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3ปีที่ 10 ฉบับที่ 1/2561

ความเป็นมา  

เชียงรายเวชสาร จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเป็นเวทีเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

แก่ผู้ท่ีอยู่ในวงการสาธารณสุข นับแต่ปี 2552 เป็นต้นมา และเชียงรายเวชสารได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ โดยมีการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม และ Electronic book ล่าสุด

เชียงรายเวชสารได้ก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง คือ ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ และอยู่ในฐานข้อมูล 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Center (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในปี พ.ศ. 2558 โดยมระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร 5 ปี คือ นับแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อส่งเสริมผลงานวิชาการวิชาชีพและนวตกรรมทางด้านงานโรงพยาบาล รวมทั้งเป็นสื่อกลาง

 ในการแลกเปลี่ยนและน�าเสนอบทความวิชาการ

• เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ ผลงานวิจัย และค้นคว้าทางด้านวิชาการ

• เป็นสื่อกลาง ประสานระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข

• ส่งเสริมความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ของบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ทุกระดับ และทุกสาขาวิชาชีพ

• เป็นศูนย์รวมบทความทางวิชาการทางการแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้น�าไปใช้ประโยชน์

 ขององค์ความรู้อย่างถูกต้อง

ก�าหนดการตีพิมพ์  ราย  6  เดือน ปีละ 2 ฉบับ 

ก�าหนดการออก  เดือน มิถุนายน และ ธันวาคม

ที่ปรึกษา 

นายแพทย์ไชยเวช   ธนไพศาล    ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์สมศักดิ์   อุทัยพิบูลย์    รองผู้อ�านวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1

นายแพทย์ส�าเริง   สีแก้ว    รองผู้อ�านวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2

แพทย์หญิงศิรินิภา  อินทรพาณิชย์   รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการ

       และสนับสนุนบริการสุขภาพ

แพทย์หญิงเยาวลักษณ์  จริยพงศ์ไพบูลย์   รองผู้อ�านวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์

นายแพทย์ศุภเลิศ  เนตรสุวรรณ    รองผู้อ�านวยการฝ่ายปฐมภูมิ

นางสาวประกายแก้ว  ก๋าค�า    รองผู้อ�านวยการฝ่ายการพยาบาล

นายพศิน  แสงสมเรือง    รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร
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บรรณาธิการ 
  นายแพทย์วัฒนา วงศ์เทพเตียน  นายแพทย์เชีย่วชาญด้านเวชกรรม สาขาอายรุกรรม/

      อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

 ผศ.(พิเศษ) ภญ.สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ  เภสัชกรช�านาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม

กองบรรณาธิการ 

แพทย์หญิงนลวันท์ เชื้อเมืองพาน       นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม/

      อายุรศาสตร์ โรคเลือด  

แพทย์หญิงมารยาท พรหมวัชรานนท์  นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ

      กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู /เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพทย์หญิงกรรณิการ์ ไซสวัสดิ์      นายแพทย์ช�านาญการพเิศษ กลุม่งานสตูนิารเีวชกรรม/

      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/ศัลยศาสตร์ช่องปาก 

เภสัชกรพิษณุ แสงรัตน์   เภสัชกรช�านาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม

นางวรางคณา ธุวะค�า     พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ 

      งานห้องผู้ป่วยหนัก (NICU) 

นางสาวปนัดดา อินทรลาวัณย์   พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ งานตรวจและ

      รักษาพยาบาลพิเศษ (หน่วยตรวจหัวใจ)

นางเพ็ญจันทร์ กุลสิทธิ์      พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ งานป้องกัน

      และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

นางสาวโสภิตา ขันแก้ว   พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ งานผู้ป่วยใน

      (ศูนย์แพทยศาสตร์)

นางปิยภัทร นิรุกติศานติ์          บรรณารักษ์ช�านาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

      กลุ่มอ�านวยการ

นายเนาวรัตน์ กันยานนท์       นักเทคนิคการแพทย์ช�านาญการ

      กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก

นางสิริเพ็ญ ขันทะ      พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ การแพทย์แผนไทยและ            

      แพทย์ทางเลือก  

นางสาวชัชชญา สุขเกษม   นกัสงัคมสงเคราะห์ช�านาญการ กลุม่งานสงัคมสงเคราะห์ 

นางสาวจตุพร พันธะเกษม   นักวิชาการสาธารณสุข 
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กองบรรณาธิการจากภายนอก
แพทย์หญิงพัชรี ขันติพงษ์      นักวิชาการอิสระ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

      (ข้าราชการบ�านาญ) อายุรกรรม / อายุรศาสตร์

แพทย์หญิงรวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล   นักวิชาการอิสระ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

      (ข้าราชการบ�านาญ) กุมารเวชกรรม/

      กุมารเวชศาสตร์ ,เวชศาสตร์ครอบครัว

ผศ.ภก.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว    มหาวทิยาลยัพะเยา คณะเภสชัศาสตร์ วธิวีจิยัชวีสถติิ

      ระบาดวิทยาระเบียบ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

        การวิเคราะห์อภิมาน โรคหลอดเลือดหัวใจ

ดร.สุภาพร ตรงสกุล     อาจารย์ประจ�าสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จิตวิทยาสุขภาพ

      การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

เลขา
นางสาวลักตณา ยะนา    เจ้าพนักงานธุรการ ช�านาญงาน 

นางสาวกิตติการ หวันแก้ว    นักวิชาการสาธารณสุข 

ฝ่ายศิลป์ / สารสนเทศ
นายภาณุวัฒน์ สงวนศักด์      นักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทย์ศาสตร์

นายถิรวัฒน์ ขยันขาย    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
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ค�าชี้แจงในการส่งบทความ 
เชียงรายเวชสาร (Chiangrai Medical Journal) จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเป็นเวที

เสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยแก่ผู้ที่อยู่ในวงการสาธารณสุข มีความยินดีรับลงพิมพ์บทความวิชาการด้าน

การวิจัยจากงานประจ�า ตลอดจนบทความด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการให้บริการของ 

โรงพยาบาล ดังนี้           

1. บทความเป็นภาษาไทย  และมีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ

2. เป็นบทความที่ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน ยกเว้นกองบรรณาธิการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

งานหรือต่อผู้อ่านส่วนใหญ่

3. บทความวิชาการด้านการวิจัย ต้องผ่านการรับรองโครงการวิจัย ด้านจริยธรรมในการศึกษาวิจัย  

ทางชีวเวชศาสตร์ (Certificate of Approval)

4. บทความจะส่งผ่านการประเมินจากผู ้เชี่ยวชาญในสาขานั้นก่อนตอบรับการเผยแพร่และ 

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานแก้ไขต้นฉบับและพิจารณาตอบรับการเผยแพร่ในวารสาร

ประเภทของบทความ 

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles) เป็นรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัยที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพและ/ 

หรือ การพัฒนาระบบสาธารณสุข ควรประกอบด้วยล�าดับเนื้อเรื่องดังต่อไปนี้ ช่ือเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ค�าส�าคัญ บทน�า วิธีการศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ์ ข้อสรุป กิตติกรรมประกาศ 

และเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 12 หน้าพิมพ์

รายงานผู้ป่วย (Case Report) เป็นรายงานของผู้ป่วยที่น่าสนใจ หรือภาวะที่ไม่ธรรมดาหรือที่เป็นโรค 

หรือกลุ่มอาการใหม่ท่ีไม่เคยรายงานมาก่อน หรือพบไม่บ่อย ไม่ควรกล่าวถึงผู้ป่วยในภาวะนั้น ๆ เกิน 3 ราย 

โดยแสดงถงึความส�าคญัของภาวะทีผิ่ดปกต ิการวนิจิฉัยและการรกัษา รายงานผูป่้วยมลี�าดบั ดงันี ้บทคดัย่อ บทน�า 

รายงานผู้ป่วย วิจารณ์อาการทางคลินิก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เสนอความคิดเห็นอย่างมีขอบเขต สรุป 

กิตติกรรมประกาศและเอกสารอ้างอิง (ถ้าจะแสดงรูปภาพต้องแสดงเฉพาะที่จ�าเป็นจริง ๆ  และได้รับความยินยอม

จากผู้ป่วยหรือผู้รับผิดชอบ)

บทความฟื้นฟู วิชาการ (Review Articles) เป็นบทความททบทวนหรือรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

จากวารสารหรือหนงัสือต่าง ๆ  ท้ังในและต่างประเทศ ประกอบด้วย บทน�า วธิการสบืค้นข้อมูลเนือ้หาทีท่บทวนบทวจิารณ์ 

และเอกสารอ้างอิง อาจมีความเห็นของผู้รวบรวมเพิ่มเติมด้วยก็ได้ ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 12 หน้าพิมพ์

บทความพเิศษ (Special Article) เป็นบทความประเภท กึง่ปฏทิศัน์กบับทความฟ้ืนฟวูชิาการทีไ่ม่สมบรูณ์

พอที่จะบรรจุเข้าเป็นบทความชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือเป็นบทความแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

ที่อยู่ในความสนใจของมวลชนเป็นพิเศษ ประกอบด้วยบทน�าเรื่อง บทสรุปและเอกสารอ้างอิง

บทปกิณกะ (Miscellany) เป็นบทความที่ไม่สามารถจัดเข้าในประเภทใด ๆ ข้างต้น เวชศาสตร ์

ร่วมสมัย (Modern Medicine) เป็นบทความภาษาไทยซึ่งอาจเป็นนิพนธ์ต้นฉบับส�าหรับผู้เร่ิมต้นเขียนบทความ

หรือบทความอภิปรายวิชาการเกีย่วกับโรคหรือปัญหาที่พบบ่อยและ/หรือ มีความส�าคัญ น่าสนใจ และช่วยเพิ่มพูน

ความรู้ประสบการณ์และทักษะแก่ผู้อ่านในแง่ของการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Medical Education) เพื่อให้

ผู้อ่านมีความรู้และรับถ่ายทอดประสบการณ์ให้ทันสมัยในการด�ารงความเป็นแพทย์ที่มีมาตรฐาน ในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม
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จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to Editor) หรือ จดหมายโต้ตอบ (Correspondence) เป็นเวทีใช้ติดต่อ

โต้ตอบ ระหว่างนกัวชิาการผูอ่้านกบัเจ้าของบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสาร ในกรณผีูอ่้านมข้ีอคดิเห็นแตกต่างต้องการ

ชี้ให้เห็นความไม่สมบูรณ์หรือข้อผิดพลาดของรายงาน และบางครั้งบรรณาธิการอาจวิพากษ์ สนับสนุนหรือโต้แย้ง

ส่วนประกอบของบทความ 

ชื่อเรื่อง สั้น แต่ได้ใจความ ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับบทความทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้เขียน  เขียนตัวเต็มทั้งชื่อตัวและนามสกุลทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งวุฒิการศึกษาและ 

 สถานที่ท�างาน รวมทั้งบอกถึงหน้าที่ของผู้ร่วมนิพนธ์ในบทความ 

เนื้อหา เขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ เนื้อเรื่องสั้น กะทัดรัดแต่ชัดเจน ใช้ภาษาง่าย ถ้าเป็นภาษาไทย  

 ควรใช้ภาษาไทยมากที่สุด ยกเว้น ศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลไม่ได้ใจความหากจ�าเป็นต้องใช้ค�า 

 ย่อต้องเขียนค�าเต็มเมื่อกล่าวถึงครั้งแรก บทความควรประกอบด้วย บทน�าอย่างสมบูรณ์ตาม 

 หัวข้อโดยละเอียดที่ปรากฏในค�าแนะน�า แบะไม่ควรระบุชื่อของผู้ป่วยไว้ในบทความ

บทคัดย่อ เป็นรูปแบบมีโครงสร้าง โดยย่อเฉพาะเนื้อหาส�าคัญเท่านั้น ให้มีบทคัดย่อทั้ง ภาษาไทย  

  และภาษาอังกฤษ อนุญาตให้ใช้ค�าย่อที่เป็นสากล สูตร  สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ สถิติ 

  ใช้ภาษารัดกุม ประกอบไปด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ชื่อผู้นิพนธ์และสถานที่

  ท�างานทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย/ABSTRACT ความเป็นมา/

  BACKGROUND วัตถุประสงค์/OBJECTIVE วิธีการศึกษา/METHODS ผลการศึกษา/

  RESULTS สรุปและข้อเสนอแนะ/CONCLUSIONS AND DISCUSSIONS 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�าไปใช้

  ในการบรรจุดัชนีเรื่องส�าหรับการค้นคว้า

เอกสารอ้างอิง (Reference)
   ให้ใช้แบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) ใส่หมายเลขเรียงล�าดับที่อ้างถึงในบทความ โดยพิมพ์ระดับ  

   เหนือข้อความที่อ้างถึง ส่วนการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ การย่อชื่อวารสารใช้ตาม Index Medicus

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.

1.2 หนังสือที่มีผู้แต่ง 2 - 6คน

   - Linn WD, Wofford MR, O’Keefe ME, Posey LM.  Pharmacotherapy in primary care. 

New York: McGraw Hill; 2009



9ปีที่ 10 ฉบับที่ 1/2561

เอกสารอ้างอิง (Reference) ต่อ
1.3 หนังสือที่มีผู้แต่งมากกว่า 6 คน

 -  Fofmeryr GJ, Neilson JP, Alfirevic Z, Crowther CA, Gulmezglu AM, Hodnett ED et al. 

A Cochrane pocketbook: Pregnancy and childbirth.  Chichester, West Sussex, England:  

John Wiley & Son Ltd; 2008.

1.4 หนังสือที่มีบรรณาธิการ (Editor as Author)

 -  Gilstrap LC, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors.  Operative obstetrics.  2nd ed.   

New York : McGraw-Hill; 2002.

1.5 หนังสือที่มีผู้แต่งเป็นองค์กร หน่วยงาน สถาบัน (Organization as Author)

 -  Health Information Unit, Bureau of Health Policy and Strategy, Office of Permanent  

Secretary Statistics.  Number and death rate per 100,000 population of first 10 leading cause 

groups of death 2007-2011.  Nonthaburi: Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health; 

2011.

 -  American Psychiatric Association.  Diagnostic and statistical manual of mental 

disorder.  5th ed. Virginia : American Psychiatric Publishing; 2013. 

2. บทหนึ่งในหนังสือ (Chapter in Book)

 ผู้แต่งบทที่อ้าง. ชื่อบท. ใน : ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์

 (ระบุในการพิมพ์ครั้งที่2). เมืองที่พิมพ์ : ส�านักพิมพ์; ปีพิมพ์.น.เลขหน้าเริ่มต้นบท - เลขหน้าสุดท้ายบท

  - Meltzer Ps, Kallioniemi A, Trent JM.  Chromosome alterations in human solid tumors. 

In : Vogekstein B, Kinzler KW, editors, The genetic basis of human cancer.  New York :\McGraw-

hill; 2002.p.93-113

3. รายงานการประชุม (Conference proceedings)

 ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง.  ชื่อการประชุม; วัน เดือน (ย่อ) ปีที่ประชุม.

 สถานที่จัดประชุม.เมืองที่พิมพ์ : ส�านักพิมพ์; ปีพิมพ์.             

