซี) 

  

   0-40 ซีซี  16 64 
   41-80 ซีซี  4 16 
   81-120 ซีซี  2 8 
   121-160 ซีซี 1 4 
   161-200 ซีซี  2 8 
จ านวนวันที่นอนโรงพยาบาล    
   1-10 วัน  23 92 
   11-20 วัน  1 4 
   21 – 30 วัน  0 0 
   31-40 วัน  0 0 
   41-50 วัน  1 4 
ภาวะแทรกซ้อน    
  ไม่มี  22 88 
  มี ( Injury Diaphragm,    
  Pancreas , Bleeding)  3 12 
ความส าเร็จในการผ่าตัด    
  ส าเร็จ  24 96 
  ไม่ส าเร็จ  1 4 
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   ก า ร ผ่ า ตั ด ผู้ ป่ ว ย ต่ อ ม ห ม ว ก ไ ต 
ในปีแรกๆ ในโรงพยาบาลเชียงรายฯ ยังไม่มี
เครื่องมือที่พร้อม เริ่มแรกมีเพียงแต่ Hook 
Coagulation และยังไม่มีกล้องมุม 30 องศา  
ในปีหลัง ๆ  เริ่มมีอุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัด
มาก ข้ึน  เ ช่ น  Harmonic, Ligasure 
ส่วนกล้องมุม 30 องศา ก็ได้จัดซื้อเป็นที่
เรียบร้อยท าให้การผ่าตัดสะดวกและง่ายข้ึน  
 การผ่าตัดผู้ป่วยเนื้องอกต่อมหมวกไต 
ควรที่จะปรึกษา Endocrine Medicine 
ก่อนและหลังผ่าตัดเสมอ เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้
มักจะดูแลยากทั้งก่อน และหลังผ่าตัด เช่น 
ผู้ป่วย Conn's Syndrome ผู้ป่วยจะมี 
Hypertension, Hypokalemia ถ้าการ
เตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดไม่พร้อมมักจะท าให้
การผ่าตัดไม่สามารถท าได้ ถึงแม้จะผ่าตัดไป
แล้วผลผ่าตัดมักออกมาได้ผลไม่ดีนัก  
 ในผู้ป่วย Cushing's Syndrome  
มักมีปัญหาทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด เช่น 
Hypertension, DM, Electrolyte Imbalance, 
Respiratory Muscle Weakness ควรที่จะ
ปรึกษา Endocrine Medicine ก่อนและ
หลังผ่าตัดเสมอ 
 ในผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดต่อมหมวกไต
พร้อมกันทีเดียวสองข้อง ต้องระวังผู้ป่วยจะ
เกิดปัญหาขาดHormone (Mineralocorticoid, 
Aldosterone, Glucocorticoid, Androgen, 
Epinephrine, Norepinephrine) ท าให้
ผู้ป่วยอยู่ในภาวะ Addison Crisis  
 

  ดังนั้นก่อนผ่าตัดควรจะอธิบายผู้ป่วย
และญาติให้เข้าใจปัญหาที่จะตามมา และควร
ปรึกษา Endocrine Medicine เสมอเพ่ือให้
การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด  การผ่าตัด
ต่อมหมวกไตด้วย วิธีการส่องกล้อง เรื่ อง
ภาวะแทรกซ้อนย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการ
ผ่าตัดผู้ป่วยทั้งหมด 25 ราย พบว่า มีผู้ป่วย 
1 ราย ที่มีภาวะแทรกซ้อน คือ Diaphragmatic 
Injury, Pancreatic Injury, Left Hemothorax 
  จ ากก าร ศึกษาพบ ว่ า  ส า เ ห ตุ คื อ  
การเลือกอุปกรณ์ไม่เหมาะสมในการผ่าตัด คือ 
ควรใช้กล้อง 30 องศา เพราะจะท าให้การเห็น
ภาพขณะผ่าตัดถูกต้องกว่า ส่วนสาเหตุอันดับ
สองที่ควรระวัง คือ ในผู้ป่วยรายนี้มีม้ามที่โต 
กว่ารายปกติมากการผ่าตัดจึงท าได้ยากกว่า
รายทั่วไปเพราะม้ามจะไปบังการมองเห็น
อวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงท าให้การผ่าตัดมองเห็น
ไม่ชัดเท่าที่ควร ดังนั้นถ้าขณะผ่าตัดพบว่า 
ผู้ป่วยมีม้ามที่ขนาดใหญ่กว่าปกติควรที่จะ
ผ่าตัดด้วยความระมัดระวัง  
  การผ่าตัดเนื้องอกของต่อมหมวกไต 
โดย วิ ธี ส่ อ งกล้ อ ง เป็ น วิ ธีม าตร ฐาน 4 ,5,6  
ส่วนการศึกษานี้พบว่า มีผู้ป่วยที่มีภาวะ แทรก
ซ้อนจากการผ่าตัดแต่เป็นผู้ป่วยรายแรก ๆ 
ของการเริ่มผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้อง ส าหรับ
ผู้ ป่ ว ย ใน ร ะ ยะ ห ลั ง จ าก นั้ น จ ะ เ ห็ น ว่ า
ภาวะแทรกซ้อนไม่รุนแรง ร่วมกับระยะเวลา
การผ่าตัดลดลง การเสียเลือดขณะผ่าตัดลดลง 
จ านวนวันนอนโรงพยาบาลลดลง ดังนั้นการ
ผ่าตัดเนื้องอกของต่อมหมวกไตโดยวิธีส่อง
กล้องสามารถผ่าตัดได้ในโรงพยาบาลที่มีความ
พร้อมด้านประสบการณ์ของศัลยแพทย์และ
อุปกรณ์ผ่าตัดที่ทันสมัย 
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ผลของการใช้แผนสุขศึกษาโดยประยกุต์ทฤษฎีขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ของแกนน าครอบครัว บ้านสันทางหลวง ต าบลจันจว้าใต ้ 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
เกวลี  เครือจักร  วท.ม*, ธานัท  นิตย์ค าหาญ  วท.ม*, วันทนีย์  ชวพงศ์ ส.ด* 

 
บทคัดย่อ 
ความเป็นมา 
  ทฤษฎีข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง (Transtheoretical Model; TTM) ได้รับการยอมรับ
และน าไปประยุกต์ ใช้ ในการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอย่างกว้างขวาง 
โรคไข้เลือดออกที่ระบาดข้ึนในชุมชน ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมการป้องกันโรค 
ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม การน าแผนสุขศึกษาที่ประยุกต์จากทฤษฎีนี้  มาใช้ในแกนน าครอบครัว
น่าจะท าให้เกิดการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสม   
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาผลของการใช้แผนสุขศึกษาที่ประยุกต์จากทฤษฎีข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
วิธีการศึกษา 
  การวิจัยกึ่งทดลอง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นแกนน าครอบครัว บ้านสันทางหลวง ต าบล     
จันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายจ านวน 48 คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 24 คน ด้วยการสุ่ม  ท าการศึกษาในช่วงมีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
ก่อนศึกษาทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านการ
ปฏิบัติต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   ส่วนกลุ่มทดลองจะได้รับแผนสุขศึกษาโดย
การประยุกต์ทฤษฎีข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นเวลา 7 สัปดาห์ หลังจากนั้น 
ทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการประเมินอีกครั้งโดยใช้แบบสอบถามเดิม ข้อมูลพื้นฐาน ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใช้สถิติ Independent 
Sample t-test และใช้สถิติ Pair Sample t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
ก่อนและหลังการทดลองภายในกลุ่มเดียวกัน 
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  ผลการศึกษา 
  ผลการศึกษาพบว่า ในด้านเจตคติและด้านการปฏิบัติของกลุ่มทดลองภายหลังได้รับแผน
สุขศึกษามีความแตกต่างกันของค่าคะแนนเฉลี่ยในทางที่ดีข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
ในขณะที่กลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้รับแผนสุขศึกษา พบว่าไม่มีความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ย 
ทั้งก่อนและหลังการทดลอง ส่วนด้านความรู้ไม่มีความแตกต่างกันของค่าคะแนนเฉลี่ยทั้งแบบ
เปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มและการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
  การใช้แผนสุขศึกษาประยุกต์ตามแบบ TTM สามารถน าไปสู่การปรับเปลี่ยนเจตคติและ
พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของแกนน าครอบครัวในชุมชนได้ซึ่งหากขยาย
ระยะเวลาการติดตามให้มากขึ้นก็จะสามารถประเมินความยั่งยืนของพฤติกรรมสุขภาพได ้
ค าส าคัญ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, โรคไข้เลือดออก, การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

 

* คณะสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาลัยเชียงราย 
 

THE EFFECTIVE OF A HEALTHEDUCATION PLAN APPLYING 
 THE  TRANSTEORICAL  MODEL ON DENGUE FEVER 

PREVENTION  AND  CONTROL  OF  FAMILY  LEADER  IN 
SANTANGLAUNG  AREA,  JANJAWA  SUB-DISTRICT,  MAECHAN,  

CHIANGRAI  PROVINCE 
 Kewali Kruejak M.S, Thanut Nitkamhan M.S, Wantanee Chawapong Dr.P.H.* 

ABSTRACT  
BACKGROUND 
  The transtheoretical model (TTM) of health behavior change was 
extended to apply for the change of other health behaviors. Improper disease 
prevention behavior is one causes of Dengue fever in community. Using the 
concept of Transtheoretical model participates in dengue fever prevention and 
control helps reducing dengue outbreak. 
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OBJECTIVES 
  To study the effects of applying the concept of transtheoretical model to 
prevent and control dengue fever of the family leaders. 
METHODS 
  This research is quasi-experimental. The subject was 48 family leaders in 
SanTang Luang area, Jan-JaWa Sub-District, Mae-Chan District, Chiangrai Province. 
The subjects were divided into a control group 24 people and an experimental 
group 24 people. The data were collected baseline by using questionnaires.  We 
used the concept of transtheoretical model to do health education plan and 
educate the experimental group about preventing and controling dengue fever 
for 7 weeks. After that, post-test was done by both groups with the old 
questionnaires.  Mean value of two groups were compared by independent 
sample t-test statistic, and mean value between pre and post-test was compared 
by sample t-test statistic. 
RESULT 
  Results shown mean score are difference statistical significant between 
before and after received health education plan in attitude and in practical 
aspects with confidence (p=0.05). But knowledge mean scores were not 
differenced in all comparative groups.  
DISCUSSION AND CONCLUSION  
  The study showed that applying health education plan by the concept of 
transtheoretical model can responsibility in their health care with awareness 
building to change to have appropriate behavior. If extend the follow-up period 
must evaluate the sustainability of health habits. 
KEYWORDS Behavior Modification, Dengue Fever, Prevention and Control 
 

* Faculty of Public Health, Chiangrai College 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลของการใช้แผนสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ของแกนน�าครอบครัว บ้านสันทางหลวง ต�าบลจันจว้าใต้ อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



76 >>เชียงรายเวชสาร :: CHIANGRAI MEDICAL JOURNAL
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเป็นมา  
  โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาส าคัญ
ทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เพราะ
มีผู้ป่วยเป็นจ านวนมากในแต่ละปีและมี
โอกาสถึงข้ันเสียชีวิตอย่างรวดเร็วจากภาวะ
ช็อก จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2558 ของส านัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2553 จนถึง พ.ศ. 2557 มีอัตราผู้ป่วย 
เป็นไข้ เลือดออกแต่ละปี เป็น 177.91 , 
107.06, 119.53, 234.94 และ 62.33 ต่อ
แสนประชากร และอัตราป่วยตายต่อปี
ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 0.10 โดยที ่พ.ศ. 2556 
เป็นปีที่มีจ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงสุด 
มีจ านวนถึง 151,152 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
234.94 ต่อแสนประชากรและเชียงรายเป็น
จังหวัด ที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดในประเทศถึง 
1,110.58 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ
แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ อัตราป่วยต่อแสน
ประชาก ร คื อ  768 .29  แล ะ  694 .4 7 
ตามล าดับ1  

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัด 
เชียงราย ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง
วันที่ 23 ธันวาคม 2558 มีรายงานผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกจ านวน 65 ราย คิดเป็น อัตรา
ป่วย 5.01 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วย
เสียชีวิต พบผู้ป่วย เพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
(อัตราส่วน 1.24:1)  กลุ่มอายุ 15-24 ป ี
สูงที่สุดและเป็นกลุ่มนักเรียนในพื้นที่หมู่บ้าน
สันทางหลวง ต าบลจันจว้าใต้  อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย จากข้อมูลพบว่าในปี 2555 
– 2558 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน  
1 ราย 6 ราย 0 ราย และ 5 ราย2  
 
 

การที่มีผู้ป่วยเพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้าท าให้
ชุ ม ช น เ กิ ด ค ว า ม ต่ื น ตั ว ใ น เ รื่ อ ง โ ร ค
ไข้เลือดออก ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคส่วน
หนึ่งมีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคที่ ไม่ ถูกต้อง  เ ช่น  การนอน 
ไม่กางมุ้ง ปล่อยให้ยุงกัด การไม่ปิดฝาภาชน  
การทิ้งเศษวัสดุ ให้มีน้ าขังท าให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุของยุงลายซึ่งเป็นพาหะน าโรค
ไข้ เลือดออก 3บุคคลที่ มีบทบาทต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความคิดในเรื่อง
ดังกล่าว คือ แกนน าครอบครัว ถือเป็นบุคคล
ที่มีอิทธิพลทางสังคม4   

แนวคิดของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
รูปแบบ Transtheoretical model (TTM) 

เช่ือว่าพฤติกรรมมีความซับซ้อนไม่อาจใช้
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมาอธิบายพฤติกรรมได้  
จึงได้บูรณาการแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา
หลายๆ ทฤษฎีมาทดลองใช้ในการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์  โดยการ
ป ร ะ เ มิ น ข้ั นขอ งพฤติ ก ร ร ม ก่ อ นแล ะ 
จัดกิจกรรมการดูแลให้เหมาะสมตามข้ันของ
พฤติกรรม จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า
แนวคิด TTM สามารถน ามาปรับใช้ในการ
ปรับพฤติกรรมในหลายด้าน ซึ่ งพบว่า 
ประสบความส าเร็จ5 

ผู้ วิจัยจึงได้น าหลักการของ  ทฤษฎี  

Transtheoretical  Model  (TTM)6 มาประยุกต์ 
ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับแกนน า
ครอบครัวในชุมชนบ้านสันทางหลวง อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อน าผลการศึกษาไป
ใช้ในการวางแผนและปรับประยุกต์ใช้ในชุมชน
ในการควบคุมและปอ้งกันโรคไข้เลือดออกให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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นิยามศัพท์ 
ไข้เลือดออก หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจาก
ยุงลายตัวเมียที่มีเช้ือไวรัสเดงกี่ 
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ของแกนน าครอบครัว หมายถึง ความรู้ 
เจตคติและการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  
แกนน าครอบครัว  หมายถึง บุคคลที่ มี
บทบ าทส า คัญ ในครอบครั วทุ กคนใน
ครอบครัวให้การยอมรับ ในเขตพื้นที่บ้าน 
สันทางหลวง  อ า เภอแม่จั น  จั งห วัด
เชียงราย 
แผนสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎี
ขั้ นตอนการ เปลี่ ย นแปล งพฤติ กรรม  
หมาย ถึง   กระบวนการ เปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้ เ ลื อดออก  โดยใช้ทฤษฎี  TTM เ ป็ น
แนวทางจัดกิจกรรม 5 ข้ันเพื่อสร้าง ความรู้ 
ทั ศ น ค ติ  ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง  เ พื่ อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อศึกษาผลของการใช้แผนสุขศึกษา
ที่ประยุกต์จากทฤษฏีข้ันตอนTranstheoretical  

Model (TTM) ต่อการ เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของแกนน าครอบครัวบ้านสัน
ทางหลวง ต าบลจันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย 
วิธีการศึกษา  
  การ วิจั ยแบบกึ่ งทดลอง  (Quasi-
Experimental Research) เก็บข้อมูลจาก
ประชากรในแกนน าบ้านสันทางหลวง ต าบล
จันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ   

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเริ่มการศึกษา 
ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน 2558 และทดลอง
ใช้แผนสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฏีข้ันตอน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในช่วง มีนาคม 
พ.ศ.  2559 ถึง  พฤษภาคม พ.ศ.  2559  
รวมระยะด าเนินการ 7 สัปดาห์ 
ประชากร 
  แกนน าครอบครัว ในเขตพื้นที่บ้าน 
สันทางหลวง ต าบล จันจว้าใต้ อ าเภอ แม่จัน 
จังหวัดเชียงราย ในช่วงปี พ.ศ.2558-2559 
จ านวน 123 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
  ค าน ว ณจ าน วนตั ว อ ย่ า ง โ ดย ใ ช้
โปรแกรมส าเรจ็รูป G*power7 วิเคราะห์ทาง
สถิติด้วย T-test Difference Between 
Two Dependent Means ค่าความเช่ือมั่น 
95% ได้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 24 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มเข้ากลุ่ม มีเกณฑ์คัดเข้า คือ เป็น 
ผู้อาศัยอยู่ ในพื้นที่ วิจัยอย่างน้อย  1 ปี 
สามารถอ่านออกเขียนได้ สื่อสารได้และ
สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1. แ บ บ ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิ
การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การโรคไข้เลือดออกและการร่วมรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 2. แบบทดสอบความรู้   ข้อค าถาม
ประเมินความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกัน
และควบคุมโรค  ค าถามแบบมีตัวเลือกตอบ
(Multiple Choices)  4 ตัวเลือก จ านวน 10 

ข้อ คิดเป็น 10  คะแนน การแปลผลแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มตามคะแนน   
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คือ  คะแนนระหว่าง 8.00-10.00 จัดว่า 
มีความรู้ระดับสูง คะแนนระหว่าง 5.00-
7.99  จัดว่ามีความรู้ระดับปานกลาง  และ
คะแนนระหว่าง 0.00-4.99 จัดว่ามีความรู้
ระดับต่ า  
 3.แบบประเมินเจตคติและการปฏิบัติ 
  3.1 ค าถามประเมินเจตคติที่มีต่อ 
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
แบ่ ง เป็ นค าถามเจตคติ เ ชิ งบวกจ านวน           
6 ค าถาม คือ เห็นด้วย (3 คะแนน) ไม่แน่ใจ     
(2 คะแนน) ไม่เห็น (1 คะแนน) และค าถามเจต
คติเชิงลบจ านวน 4 ค าถาม คือ เห็นด้วย         
(1 คะแนน) ไม่แน่ใจ (2 คะแนน) ไม่ เห็น        
(3 คะแนน) การแปลผลจากค่าเฉลี่ย คือ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.34–3.00 จัดว่ามีเจตคติที่ดี 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.67 – 2.33 จัดว่ามีเจตคติ
ปานกลาง และค่าเฉลี่ ยระห ว่าง  1 .00        
– 1.66 จัดว่ามีเจตคติที่ไม่ดี  

3.2 ค าถามประเมินพฤติกรรมการ
ป ฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม โ ร ค 
ไข้เลือดออก 10  ค าถามที่สอดคล้องตาม
แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น 
พฤติกรรมด้านบวกจ านวน 6 ค าถาม คือ 
ปฏิบัติเป็นประจ า (2 คะแนน) ปฏิบัติเป็น
บางครั้ง (1 คะแนน) ไมป่ฏิบัติเลย (0 คะแนน)  

และพฤติกรรมด้านลบจ านวน 4  ค าถาม คือ 
ปฏิบัติเป็นประจ า (0 คะแนน) ปฏิบัติเป็น
บางครั้ง (1 คะแนน) ไมป่ฏิบัติเลย (2 คะแนน) 
การแปลผลจากค่าเฉลี่ย คือ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
1.34 – 2.00 จัดว่ามีการปฏิบัติที่ดี ค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 0.67 – 1.33 จัดว่ามีการปฏิบัติ 
ปานกลางและค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00 – 0.66  
 

จัดว่ามีการปฏิบัติที่ควรปรับปรุงเครื่องมือที่
สร้างข้ึนครอบคลมุเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยผ่านตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้ อ ค ว า ม แ ล ะ ค ว า ม ต ร ง เ ชิ ง เ นื้ อ ห า 
โดยผู้เช่ียวชาญ ผ่านการน าไปทดลองใช้กับ
กลุ่มอื่น จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้ KR-20 ด้าน
ความรู้ มี ค่าความเ ช่ือมั่ น เท่ ากับ  0.901 
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา 
(Alpha coefficient) พบว่าด้านเจตคติ 
มีค่าความเชื่อมั ่นเท่ากับ 0.640 และด้าน
การปฏิบัติมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.867 
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา 
(Alpha coefficient) พบว่าด้านเจตคติ 
มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.640   
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ส่วนที่ 1 ข ้อ ม ูล พื ้น ฐ า น ข อ ง ก ลุ ่ม
ตัวอย่างใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ 
และทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง  
 ส่วนที่  2  เปร ียบ เท ียบความแตก 
ต่างของคะแนนเฉลี่ย ของผลประเมินด้าน
ความรู ้  ด้านเจตคติ และด้านการปฏิบัติใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก 
ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ทั้งก่อน
และหลังการทดลองโดยใช้สถิติ Independent 
Sample t-test   
 ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลี่ยของผลประเมินด้านความรู้ 
ด้านเจตคติและด้านการปฏิบัติ ในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างก่อนและ
หลังการทดลองโดยใช้สถิติ Pair Sample       
t-test  
 

นิพนธ์ต้นฉบับ
เกวลี  เครือจักร, ธานัท  นิตย์ค�าหาญ, วันทนีย์  ชวพงศ์
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ตารางท่ี 1 แผนสุขศึกษาโดยการประยกุต์ทฤษฎีข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
สัปดาห์ที ่ แนวคิดทฤษฎี TTM แผนสุขศกึษา / วัตถุประสงค ์ กิจกรรม / สื่อ 

1 ขั้นก่อนช่ังใจ
(Precontemplation) 

-ให้ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับโรคการแพร่ระบาดและ
หลักการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก 
-สร้างความตระหนักโดยช้ีให้เห็นว่าเป็นเร่ือง
ใกล้ตัว 

-บรรยายประโยชน์ของการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก /Power point 
-จากการประเมินพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ 
ความตระหนักในเร่ืองโรคไข้เลือดออกในชุมชน 

1 ขั้นช่ังใจ 
(Contemplation) 

-ช้ีให้เห็นความรุนแรงของปัญหาและ
สถานการณ์ปัจจุบันของโรคไข้เลือดออก 
-ช้ีให้เห็นโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรค
ไข้เลือดออก 
-ช้ีให้เห็นประโยชน์ของการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
-สร้างความเข้าใจว่าสามารถท าได้ไม่ยาก 

-บรรยาย/Power point 
- กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดอยู่ในขั้นช่ังใจที่ พบ
ความคิดว่าการป้องกันโรคไข้เลือดออกควร
เป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐมากกว่าชุมชน 
-กิจกรรมโต้ตอบด้วยตั้งค าถามเชิงลึกเช่นถ้ามี
การระบาดเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านจะรู้สึก
อย่างไรถ้าเจอแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย
ภายในบ้านจะจัดการอย่างไร 

1 ขั้นตัดสินใจและเตรียม
ตัว 
(Decision& 
Preparation) 

-กระบวนชักน าให้เกิดการตัดสินใจของกลุ่ม
ทดลองทีจ่ะท าขั้นปฏิบัตกิาร 
-เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

-บรรยายและใช้กิจกรรมน าไปสู่การตัดสินใจ/ 
Power  point 
-บรรยายวิธีการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก/ Power point 

2 ขั้นลงมือปฏิบัต ิ
(Action of change) 

-ให้กลุ่มทดลองได้ลงมือฝึกทดลองลองปฏิบัติให้
ถูกต้องตามหลักการปอ้งกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
-วางแผนการน าไปใช้ปฏิบัติจริงที่บ้าน 

-แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม และให้เขียนเป้าหมาย
และข้ันตอนการด าเนินการเกี่ยวกบัการการ
ลงมือก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
-ลงมือฝึกปฏิบัติส ารวจลูกน้ ายุงลาย 
-แจกแบบส ารวจลูกน้ ายุงลาย และทรายอะเบท 

3-7 ขั้นกระท าต่อเน่ือง 
(Maintenance) 

-ให้กลุ่มทดลองไดป้ฏิบัติจริงและต่อเน่ืองทีบ่้าน
ตนเอง 
-เพ่ือให้เกิดการชักน าและปลูกฝังกบับคุคล
ภายในครอบครัว 
-เพ่ือให้เกิดความเคยชินจนเกิดเป็นอปุนิสัย 

-บรรยายเร่ืองการปลูกฝังให้กับบุคคลภายใน
ครอบครัว/การสร้างความเคยชินจนเกิดเป็น
อุปนิสัย/ Power point 
-ก าหนดเกณฑ์ให้ปฏิบัตจิริงที่บ้านสัปดาห์ละ 
1 คร้ังต่อเน่ือง 4 สัปดาห์ 
- เยี่ยมบ้าน 
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ผลการศึกษา  
กลุ่ มควบคุมจะมี เพศหญิงมากกว่า 

เพศชาย ส่วนกลุ่มทดลองจะมีทั้งเพศชายและ
เพศหญิงเกือบเท่ากัน ทั้งสองกลุ่มไม่มีส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 50 ถึง 69  ปี มีสถานภาพ
สมรส มีวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ระดับประถมศึกษา 
และมอีาชีพหลัก คือ เป็นเกษตรกร สัดส่วนของ
ครอบครั วที่ เ คยมี สมาชิ กป่ วยเป็ นโรค
ไข้เลือดออกของทั้งสองกลุ่มเท่ากัน คือ 1 ใน 4 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่เคยร่วม
รณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในชุมชนและเคยลงส ารวจและก าจัดลูกน้ าใน
บริเวณบ้านข้อมูลพ้ืนฐานของทั้งสองกลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกัน (p=.05) (ตารางที่2)  

ก่อนการทดลองพบว่า ผลการประเมิน 
ทั้งด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านการปฏิบัติ
ด้านความรู้ และด้านการปฏิบัติไม่มีความ
แตกต่ างกั นของทั้ งสองกลุ่ ม แต่พบว่ า  
ด้านเจตคติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองจะมีเจตคติน้อย
กว่ากลุ่มควบคุม (ตารางที่ 3) 

หลังการทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่าง
กั นของผลการประเมิ นทั้ งด้ านความรู ้ 
ด้านเจตคติและด้านการปฏิบัติทั้งสองกลุ่ม 
(ตารางที่ 4)  

จากผลการประเมินทั้ งด้ านความรู้  
ด้านเจตคติ และด้านการปฏิบัติของกลุม่ควบคุม 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 5) จากผล
การประเมินทัง้ด้านความรู ้ด้านเจตคติ และด้าน
การปฏิบัติ ของกลุ่มทดลองพบว่าในด้านเจตคติ
และด้านการปฏิบัติก่อนและหลังการทดลอง 
มี ความแตกต่ างกั นในทางที่ ดี ข้ึ นอย่ าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01และ .05 
ตามล าดับ  (ตารางที่ 6) 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ  
การน าเอาหลักการของTrans-theoretical 

Model (TTM) มาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมการป้องกั นและควบคุมโรค
ไข้ เลื อดออกให้ กับกลุ่ มทดลองพบการ
เปลี่ยนแปลงในด้านเจตคติและการปฏิบัติที่ดี
ข้ึนภายหลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง 
สถิติในขณะที่กลุ่มควบคุมจะไม่พบความ
แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยทั้งสามด้าน 

ในด้านเจตคติและด้านการปฏิบั ติ  
ที่พบว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนในกลุ่ม
ทดล อ งภายห ลั ง ไ ด้ รั บ แผ นสุ ข ศึ กษ า 
5 ข้ัน สะท้อนให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้
หลักการของTrans-theoretical Model (TTM) 
เพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรมในการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกนั้นเกิดผลเปน็อยา่งดี  
และที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงควบควบคู่กัน 
ทั้งด้านเจตคติและด้านการปฏิบัติไปพร้อม
กันนั้นก็สอดคล้องตามหลักการที่ว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมจนน ามาสู่การ
ปฏิบัติน้ันจะสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
กับด้านความรู้และด้านทัศนคติที่ต้องเกิด
ข้ึนมาก่อน8และการให้แผนสุขศึกษาแก่
ชุมชนถือเป็นวิธีการส าคัญท่ีชุมชนจะต้อง
ได้รับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการดูแล
สุขภาพของตัวเองจนเกิดผลลัพธ์ในทาง
ปฏิบัติ ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกก็ได้ใช้เป็น
แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและส่งเสริม
สุขภาพในระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง9 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบสัดส่วนข้อมูลพื้นฐานระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มควบคุม (n=24) กลุ่มทดลอง (n=24) P-value จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 

 
7 

 
29.2 

 
13 

 
54.2 .079 

หญิง 17 70.8 11 45.8 
อายุ (ปี)     

.729 

30 – 39 1 4.2 2 8.3 
40 – 49 3 12.5 3 12.5 
50 – 59 11 45.8 10 41.7 
60 – 69 9 37.5 9 37.5 
อายุเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 56.6±9.02 57.9±12.5 

สถานภาพ     

.055 สมรส 21 87.5 18 75.0 
หย่าร้าง 2 8.3 0 0 
โสด 1 4.2 6 25.0 

วุฒิการศึกษาสูงสุด     
.155 ประถมศึกษา 21 87.5 17 70.8 

มัธยมศึกษา 3 12.5 7 29.2 
อาชีพ     

.179 เกษตรกร 22 91.6 17 70.8 
รับจ้างทั่วไป 1 4.2 4 16.7 
แม่บ้าน 1 4.2 3 12.5 

ประวัติการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของสมาชิกครอบครัว  
1.00 เคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก 6 25.0 6 25.0 

ไม่เคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก 18 75.0 18 75.0 
การร่วมรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   

.350 เคยร่วม 15 62.5 18 75.0 
ไม่เคยร่วม 9 37.5 6 25.0 

การลงส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลายบริเวณบ้าน    
1.00 เคย 22 91.7 22 91.7 

ไม่เคย 2 8.3 2 8.3 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลประเมินด้านความรู้ ด้านเจตคติ ด้านการปฏิบัติ ระหว่างกลุ่มควบคุมและ   
              กลุ่มทดลอง กอ่นการทดลอง 

การประเมิน กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง P-value 
Mean S.D. Mean S.D. 