  - Kimura J, Shibasamki H, editors.  Recent advances in clinical neurophysiology.  Proceedings 

of  the 10th InternationalCongress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, 

Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

4.  วิทยานิพนธ์ (Dissertation)

 ชื่อผู้นิพนธ์.  ชื่อเรื่อง[ประเภทปริญญา].  เมืองที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่: ชื่อมหาวิทยาลัย; ปีพิมพ์

  - Mooksombud N.  The opinion of morals and factors correlated among hight school student 

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

  - Borkowski MM.  Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic America 

[dissertation].  Mount Pleasant(MI): Central Michigan University; 2002.
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เอกสารอ้างอิง (Reference) ต่อ
5. บทความวารสาร (Articles in Journals) 

 ชื่อผู้เขียน.  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร.  ปีพิมพ์;ปีที่(ฉบับที่) :  

 เลขหน้าเริ่มต้นบทความ - เลขหน้าสุดท้ายบทความ.
 5.1  ผู้แต่ง 1-6 คน ลงรายการทุกคน
 -  Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV- infected patients.N 
EnglJ 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 Alzh eimer’s, new research suggests.  Heart Advis 2003; 6 (1) : 4-5.
 5.5  วารสารที่มีฉบับเพิ่มเติมของปีที่พิมพ์ (Volume with Supplement)
 - Geraud G, Spierings EL, Keywood C.  Tolerability and safety of frovatriptan with short- 
and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache.   
2002;42 Suppl2:S93-9.  
 5.6 วารสารที่มีฉบับเพิ่มเติมของฉบับที่พิมพ์ (Issue with Supplement)
  - Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology.2002;58 
(12 Suppl 7) : S6-12.   
 5.7 วารสารที่แบ่งเป็นตอน (Part) และบทความที่อ้างถึงอยู่ตอนหนึ่งของปีที่พิมพ์ (Volume with Part)
  - Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. 
Int J Psychoanal. 2002;83(Pt2):491-5   
 5.8 วารสารที่แบ่งเป็นตอน (Part) และบทความที่อ้างถึงอยู่ตอนหนึ่งของฉบับที่พิมพ์ (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.
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เอกสารอ้างอิง (Reference) ต่อ
6.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต (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.

 6.2 บทความวารสารทางอนิเทอร์เนต็ทีม่เีลขประจ�าบทความแทนเลขหน้า ให้ใช้ค�าตามส�านกัพมิพ์เช่น “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 และให้ระบุวันที่เว็บไซต์นั้นมีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมด้วย (ถ้ามี)

ชื่อเว็บไซต์[อินเทอร์เน็ต].  ชื่อเมืองหรือประเทศเจ้าของเว็บไซด์: ชื่อองค์กรหรือบริษัทเจ้าของเว็บไซต์; ปีที่จด

ทะเบียน หรือปีที่เริ่มเผยแพร่เว็บไซต์[ปรับปรุงเมื่อ วัน เดือน(ย่อ) ปี ; สืบค้นเมื่อวันที่ เดือน(ย่อ)ปี].  จาก : URL

  -   Cancer - Pain.org[Internet].  New York: Association of Cancer Online Resources, Inc;2000-

01[updated 2002  May 16; cited 2002 Jul 9].  Available from: http://www.cancer-pain.org/.

  -  Medscape Pharmacists[Internet].  New York: WebMD;1994-2009:[update 2009 Jun 9; 

cited 2009 Jun11]. Available from: http://www.medscape.com/pharmacists  

 6.5 ฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Database online)

ชื่อฐานข้อมูล [อินเทอร์เน็ต].ชื่อเมืองหรือประเทศเจ้าของฐานข้อมูล :ชื่อองค์กรหรือบริษัทเจ้าของฐานข้อมูล, ปีที่

จดทะเบียนหรือปีที่เริ่มเผยแพร่ฐานข้อมูล[ปรับปรุงเมื่อวันที่ เดือน(ย่อ)ปี;สืบค้นเมื่อวันที่ เดือน(ย่อ)ปี]. จากURL

  -  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]. Availablefrom: http://www.nlm.nih.gov/archive//20061212/mesh/jablonski/syndrome_title.html.  
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การส่งบทความเพื่อสมัครตีพิมพ์

สามารถส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

 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   

  หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซต์  http://www.crhopital.org/CMJ 
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            สารจากบรรณาธิการ  

  ในพ. ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 รฐับาลได้ก�าหนดแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพฒันา

สมุนไพรไทย เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1.ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศ 2.พัฒนาอุตสาหกรรม และการตลาดสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพระดับสากล  

3.ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการรักษาโรคและสร้างเสริมสุขภาพ และ 4.สร้างความ

เข้มแขง็ของการบรหิารและนโยบายของภาครฐัเพือ่การขบัเคลือ่นสมนุไพรไทยอย่างยัง่ยนื 

 ในเนื้อหาของ เชียงรายเวชสาร ฉบับนี้ ประกอบด้วยนิพนธ์ต้นฉบับที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้สมุนไพร และผลติภณัฑ์สมนุไพรของผูส้งูอายทุีป่่วยด้วยโรคความดนัโลหติสงู  และ

บทความพิเศษที่น�าเสนอเรื่องราวของใบยาสูบ ซึ่งจริงๆ ก็มีสรรพคุณเป็นยาได้ แต่เนื้อหา

ในเล่มนี้เน้นทางแง่ลบ เกี่ยวกับ โรคพิษใบยาสูบสด ซึ่ง 2 เรื่องนี้นับเป็นเรื่องราวที่เข้ากับ

แผนแม่บทแห่งชาติดังกล่าว

 ส่วนเนือ้หาอืน่ๆ ในฉบบันี ้ยงัคงเข้มข้นด้วยเนือ้หารวมถึง 18 เรือ่ง โดยฉบบันีป้ระกอบ

ด้วยนิพนธ์ต้นฉบับทางด้านทันตกรรม เกี่ยวกับช่องปากและฟัน ถึง 2 เรื่อง นับได้ว่าเป็น

วารสารวิชาการทีม่ีเนือ้หาเกีย่วข้องกบัสหสาขาวชิาชีพ สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ในการ

จัดท�าเชียงรายเวชสาร ซึ่งทีมบรรณาธิการทุกท่านตั้งใจยิ่งที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 ท้ายสุดน้ีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเชียงรายเวชสารจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และช่วย 

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย ประชาชน และองค์กรต่อไป

         สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ

           16 มิถุนายน 2561
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บทคัดย่อ

ความเป็นมา

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด Non ST Elevation-Acute Coronary Syndrome (NSTE-ACS) 

เป็นภาวะผิดปกติที่พบมากและมีความหลากหลายในการพยากรณ์โรค กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต

หรือเกิดผลแทรกซ้อนจากโรคหัวใจขาดเลือด (Risk Stratification) ควรได้รับการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด 

(Coronary Angiography : CAG) อย่างเร่งด่วน การพัฒนาแบบประเมินคัดกรองความรุนแรงในการตัดสินเลือก

ล�าดับการเข้าตรวจสวนหัวใจ น่าจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์

เพื่อเปรียบเทียบการลดระยะเวลาการรอคอยการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง 

และสูงมากโดยใช้และไม่ใช้แบบประเมินคัดกรองความรุนแรงผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด NSTE-ACS

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วย ชนิด Screening Intervention Research โดยใช้รูปแบบ 

Historical Intervention Controlled ในผู้ป่วยกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดชนิด NSTE-ACS ที่เข้ารับการรักษา

ในหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 

ถึง กันยายน 2560 โดยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในช่วงมีนาคม ถึง กันยายน 2560 เป็นกลุ่มที่ใช้แบบประเมิน 

คดักรองฯ รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบบนัทกึ วเิคราะห์เปรยีบเทยีบกลุม่ ด้วยสถิต ิexact probability test และ t-test

ผลการศึกษา

ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด NSTE-ACS 357 ราย (กลุ่มควบคุม 214 ราย และกลุ่มทดลอง 143 ราย) 

หลังการใช้แบบคัดกรองความรุนแรงช่วยลดเวลารอตรวจสวนหัวใจ เฉลี่ยลงได้ 43.33 วัน ลดจ�านวนผู้ป่วยที่เกิด 

กล้ามเนือ้หวัใจซ�า้ระหว่างรอตรวจสวนหวัใจได้ 79% และลดจ�านวนผูป่้วยทีเ่สยีชวิีตระหว่างรอตรวจสวนหวัใจ ได้ 89%

สรุปผลและเสนอแนะ

การใช้แบบประเมินคัดกรองความรุนแรงของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด NSTE-ACS สามารถ

ช่วยคัดกรองผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการตรวจสวนหัวใจตามความเสี่ยงของโรค และความจ�าเป็นของผู้ป่วยในการเข้ารับ

หัตถการสวนหัวใจได้

ค�าส�าคัญ  NSTE-ACS, Screening for CAG, ลดระยะเวลารอตรวจสวนหัวใจ 

*หน่วยสวนหัวใจและหลอดเลือด รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
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ประสิทธิผลของการใช้แบบประเมินคัดกรองความรุนแรงของผู้ป่วย
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ชนิด NSTE-ACS เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย

การตรวจสวนหัวใจในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
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ABSTRACT 

BACKGROUND

Non ST elevation-Acute Coronary Syndrome (NSTE-ACS) is the common disease with 

varying prognosis. Risk stratification for invasive treatment is needed to define severe patients 

to go on coronary intervention. Screening form had been developed to choose those patients 

to invasive properly management. 

OBJECTIVE

To compare waiting time and clinical outcomes of NSTE-ACS patients before and after 

screening form were used.

METHODS

This is screening intervention research with historical intervention controlled. All NSTE-ACS 

patients who visited between May 2016 – September 2017 were subjects. We used screening form 

in NSTE-ACS patients who visited between March to September 2017. We collected data by using 

clinical record form and compared clinical outcomes by using exact probability test และ t-test. 

RESULTS

There are 357 Patients in this study. The controlled group was 214 cases and study group 

was 143 cases. After using screening form, the decreasing of waiting time for coronary procedures 

was 43.33 days, the myocardial infarction recurrent was 79% and mortality in patients waiting 

for coronary intervention was 89%

CONCLUSTONS AND DISCUSSIONS

The screening forms for coronary procedures had effectiveness for select patients to 

proceeds to invasive strategy and improve clinical outcomes.

KEYWORDS  NSTE-ACS, Screening for CAG, Reduce waiting time for CAG
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ความเป็นมา

ผูป่้วยกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืดชนดิ Non ST 

Elevation-Acute Coronary Syndrome (NSTE-

ACS) เป็นผู้ป่วยที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม 

ผูป่้วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนั (Acute 

Coronary Syndrome) ที่มีอาการเจ็บหน้าอก 

แต่ไม่มีกล้ามเนื้อหัวใจตาย มีการเปลี่ยนแปลงของ 

คลืน่ไฟฟ้าหัวใจแบบไม่มกีารยกตวัของ ST segment 

ซึง่กลุม่น้ีมักมีสาเหตจุากรอยโรคในหลอดเลอืดหวัใจ คอื 

ไม่อุดตันจนหมดจึงท�าให้เกิดการขาดเลือดเฉพาะ

บรเิวณเย่ือบุด้านในของหวัใจเท่าน้ัน1 โดยผูป่้วยกลุม่น้ี 

มีความหลากหลายในการพยากรณ์โรค จึงจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องจ�าแนกกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ 

เสยีชวิีตหรอืเกดิผลแทรกซ้อนจากโรคหวัใจขาดเลอืด

เพื่อแก้ไขหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ที่มีการตีบแคบ 

ตามล�าดบั (Risk Stratification) ในกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสูง 

หรอืสงูมากจงึควรได้รบัการตรวจสวนหวัใจและหลอดเลอืด  

(Coronary Angiography : CAG) ตามความเร่งด่วน 

เพื่อให ้ผู ้ป ่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป2  

จากแนวทางการปฏิบัติเพื่อให ้การดูแลผู ้ป ่วย 

กลุม่กล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืด ชนดิ NSTEMI/UA ของ 

European Society of Cardiology (ESC) และของ 

American Heart Associate/American College 

of Cardiology (AHA/ACC) ควรได้รับการตรวจ 

สวนหัวใจและหลอดเลือดภายใน 24-72 ชั่วโมง  

ภายหลังการเกิด event3,4 ในขณะเดียวกันในกลุ่ม 

ที่มีความเส่ียงน้อย ควรได้รับการยืนยันอีกครั้ง 

ด้วยการประเมินสมรรถภาพหลอดเลือดหัวใจ เพ่ือ

วนิิจฉยัหลอดเลอืดหวัใจและน�าไปสูก่ระบวนการรกัษา

ด้วยการขยายหลอดเลอืด และป้องกนัภาวะกล้ามเนือ้

หวัใจขาดเลอืดต่อไป5

จากข้อมูลผู้ป่วย NSTE-ACS ในโรงพยาบาล

เชยีงรายประชานเุคราะห์ ระหว่าง เดอืนพฤษภาคม 

ถึง เดือนกันยายน 2559 จ�านวน 134 คน พบว่า

มีเพียง 40 รายที่ได้รับการตรวจสวนหัวใจภายใน  

72 ชัว่โมง คดิเป็น 29.85% ของผูป่้วยกลุม่นี ้มรีะยะเวลา 

การรอคิวเพือ่การตรวจสวนหัวใจเฉลีย่ 14 วนั และ

ระยะเวลารอคิวนานสูงสุด 130 วนั จากการวเิคราะห์

ปัญหาพบว่า การจดัล�าดบัผู้ป่วยเพือ่เข้ารบัการตรวจ

สวนหัวใจเรียงล�าดับตามระยะเวลาที่เข้ารับบริการ 

ในโรงพยาบาล ไม่ได้ประเมนิหรอืจัดเรยีงตามความรุนแรง 

ของโรคในผูป่้วยแต่ละราย ท�าให้ผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงู 

ไม่ได้รับการตรวจสวนหัวใจในเวลาท่ีเหมาะสม  

เกดิความล่าช้าในการรกัษา และผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งน้อย 

หรือกลุ่มอาการทีค่ล้ายผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจเฉียบพลัน 

ได้รบัการตรวจรกัษาก่อน ท�าให้ได้รับความเสีย่งในตรวจ

สวนหวัใจโดยไม่จ�าเป็น (ความเส่ียง 0.1%)6

ทมีหน่วยสวนหัวใจและหลอดเลอืดโรงพยาบาล

เชียงรายประชานุเคราะห์ จึงได้จัดท�าแบบประเมิน

คัดกรองผู้ป่วย NSTE-ACS ในการแยกกลุ่มผู้ป่วย

ตามความเสี่ยงของโรคเพื่อตัดสินเลือกล�าดับการ 

เข้าตรวจสวนหวัใจ ซึง่ในแบบประเมนิคัดกรองผูป่้วยได้

ใช้อาการแสดงทางคลินกิ  ระดบัของเอน็ไซด์ในเลือด 

(Biomarkers) ทีม่รีะดบั Cardiac troponin หรอื CK-

MB สูงผิดปกต ิ และ Risk score ทีน่ยิมใช้มากทีสุ่ด

ในการท�านายความเสีย่งต่อการเกดิ cardiac events 

ของผู้ป่วย NSTE-ACS ในระยะส้ันและระยะกลางคือ 

TIMI risk score (Thrombolysis In Myocardial 

Infarction) และ  GRACE score (Global Registry 

of Acute Coronary Events)2 แล้วจัดแยกเป็น 4 กลุม่  

คือ กลุ่มทีม่คีวามสูงมาก (very high risk) กลุ่มทีม่ี 

ความเสีย่งสงู (High risk) กลุม่ท่ีมีความเสีย่งปานกลาง 

(Moderate risk) และกลุ่มความเส่ียงต�า่ (Low risk)7 

โดยจดัให้กลุ่ม Very high risk ได้รบัการท�าหตัถการ

สวนหวัใจภายใน 24 ช่ัวโมง กลุม่ High risk ได้รับ 

การท�าหัตถการสวนหัวใจภายใน 72 ชั่วโมงและ 

กลุ่ม Moderate risk และ Low risk ให้ไปประเมนิ

สมรรถภาพหวัใจ (Risk stratification) โดยวธิ ีNon-

invasive stress test ได้แก่ Exercise stress test 

(EST) Dobutamine stress Echocardiogram (DSE) 

ก่อน ซึง่การคดักรองนีไ้ด้ใช้ด�าเนนิการมาระยะหนึง่แล้ว

และได้ผลดต่ีอผู้ป่วย
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ดงันัน้ ผูว้จิยัได้ตดิตามผูป่้วยทีผ่่านการคดักรอง

และได้รับการสวนหัวใจตามล�าดับ มาศึกษาเพ่ือน�า 

ผลการวจิยัทีไ่ด้จะเป็นการยนืยนัถงึประสทิธภิาพของ

แบบประเมนิคัดกรองทีท่างทมีโรคหัวใจได้สร้างขึน้และ

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลการดูแล 

ผูป่้วย NSTE-ACS ต่อไป

วตัถปุระสงค์

1. ศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการรอคอย

ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดที่ใช้ และไม่ใช้แบบ

ประเมินคัดกรองความรุนแรง ของผู้ป่วยกล้ามเน้ือ

หัวใจขาดเลือดชนิด NSTE-ACS

2. ศึกษาเปรียบเทียบอาการและอาการแสดง

ขณะรอการตรวจสวนหัวใจ ของผู้ป่วยกล้ามเน้ือ

หัวใจขาดเลือดชนิด NSTE-ACS ที่ใช้ และไม่ใช้แบบ

ประเมินคดักรองความรนุแรงของผูป่้วยกล้ามเนือ้หวัใจ 

ขาดเลือดชนิด NSTE-ACS

วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังจาก

เวชระเบียนผู้ป่วย ชนิด Screening Intervention 

Research โดยใช้รูปแบบ Historical Intervention 

Controlled 

ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ป่วย

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ชนิด NSTE-ACS ที่เข้า

รับการรักษาในหน่วยสวนหัวใจและหลอดเลือด  

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่างช่วง

เดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน 2560 โดยกลุ่มศึกษา

คอื ผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการรกัษาในช่วงมนีาคม ถงึ กนัยายน 

2560 เป็นกลุ่มทีใ่ช้แบบประเมนิคดักรองความรุนแรง 

ของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด NSTE-ACS 

และผู้ป่วยที่ปฏิเสธ CAG มีไข้  ผู้ป่วย Acute kidney 

injury (AKI) จะถูกคัดออกจากการศึกษาครั้งนี้

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค�านวณจากสถิต ิ

การสวนหัวใจผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ชนิด 

NSTE-ACS ปี 2559 (ข้อมูลหน่วยสวนหัวใจและ 

หลอดเลือด รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์) ที่ผ่านมา  

โดยคาดว่าผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจน้อยกว่า 

72 ชั่วโมง เพิ่มมากกว่า 50% ก�าหนดการทดสอบ

เป็น one-sided ด้วยความคลาดเคล่ือนชนิดที่หนึ่ง 

(significance) ที่ 5% และ power 80% ratio of 

sample size 1 เท่า ได้จ�านวนผู้ป่วยกลุ่มไม่ใช้แบบ

คัดกรอง 83 รายและกลุ่มใช้แบบคัดครอง 83 ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบประเมินคัดกรองความรุนแรงของ 

ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ชนิด NSTE-ACS  

ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบความ 

เทีย่งตรงตามเนือ้หา (Content Validity) โดยผูท้รงคณุวฒุ ิ

จ�านวน 3 ท่านได้แก่ อายรุแพทย์สาขาโรคหวัใจ 2 ท่าน  

และหัวหน้าหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 1 ท่าน ได้ค่า 

ความตรงของเนื้อหาเท่ากับ 0.81 และตรวจสอบ 

ความสอดคล้องภายในของเครือ่งมอื (Reliability) โดย

ผู้ประเมิน 2 คนระหว่างผู้วิจัย และพยาบาลวิชาชีพ

และนกัเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก หน่วยสวนหวัใจ

และหลอดเลอืด รพ.เชยีงรายประชานเุคราะห์จ�านวน 

5 คนๆ ละ 5 ครั้ง ซึ่งผู้วิจัยประเมินร่วมกันจนครบ

ทุกคน น�าค่าการประเมินของทั้ง 5 คนมาหาค่าความ

เที่ยงระหว่างผู้ประเมิน ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 

ชนิด NSTE-ACS ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง แบ่งออกเป็น 

3 ส่วนได้แก่

ส่วนที ่1  ข้อมลูลกัษณะทัว่ไป ประกอบด้วย เพศ 

อาย ุการวนิจิฉยัโรค ระดับความเสีย่งภาวะแทรกซ้อน

ของโรค  ลักษณะความเสี่ยง

ส่วนที ่2 ข้อมลูการนอนโรงพยาบาล ประกอบด้วย  

วันที่นอน วันท่ีได้ตรวจสวนหัวใจ ระยะเวลาท่ีรอ  

อาการแสดงขณะรอตรวจสวนหัวใจ 

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสวนหัวใจ

การวิจัยนี้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

พิจารณาด้านจริยธรรมในการศึกษาวิจัยทาง 

ชวีเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์
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ค�าจ�ากัดความที่ใช้ในการวิจัย

แบบประเมินคัดกรองความรุนแรงของผู้ป่วย

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ชนิด NSTE-ACS หมายถึง

การจ�าแนกระดบัความเสีย่งของโรคโดยพจิารณาจาก

การประเมนิอาการและอาการแสดงท่ีมโีอกาสจะเกดิ

ความรุนแรงของผลกระทบจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจ 

ขาดเลือด ชนิด NSTE-ACS

ระยะเวลาการรอคอยการตรวจสวนหัวใจ หมายถงึ 

ช่วงระยะเวลาที่ผู ้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าภาวะ 

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ชนิด NSTE-ACS จนถึง 

การได้รับการตรวจสวนหัวใจ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจ

ขาดเลอืด ชนดิ NSTE-ACS ทีไ่ด้รบัการตรวจสวนหวัใจ

ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 2559 โดยใช้แบบ

บนัทกึข้อมลูเพือ่เป็นข้อมลูก่อนใช้แบบประเมนิคดักรอง

ความรุนแรงของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ชนิด 

NSTE-ACS

2. ข้อมูลผู้ป่วยหลังใช้แบบประเมินคัดกรองฯ

ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาแนวปฏิบัติโดย

2.1 ผู้วิจัยน�าแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น โดย

ในชุดมีแนวทางการปฏิบัติ แนวทางการวินิจฉัย  

การประเมินความเส่ียง  standing order ไปไว้ใน 

หอผูป่้วยอายกุรรม เพ่ือให้พยาบาลวชิาชีพให้การดแูล

ผู้ป่วยที่เป็นทิศทางเดียวกัน

2.2 แพทย์เจ้าของไข้ตรวจสอบความถกูต้อง

ของการวนิจิฉยัและประเมนิคดักรองความรนุแรงของ

ผูป่้วยกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืด ชนดิ NSTE-ACS ก่อน

ส่งข้อมูลผู้ป่วยมาที่หน่วยสวนหัวใจและหลอดเลือด 

2.3 พยาบาลหน่วยสวนหวัใจและหลอดเลือด 

ประเมินผู้ป่วยตามแบบฟอร์มท่ีพฒันาขึน้ แล้วจ�าแนก

ผู้ป่วยดังนี้

2.3.1 ระดับความเสี่ยงเป็น high risk 

และ vary high risk จะได้คิวนัดภายใน 72 ชั่วโมง

2.3.2 ระดบัความเสีย่งเป็น intermediate 

to low risk ต้องส่งผู้ป่วยไปประเมินภาวะหัวใจ

ขาดเลือดโดยการท�า Non-invasive test ก่อนด้วย 

Exercise stress test(EST) หรอื Dobutamine stress 

echocardiography (DSE) เม่ือได้ผลบวก (positive)  

จะได้วันนัด CAG ไม่เกิน 45 วัน

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปด้วยการแจกแจง

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่ด้วยสถิต ิexact probability 

test และ t-test ก�าหนดนยัส�าคญัทางสถติทิี ่p<0.05

2. วิเคราะห์ผลการใช้แบบคัดกรอง  ด้วยการ

แจกแจงความถี่ และร้อยละ เปรียบเทียบระหว่าง

กลุ่มด้วยสถิติ multivariable regression ก�าหนด

นัยส�าคัญทางสถิติที่ p<0.05

ผลการศึกษา 

มีผู้ป่วยเข้าการศึกษาวิจัยนี้ ทั้งหมด 357 ราย 

เปน็ผู้ป่วยก่อนใช้แบบคดักรอง 214 ราย และผูป้่วยที่

ใช้แบบคัดกรอง 143 ราย โดยผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มไม่มี

ความแตกต่างกันทางสถติ ิในเรือ่ง อาย ุเพศ แต่ผูป่้วย

กลุ่มได้ใช้แบบคัดกรองมีความแตกต่างกับกลุ่มไม่ได้

ใช้แบบคัดกรองในเรื่อง การวินิจฉัยเป็น Unstable 

angina (11.68% vs 63.64%; p<0.001) การวนิจิฉยั

เป็น Non STEMI และ/ หรอื Wellen’s sign (88.32% 

vs 36.36%; p<0.001) อยู่ในกลุ่ม high – very high 

risk (88.79% vs 39.16%; p<0.001) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไป

p-value

ไม่ได้ใช้แบบคัดกรอง

n = 143

ได้ใช้แบบคัดกรอง

n = 214ลักษณะ

ร้อยละจ�านวนร้อยละจ�านวน

อายุ (ปี)

0.40025.873731.786838 - 60

65.739458.4112561 - 80

8.39129.812181 - 91

0.315±9.7667.20±11.1166.05อายุเฉลี่ย (mean) (SD)

เพศ

0.19550.357257.48123ชาย

49.657142.5291หญิง

การวินิจฉัย

<0.00163.649111.6825Unstable angina

<0.00136.365288.32189Non STEMI

Risk

<0.00160.848711.2124Low - intermediate

39.165688.79190High - very high

ข้อมูลผู้ป่วยที่ศึกษาพบว่า ผู้ป่วยตรวจพบรอยโรค (disease) มากกว่า (83.89% vs 73.13%; p = 0.019)  

มีจ�านวนผู้ป่วยที่ได้ท�า CAG ภายใน 72 ชั่วโมงมากกว่า (70.09% vs 20.98%; p <0.001) ค่ามัธยฐานของเวลา

รอท�า CAG สั้นกว่า (2.0 vs 45 วัน; p <0.001) การเกิดเป็นซ�้าของ ACS (Recurrent MI) ระหว่างรอ CAG  

น้อยกว่า (0.47% vs 12.59%; p <0.001) และเสียชีวิตระหว่างรอ CAG น้อยกว่า (0.93% vs 6.99%; p = 0.004) 

กลุ่มที่ไม่ใช้แบบคัดกรองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ผลลัพธ์ข้อมูลผู้ป่วย

ภายหลังปรับความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ การวินิจฉัย ความเสี่ยงให้มีลักษณะคล้ายคลึงกันแล้ว  การใช้

แบบคัดกรองจะช่วยลดเวลารอ CAG เฉลี่ยลงได้ 43.33 วัน (95% CI; - 51.86, - 34.80, p< 0.001) ลดจ�านวน 

ผู้ป่วยที่รอมากกว่า 72 ชั่วโมงเหลือ 52% (ลดได้ 48%, 95% CI; - 0.63, - 0.41, p<0.001) ลดจ�านวนผู้ป่วยที่

เกิด recurrent MI ระหว่างรอ CAG เหลือ 21% (ลดได้ 79%, 95% CI; - 0.30, - 0.13, p<0.001) และลดจ�านวน 

ผู้ป่วยที่ Dead ระหว่างรอ CAG เหลือ 11% (ลดได้ 89%, 95% CI; - 0.18, - 0.04, p<0.001) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ผลการใช้แบบคัดกรองภายหลัง multivariable regression

p-value95% CIcoefผลของการใช้แบบคัดกรองต่อ

< 0.001   - 51.86, - 34.80- 43.33เวลารอ CAG เฉลี่ย (วัน)

< 0.001   - 0.63, - 0.41- 0.52จ�านวนผู้ป่วยที่รอ > 72 ชั่วโมง

< 0.001   - 0.30, - 0.13- 0.21จ�านวนผู้ป่วยที่เกิด recurrent MI ระหว่างรอ  CAG

< 0.001   - 0.18, - 0.04- 0.11จ�านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตระหว่างรอ  CAG

p-value

ไม่ได้ใช้แบบคัดกรอง

n = 143

ได้ใช้แบบคัดกรอง

n = 214ลักษณะ

ร้อยละจ�านวนร้อยละจ�านวน

ผล CAG

0.01926.873616.1134No disease

73.139883.89177Disease 1-3 vessel+LM

waiting time

<0.00120.983070.09150<72 ชม.

79.0211329.9164>72 ชม.