   ด้านความรู้ 7.58 8.30 7.37 9.24 .415 

   ด้านเจตคต ิ 2.59 0.24 2.44 0.24 .040 
   ด้านการปฏิบัติ 1.52 0.36 1.38 0.42 .247 

 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลประเมินด้านความรู้ ด้านเจตคติ ด้านการปฏิบัติ ระหว่างกลุ่มควบคุมและ 
              กลุ่มทดลอง  หลงัการทดลอง 

การประเมิน กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง P-value 
Mean S.D. Mean S.D. 

   ด้านความรู้ 7.33 13.07 7.58 13.12 .913 
   ด้านเจตคต ิ 2.53 0.22 2.64 0.18 .055 
   ด้านการปฏิบัติ 1.65 0.31 1.52 0.31 .746 

 
ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบผลประเมนิด้านความรู้ ด้านเจตคติ ด้านการปฏิบัติ ของกลุ่มควบคุมก่อนและ 
             หลังการทดลอง 

 
ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบผลประเมินด้านความรู้ ด้านเจตคติ ด้านการปฏิบัติ ของกลุ่มทดลองก่อนและ 
             หลังการทดลอง 

การประเมิน 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

P-value 
Mean S.D. Mean S.D. 

   ด้านความรู้ 7.37 9.24 7.58 13.12 1.00 
   ด้านเจตคต ิ 2.44 0.24 2.64 0.18 .003 
   ด้านการปฏิบัติ 1.38 0.42 1.52 0.31 .018 

 

การประเมิน ก่อนทดลอง หลังทดลอง P-value 
Mean S.D. Mean S.D. 

   ด้านความรู้ 7.58 8.30 7.33 13.07 .485 
   ด้านเจตคต ิ 2.59 0.24 2.53 0.22 .371 
   ด้านการปฏิบัติ 1.52 0.36 1.65 0.31 .118 
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ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการวิจั ยพบว่าหลั งการ

ทดลอง กลุ่มทดลองมีเจตคติและการปฏิบัติ
เพิ่มข้ึน ดังนั้นในการด าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก นอกจากสร้างความรู้
แล้วควรเน้นให้บุคคลเกิดเจตคติ นั่นคือเกิด
ความตระหนักถึงโรคไข้เลอืดออก อันจะน าไปสู่
พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค 

2. ควรน าโปรแกรมนี้ไปใช้ในการอบรม
ให้ความรู้ และฝึกทักษะในสถานบริการระดับ
ปฐมภูมิเพื่อให้เกิดศักยภาพในการด าเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาอย่าง
น้อย  6 เดือนเพื่อดูความคงทนของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มากข้ึนตามหลักการ
ของ Trans-Theoretical Model (TTM) 
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ระดับความเหนื่อยและความสามารถในการท ากิจกรรมทางกายของผู้ป่วย 
ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์

รุ่งทิวา  สุริยะ  วท.บ.,ศษ.ม.* , วนัชพร จอมกัน วท.บ.*, สุภาพ  คอนสวรรณ์ วท.บ.*, ไพจิตรา พรหมวิชยั วท.บ.* 

บทคัดย่อ 
ความเป็นมา 
  โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประเทศไทย ผู้ปุวย 
ที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น การดูแลผู้ปุวยด้านการฟ้ืนฟู
หัวใจจึงมีความส าคัญโดยมีเปูาหมายเพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนและผู้ปุวยสามารถท ากิจวัตร
ประจ าวันได้ดีขึ้นและใกล้เคียงปกติ รวมถึงสามารถกลับไปท างานได้ แต่ยังไม่ได้มีการศึกษาใด
รายงานถึงความสามารถในการท ากิจกรรมทางกายก่อนและหลังผ่าตัดรวมถึงเรื่องระดับความ
เหนื่อยในผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือรายงานระดับความเหนื่อยและความสามารถในการท ากิจกรรมทางกายของผู้ปุวย 
ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ 
วิธีการศึกษา 

ผู้ปุวยผ่าตัดหัวใจที่มารับการรักษาด้วยการผ่าตัด ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 ถึง
พฤษภาคม พ.ศ.2556 ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางคลินิก ระดับความเหนื่อย (Borg’s 
Scale) ความสามารถในการท ากิจกรรมทางกายโดยวัดจากแบบประเมิน Duke Activity Status 
Index (DASI) ฉบับภาษาไทย โดยมีการประเมินระดับความเหนื่อยและความสามารถในการท า
กิจกรรมทางกาย 3 ครั้งคือ ก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัดเมื่อย้ายมาอยู่หอผู้ปุวยสามัญและติดตาม 1-2 
สัปดาห์หลังจ าหน่าย 
ผลการศึกษา 

ผู้ปุวยที่มารับการผ่าตัดหัวใจจ านวน 44 คน เป็นเพศชาย 21 และหญิง 23 คนโดยมี 
อายุเฉลี่ย 50 ปี  ส่วนใหญ่เป็นโรคลิ้นหัวใจและได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ ร้อยละ 79.5  
จ านวนวันนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 10.0 วัน จ านวนวันที่ได้รับโปรแกรมการฟ้ืนฟูหัวใจเฉลี่ย  
6.6 วัน เมื่อติดตาม 1 - 2 สัปดาห์หลังการจ าหน่ายจากโรงพยาบาล มีระดับความเหนื่อย  
ที่มีแนวโน้มลดลง 1 - 2 ระดับ เมื่อเปรียบเทียบก่อนได้รับการผ่าตัดหัวใจ (P<0.001) และ
ค่าความสามารถในการท ากิจกรรมทางกายโดยรวมเฉลี่ย 4.5 METS ซึ่งเพียงพอส าหรับ 
การท ากิจวัตรประจ าวันที่จ าเป็น 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
ความสามารถในการท ากิจกรรมทางกายของผู้ปุวยผ่าตัดหัวใจในกิจกรรมที่มีความจ าเป็น

ต่อการใช้ชีวิตประจ าวันจะกลับมาใกล้เคียงหรือเพ่ิมมากขึ้นหลังการจ าหน่ายจากโรงพยาบาล  
1-2 สัปดาห์ โดยการให้โปรแกรมการฟ้ืนฟูหัวใจ ช่วยส่งเสริมให้ผู้ปุวยมีความมั่ นใจในการ 
ท ากิจกรรมทางกายและผู้ปุวยหลังได้รับการผ่าตัดหัวใจ มีแนวโน้มการลดลงของระดับ 
ของความเหนื่อยอย่างชัดเจน จึงควรมีการติดตามผู้ปุวยต่อเนื่องหลังผ่าตัดหัวใจ 8-12 สัปดาห์ 
เพ่ือดูความสามารถในการท ากิจกรรมทางกายที่หนักขึ้น รวมถึงเรื่องการกลับไปท างานและ
คุณภาพชีวิต 
ค าส าคัญ  ระดับความเหนื่อย, ความสามารถในการท ากิจกรรมทางกาย, ผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตดัหัวใจ 

*โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์

RATING OF PERCEIVED EXERTION AND PHYSICAL ACTIVITY  
IN PATIENTS WITH OPEN HEART SURGERY IN  

CHIANGRAI PRACHANUKROH HOSPITAL 
Rungtiwa Suriya   B.S., M.Ed.*, Wanachaporn Jomkan  B.S.*, Supab  Konsawan B.S.*, Paijittra Promwichai B.S*  

ABSTRACT 
BACKGROUND 
  Coronary heart diseases are the main causes of the death in Thailand. The 
number of patients treated by cardiac surgery increase. The goals of cardiac 
rehabilitation include establishing an individualized plan to preventing condition 
of patients from worsening or complication, reducing risk of future heart 
problems, and improving health and quality of life. No study about pattern of 
physical activity and rating of perceived exertion in pre-op and post-op open 
heart surgery was done. 
OBJECTIVE 
  To report rating of perceived exertion and physical activity in patients with 
open heart surgery. 
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METHODS 
  Using descriptive design, study was done in patients with open heart 
surgery during December 2012 to May 2013. Collect general data, clinical 
information, rating of perceived exertion (Borg’s scale), and physical activity by 
Duke Activity Status Index (DASI) Thai version 3 times, before surgery, post- op 
surgery and follow up 1-2 weeks post discharge. 
RESULTS 
  The subject was 44 patients with open heart surgery, with average age of 
50 years old, 21 males and 23 females. 79.5% were surgery to treat valvular heart 
diseases. They had average length of stay in hospital 10.0 days, average on 
cardiac rehabilitation program 6.6 days. When follow up after discharge 1-2 
weeks, rating of perceived exertion was decrease 1-2 level (P< 0.001). Patients 
could be done activity estimate 4.5 METS that enough for doing essential activity 
of daily living. 
DISSCUSION AND CONCLUSION 

The physical activity in post- op open heart surgery patients was 
improved after discharge from hospital 1-2 weeks. Cardiac rehabilitation program 
promotes patients to confide to do activity of daily living .Long term study 
should be suggested to follow up rating of back to work and quality of life. 
KEYWORDS Rating of perceived exertion, Physical activity, Open heart surgery patient 

*Chiangrai Prachanukroh Hospital 
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ความเป็นมา 
  จากสถานการณ์ในปัจจุบันมีผู้ปุวยหัวใจ
และหลอดเลือดหัวใจจ านวนมากขึ้น และเป็น
สาเหตุการตายที่ส าคัญอย่างหนึ่งของประเทศ 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จึงได้มี
การจั ดตั้ งศู นย์ โรคหั ว ใจตามโครงการ
ยุทธศาสตร์ ให้การดูแลรักษาผู้ปุวยโดยทีม 
สหสาขาวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับบริการที่ดี
ที่สุด การผ่าตัดหัวใจเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ปุวย
โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจรอดชีวิต จาก
สถิติของสมาคมศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
แห่งประเทศไทยปี พ.ศ.2551-2553 รายงาน
จ านวนผู้ปุวยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้รับ
การผ่าตัดในประเทศไทยทั้ งสิ้ น 12,144 
12,801 และ 13,777 ราย  ตามล าดับ1 
โรงพยาบาลเชียงรายฯ เริ่มมีการผ่าตัดหัวใจ
โดยแพทย์ศัลยกรรมโรคทรวงอก เพ่ือให้ผู้ปุวย
ในพ้ืนที่สะดวกในการเข้าถึงบริการ และลด
อัตราการส่งต่อไปสถานบริการที่สูงขึ้น งาน
กายภาพบ าบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ซึ่งเป็น
หนึ่งในทีมสหสาขา ได้ร่วมให้การดูแลผู้ปุวย
โรคหัวใจทางศัลยกรรมตั้งแต่เริ่มโครงการ
ผ่าตัดหัวใจ มิถุนายน 2554  จากสถิติถึง 
กันยายน 2555 พบว่า มีผู้ปุวยได้รับโปรแกรม
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจจ านวนทั้ งสิ้ น  
127 ราย โดยมี เปู าหมายเ พ่ือให้ ผู้ ปุ วย 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดภาวะแทรกซ้อน  
ลดอัตราการเสี ยชี วิ ตให้ ผู้ ปุ วยสามารถ 
ท ากิจวัตรประจ าวันได้ดีขึ้น ใกล้เคียงปกติ 
รวมถึงสามารถกลับไปท างานได้ 
   

 มี ก ารศึ กษาพบว่ า  ร้ อยละ  93.2  
ของผู้ปุวยหลังจากผ่าตัดหัวใจ ที่ผ่านโปรแกรม
ฟ้ืนฟูหัวใจ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
สามารถช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจ าวัน 
ได้อย่างเต็มที่ ร้อยละ 88.2 สามารถเดินออก
ก าลังกายได้อย่างน้อย 100 เมตร ร้อยละ 91.9 
มีความรู้สึกพอใจในโปรแกรมการฟ้ืนฟูหัวใจ 
และร้อยละ 83.8 มีความคิดว่าโปรแกรมมี
ประโยชน์มาก ท าให้ผู้ปุวยมีความมั่นใจในการ
ท ากิจวัตรประจ าวันและการออกก าลังกาย2  
  การศึ กษาปั จ จั ยที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ 
การกลับไปท างานของผู้ปุวยผ่าตัดหัวใจพบว่า 
ปัจจัยที่มีผล คือ การศึกษาโดยกลุ่ มที่ มี
การศึกษาสูงกว่าหรือเทียบเท่ากับปริญญาโท 
รายได้มาก อายุน้อย และกลุ่มที่มีลักษณะงาน
นั่งโต๊ะท างานเป็นส่วนใหญ่ สามารถกลับไป
ท างานเต็มเวลาได้มากที่สุด โดยสามารถลับไป
ท างานได้ร้อยละ 36 3 ในการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ปุวยหลังผ่าตัดหัวใจส่วนใหญ่จะเป็นใน
เรื่องของผลของการฟ้ืนฟูหัวใจและคุณภาพ
ชีวิตในระยะยาว 
  จากการได้ร่วมดูแลและฟ้ืนฟูสภาพ
ผู้ปุวยพบว่า ผู้ปุวยส่วนใหญ่มีความสามารถ 
ในการท ากิจกรรมทางกายได้ตามโปรแกรม 
การฟ้ืนฟูหัวใจที่วางไว้ก่อนการจ าหน่ายจาก
โรงพยาบาลซึ่งบรรลุเปูาหมายระยะสั้นของ
ทีมงาน แต่ยังไม่ได้มีผลการศึกษาในเรื่องระดับ
ของความเหนื่อยของผู้ปุวย ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ในการท ากิจกรรมในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
หัวใจ 
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 เนื่องจากความหนักเบาของการท า
กิจกรรมไม่สามารถวัดได้จากอัตราการเต้นของ
หัวใจเปูาหมายได้เพียงอย่างเดียว4 รวมถึง
รูปแบบของความสามารถในการท ากิจกรรมทาง
กายและกิจวัตรประจ าวันก่อนและหลังผ่าตัด
ในช่วงระยะเวลาสั้น เนื่องจากผู้ปุวยในจังหวัด
เชียงราย อาจมีพ้ืนฐานทางการศึกษา วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ สังคมที่แตกต่างจากกรุงเทพและ
ต่างประเทศ จึงได้ท าการศึกษาครั้งนี้ขึ้น เพ่ือน า
ผลไปปรับปรุงและพัฒนาการฟ้ืนฟูผู้ปุวย
โรคหัวใจต่อไป 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือรายงานระดับความเหนื่อยและ
ความสามารถในการท ากิจกรรมทางกายของ
ผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ศึกษาผู้ปุวยโรคหัวใจที่ได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์และมารับการรักษาด้วยการผ่าตัดที่
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง
เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 ถึงพฤษภาคม พ.ศ.
2556 ซึ่งการวิจัยได้รับการพิจารณาผ่านการ
รับรองเชิงจริยธรรมในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คน จากคณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมใน
การศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์  โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้ปุวย ดังต่อไปนี้ 
เกณฑ์การคัดเข้า 
  1. ผู้ปุวยโรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจหรือหลอด
เลือดหัวใจที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด 
(Open Heart) 
 

 2. ได้รับโปรแกรมการฟ้ืนฟูหัวใจของ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ 
ซึ่งประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมก่อน
การผ่าตัดหัวใจ โดยการฝึกการหายใจ 
การไอการบริหารปอด และการฟ้ืนฟูสภาพ
หลังได้รับการผ่าตัดหัวใจ โดยการฝึกการ
หายใจ การไอการบริหารปอด การออกก าลัง
กายขา-แขน การเคลื่อนย้ายตัวบนเตียง 
รวมถึงการฝึกการท ากิจวัตรประจ าวัน และ
การยืน เดิน 
เกณฑ์การคัดออก 
  1. ผู้ปุวยที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร 
เช่น ฟังภาษาไทยไม่เข้าใจ หูหนวก ตาบอด 
  2. ผู้ปุวยที่ไม่สามารถยืน เดินเองได้
หรือต้องใช้ อุปกรณ์ในการช่วยเดิน เช่น 
ผู้ปุวยอัมพาต ข้อเข่าเสื่อม  
  3. ผู้ ปุ ว ยที่ ไ ม่ ส ามารถเก็บข้ อมู ล 
ได้ครบทั้ง 3 ระยะ 
วิธีการศึกษา 
ผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดทุกราย 
ไ ด้ รั บ โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ฟ้ื น ฟู หั ว ใ จ 
(Cardiac Rehabilitation Program: CRP) 
โดยนักกายภาพบ าบัด ตามคู่มือการฟ้ืนฟู
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจ งานกายภาพบ าบัด 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งใช้
ตามแนวทางของชมรมฟ้ืนฟูหัวใจ สมาคม
แพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย5 ตั้งแต่ก่อน
ผ่ า ตั ด แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล ห ลั ง ผ่ า ตั ด ซึ่ ง
ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมก่อนการ
ผ่าตัดหัวใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย 
ประโยชน์ของการออกก าลังกายข้อห้าม ข้อควร
ระวั งต่ างๆ ฝึ กปฏิบั ติ การฝึ กการหายใจ  
การบริ หารปอดและการไอเพ่ื อปู องกั น
ภาวะแทรกซ้อน  
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   การสอนอธิบายการประเมินเรื่องระดับ
ความรู้สึกเหนื่อย โดยใช้  Borg’s Scale (Borg’s 
Rating of Perceived Exertion ; RPE) ที่มีค่า
ตัวเลขบอกระดับความเหนื่อย จาก 6-20 รวม 
15 ระดับ เช่น 6 เทียบกับไม่รู้สึกอะไรเลย, 
11 เทียบกับเริ่มรู้สึกเหนื่อย, 13 เทียบกับ
ค่อนข้างเหนื่อย 
  การแนะน าเกี่ยวกับแบบประเมิน
ความสามารถในการท ากิจกรรมทางกายโดยใช้
แบบประเมิน Duke Activity Status Index 
(DASI) ของ Hlatky ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
มาตรฐาน ฉบับภาษาไทยของ นฤมล และคณะ6 
มีค าถามทั้งหมด 12 ข้อ ที่ใช้ในการประเมิน
ความสามารถในการท ากิจกรรมต่ าง  ๆ  
ที่ครอบคลุมในเรื่องของการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวั น การเคลื่ อนไหวของร่ างกาย 
การท างานบ้าน การมีเพศสัมพันธ์ และการมี
กิจกรรมที่เป็นงานอดิเรก  ซึ่งกิจกรรมจะมีการ
ใช้ปริมาณพลังงานอยู่ระหว่าง 1.72-8.00 METs 
และใช้การประเมินโดยการสัมภาษณ์ โปรแกรม
การออกก าลังกาย และกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ที่เหมาะสมเพ่ือฟ้ืนฟูหัวใจ (Phase 1) ตามคู่มือ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจงานกายภาพบ าบัด 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยการฝึก
การหายใจ การบริหารปอด การไอ การออก
ก าลังกายขา-แขน การเคลื่อนย้ายตัวบนเตียง 
รวมถึงการฝึกการท ากิจวัตรประจ าวันและการ
ยืน เดิน โดยการฝึกขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อม
ของผู้ปุวยแต่ละคน ในแต่ละครั้ง โปรแกรมการ
เดินออกก าลังกายที่บ้านและแบบบันทึกการ
เดินรวมถึง Home Program 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. บันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน เพศ อายุ อาชีพ 
การศึกษา รายได้และสถานภาพ 
  2. บันทึกข้อมูลทางคลินิกการวินิจฉัยโรค 
การผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อน จ านวนวันนอน
โรงพยาบาล จ านวนวันที่ได้รับโปรแกรมการ
ฟ้ืนฟูหัวใจ 
  3. ประเมินผล 3 ตวัแปรโดยนักกายภาพ 
บ าบัด คือ 

3.1 ระดับความเหนื่อย (Borg’s Scale 
6 – 20 ) 

3.2 ความสามารถในการท ากิจกรรม
ทางกายฉบับภาษาไทย7 แปลจาก Duke 
Activity Status Index (DASI)  
  3.3 ระยะทางที่ผู้ปุวยสามารถเดินได้
โดยไม่เหนื่อย โดยการใช้ Borg’s Scale เป็นตัว
วัดเทียบเคียงโดยให้ค่า Borg’s Scale=11   

จ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ก่อนการผ่าตัด
หัวใจ ครั้งที่ 2 หลังผ่าตัดเมื่อผู้ปุวยอาการคงที่
และย้ายมาที่ตึกผู้ปุวยสามัญ ครั้งที่  3 เมื่อ
ผู้ปุวยมาตรวจตามนัด 1-2 สัปดาห์ หลังการ
จ าหน่าย 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
  1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทาง
คลินิกโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  2. เปรียบเทียบข้อมูลระดับความ
เหนื่อยของผู้ปุวยทั้ง 3 ระยะและแนวโน้ม
โดยใช้ Non-Parametric Trend Test Across 
Order Groups 
  3. เปรียบเทียบข้อมูลความสามารถใน
การท ากิจกรรมทางกายและระยะทางที่
ผู้ปุวยสามารถเดินได้โดยไม่เหนื่อยของผู้ปุวย
ทั้ง 3 ระยะ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
 

 ผลการศึกษา  
จากการศึกษาผู้ปุวยที่มารับการผ่าตัด

หัวใจจ านวน 44 คน เป็นชาย 21 คนและ
หญิง 23 คน ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 35-60 ปี 
ร้อยละ 61.4 อายุเฉลี่ย  50.1± 13.6 ปี 
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 50 การศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือต่ ากว่า 
ร้อยละ 79.5 ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 5,000 บาท ต่อเดือน ร้อยละ 70.5  
สถานภาพคู่  ร้อยละ 81.1  (ตารางที่  1)   
ด้านข้อมูลทางคลินิกพบว่า ผู้ปุวยส่วนใหญ่
เป็นโรคลิ้นหัวใจและได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับ
ลิ้นหัวใจ ร้อยละ 79.5 พบภาวะแทรกซ้อน
ทางระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตเช่น 
Cardiac Arrhythmia ร้อยละ 22.7 
ภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจและทรวง
อกเช่น ปอดแฟบ ปอดบวม ร้อยละ 6.8  
จ านวนวันนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 10.0 ± 
2.8 วัน จ านวนวันที่ได้รับโปรแกรมการฟ้ืนฟู
หัวใจเฉลี่ย 6.6 ± 1.9  วัน (ตารางท่ี 2)   
  

ตารางท่ี 1 ข้อมูลที่ศึกษา        

ตารางท่ี 2 ข้อมูลทางคลินิก        

ลักษณะที่ศึกษา จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
   ชาย 21 47.7 
   หญิง 23 52.3 
อายุ (ป)ี   
   ต่ ากวา่ 20 3 6.8 
   20-34 2 4.5 
   35-60 27 61.4 
   มากกว่า 60 12 22.7 
อาชีพ   
   เกษตรกรรม 22 50.0 
   รับจา้ง 12 27.1 
   ไม่ได้ท างาน 10 22.7 
การศึกษา   
   ประถมศึกษา 6 หรือต่ ากว่า 35 79.5 
   มธัยมศึกษาตอนต้นหรือเทยีบเท่า 3 6.8 
   มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า 4 9.1 
   ปริญญาตรีขึ้นไป 2 4.5 
รายได ้   
  น้อยกวา่หรือเท่ากับ5,000 บาท 31 70.5 
  5,001 – 10,000 บาท 13 29.5 
สถานภาพ   
   โสด 7 15.9 
   คู่ 36 81.8 
   แยก/หยา่/หม้าย 1 2.3 
 

ข้อมูลที่ศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ชนิดโรคหัวใจ       

 โรคลิ้นหัวใจ (valvular disease)   35 79.5 
 โรคหลอดเลือดหัวใจ 
 (Coronary   Artery Disease)    9 20.5 

ชนิดการผ่าตัด     
 Valve 35 79.5 
 Coronary Artery bypass      
 Grafting (CABG) 9 20.5 

ภาวะแทรกซ้อน   
 ระบบหวัใจและไหลเวยีนโลหิต 10 22.7 
 ระบบหายใจและทรวงอก 3 6.8 

จ านวนวันนอนรพ.เฉลี่ย(SD)                                                    10.0 (2.8) 
จ านวนวันที่ได้รับโปรแกรม 
ฟื้นฟูหัวใจ เฉลี่ย (SD)                                                6.6 (1.9) 
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  ผลการประเมินระดับความรู้สึกเหนื่อย 
ครั้งที่ 1 ก่อนผ่าตัดหัวใจ มีระดับความเหนื่อยที่
ระดับเริ่มรู้สึกเหนื่อย (RPE=11) ร้อยละ 47.7  
ครั้งที่ 2 หลังผ่าตัดเมื่อย้ายมาอยู่ที่หอผู้ปุวย
สามัญมีระดับความเหนื่อยที่ระดับไม่เหนื่อย 
(RPE=9) ร้อยละ 45.4 และครั้งที่ 3 เมื่อติดตาม  
1-2 สัปดาห์ หลังการจ าหน่ายจากโรงพยาบาล 
มีระดับความเหนื่อย ที่ระดับรู้สึกสบาย (RPE=
7) ร้อยละ 47.7 โดยมีแนวโน้มลดลง (P<0.001)  
ระยะทางที่เดินได้โดยรวมเฉลี่ย ใน 3 ระยะ 
เท่ากับ 84.6, 5.79 และ 73.3 เมตร (ตารางที่ 3 )   