<0.0014 - 83451 - 42Median (IQR; Percentiles 25-75)

อุบัติการณ์ระหว่างรอ CAG

<0.00112.59180.471Recurrent MI

0.0046.99100.932Dead
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สรุปและข้อเสนอแนะ

การใช้แบบประเมินคัดกรองความรุนแรงจะ

พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจใน 72 ชั่วโมง เป็น

ผู้ป่วย Non STEMI มากถึงร้อยละ 87.85 ในขณะที่ 

ผูป่้วยทีเ่ป็น Unstable angina มเีพยีงร้อยละ 11.68 

นอกจากน้ัน ยังพบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ใช้แบบประเมิน 

คดักรองความรุนแรงเป็นกลุม่ผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งระดบั 

high–very high Risk มากกว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยง 

ระดับ Low risk–intermediate risk อย่าง 

มีนัยส�าคญัทางสถติิ (88.79% vs 39.16%; p<0.001)  

และเมื่อเทียบกับผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ได้ใช้แบบประเมิน 

คดักรองความรนุแรงแล้ว ผู้ป่วยกลุ่มทีไ่ด้ใช้แบบประเมนิ 

คัดกรองความรุนแรงมีจ�านวนผู้ป่วยที่ได้ท�า CAG 

ภายใน 72 ชั่วโมงมากกว่า (70.09% vs 20.98%; 

p<0.001)และตรวจพบเส้นเลอืดปกตน้ิอยกว่าอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ (5.69% vs 17.91%; p=0.001) 

โดยมีระยะเวลารอท�า CAG เฉลีย่สัน้กว่า (3.07±7.09 

vs 51.58±48.04 วนั; p <0.001) การเกิด Recurrent 

MI ระหว่างรอ CAG น้อยกว่า (0.47% vs 12.59%;  

p <0.001) เสยีชวีติระหว่างรอ CAG น้อยกว่า (0.93% 

vs 6.99%; p=0.004)

การใช้แบบประเมนิคดักรองความรนุแรงนีจ้ะ

ช่วยลดเวลารอ CAG เฉลี่ยลงได้ 43.33 วัน (95% 

CI;-51.86,-34.80,p<0.001) ลดจ�านวนผู้ป่วยที่

รอนานกว่า 72 ช่ัวโมงได้ 52% (95% CI;-0.63,  

-0.41,p< 0.001) ลดจ�านวนผู้ป่วยที่เกิด recent MI 

ระหว่างรอ CAG ได้ 21% (95% CI;-0.30,-0.13, 

p<0.001) และลดจ�านวนผู้ป่วยที่ Dead ระหว่าง

รอ CAG ได้ 11% อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (95% 

CI;-0.18,-0.04,p<0.001) 

การประเมินความเสี่ยงในภาวะหัวใจขาด

เลือดมีความจ�าเป็นมากในทุกขั้นตอน  การรวบรวม

ข้อมูลมาประกอบกนั  ซึง่มคีวามสมัพันธ์กบัอตัราตาย  

กล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืดซ�า้  ดงันัน้การใช้แบบประเมนิ

คดักรองความรนุแรงของผูป่้วยกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืด 

ชนดิ NSTE-ACS  จงึเป็นการเลอืกการรกัษาทีเ่หมาะสม 

และให้ความปลอดภัยมากแก่ผู้ป่วย 

บุคลากรพยาบาลผู ้ให ้การดูแลผู ้ป ่วย 

กล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืดชนดิ NSTE-ACS ในหอผูป่้วย 

หรือหน่วยงานอื่นที่ให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ควรมี

การน�าแบบประเมินคัดกรองความรุนแรงไปใช้เพ่ือ

ให้ผูป่้วยเข้ารบัการตรวจสวนหวัใจตามความเสีย่งของ

โรคได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ช่วยลดอัตราการ

ท�าหตัถการสวนหวัใจในผู้ป่วยได้ และอาจน�าแนวทาง

นีไ้ปปรบัใช้ในผู้ป่วยกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้รบับรกิารได้รบั

บริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพต่อไป

ข้อจ�ากัดของการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาย้อนหลังจาก

เวชระเบียนซึ่งกลุ่มที่ไม่ใช้แบบประเมินคัดกรอง 

ความรุนแรงมีการบันทึกที่ไม่ชัดเจนท�าให้ขาด 

รายละเอยีดบางอย่าง เช่น ไม่ได้ระบรุะดบัของอาการ

เจ็บแน่นอก หรือ functional classification เป็นต้น  

ผู้วิจัยจึงต้องใช้ค้นหาอาการหรือกิจกรรมอ่ืนที่ผู้ป่วย

สามารถปฏิบัติได้ หรือการรักษาที่ได้รับประกอบการ

รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ 

ผูว้จิยัขอขอบคณุ คณุวรางคณา ธวุะค�า คณุธนธุร  

วงศ์ธิดา พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ รพ.เชียงราย

ประชานเุคราะห์ ทีค่วามช่วยเหลอืในการท�าวจิยัครัง้นี้  
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บทคัดย่อ

ความเป็นมา

ภาวะโลหิตจางเป็นปัญหาส�าคัญของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กซึ่งเป็น

สาเหตุหลักในเด็กไทย โดยปัจจัยเสีย่งที่ส�าคญัอย่างหนึ่งคือ ทารกแรกเกิดน�้าหนักตัวน้อยกวา่ 2,500 กรมั ดงันัน้ใน

เด็กกลุ่มนี้จึงควรที่จะได้รับการเสริมธาตุเหล็กตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ เพื่อป้องกันและลดการเกิดภาวะโลหิตจาง 

จากการขาดธาตุเหล็ก 

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินผลการใช้แนวทางเสริมธาตุเหล็กในทารกแรกเกิดน�้าหนักตัวน้อย 2,000- 2,499 กรัม ที่มารับ

บริการในคลินิกพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลฝาง

วิธีการศึกษา

การวิจัยแบบศึกษาข้อมูลย้อนหลังเชิงพรรณนา ในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในคลินิกพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง 

โรงพยาบาลฝาง ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 ถงึ 31 มกราคม 2561 โดยกลุม่ตวัอย่างได้แก่ ทารกแรกเกดิน�า้หนกัตวั 

2,000-2,499 กรัม ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน จ�านวน 78 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมธาตุเหล็ก  

46 ราย (58.9%) และกลุ่มที่ได้รับการเสริมธาตุเหล็กตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป 32 ราย (41.1%) ท�าการเก็บข้อมูล

ย้อนหลังโดยรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดท�าเอง

ผลการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายสองกลุ่มมีข้อมูลทั่วไปและความเข้มข้นเลือด (Haematocrit; Hct) แรกเกิดที่คล้ายคลึงกัน  

ค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นเลือด (Haematocrit; Hct) ของเด็กอายุ 6 เดือน ในกลุ่มที่รับการเสริมธาตุเหล็กมีค่า

ความเข้มข้นเลอืดทีม่ากกว่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ(p<0.05) และกลุม่ทีไ่ม่ได้รบัการเสรมิธาตเุหลก็พบมภีาวะซดี  

23 ราย เป็นภาวะซดีจากการขาดธาตเุหลก็ (Iron deficiency anemia, IDA) 20 ราย และโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี

(Thalassemia, Thal) 3 ราย ไม่พบภาวะซีดในกลุ่มที่ได้รับการเสริมธาตุเหล็กอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05)

สรุปผลและเสนอแนะ

การเสริมธาตุเหล็กตามแนวทางในทารกแรกเกิดน�้าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัมตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป 

ลดการเกิดภาวะซีดและสามารถป้องกันการเกิดภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กได้

ค�าส�าคัญ  ภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก, โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย, ภาวะซีด, ความเข้มข้นเลือด 

* โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กรองทอง ชวพันธุ์ พ.บ., ว.ว กุมารเวชศาสตร์*

ผลการใช้แนวทางเสริมธาตุเหล็กในทารกแรกเกิด 
น�้าหนักตัวน้อย 2,000-2,499 กรัม โรงพยาบาลฝาง

นิพนธ์ต้นฉบับ
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นิพนธ์ต้นฉบับ
กรองทอง ชวพันธุ์

ABSTRACT 

BACKGROUND

Anemia is one of the most important problems in the world, especially iron deficiency 

anemia which has been the main problem among Thai children. One of the most important  

risk factors is low birth weight less than 2,500 grams, so this group should receive iron supplements 

as guideline in order to prevent and decrease iron deficiency anemia. 

OBJECTIVE

To evaluate the results of iron supplementation among low birth weight between 2,000-

2,499 grams at High risk child development clinic, Fang hospital.

METHODS

A retrospective cohort study on iron supplements used medical records from high 

risk child development clinic Fang hospital from January 1, 2016 to January 31, 2018.  

Seventy eight uncomplicated low birth weight infants were divided into two groups without 

or with iron supplements. The first group, 46 infants without iron supplementation, accounted 

for 58.9%, while the latter group (32 infants) with iron supplementation at 2 months of age 

accounted for 41.1%. 

RESULTS

Baseline characteristic and hematocrits were no statistically significant difference between 

groups. The hematocrits of infants aged 6 months were higher in infants taking iron supplements 

(P < 0.05). In the non-supplement group, 23 patients developed anemia (20 people were iron 

deficiency anemia and 3 were Thalassemia), but no anemia was found in the supplemented group.

CONCLUSTONS AND DISCUSSIONS

Iron supplements guideline among low birth weight infants (2500 gms) can decrease anemia 

development and also prevent iron deficiency anemia.

KEYWORDS  Iron deficiency anemia (IDA), Thalassemia (Thal), Anemia, Hematocrit (Hct)

* Fang Hospital, Chiang Mai Province

Krongthong Chawapun, MD.*

THE RESULT OF IRON SUPPLEMENT GUIDELINE FOR LOW BIRTH WEIGHT 
INFANTS (2,000-2,499 GMS.) AT FANG HOSPITAL
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ความเป็นมา

โลหิตจางหรือภาวะซีด (Anemia) เป็นปัญหา

ทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อยในเด็กทั่วโลกทั้งในประเทศ

พัฒนาและก�าลังพัฒนา  ภาวะโลหิตจางในเด็กของ

ประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากภาวะของการขาด 

ธาตเุหลก็ (iron deficiency anemia) และโรคโลหติจาง

ธาลสัซเีมยี (Thalassemia syndrome) ภาวะโลหติจาง 

จากการขาดธาตุเหล็กเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด 

ที่ก่อให้เกิดโลหิตจางในเด็ก1 และเป็นภาวะที่พบบ่อย

ท่ีสุดในบรรดาภาวะขาดสารอาหาร พบได้บ่อยใน2  

ช่วงอายุ คือ ช่วงอายุ 6 เดือนถึง 3 ปีและในวัยรุ่น

ธาตุเหล็กมีความส�าคัญต่อการเจริญเติบโต

ทางด้านร่างกายและมีผลต่อพัฒนาการทางสมอง 

สติปัญญา ในเด็กที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ

เหล็กนั้นส่งผลเสียต่อศักยภาพการเรียนรู้ท�าให้เด็ก

ไม่สามารถเรียนรู้และมีพัฒนาการได้เท่ากับเด็กปกติ 

ทารกในครรภ์ได้รับธาตุเหล็กจากมารดาผ่านทางรก 

หลังคลอดทารกแรกเกิดจะได้ธาตุเหล็กจากอาหาร 

ได้แก่ น�้านมแม่และอาหารอื่นๆ ธาตุเหล็กจากน�้านม

แม่จะดูดซึมได้ดีมากถึง ร้อยละ  50  ของธาตุเหล็กที่

มีอยู่ (50% Bioavailability) น�้านมแม่จึงเป็นอาหาร

ทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัทารกในภาวะปกติจะเพยีงพอส�าหรบั

ลูกจนถึงอายุ 6 เดือน 

ปัจจัยเสี่ยงของการขาดธาตุเหล็ก ทารกอายุ 

1 ปีแรกเป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการขาดธาตุเหล็ก ซึ่งมีปัจจัย

ดังนี้ 1-3

1) ประวัติมารดาก่อนคลอด ได้แก่ มีภาวะซีด

ระหว่างตัง้ครรภ์ เป็นเบาหวานทีค่วบคมุไม่ด ีตัง้ครรภ์

หลายครัง้ (Multiple gestation) ตกเลอืดก่อนคลอด  

2) ประวัติทารก ได้แก่ น�้าหนักตัวน้อย  

คลอดก่อนก�าหนด

3) การดื่มนมได้แก่ ดื่ม Cow’s milk ดื่มนม

สูตรที่ไม่มีธาตุเหล็กเสริม เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปที่ดื่ม

นมแม่อย่างเดยีว โดยไม่ได้อาหารทีม่ธีาตเุหลก็เพียงพอ 

ในการติดตามและประเมินปัญหาการขาด

ธาตุเหล็กโดยเฉพาะนั้น มีเทคนิคที่ท�าได้ เช่น การวัด

ระดับโปรตีนเฟอริตินในซีรั่ม (Serum ferritin) และ

วัดระดับธาตุเหล็กในซีร่ัม (Serum iron) แต่ต้อง

ท�าการตรวจในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ใช้เวลา

ในการวิเคราะห์และมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการติดตาม

และประเมินปัญหาการขาดธาตุเหล็กในประชากร 

เชงิระบบสาธารณสขุอย่างมปีระสทิธภิาพจ�าเป็นต้องใช้ 

การตรวจที่ได้ผลทันที (point of care tests) จึงใช้

ค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน หรือค่าฮีมาโตคริตในการ

ประเมินปัญหาการขาดธาตุเหล็ก1

เนือ่งจากปัจจบุนัโรงพยาบาลฝางเป็นโรงพยาบาล

ทัว่ไปขนาดเลก็ มีจ�านวนผูป่้วยทารกแรกเกดิมชีพีเฉลีย่ 

2,000 รายต่อปี4 และต้องรองรับการให้บริการจาก 

โรงพยาบาลลกูข่ายข้างเคยีง ท�าให้ได้รบัการดูแลผูป่้วย

คลอดก่อนก�าหนดและทารกน�้าหนักตัวน้อยมากขึ้น 

มีการติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงโดยมีคลินิกพัฒนาการ 

เดก็กลุม่เสีย่งซึง่เริม่จดัท�าต้ังแต่วันท่ี 19 สงิหาคม พ.ศ. 

2557 เด็กกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการติดตามต่อเนื่องได้แก่ 

ทารกแรกเกดิทีน่�า้หนกัตวัน้อยกว่า 2,500 กรมั (Low 

birth weight, LBW) ทุกรายและกลุ่มที่มีภาวะขาด

ออกซิเจนตั้งแต่แรกเกิด (Birth asphyxia, BA) โดย

มกีารคดักรองพฒันาการและคดักรองภาวะซดีเหมอืน

คลินิกสุขภาพเด็กดี ปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ท�าให้เกิดภาวะ

ซีดจากการขาดธาตุเหล็กได้แก่ ทารกน�้าหนักตัวน้อย 

ท�าให้ผู้วิจัยได้จัดท�าการพัฒนาแนวทางในการเสริม

ธาตเุหลก็ให้แก่ผูป่้วยทีม่ารบับริการกลุม่นีเ้พ่ือป้องกนั

การเกิดภาวะโลหติจางซ่ึงเป็นปัญหาส�าคญัในปัจจบัุน

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินผลการใช้แนวทางเสริมธาตุเหล็ก

ในทารกน�้าหนักตัวน้อย 2,000-2,499 กรัม ที่มารับ

บรกิารในคลนิกิพฒันาการเดก็กลุม่เสีย่งโรงพยาบาลฝาง

วิธีการศึกษา

การวิจยัแบบศกึษาข้อมูลย้อนหลงัเชงิพรรณนา 

(Retrospective Descriptive study) จากเวชระเบยีน

ผู้ป่วยในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในคลินิกพัฒนาการ 

เด็กกลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลฝาง

นิพนธ์ต้นฉบับ
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กลุม่ตวัอย่าง คอื ทารกแรกเกดิน�า้หนกัตวัน้อย 

2,000-2,499 กรมั ทีไ่ม่มีภาวะแทรกซ้อน ไม่มภีาวะซดี 

ตัง้แต่แรกเกดิโดยเกบ็ข้อมูลทัว่ไป น�า้หนักแรกเกดิ เพศ 

อายุครรภ์ การกินนม ความเข้มข้นเลือดแรกเกิด และ

ความเข้มข้นเลือดที่อายุ 6 เดือน

ระยะเวลาทีเ่ร่ิมเกบ็ข้อมลูตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 

พ.ศ.2559 ถงึ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยกลุม่ตัวอย่าง

ท่ีสามารถเข้าได้กบัการศกึษานีม้จี�านวนทัง้หมด 78 ราย 

แบ่งเป็น 2 กลุม่ โดยใช้ช่วงเวลาทีผู่ว้จิยัเริม่ใช้แนวทาง

การเสริมธาตุเหล็กเป็นเกณฑ์ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที ่

ไม่ได้รบัการเสรมิธาตเุหลก็ตัง้แต่อาย ุ2 เดอืนขึน้ไป กบั 

กลุม่ที ่2 เป็นกลุม่ทีไ่ด้รบัการเสริมธาตเุหลก็ตัง้แต่อายุ 

2 เดือนข้ึนไป ซึง่เริม่มีการใช้แนวทางการเสรมิธาตุเหลก็ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 โดยทารกน�้าหนัก 

แรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ทุกรายต้องได้รับ 

การเสริมธาตุเหล็ก จ�านวน 32 ราย

ผูว้จิยัเกบ็ข้อมูลย้อนหลงัโดยรวบรวมข้อมลูจาก

เวชระเบียนในเวลาที่กลุ่มตัวอย่างมาใช้บริการ โดย

ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดท�าเอง และใช้โปรแกรม

ส�าเรจ็รปูในการวเิคราะห์ข้อมลูและใช้สถติเิชงิพรรณนา, 

Chi-square test หรือ  Fisher’s Exact test และ 

Independent t-test ในการแปลผลการวจิยั ก�าหนด

ค่านัยส�าคัญทางสถิติ ที่ p < 0.05

กรอบแนวคิด

ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในคลินิกพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลฝาง

ทารกแรกเกิดน�้าหนักตัว 2,000-2,499 กรัม ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ไม่ซีด

กลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมธาตุเหล็ก

46 ราย (ยังไม่มีแนวทาง)

กลุ่มที่ได้รับการเสริมธาตุเหล็กตั้งแต่อายุ 2 เดือน

(Ferdek 0.5 ml วันละครั้ง) 32 ราย (เริ่มทดลอง

ใช้แนวทาง 1 มิถุนายน พ.ศ.2560)

เจาะ Hct ที่อายุ 6 เดือน

< 33 vol% มีภาวะซีด

เริ่มการรักษาด้วยธาตุเหล็กขนาด 4-6 mg/Kg/day  

30 วัน เจาะ Hct ซ�้า

หากเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3 วินิจฉัย IDA ให้กินยา

ต่ออีก 60 วัน

หากไม่เพิ่มขึ้นให้ตรวจหาสาเหตุต่อหยุดธาตุเหล็ก

≥33 vol% ปกติ ไม่มีภาวะซีด 

ปรับ Ferdek 0.6 ml สัปดาห์ละครั้ง

ศึกษาย้อนหลัง

นิพนธ์ต้นฉบับ
กรองทอง ชวพันธุ์
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จ�านวนคนไข้ทั้งหมดที่เก็บรวมรวม 166 ราย

166 ราย

ไม่เข้าเกณฑ์ 88 ราย เข้าเกณฑ์ 78 ราย

ไม่มาตามนัด ไม่มีค่าความ

เข้มข้นเลือด
ป่วยเรื้อรัง

ปกติไม่ได้ธาตุ

เหล็กเสริม

*ปกติได้ธาตุเหล็ก

เสริมตั้งแต่ 2 เดือน

*เริ่มเก็บ 1 มิถุนายน 2560 เนื่องจากมีการทดลองใช้แนวทางเสริมธาตุ

ผลการวิจัย

จากการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับบริการที่

คลนิกิพฒันาการเด็กกลุม่เสีย่งโรงพยาบาลฝาง ระหว่าง

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 

2561 พบว่า มทีารกน�า้หนักแรกเกดิ 2,000-2,499 กรมั 

จ�านวนทั้งหมด 166 ราย ไม่มาตามนัด 66 ราย ไม่มี

ผลเลือด 19 ราย และเจ็บป่วยเรื้อรัง 3 ราย จ�านวนที่

เข้าได้กับการศึกษาทั้งหมด 78 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

ได้แก่ กลุม่ทีไ่ม่ได้รับธาตุเหลก็เสรมิ 46 รายและกลุม่ที่

ได้รับธาตุเหล็กเสริมตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป 32 ราย 

ซึง่กลุม่นีเ้ริม่เกบ็ข้อมลู 1 มถุินายน พ.ศ.2560 พร้อมกบั 

เริ่มทดลองใช้แนวทางเสริมธาตุเหล็ก ทั้งสองกลุ่ม 

มข้ีอมลูท่ัวไปท่ีคล้ายคลงึกนั โดยเป็นเพศหญิงร้อยละ 

65.2 และ 59.4 กนินมแม่ล้วนร้อยละ 60.8 และ 75.0 

กลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมธาตุเหล็กและกลุ่มที่

ได้รบัการเสรมิธาตเุหลก็ มข้ีอมลูทัว่ไปทีค่ล้ายคลงึกนั

โดยมีน�้าหนักเฉลี่ย 2,278± 0.12 กรัม และ 2,213± 

0.14  กรมัมคีวามแตกต่างกนัทางสถิติที ่(p<0.05)และ 

ค่า Hct แรกเกิดเฉลี่ย 49.63± 5.61  และ 50.62± 

5.60 vol% ตามล�าดบัไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติิ

ที่ (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมธาตุเหล็กและกลุ่มที่ได้รับการเสริมธาตุเหล็ก

ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมธาตุเหล็ก กลุ่มที่ได้รับการเสริมธาตุเหล็ก

p-value
จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เพศ 0.599
ชาย 16 34.8 13 40.6
หญิง 30 65.2 19 59.4

อายุครรภ์
<37 สัปดาห์ 21 45.6 20 62.5 0.143
>37 สัปดาห์ 25 54.3 12 37.5

การกินนม 0.314
นมแม่ล้วน 28 60.8 24 75
นมผสม 5 10.8 2 6.2
นมแม่และนมผสม 13 28.3 6 18.7

น�้าหนักแรกเกิด 46 58.9 32 41.1 0.037*
   (X ± S.D.) 2,278 ±0.12 2,213 ±0.14
Hct แรกเกิด (vol%) 46 58.9 32 41.1 0.444
   (X ± S.D.) 49.63±5.61 50.62±5.60

นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลการใช้แนวทางเสริมธาตุเหล็กในทารกแรกเกิดน�้าหนักตัวน้อย 2,000-2,499 กรัม โรงพยาบาลฝาง
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กลุ่มที่ได้รับการเสริมธาตุเหล็ก มี Hct ที่ 6 เดือนเท่ากับ 36.12 ±2.39 % อยู่ในเกณฑ์ปกติ  

ร้อยละ 100 ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมธาตุเหล็กพบมีภาวะซีด (Hct<33 vol%) 23 ราย เป็น IDA 20 ราย และ  

Thal 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.5 และ 6.5 ตามล�าดับ การเสริมธาตุเหล็กในเด็กที่มีน�้าหนักตัว 2,000-2,499 กรัม 

ตั้งแต่เดือนที่ 2 เป็นต้นไปจะช่วยลดการเกิดภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก และเป็นโลหิตจางธาลัสซีเมียอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ (p< 0.05) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการใช้แนวทางการเสริมธาตุเหล็ก

การวินิจฉัย
ไม่ได้รับการเสริมธาตุเหล็ก ได้รับการเสริมธาตุเหล็ก

p-value
จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

Hct ที่ 6 เดือน (vol%) 46 58.9 32 41.1 0.001

X ± S.D. 33.34 ± 3.30 36.12 ± 2.39

การวินิจฉัย

ปกติ 23 50.0 32 100

IDA 20 43.5 0 0

Thai 3 6.5 0 0

สรุปและอภิปรายผล

การเสริมธาตุเหล็กในเด็กกลุ่มเสี่ยงทารก 

แรกเกิดน�้าหนักตัวน้อย ช่วยลดการเกิดภาวะซีด 

ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท�าให้สามารถพัฒนา

แนวทางการเสริมธาตุเหล็กในทารกน�้าหนักตัว 

น้อยกว่า 2,500 กรัม โรงพยาบาลฝาง

กลุ่มที่ได้รับการเสริมธาตุเหล็กตั้งแต่ 2 เดือน

ขึ้นไป ทั้งหมด 32 ราย ไม่พบภาวะซีดแสดงให้เห็นว่า 

การให้ธาตุเหล็กเสรมิในเดก็กลุม่เสีย่ง ลดการเกิดภาวะซดี 

จากการขาดธาตุเหล็กโดย การใช้แนวทางการเสริม

ธาตเุหลก็ตัง้แต่วนัที ่1 มถินุายน พ.ศ.2560  โดยมกีาร

เปรยีบเทยีบระหว่างทารกแรกเกดิน�า้หนกัตวั 2,000-

2,499 กรัม จากข้อมูลทั่วไป เพศ อายุครรภ์ น�้าหนัก

แรกคลอด และ Hct แรกเกิดคล้ายคลงึกัน โดยแยกเป็น 

กลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมธาตุเหล็ก 46 ราย และกลุ่ม

ที่ได้รับการเสริมธาตุเหล็กตั้งแต่อายุ 2 เดือน ขึ้นไป

ได้รับ Ferdek 0.5 ml วันละครั้งจ�านวน 32 ราย  

จนอายุถึง 6 เดือน และตรวจ Hct ที่อายุ

6 เดือนกลุ่มท่ีได้รับธาตุเหล็กเสริมมีค่าความ 

เข้มข้นเลือดที่มากกว่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(p<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Viprakasit 

V.2, Carolyn K.N.5, และ Mary W.6 ได้ศึกษาถึง 

การเสริมธาตเุหลก็ในเดก็ 0 เดอืน – 12 ปี พบว่าถ้าเดก็ทีไ่ด้ 

เสริมธาตเุหลก็เร็วต้ังแต่ 6 เดอืนข้ึนไป จะช่วยลดการเกิด 

ภาวะซีดได้ ท�าให้มีการพัฒนาแนวทางในการเสริม 

ธาตเุหลก็ในทารกแรกเกดิน�า้หนกัตวัน้อยกว่า 2,500 กรมั 

ของโรงพยาบาลฝางและยังพบว่า ปัจจัยเสี่ยง 

ที่ท�าให้เกิดภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก ได้แก่  

น�้าหนักตัวแรกเกิดน้อยและทารกน�้าหนักตัวระหว่าง 

2,000-2,500 กรัม มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ 

ขาดธาตเุหลก็สงู การให้วติามนิเสรมิธาตุเหลก็ต้ังแต่อายุ  

6 สัปดาห์จนถงึ 6 เดือน จะช่วยลดความเส่ียงในการซดี

จากการขาดธาตุเหลก็ ซึง่ในกลุม่ทีไ่ด้รับการเสริมธาตเุหลก็ 

ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป ไม่พบภาวะซีดเลย ในขณะ

ที่กลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมธาตุเหล็ก พบมีภาวะซีด 

จากการขาดธาตุเหล็กถึงร้อยละ 43.5 และเป็น 

โลหิตจางธาลัสซีเมียเพียงร้อยละ 6.5  

นิพนธ์ต้นฉบับ
กรองทอง ชวพันธุ์
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ข้อเสนอแนะ

ควรเสริมธาตุเหล็กในเด็กน�้าหนักแรกเกิด 

น้อยกว่า 2,500 กรัมทุกราย ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป 

เพือ่ลดและป้องกันการเกดิภาวะซีดจากการขาดธาตเุหลก็ 

ส�าหรับกลุ่มที่ไม่มาตามนัด ในอนาคตมีแผนพัฒนา

ให้เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพประจ�าต�าบล 

ตดิตามต่อเนือ่งตามพืน้ทีท่ีเ่ดก็กลุม่นีอ้าศยัอยู ่เพือ่เดก็

กลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ได้รับการเสริมธาตุเหล็กโดยทั่วกัน

REFERENCES

1.คณะกรรมการควบคุมและป้องกนัโลหติจางจากการ

ขาดธาตุเหล็ก. คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกัน

โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก. นนทบุรี: ส�านัก

โภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ: 2558.

2.Viprakasit V. Approach to childhood anemia. 

J Hematol Transfus Med. 2014; 24:395-405.

3. ส�านกัโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ. 

คู่มือแนวทางการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้าน

โภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี ส�าหรับบุคลากร

สาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัทสามเจริญพาณิชย์ 

กรุงเทพฯ: 2558(1): 47-49.

4.ข้อมูลทารกเกิดมีชีพคลินิกเด็กดี โรงพยาบาลฝาง 

จงัหวัดเชยีงใหม่. ปี 2561 : เข้าถงึเมือ่ 1 มนีาคม 2561

5.Carlyn K.N. Prevalence of anemia in infants 

3-6 months in relation to breasfeeding practice: 

Nutrition and technology. Nairobi University. 

2015.

6.MARY W. Iron Deficiency and Other Types 

of Anemia in Infants and Children. California 

Am Fam Physician 2016; 93(4):270-278.

นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลการใช้แนวทางเสริมธาตุเหล็กในทารกแรกเกิดน�้าหนักตัวน้อย 2,000-2,499 กรัม โรงพยาบาลฝาง



36 >>เชียงรายเวชสาร :: CHIANGRAI MEDICAL JOURNAL



37ปีที่ 10 ฉบับที่ 1/2561

บทคัดย่อ

ความเป็นมา

ปัญหาสุขภาพช่องปากยังพบมากในผู้สูงอายุทั้งโรคฟันผุ ปริทันต์และการสูญเสียฟัน ซ่ึงมีผลกระทบ 

ต่อคณุภาพชวีติโดยเฉพาะในผูส้งูอายตุดิบ้านซึง่เป็นกลุม่ทีช่่วยเหลอืตนเองได้จ�ากดัทัง้การเคลือ่นทีแ่ละการเข้าสงัคม 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะสุขภาพช่องปากต่อสมรรถภาพในชีวิตประจ�าวันของผู้สูงอายุติดบ้าน

2. เพื่อศึกษาปัจจัยสุขภาพช่องปากที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติดบ้าน 

วิธีการศึกษา

เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางในผู้สูงอายุติดบ้านทุกคนของอ�าเภอเชียงของ จ�านวน 158 คน  

ประเมินผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อสมรรถภาพในชีวิตประจ�าวันโดยใช้ดัชนีประเมินผลกระทบของสุขภาพ

ช่องปากต่อสมรรถภาพในชีวิตประจ�าวัน (The Oral Impacts on Daily Performances: OIDP) เก็บข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมิน OIDP และการตรวจสุขภาพช่องปาก ระหว่างเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2560 - เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติวิเคราะห์ 

การถดถอยพหุคูณลอจิสติก (multiple logistic regression)

ผลการศึกษา

ผู้สูงอายุติดบ้านได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 1 กิจกรรม ร้อยละ 75.9 

กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ การรับประทานอาหาร  รองลงไป คือ การท�าความสะอาดช่องปากหรือ 

ฟันเทียม  และการยิ้มหัวเราะอวดฟัน คิดเป็นร้อยละ 75.3  25.9 และ 24.6 ตามล�าดับ   ปัจจัยสุขภาพช่องปากที่มี

ความสมัพนัธ์กบัคณุภาพชวิีตของผูส้งูอายตุดิบ้านอย่างมีนยัส�าคัญได้แก่ จ�านวนคู่สบฟันหลงัน้อยกว่า 4 คู่ (Adjusted 

odds ratio: AOR = 10.94,  95%CI = 3.32-35.96)  การมีร่องลึกปริทันต์ (AOR=2.84,  95%CI=1.01-7.95)

สรุปผลและเสนอแนะ

ผูส้งูอายตุดิบ้านควรได้รบัการเยีย่มบ้านโดยทันตบคุลากรร่วมกบัสหสาขาวชิาชีพเพือ่ตรวจและสอนการดแูล

สุขภาพช่องปาก อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  และจัดให้มีบริการทันตกรรมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเพื่อเพิ่ม 

การเข้าถงึบริการโดยเฉพาะการรกัษาโรคปรทัินต์ และการใส่ฟันเทียม ซ่ึงจะส่งผลให้ผูส้งูอายุตดิบ้านมคีณุภาพชวีติดขีึน้

ค�าส�าคัญ  ผู้สูงอายุติดบ้าน  คุณภาพชีวิต  สุขภาพช่องปาก  การประเมินผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อ

สมรรถภาพในชีวิตประจ�าวัน 

*กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

สุเทียน แก้วมะค�า ท.บ.*, อารีย์  แก้วมะค�า ท.บ.*
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ในอ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
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ABSTRACT 
BACKGROUND

Oral health problems including dental caries, periodontal diseases and tooth loss are high 
prevalence in elderly. These can affect quality of life, especially in homebound elderly group 
who have limitations of mobility and socializing.
OBJECTIVE

1.To assess  the prevalence of oral health impact on the daily performance of  homebound 
elderly.