ความสามารถในการท ากิจกรรมทางกาย
รายข้อ 12 ข้อ ของผู้ปุวย จ านวน 44 คน 
สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ร้อยละ 100  
ทั้ง 3 ระยะ การเดินภายในบ้านสามารถท าได้ 
ร้อยละ 100 ก่อนผ่าตัดและเมื่อติดตาม 1-2 
สัปดาห์ หลังการจ าหน่ายจากโรงพยาบาล 
การท างานบ้านเบาๆสามารถท าได้เท่ากัน คือ 
ร้อยละ 97.7 ก่อนผ่าตัดและเมื่อติดตาม 1-2 
สัปดาห์ หลังการจ าหน่ายจากโรงพยาบาล 
การเดินทางราบ 50-100 เมตรก่อนผ่าตัดท าได้ 
ร้อยละ 90.9 เมื่อติดตาม 1-2 สัปดาห์หลังการ
จ าหน่ายจากโรงพยาบาล พบว่าสามารถท าได้
เพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 95.5 ความสามารถในการ
ขึ้นบันได 1 ชั้น เป็นกิจกรรมที่ผู้ปุวยสามารถท า
ได้ลดลง คือ ก่อนผ่าตัดท าได้ ร้อยละ 75.0 และ
เมื่อติดตาม 1-2 สัปดาห์ หลังการจ าหน่ายจาก
โรงพยาบาลท าได้เพียง ร้อยละ 59.1   
 
 
 
 
 
 
 

ค่าความสามารถในการท ากิจกรรม 
ทางกายซึ่งมีค่ารวมทุกข้อเท่ากับ 58.2 โดยรวม
เฉลี่ยทั้ง 3 ระยะ คือ 23.4±10.9, 8.3±3.4 และ
13.9±3.7 ความสามารถในการท างานของ
ร่างกาย (Functional Capacity) คือ  5.6 ±1.3, 
3.7±0.4 และ 4.5± 0.4 METS (ตารางที่ 4)   
อภิปรายผล 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ท าในผู้ปุวย
ผ่าตัดหัวใจที่ได้รับโปรแกรมการฟ้ืนฟูหัวใจร่วม
ด้วย ซึ่งประโยชน์ของการฟ้ืนฟูหัวใจ ได้แก่ การ
ปูองกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนานหรือ
ขาดการเคลื่อนไหวเพ่ิมสมรรถภาพการท างาน
ของร่างกายเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
หัวใจเพ่ิมการไหลเวียนของหลอดเลือด ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้ปุวยฟ้ืนสภาพโดยเร็ว มีความมั่นใจใน
การกลั บไปประกอบกิ จวั ตรประจ าวั น 
ที่บ้าน4

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ปุวยมีวันนอนเฉลี่ย 
10 วัน จ านวนวันที่ได้รับโปรแกรมการฟ้ืนฟู
หัวใจเฉลี่ย 6 วันซึ่งสอดคล้องกับโปรแกรมฟ้ืนฟู
หั ว ใจที่ ประยุ กต์ มาจากโปรแกรมของ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่ใช้เวลา 5-7 วัน2 
ท าให้ผู้ปุวยได้รับโปรแกรมครบและถึงเปูาหมาย
กา ร รั กษ า ร ะยะสั้ น ขอ งที ม ง าน ฟ้ื น ฟู             
ด้านภาวะแทรกซ้อนหลั งการผ่าตัดหัวใจ      
ร้อยละ 22.7 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินระดับความเหนื่อย (RPE) ระยะทางท่ีเดินได้  

ข้อมูลที่ศึกษา ก่อนผ่าตัด เมื่อย้ายมาอยู ่
หอผู้ป่วยสามญั 

ติดตาม 1-2 สัปดาห์
หลังจ าหน่าย P-Value 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระดับความเหนื่อย (RPE)        
    รู้สึกสบาย          (7) 0 0 1 2.3 20 45.5 <0.001* 
    ไม่เหนื่อย          (9) 10 22.7 20 45.4 19 43.1  
    เร่ิมรู้สึกเหนื่อย   (11) 21 47.7 23 52.3 5 11.4  
    ค่อนข้างเหนื่อย  (13) 13 29.5 0 0 0 0  
ระยะทางทีเ่ดินได้เฉลี่ย (เมตร) (SD) 84.6  (53.3) 5.79  (4.4) 73.3  (34.7)  
*p-value from non-parametric trend test across order groups 
 
ตารางท่ี 4  ความสามารถในการท ากิจกรรมทางกายรายข้อและโดยรวม (DASI) 

ข้อมูลท่ีศึกษา ก่อนผ่าตัด เม่ือย้ายมาอยู ่
หอผู้ป่วยสามัญ 

ติดตาม 1-2 สัปดาห์ 
หลังจ าหน่าย 

ท าได้ ท าได้ ท าได้ 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การท ากิจวัตรประจ าวนั 44 100 44 100 44 100 
2. การเดินภายในบ้าน 44 100 33 75 44 100 
3. การเดินทางราบ 50-100 เมตร 40 90.9 0 0 42 95.5 
4. การขึ้นบันได 1 ชั้น 33 75.0 0 0 26 59.1 
5. การวิ่งในระยะทางสัน้ ๆ 12 27.3 0 0 0 0 
6. การท างานบ้านเบา ๆ 43 97.7 34 77.3 43 97.7 
7. การท างานบ้านทีต่้องออกแรงปานกลาง 32 72.7 0 0 12 27.3 
8. การท างานบ้านทีต่้องออกแรงมาก 6 13.6 0 0 0 0 
9. การท างานสนาม 4 9.1 0 0 0 0 
10. การมเีพศสัมพนัธ ์ 9 20.4 0 0 0 0 
11. การเล่นกีฬาเบาๆ 17 38.6 0 0 0 0 
12. การเล่นกีฬาที่ออกแรงมาก 0 0 0 0 0 0 
DASI*โดยรวมเฉลีย่ (SD) 23.4 (10.9) 8.3 (3.4) 13.9 (3.7) 
ความสามารถในการท างานของร่างกาย 
(Functional Capacity) **(METS) โดยรวมเฉลี่ย(SD) 5.6 (1.3) 3.7 (0.4) 4.5 (0.4) 

*DASI  =  ผลรวมของคะแนนข้อท่ีตอบว่าสามารถท าได ้
**โดยค านวณจาก VO2 Peak = ( 0.34 x DASI ) + 9.6 
VO2 Peak = ………….ml/kg/min  ÷  3.5  ml/kg/min  = ………….MET 
 

 

 

 

 

 

จ า กภ า ว ะข อ ง ร ะบ บ หั ว ใ จ แ ล ะ 
หลอดเลือดที่พบมาก คือ Cardiac Arrhythmia 
ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุที่พบบ่อย 
ได้แก่  ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด ภาวะ
Hypoxia, Electrolyte Imbalance(ที่พบบ่อย 
คือ Hypokalemia) 8 

ภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจและ
ทรวงอกที่พบ คือ ปอดแฟบ ปอดบวม และ 
ภาวะโรคเดิมที่มี COPD ร่วม ในการให้โปรแกรม
เรื่องการฝึกหายใจและการไอรวมถึงการออก
ก าลังกายพบว่า บางครั้งผู้ปุวยจะไม่ค่อยให้
ความสนใจในเรื่องการออกก าลังกาย   
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  เนื่องจากผู้ปุวยส่วนใหญ่ท างานด้าน
เกษตรกรรม คิดว่าได้ใช้แรงในการท างาน 
อยู่แล้วรวมถึงผู้ปุวยที่อายุมาก ระดับการศึกษา
อยู่ในระดับประถมศึกษา ท าให้การฝึกการหายใจ
และการไอรวมถึงการให้ความรู้ต่าง ๆ ค่อนข้าง
ยากซึ่งอาจจะต้องมีการเน้นเรื่องประโยชน์และ
ผลที่จะได้รับ สอนทวนซ้ าและการฝึกปฏิบัติ
หลาย ๆ รอบ รวมถึงการให้ผู้ปุวยหลังผ่าตัด
มาร่ วมแบ่ งปั นประสบการณ์ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพของการให้โปรแกรมการฟ้ืนฟูหัวใจ
และลดภาวะแทรกซ้อน 
  จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ปุวยก่อนผ่าตัด
หัวใจมีระดับความเหนื่อยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ความรุนแรงและพยาธิสภาพของโรค เมื่อ
ประเมินจาก Borg’s Scale (Borg’s Rating of 
Perceived Exertion ; RPE) ที่มีค่าตัวเลขบอก
ระดับความเหนื่อย จาก 6-20 รวม 15 ระดับ9 
ส่วนใหญ่มีระดับความเหนื่อยอยู่ที่ระดับเริ่มรู้สึก
เหนื่อย (RPE= 11) ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากว่าผู้ปุวย
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอาการค่อนข้างมากและมี
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันจึงถูกจัดให้
อยู่ในกลุ่มที่จ าเป็นต้องรับการแก้ไขการท างาน
ของหัวใจด้วยการผ่าตัด หลังผ่าตัดหัวใจเมื่อย้าย
มาอยู่หอผู้ปุวยสามัญ กลุ่มที่มีระดับความ
เหนื่อยค่อนข้างเหนื่อย (RPE= 13) จะเป็นกลุ่มที่
รู้สึกถึงระดับความเหนื่อยที่เปลี่ยนแปลงได้ชัด 
เนื่องจากการผ่าตัดหัวใจเพ่ือแก้ไขภาวะความ
ผิดปกติเป็นทางเลือกสุดท้ายที่มีผลท าให้เลือด
ในระบบไหลเวี ยนโลหิ ตเพ่ิมขึ้ น หั วใจมี
ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ปุวยมี
อาการดีขึ้นทั้งอาการเจ็บหน้าอกและอาการหอบ
เหนื่อย9    
 
 
 

 แม้จะมีในเรื่องของการเจ็บแผลผ่าตัด 
หรือความวิตกกังวลต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง และ
เมื่อติดตาม 1-2 สัปดาห์ หลังการจ าหน่ายจาก
โรงพยาบาลซึ่งเป็นระยะฟ้ืนตัวเร็วที่สุดของ
ผู้ปุวย ถ้าไม่มีอาการอ่ืนแทรกซ้อน เมื่ออาการ
อ่ืน ๆ เช่น การเจ็บแผลดีขึ้น การท างานของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดคงที่ ระดับความรู้สึก
เหนื่อยก็จะลดลงอย่างชัดเจนในเรื่องระยะทางที่
ผู้ปุวยสามารถเดินได้โดยไม่เหนื่อย ลดลงในช่วง
หลังผ่าตัดเมื่อย้ายมาอยู่ที่หอผู้ปุวยสามัญทั้งนี้ 
เนื่องจากเป็นระยะของการฟ้ืนตัว และข้อจ ากัด
ของระยะทางบนหอผู้ปุวยจะมีพ้ืนที่จ ากัดเป็น
ระยะทางสั้นและแคบจึงท าให้การเดินในระยะนี้
ท าได้เพียง 5-25 เมตรเท่านั้น เมื่อตาม 1-2 
สัปดาห์หลังการจ าหน่าย ระยะทางที่เดินได้จึง
กลับมาใกล้เคียงกับก่อนผ่าตัดและร้อยละ 50 
สามารถเดินทดสอบ 6 นาที (Six Minute Walk 
Test ; 6MNWT) ได้พบว่า เมื่อผู้ปุวยสามารถเดิน
ออกก าลังกายตามโปรแกรมการฟ้ืนฟูหัวใจได้ 
ผู้ปุวยก็จะมีความมั่นใจในการเดิน รวมถึงการท า
กิจกรรมทางกายต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาติดตามผลในระยะ
สั้นเท่านั้นแต่ก็พบว่า กลุ่มที่มีอายุน้อย การฟ้ืน
สภาพหลังการผ่าตัดหัวใจจะใช้เวลาน้อยกว่า
กลุ่มที่มีอายุมากกว่า 
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  ความสามารถในการท ากิจกรรมทางกาย
ประเมินได้จากแบบประเมิน Duke Activity 
Status Index (DASI) ที่มีค่ารวมเท่ากับ 58.2 
มีการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัด
หัวใจพบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ 27.9 ก่อนผ่าตัดและ
เมื่อติดตาม 12 เดือน หลังผ่าตัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
36.810 และมีผลการศึกษาในต่างประเทศซึ่ง
ศึกษาเปรียบเทียบค่า DASI ระหว่างเพศหญิง
กับเพศชาย ในผู้ปุวยหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
(CABG) พบว่า ค่าเฉลี่ยก่อนผ่าตัดในเพศหญิง 
เท่ากับ 21.5 ชาย เท่ากับ 32.2 และเมื่อติดตาม
อีก 8 เดือนค่าเฉลี่ย คือ 42.7 และ 58.2 
ตามล าดับ11 ซึ่ งพบว่า ค่าคะแนนที่ ได้จาก
การศึกษาในครั้ งนี้น้อยกว่ า ทั้ งนี้ อาจจะ
เนื่ อ ง จ าก เป็ น ก า รศึ กษ า ใน ร ะยะสั้ น  
และข้อค าถามของ Duke Score ที่มีที่มาจาก
ต่างประเทศมีบริบทของกิจกรรมทางกายที่
แตกต่างกับคนไทย  
  ในคนไทยนั้น กิจกรรมทางกายนอกบ้าน
จะเป็นในเรื่องของการใช้แรงกายในการท างาน
มากกว่าการวิ่งและการเล่นกีฬาต่างๆ รวมทั้ง
การให้ความส าคัญกับ เรื่องเพศสัมพันธ์ด้วยมี
การศึกษาในไทยในผู้ปุวยก่อนและหลังผ่าตัด
หัวใจที่มีความเห็นว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่
ไม่ส าคัญส าหรับชีวิต12

 และบางกิจกรรม เช่น 
การท างานบ้านที่ออกแรงปานกลางหรือการขึ้น
บันได 1 ชั้น ที่ผู้ปุวยบางคนสามารถท าได้ก่อน
ผ่าตัดแต่เมื่อติดตามหลังผ่าตัด 1-2 สัปดาห์ 

 

 หลังการจ าหน่ายผู้ปุวยไม่ได้ท าเนื่องจาก
การปรับสภาพบ้าน ย้ายที่ พักคนดูแลหรือ
ลูกหลานยังไม่ให้ท าเนื่องจากยังอยากให้พัก 
แต่เมื่อสัมภาษณ์ผู้ปุวยบางคนพบว่า เริ่มกลับไป
ท างานแล้วโดยต้องท าตามสภาพเท่าที่ท าได้
เนื่องจากมีปัญหาในเร่ืองของรายได้และความ
เป็ นอยู่ เข้ ามาเกี่ ยวข้ อง  ค่ า เฉลี่ ยของ
ความสามารถในการท างานของร่างกาย เมื่อ
ติดตาม 1-2 สัปดาห์ หลังการจ าหน่ายจาก
โรงพยาบาล โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 ± 0.4 
METS ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ ค่า METS ที่ใช้ใน
การท ากิจกรรมทางกายที่ความหนักระดับ   
ปานกลาง ที่ใช้การเผาผลาญพลังงานอยู่ในช่วง 
3 -5 METS 10 
สรุปและข้อเสนอแนะ  
  ความสามารถในการท ากิจกรรมทางกาย
ของผู้ปุวยผ่าตัดหัวใจในกิจกรรมที่มีความ
จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันจะกลับมา
ใกล้เคียงหรือเพ่ิมมากขึ้นหลังการจ าหน่ายจาก
โรงพยาบาล 1-2 สัปดาห์ โดยการให้โปรแกรม
การฟ้ืนฟูหัวใจ ช่วยส่งเสริมให้ผู้ปุวยมีความ
มั่นใจในการท ากิจกรรมทางกายและผู้ปุวยหลัง
ผ่าตัดหัวใจมีแนวโน้มการลดลงของระดับของ
ความเหนื่อยอย่างชัดเจนซึ่งสามารถน ามาใช้
ในทางคลินิกได้ในเรื่องของการกระตุ้นการท า
กิจกรรมทางกายการท ากิจวัตรประจ าวันรวมถึง
การวางโปรแกรมการออกก าลังกายส าหรับ
ผู้ปุวย และควรมีการติดตามผู้ปุวยต่อเนื่องหลัง
ผ่ าตั ดหั วใจ 8 -12 สั ปดาห์  เ พ่ื อติ ดตาม
ความสามารถในการท ากิจกรรมทางกาย 
ที่หนักข้ึน รวมถึงเรื่องการกลับไปท างานและ
คุณภาพชีวิต 
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ประโยชน์และการน าไปใช้ในการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ  
 ควรมีการตั้งเปูาหมายร่วมกับผู้ปุวยและ
ญาติในการวางแผนจ าหน่าย ในแต่ละช่วงเวลา
เพ่ือให้ผู้ปุวย และทีมได้ประเมินถึงปัญหาและ
ข้อจ ากัดที่จะช่วยพัฒนาโปรแกรมต่อไป  
กิตติกรรมประกาศ 
  คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ นายแพทย์สุทัศน์  
ศรีวิไล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายฯ    
ศ.ดร.นพ. ชยันตร์ธร  ปทุมานนท์, รองศาสตร
จารย์ ชไมพร  ทวิชศรี คณะกรรมการวิจัย และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลเชียงรายฯ 
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ผลของการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวท่ีบ้านรูปแบบปกติเปรียบเทียบ
กับการดูแลร่วมกับจิตอาสาเครือข่ายบริการสุขภาพ  

อ าเภอแม่ลาว จังหวดัเชียงราย 

มาลีจติร์  ชัยเนตร พย.ม.* , รุ้งลาวัลย์ กาวิละ  พย.บ.*   

บทคัดย่อ 
ความเป็นมา 

ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเป็นผู้พิการที่พบมากที่สุดในประเภทของผู้พิการทั้งหมด 
เกิดผลกระทบต่อผู้ปุวย ครอบครัว และประเทศชาติเป็นอย่างมาก การดูแลผู้พิการต่อเนื่องที่บ้าน
โดยทีมเยี่ยมบ้าน ทีมสหสาขาวิชาชีพ ไม่สามารถให้การดูแลได้ต่อเนื่องทั่วถึง จึงได้พัฒนาให้  
จิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล  
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาผลของการดูแลผู้พิการทางการเคล่ือนไหวที่บ้านรูปแบบปกติเปรียบเทียบกับ
การดูแลร่วมกับมีจิตอาสาเครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอแม่ลาว 
 วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Study) ศึกษา 
ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอแม่ลาว จ านวน 98 คนใช้วิธีจัดเข้ากลุ่ม
แบบสุ่ม Randomization แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 49 คน ทั้ง 2 กลุ่ม
ได้รับการดูแลตามมาตรฐานเดียวกัน แต่กลุ่มทดลองมีจิตอาสาเข้าไปดูแลผู้พิการต่อเนื่องที่บ้าน
เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมิน 
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (ADL) แบบประเมินความเครียด และแบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้ดูแล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบผลแบบกึ่งทดลอง ชนิด 2 กลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการศึกษา  อธิบายด้วยสถิติ 
เชิงพรรณนาและทดสอบความแตกต่างด้วย Exact Probability Test และ t-test  
ผลการศึกษา 

หลังการศึกษาพบว่า ระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (ADL) กลุ่มทดลองเพ่ิมขึ้น
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ โดยเปลี่ยนจากผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย เป็นผู้พิการที่ช่วยเหลือ
ตัวเองได้มากขึ้น และช่วยท าให้ความเครียดของผู้ดูแลลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มที่ มีจิตอาสา 
ให ้การด ูแลที ่บ ้าน เก ิดความพึงพอใจอยู ่ในระด ับมากที ่ส ุด  ร ้อยละ 100 ลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p<0.001) 
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EFFECTS OF CARING FOR PHYSICALLY DISABLED AT HOME  
COMPARED WITH VOLUNTEER SPIRIT HEALTH CARE NETWORK, 

MAE LAO DISTRICT, CHIANG RAI PROVINCE 
 Maleejit Chainate,  M.N.S.* , Runglawal Kawila, B.N.S.* 

ABSTRACT 
BACKGROUND 
  Physical Disability has been largely found in all types of disable people 
causing big effects against themselves, their families, and country. Caring of 
Physically Disabled at home care with visiting of family care team and 
multidisciplinary team was unable to provide extensive care, thus volunteer spirit 
was asked to participate in giving care to these disabled people.    
OBJECTIVE 
  To study the effects of caring for  physically  disabled  at  home  
compared  with  volunteer  spirit  health  care  network,  Mae  Lao  District, 
Chiang rai Province 
 

*โรงพยาบาลแม่ลาว  

สรุปและข้อเสนอแนะ 
การดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่บ้านโดยเจ้าหน้าที่ทีมเยี่ยมบ้านร่วมกับมีจิตอาสา 

ช่วยท าให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น และช่วยท าให้ความเครียดของผู้ดูแลลดลง 
ดังนั้นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวควรได้รับการดูแลต่อเนื่องจากทั้งเจ้าหน้าที่และจิตอาสาและ
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการดูแลกลุ่มผู้พิการประเภทอ่ืนและผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีบ้านต่อไป  

ค าส าคัญ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว, การดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่บ้าน, จิตอาสา  
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* Mae Lao Hospital 

METHODS 
  The research was conducted in the form of experimental research in the 
community in the format of randomized community intervention in order to 
study on 98 physical disabilities that lived in Mae Lao district. They were 
obtained by using randomization and they were divided into experimental group 
and comparison group with 49 persons per group.  They were given care under 
the same standard but the experimental group was given continuous home care 
by volunteer spirit for 6 months. Data were collected by using questionnaire 
about personal information, Activities of Daily Living (ADL) evaluation form, stress 
evaluation form, and satisfaction evaluation form of care givers. Data were 
analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation. The 
results were compared by using 2 group quasi-experiments. Pre-results and post-
results were evaluated and explained by using descriptive statistics. Differences 
were tested by using exact probability test and t-test.  
RESULTS 
  This study found that ADL level of experimental group was higher than 
that of comparison group (p<0.001) by changing from disabled persons who had 
low level of self-help to be disabled persons with higher level of self-help, 
especially the group with home care given by volunteers. This also helped to 
reduced stress level of care givers and led to the highest level of satisfaction by 
100% (p<0.001) as well as helped to reduce complications (p<0.001) 
CONCLUSION AND DISCUSSION 
   Caring for physically disabled at home by family care team and volunteer 
spirit helped to enable disabled persons to have higher level of self-help as well 
as helped to reduce the stress of care givers. Consequently, physical disability 
should be given with continuous care by staffs and volunteer spirit and the 
results of this research were also able to utilize as the guidelines for giving home 
care to other types of disabled people and patients with chronic diseases. 
KEYWORDS Physical Disability, Caring of Physically Disabled, Volunteer Spirit 
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ความเป็นมา 
 จากผลการส ารวจความพิการและภาวะ
ทุพพลภาพเมื่อปี พ.ศ. 2555 ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติพบว่า มีผู้ พิการทั้ งประเทศ
จ านวน 1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.2 ของ
ประชากรทั้งหมด1 และมีแนวโน้มจ านวนของ 
ผู้พิการเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเมื่อแยกตาม
ประเภทของความพิการพบผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวมากท่ีสุด ร้อยละ 48.41 รองลงมา 
คือ ความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย 
ร้อยละ 13.632 ถึงแม้ผู้พิการจะเป็นกลุ่มคน
เพียงกลุ่มน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด
ของประเทศแต่ผู้พิการส่วนใหญ่ประสบปัญหา
หลายด้านซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ ในด้านการศึกษาพบว่า คนพิการ 
1 ใน 3 ไม่ได้รับการศึกษา อีกท้ังขาดสถานที่
ศึกษาส าหรับผู้พิการ3 ในด้านสังคมพบว่า 
ผู้พิการไม่ได้รับความเสมอภาคที่เท่าเทียมกับ
คนทั่วไปในสังคม ซึ่งตัดโอกาสของการมีส่วน
ร่วมในชุมชนของผู้พิการ4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้
ท าให้ผู้ พิการส่วนใหญ่รู้สึกหมดหวังในชีวิต
เนื่องจากสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ อีกทั้ ง
สูญเสียบทบาทหน้าที่ในครอบครัวที่ตนเป็นอยู่ 
เช่น การเป็นหัวหน้าครอบครัว บิดา มารดา 
และบุตร ซึ่งยังเพ่ิมความเครียด และอาจท าให้
เกิดความเจ็บปุวยทางจิตแก่ผู้พิการเนื่องจาก 
มีผู้พิการในครอบครัวส่งผลให้เพ่ิมภาระให้แก่
สมาชิกในครอบครัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการ
ดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ พิการที่บ้ าน  
ซึ่งเป็นภารกิจที่ยาวนาน เป็นงานที่หนักและ
ซับซ้อน รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม 
ท าให้สมาชิกครอบครัวต้องหารายได้มากขึ้น
โดยการประกอบอาชีพนอกบ้านซึ่ งท าให้ 
การดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้าน 
 

  รวมทั้ งการดูแลผู้ พิการที่บ้านท าได้ 
ไม่เต็มที่ขาดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการทั้งสิ้น5 

องค์การอนามัยโลกได้ตระหนักถึงปัญหา
ผู้พิการดังกล่าว จึงได้เริ่มแนวคิดเกี่ยวกับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการ โดยชุมชนเป็นฐาน 
(Community Based Rehabilitation [CBR])6 
โดยเปลี่ยนแนวคิดจากวิธีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ พิการโดยสถาบันเป็นฐาน ( Institutional 
Based Rehabilitation [IBR])7 และแบบแผน
ทางการแพทย์ (Medical Model) ที่เน้น
บทบาทของผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิชาชีพอยู่เหนือ
การตัดสินใจของผู้ พิการ ที่อยู่ ในฐานะของ
ผู้รับบริการ หรือคนไข้ เป็นแนวคิดแบบแผน 
เชิงสังคม (Social Model) ที่เน้นการเสริมพลัง
อ านาจ (Empowerment) แก่ผู้ พิการ8  
โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและการสร้างชุมชนที่
ร่วมรับผิดชอบต่อคนทุกคนในชุมชน ซึ่งแนวคิด 
CBR นี้ เป็นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชุมชนที่ 
จะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้พิการ ครอบครัวของ
ผู้พิการ และสมาชิกในชุมชน9 เพ่ือพัฒนาระบบ
การดูแลที่ต่อเนื่องซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลแม่ข่ายให้มีบริการฟ้ืนฟูที่บ้าน10 

งานเยี่ยมบ้านโรงพยาบาลแม่ลาวเป็น 
แม่ข่ายในการดูแลและฟ้ืนฟูผู้ปุวย ผู้พิการที่
บ้านพบว่า ผู้ปุวยที่ได้รับการส่งต่อให้ดูแลที่
บ้านมากที่สุด คือ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 
ร้อยละ 48.50 ซึ่งจากการออกให้การดูแล 
ผู้พิการที่บ้าน  จะพบว่าเกิดภาวะแทรกซ้อน 
ได้แก ่ โรคผิวหนัง  จ านวน 24 คน (ร้อยละ 6.6) 
ข้อติดจ านวน 18  คน (ร้อยละ 4.9)  แผลกดทับ 
จ านวน 12 คน (ร้อยละ 3.3) ติดเชื้อระบบ
ทางเดินปัสสาวะ จ านวน 5  คน (ร้อยละ 1.3) 11 
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เนื่องจากทีมเยี่ยมบ้านมีจ านวนน้อย  
(2 คน) ไม่สามารถให้การดูแลได้อย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ทีมเยี่ยมบ้านจึงได้เชิญชวน
และรับสมัครจิตอาสาเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้ปุวยผู้พิการที่บ้าน โดยใช้หลักการชุมชน
ให้มีส่วนร่วม (Participation) เป็นหุ้นส่วนของ
การท างานร่วมกัน (Partnership) ชุมชนมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ12 มีความยึดมั่นผูกพัน 
ต่อการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พบว่า มีกลุ่ม
ต่าง ๆ สมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาหลายกลุ่ม  
ได้แก่  จิตอาสาผู้พิการ  จิตอาสาดูแลผู้พิการ 
ในชุมชน จิตอาสาพระสงฆ์  จิตอาสาหมอเมือง  
จิตอาสาวัยทอง  จิตอาสาผู้สูงอายุ  เป็นต้น 
จ านวน 634  คน เจ้าหน้าที่ทีมเยี่ยมบ้านและ
ทีมสหสาขาวิชาชีพจึงได้จัดอบรมให้ความรู้และ
ฝึกทักษะการดูแลผู้ปุวยและผู้ พิการที่บ้าน 
แก่จิตอาสาจนสามารถปฏิบัติ ได้จริง และ 
ร่วมออกให้การดูแลผู้ปุวยและผู้พิการที่บ้าน 
มีการประชุมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ทุก 3 เดือน เพื่อให้การดูแลผู้ปุวย ผู้พิการที่
บ้านเกิดความต่อเนื่อง มีระบบส่งต่อจาก
สถานพยาบาลจนถึงในชุมชน   