2.To determine the relationship between oral health status and oral health related  quality 
of life of Homebound elderly.
METHODS

This cross-sectional analytical study was conducted among homebound elderly in 
Chiangkhong district, Chiangrai Province.The whole homebound elderly  were 158 persons. Oral 
impacts on daily performances index (OIDP) was used to assess the impacts of oral health status 
on quality of life. Data collections were performed via general questionnaire, OIDP form and oral 
health examination from December 2017 to January 2018. Data were analyzed with descriptive 
statistics and multiple logistic regression analysis.
RESULTS

The prevalence of oral impacts on daily performances (OIDP>0)  was 75.9 % .The most 
common performances affected in eating, cleansing teeth or denture and smiling were 75.3, 
25.9 and 24.6%, respectively. The oral health related quality of life of homebound elderly was 
associated significantly with  having  less than 4  posterior occluding pairs ( Adjusted odds ratio: 
AOR = 10.94,  95%CI = 3.32-35.96) and having periodontal pocket 4 mm or more (AOR = 2.84,  
95%CI = 1.01-7.95).
CONCLUSTONS AND DISCUSSIONS

Home visit by dental personnel with multidisciplinary professions at least 1 time per year 
should be provided for homebound elderly to examine oral health and advice oral health care. 
Increase access to dental services especially periodontics and prosthodontics treatment need to 
be fulfilled in sub-district health promotion hospital. These interventions may improve quality 
of life of homebound elderly. 
KEYWORDS homebound elderly, quality of life, oral health status, oral impacts on daily performances  

*Dental department, Chiangkhong Crown Prince Hospital

Sutian  Kaewmakam D.D.S.,* Aree Kaewmakam D.D.S.*

ORAL HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE OF HOMEBOUND ELDERLY IN 
CHIANGKHONG DISTRICT, CHIANGRAI PROVINCE
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ความเป็นมา

ผูส้งูอายตุดิบ้านตามนยิามของ Barthel Activities 

of Daily Living index (ADL index)  เป็นการประเมนิ

จากความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ�าวัน 

หมายถึง ผู้สูงอายุกลุ่มที่ยังช่วยเหลือตนเองได้จ�ากัด

หรอืต้องการความช่วยเหลอืบางส่วน มคีวามจ�ากดัใน

การด�าเนินชีวิตในสังคม อาจเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรค

เรือ้รงัและมกีลุ่มอาการส�าคญัของผูส้งูอายุ (Geriatric 

syndrome) ทีม่ผีลต่อการเคลือ่นทีแ่ละการเข้าสงัคม  

ทางด้านร่างกายเช่น การมีความยากล�าบากในการ

เคลื่อนที่ (Instability & Impair Mobility) ทางด้าน

จิตใจเช่นมีภาวะซึมเศร้า ทางด้านสติปัญญา การคิดรู้ 

เช่น ภาวะหลงลืมและสมองเสื่อม  ดังนั้นการด�ารงไว้

ซึง่ภาวะสุขภาพทีเ่ป็นอยู ่การป้องกนัภาวะแทรกซ้อน

และการเกดิภาวะทพุพลภาพ  จะท�าให้ผูส้งูอายกุลุม่นี้ 

สามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในมิติ

สุขภาพช่องปากด้วย1

ปัญหาสขุภาพช่องปากเป็นปัญหาหนึง่ทีพ่บได้

มากในผู้สูงอายุ จากการส�ารวจสภาวะทันตสุขภาพ 

แห่งชาตคิรัง้ล่าสดุ ปี พ.ศ.25552  พบว่ากลุ่มอาย ุ60-74 ปี 

เขตภาคเหนือ มีฟันผุ ถอน อุดเฉลี่ย 14.7 ซี่ต่อคน มี

ร่องลึกปริทันต์ตั้งแต่ 4 มิลลิเมตรขึ้นไป ร้อยละ 40.7  

และมีจ�านวนคู่สบฟันหลังน้อยกว่า 4 คู่ ร้อยละ 45.4      

ผลการส�ารวจสภาวะทนัตสขุภาพของจงัหวดัเชยีงราย 

ปี พ.ศ.25603  พบว่าผู้สูงอายุ ช่วง 60-99 ปี มีจ�านวน

คู่สบฟันหลัง 4 คู่ขึ้นไป เพียงร้อยละ 49.0  ซึ่งต�่ากว่า 

ของอ�าเภอเชียงของที่พบร้อยละ 60.2  อย่างไรก็ตาม 

ปัญหาดังกล่าวเป็นการประเมินทางคลินิกเพียง

ด้านเดียว ยังไม่สามารถบอกถึงคุณภาพชีวิตที่ได้รับ 

ผลกระทบจากสภาวะสขุภาพช่องปากได้ Adulyanon 

และ Sheiham4 ได้พฒันาดัชนปีระเมนิผลกระทบของ

สขุภาพช่องปากต่อสมรรถภาพในชวีติประจ�าวนั (The 

Oral Impacts on Daily Performances: OIDP) เพือ่

สะท้อนถึงปัญหาของสุขภาพช่องปากท่ีมีผลต่อการ

ด�าเนนิชีวติและความต้องการทีแ่ท้จรงิได้ ซึง่เป็นดชันทีี่

ถกูพฒันาให้เหมาะสมกบัคนไทยในกลุม่วยัท�างานและ

ผู้สูงอายุ แนวคิดของดัชนี OIDP คือ สุขภาพช่องปาก

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 3 ประเด็นได้แก่ ผลกระทบมิติ

ทางกายภาพ  ทางจิตใจ และทางสังคม  ที่ผ่านมามี

การใช้ดชันี  OIDP มาศึกษาคุณภาพชวีติในมิตสิขุภาพ

ช่องปากของผูส้งูอายทุัว่ไป ผูส้งูอายทุีใ่ส่ฟันเทยีม และ

ผูป่้วยโรคเบาหวาน 5-9 แต่ยงัไม่พบการศกึษาในผูส้งูอาย ุ

ติดบ้าน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

ผลกระทบของสภาวะสขุภาพช่องปากต่อสมรรถภาพ

ในชวีติประจ�าวนัของผูส้งูอายตุดิบ้านโดยใช้ดชัน ีOIDP 

และศกึษาปัจจยัสขุภาพช่องปาก ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั

คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก เพื่อเป็นข้อมูล 

ในการวางแผนพฒันาระบบบรกิารทนัตสุขภาพทีเ่หมาะสม 

ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ดีขึ้น

วิธีการศึกษา

การศกึษานีเ้ป็นการวจิยัเชงิวเิคราะห์แบบภาค 

ตัดขวาง (Cross-sectional Analytic Study)  

เก็บข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือน

มกราคม  พ.ศ. 2561 กลุ่มตวัอย่างคอืผูส้งูอายตุดิบ้าน

ทัง้หมดในอ�าเภอเชยีงของ  จังหวดัเชยีงราย ได้มาจากการ 

คัดกรองของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลโดยใช้ดชัน ีADL จ�านวน 182 คน เกณฑ์คัดเลอืก 

เข้าร่วมการศึกษา คือ ผู้สูงอายุติดบ้านที่สามารถ 

พดูคยุสือ่สารได้ เกณฑ์คดัออกจากการศกึษาคอื ผูส้งูอายุ 

ที่มีปัญหาในการฟัง  มีภาวะสับสน หลงลืม หรือ 

ไม่ยินยอมเข้าร่วมศึกษา ได้กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ 

ในการศึกษา จ�านวน 158 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

แบบบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย 

3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปจ�านวน  

5 ขอ้ ได้แก่ อาย ุเพศ รายได้ครัวเรือน การศึกษา และ

ประวัติการรักษาทางทันตกรรม
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ตอนที่ 2 แบบประเมินผลกระทบของสุขภาพ

ช่องปากต่อคุณภาพชีวิตประจ�าวัน (OIDP) สัมภาษณ์

กจิกรรมต่างๆ  ในระยะเวลา 6 เดอืนท่ีผ่านมา  จ�านวน

ทั้งหมด 8 กิจกรรม โดยแบ่งเป็น 3 มิติ คือ มิติทาง

กายภาพ 3 กิจกรรม ได้แก่ การรับประทานอาหาร   

การพูดหรือออกเสียงให้ชัด  และการท�าความสะอาด

ช่องปากหรือฟันเทียม มิติทางจิตใจ 3 กิจกรรม คือ  

การพกัผ่อนนอนหลบั  อารมณ์จติใจ และการยิม้หวัเราะ

อวดฟัน มิติทางสังคม 2 กิจกรรม คือ การท�างานบ้าน

ทัว่ไป และกิจกรรมทางสังคมพบญาตมิติร   การวดัผล 

โดยบันทึกคะแนนความรุนแรงและความถี่ของ 

ผลกระทบในแต่ละกจิกรรม คะแนนความรนุแรงมค่ีา 

0-5 (0 = ไม่กระทบกระเทือน 1 = น้อยมาก  2 = น้อย   

3 = ปานกลาง  4 = รุนแรง 5 = รุนแรงมาก) ส�าหรับ 

ความถีข่องผลกระทบมคีะแนน 1-5 ประเมนิจากการ 

เกิดซ�้าต่อเนื่องหรือจ�านวนวันโดยรวมท่ีมีปัญหา   

น�าคะแนนความรุนแรงคูณกับคะแนนความถี่ของ

กิจกรรมนั้นได้เป็นคะแนนปัญหาของแต่ละกิจกรรม

ซึ่งมีค่า 0-25 น�าคะแนนทั้ง 8 กิจกรรมมารวมกันและ

ท�าเป็นร้อยละโดยการหารสอง5

ตอนที่ 3 แบบบันทึกการตรวจสภาวะสุขภาพ

ช่องปาก ประกอบด้วย การตรวจจ�านวนฟันผ ุถอน อดุ 

(Decay  Missing Filled Teeth: DMFT)  การตรวจ

สภาวะปรทัินต์ใช้ดัชนีวดัสภาวะปรทินัต์ (Community 

Periodontal Index: CPI) มคีะแนนดงันี ้CPI 0= เหงอืก

มีสภาพปกติ CPI 1 = มีเลือดออกที่เหงือก  CPI 2= มี

หินน�้าลาย  CPI 3 =  มีร่องลึกปริทันต์ 4-5 มิลลิเมตร  

CPI 4= มีร่องลึกปริทันต์ตั้งแต่ 6 มิลลิเมตร  ใช้เกณฑ์

ตามองค์การอนามยัโลก 10 การตรวจจ�านวนคูส่บฟัน

หลงั ใช้เกณฑ์ตามการส�ารวจสภาวะทนัตสขุภาพแห่งชาติ  

พ.ศ.2552 และการตรวจอนามยัช่องปากใช้เกณฑ์ตาม

ดัชนีการตรวจอนามยัชอ่งปากอยา่งง่าย (Simplified 

Oral Hygiene Index: OHI-S) ของ Green and 

Vermillion11 มีการแบ่งระดับดังนี้  ระดับดี (good) 

= คะแนน 0.1-1.2 ระดับพอใช้ (fair) = คะแนน 1.3-

3.0 ระดับแย่ (poor) = คะแนน 3.1-6.0 เครื่องมือที่

ใช้ในการตรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก ประกอบด้วย 

กระจกตรวจฟัน (mouth mirror)  เครื่องมือเขี่ยหา

รูผุ  (explorer) เคร่ืองมือตรวจสภาวะปริทันต์ของ

องค์การอนามัยโลก (WHO periodontal probe) 

ซึ่งมีส่วนปลายเป็นตุ่มกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  

0.5 มลิลเิมตรและมแีถบสดี�าทีร่ะยะ 3.5-5.5 มลิลเิมตร  

โคมไฟส่องสว่าง การตรวจสภาวะสขุภาพช่องปากท�าโดย

ทนัตแพทย์ 1 คนซึง่ผ่านการอบรมการปรบัมาตรฐาน

การตรวจฟันในการส�ารวจสภาวะทันตสุขภาพระดับ

จังหวัด มีการฝึกใช้แบบสอบถาม และปรับมาตรฐาน

ภายในผูต้รวจด้วยการตรวจซ�า้ในกลุม่ทีค่ล้ายคลงึกบั

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในอ�าเภอใกล้เคียง มีค่าแคปป้า

ของการตรวจเท่ากับ 0.85 การเก็บข้อมูลได้ด�าเนนิการ 

ทีบ้่านของผูส้งูอาย ุโดยให้นัง่บนเก้าอี ้ใช้โคมไฟส่องสว่าง 

ในการตรวจ และมผีูช่้วยทนัตแพทย์ 1 คนทีผ่่านการฝึก 

ลงข้อมูลเป็นผู้บันทึกข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิตวิเิคราะห์การถดถอย

พหุคูณลอจิสติก (Multiple Logistic Regression) 

หาความสัมพันธ์ของปัจจัยสุขภาพช่องปาก ท่ีมีผล

ต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก ก�าหนดค่า 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ p<0.05 

เกณฑ์ในการจดักลุม่ปัจจยัสขุภาพช่องปากมีดงันี้

จ�านวนฟันผ ุถอน อดุ (DMFT) ใช้ค่าเฉลีย่ฟันผุ 

ถอน อุด ของผู้สูงอายุ (15 ซี่/ราย) จากการส�ารวจ

สภาวะทนัตสขุภาพแห่งชาติครัง้ที ่72 เป็นเกณฑ์ในการ 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือจ�านวนฟันผุ ถอน อุด น้อยกว่า 

15 ซี่ และ 15 ซี่ขึ้นไป

สภาวะปริทันต์ ใช้ระดับการมีร่องลึกปริทันต์

ตามเกณฑ์ขององค์การอนามยัโลก10 ในการแบ่งเป็น 

2 กลุ่ม คือ การมีร่องลึกปริทันต์ (CPI = 3 หรือ 4)  

และไม่มีร่องลึกปริทันต์ (CPI = 1 หรือ 2)   

สภาวะอนามัยช่องปาก (OHI-S) เกณฑ์ในการ

แบ่งดดัแปลงจากดชันขีอง Green and Vermillion11  

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ระดับดี หมายถึงคะแนน OHI-S 

นิพนธ์ต้นฉบับ
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น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 1.2  ระดับไม่ดี หมายถงึ คะแนน 

OHI-S ตั้งแต่ 1.3 ถึง 6.0

จ�านวนคู่สบฟันหลัง ใช้เกณฑ์ตามการส�ารวจ

สภาวะทนัตสขุภาพแห่งชาติคร้ังท่ี 72  แบ่งเป็นจ�านวน

คู่สบฟันหลังน้อยกว่า 4 คู่ และตั้งแต่ 4 คู่ขึ้นไป 

การศกึษานีผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการ

จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชยีงราย เลขที ่58/2560 ลงวนัที ่23 พฤศจกิายน 2560

ผลการศึกษา

ผู้สูงอายุติดบ้านจ�านวน 158 คน อายุเฉลี่ย 

77.12 ปี (SD=8.43) เพศชาย ร้อยละ 33.5 และ 

เพศหญิง ร้อยละ 66.5 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน 

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 5,000 บาท ร้อยละ 58.8  การศกึษา 