จากการด าเนินงานการให้การดูแล 
ผู้พิการที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาผลของการด าเนินงานเพ่ือหา
ค าตอบในการดูแลผู้ พิการในชุมชน จึงได้
ด าเนินการวิจัยเรื่องผลของการดูแลผู้ พิการ
ทางการเคลื่ อนไหวที่ บ้ านรู ปแบบปกติ
เปรียบเทียบกับการดูแลร่วมกับจิตอาสา
เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชี ยงราย เ พ่ือน ามาผลการวิ จั ยที่ ได้ มา
พัฒนาการดูแลผู้พิการที่บ้านเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอแม่ลาวที่ดีข้ึนต่อไป 

 
 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ื อศึ กษาผลของการดู แลผู้ พิการ 

ทางการเคลื่ อนไหวที่ บ้ านรู ปแบบปกติ 
เปรียบเทียบกับการดูแลร่ วมกับจิตอาสา
เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย  
วิธีการศึกษา  
  ผู้ พิการทางการเคลื่อนไหวที่ แพทย์
วินิจฉัยว่าเป็นผู้พิการตั้งแต่ระยะที่ 3 ขึ้นไป 
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้พิการและมีภูมิล าเนา
อยู่ ในเขตอ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 98 คน  ใช้วิธีจัดเข้ากลุ่มแบบสุ่ม 
แบบเปิดซองทึบปิด แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่ มเปรี ยบเทียบจ านวนกลุ่ มละ 49 คน  
ทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับการดูแลตามมาตรฐานเดียวกัน
จากทีมเยี่ ยมบ้ าน และสหสาขาวิ ชาชีพ 
รพ.แม่ลาว เจ้าหน้าที่  รพ.สต.และจิตอาสา 
ในชุมชน แต่กลุ่มทดลองมีจิตอาสาเข้าไป
ส่งเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้พิการที่บ้านต่อเนื่อง
มากกว่ากลุ่ มเปรียบเทียบเป็นระยะเวลา  
6 เดือน ตั้ งแต่มีนาคม ถึง สิ งหาคม 2555  
ใช้คู่มือการดูแลผู้ พิการทางการเคลื่อนไหว 
ที่บ้านส าหรับเจ้าหน้าที่และจิตอาสา รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  
แบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel Activities of 
Daily Living : ADL) แบบประเมินและวิเคราะห์
ความเครียดด้วยตนเองของผู้ดูแล และแบบ
ประเมินความพึงพอใจผู้ดูแลผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวที่บ้าน  
 
 

นิพนธ์ต้นฉบับ
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจงแจงความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
เปรียบเทียบผลแบบกึ่งทดลอง ชนิด 2 กลุ่ม 
วัดผลก่อนและหลังการศึกษา  อธิบายด้วยสถิติ
เชิงพรรณนาและทดสอบความแตกต่างด้วย 
Exact Probability Test และ T-test 
ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป กลุ่มศึกษาทั้งสองกลุ่ม ส่วน
ใหญ่เป็นชายมากกว่าหญิง ร้อยละ 50  อายุ
มากกว่า 60 ปี สถานภาพสมรส มากกว่าร้อยละ 
60  ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษามากกว่าร้อยละ 
50 ไม่ได้ประกอบอาชีพมากกว่าร้อยละ 80  
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
1,001-3,000 บาท (ตารางที่ 1)  ระยะเวลาที่เกิด
ความพิการอยู่ในช่วง 1 - 5 ปี มากกว่าร้อยละ 
40 สาเหตุความพิการ ส่วนใหญ่เนื่องจากการ
เจ็บปุวย  มากกว่าร้อยละ 55  บุตรเป็นผู้ให้การ
ดูแลผู้พิการที่บ้านมากที่สุด ในการดูแลผู้พิการ
ต่อเนื่องที่บ้าน พบว่า เจ้าหน้าที่มาเยี่ยมบ้าน 
ต่อรายทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ประมาณ 6-10 ครั้ ง มากกว่ าร้ อยละ 40  
ส่วนจิตอาสามาเยี่ยมบ้านกลุ่มทดลองมากกว่า 
10 ครั้ง  ร้อยละ  55.1  และในกลุ่มเปรียบเทียบ
จิ ตอาสามาเยี่ ยมบ้ านจ านวน 1-5 ครั้ ง  
ร้อยละ 65.3 อย่างมีนั ยส าคัญ (p<0.001) 
(ตารางที่ 2) จิตอาสาผู้พิการออกเยี่ยมดูแล 
ผู้ พิการในทั้งสองกลุ่ม มากกว่าร้อยละ 20 
(ตารางที่ 3)   
 

 ผลของการดูแลผู้พิการ 
  ผลของการดู แลผู้ พิ การทางการ
เคลื่อนไหวที่บ้านรูปแบบปกติเปรียบเทียบกับ
การดู แลร่ วมกับจิ ตอาสาในครั้ งนี้  ก่ อน
การศึกษาพบว่าผู้พิการทางการเคลื่อนไหวใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบค่าการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน (ADL) ของกลุ่มตัวอย่าง 
ทั้งสองกลุ่มมีลักษณะพ้ืนฐานในเรื่องการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันผู้ พิการก่อนการศึกษาไม่
แตกต่างกัน คือ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
(ADL) 0-30% จ านวน  24 ราย คิดเป็นร้อยละ 
48.9 และค่าการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (ADL) 
31-75% จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.1 
อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.001)   

ภายหลังครบ 6 เดือน กลุ่ มผู้ พิการ
ทางการเคลื่อนไหวที่ ได้รับการดูแลที่บ้าน 
ในรูปแบบปกติ พบว่า ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน (ADL) กลุ่มทดลองเพ่ิมขึ้น
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.001) โดยกลุ่มทดลองเปลี่ยนจากผู้พิการ 
ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยหรือช่วยเหลือตัวเอง
ได้น้อย (ADL 0-30%) ลดลงจากร้อยละ 48.9 
เป็นร้อยละ 2.0 ส่วนในผู้พิการกลุ่มเปรียบเทียบ
ลดลงน้อยกว่าจากร้อยละ 48.9 เป็นร้อยละ 16.3  
ส าหรับผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้ปานกลาง 
(ADL 31-75%) กลุ่มเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 51.1 เป็นร้อยละ 63.2 ส่วนในกลุ่ม
เปรียบเทียบเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 51.1 เป็น 
ร้อยละ  83.6  และผู้พิการทางการเคล่ือนไหว
ช่วยเหลือตัวเองได้มาก (ADL 76-100%) 

นิพนธ์ต้นฉบับ
มาลีจิตร์  ชัยเนตร, รุ้งลาวัลย์ กาวิละ
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  จากเดิมก่อนการศึกษาไม่พบผู้ พิการ
ทางการเคลื่อนไหวกลุ่มนี้หลังการศึกษาพบว่า 
ในกลุ่มทดลองมีผู้ พิการทางการเคลื่อนไหว 
ที่ช่วยเหลือตัวเองได้มาก ร้อยละ 34.6 อย่าง 
มีนัยส าคัญ (p<0.001)  ความเครียดของผู้ดูแล
ก่อนและหลังการศึกษา พบว่า ความเครียดของ
ผู้ ดูแลทั้ ง 2 กลุ่ ม ความเครี ยดลดลงอย่าง 
มีนัยส าคัญ (p<0.001) โดยเฉพาะผู้ดูแลในกลุ่ม
ทดลองก่อนการศึกษาไม่พบผู้ดูแลที่มีวามเครียด
อยู่ในระดับเล็กน้อย หลังการศึกษาพบว่า 
มีความเครียดระดับเล็กน้อย  เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  
85.7 ความเครียดระดับปานกลาง ลดลงจาก 
ร้อยละ 73.4 เป็นร้ อยละ 14.2 และหลั ง
การศึกษาไม่พบผู้ดูแลผู้ พิการมีความเครียด
ระดับสู ง จากเดิ มมี ความเครี ยดระดับสู ง 
ร้อยละ  26.5  ส่วนในกลุ่มเปรียบเทียบยังพบว่า 
ผู้ดูแลมีความเครียดในระดับปานกลาง และ
ระดับสูงอยู่ ร้อยละ 51.1 และร้อยละ 2.0 
ตามล าดั บ ความพึงพอใจของผู้ ดู แลหลั ง
การศึกษาทั้งสองกลุ่มอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
อย่ า งมี นั ย ส า คั ญ  (p<0 . 001 )  โ ดยกลุ่ ม 
ผู้พิการที่มีจิตอาสาให้การดูแลต่อเนื่องมีความ 
พึงพอใจเดิมอยู่ ในระดับปานกลางและมาก 
ร้อยละ 42.8 เพ่ิมขึ้นเป็นระดับมากที่สุดถึง 
ร้อยละ 100 (ตารางที่ 4) เนื่องจากในการเยี่ยม
บ้านของจิตอาสาสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของ
ผู้ดูแลลง เช่น การบริหารร่างกาย การจัด
สิ่งแวดล้อมภายในบ้านการช่วยดูแลสุขอนามัย
ส่วนบุคคล การพูดคุยให้ก าลังใจ เป็นต้น 

ภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ผู้พิการใน
กลุ่มทดลองเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ข้อติด  
แผลกดทับ โรคผิวหนังและขาดสารอาหาร 
จ านวน 6 ราย 
 

 กลุ่มเปรียบเทียบเกิดภาวะแทรกซ้อน 
จ านวน 13 ราย เมื่อเปรียบเทียบการเกิด
ภาวะแทรกซ้ อนพบว่ า  ในกลุ่ มทดลอง
ภาวะแทรกซ้ อนลดลงร้ อยละ 34.5 กลุ่ ม
เปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนลดลง ร้อยละ 20.4 
กลุ่มทดลองภาวะแทรกซ้อนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.1 
กลุ่มเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 16.3 อย่างมีนัยส าคัญ (ตารางที่ 4)  
  ในระหว่างการศึกษาเห็นความต่อเน่ือง
ของจิตอาสาในการดูแลผู้ พิการที่บ้าน เช่น  
 ในกลุ่มทดลองผู้ พิการทางการเคลื่อนไหว 
ที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านจากจิตอาสาดูแล
ผู้พิการ (อสพ.) ออกเยี่ยมบ้านจ านวนมากถึง  
180 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ  28.4 รองลงมาเป็น
จิตอาสาผู้ พิการและจิตอาสาดูแลผู้สู งอายุ 
จ านวน 128 ครั้ง  และจ านวน  93 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 20.2 และ ร้อยละ  14.7  ตามล าดับ 
จิตอาสาหมอเมือง ได้ท าการบ าบัดรักษาตาม 
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านโดยการนวด  ตอกเส้น  
ประคบสมุนไพร  ย่ าขาง การฮ้องขวัญ เป็นต้น  
รวมทั้งยังมีจิตอาสาพระสงฆ์ร่วมเยี่ยมบ้าน โดย
การให้ธรรมมะ ให้พร ผูกข้อมือ ให้ก าลังใจ 
ซึ่งสิ่งที่จิตอาสาได้ร่วมกันดูแลผู้ พิการอย่าง
ต่อเนื่องแบบองค์รวม คือ ให้การดูแลทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ  สังคม และจิตวิญญาณ ส่งผล 
ท าให้การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันผู้พิการ (ADL) 
เพ่ิมขึ้น ความเครียดของผู้ดูแลลดลง ความพึง
พอใจต่อเจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการดูแล 
ผู้พิการเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และ
ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนลง  
 
 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลของการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่บ้านรูปแบบปกติเปรียบเทียบกับการดูแล 

ร่วมกับจิตอาสาเครื่องข่ายบริการสุขภาพ อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



106 >>เชียงรายเวชสาร :: CHIANGRAI MEDICAL JOURNAL
 

 

ตารางท่ี 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มที่ได้รับการเยี่ยมบ้านรูปแบบปกติและกลุ่มจิตอาสามีส่วนร่วม 

ลักษณะที่ศึกษา 

กลุ่มเยี่ยมบ้านโดย 
จิตอาสามีส่วนร่วม 

(กลุ่มทดลอง) 

กลุ่มเยี่ยมบ้านรปูแบบ
ปกต ิ

(กลุ่มเปรียบเทียบ) P-value 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ                         0.683 
   ชาย     27 55.1 29 59.2  
   หญิง        22 44.9 20 40.8  
อายุ (ป)ี     0.927 
   ต่ ากว่า 15 1 2.0 1 2.0  
   15-40 9 19.4 8 16.4  
   41-60 17 32.7 15 30.6  
   มากกว่า 60 22 45.9 25 51.0  
   เฉลี่ย (SD) 59.3 ( 20.0 ) 57.7 ( 22.0 )  
สถานภาพสมรส     0.191 
   โสด 5 10.2 8 16.4  
   สมรส 34 69.4 32 65.3  
   หม้าย 10 20.4 6 12.2  
   หย่า , แยก 0 0.0 3 6.1  
การศึกษาสูงสุด      0.602 
   ไม่ได้รับการศึกษา 28 57.1 26 53.1  
   ประถมศึกษา 16 32.7 18 36.7  
   มัธยมศึกษา 4 8.2 2 4.1  
   ปวช./ ปวส./ อนุปริญญา 1 2.0 2 6.1  
อาชีพ     0.257 
   ไม่ได้ประกอบอาชีพ      41 83.7 43 87.8  
   เกษตรกรรม 6 12.2 2 4.0  
   รับจ้าง 2 4.1 4 8.2  
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน  (บาท)    0.670 
   ต่ ากว่า 1,000  12 24.6 9 18.4  
   1,001 – 3,000               28 57.1 32 65.3  
   3,001 – 5,000        6 12.2 3 6.1  
   5,001 – 8,000          2 4.1 4 8.2  
   8,001  ขึ้นไป  1 2.0 1 2.0  
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ตารางท่ี 2   ระยะเวลา  สาเหตุความพิการ  ผู้ดูแล การได้รับการเยี่ยมบ้าน  และการเกิดภาวะแทรกซ้อน 

ลักษณะที่ศึกษา 

กลุ่มเยี่ยมบ้านโดย 
จิตอาสามีส่วนร่วม          

(กลุ่มทดลอง) 

กลุ่มเยี่ยมบ้านรปูแบบปกติ 
(กลุ่มเปรียบเทียบ) P-value 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาที่เกิดความพิการ        0.604 
      1- 5  ป ี 23 47.0 21 42.9  
      6-10 ปี  18 36.7 16 32.7  
      > 10 ป ี 8 16.3 12 24.5  
สาเหตุความพิการ      0.667 
     เป็นมาแต่ก าเนิด  4 8.2 6 12.3  
     อุบัติเหตุ  13 26.5 15 30.6  
     การเจ็บปุวย  32 65.3 28 57.1  
ความสัมพันธ์ของผู้ดูแล      0.312 
     บิดา / มารดา 8 16.3 5 10.2  
     คู่สมรส  14 28.6 15 30.6  
     บุตร 20 40.8 23 46.9  
     พี่ – น้อง  3 6.1 2 4.1  
     บุตรสะใภ้ / บุตรเขย  4 8.2 4 8.2  
เจ้าหน้าที่มาเยี่ยมบ้าน (ครั้ง)     0.830 
     1 – 5  ครั้ง 20 40.8 18 36.7  
     6 – 10 ครั้ง  22 44.9 25 51.0  
      > 10 ครั้ง 7 14.3 6 12.3  
จิตอาสามาเยี่ยมบ้าน (ครั้ง)     0.001 
     1 – 5  ครั้ง 4 8.2 32 65.3  
     6 – 10 ครั้ง  18 36.7 15 30.6  
     > 10 ครั้ง 27 55.1 2 4.1  
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการศึกษา      
    ข้อติด 2 4.1 6 12.2 0.268 
    แผลกดทับ  1 2.0 2 4.1 1.000 
    โรคผิวหนัง 2 4.1 3 6.1 1.000 
    ขาดสารอาหาร 1 2.0 2 4.1 1.000 
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ตารางท่ี 3  ประเภทของจิตอาสาที่เยี่ยมบ้าน 

ลักษณะที่ศึกษา 

กลุ่มเยี่ยมบ้านโดย 
จิตอาสามีส่วนร่วม 

(กลุ่มทดลอง) 

กลุ่มเยี่ยมบ้าน 
รูปแบบปกต ิ

(กลุ่มเปรียบเทียบ) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประเภทของจิตอาสาที่มาเยี่ยม ( ครั้ง )    
     จิตอาสาผู้พิการ  128 20.2 49 25.5 
     จิตอาสาหมอเมือง 24 3.8 10 5.2 
     จิตอาสาวัยทอง 72 11.4 12 6.3 
     จิตอาสาดูแลผู้พิการ (อสพ.) 180 28.4 24 12.5 
     จิตอาสาพระสงฆ์ 36 5.7 15 7.8 
     อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) 93 14.7 20 10.4 
     จิตอาสาน้อย (เยาวชน) 12 1.9 5 2.6 
     อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 64 10.1 49 25.5 
     จิตอาสาองค์กรส่วนท้องถิ่น  24 3.8 8 4.2 

 
ตารางท่ี 4   ผลการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวก่อนและหลังการศึกษาระหว่างกลุ่มเยี่ยมบ้าน   
                รูปแบบปกติและกลุ่มเยี่ยมบ้านโดยจิตอาสามีส่วนร่วม 

ลักษณะที่ศึกษา 
กลุ่มเยี่ยมบ้านโดยจิตอาสา 
มีส่วนร่วม(กลุ่มทดลอง) 

กลุ่มเยี่ยมบ้านรูปแบบปกติ 
(กลุ่มเปรียบเทียบ) P-value 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
ADL , n(%)      
     0-30%  24  (48.9)  1  (2.0) 24   (48.9) 8  (16.4)   
     31-75%  25  (51.1) 31  (63.4)  25   (51.1) 41  (83.6)  
     76-100%      0 17  (34.6)     0     0  
     เฉลี่ย (SD) 39.9(16.3)  67.5(14.4)  40.5(16.8)   47.6(15.5)   <0.001 
ความเครียด (คะแนน) , n(%)      
     เล็กน้อย (0-23)        0 42  (85.7) 5  (10.2) 23  (46.9)  
     ปานกลาง (24-41)  36  (73.5) 7  (14.3) 36  (73.4) 25  (51.1)  
     สูง (42-61)  13  (26.5)     0 8  (16.4) 1  (2.0)  
     รุนแรง 62 ขึ้นไป        0     0       0     0  
     เฉลี่ย (SD) 39.2  (6.0) 22.6  (3.4) 38.4  (7.3) 26  (5.9) <0.001 
ความพึงพอใจ (คะแนน), n (%)      
     น้อย (50-60)      0        0 5  (10.2)       0    <0.001 
     ปานกลาง (61-70)  21  (42.9 )        0 11  (22.4)     4 (8.1 )  
     มาก (71-80)                  21  (42.9) 0            11  (22.4)    31(63.3)  
     มากที่สุด 80 ขึ้นไป      7  (14.2) 49 (100)  3(6.1)          14 (28.6)  
ภาวะแทรกซ้อน , n (คน)      
     ภาวะแทรกซ้อนลดลง 17 34.5     10 20.4 <0.001 
     ภาวะแทรกซ้อนคงเดิม 31 63.4 31 63.3  
     ภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น 1 2.1 8 16.3  

หมายเหตุ  P-value ใช้ สถิติ  t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคะแนน ADL และใช้ exact probability test 
เปรียบเทียบความแตกต่างของจ านวนผู้ปุวยก่อนและหลัง ของ 2 กลุ่ม   
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 วิจารณ์ 

ผลการศึ กษาครั้ งนี้ แสดงให้ เห็ นว่ า 
การดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวควรมีจิตอาสา
ในชุมชนให้การดูแลร่วมกับทีมสุขภาพซึ่งจิตอาสา
แต่ละกลุ่มจะได้รับการอบรมให้ความรู้และ 
ฝึกทักษะในการดูแลผู้ปุวยผู้พิการทั้งรายกลุ่มและ
รายบุคคล จากทีมเยี่ยมบ้านและทีมสหสาขา
วิชาชีพโรงพยาบาล ในลักษณะรู้และท าได้ตาม
บทบาทหน้ าที่ ที่ สามารถปฏิ บั ติ ได้   เช่ น 
จิตอาสาผู้พิการ พูดคุยให้ก าลังใจช่วยเหลือและ
ให้ค าแนะน าเบื้องต้น  จิตอาสาดูแลผู้ พิการ 
ให้ความรู้และบริหารร่างกายแก่ผู้พิการ จิตอาสา
หมอเมือง ท าพิธีกรรม ตอกเส้น เช็ดแหก ย่ าขาง 
จิตอาสาพระสงฆ์ดูแลด้านจิตใจ จิตวิญญาณ 
ผูกข้อมือ ให้พร ให้ธรรมะ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาลช่วยปรับสภาพ 
แวดล้อมภายในบ้านสร้างห้องน้ าที่ เหมาะสม 
แก่ผู้ปุวย ช่วยเหลือเรื่องเบี้ยยังชีพ เป็นต้น ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้ผู้พิการมีอาการที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว  
ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และช่วยให้ผู้ดูแลมี
ความเครี ยดลดลงสอดคล้องกับการศึกษา 
การติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนซึ่งมีอาสาสมัครดูแลผู้พิการเยี่ยมดูแล
ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้พิการที่บ้านสามารถช่วยลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ของผู้พิการในชุมชนได้ และมีการศึกษาที่พบว่า 
ผู้พิการที่ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการโดย
กลุ่มจิตอาสาดูแลคนพิการและคนในชุมชนให้
ความร่วมมือในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ
อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้พิการมีความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (ADL) เพ่ิมขึ้น เกิด
ความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด13-14 
 

   
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการส่งเสริมแนวทางการพยาบาล
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการที่บ้าน15-16 ให้ผู้พิการ 
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล 
ผู้ พิการเพ่ือให้ผู้ พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  17  
และสร้างจิตอาสาให้มีสวนร่วมในการดูแล
ส่งเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ปุวย ผู้พิการในชุมชน
ตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทีมสุขภาพให้
การยอมรับและชื่นชมในการดูแลผู้ปุวยผู้พิการ
ที่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชนโดยชุมชนเพ่ือชุมชน 18-19 มอบเกียรติบัตร
และโล่ห์รางวัลเชิดชูการท าความดีของจิตอาสา 
ปีละ 1 ครั้ง สร้างความภาคภูมิใจให้แก่จิตอาสา
และครอบครัว อีกทั้งยังสามารถน าความรู้และ
ผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการดูแล 
ผู้พิการประเภทอ่ืนและกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
ต่อไป 
ประโยชน์จากการท าวิจัย และการน าไปใช้
ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
  ควรมีการทดสอบหรือประเมินจิตอาสา
หรืออาสาสมัครซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมการ
ดูแลฟ้ืนฟู สุขภาพผู้ พิการว่าได้ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดมีความรู้   ความสามารถจริง และ
ติดตามประเมินทักษะเป็นระยะ เพ่ือให้การ
บริการการดูแลผู้พิการที่บ้านมีคุณภาพ 
กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้ วิจัยขอขอบคุณ ศ.ดร.นพ. 
ชยันตร์ธร ปทุมานนท์, รศ. ชไมพร  ทวิชศรี , 
นพ.เกียรติชาย จิระมหาวิทยากุล  ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลแม่ลาว, นางสุชาดา  จิระมหาวิทยากุล  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล คณะกรรมการวิจัย
โรงพยาบาลเชียงรายฯ  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ท่าน  ผู้พิการ  ผู้ดูแลผู้พิการ  และจิตอาสาในชุมชน  
ที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลและจัดท า
รายงานวิจัยฉบับนี้ 
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การปนเปื้อนของปริมาณฟลูออไรดใ์นแหล่งน า้ ต้าบลสันป่าม่วง  
อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 วัชรา นพคุณ วทม.*,พรรคพล ชะพลพรรค วทบ.*, ภัทรวดี สุกใส วทบ. * 

บทคัดย่อ 
ความเป็นมา 
  ฟลูออไรด์สามารถพบได้ตามธรรมชาติ ทั้งดิน หิน น้้า โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา มีบ่อ
น้้าพุร้อน พวกน้้าบาดาลจะมีฟลูออไรด์มากกว่าแหล่งน้้าตามธรรมชาติ  ในภาคเหนือแหล่งน้้า
และน้้าประปาหมู่บ้านมีแหล่งน้้าจากน้้าใต้ดิน  การได้รับปริมาณฟลูออไรด์ในปริมาณที่มากเกินไป 
เป็นสาเหตุของโรคเกี่ยวกับฟัน และโรคกระดูก การหาปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งน้้าของจังหวัด
พะเยาจึงมีความส้าคัญ 
วัตถุประสงค์  
    เพ่ือศึกษาท้าการศึกษาการปนเปื้อนของปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งน้้า และหา
ความสัมพันธ์ของปริมาณฟลูออไรด์กับชนิดน้้า และพ้ืนที่เก็บตัวอย่าง  
วิธีการศึกษา  
  เก็บตัวอย่างน้้าทุกประเภท และทุกหมู่บ้าน ของพ้ืนที่ต้าบลสันป่าม่วง จ้านวน  
30 ตัวอย่าง ท้าการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฟลูออไรด์ โดยวิธีไอออนโครมาโตกราฟี และเก็บ
ข้อมูลทั่วไปโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลและผลที่ได้ Chi-square Test  
ผลการศึกษา  
  ผลการวิเคราะห์หาปริมาณฟลูออไรค์ในตัวอย่างน้้า 30 ตัวอย่าง พบว่า  ปริมาณ
ฟลูออไรด์ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวอย่างน้้า ประปาหมู่บ้าน และ น้้าบ่อตื้น 15 ตัวอย่าง คิดเป็น  
ร้อยละ 50 ปริมาณฟลูออไรด์มีค่ามัธยฐานที่ 0.67 ค่าสูงสุดที่  2.94 ปริมาณฟลูออไรด์  
มีความสัมพันธ์กับชนิดน้้าอย่างมีนัยส้าคัญสถิติที่ระดับ 0.05 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
  พบการปนเปื้อนของปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งน้้า จากพ้ืนที่ที่ศึกษา ร้อยละ 50  
มีฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐาน ผู้เกี่ยวข้องควรพิจารณาในการก้าจัดฟลูออไรด์ในน้้าและตรวจ  
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ปริมาณฟลูออไรด์ในปัสสาวะ สภาพฟันกระ รวมถึงสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบถึงอันตรายและวิธีก้าจัดฟลูออไรด์ในแหล่งน้้า  
ค้าส้าคัญ ฟลูออไรด์, ปริมาณฟลูออไรด์ในน้้า แหล่งน้้า, ฟันตกกระ   

 

*ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1/1 เชียงราย 
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FLUORIDE CONTAMINATION IN GROUNDWATER OF 
SANPAMOUNG SUBDISTRICT MOUNG DISTRICT PHAYAO 

Watchara Nophakhun M.Sc.* Packpol Chaponpack BSc. Pattrarawadee Suksi BSc.* 

ABSTRACT 
BACKGROUND 
  Fluoride was found in soil, stone and water especially at mountain area, 
hot spring. Ground water had fluoride more than other natural water. In Thailand 
water resources and tab water that got water from ground water.  Water 
resources in northern part and community tape water that got water from 
groundwater Prayou Province found fluoride over department of health criteria at 
Ampor Muong and Ampor June. Exess Fluoride in water cause bone and teeth 
diseases  
OBJECTIVE 
  To study the violence fluoride in water at Tumbol Sunpamoung Muong 
district Prayou Province and the relation with area and type of water. 
METHODS 
  Examine 30 samples were selected from water sources of Tumbol 
Sunpamuang. Investigation quality of fluoride by Ion exchange chromatography, 
collected data with questionnaire and interpreted by computer programed.  
RESULTS 
  The results were about 36.36 percent higher than criteria, the median 
fluoride was 0.67 ppm, the maximum content was 2.94 ppm and average was 
0.67 ppm. There were non-correlation of the area of water collected, water for 
cooking and water development statistically significant (P > 0.05).  
CONCLUSION AND DISCUSSION 
  The finding indicated that fluoride in water was a problem. The water 
should be solution by responsibility officers and the people acknowledged about 
how fluoride effect to their health, investigation of fluoride in urine and lesion of 
fluorosis on teeth. 
KEYWORDS Fluoride, Fluoride content in water sources, Dental Fluorosis 
 