จบระดบัประถมศกึษา ร้อยละ 62.7  มปีระวตักิารรกัษา

ทันตกรรมในระยะ 6 เดอืน ร้อยละ 17.7  (ตารางที ่1)

ผลกระทบต่อคณุภาพชวีติในมติสิขุภาพช่องปาก  

พบว่าผูส้งูอายตุดิบ้านได้รบัผลกระทบต่อคณุภาพชวิีต

ในมิติสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 1 กิจกรรม (คะแนน 

OIDP>0)  ร้อยละ 75.9  มค่ีาคะแนนของปัญหาโดยรวม

อยู่ระหว่าง 0-42  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 7.98 (SD=8.27)   

ค่าความรนุแรงของปัญหาพบว่าส่วนมากมปัีญหาระดบั

ปานกลาง ร้อยละ 30.4 ระดับรุนแรงและรุนแรงมาก 

เป็นร้อยละ 20.9 และ 10.1 ตามล�าดับ ผลกระทบ

ที่มีความชุกมากที่สุดคือ การรับประทานอาหาร  

ร้อยละ 75.3 รองลงมาคอื การท�าความสะอาดช่องปาก 

หรือฟันเทยีม ร้อยละ 25.9 และการยิม้หวัเราะอวดฟัน 

ร้อยละ 24.6 ระดับคะแนนของปัญหาในแต่ละกิจกรรม

พบว่าการรบัประทานอาหารมค่ีาคะแนนสงูสดุ มค่ีาเฉลีย่  

8.92 (SD=7.69) รองลงมาคือ การท�าความสะอาด 

ช่องปากหรอืฟันเทียม มค่ีาเฉล่ีย 2.16 (SD=4.30) และ

การยิม้หวัเราะอวดฟัน มค่ีาเฉล่ีย 1.98 (SD=3.92) ซึง่

ระดบัปัญหาของแต่ละกจิกรรมเป็นไปในทางเดยีวกนั

กับความชุกของปัญหา (ตารางที่ 2)

ความสัมพันธ์ของสภาวะสุขภาพช่องปากกับ

คณุภาพชวีติในมติสิขุภาพช่องปาก โดยใช้สถติิวิเคราะห์

การถดถอยพหคุณูลอจสิติก พบว่าปัจจยัสขุภาพช่องปาก 

ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอาย ุ

ติดบ้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ 

จ�านวนคูส่บฟันหลงัและการมร่ีองลกึปริทันต์  โดยพบว่า 

ผู้สูงอายุติดบ้านที่มีจ�านวนคู่สบฟันหลังน้อยกว่า 4 คู่ 

มโีอกาสเสีย่งต่อการเกดิผลกระทบต่อคณุภาพชวีติเป็น 

10.94 เท่า (95%CI=3.32-35.96) ของผูส้งูอายตุดิบ้าน

ท่ีมจี�านวนคู่สบฟันหลงัตัง้แต่ 4 คู่ขึน้ไป ผูส้งูอายติุดบ้าน

ทีม่ร่ีองลกึปรทินัต์มโีอกาสเสีย่งต่อการเกดิผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตเป็น 2.84 เท่า (95%CI=1.01-7.95)  

ของผู้สูงอายุติดบ้านที่ไม่มีร่องลึกปริทันต์ ส่วนปัจจัย

สุขภาพช่องปากที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต 

ได้แก่ จ�านวนฟันผ ุถอน อดุ และ สภาวะอนามยัช่องปาก 

(ตารางที่ 3)   
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุติดบ้าน 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ�านวน ร้อยละ

1. เพศ

- ชาย 53 33.5

- หญิง 105 66.5

2. อายุ

- ระหว่าง 60-70 ปี 37 23.4

- ระหว่าง 71-80 ปี 63 39.9

- ระหว่าง 81-90 ปี 51 32.3

- มากกว่า 90 ปี 7 4.4

3. รายได้ครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน)

- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 93 58.8

- ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท 38 24.1

- ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท 15 9.5

- มากกว่า 20,000 บาท 12 7.6

4. ระดับการศึกษาสูงสุด

- ไม่ได้ศึกษา 55 34.8

- ประถมศึกษา 99 62.7

- มัธยมศึกษา 3 1.9

- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 1 0.6

5. ประวัติการรักษาทางทันตกรรม (ภายใน 6 เดือน)

- เคย 28 17.7

- ไม่เคย 130 82.3
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ตารางที่ 2 ความชุก ความรุนแรง และคะแนนของปัญหาในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ปัญหาโดยรวม กิจกรรมในชีวิตประจ�าวันที่ได้รับผลกระทบ

จ�านวน ร้อยละ

กิน พูด ท�าความ

สะอาด

พักผ่อน อารมณ์ ยิ้ม ท�างาน กิจกรรม

ทางสังคม

n=119 n=18 n=41 n=41 n=33 n=39 n=5 n=13

ความชุก 120 75.9 75.3 11.4 25.9 8.8 20.8 24.6 3.2 8.2

ความรุนแรงปัญหา

จ�านวน (ร้อยละ)

 -น้อยมาก 1 0.6 2(1.3) 5(3.2) 2(1.3) 2(1.3) 1(0.6) 1(0.6) 1(0.6) 8(5.1)

 -น้อย 33 13.9 22(13.9) 8(5.1) 10(6.3) 3(1.9) 3(5.7) 9(5.7) 3(1.9) 4(2.5)

 -ปานกลาง 48 30.4 46(29.1) 5(3.2) 23(14.6) 9(5.7) 21(13.3) 24(15.2) 0(0.0) 1(0.6)

 -รุนแรง 33 20.9 33(20.9) 0(0.0) 5(3.2) 0(0.0) 2(1.3) 5(3.2) 0(0.0) 0(0.0)

 -รุนแรงมาก 16 10.1 16(10.1) 0(0.0) 1(0.6) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)

คะแนน OIDP**

ช่วงคะแนน 0-42 0-25 0-12 0-20 0-12 0-16 0-16 0-4 0-9

ค่าเฉลี่ย (SD) 7.98(8.27) 8.92(7.69) 0.54(1.87) 2.16(4.30) 0.59(2.14) 1.44(3.06) 1.98(3.92) 0.10(0.63) 0.23(0.99)

*ผู้สูงอายุหนึ่งคนสามารถประสบปัญหาได้มากกว่า 1 กิจกรรม   

**คะแนนเต็มของปัญหา (OIDP) โดยรวม=100, คะแนนเต็มในแต่ละกิจกรรม =25              

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขภาพช่องปากกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  

ปัจจัยสุขภาพช่องปาก จ�านวน 

ทั้งหมด

จ�านวนผู้สูง

อายุที่มีคะแนน 

OIDP>0

ผลการวิเคราะห์

อย่างหยาบ ผลการวิเคราะห์หลายตัวแปร

ร้อยละ OR (95%CI) AOR(95%CI) p-value

1.จ�านวน ฟันผุ ถอน อุด

   < 15 ซี่/คน 68 47(69.1) 1 -

   > 15 ซี่/คน 90 73(81.1) 1.92(0.92-4.01)

2.การมีร่องลึกปริทันต์

   ไม่มี 43 30(69.8) 1 1

   มี 71 60(84.5) 2.36(0.94-5.90) 2.84(1.01-7.95) 0.047*

3.สภาวะอนามัยช่องปาก

   ดี 21 17(81.0) 1 -

   ไม่ดี 93 73(78.4) 0.86(0.26-2.84)

4.จ�านวนคู่สบฟันหลัง

   > 4 คู่ 72 42(58.3) 1 1

   < 4 คู่ 86 78(90.6) 6.96(2.93-16.54) 10.94(3.32-35.96) 0.000*

*statistically significant different (p < 0.05) 
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วิจารณ์      

จากการทบทวนวรรณกรรมยงัไม่พบการศกึษา

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุติดบ้านในมิติสุขภาพ 

ช่องปากทีใ่ช้ดัชน ีOIDP ดังนัน้การอภปิรายผลจะเทียบเคยีง 

กบัผลการศกึษาในผูส้งูอายทุัว่ไปทีใ่ช้ดชัน ีOIDP  หรอืใช้

ดชันอีืน่ทีศ่กึษาในประเด็นเดียวกนั  จากการศกึษานีพ้บว่า  

สภาวะสุขภาพช่องปากมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 

อย่างน้อย 1 กิจกรรม (คะแนน OIDP > 0) ร้อยละ  

75.9 น้อยกว่าการศึกษาของ Burci และคณะ12  

ในประเทศบราซิลที่พบผลกระทบร้อยละ 83.7 แต่

มากกว่าการศึกษาอื่นๆ ในหลายประเทศ เช่น จีน 

เกาหลี แทนซาเนีย  ที่พบผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

อยู่ในช่วงร้อยละ 60-6313-15  ส่วนในประเทศไทยที่มี

การศึกษามาก่อนหน้านี้ พบผลกระทบในช่วงร้อยละ  

50-58 6, 16-18 การศึกษานี้พบผลกระทบสูงกว่า 

การศึกษาอื่นๆ อาจเนื่องมาจากเป็นการศึกษาใน 

ผู้สูงอายุติดบ้านซึ่งเป็นกลุ่มท่ีช่วยเหลือตัวเองได้ 

ไม่เต็มที่และมีข้อจ�ากัดในการเคลื่อนไหวจึงท�าให้มี

ความล�าบากในการท�ากิจกรรมประจ�าวัน 

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในกิจกรรมต่างๆ  

พบว่า ผลกระทบมิติทางกายภาพที่เกิดมากที่สุดคือ 

การรับประทานอาหาร ร้อยละ 75.3 รองลงไปคือ  

การท�าความสะอาดช่องปากหรือฟันเทียม ร้อยละ  

25.9 เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีจ�าเป็นต้องท�าในชีวิต 

ประจ�าวันทุกวันจึงท�าให้ได้รับผลกระทบสูง และเมื่อ 

เปรยีบเทียบกบัการศกึษาของ Kida และคณะ15 พบว่า 

มผีลกระทบมากกว่าในกิจกรรมการรับประทานอาหาร 

(ร้อยละ 55.1) แต่มีค่าใกล้เคียง

ในกิจกรรมการท�าความสะอาดช่องปากหรือ 

ฟันเทียม (ร้อยละ 30.6) และเมื่อเปรียบเทียบกับ 

การศึกษาของ  Zeng และคณะ13 พบว่ามีผลกระทบ 

มากกว่าทั้งกิจกรรมการรับประทานอาหาร (ร้อยละ  

56.7) และการท�าความสะอาดช่องปากหรือฟันเทียม  

(ร้อยละ 17.3) แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 3 การศึกษาพบ

กิจกรรมที่มีผลกระทบมากที่สุดจาก 8 กิจกรรม คือ  

การรบัประทานอาหาร รองลงไปคอื การท�าความสะอาด 

ช่องปากหรือฟันเทียมเช่นเดียวกัน    

ผลกระทบมติิทางจิตใจ พบว่ากจิกรรมยิม้หวัเราะ

และอารมณ์จติใจ เป็นร้อยละ 24.6 และ 20.8 ตามล�าดับ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการศกึษาของ Dhama และคณะ19 

พบว่าผลกระทบมีค่าใกล้เคียงกันในการยิ้มหัวเราะ  

(ร้อยละ 27.4)  แต่มผีลกระทบมากกว่าในด้านอารมณ์

จติใจ (ร้อยละ 14.0)  และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการศึกษา 

ของ Jung และคณะ14 พบว่ามีผลกระทบมากกว่า 

ในการยิ้มหัวเราะ (ร้อยละ 14.5) แต่ใกล้เคียงกัน 

ในด้านอารมณ์จิตใจ (ร้อยละ19.2)    

ผลกระทบมิติทางสังคม พบว่ากิจกรรมสังคม

พบญาติมิตรและการท�างานบ้านทั่วไป เป็นร้อยละ 

8.2 และ 3.2 ตามล�าดบั จะเหน็ว่ามตินิีม้ผีลกระทบต�า่ 

เนื่องจากผู้สูงอายุติดบ้านมีโอกาสพบปะผู้คนหรือ 

ออกสงัคมภายนอกน้อย อกีทัง้มข้ีอจ�ากดัในการเคลือ่นไหว 

อาจจะท�าให้มกีารท�างานบ้านน้อยจงึท�าให้รูส้กึว่าไม่ได้รบั 

ผลกระทบในมิติน้ีมากนัก สอดคล้องกับการศกึษาของ  

Somsak  และ Kaewplung17 ท่ีพบว่ามีผลกระทบต�า่

ทั้งในกิจกรรมสังคมพบญาติมิตร (ร้อยละ 8.3) และ

การท�างานบ้านทั่วไป (ร้อยละ 0)

ปัจจัยสขุภาพช่องปากทีม่ผีลต่อคณุภาพชวีติของ

ผูส้งูอายติุดบ้านพบว่า จ�านวนคูส่บฟันหลงัและสภาวะ

ปริทันต์มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพ

ช่องปากอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p<0.05)  โดยการม ี

จ�านวนคู่สบฟันหลังน้อยกว่า 4 คู่ มีโอกาสเส่ียง 

ต่อการเกดิผลกระทบต่อคณุภาพชวีติสงูเป็น 10.94 เท่า  

ของการมีจ�านวนคู่สบฟันหลังตั้งแต่ 4 คู่ขึ้นไป  การมี

จ�านวนคูส่บฟันหลงัน้อยกว่า 4 คู ่จะท�าให้ประสทิธภิาพ

ในการบดเคีย้วอาหารลดลง ส่งผลกระทบต่อคณุภาพ 

ชวีติของผูส้งูอายใุนการรับประทานอาหาร  สอดคล้อง 

กับการศึกษาของ Tsakos และคณะ20 ท่ีพบว่า 

เกดิผลกระทบเป็น 1.57 เท่า   และสอดคล้องกบัการศกึษา 

ของ Somsak และ Kaewplung17 Srisilpanan และ 

Sheiham6 และของ Kida และคณะ15  ที่พบว่าการมี

คู่สบฟันหลังจ�านวนน้อยมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

มากกว่า  ส�าหรับสภาวะปริทันต์พบว่าการมีร่องลึก 

ปริทันต์มโีอกาสเสีย่งต่อการเกดิผลกระทบต่อคุณภาพ
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ชีวิตมากกว่าการไม่มีร่องลึกปริทันต์ เป็น 2.84 เท่า  

การมีร่องลึกปรทินัต์อาจท�าให้เกดิเหงือกบวม มอีาการ 

เจบ็ปวด หรอืมีภาวะฟันโยก ซึง่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติ  

สอดคล้องกับการศึกษาของ Khapung และคณะ 21 

ที่ประเมินคุณภาพชีวิตโดยใช้ดัชนี Geriatric Oral 

Health Assessment Index (GOHAI)  แต่แตกต่าง

จากการศึกษาของ Srisilapanan และ Sheiham6  

และ Rekhi และคณะ22 (ใช้ดัชนี GOHAI)  ที่พบว่า 

การมีร่องลึกปริทันต์ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ส่วนปัจจัยสุขภาพช่องปากที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ

คณุภาพชวีติของผูส้งูอายุตดิบ้านในการศึกษานีไ้ด้แก่ 

จ�านวนฟันผุ ถอน อุด สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Sombateyotha  และ Mahaweerawat23 แต่แตกต่าง 