*Regional Medica Science Center 1/1 Chiangrai               
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ความเป็นมา 
ฟลูออไรด์ สามารถพบได้ตามธรรมชาติ

ทั้งดิน หิน น้้า โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นภูเขามีบ่อ
น้้ าพุร้อน พวกน้้ าบาดาลจะมีฟลูออไรด์
มากกว่าแหล่งน้้าตามธรรมชาติ1  การได้รับใน
ปริมาณที่มากเกินไปก็จะท้าให้เกิดอันตรายได้
การเกิดพิษของฟลูออไรด์  การเกิดพิษชนิด
เรื้อรัง เกิดจากการได้รับฟลูออไรด์ในขนาดท่ี
เกินกว่าขนาดที่สมควรจะได้รับเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาการที่แสดงออก 
ได้แก่ ฟันตกกระและจะมีปวดข้อมือ ข้อเท้า 
ถ้าเป็นมากลุกลามไปยังกระดูกสันหลังจะไม่
สามารถเคลื่อนไหวได้ ท้าให้หายใจล้าบากและ
ตายในที่สุด2 ผู้ป่วยโรคฟันตกกระ มีแนวโน้ม
เพ่ิมมากขึ้น โรคฟันตกกระนี้มีสาเหตุมาจาก
การที่ผู้ป่วยได้รับปริมาณฟลูออไรด์มากกว่า
ปกติในช่วงพัฒนาฟัน ท้าให้เกิดความผิดปกติ
ในการสะสมแร่ธาตุในตัวฟันและแสดงลักษณะ
ทางคลินิก คือ มีแถบหรือจุดสีขาว สีเหลือง
เข้ม หรือสีน้้าตาลเข้มอาจพบภาวการณ์มีชั้น
เคลือบฟันบกพร่องในบางต้าแหน่งร่วมด้วย 
โดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค3 ฟันตกกระ
พบในเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ 
ล้าปาง ล้าพูน และทางตะวันตกของประเทศ 
จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี ปัจจุบันมีรายงาน
พบฟันตกกระรุนแรงในหลายพ้ืนที่ในเขตภาค
กลางและภาคใต้  เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี 
นครปฐม และสงขลา เป็นต้น  

 

ปัจจุบัน มีการน้าน้้าบาดาลมาผลิตเป็น
ประปาชุ มชนมากขึ้ นต่ างจากในอดี ตที่
ประชาชนบริ โภคน้้ าฝน น้้ าบ่ อตื้ นหรื อ 
น้้าผิวดินจากแม่น้้าล้าธารซึ่งมีฟลูออไรด์ต่้า
ฟลูออไรด์มักพบมากในแหล่ งน้้ าบาดาล
มากกว่าแหล่งน้้าผิวดินโดยเฉพาะพ้ืนที่ทาง
ภาคเหนือของประเทศไทยเนื่องจากสภาพทาง
ธรณีวิทยา4 ฟลูออไรด์ สามารถตรวจได้จาก
ปัสสาวะ โดยวิธี Ion Selective Electrod5 

พ้ืนที่บ้านสันป่าบง หมู่ 6 เป็นชุมชน
ประสบปัญหาเรื่ องของคุณภาพน้้ าที่ ใช้ 
ในการอุปโภค บริโภค มีค่าฟลูออไรด์ที่สูงเกิน
มาตรฐาน  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
ฝ่ายทันตสาธารณสุข และศูนย์ทันตสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ  ได้สุ่มเก็บตัวอย่างน้้ามา
วิเคราะห์ เพ่ือประเมินสถานการณ์การกระจาย
ของฟลูออไรด์ ในแต่ละพ้ืนที่ ปี พ.ศ. 2552  
พบ ปริมาณฟลูออไรด์เกินมาตรฐานในหลาย
แหล่ง และพ้ืนที่ต้าบล สันป่าม่วง  อ้าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่พบว่า มีปริมาณ
ฟลูออไรด์สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน6 ใน พ.ศ. 
2553  มีการเก็บตัวอย่างน้้าจากแหล่งน้้าดิบ
ทุกแหล่ งในหมู่บ้านของต้าบลสันป่าม่วง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา7 เช่น น้้าผิวดิน 
น้้าบ่อ น้้าบาดาล น้้าประปาหมู่บ้าน ไปตรวจ
วิเคราะห์พบว่า ผลการตรวจปริมาณฟลูออไรด์  
บ้านสันป่าบง หมู่ที่  6 มีปริมาณฟลูออไรด์
เท่ากับ 2.65  มก./ลิตร  ซึ่งถือว่ามีปริมาณ
ฟลูออไรด์สูงเกินค่ามาตรฐานที่ ก้าหนดถึง 
3.8 เท่า โดยเกณฑ์ค่ามาตรฐานก้าหนดไว้ 
ไม่เกิน 0.7 มก./ลิตร8 
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ในประเทศไทยมีการน้าถ่านกระดูกมา
ใช้ท้าไส้กรองส้าหรับเครื่องกรองลดปริมาณ 
ฟลู ออไรด์ ในน้้ าชนิดติดตั้ ง ในครั วเรื อน
(Households Defluoridator) มาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2525 และในปี พ.ศ. 2535 ก็ได้มีการ
ส ร้ า ง เ ค รื่ อ ง ก ร อ ง ช นิ ด ใ ช้ ใ น ชุ ม ช น 
(Community Defluoridator) ขึ้นซึ่งเครื่อง
กรองต่างๆ ดังกล่าวในช่วงเวลานั้นถูกใช้งาน 
ในเขตอ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
อยู่ เป็นเวลานานหลายปี  ปัจจุบันได้มีการ
ปรับปรุงและน้ามาใช้งานในบางพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย9 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือศึกษาท้าการศึกษาการปนเปื้อน
ของปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งน้้า และหา
ความสัมพันธ์ของปริมาณฟลูออไรด์กับชนิดน้้า 
และพ้ืนที่เก็บตัวอย่าง 
วิธีการด้าเนินงาน  
   1. สุ่มเก็บตัวอย่างน้้า จากแหล่งน้้าต่างๆ 
ของต้าบลสันป่าม่วง ได้แก่ น้้าจากอ่างเก็บน้้า
แม่ต๋อม น้้าบาดาล น้้าประปาภูเขา น้้าประปา
หมู่บ้าน น้้าจากน้้าบ่อตื้น น้้าจากโรงน้้าดื่ม 
และ น้้าฝน จ้านวนทั้งสิ้น 30 ตัวอย่าง 
 2. ตรวจวิเคราะห์ หาปริมาณ ฟลูออไรด์ 
โดยวิธี IC (Ion Chromatrography) ซึ่งเป็น
รูปแบบหนึ่ งของลิคควิดโครมาโตกราฟ่ี
ประสิทธิภาพสูง เพ่ือใช้ในการแยกสารละลาย
และหาปริมาณไอออนในสารละลายที่มีน้้าเป็น 
ตัวท้าละลาย โดยการใช้คอลัมน์ที่บรรจุด้วย
สารแลกเปลี่ยนไอออนเป็นเฟส คงที่มีเฟส
เคลื่อนที่ ผ่านไปยังคอลัมน์ที่ท้าให้เกิดการแยก
ประจุขึ้นและสารละลายเฟสเคลื่อนที่จะพา
ประจุต่าง ๆ ไหลผ่านไปยังระบบก้าจัดไอออน
รบกวนซึ่งจะก้าจัดไอออนของเฟสเคลื่อนที่ให้
มีค่าการน้าไฟฟ้าที่ต่้า 
 
 
 

 ดั งนั้ นจะ เหลื อ เ พีย ง ไอออนของ
สารละลายตัวอย่างผ่านเข้าสู่ระบบตรวจวัด
ค่าการน้าไฟฟ้าโดยความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนขี้นอยู่กับจ้านวนประจุ  และ 
ขนาดของไอออน10 สารละลายตัวอย่างที่ฉีด
เข้าสู่เครื่อง IC จะถูกน้าพาให้เคลื่อนที่ โดย
สารละลายเฟสเคลื่อนที่จะพาประจุต่าง ๆ 
ไหลผ่านไปยังระบบก้าจัดไอออนรบกวนซึ่ง
จะก้าจัดไอออนของเฟสเคลื่อนที่ให้มีค่า 
การน้าไฟฟ้าที่ต่้ า จะเหลือเพียงไอออน 
ของสารละลายตัวอย่างผ่านเข้าสู่ระบบวัดค่า 
การน้าไฟฟ้า ค้านวณความเข้มข้ นของ
ฟลูออไรด์ โดยใช้พ้ืนที่ใต้พีคเทียบกับกราฟ
มาตรฐานมีหน่วยเป็น mg/L11 (ภาพที่1 ) 
  

 
ภาพที่ 1 Flow Diagram ของการตรวจวเิคราะห์

ฟลูออไรด ์
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณฟลูออไรด์ ในแหล่งน้้า ต้าบลสันป่าม่วง อ้าเภอเมือง 
              จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2559 

แหล่งตวัอย่างน ้า 

ผลการตรวจสอบ
ฟลูออไรด์(ค้านวณ

เป็นฟลูออรีน) 
 มก./ล.(ppm) 

ผ่าน 
(เกณฑ์มาตรฐาน 

กรมอนามัย) 

น้้าอ่างเก็บน้้าแม่ต๋อม ม.7 ต.สันป่ามว่ง อ.เมือง จ.พะเยา 0.11 1 
น้้าบาดาลบอ่โยก ม.7 ต.สันป่ามว่ง อ.เมอืง จ.พะเยา 0.05 1 
น้้าประปาภูเขา ม.7 ต.สันปา่ม่วง  อ.เมือง จ.พะเยา 0.05 1 
น้้าประปาหมู่บ้านผาชา้งมูบ  ม.1 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 0.20 1 
น้้าบ่อตื้น ม.1 49/1 ม.1 ต.สันป่ามว่ง อ.เมือง จ.พะเยา 0.25 1 
น้้าประปาหมู่บ้านทุ่งต้นสี ม.2 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 0.73 0 
น้้าบ่อตื้น ม.1 ต.สันป่ามว่ง อ.เมือง จ.พะเยา 0.61 1 
น้้าประปาหมู่บ้านสันปูเลย ม.3 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 0.84 0 
น้้าบ่อตื้น ม.3 ต.สันป่ามว่ง อ.เมือง จ.พะเยา 1.47 0 
น้้าประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 0.80 0 
น้้าประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 0.79 0 
น้้าประปาหมู่บ้าน ม.8 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 0.97 0 
น้้าบ่อตื้น ม.8 ต.สันป่ามว่ง อ.เมือง จ.พะเยา 1.38 0 
น้้าประปาหมู่บ้าน ม.4 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จงพะเยา 1.13 0 
น้้าประปาหมู่บ้าน ม.4 จุดที่ 2 ต.สันปา่ม่วง อ.เมือง จงพะเยา 1.12 0 
น้้าประปาหมู่บ้านสันบง ม.6 ต.สันป่ามว่ง อ.เมือง จ.พะเยา 2.94 0 
น้้าบาดาลบอ่โยก ม.6 ต.สันป่ามว่ง องเมือง จงพะเยา 0.86 0 
น้้าโรงน้้าดื่ม A บ้านผาช้างมูบ ม.1 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา ไม่พบ 1 
น้้าประปาหมู่บ้าน ม.8 ผ่านเครื่องกรองน้้า ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 0.06 1 
น้้าโรงน้้าดื่ม B บ้านสาง 79 ม.2 ต.บา้นสาง อ.เมือง จ.พะเยา ไม่พบ 1 
น้้าบ่อตื้น ม.6 91 ต.สันป่ามว่ง อ.เมือง จ.พะเยา 0.88 0 
น้้าบ่อตื้น ม.6 49 ต.สันป่ามว่ง อ.เมือง จ.พะเยา 1.2 0 
น้้าบ่อตื้น ม.6 37 ต.สันป่ามว่ง อ.เมือง จ.พะเยา 1.26 0 
น้้าบ่อตื้นกลางทุ่ง ม.6 ต.สันป่ามว่ง อ.เมือง จ.พะเยา 1.27 0 
น้้าฝน ม.6 45  ต.สันป่ามว่ง อ.เมือง จ.พะเยา น้อยกว่า0.04 1 
น้้าฝน สาธารณ ม.6 45 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา ไม่พบ 1 
น้้าฝน ม.6 เบอร์ 3 50  ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา ไม่พบ 1 
น้้าฝน ม.6 ใหม่ 1 28 ต.สันปา่ม่วง อ.เมอืง จ.พะเยา น้อยกว่า0.04 1 
น้้าฝน ม.6 เบอร์ 1 91 ต.สันป่ามว่ง อ.เมือง จ.พะเยา 0.06 1 
โรงน้้าดื่ม C 201 ม.4 ต.บ้านต๋อม อ.เมอืง จ.พะเยา ไม่พบ 1 

รวม ( ร้อยละ 50)  15 
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ตางรางที่ 2 ร้อยละของชนิดแหล่งน้้า และผลการตรวจวิเคราะห์ ของต้าบลสันป่าม่วง อ้าเภอเมือง  
               จังหวัดพะเยา  

ชนิดตัวอยา่ง 
จ้านวน 
ส่งตรวจ 

ผลการตรวจสอบ 
(หน่วย:ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข) 
คิดเป็นร้อยละ 

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเหต ุ

ผ่าน ไม่ผ่าน 
น้้าอ่างเก็บน้้า 1 1    
น้้าบาดาล 2 2    
น้้าประปาภูเขา 1 1    
น้้าประปาหมู่บ้าน 10 5 5 50.0  
น้้าบ่อตื้น 8 5 3 37.50  
น้้าโรงน้้าดื่ม 3 3    
น้้าฝน 5 5    

รวม 30 22 8 36.36  
 
ตารางท่ี 3 ค่าสถิติของปริมาณฟลูออไรด์   

 ปริมาณฟลูออไรด์ (ppm) 
มัธยฐาน (Median) 0.67 
ค่าต่้าสุด (Minimuum) 0.00 
ค่าสูงสุด (Maximum) 2.94 
ค่าเฉลี่ย(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,sd) 0.67 

 
ตารางท่ี 4 ค่าสถิติ ทดสอบความสัมพันธ์  ชนิดแหล่งน้้าพ้ืนที่เก็บตัวอย่างกับปริมาณฟลูออไรด์ 

 ค่า P-value 
ชนิดแหล่งน้้า 0.016 
พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง 0.154 
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  3. วิธีการรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูล
พ้ืนที่  และข้อมูลผลการตรวจวิ เคราะห์ 
ทางห้องปฏิบัติการ 
  4. วิ เคราะห์ ข้ อมู ลความสั ม พันธ์ 
ชนิดตัวอย่าง และ พ้ืนที่  เก็บตัวอย่าง กับ
จ้ านวนตั วอย่ างที่ ผ่ าน ค่ าฟลู ออไรด์ ที่
เหมาะสมในน้้าที่ 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm) 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ความเชื่อมั่น.5  
ผลการศึกษา 

จากการวิ เคราะห์  พบว่า ปริมาณ
ฟลูออไรด์ที่ตรวจ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.05-2.94 
มก.ต่อลิตร (ตารางที่ 1) พบปริมาณฟลูออไรด์
เกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของอนามัย 
ร้อยละ 50 (ตารางที่ 2) ค่าปริมาณฟลูออไรด์มี
ค่ามัธยฐานที่ 0.67 (ตารางที่ 3) ค่าปริมาณ
ฟลูออไรด์มีความสัมพันธ์ กับชนิดแหล่งน้้า 
(ตารางที ่4)  
วิจารณ์  
  จากการที่ มี การศึ กษาฟลู ออไรด์ 
ในแหล่งน้้า ต้าบลสันป่าม่วง อ้าเภอเมือง 
จั งหวัดพะเยา จาการศึกษาครั้ งนี้ ยั งพบ
ฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานฟลูออไรด์ในน้้า
ไม่สามารถก้าจัดได้โดยวิธีทั่วไป และเป็นสารที่
มีผลกระทบในระยะยาว ซึ่งย่อมมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ดังกล่าว 
 
 
 

สรุป  
  ผลการศึกษาการปนเปื้อนฟลูออไรด์ 
ในแหล่งน้้ าต้าบลสันป่าม่วง อ้าเภอเมือง
จังหวัดพะเยา พบว่า มีการปนเปื้อนฟลูออไรด์
ในตัวอย่างน้้า ร้อยละ 50 ชนิดน้้าที่พบ ได้แก่ 
น้้าประปา และน้้าจากบ่อน้้าตื้น เมื่อทดสอบ
สถิติด้วย Chi-square Test มีความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณฟลูออไรด์กับชนิดแหล่งน้้า 
ข้อเสนอแนะ  

ฟลูออไรด์ในน้้าสันป่าม่วง มีปริมาณที่
เกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นข้อมูลที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้าไปใช้
ประโยชน์  ในการสื่ อสารความเสี่ ยงให้
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบความรู้ถึงอันตราย 
และหาวิธีก้าจัดฟลูออไรด์ในน้้า  
  นอกจากนี้แล้วการศึกษาดัชนีตัวบ่งชี้
ของการแสดงการได้รับปริมาณฟลูออไรด์ 
ที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถน้ามา
ประกอบการศึกษาในการประเมินความเสี่ยง 
ได้ แก่  ป ริ ม าณฟลู ออ ไ รด์ ใ นปั สส าวะ           
ฟันตกกระ เป็นต้น 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ อ้ านวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงรายที่ให้
การสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้ ผู้อ้านวยการ 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ อนาลโย ที่ให้
ความอนุเคราะห์เก็บตัวอย่างน้้า และข้อมูล
ตัวอย่างน้้า 
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ผลของโปรแกรมการรับรูค้วามเชื่อด้านสุขภาพต่อระดบัทศันคติในสตรี 
ที่เข้ารับการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู ต าบลทา่ข้าวเปลือก อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย                                                                                                                                       
 

กานดา  ศรีตระกูล พ.ว.*  พิษณุรักษ์ กันทวี ปร.ด.** 

 บทคัดย่อ  
ความเป็นมา 

โรคมะเร็งปากมดลูกพบเป็นอันดับ 2 ที่พบในเพศหญิง การตรวจคัดกรองเป็นประจ าช่วย
ให้พบเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มแรกที่ไม่รุนแรง ซึ่งการรับรู้ความเช่ือด้านสุขภาพมีผลต่อการเข้ารับ
การตรวจคัดกรอง ดังนั้นจึงได้พัฒนาเป็นโปรแกรมการรับรู้ความเช่ือด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริม
ความรู้และปรับเปลีย่นทัศนคติและพฤติกรรมใหส้ตรกีลุม่เสีย่งต่อการเข้ารับการคัดกรองโรคมะเรง็
ปากมดลูก จากรายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ท่าข้าวเปลือก อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายปี พ.ศ. 2556 – 2559 เท่ากับ ร้อยละ 1.25, 0.90, 
22.36 และ 11.09 ตามล าดับ ซึ่งมีผลการคัดกรองที่ต่ ากว่าตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้มากกว่าร้อยละ 80  
วัตถุประสงค์ 

ศึกษาผลของโปรแกรมการรับรู้ความเช่ือด้านสุขภาพต่อระดับทัศนคติในสตรีที่เข้ารับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก                                                                                                  
วิธีการศึกษา 

เป็นการวิจัยกึ่งทดลองชนิดกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลองในสตรีอายุ 30 – 60 ปี 
จ านวน 351 คน ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งมาจากการค านวณและการสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินการรับรู้ความเช่ือดา้นสุขภาพ
และทัศนคติต่อการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมการรับรู้ความเช่ือ
ด้านสุขภาพที่ได้จัดกิจกรรมให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2  วัน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ
พรรณนาและสถิติอนุมาน ได้แก่ Paired Samples  t-test  เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเช่ือ
ด้านสุขภาพและทัศนคติ ในก่อนและหลังการได้รับโปรแกรม 
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ผลการศึกษา 
หลังการให้โปรแกรมการรับรู้ความเช่ือด้านสุขภาพต่อระดับทัศนคติในสตรีที่เข้ารับ  

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก 
การรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก การรับรู้อุปสรรค และทัศนคติในการเข้ารับ 
การคัดกรองโรคมะเรง็ปากมดลกูแตกต่างจากกอ่นการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.05)  
สรุปและข้อเสนอแนะ 
  โปรแกรมการรับรู้ความเช่ือด้านสุขภาพต่อระดับทัศนคติในสตรีท่ีเข้ารับการตรวจ  
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกท าให้กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 
ปากมดลูก การรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก การรับรู้อุปสรรคและทัศนคติ 
ในการเข้ารับการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกเพิ่มข้ึน       

ค าส าคัญ  มะเร็งปากมดลกู  การตรวจคัดกรอง  ทัศนคติ  แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ 
 

* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าข้าวเปลือก เทศบาลต าบลทา่ข้าวเปลือก  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย   
** ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

THE EFFECT OF HEALTH BELIEF MODEL (HBM) PROGRAM ON 
THE ATTITUDES OF WOMEN WHO RECEIVE PAP SMEAR 

SERVICES IN THA KHAO PLUEAK SUB-DISTRICT,  
MAE-CHAN DISTRICT, CHIANG RAI 

 Kanda  Sritrakul*  Phitsanuruk Kanthawee Ph.D.**       

ABSTRACT  
BACKGROUND  
  Cervical cancer is found as the second rank among cancers in women. Early 
detection and regular screening of the cervical cancer by Pap smear test can prevent the 
disease severity. While the key performance index (KPI) of cervical cancer for health 
promoting hospital is 80%, the report from Tha Khao Plueak health promoting hospital 
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showed that there were a small percentage of women in risk group of cervical cancer 
came for the Pap smear test from 2013 to 2016 at 1.25, 0.90, 22.36, and 11.09 
respectively.  Therefore, the Health Belief Model (HBM) program towards perceptions 
and attitude of Pap smear test was developed for cervical cancer prevention.  
OBJECTIVE 
  To study the effect of Health Belief Model (HBM) program on the perceptions 
and attitude among women who came for Pap smear service.   
METHODS  
  A quasi-experimental study in one group with pre and post-tests among 351 
women aged 30-60 years old was carried out in Tha Khao Plueak health promoting 
hospital. A systematic random sampling of participants was applied and provided 
the HBM program for 2 days. After the program, the mean scores of self-
evaluation tests toward perceptions and attitude for Pap smear service by using 
the questionnaires between before and after program were compared. The data 
was analyzed by descriptive study and Pair T-test.  
RESULTS  
  The results showed that the perceptions of susceptibility, severity, barrier 
and attitude of cervical cancer screening between before and after HBM program 
was significantly different at P<0.05.  
DISCUSSION AND CONCLUSION  
  The HBM program was effect on perceptions and attitude among the 
women who came for Pap smear test. This program could be applied in the 
health promoting hospital in order to increase the number of women in the risk 
group to receive the Pap smear screening test.  
KEYWORDS Cervical Cancer, Screening, Attitude, Health Belief Model 
  * Health Service Center 1, Health Division, Tah Khaw Plueg Subdistrict Municipality 

** School of Health Science, Mae Fah Luang University, Chiangrai 
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ความเป็นมา  
  โรคมะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติด
เช้ือไวรัสเอชพีวี Human Papilloma Virus 
(HPV) บริเวณ อวัยวะเพศโดยเฉพาะบริเวณ
ปากมดลูก ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่เกิดจากการ
การมีคู่นอนหลายคนมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุ 
ยังน้อยและตั้งครรภ์ขณะอายุยังน้อย อาการ
แสดง ได้แก่  การตกเลือดทางช่องคลอด 
เลือดออกกะปริบกะปรอยระหว่างรอบเดือน 
เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ ตกขาวปนเลือด 
ซึ่งอาการดังกล่าวเป็นอาการระยะก่อนมะเร็ง 
เซลล์มะเร็งยังไม่ลุกลามไปยังช้ันเยื่อบุผิว 
ปากมดลูก สามารถตรวจพบได้จากการตรวจ
คัดกรองโดยการตรวจทางเซลล์วิทยาของ 
ปากมดลูกที่  เ รียก ว่า  แพปสเมียร   Pap 
Smear 1 จากรายงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
ประเทศไทยพบ โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ 
2 รองจากมะเร็งเต้านม ต้ังแต่ปี 2552 – 2557 
พบ จ านวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ 
289, 276,  289, 340, 356 และ 288 ราย 
ตามล าดับ2   

จากรายงานของส านั กงานปลั ด 
กระทรวงสาธารณสุข อัตราการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสตรีอายุ 30–60 ปี ตั้งแต่ปี 2556 
– 2559 พบร้อยละ 7.43, 7.58, 15.63  และ 
14.39 ตามล าดับ การรณรงค์การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก รพ.สต.ท่าข้าวเปลือก ปี พ.ศ. 
2556–2559 เท่ากับ  ร้อยละ 1.25, 0.90, 22.36 
และ 11.09 ตามล าดับ3 โดยตัวช้ี วัดได้
ก าหนดการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ครอบคลุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย การศึกษาผลของการให้
โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแกนน าด้วยการ
บรรยายประกอบสื่อและสาธิตปฏิบัติการ 
 

ชักจูงกลุ่มเป้าหมาย ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ปากมดลูกในรายด้านพบว่า มีความแตกต่าง
จากก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
P=0.05 และหลังจากให้โปรแกรมในกลุ่มสตรี
อายุ 30 – 60 ปี มารับบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 55.2 เป็น
ร้อยละ 61.3 เช่นเดียวกับการศึกษาที่ ให้
โปรแกรมเพื่อส่งเสริมความรู้ การรับรู้สุขภาพ
และทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับ
บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่  P= 0.053-6  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทีมผู้วิจัยได้
ศึกษาระดั บความเ ช่ื อด้ านสุ ขภาพต่ อ
โรคมะเร็งปากมดลูกและทัศนคติต่อการ 
เข้ารับการตรวจคัดกรองโดยการใช้โปรแกรม
การรับรู้ความเ ช่ือด้านสุขภาพต่อระดับ
ทัศนคติในสตรีที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
เพื่อน าไปปรับใช้กับกิจกรรม การส่งเสริม
สุขภาพหรือคัดกรองของโรคเรื้อรังอื่น ๆ  
ในชุมชนต่อไป  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   เพื่อประเมินผลโปรแกรมการรับรู้
ความเช่ือด้านสุขภาพต่อระดับทัศนคติในสตรี
ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

รูปแบบการวิจัย  
 การ ศึกษาครั้ งนี้ เ ป็นการ วิจัยกึ่ ง
ท ด ล อ ง ช นิ ด ก ลุ่ ม เ ดี ย ว วั ด ก่ อ น แ ล ะ 
หลังการทดลอง (Quasi- Experimental in  
One Group Pre-test, Post-test) โดยใช้
โปรแกรมการรับรู้ความเช่ือด้านสุขภาพต่อ
ระดับทัศนคติในสตรีที่ เ ข้ารับการตรวจ 
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สตรี
อายุ 30–60 ปี ท่ีเข้ารับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก ต าบลท่าข้าวเปลือก อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย จ านวน  1,571 คน 
ซึ่ ง ค า น ว ณ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ด้ ว ย สู ต ร
Rrandomized Clinical Trial ที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด
จ านวน 412 คน จากนั้นสุ่มแบบแบ่งช้ันภูม ิ
ในสตรีอายุ  30–60 ปี  ของแต่ละหมู่บ้าน 
ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน ค านวณหาสัดส่วน
ประชากรแยกรายหมู่บ้าน 
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
 1. เป็นเพศหญิง สัญชาติไทย ที่เข้ารับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

2. อายุระหว่าง 30 – 60 ปี  
3. มีรายช่ือตามทะเบียนบ้านและอาศัย

อยู่ ในหมู่บ้ านพื้นที่ ต าบลท่ า ข้ าว เปลือก 
อย่างน้อย 4 ปี   

4. มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์หรือไม่มี
อาการป่วยทางจิต 

5. สามารถอ่าน เขียนและเข้าใจภาษา 
ไทยชัดเจน   

6. ยินยอมเข้าร่วมโครงการโดยการ 
ลงนามในเอกสารขอความยินยอมจาก 
อาสาสมัครก่อนเริ่มกระบวนการวิจัย 
 
 
 

 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
แบบประเมินผลโปรแกรมการรับรู้

ความเช่ือด้านสุขภาพ ต่อระดับทัศนคติใน
สตรีที่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก บางส่วนดัดแปลงมาจากแบบสอบ 
ถามปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้ารับ
การตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก 5 , 6      
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน    

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล   
ส่วนที่ 2 เหตุผลการเข้ารับบริการ

ตรวจมะเร็งปากมดลูกและการรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

ส่วนที่ 3 การรับรู้ตามแบบแผนความ
เช่ือด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเรง็ปากมดลูก 
เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการรับรู้โอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก จ านวน 
11 ข้อ การรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็ง
ป า ก ม ด ลู ก จ า น ว น  9  ข้ อ  ก า ร รั บ รู้
ผลประโยชน์ที่ได้รับในการเข้ารับการคัด
กรองโรคมะเร็งปากมดลูก จ านวน 5 ข้อ 
และการรับรู้อุปสรรคในการเข้ารับการคัด
กรองโรคมะเร็งปากมดลูก จ านวน 6 ข้อ   

ส่วนที่ 4 ค าถาม ประเมินทัศนคติต่อ
การเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง 
ปากมดลูก จ านวน 15 ข้อ แบ่งเป็นค าถาม
เชิงบวกและค าถามเชิงลบ    
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  1. การหาค่าความเที่ยง  (Validity)  
การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา     
ในด้านความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อ
การวิจัยจากผู้เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน  
ได้ค่า IOC = 0.79 
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 2. การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
โดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) กับ
กลุ่ มตัวอย่างในต าบลใกล้ เคียงที่มี ลักษณะ
คล้ ายคลึ งกั บกลุ่ มตัวอย่ าง คือ พื้นที่บ้ าน 
สันโค้งงาม ต าบลจอมสวรรค์ จ านวน 30 คน 
แล้วน ามาทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 
โดยใช้สั มประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s  Alpha Coefficient) ได้ค่าความ
เช่ือมั่นของเครื่องมือ  0.849 
สถิติท่ีใช้ในการศึกษา 
  การวิเคราะห์ ข้อมูลส่วนบุคคลใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส าหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการ
รับรู้ความเช่ือด้านสุขภาพและทัศนคติเกี่ยวกับ
โรคมะเร็งปากมดลูกและการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกในก่อนและหลังการทดลองการให้โปรแกรม
ใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 
Paired Samples t-test ก าหนดนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  

สถานท่ีและระยะเวลา   
 การศึกษาครั้งนี้ด าเนินการในพื้นที่ต าบล
ท่าข้าวเปลือก อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2560
โปรแกรมการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพต่อ
ระดับทัศนคติในสตรีท่ีเข้ารับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก  (Health Belief Model)7  
จัดกิจกรรม 2 วัน ซึ่งวันที่ 1 หมู่บ้านที่เข้าร่วม 
ได้แก่ บ้านแม่ลัว บ้านท่าข้าวเปลือก บ้านแม่หะ 
บ้านแม่แพง และบ้านแม่ลาก วันที่ 2 ได้แก่ บ้าน
ป่าไร่ บ้านผ่านศึก บ้านผาเรือ บ้านผาแตก และ
บ้ านศรี ยางชุ ม เ ข้ าร่ วมโครงการ 1 วั น 
ณ ห้องประชุม รพ.สต.ท่ าข้าวเปลือก แบ่ ง
กิจกรรมเป็น 6 ฐาน ฐานละประมาณ 30 นาที 
 
 

ผลการศึกษา  
  เพศหญิงที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกเฉลี่ยอายุ 49 ปี สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 91.2 มีบุตรด้วยกัน 2 คน 
ร้อยละ 54.4 เฉลี่ยอายุ ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้ง
แรก เช่นเดียวกับตั้งครรภ์ครั้งแรกคือ 20.28 
ปี  และส่วนใหญ่ ไ ม่มีประ วัติครอบครัว
โรคมะเร็งปากมดลูกมาก่อนร้อยละ 95.2 
(ตารางที่ 1)   
  จากตารางที่  2 พบว่าหลั งการให้
โปรแกรมการรับรู้ความเช่ือด้านสุขภาพต่อ
ระดับทัศนคติในสตรีที่ เ ข้ารับการตรวจ 
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกรายด้านพบว่า
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลัง ได้แก่ 

ภาพที่ 2 กิจกรรมแต่ละฐาน 
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ดังนั้นผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็น 
ว่าโปรแกรมการรับรู้ความเช่ือด้านสุขภาพต่อ
ระดับทัศนคติมีผลต่อการเข้ารับการตรวจคัด
กรองมะเร็ งปากมดลูกในสตรี  ต าบลท่ า
ข้าวเปลือก อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และ
สามารถน าเนื้อหาโปรแกรมการรับรู้ความเสี่ยง 
การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ และ
การรับรู้อุปสรรคต่อการเข้ารับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก น าไปให้ค าแนะน าและ
น าไปใช้ในพื้นที่ ที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียง
กัน ตลอดจนทั้งสามารถปรับใช้ในการศึกษา
อื่นๆ ที่พัฒนารูปแบบการรับรู้ต่อการตรวจ 
คัดกรองเบื้องต้นในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่น ๆ 
ข้อจ ากัดการศึกษา 

1. เนื่องจากศึกษาเฉพาะกลุ่มที่เข้ารับ
การตรวจคัดกรอง จึงไม่อาจเปรียบเทียบปัจจัย
หรือความแตกต่างกับกลุ่มที่ไม่เข้ารับการตรวจ
คัดกรองได้   

2. เนื่ องจากการศึกษาครั้ งนี้มีกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ได้รับโปรแกรมการรับรู้ความเช่ือ
ด้านสุขภาพต่อระดับทัศนคติในสตรีที่เข้ารับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพียงกลุ่ม
เดียว ควรศึกษาเปรียบเทียบผลความเช่ือเพียง
กลุ่มเดียว ควรศึกษาเปรียบเทียบผลความ
เช่ือด้านสุขภาพและทัศนคติกับกลุ่มที่ไม่ได้
รับโปรแกรมการรับรู้ความเช่ือด้านสุขภาพ
ต่อระดับทัศนคติในสตรีที่เข้ารับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลการศึกษาที่ได้
จะเพิ่มประสิทธิภาพ ของโปรแกรมนี้ยิ่งข้ึน  

 
 

 
 

การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
ปากมดลู ก  การรับรู้ ความรุนแรงของ
โรคมะเร็งปากมดลูก และการรับรู้อุปสรรค
ในการ เ ข้ ารับการ คัดกรอง โรคมะ เ ร็ ง 
ปากมดลูกเพิ่มข้ึนจากก่อนการให้โปรแกรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.05)     
อภิปรายผลการศึกษา 
  ผลการเปรียบเทียบความเช่ือด้าน
สุขภาพในโรคมะเร็งปากมดลูกและการตรวจ
คัดกรองพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ การเกิดโรคมะเร็ง
ปากมดลู ก  การรั บรู้ ความรุนแรงของ
โรคมะเร็งปากมดลูก และการรับรู้อุปสรรค
ในการเข้ารับการคัดกรองโรคมะเร็งปาก
มดลูก แตกต่างจากก่อนการให้โปรแกรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาหนึ่งทีพ่บว่า หลังการให้โปรแกรม
ส่งเสริมสมรรถนะแกนน าด้วยการบรรยาย
ประกอบสื่ อและสาธิตปฏิบัติการ ชักจู ง
กลุ่ ม เป้ าหมาย ความรู้ เ รื่ อง โรคมะเร็ ง 
ปากมดลู ก ในรายด้านมี การ รั บรู้ เ รื่ อ ง
โรคมะ เ ร็ งปากมดลู กมากกว่าก่ อนได้
โปรแกรม อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้เปรียบเทียบ
ทัศนคติต่อการเข้ารับการตรวจ คัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกพบว่าการให้โปรแกรมการ
รับรู้ความเช่ือด้านสุขภาพต่อระดับทัศนคติใน
สตรีมีผลต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติที่มีต่อการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก และการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือ
ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
มารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก3-5 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (n = 351) ร้อยละ 

อายุ  (ปี)    (x  ± SD.) 48.56 ± 8.5  
     น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 
     31 – 40 ปี 
     41 – 50 ปี 
     51 – 60 ปี 

8 
58 
118 
167 

2.3 
16.5 
33.6 
47.6 

สถานภาพ 
     โสด 
     สมรส อยู่ด้วยกัน 
     แยกกันอยู่ / หย่าร้าง 
     หม้าย 

 
10 
320 
7 
14 

 
2.8 
91.2 
2.0 
4.0 

จ านวนบุตร 
     บุตร 1 คน 
     บุตร 2 คน 
     บุตร 3 คน 
     บุตร 4 คน 

 
103 
191 
39 
8 

 
29.3 
54.4 
11.1 
2.3 

อายุต้ังครรภ์คร้ังแรก   (x  ± SD.)  20.28 ± 4.8 
โรคประจ าตัว 
    ไม่มี 
     มี 

 
278 
73 

 
79.2 
20.8 

ประวัติการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
    ไม่มี                                                                                                               
     มี 

 
349 
2 

 
99.4 
0.6 

ประวัติครอบครัวโรคมะเร็งปากมดลูก 
    ไม่มี 
     มี 

 
334 
17 

 
95.2 
4.8 

ประวัติการมีเพศสัมพันธ์คร้ังแรก (อายุ)    (x  ± SD.)  20.28 ± 4.8 
การคุมก าเนิด 
     ไม่ได้คุมก าเนิด 
     ยาเม็ด 
     ยาฝัง 
     ยาฉีด 
     ใส่ห่วง 
     ท าหมันหญิง 
     ถุงยาง 

 
66 
127 
3 
45 
2 

103 
5 

 
18.8 
36.2 
0.9 
12.8 
0.6 
29.3 
1.4 

การสูบบุหร่ี 
     สูบ 
     ไม่สูบ 
     สูบแต่เลิกแล้ว 

 
11 
321 
19 

 
3.1 
91.5 
5.4 
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ตารางท่ี 2 ความเช่ือด้านสุขภาพต่อโรคมะเร็งปากมดลูกแยกรายด้านและภาพรวมก่อนและหลังทดลอง 
 

ความเชื่อด้านสุขภาพ                                        
โรคมะเร็งปากมดลูก 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
P 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ  
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคมะเร็งปากมดลูก  5.97 1.84 ปานกลาง 6.42 1.46 ปานกลาง <0.01 
การรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็ง
ปากมดลูก  1.74 0.56 ต่ า 2.01 0.49 ต่ า <0.01 
การรับรู้ผลประโยชน์ที่ได้รับในการ
เข้ารับการคัดกรองโรคมะเร็ง 
ปากมดลูก  2.85 0.44 ปานกลาง 2.90 0.32 ปานกลาง 0.05 
การรับรู้อุปสรรคในการเข้ารับการ
คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก      2.89 0.96 ปานกลาง 3.37 0.99 ปานกลาง <0.01 

ตารางท่ี 3 ผลโปรแกรมการรบัรู้ความเช่ือด้านสุขภาพตอ่ระดบัทัศนคติในสตรทีี่เข้ารบัการตรวจคัดกรอง 
              มะเร็งปากมดลูก   

ตัวแปรที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

P 
x  S.D. x  S.D. 

ทัศนคติต่อการเข้ารับการตรวจคัดกรอง                       40.28 5.67 55.71 6.59 <0.01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. เนื่องจากประเมินเพียงครั้งเดียวคือ
หลังจากรับโปรแกรมทันที ท าให้ไม่สามารถ
วัดผลความรู้ที่ ถ่องแท้ได้ในระยะยาว ดังนั้น
ควรติดตามผลเป็นระยะ ๆ ได้แก่      1 เดือน 3 
เ ดื อน  และ6 เ ดื อ น  ร วมทั้ ง สั ง เ ก ตก า ร
เ ป ลี่ ย นแ ป ล ง ท า ง ทั ศ นค ติ จ า ก จ า น ว น 
กลุ่มเสี่ยงที่เข้ามารับการตรวจคัดกรองมะเร็ง 
ปากมดลูกในการรณรงค์การตรวจครั้งถัดไป   
เพียงกลุ่มเดียว  
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การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการทุกหน่วยงาน  
โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม ่

 เสง่ียม   ทรงวัย  รปม.* 

บทคัดย่อ 
ความเป็นมา 

จากการปรับเปลี่ยนระบบบริการสาธารณสุขการน านโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้น สถาน
บริการสุขภาพทุกแห่งต้องมีการปรับตัวอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ 
เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุด การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการจึงมี
ความส าคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรในโรงพยาบาล รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูล
ทางการเงินเพ่ือการบริหารราชการ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการบันทึกและ
วิเคราะห์ข้อมูลรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาต้นทุนเพ่ือท าแผนของหน่วยงานบริการระดับโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) 
วิธีการศึกษา 
 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  ศึกษาในมุมของผู้ให้บริการ โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 1 
ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาเป็นหน่วยต้นทุนของ
โรงพยาบาลฝางจ านวน 57 หน่วยบริการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)  หน่วยต้นทุนที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ 2) หน่วยต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ และ 3) หน่วยต้นทุนที่ให้บริการผู้ป่วย 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการกระจายต้นทุนใช้สมการ
เส้นตรง 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนรวมโดยตรงของหน่วยต้นทุน โรงพยาบาลฝาง ปีงบประมาณ 
2558 มีมูลค่ารวม 338,184,971.71บาท สัดส่วนต้นทุนค่าแรง : ต้นทุนค่าวัสดุ : ต้นทุนค่าลงทุน 
เท่ากับ 48.06  : 45.84 : 6.10 โดยกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกมีต้นทุนรวมโดยตรงสูงที่สุด ร้อยละ 
13.26 เมื่อจ าแนกตามชนิดของต้นทุนค่าแรง ,ค่าวัสดุ และค่าลงทุน พบว่าหน่วยบริการที่มีต้นทุน
สูงสุด คือ องค์กรแพทย์ ,พยาธิวิทยาคลินิก และหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม ตามล าดับ ส่วนต้นทุน
ต่อหน่วยของหน่วยบริการผู้ป่วยนอก พบว่าหน่วยบริการงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
มีต้นทุนต่อครั้งสูงที่สุด 1,563 .91 บาท/ครั้ง ส าหรับงานผู้ป่วยใน พบว่าหอผู้ป่วยทารกวิกฤติมี
ต้นทุนต่อรายสูงที่สุด 146,896.65 บาท/ราย และหอผู้ป่วยหนักมีต้นทุนต่อวันนอนสูงที่สุด 
24,273.21 บาท/วันนอน 
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*กลุ่มอ านวยการ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

UNIT COST ANALYSIS OF FANG HOSPITAL, CHIANG MAI PROVINCE 
Sa-Ngiam Songwai MPA* 

ABSTRACT 
BACKGROUND 
 According to the modification of the public health service policy which 
leads to the execution, there is a great accommodation among all of the health 
care facilities. Particularly the resource allocation, to achieve the maximum 
benefit, analyzing the unit cost within the hospital sectors is important. It is useful 
to manage hospital resources, improve financial information system, and develop 
programs for income recording and analyzing. 
OBJECTIVE 
 To study the unit cost of Fang hospital, Chiang Mai Province 
METHODS 
 This descriptive research studied in the aspect of the service providers. 
The data had been collected retroactively during 1 October, 2014 to 30 
September, 2015. The population was selected from 57 service units of Fang 
hospital, divided into 3 groups; 1) non-revenue producing cost center (NRPCC) 2) 
revenue producing cost center (RPCC) and 3) patient service cost center (PS). 
Percentage statistic was used for data analysis, evaluated by computer program, 
and cost distributed by Linear Equation. 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผนด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่องและจัดท าระบบฐานข้อมูลทางด้านการเงิน และการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ  ต้นทุนต่อหน่วยบริการ, โรงพยาบาลฝาง, ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ป่วยนอก,  
              ต้นทุนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวันนอน 
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*Fang Hospital, Chiang Mai Province 

RESULTS 
 Results of this study showed the total unit cost in fang hospital was 
336,184,971.71 bath. Costs of labor: costs of material: costs of investment were 
48.06: 45.84:6.10. The department of pathology clinics highest costs directly was 
13.26%. Classified type of labor cost, material cost and investment cost, we 
found the highest cost was health care organization, clinical pathology and 
obstetrical medicine respectively. The highest cost of outpatient service was Thai 
traditional medicine (1,563.91 baht per time). For in-patient service, the highest 
cost per patient was neonatal intensive unit care (146,896.21 baht per patient) 
and the high test cost of hospitalization day was intensive unit (24,273.21 baht 
per day).  
CONCLUSION AND DISCUSSION 
 This study data can continuously in planning operations. Marking financial 
database system and using hospital resources effectively. 

KEYWORDS Unit cost of service, Fang hospital, Cost per OP visit, Cost per IP admission 
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ความเป็นมา 
 จากการปรับเปลี่ยนระบบบริการ
สาธารณสุขครั้งส าคัญของการสาธารณสุข
ไทย ในปีงบประมาณ 2545 การน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัตินั้น สถานบริการสุขภาพ 
ทุ ก แ ห่ ง ต้ อ ง มี ก า ร ป รั บ ตั ว อ ย่ า ง ม า ก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรทรัพยากร 
ต่าง ๆ เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเกิด
ประโยชน์สูงสุด และเป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการตอบสนองเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของระบบบริการสาธารณสุขในด้านความ
เป็นธรรม และกระตุ้นประสิทธิภาพของ
ร ะบ บ 1  กา ร เ รี ย ก เ ก็ บ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย จ า ก
ผู้รับบริการโดยตรง จากเดิมซึ่งก าหนดราคา
ตามรายชิ้นงานบริการในผู้ป่วยแต่ละราย 
ได้ถู กปรับเป็นการจัดสรรงบประมาณ 
ซึ่ ง ด า เนิ นการภายใต้หน่ วยงานหลาย
หน่วยงาน คือ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  ส านักงานประกันสังคม และ
กรมบัญชีกลาง มีกลไกการจ่ายเงินและสิทธิ
ประโยชน์ของกลุ่ ม เป้ าหมายที่ต่ า งกัน
โรงพยาบาลในภาครัฐทุกแห่งในกระทรวง
สาธารณสุข มีหน้าที่ดูแลรักษาประชาชน 
ทุกกลุ่มสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน แต่รายรับ
จากการให้บริการ หรือจากการเบิกชดเชย
ค่ า บ ริ ก า ร ยั ง มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน โรงพยาบาลภาครัฐ
หลายแห่งในกระทรวงสาธารณสุข ได้รับ
ผลกระทบทางด้านการเงินจากงบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ บางแห่งก าลัง
ประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินระดับรุนแรง 
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

โรงพยาบาลฝางรับผิดชอบประชากรเครือข่าย 
3 อ าเภอ ฝาง แม่อาย และไชยปราการ  
มุ่งให้บริการด้านสาธารณสุขครอบคลุม 4 มิติ
แก่ประชาชนในเขตอ าเภอฝางและประชาชน
ทั่วไป โดยมุ่งเน้นการบริการแบบองค์รวมทั้ง
เชิ งรุกและรับ มีการให้บริการการแพทย์ 
เฉพาะทาง ดังนี้ สาขาอายุรกรรม อายุรกรรม
โรคไต ศัลยกรรม ออโธปิดิกส์ กุมารเวชกรรม  
จักษุวิทยา เวชศาสตร์ครอบครัว วิสัญญีวิทยา 
สูติศาสตร์ แม็กซิลโลเฟเชียล รังสีวิทยาทั่วไป 
รังสีวินิจฉัย และระบาดวิทยา 
  จ านวนเตี ยงที่ เปิด ให้บริ การจริ ง 
(ไม่รวมเตียงเสริม) 210 เตียง ให้บริการ
ผู้ป่วยนอกจ านวน 257,014 ครั้ง ผู้ป่วยใน
จ านวน  13 ,468 คน  อัตราครอง เตี ย ง 
88.09%  จากสถานะทางการเงินการคลัง
ของโรงพยาบาลฝางที่พบปัญหา และ
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข การวิเคราะห์
ต้นทุนของหน่วยงานในโรงพยาบาลจึงมี 
ความจ าเป็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ทางการเงิน การคลัง 
  ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา การวิเคราะห์
ต้นทุนต่ อหน่ วยบริ การทุ กหน่ วยงานใน
โรงพยาบาลฝาง เพ่ือให้ทราบข้อมูลต้นทุนต่อ
หน่วยบริการของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล
และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรใน
โรงพยาบาล รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลทาง
การเงินเพ่ือการบริหารราชการ และพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการบันทึกและ
วิเคราะห์ข้อมูลรายได้ น าผลการศึกษาที่ได้ไป
ปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาต้นทุนต่อ
หน่ วยบริ การให้ เพี ยงพอ เหมาะสมกั บ
งบประมาณท่ีได้รับ และก าหนดนโยบายการ
บริหารของโรงพยาบาลฝางต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 ศึ ก ษ า ต้ น ทุ น เ พ่ื อ ท า แ ผ น ข อ ง
หน่วยงานบริการระดับโรงพยาบาลทั่วไป
ขนาดเล็ก (M1)  
วิธีการศึกษา 
  เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) โดยการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 
(Retrospective Study) ของปีงบประมาณ 2558 
โดยเก็ บข้ อมู ลตั้ งแต่  1 ตุ ลาคม 2557 ถึ ง 
30 กันยายน 2558 และเป็นการศึกษาในมุมของ 
ผู้ ให้ บริ การ ประชากรที่ ใช้ ในการศึ กษา 
เป็นหน่วยต้นทุนของโรงพยาบาลฝางจ านวน 
57 หน่วยบริการ  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  1. เอกสารบันทึกข้อมูลต้นทุน ได้แก่ 
ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล ข้อมูลค่าแรง 
ข้อมูลค่าวัสดุ ข้อมูลค่าลงทุน ค่าด าเนินการ 
ต่าง ๆ ของปีงบประมาณ 
  2. สถิติที่ ใช้ในการศึกษา ใช้สถิติ เชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือ
บรรยายลักษณะข้อมูลต้นทุน ได้แก่ ร้อยละ 
แหล่งข้อมูล 
  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หรือ
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต เช่นข้อมูลรายได้
บางส่วนที่น ามาใช้ในการกระจายต้นทุน 
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ได้แก่ ข้อมูลจ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการทุก
แผนก ข้อมูลค่าแรง ค่าวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้าง 
 
 

การรวบรวมข้อมูล 
  1. ก าหนดมุมมองในการประเมิน
ต้นทุน การศึกษาครั้งน้ีจะประเมินต้นทุนใน
มุมของผู้ให้บริการ (Provider) เท่านั้น 
  2. ศึกษาการจัดระบบการบริหาร โดย
ศึกษาถึงแผนภูมิโครงสร้างของระบบงาน
ทั่วไปและการบริการในโรงพยาบาลฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและ
ลักษณะการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือให้เห็นภาพโครงสร้างที่จะจ าแนกหน่วย
ต้นทุนต่อไป เก็บรวบรวมข้อมูลอ้างอิงจาก
คู่มือการศึกษาต้นทุนสถานบริการ สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง2 
  3. จ าแนกและจัดกลุ่ มหน่วยงาน
ต้นทุน (Cost Center Identification and 
Group) โดยแบ่งหน่วยต้นทุนออกเป็น 
3 ประเภท คือ  
 1) หน่วยต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(Non-Revenue Producing Cost Center 
;NRPCC) 
  2) หน่วยต้นทุนที่ก่อให้ เกิดรายได้ 
(Revenue Producing Cost Center ; RPCC) 
และ  3) หน่ วยต้นทุนที่ ให้บริการผู้ป่ วย 
(Patient Service; PS) หมายถึง หน่วยงานที่
ให้บริการผู้ป่วยโดยตรง  
  4.  ก าหนดเกณฑ์การจัดสรรต้นทุนของ
หน่วยงาน (allocation criteria) โดยใช้ข้อมูล 
ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของการให้บริการ
ระหว่างหน่วยงาน โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ซึ่งจะก าหนดให้มีความสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง 
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 การด าเนินการเก็บข้อมูล 
 เก็บข้อมูลย้อนหลัง โดยเก็บข้อมูล 
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ คือ ฐานข้อมูลการเงิน
รายบุคคล สมุดบันทึกการใช้จ่าย และบัญชี
งบประมาณต่างๆ และการให้บริการต่าง ๆ 
ในปีงบประมาณ 2558 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็ บรวบรวมข้ อมูลต้ นทุนโดยตรง 
จากเกณฑ์ เงินสด หรือเกณฑ์ เงินคงค้ าง 
ประกอบด้วยต้นทุนค่าแรง (Labor Cost; LC) ,
ต้นทุนค่าวัสดุ (Material Cost; MC) และต้นทุน
ค่าลงทุน (Capital Cost; CC) ของแต่ละหน่วย
บริการ 
ส่วนประกอบของต้นทุนแต่ละชนิด มีดังนี้ 
  1. ต้นทุนค่าแรง ประกอบด้วยเงินเดือน 
เงินประจ าต าแหน่ง เงินตอบแทนเงินเดือนเต็ม
ขั้น เงินตอบแทนค่าจ้างเต็มขั้น ค่าตอบแทน 
ไม่ท าเวชปฏิบัติ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือ
พนักงานกระทรวง ประกันสังคม เงิน พตส. 
ค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาค่ารักษาพยาบาล และ
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ/ประชุม/อบรม/
สัมมนา น ามาจากฐานข้อมูลการเงินรายบุคคล 
  2. ต้นทุนค่าวัสดุ ประกอบด้วย ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครั ววั สดุ บริ โภค ค่ าวั สดุ เครื่ องแต่ งกาย 
วัสดุก่อสร้าง วัสดุทันตกรรม  
 

ค่าซ่อมแซมเครื่องส านักงาน/ยานพาหนะ/
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า/เครื่ องมือแพทย์ /เครื่ อง
คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัย และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ   

3. ต้นทุนค่าลงทุน ประกอบด้วย 
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ โดยใช้วิธีค านวณ
ค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรง ซึ่งค่าเสื่อม 
ราคามีค่าเท่ากับราคาที่ซื้อมาหารด้วยอายุ
การใช้งาน รวมถึงค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้าง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้การจัดสรรแบ่ งปันต้นทุนแบบ 
Simultaneous Equation Method โดยใช้
สมการเส้นตรง (Linear Equation) และ
สร้างเมตริกซ์กระจายต้นทุน (Allocation 
Criteria)  
  1. ต้นทุนรวมโดยตรงของแต่ละหน่วย
บริการได้มาจากผลรวมของต้นทุนค่าแรง
ต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุนค่าลงทุนซึ่งค านวณ
ได้จากสูตรต่อไปนี้   
Total Direct Cost = Labor Cost + 
Material Cost + Capital Cost 

 2. หาสัดส่วนในการจัดสรรต้นทุน
ทางอ้อม (Allocation Criteria) การคิด
สัดส่ วนในการจัดสรรต้นทุนของแต่ละ
หน่วยงานจะแตกต่างกันไปตามความสัมพันธ์
ในการให้บริการ  หรือการสนับสนุนโดย
พยายามใช้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด และ
ข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมได้ 
 
 
 

นิพนธ์ต้นฉบับ
เสงี่ยม ทรงวัย



139ปีที่ 9 ฉบับที่ 1/2560  
 

 

 

 

 

 

  

  3. วิเคราะห์ต้นทุนทางอ้อม (Indirect 
Cost Allocation; IDC) โดยการกระจายต้นทุน
รวมโดยตรงของหน่วยต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้และหน่วยต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งถือ
ว่าเป็นหน่วยต้นทุนชั่วคราว (Transient Cost 
Center; TCC) จะถูกกระจายไปให้หน่วยงาน
อ่ืนๆ ทุกหน่วยงานตามเกณฑ์กระจายต้นทุน 
(Allocation Criteria) ที่ก าหนดขึ้น ขณะเดียวกัน
จะรับต้นทุนจากหน่วยงานอ่ืนที่กระจายมาให้ใน
อัตราส่วนเดียวกันจนกระทั่ งถึงจุดสมดุล  
(ไม่มีต้นทุนเหลือในหน่วยต้นทุนชั่วคราวเลย) 
มีข้ันตอนการค านวณดังนี้  
  3.1 สร้าง Matrix การกระจายต้นทุน 
โดยแถวของmatrix แสดงการรับต้นทุนจาก 
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน และสดมภ์ของ matrix 
แสดงการส่งต้นทุนจากศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
โดยที่ผลรวมของแต่ละสดมภ์เท่ากับ 1  
 3.2 หาต้นทุนทั้งหมด (Full cost) ของ
หน่วยต้นทุนชั่วคราว (TCC) โดย 

3.2.1 สร้างสมการเส้นตรงของ
หน่วยต้นทุนชั่วคราวทุกหน่วย เพ่ือหาต้นทุน
ทั้งหมดของหน่วยต้นทุนชั่วคราว จากสูตร 

 ต้นทุนทั้งหมด (Full cost) = 
ต้นทุนรวมโดยตรง (Total Direct Cost) + 
ผลรวมของต้นทุนทางอ้อมจากหน่วยต้นทุน
อ่ืนๆ (Total Indirect Cost)  

3.2.2 จัดสมการต้นทุนรวมของ
หน่วยต้นทุนให้ตัวแปรอยู่ด้านเดียวกัน แล้ว
จัดให้อยู่ในรูปแบบที่จะแปลงเป็น Matrix 
และแก้สมการโดยวิธี Matrix  

จากสูตร  [B] = [A] [X] 
 

 
 

โดยที่  A = ค่า Coefficient ที่ส่งต้นทุน
ให้แก่กัน (Matrix สัมประสิทธิ์ของตัวแปร) 
          B = ต้นทุนรวมโดยตรงของศูนย์ต้นทุน
สนับสนุน (TCC) (Matrix ของค่าคงที่) 
          X = ต้นทุนทั้งหมดของหน่วยต้นทุน
ชั่วคราว (Full Cost หรือ Matrix ของตัวแปร)  

3.2.3 น าค่า Coefficient A มาหา 
Inverse matrix  จะได้สมการ [X] = [A-1] [B] 

3.2.4 น า Inverse matrix ที่ได้ไป
คูณกับ matrix B จะได้ต้นทุนทั้งหมดของศูนย์
ต้นทุนสนับสนุน  

3.2.5 ค านวณต้นทุนที่ศูนย์ต้นทุน
หลักได้รับต้นทุนจริง จาก 

Full cost = Total Direct Cost + 
Total Indirect Cost 
 ซึ่ง Total Direct Cost = Labor Cost 
+ Material Cost + Capital Cost 
 Total Indirect Cost = (Full Cost of 
TCC)  
*(สัดส่วนที่ TCC กระจายให้ศูนย์ต้นทุนหลัก) 
 จะได้ต้นทุนทั้งหมดของหน่วยต้นทุน
สุดท้าย (ACC) ที่ให้บริการผู้ป่วย (PS) 
 ACC Full Cost = Direct Cost of PS 
+ Indirect Cost from NRPCC & RPCC 

4. วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost 
Calculation) โดยต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับต้นทุน
รวมของหน่วยต้นทุน หารด้วยจ านวนหน่วย
ผลผลิต ณ ช่วงเวลาเดียวกับต้นทุน สรุปได้ 
ดังสูตรต่อไปนี้ 

ผู้ป่วยนอก ค านวณได้จาก ต้นทุนต่อครั้ง 
(Cost /Visit) = OPD Full Cost /No.visit 
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ตารางที ่1 ต้นทุนรวมโดยตรงของโรงพยาบาลฝาง จ าแนกตามประเภทหน่วยต้นทุน 
ประเภท 

หน่วยต้นทุน 
ค่าแรง 
(บาท) 

ค่าวัสด ุ
(บาท) 

ค่าลงทุน 
(บาท) 

ต้นทุนรวมโดยตรง 
(บาท) ร้อยละ 

   NRPCC 32,492,895.52 27,864,282.94 6,196,144.94 66,553,323.40 19.68 
   RPCC 66,315,077.49 118,585,826.68 3,496,458.61 188,397,362.78 55.71 
   PS 63,740,205.57 8,558,161.41 10,935,918.55 83,234,285.53 24.61 

รวม 162,548,178.58 155,008,271.03 20,628,522.10 338,184,971.71  
ร้อยละ 48.06 45.84 6.10  100 

 

  ผู้ป่วยใน ค านวณได้จาก ต้นทุนต่อ 
วันนอน (Cost /Patient day) = IPD Full Cost 
/ Patient day  

ต้นทุนต่อราย (Cost /Registered day) 
= IPD Full Cost / Registered person 
ผลการศึกษา 
  1. จากศึกษาถึงแผนภูมิโครงสร้างของ
ระบบงานทั่วไปและการบริการในโรงพยาบาล
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถจ าแนกและ 
จัดกลุ่มหน่วยงานต้นทุน (Cost Center 
Identification & Group) โดยพิจารณาจาก
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและลักษณะการ
ให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ออกเป็น  
3 ประเภท  

1.1 หน่วยต้นทุนที่ ไม่ก่อให้ เกิด
รายได้ (Non-Revenue Producing Cost Center; 
NRPCC) หมายถึง หน่วยงานที่มีลักษณะงาน
ในการบริหารจัดการหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนๆโดยไม่เรียก
เก็บค่าบริการจากผู้ป่วยโดยตรง หรือโดยที่
ตัวมันเองไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประกอบด้วย 
27 หน่วยบริการ 
 

1.2 หน่วยต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ 
(Revenue Producing Cost Center; RPCC) 
หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ ให้บริการ
ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย และมีการเรียกเก็บ
ค่าบริการจากผู้ป่วย ประกอบด้วย 16 หน่วย
บริการ  

1.3 หน่วยต้นทุนที่ให้บริการผู้ป่วย 
(Patient Service; PS) หมายถึง หน่วยงานที่
ให้บริการผู้ป่วยโดยตรง ประกอบด้วย 14 
หน่วยบริการ  

2. ต้นทุนรวมโดยตรงของหน่ วย
ต้นทุนโรงพยาบาลฝาง ปีงบประมาณ 2558 
มีมูลค่ารวม 338,184,971.71 บาท โดย
สัดส่วนต้นทุนค่าแรง  : ค่าวัสดุ : ค่าลงทุน 
เท่ากับ 48.06 : 45.84 : 6.10 โดยหน่วย
ต้นทุนที่มีต้นทุนรวมโดยตรงสูงที่สุดคือ 
หน่วยต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ (RPCC) ซึ่งมี
ต้นทุนรวมโดยตรงเท่ากับ 188,397,362.78 
บาท คิดเป็นร้อยละ 55.71 รองลงมาคือ
หน่วยต้นทุนที่ให้บริการผู้ป่วย (PS) มีต้นทุน
รวมโดยตรงเท่ากับ 83,234,285.53 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 24.61 และหน่วยต้นทุนที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NRPCC) มีต้นทุนรวม
โดยตรงเท่ากับ 66,553,323.40 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 19.68 (ตารางที่ 1)  
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  3. หน่วยต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(NRPCC)พบว่า งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 
มีต้นทุนรวมโดยตรงสูงที่สุด โดยมีมูลค่ารวม 
11,643,478.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.49 
เนื่องจากงานแผนมีค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
รองลงมา คืองานเรียกเก็บ(งานเคลม)และ 
งานยานพาหนะ ซึ่งต้นทุนรวมโดยตรงมี
มูลค่ารวม  6,544,227.48 บาท  และ 5,530,529.75 
บาท คิดเป็น  ร้อยละ 9 .83 และ 8 .31 
ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามชนิดของต้นทุน
พบว่า งานเรียกเก็บ (งานเคลม) มีต้นทุน
ค่าแรงสูงสุด, งานแผนงานและยุทธศาสตร์มี
ต้นทุนค่าวัสดุสูงสุด และงานบ าบัดน้ าเสีย 
มีต้นทุนค่าลงทุนสูงสุด ร้อยละ 23.55  
 4. หน่วยต้นทุนที่ก่อให้ เกิดรายได้ 
(RPCC) พบว่า กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก 
มีต้นทุนรวมโดยตรงสูงที่สุด โดยมีมูลค่ารวม  
44,850,965.70 บาท คิดเป็น ร้อยละ 23.81 
รองลงมา คือ งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 
และองค์กรแพทย์ ซึ่งต้นทุนรวมโดยตรงมี
มู ล ค่ า ร ว ม  32,909,716.76 บาท และ 
32,151,672.58  บาท คิดเป็นร้อยละ 17.47 
และ 17.07 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามชนิด
ของต้นทุน พบว่าองค์กรแพทย์ มีต้นทุน
ค่าแรงสูงสุด ,กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก  
มีต้นทุนค่าวัสดุสูงสุด ร้อยละ 33.34 และ 
งานห้องผ่ าตั ดมีต้ นทุนค่ าลงทุนสู งสุ ด 
ร้อยละ 25. 

 
 

  5. หน่วยต้นทุนที่ ให้บริการผู้ป่วย 
(PS) พบว่า งานพยาบาลผู้ป่วยนอก มีต้นทุน
รวม โดยตรงสู งที่ สุ ด  โดยมี มู ล ค่ า รวม  
8,681,829.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.43 
รองลงมา คือ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินและ
หอผู้ป่วยอายุรกรรม  ซึ่งต้นทุนรวมโดยตรง 
มี มู ล ค่ า ร ว ม  8,589,036.28 บาท และ  
8,549,788.63 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 10.32 
และ 10.27 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามชนิด
ของต้นทุน พบว่างานพยาบาลผู้ป่วยนอก 
มีต้นทุนค่าแรงสูงสุด , งานทันตกรรม 
มีต้นทุนค่าวัสดุสูงสุด และหอผู้ป่วยสูตินรีเวช  
มีต้นทุนค่าลงทุนสูงสุด  
 6. ในภาพรวมของทั้งโรงพยาบาล 
พบว่า หน่วยบริการที่มีต้นทุนรวมโดยตรงสูง
ที่สุด คือ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกมีมูลค่า
รวมเท่ากับ 44,850,965.70 บาท รองลงมา
คือ งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก และองค์กร
แพทย์ มีมูลค่ารวมเท่ากับ 32,909,716.76 บาท 
และ 32,151,672.58 บาท  ตามล าดับ  
เมื่ อจ าแนกตามชนิดของต้นทุน พบว่า 
หน่วยบริการที่มีต้นทุนค่าแรงสูงสุด คือ 
อ ง ค์ ก ร แ พ ท ย์ มี มู ล ค่ า ร ว ม เ ท่ า กั บ 
31,877,427.30 บาท หน่วยบริการที่มี
ต้นทุนค่าวัสดุสูงสุด  คือ  กลุ่มงานพยาธิ
วิ ท ย า ค ลิ นิ ก มี มู ล ค่ า ร ว ม เ ท่ า กั บ 
39,533,811.05บาท เป็นวัสดุของหน่วยงาน
มูลค่า 311,649.26 บาท และวัสดุที่
ให้บริการผู้ป่วยมูลค่า 39,222,161.79บาท 
และหน่วยบริการที่มีต้นทุนค่าลงทุนสูงสุด  
คือ หอผู้ป่วยสูตินรีเวช มีมูลค่ารวมเท่ากับ 
1,713,206.35 บาท (ตารางที่ 2) 
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ตารางที ่2 ต้นทุน  และต้นทุนรวมโดยตรงของโรงพยาบาลฝาง จ าแนกตามหน่วยบริการ 
ประเภท หน่วยบริการ ค่าแรง ค่าวัสด ุ ค่าลงทุน รวม ร้อยละ หน่วยงาน PS 
NRPCC กลุ่มอ านวยการ 613,812.04 3,752,622.90 - 61,290.18 4,427,740.47 6.65 

 งานพัสด ุ 1,829,643.00 932,548.79 - 577,878.80 3,340,079.57 5.02 
 งานการเงนิและบัญช ี 2,086,692.40 123,472.68 - 102,150.29 2,312,322.24 3.47 
 งานการเจ้าหน้าทีแ่ละธุรการ 1,583,571.00 174,409.26 - 72,964.50 1,830,950.25 2.75 
 งานยานพาหนะ 2,441,370.50 2,946,346.43 49,400.00 93,394.55 5,530,529.75 8.31 
 งานซ่อมบ ารุง 1,718,957.50 1,909,389.62 964,619.40 280,183.66 4,873,165.79 7.32 
 งานศูนย์คอมพิวเตอร ์ 816,279.50 776,122.82 - 61,290.18 1,653,697.79 2.48 
 งานประชาสมัพันธ ์ 789,104.00 196,361.23 - 61,290.18 1,046,758.54 1.57 
 งานรกัษาความปลอดภัย 291,422.00 - - 55,453.02 346,875.91 0.52 
 งานสนาม(ภูมิทัศน์) 278,760.00 767,851.95 - 55,453.02 1,102,068.58 1.66 
 งานแผนงานและยุทธศาสตร ์ 1,705,379.00 9,751,269.66 - 186,789.11 11,643,478.01  
 งานพัฒนาคณุภาพและ

มาตรฐาน - 18,158.00 - 37,941.54 56,099.60 0.08 
 งานป้องกนัและควบคุมการ

ติดเชื้อ 622,038.70 320.00 - 37,941.54 660,302.15 0.99 
 งานเวชระเบียนและเวชสถิติ 1,908,746.50 163,168.83 - 125,498.93 2,197,420.72 3.30 
 งานประกนัสขุภาพและ

สวัสดิการสังคม 1,582,462.00 137,416.13 - 169,277.63 1,889,161.12 2.84 
 งานเรียกเก็บ (งานเคลม) 2,925,812.90 3,408,255.60 - 210,137.75 6,544,227.48 9.83 
 งานบ าบัดน้ าเสีย 259,834.00 270,372.90 73,460.00 1,459,289.91 2,062,958.84 3.10 
 งานซักฟอก 105,900.00 - - 700,459.15 806,359.48 1.21 
 งานตัดเย็บ 238,035.00 519,809.50 - 105,068.87 862,915.97 1.30 
 งานจ่ายกลาง 1,788,597.50 153,735.54 151,890.00 659,599.04 2,753,828.68 4.14 
 งานรกัษาศพ 156,452.00 851.72 - 105,068.87 262,373.08 0.39 
 งานเปล 1,768,784.00 70,284.00 14,400.00 256,835.02 2,110,308.77 3.17 
 งานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 1,761,169.52 11,479.20 - 140,091.83 1,912,746.01 2.87 
 งานบริหารเวชภัณฑ์ 1,699,570.50 54,000.00 - 382,333.96 2,135,909.88 3.21 
 งานบริหารวสัดุการแพทย์ 741,297.18 - - 58,371.60 799,671.06 1.20 
 ส านักงานการพยาบาล 1,144,711.78 9,340.05 - 70,045.92 1,224,101.30 1.84 
 ส านักงานองคก์รแพทย์ 1,634,493.00 462,926.73 - 70,045.92 2,167,472.34 3.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การกระจายต้นทุนรวมโดยตรงของ
แต่ละหน่วยงานไปยังหน่วยบริการผู้ป่วย (PS) 
ซึ่ งต้ องก าหนดเกณฑ์การจั ดสรรต้นทุ น 
(Allocation Criteria) ของหน่วยต้นทุน NRPCC 
และ RPCC โดยเกณฑ์จัดสรรต้นทุนจะแตกต่าง
ไปตามลักษณะของแผนต้นทุนนั้น ๆ การ
ก าหนดเกณฑ์ ในการจั ดสรรต้ นทุนของ
หน่วยงาน จะใช้ข้อมูลที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ของการให้บริการระหว่างหน่วยงานโดยใช้
ข้อมูล 

ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่ งจะก าหนดให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยการ
กระจายต้นทุนรวมโดยตรงจากหน่วยต้นทุนที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NRPCC) หน่วยต้นทุน
ที่ก่อให้เกิดรายได้ (RPCC) ไปยังหน่วยต้นทุนที่
ให้บริการผู้ป่วย (PS) และน ามาวิเคราะห์ด้วย
สมการเส้นตรง พบว่า ต้นทุนรวมของหน่วย
บ ริ ก า ร ที่ ห้ บ ริ ก า รผู้ ป่ ว ยมี มู ล ค่ า ร วม 
338,184,971.71 บาท 

นิพนธ์ต้นฉบับ
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ตารางที ่2 (ต่อ) ต้นทุน  และต้นทุนรวมโดยตรงของโรงพยาบาลฝาง จ าแนกตามหน่วยบริการ 
ประเภท หน่วยบรกิาร ค่าแรง ค่าวัสด ุ ค่าลงทุน รวม ร้อยละ หน่วยงาน PS 
RPCC งานพยาธิวทิยา

คลินิก 5,194,574.30 311,649.26 39,222,161.79 122,580.35 44,850,965.70 23.81 
 งานธนาคารเลือด 265,360.00 - - 102,150.29 367,510.29 0.20 
 งานรังสีวิทยา 2,100,762.18 8,720,266.20 6,122,150.00 151,766.15 17,094,944.53 9.07 
 งานบริการจา่ยยา

ผู้ป่วยนอก 5,469,292.03 256,861.75 26,920,890.80 262,672.18 32,909,716.76 17.47 
 งานบริการจา่ยยา

ผู้ป่วยใน 3,194,325.54 359,886.38 12,429,553.47 87,557.39 16,071,322.78 8.53 
 กายภาพบ าบัด 2,288,819.48 69,786.72 5,000.00 265,590.76 2,629,196.96 1.40 
 กิจกรรมบ าบดั 725,286.70 - - - 725,286.70 0.38 
 งานหอ้งผ่าตดั 6,113,536.08 423,119.00 17,539,359.32 878,492.52 24,954,506.92 13.25 
 งานวิสญัญ ี 3,852,113.65 - - - 3,852,113.65 2.04 
 ฝ่ายโภชนาการ 426,440.00 5,318,968.24 - - 5,745,408.24 3.05 
 องค์กรแพทย ์ 31,877,427.30 11,573.10 - 262,672.18 32,151,672.58 17.07 
 งานไตเทยีม 1,811,133.35 29,704.54 576,843.46 70,045.92 2,487,727.27 1.32 
 คลินิกให้

ค าปรึกษา 2,369,449.38 68,632.17 1,780.48 729,644.95 3,169,506.98 1.68 
 คลินิกวัณโรค 562,576.00 - - 245,160.70 807,736.70 0.43 
 งานตรวจสุขภาพ

แรงงานต่างดา้ว 63,981.50 - 197,640.00 259,753.60 521,375.10 0.28 
 งานตรวจสุขภาพ

ประจ าป ี - - - 58,371.60 58,371.60 0.03 
PS งานพยาบาล 

ผู้ป่วยนอก 7,231,705.42 733,785.84 477,014.93 239,323.54 8,681,829.73 10.43 
 งานอุบัติเหตแุละ

ฉุกเฉนิ 6,886,954.18 360,373.51 708,376.77 633,331.82 8,589,036.28 10.32 
 งานทันตกรรม 6,980,384.51 1,328,891.04 49,668.28 58,371.60 8,417,315.43 10.11 
 แพทยแ์ผนไทยและ

แพทย์ทางเลอืก 1,513,181.00 15,795.35 35,000.24 1,039,014.41 2,602,991.00 3.13 
 กุมารเวชกรรม 3,817,230.91 98,391.92 147,089.00 - 4,062,711.83 4.88 
 ศัลยกรรม 4,493,602.45 169,910.29 705,350.35 52,534.44 5,421,397.53 6.51 
 อายุรกรรม 6,981,615.60 276,951.05 570,332.77 720,889.21 8,549,788.63 10.27 
 สูต-ินรีเวชกรรม 5,473,979.40 205,479.14 402,311.73 1,713,206.35 7,794,976.62 9.37 
 กระดกูและข้อ 4,793,138.14 103,925.41 248,023.78 1,503,068.60 6,648,155.93 7.99 
 จักษ ุ 183,756.25 42,898.51 360,470.57 1,479,719.96 2,066,845.29 2.48 
 พิเศษ 5 2,988,832.98 120,830.72 101,023.58 58,371.60 3,269,058.88 3.93 
 พิเศษ 6 2,948,539.73 115,919.03 117,367.50 1,570,195.94 4,752,022.20 5.71 
 ผู้ป่วยหนกั 5,662,493.32   74,159.81 585,669.80 1,570,195.94     7,892,518.87 9.48 
 ทารกวกิฤต 3,784,791.68 60,415.41 342,735.08 297,695.14 4,485,637.31 5.39 
 รวม 63,740,205.57 45,888,687.93 109,119,583.10 10,935,918.55 83,234,285.53 100 

 

นิพนธ์ต้นฉบับ
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการทุกหน่วยงาน 
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ต้นทุนรวมโดยตรงของหน่ วยต้นทุนที่
ให้บริการผู้ป่วย (PS) มีมูลค่ารวมเท่ากับ 
83,234,285.53 บาท ,ต้นทุนทางอ้อมของ
หน่วยบริการที่ให้บริการผู้ป่วยมีมูลค่ารวม 
254,950,686.18 บาท โดยหน่วยบริการที่มี
ต้นทุนรวมทั้งหมด ต้นทุนรวมโดยตรง และ
ต้นทุนทางอ้อมสูงที่สุด คือ งานพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (ตารางท่ี 3) 
  8. ต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยบริการที่
ให้บริการผู้ป่วย พบว่าหน่วยบริการที่มี
ต้นทุนต่อครั้งสูงที่สุด คืองานแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก 1,563 .91 บาท/ครั้ง 
ส าหรับงานผู้ป่วยใน พบว่าหน่วยบริการที่มี
ต้นทุนต่อรายสูงที่สุด คือผู้ป่วยทารกวิกฤติ 
146,896.65 บาท/ราย และหน่วยบริการที่มี
ต้นทุนต่อวันนอนสูงที่สุดคือ ผู้ป่วยหนัก 
24,273.21 บาท/วันนอน (ตารางท่ี 4)  
สรุปผล และอภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาต้นทุน 
ในปีงบประมาณ 2558  โดยท าการศึกษา
ย้อนหลัง การศึกษาต้นทุนนี้มองในฐานะ 
ผู้ให้บริการเท่านั้นโดยยึดหลักว่ากิจกรรม 
ต่าง ๆ ในโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นเพ่ือบริการ
ผู้ป่วยทั้งสิ้น และไม่ได้ค านึงถึงความแตกต่าง
เกี่ยวกับความรุนแรงของโรค ลักษณะของ
ผู้ป่ วย และความยากง่ ายในการรักษา  
ผลการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของ
โรงพยาบาลฝาง พบว่า ต้นทุนรวมโดยตรง 
 มีมูลค่ารวม 338,184,971.71 บาท   
 

โดยสัดส่วนต้นทุนค่าแรง  : ค่าวัสดุ : 
ค่าลงทุน เท่ากับ 48.06  : 45.84 : 6.10  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาต้นทุนต่อหน่วย
บริการ พบว่าสัดส่วนต้นทุนค่าแรง  : ค่าวัสดุ 
: ค่าลงทุน เท่ากับ 76.31:18.66:5.023 อีก
การศึกษาสัดส่วนเท่ากับ 57.73:27.59: 
14.694 และ 61:26:135 ส าหรับผู้ป่วยนอก
พบว่า หน่วยบริการที่มีต้นทุนต่อครั้งสูงที่สุด 
คือ งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
1,563 .91 บาท/ครั้ง ส าหรับงานผู้ป่วยใน 
พบว่า หน่วยบริการที่มีต้นทุนต่อรายสูงที่สุด 
คือ หอผู้ป่วยทารกวิกฤติ 146,896.65 บาท 
ต่อราย และหน่วยบริการที่มีต้นทุนต่อวัน
นอนสูงที่สุด คือ หอผู้ป่วยหนัก 24,273.21 
บาทต่อวันนอน  โดยต้นทุนต่อหน่วยของ
งานผู้ป่วยนอกมีค่าน้อยกว่าการศึกษา ที่ได้
ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของงานผู้ป่วย
นอกพบว่ าต้นทุนต่อหน่วยมีค่ า เท่ ากับ 
2,427.50 บาท/ครั้ ง 6  และงานผู้ป่ วยใน
พบว่า มีค่ามากกว่าการศึกษาที่ได้ศึกษา
ต้นทุนต่อราย และต้นทุนต่อวันนอน พบว่า 
ต้นทุนในงานผู้ป่วยในมีค่าเท่ากับ 18,080 
บาทต่อราย และ 890 บาทต่อวันนอน7 
 ทั้งนี้การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย
บริการท่ีได้จากการศึกษาไม่สามารถน าไป
เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอ่ืนได้โดยตรง 
เนื่องจากความแตกต่างในเรื่ องของวิธี
การศึกษา ขอบเขตการศึกษา ขนาดและ
บริบทของโรงพยาบาล ระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษา ตลอดจนเกณฑ์และวิธีการในการ
จัดสรรกระจายต้นทุน 
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ตารางที่ 3 ต้นทุนรวมโดยตรง ต้นทุนทางอ้อม และต้นทุนรวมของหน่วยบริการที่ให้บริการผู้ป่วย  
              โรงพยาบาลฝาง 

หน่วยบริการ ต้นทุนรวมโดยตรง ต้นทุนทางอ้อม ต้นทุนรวม 
 (บาท) ร้อยละ (บาท) ร้อยละ (บาท) ร้อยละ 

งานพยาบาลผู้ป่วยนอก 8,681,829.73 10.43 47,981,719.14 18.82 56,663,548.87 16.76 
งานอุบัติเหตแุละฉุกเฉนิ 8,589,036.28 10.32 41,200,030.89 16.16 49,789,067.17 14.72 
งานทนัตกรรม 8,417,315.43 10.11 14,124,268.01 5.54 22,541,583.44 6.67 
งานแพทย์แผนไทย 2,602,991.00 3.13 6,883,668.53 2.70 9,486,659.53 2.81 
กุมารเวชกรรม 4,062,711.83 4.88 9,713,621.14 3.81 13,776,332.97 4.07 
ศัลยกรรม 5,421,397.53 6.51 16,061,893.23 6.30 21,483,290.76 6.35 
อายุรกรรม 8,549,788.63 10.27 31,027,498.51 12.17 39,577,287.14 11.70 
สูติ-นรเีวชกรรม 7,794,976.62 9.37 23,582,938.47 9.25 31,377,915.09 9.28 
กระดูกและขอ้ 6,648,155.93 7.99 17,081,695.97 6.70 23,729,851.91 7.02 
จักษุ 2,066,845.29 2.48 2,371,041.38 0.93 4,437,886.68 1.31 
พิเศษ 5 3,269,058.88 3.93 13,512,386.37 5.30 16,781,445.24 4.96 
พิเศษ 6 4,752,022.20 5.71 13,078,970.20 5.13 17,830,992.40 5.27 
ผู้ป่วยหนัก 7,892,518.87 9.48 11,064,859.78 4.34 18,957,378.65 5.61 
ทารกวกิฤต 4,485,637.31 5.39 7,266,094.56 2.85 11,751,731.87 3.47 

รวม 83,234,285.53 100 254,950,686.18 100 338,184,971.71 100 
ตารางที ่4 ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยบริการที่ให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลฝาง  
   หน่วยบริการ ต้นทุนรวม จ านวน หน่วย ต้นทุนต่อหน่วย(บาท) 
งานพยาบาลผู้ป่วยนอก 56,663,548.87 240,340 ครั้ง 235.76 
งานอุบัติเหตแุละฉุกเฉนิ 49,789,067.17 43,960 ครั้ง 1,132.60 
งานทนัตกรรม 22,541,583.44 16,280 ครั้ง 1,384.62 
งานแพทย์แผนไทยและทางเลอืก 9,486,659.53 6,066 ครั้ง 1,563.91 
กุมารเวชกรรม 13,776,332.97 1,414 ราย 9,742.81 
  5,116 วันนอน 2,692.79 
ศัลยกรรม 21,483,290.76 1,884 

9,599 
ราย 

วันนอน 
11,403.02 
2,238.08 

อายุรกรรม 39,577,287.14 3,219 
16,039 

ราย 
วันนอน 

12,294.90 
2,467.57 

สูติ-นรเีวชกรรม 31,377,915.09 3,185 
11,159 

ราย 
วันนอน 

9,851.78 
2,811.89 

กระดูกและขอ้ 23,729,851.91 900 
7,960 

ราย 
วันนอน 

26,366.50 
2,981.14 

จักษุ 4,437,886.68 498 
1,238 

ราย 
วันนอน 

8,911.42 
3,584.72 

พิเศษ 5 16,781,445.24 1,688 
6,761 

ราย 
วันนอน 

9,941.61 
2,482.10 

พิเศษ 6 17,830,992.40 547 ราย 32,597.79 
  2,966 วันนอน 6,011.80 
หอผู้ป่วยหนัก 18,957,378.65 142 

781 
ราย 

วันนอน 
133,502.67 
24,273.21 

หอผู้ป่วยทารกวกิฤต 11,751,731.87 80 
975 

ราย 
วันนอน 

146,896.65 
12,053.06 

 

 

นิพนธ์ต้นฉบับ
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการทุกหน่วยงาน 

โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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ข้อเสนอแนะ 
  1. การน าผลการวิจัยไปใช้: สามารถ
น าข้อมูลที่ได้มาช่วยค านวณหาต้นทุนต่อ
หน่วยของโรงพยาบาล เพ่ือพัฒนาระบบ
ข้อมูลทางการเงิน และพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการบันทึกและวิเคราะห์
ข้อมูลรายได้  สามารถปรับใช้ เ พ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการ
ให้เพียงพอ เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ 
และก าหนดน โยบายกา รบริ ห า รขอ ง
โรงพยาบาลต่อไป 
 2. ก า ร ท า วิ จั ย ค รั้ ง ต่ อ ไ ป :  ค ว ร
ท าการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบ
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนของ
หน่วยงานต่าง ๆ และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 
ในการก าหนดนโยบาย การวางแผนการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อบริหารทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษานี้ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝางที่ได้อนุญาตให้
ท าการศึกษาและให้การสนับสนุนด้วยดีมา
ตลอด ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือสนับสนุนการศึกษา ขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ช่วยรวบรวมข้อมูล 
และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานอ านวยการที่เป็น
ก าลังใจ และสนับสนุนให้การศึกษาส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 
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ระบบการให้ความรู้แก่เครือข่ายทางสาธารณสุขผ่านระบบ 
การประชุมทางไกล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

 วิชช ธรรมปัญญา พ.บ. *, ธนาภัทร กิตติปัญญาวรคุณ พ.บ.* 
 

บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันความรู้ทางการแพทย์และความก้าวหน้าทางวิทยาการ รวมถึงเทคโนโลยี  
ทางการแพทย์เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว  ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ท างานในโรงพยาบาลชุมชน 
หรือโรงพยาบาลทั่วไปอาจตามไม่ทัน การศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับวิชาชีพแพทย์และ
สาธารณสุข  ที่จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย  
 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้น าการสื่อสารทางไกล โดยผ่านระบบ 
การประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อจะน าความรู้สู่โรงพยาบาลลูกข่ายและโรงพยาบาล 
ในเขตล้านนา 3  ได้แก ่โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยารวมถึง
โรงพยาบาลพะเยา โดยผลการด าเนินงานในระยะเวลา 2 ปี  เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากผู้ฟัง
สามารถเข้าถึงได้ง่าย  และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต รวมทั้ ง
โทรศัพท์มือถือ การบรรยายจะจัดข้ึนเดือนละ 2-4 ครั้ง จากวิทยากรทั้งของโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ และจากองค์กรภายนอก  การประชุมด้วยระบบนี้ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทาง รวมถึงสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดการประชุม  
 ระบบการให้ความรู้แก่เครือข่ายทางสาธารณสุขทางผ่านระบบการประชุมทางไกล 
(Teleconference) เป็นวิธีการที่สามารถช่วยในการส่งมอบความรู้และติดต่อสือ่สารแบบสองทาง
ได้เป็นอย่างดี ควรที่จะมีการน าไปใช้พัฒนาการให้ความรู้ การปรึกษาทางการแพทย์และ
สาธารณสุขให้มากขึ้น   
 
ค าส าคัญ   การประชุมทางไกล, เขตสุขภาพล้านนา 3 

 
*กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
 

บทความพิเศษ
ระบบการให้ความรู้แก่เครือข่ายทางสาธารณสุขผ่านระบบการประชุมทางไกล :

กรณีศึกษาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
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THE PUBLIC HEALTH EDUCATION SYSTEM VIA THE 
TELECONFERENCE SYSTEM: A CASE STUDY OF 

CHIANRAIPRACHANUKROH HOSPITAL 
Vich Thampanya M.D. *, Thanapat Kittipanyaworakun M.D.* 

 
ABSTRACT 

Current medical knowledge and advances in procedures, and technologies have 
grown rapidly. It is difficult to inform and educate the staffs of community hospitals and 
also the general hospitals in a timely manner. This education is essential for medical 
profession and public health personnel. These ongoing learning is necessary for application 
to patients.  
  ChiangraiPrachanukroh Hospital has developed a knowledge-based system 
through teleconferencing, bringing the knowledge and updates to the network’s team 
hospitals in all groups of Lanna Health's zone 3. This group consists of all community 
hospitals in Chiang rai province and all community hospitals in Phayao, including Phayao 
Hospital. The results of the two-year operation are satisfactory as the listeners are easily 
accessible. They are able to view the lectures both in real time (live) and/or review as 
often as needed via internet and/or their mobile phones. The lectures are held 2-4 times  
a month by lecturers from ChiangraiPrachanukroh hospital, and elsewhere. Teleconference 
system has saved a substantial amount of money and time that is usually consumed for 
transportation and reduced budget for conferences in comparison with the previous styles. 
  The remote learning system through teleconference is a method that can assist in 
the delivery of knowledge with the two-way communication as well. It should be an 
innovative way to improve the knowledge and to potentiate more medical consultation. 
KEYWORDS Teleconference, Lanna Health's Zone 3 
 

บทความพิเศษ
วิชช ธรรมปัญญา, ธนาภัทร กิตติปัญญาวรคุณ
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ความเป็นมา  
 ปั จจุ บั นความรู้ ท า งการแพท ย์และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการ รวมถึงเทคโนโลยี
ทางการแพทย์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การศึกษา 
หาความรู้เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับวิชาชีพแพทย์
และสาธารณสุข ที่ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา 
ความรู้เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วย1,2,3,4,5  โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะหไ์ด้จัดให้มีระบบการให้
ความรู้แก่เครือข่ายทางสาธารณสุขผ่านระบบ
การประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อน า
ความรู้สู่โรงพยาบาลลูกข่ายและโรงพยาบาล 
ในเขตล้านนา 3 (เชียงราย-พะเยา) ทั้งหมด   
 บทความน้ีเสนอกรณีศึกษา “ระบบการให้
ความรู้แก่เครือข่ายทางสาธารณสุขผ่านระบบ
การประชุ มทา งไกล  (Teleconference)” 
ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมี
นิยามค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปน้ี 
การประชุมทางไกล (teleconference5) 
 หมายถึง การที่ผู้ประชุมหรือกลุ่มผู้ประชุม
มากกว่าสองกลุ่มขึ้นไป อยู่ในสถานที่ต่าง ๆ กัน 
ด าเนินการประชุมร่วมกันโดยผ่านระบบการ
สื่อสารโทรคมนาคมในรูปแบบต่างๆ โดยจะต้อง
มีองค์ประกอบพื้นฐานของการประชุม ดังน้ี  
- สื่อสารสองทางด้วยภาพเสียงหรือทั้งภาพ 
และเสียง 
- ใช้ช่องทางการสื่อสารโทรคมนาคมในการ
ประชุม 
- เชื่อมโยงสถานที่ประชุมต้ังแต่ 2 แห่งขึ้นไป 
เข้าด้วยกันโดยระบบโทรคมนาคม 
- สื่อสารแบบสองทางที่ท าให้ผู้ร่วมประชุม
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้6   

   
 

 เขตสุขภาพล้านนา 3 (เชียงราย-พะเยา)7  
  หมายถึง การแบ่งกลุ่มย่อยในการบริหาร
จัดการดูแลตามสถานบริการสาธารณสุข โดย
เขตสุขภาพล้านนาสามอยู่ในเขตสุขภาพที่หน่ึง
ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพะเยาและจังหวัด
เชียงราย (รูปที่ 1) 

 
 
การพัฒนาระบบการให้ความรู้แก่เครือข่าย
ทางสาธารณสุขผ่านระบบการประชุม
ทางไกล (Teleconference)  ระบบการให้
ความรู้แก่เครือข่ายทางสาธารณสุข ที่จัดท าขึ้น
ในโรงพยาบาลเชียงรายฯ มีการพัฒนาขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระบบ

เครือข่ายล้านนา 3 และเป็นช่องทางในการ 
ให้ความรู้และข้อมูลทางการแพทย์ที่ทันสมัย 

 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมพัฒนา
องค์ความรู้ทางสาธารณสุขแก่บุคลากร1,2,3,4,5 

 เพื่อสามารถจัดการประชุมได้บ่อยครั้งมากกว่า
ระบบการประชุมทั่วไป   

 ท าให้เกิดการวางนโยบายหรือวิธีการในการ
ปรับปรุงช่องทางการติดต่อ ในการน าส่งผู้ป่วย
โดยหลังจากจบการบรรยายในแต่ละครั้ง  

 สามารถให้ความรู้  โต้ตอบ และเรียนรู้พร้อม
กันโดยที่ไม่ค านึงถึงเรื่องระยะทางในการติดต่อ
ระหว่างโรงพยาบาลเชียงรายฯและโรงพยาบาล
เครือข่ายในเขตล้านนา 3 4,5  
 

รูปที่ 1 แสดงพื้นทีบ่รหิารจัดการในระดับเขต1 เครือข่ายลา้นนา 37 

บทความพิเศษ
ระบบการให้ความรู้แก่เครือข่ายทางสาธารณสุขผ่านระบบการประชุมทางไกล :

กรณีศึกษาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระบบการประชุมแบบเดิมกับการประชุม  Teleconference 

ประเด็นในการพิจารณา ระบบการประชุมแบบเดิม ระบบการประชุมแบบ 
Teleconference 

1.งบประมาณที่ใช้ในการ
จัดการประชุม 

มีค่าใช้จ่าย ทั้งผู้จัดประชุม และ
ผู้เข้าร่วมประชุมในการด าเนินการ 

ค่าใช้จ่ายประหยัดกว่า  ผู้เข้าอบรม 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และประหยัดงบประมาณในการจัด
ประชุม 

2.ระยะเวลาการประชุม กระบวนการจัดอบรมใช้เวลานาน และ
ต้องมีการเตรียมการ 

ก าหนดระยะเวลาในการประชุมได้  
ใช้เวลาน้อยในการเตรียมงาน 

3.ความถี่ในการประชุม ไม่สามารถจัดได้บ่อย จัดประชุมได้บ่อยเพราะการใช้
งบประมาณ และระยะเวลา 
ที่น้อยกว่า 

4.ระยะทางในการมาประชุม
แต่ละครั้ง 

ผู้เข้าร่วมจากที่อ่ืนต้องเสียเวลาเดินทาง
มาประชุม 

ใช้ห้องประชุมของโรงพยาบาล
เครือข่ายในการรับฟังได้ 

5.ความสะดวกของผู้บรรยาย
และผู้รับฟัง 

กรณีประชุมกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก
จะมีพื้นที่ห้องประชุมจ ากัด 

สะดวกเพราะสามารถกระจาย 
การประชุมพร้อมกันหลายจุด 

6. การทบทวนองค์ความรู้ - ตามความถนัดของผู้เข้าอบรม เช่น
อัดเสียงการบรรยายเอง 
- ทบทวนเอกสารแจกในการบรรยาย 

- ท าได้ง่าย และหลายทาง โดย 
ผ่านทาง website โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ที่น า
Teleconference ที่แปลงเป็น 
วีดีทัศน์ Upload ใน YouTube  
ให้ทบทวนได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 
และสะดวก รวดเร็ว 

7. รูปแบบการประชุม และ
การมีปฏิสัมพันธ์ 

- ได้พบปะเห็นสีหน้าของแต่ละคนขณะ
บรรยายซ่ึงท าให้รับรู้การตอบสนอง  
ของผู้เข้าร่วมประชุม 
- จัดรูปแบบการประชุมได้หลากหลาย 

- เป็นการปฏิสัมพันธ์ผ่าน
ระบบสื่อสารทางไกล  ไม่ทั่วถึง 
- มีข้อจ ากัดในการจัดรูปแบบ 
การประชุมที่เป็นลักษณะแบ่งกลุ่ม 
ท ากิจกรรม หรือประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

8. การใช้เทคโนโลยี และการ
ลงทุน 

- ใช้เทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่ และเป็นการ
ถ่ายทอดสู่ผู้ฟังโดยตรง 

- ต้องลงทุนเพื่อติดตั้งระบบ
เทคโนโลยี  
- อาศัยสัญญาณในการถ่ายทอด
บางครั้งสัญญาณ Delay หรือมี
ปัญหา 

บทความพิเศษ
วิชช ธรรมปัญญา, ธนาภัทร กิตติปัญญาวรคุณ
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   จากการประเมินเปรียบเทียบระบบการ
ป ร ะ ชุ ม เ ดิ ม  แ ล ะ ร ะ บ บ ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น 
Teleconference (ตารางที่ 1) พบข้อดีที่เป็น
ความแตกต่าง ซึ่งถึงแม้ว่าการประชุมด้วยระบบ
เดิมจะมีข้อดีคือได้พบปะกันเห็นสีหน้าของ 
แต่ละคนในขณะที่บรรยาย ซึ่ งท าให้ รับรู ้
การตอบสนอง หรื อปฏิสัมพันธ์ ระหว่ า ง
ผู้บรรยายกับผู้ฟังด้วยระบบเดิมน่าจะดีกว่า 
การประชุมผ่าน Teleconference อีกทั้งอย่า
ลืมว่ าระบบประชุมผ่ าน Teleconference 
จ าเป็นต้องลงทุนระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในครั้งแรก อย่างไรก็ตามในระยะยาวด้วยระบบ
น้ีอาจประหยัดในแง่การเดินทาง และเป็น
ทางเลือกสามารถอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้จัดการประชุม  ผู้ให้ความรู้และผู้รับความรู้ได้
เป็นอย่างดี 
กระบวนการ ท่ีเก่ียวข้องในการเตรียมงาน
ระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) 
การให้ความรู้แก่เครือข่ายทางสาธารณสุขผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) 
มาใช้ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ หรือ 
การประชุม ต้องอาศัยเทคโนโลยี การออกแบบ 
และจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการอื่น ๆ ร่วมใน
การเตรียมงาน ดังน้ี   

 

 

 A. เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบการ
ประชุมทางไกล8 ได้แก ่ 
1. อุปกรณ์น าเข้าข้อมลู ตัวอย่างเช่น ไมโครโฟน  
2. อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบโทรคมนาคม เช่น 
เครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่ายบริการสื่อสารร่วม
ระบบดิจิทัลหรือไอเอสดีเอ็น ( Integrated 
Services Digital Network, ISDN) เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในองค์การหรือแลน (Local 
Area Network, LAN) เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ส าหรับผู้บรรยายควรจะมีความเร็วอินเตอร์เน็ต
อยู่ในช่วง 20 ถึง 50 เมกะบิตต่อวินาที ส าหรับ
ผู้รับฟังควรจะมีความเร็วอินเตอร์เน็ตในช่วง 20 
เมกะบิตต่อวนิาที 
3. อุปกรณ์แสดงผลขอ้มูล ได้แก่ ล าโพง จอภาพ 
วิดีโอ Projector 
B. การออกแบบระบบการประชุมทางไกล 
โดยการออกแบบระบบได้มีการวางแผนและ
เตรียมการประชุมทางไกล ตามล าดับ ดังนี้  
1. ก าหนดหัวข้อ เวลา และการประชาสัมพันธ์
การประชุมผ่าน Teleconference  
     a.ก าหนดหัวข้อการบรรยาย ผู้บรรยาย 
เน้ือหาที่จะบรรยาย และวันเวลา 
     b.ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทาง
ระบบ LINE เขตสุขภาพล้านนา 3  
     c. พิมพ์แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
ติดตามจุดต่างๆในโรงพยาบาลเชียงราย 
ประชานุเคราะห์    
2. มีการแจ้งทางประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล
เชี ยงรายฯ  เพื่ อขอความร่ วมมื อในการ
ประชาสัมพันธ์ก่อนการบรรยายสามวันในจุด
สแกนลายน้ิวมือลงเวลาท างานของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเชียงรายฯ (รูปที่ 2, 3) 
3. มีการแจ้งเสียงตามสายในวันที่มีการบรรยาย
เพื่อจะแจ้งเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเชียงรายฯ 
เข้ารับฟัง 
   รูปที่ 2,3  (บน,ล่าง) ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

บทความพิเศษ
ระบบการให้ความรู้แก่เครือข่ายทางสาธารณสุขผ่านระบบการประชุมทางไกล :

กรณีศึกษาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
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C.ขั้นตอนการประชุมผา่นระบบ
Teleconference มีดังนี ้
1. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณ
ประสานกับทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงรายเพื่อให้เปิดระบบ Teleconference และ
มีการตรวจสอบก่อนที่จะด าเนินการเข้าสู่ระบบ
WebConference เพื่อให้ได้ยินสัญญาณเสียง
และสัญญาณภาพปกติ 
2. โรงพยาบาลที่จะเข้าฟังในวันน้ันจะต้องล็อกอิน
ผ่าน Username และPassword ของโรงพยาบาล
ในระบบ Web Conference ของ CAT Web 
Conference 
3. ด าเนินการประชุม/วิทยากรบรรยายเมื่อเสร็จ
สิ้นการบรรยายจะมีการแลกเปลี่ยน สอบถาม 
ข้อสงสัย หรือหารือร่วมกันได้ 3 ช่องทางด้วยกัน 
คือ ซักถามในห้องประชุม ทางช่องสื่อสารผ่าน
ระบบกล่องข้อความที่อยู่ในโปรแกรม และ 
ทางLine ของกลุ่ม 
D. การจัดการข้อมูลหลังการบรรยาย 
  ระหว่างการบรรยาย จะมีมีการบันทึก
การบรรยายในระบบของ Web Conference  
หลังจากน้ันจะน าข้อมูลมาแปลงเข้าสู่ระบบ You 
Tube Upload สู่เว็บไซต์โรงพยาบาลเชียงรายฯ
http://www.crhospital.org/mobile/?page=2
&topic=37 รวมถึงมีการ Upload เอกสาร หรือ 
Slide ประกอบการบรรยาย เพื่อให้ผู้สนใจเข้าไป
ทบทวนซ้ า หรือ รับชมย้อนหลังได้  
E. การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ
Teleconference 
 ตลอดระยะเวลา 2 ปี นับแต่เริ่มจัดให้มี
ระบบดังกล่าว โรงพยาบาลเชียงรายฯ ได้ปรับปรุง
และพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการ และการประชุม (ตารางที่ 2)  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  ในปีงบประมาณ  2560  เมื่อเสร็จสิ้นการ
บรรยาย ได้สุ่มถามความพึงพอใจท้ังหมด 8 ครั้ง
และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ เข้าร่วมประชุม 
โดยใช้แบสอบถามออนไลน์ทาง Google Form 
คะแนนประเมินเป็นแบบ 5 ระดับ (พึงพอใจมาก
ที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย และน้อยที่สุด) 
(ตารางที่ 3)  
 ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ  เพื่อการ
พัฒนา เช่น เป็นระบบที่ท าให้เปิดโอกาสได้รับ
ความรู้ทางวิชาการ  หัวข้อบรรยายที่สนใจ  เวลาที่
เหมาะสมและความตรงต่อเวลาในการเริ่มประชุม   
ซึ่งจะน าไปพัฒนาและปรับปรุงระบบต่อไป 
 

รูปที่ 4 บรรยากาศห้องประชุมจากโรงพยาบาลเครือข่าย (ซ้าย) 
รูปที่ 5 บรรยากาศ ในห้องประชุมที่ใช้บรรยาย (ขวา) 
 

รูปที่ 6 การบรรยายของวิทยากร 

 รูปที่ 7 การถ่ายรูปร่วมกันกับวทิยากรเมื่อเสร็จสิ้นการบรรยาย 

บทความพิเศษ
วิชช ธรรมปัญญา, ธนาภัทร กิตติปัญญาวรคุณ
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ตารางท่ี 2  การพัฒนาระบบที่เปลี่ยนแปลงระหว่างสองปีของระบบประชุมทางไกล 
ประเด็นพัฒนา/
ปีงบประมาณ ปี 2559 ปี 2560 

(ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560) 

จ านวนเร่ืองทีบ่รรยาย 23 12 
การดูย้อนหลงัและการ
ทบทวนเนือ้หา 

 ทางโรงพยาบาลชุมชนบันทึกการบรรยายและ  
ดูทบทวนด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ดูการบรรยายนั้น 

 โรงพยาบาลเครือข่าย และผู้สนใจสามารถดู
ทบทวนไดท้างโทรศัพท์มือถือ โดยผ่านทาง 
YouTube  จากเว็บของโรงพยาบาลเชียงรายฯ   

วิทยากร ส่วนใหญ่จะเป็นวิทยากรที่เป็นแพทย์ประจ า
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

การประหยัดเวลา การบริหารจัดการและ
งบประมาณในการจัดประชุม ท าให้สามารถ
เชิญวิทยากรสหสาขาวิชาชีพจากมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ได้บ่อยครั้งขึ้น 

การเช็คตาราง 
การประชุม 

เช็คผ่านทาง LINE เท่านั้น - ผ่านทาง LINE  
- ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 
- Google calendar    

ความพึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ไม่มีการประเมิน ประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วม   
ประชุมทางไกลผ่านทาง Google form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 8  ระบบควบคุม และบรรยากาศการฟัง Teleconference พร้อมกันหลายโรงพยาบาล 

บทความพิเศษ
ระบบการให้ความรู้แก่เครือข่ายทางสาธารณสุขผ่านระบบการประชุมทางไกล :

กรณีศึกษาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
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ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ 
หัวข้อประเมิน คะแนนเฉลี่ยที่ได้  ±SD Median 

อาชีพผู้รับฟังส่วนใหญ่ แพทย ์(88.9%) แพทย ์(88.9%) 

ความเหมาะสมของหัวข้อการบรรยาย 3.584± 0.369 4.0 

ระยะเวลาการบรรยาย  3.762± 0.438 4.0 

ความเหมาะสมของเนื้อหา 3.961± 0.372 4.0 

ประโยชน์ที่ได้รับ 3.8 ± 0.46 4.0 

ความพึงพอใจโดยรวม 3.787 ± 0.514 4.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
  การให้ความรู้แก่เครือข่ายทางสาธารณสุข
ทางผ่านระบบสื่อสารทางไกลที่ด าเนินการน้ี 
ถือเป็นระบบน าร่อง โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยใน
การส่งต่อความรู้ และ วิชาการ ให้แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลเชียงรายฯ และโรงพยาบาลเครือข่าย
ในเขตสุขภาพล้านนา 3 
     • การพัฒนาคน: เกิดเป็นชุมชนการเรียนรู้ 
รวมถึงเป็นการจัดการความรู้ ในองค์กรที่สามารถ
ขับเคลื่อนได้ตลอดเวลา และสามารถขยาย 
เป็นวงกว้าง  
: สามารถให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และต่างองค์กร
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเครือข่ายล้านนา 3 
ผ่านระบบ   Teleconference พร้อม ๆ กัน 
ในการประชุมวาระเดียวกัน 
    • การพัฒนางาน: เพิ่มความสะดวกในการ
บริหารจัดการประชุม ลดข้อจ ากัดในเรื่องของ
เวลา สถานที่ การเดินทาง และงบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข   

: น าไปใช้พัฒนาการบริการผู้ป่วย 
ทั้งเรื่องของการน าความรู้ไปใช้อ้างอิงเพื่อเป็นสื่อ
การสอนส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุข สามารถ
ที่จะท าให้บุคลากรแต่ละระดับมีความสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันได้   
  
 

   : น าไปใช้การปรึกษาหารือ หรือ
ข้อตกลงการด าเนินงานต่าง ๆ ระหว่างเครือข่าย
ผ่านระบบ Teleconference โดยไม่ต้องรอหา
เจ้าภาพเพื่อจัดการประชุม   
     • การพัฒนาองค์กร: ระบบการประชุม
ทางไกลแบบ web conference ระบบ
อินเตอร์ เน็ตไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมส าหรับ
โรงพยาบาลชุมชน เป็นทางเลือกในการพัฒนา
องค์ความรู้แก่บุคลากรที่ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายสูง 
:  บุคลากรสามารถด าเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กร 
โดยที่ยังคงได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองด้วย  
โอกาสพัฒนา 
     • การพัฒนาต่อยอดโดยที่ผู้บรรยายที่อยู่ต่าง 
จังหวัดที่ไกลจากพื้นที่ถ่ายทอด Teleconference 
ไม่ต้อง เดินทางมาบรรยายที่ห้องประชุมถ่ายทอด
สามารถบรรยายจากจังหวัดที่ผู้บรรยายอยู่แล้ว  
     • การพัฒนาระบบถ่ายทอดสดการประชุมทั้ง
ภาพและเสียง โดยที่ ผู้ เข้ าร่ วมรับฟั งผ่ าน 
Application มือถือ หรือผ่านคอมพิวเตอร์ 
พร้อมกัน และสามารถสื่อสารระหว่างกันโดย 
ไม่ต้องรวมกันในห้องประชุม 
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 • การประชุมพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะระหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย
ล้านนาสามที่เกี่ยวข้องโดยข้อคิดเห็นเหล่าน้ัน
สามารถน าเสนอเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารเพื่อหา
ข้อตกลงปรับใช้ร่วมกัน   
  ปัจจุบันนับว่าการให้ความรู้แก่เครือข่าย
ทางสาธารณสขุผา่นระบบเทคโนโลยีการประชุม
ทางไกล  (Teleconference) เป็นอีกหน่ึงวิธกีาร
ที่สามารถช่วยในการส่ งมอบความรู้ และ
ติดต่อสื่อสารแบบสองทางได้เป็นอย่างดี  ควรที่
จะมี ก า รน า ไป ใช้ พัฒนากา รให้ ค ว ามรู้  
การปรึกษาทางการแพทย์ให้มากขึ้น ก่อนที่จะมี
เทคโนโลยีอื่นที่อาจเข้ามามีบทบาทและลด
บทบาทระบบ Teleconference ได้ 
Teleconference ย้อนหลงั: 
http://www.crhospital.org/mobile/?page=2
&topic=37 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  ระบบการให้ความรู้แก่เครือข่ายทาง
สาธารณสุขผ่านระบบการประชุมทางไกล ได้ริเริ่ม
โดยมีแนวคิดจากผู้อ านวยการโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ นพ.ไชยเวช ธนไพศาล 
ที่เห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาใช้
พัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข     
 ขอขอบคุณ พญ.เยาวลักษณ์  จริยพงศ์-
ไพบูลย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์และ นพ.ส าเริง สีแก้ว ประธาน
องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายฯ ที่ให้การ
สนับสนุนการด าเนินงาน  รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ระบบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วม
ด าเนินการ 

Plan: การวางโครงการระบบ
ให้ความรู้สู่เครือข่ายเขต

สุขภาพล้านนา 3 

Do: จัดเตรียมเทคโนโลย ี
ติดต่อประสานงาน 

วางแผนการประชุมสื่อสาร
ทางไกลและเร่ิมน าร่อง 

Check: ทดสอบระบบและ
ท าแบบสอบถามการรับฟัง

และสอบถามหัวข้อ 
การบรรยาย 

Act: น าข้อแสนอแนะมา
ปรับปรุงระบบและเตรียม
เนื้อหาการบรรยายต่อไป 

บทความพิเศษ
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กรณีศึกษาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
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