จากการศึกษาของ Dhama  และคณะ19 ที่พบว่า 

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และอีก

ปัจจัยหนึ่งที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตคือ 

สภาวะอนามัยช่องปากอาจเนื่องมาจากการมีคราบ

จุลินทรีย์หรือหินน�้าลายไม่มีอาการเจ็บปวดหรือ 

มีอาการทางคลินิกที่เด่นชัดจึงท�าให้ผู้สูงอายุติดบ้าน

ไม่รู้สึกว่าตนเองมีปัญหาจากสภาวะนี้    

การศกึษาน้ีมุง่ศึกษาเฉพาะประเด็นปัจจัยสุขภาพ

ช่องปากที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ

ตดิบ้าน ไม่ได้ศกึษาปัจจยัอืน่ๆ เช่น เพศ อาย ุการศกึษา  

การมโีรคประจ�าตัว รายได้ครวัเรอืน สมาชกิและผูดู้แล

ในครอบครัว ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาน้ีพบว่าผู้สูงอายุติดบ้าน 

ได้รบัผลกระทบต่อคณุภาพชวีติในมติิสขุภาพช่องปาก 

อย่างน้อย 1 กิจกรรม ร้อยละ 75.9 และปัจจัยที่มี

ความสมัพนัธ์กบัคณุภาพชวีติอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 

(p<0.05)  ได้แก่ การมีจ�านวนคู่สบฟันหลังน้อยกว่า 

4 คู่ และการมีร่องลึกปริทันต์ ดังนั้นทันตบุคลากร 

จึงควรมีการเย่ียมบ้านเพื่อตรวจและสอนการดูแล

สุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุติดบ้านร่วมกับสหสาขา

วชิาชพีอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้  พร้อมทัง้จดัให้มบีรกิาร

ทนัตกรรมทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล  เพือ่ให้ 

ผูส้งูอายกุลุม่นีเ้ข้าถงึบรกิารได้ง่ายโดยเฉพาะการรกัษา

โรคปรทินัต์และการใส่ฟันเทยีม ซึง่จะส่งผลให้ผูส้งูอายุ

ติดบ้านมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
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บทคัดย่อ

ความเป็นมา

ความส�าคัญของการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตแพทย์ได้ผลักดันให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวรอาศัยความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายอย่างเป็นทางการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายและมุ่งสร้างภาคี

เครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงเพื่อขยายฐานโรงพยาบาลแหล่งฝึกให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ส่งผลให้ 

คณะแพทยศาสตร์เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายโรงพยาบาลแหล่งฝึกมากที่สุดในประเทศไทย ดังนั้น การน�าเสนอ 

รูปแบบการบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์จึงเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดสมรรถนะหลักขององค์กร รวมทั้งเติมเต็ม

องค์ความรู้ทางด้านการบริหารองค์กรการศึกษา

วัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาการบริหารเครอืข่ายผลติแพทย์ ปัจจยัสนบัสนนุและปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการบริหารเครอืข่าย

ผลิตแพทย์ รวมทั้งน�าเสนอรูปแบบการบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิธีการศึกษา

รูปแบบวิธีการวิจัยเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการศึกษา 4 ประการ ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ 

เชงิลึก การสนทนากลุม่และการสงัเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วม คดัเลอืกผูใ้ห้ข้อมลูด้วยวธิกีารคัดเลอืกแบบลกูโซ่ จ�านวน 

5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม

ผลการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีลักษณะของการบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์ใน 4 ด้าน ได้แก่  

ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ  

มีปัจจัยสนับสนุนการบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์ 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้น�า ปัจจัยด้านการจัดการความรู้และ

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในขณะที่ปัจจัยอุปสรรค ได้แก่ ปัจจัยด้านการประเมินผลการด�าเนินงานของ

เครอืข่ายและปัจจยัด้านโครงสร้างของระบบราชการ ส่วนรปูแบบการบรหิารเครอืข่ายผลติแพทย์สรปุได้ 2 รปูแบบ คอื 

เครอืข่ายทีม่แีม่ข่ายเป็นผูน้�าหลัก (Leadership-base network) และเครอืข่าย (Inter-organizational Network)

สรุปผลและเสนอแนะ

ภายใต้การด�าเนินงานท่ีมีความเฉพาะเจาะจง รูปแบบการบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์ได้สะท้อนให้เห็นถึง

ลักษณะของเครือข่ายที่มีความครอบคลุมและมีความเป็นทางการ ที่สามารถน�าไปเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนา

องค์กรเครือข่ายต่อไปในอนาคต

ค�าส�าคัญ  การบริหารเครือข่าย, เครือข่ายการศึกษา, การผลิตแพทย์

* ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศุภชัย นาทองไชย, พ.บ.*, วรสิทธิ์ เจริญศิลป์, รป.ม.*

รูปแบบการบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิพนธ์ต้นฉบับ
รูปแบบการบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์ คณะแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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นิพนธ์ต้นฉบับ
ศุภชัย นาทองไชย, วรสิทธิ์ เจริญศิลป์

ABSTRACT 
BACKGROUND

The importance of instruction for producing doctors has pushed to Faculty of Medicine, 
Naresuan University to cooperation on formal network pattern from many stakeholders and building 
hospital network in neighboring provinces to expand training hospital for clinical year medical 
students. So, Faculty of Medicine has the most training hospital in Thailand. The presented model 
of network management in producing doctors, so it’s helpful to define the core competency of 
the organization and fulfill the knowledge in education administration.
OBJECTIVE

To study the network management in producing doctors. As well as study supporting 
and hinder factors to affecting network management and presented the model of network 
management in producing doctors at Faculty of Medicine, Naresuan University.
METHODS

The study was qualitative research using documentary study, participant observations, 
focus group and in-depth interview from 5 key informants, who were selected by using snowball 
sampling. The instrumentation was semi–structured interview and focus group.
RESULTS

Faculty of Medicine, Naresuan University was divided the network management into 4 
aspects as follows: (1.) Strategy (2.) Instruction (3.) Human resource development and (4.) Ensuring 
accountability. The supporting factors to affecting network management were divided into 3 
factors as follows: (1.) Leader (2.) Knowledge management and (3.) The supporting participation, 
while the hinder factors to affecting network management were divided into 2 factors as follows: 
(1.) Evaluation of network performance and (2.) Bureaucracy structure. The model of network 
management in producing doctors can create two types:  Leadership-base network model and 
Inter-organizational network model.
CONCLUSTONS AND DISCUSSIONS

Under a particular operation, the model of network management in producing doctors can 
reflect the comprehensive and formal network. Also can used for support network organization 
development. 
KEYWORDS  Network Management, Education Network, Producing Doctors  

* Somdejphrachaotaksin Maharaj Hospital Medical Education Center

Supachai Nathongchai, M.D.*, Worasit Charoensin, M.P.A.* 

THE MODEL OF NETWORK MANAGEMENT IN PRODUCING DOCTORS  
AT FACULTY OF MEDICINE, NARESUAN UNIVERSITY
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ความเป็นมา

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  

เริม่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ อาจกล่าวได้ว่า 

แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของส�านักงาน 

คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ย่อมต้องเปลีย่นไป 

ตามแผนแม่บท ซึ่งมีจุดเน้นอยู่ที่การส่งเสริมให้เกิด  

“การพัฒนาเครือข่าย” ในระดับอุดมศึกษา โดย 

กลวิธีนี้ เป็นทางเลือกที่ได้รับการยอมรับร่วมกันว่า 

มปีระสทิธิภาพค่อนข้างสงูในการแก้ปัญหาทางวชิาการ

ที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น จากมาตรฐานดังกล่าว 

จึงได้ก�าหนดให้แนวคิดว่าด้วยการบริหารจัดการ 

เครือข่าย (Network Management) ถูกขยายผล

และน�าไปใช้ในระบบการบรหิารการศกึษาของสถาบัน

อุดมศึกษาในมิติที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น  

การจัดการเรียนการสอน การผลิตผลงานวิจัยและ 

การบริการชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น1 ในขณะเดียวกัน 

แนวคิดการบรหิารจดัการเครือข่ายตามพระราชบญัญติั

ดังกล่าว ยังเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษามีอ�านาจ 

ในการบรหิารการศกึษาระหว่างแหล่งเรยีนรูต่้างๆ กบั

องค์ความรู้สมัยใหม่ โดยต้องพยายามบริหารจัดการ 

ให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholders) เข้ามามส่ีวนร่วม 

ในการจัดการศึกษาจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น 

การบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษาจึงเป็นประเด็น

ที่มีความส�าคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน

อนึง่ ในบริบททางการเรียนการสอนเพือ่การผลติ 

แพทย์นัน้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึง่ในรปูแบบการเรยีน

การสอนท่ีต้องอาศยัความร่วมมอืในรปูแบบเครอืข่าย

อย่างเป็นทางการจากหลายฝ่ายในการผลติแพทย์ อาทิ 

กระทรวงสาธารณสขุ มหาวทิยาลยั โรงพยาบาลแหล่งฝึก 

โรงพยาบาลชมุชน เป็นต้น การสร้างเครือข่ายท่ีเกดิขึน้  

จึงตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแห่งชาติ ในขณะเดียวกัน ยังก่อให้เกิดการ

พัฒนาภาคีเครือข่ายทางการศึกษาที่มีความเข้มแข็ง

แก่องค์กรนั้นๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

สมาชิกเครือข่ายจนก่อให้เกดิเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้  

ตลอดจนสามารถผลิตแพทย์เพื่อรับใช้ประเทศชาติ

อย่างมีประสิทธิผลและมีคุณภาพในที่สุด

อย่างไรก็ตาม จากบริบทและปัญหาส�าคัญ 

ทางด้านการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตแพทย์ท�าให้หนึ่ง

ในสถาบันผลิตแพทย์ของประเทศไทยอย่างคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ�าเป็นต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร จากเดิมที่เน้นการ

ด�าเนินงานภายในพื้นที่มาเป็นการสร้างและพัฒนา

เครือข่ายกับโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงเพื่อ

ขยายฐานการผลติแพทย์ให้มากขึน้เพ่ือให้นสิติแพทย์ 

ชั้นคลินิก (ปี 4 - 6) ได้ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

เครอืข่าย พร้อมกนันัน้ ยงัช่วยสนบัสนนุพืน้ทีโ่รงเรยีน

แพทย์ให้ครอบคลุมไปสู่ชนบทมากขึ้นอีกด้วย โดย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมมือ

กับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การขับเคล่ือนของ 

“ส�านกังานบริหารโครงการแพทย์เพิม่เพือ่ชาวชนบท” 

(สบพช.) ในการด�าเนินภารกิจดังกล่าวและได้ร่วมกัน

จดัตัง้ “ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิ” ท่ีมสีมาชกิ 

เครอืข่ายถงึ 5 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลพทุธชนิราช 

พิษณุโลก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลแพร่ และ 

โรงพยาบาลพิจิตร ส่งผลให้คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่มี 

เครอืข่ายโรงพยาบาลแหล่งฝึกมากทีส่ดุในประเทศไทย2

ดังนั้น จากหลักความส�าคัญของการบริหาร

จดัการโดยใช้เครอืข่ายเป็นฐานในการผลติแพทย์ร่วมกับ 

สถาบนัสมทบโรงพยาบาลแหล่งฝึกในรปูแบบความร่วมมอื  

บทความนี้จึงมุ่งศึกษาและน�าเสนอองค์ประกอบของ

การบริหารงานเครือข่ายผลิตแพทย์ในมิติด้านต่างๆ 

พร้อมทั้งน�าเสนอปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรค

ของการบรหิารเครอืข่าย นอกจากนี ้ยงัน�าเสนอรปูแบบ

การบรหิารเครอืข่ายผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นประโยชน์และเติมเต็ม

องค์ความรู้ทางด้านการบรหิารจดัการและเป็นแนวทาง

ในการก�าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

นิพนธ์ต้นฉบับ
รูปแบบการบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์ คณะแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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อนัจะน�าพามาซึง่การพฒันาองค์กร รวมท้ังทรพัยากร

มนุษย์ของกระทรวงสาธารณสุขและประเทศต่อไป

ในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. เพือ่ศึกษาปัจจยัสนบัสนนุและปัจจยัอปุสรรค

ของการบรหิารเครอืข่ายผลติแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. เพื่อน�าเสนอรูปแบบการบริหารเครือข่าย

ผลิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา ขอบเขตด้านเนือ้หาของ 

งานวิจัยนี้ ให้เป็นการศึกษาการบริหารเครือข่ายผลิต 

แพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ภายใต้การวิเคราะห์ด้วยแนวคิดทางการบริหาร 

เครือข่ายเท่านั้น

2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ พื้นที่ในการวิจัย คือ  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและสถาบัน

ร่วมผลติแพทย์สมทบ 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาล

พจิติรและโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการศกึษา 

และเกบ็ข้อมลูตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน–30 พฤศจกิายน 

2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน

กรอบแนวคิดของงานวิจัย

ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิด “Government by  

Network” ของ William D. Eggers และ Stephen  

Goldsmith3 ซ่ึงเป็นต้นแบบแนวคิดของการจัดการ 

ภาครัฐแนวใหม่ที ่“คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ”  

หรอื ก.พ.ร. น�ามาใช้ในการปรบัปรงุและพฒันาระบบ

บริหารงานภาครัฐและขยายผลไปยังการพัฒนา 

เครือข่ายในสถาบันระดับอุดมศึกษายุคปัจจุบัน  

ซึง่แนวคิดการบริหารเครือขา่ยที่ใช้ในการอธบิายการ

บรหิารเครือข่ายผลติบณัฑติแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่  

(1) ด้านยทุธศาสตร์ (Strategy) (2) ด้านการจดัการเรยีน

การสอน (Instruction) (3) ด้านการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ (Human Development) และ (4) ด้านการ

สร้างความน่าเชื่อถือ (Ensuring Accountability) 

พร้อมกันนั้น ยังน�าเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร

เครอืข่ายผลติแพทย์ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั 

ได้แก่ ปัจจยัสนบัสนนุและปัจจยัอปุสรรค โดยสามารถ

การบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปัจ
จัย

สน
ับส

นุน

ปัจจัยอุปสรรค1. ด้านยุทธศาสตร์
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4. ด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการศึกษา

งานวจิยัชิน้น้ีเป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative 

Research) มีวิธีการศึกษา 4 ประการ ได้แก่  

การศึกษาเอกสาร (Documentary Research)  

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

การสนทนากลุม่ (Focus Group) และการสงัเกตการณ์

แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) มีวิธีการ 

คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการคัดเลือกแบบลูกโซ่หรือ 

การบอกต่อ (Snowball Sampling) จากการสมัภาษณ์ 

ผู้อ�านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก  

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมกับ

การก�าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกข้ึนมาจึงสามารถ

ก�าหนดผูใ้ห้ข้อมลูได้ดงันี ้(1) คณบดคีณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร จ�านวน 1 คน และ (2) ผูอ้�านวยการ 

ศนูย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลนิกิ 4 แห่ง จ�านวน 4 คน 

ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชนิราช พิษณุโลก โรงพยาบาล

อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลพิจิตรและโรงพยาบาลแพร่  

รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด จ�านวน 5 คน

นิพนธ์ต้นฉบับ
ศุภชัย นาทองไชย, วรสิทธิ์ เจริญศิลป์
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ส�าหรบัเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื แบบสมัภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi–Structured Interview  

Form) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูล 

ส่วนบุคคล (2) การบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์ และ  

(3) ปัจจยัสนบัสนนุและปัจจยัอุปสรรคของการบรหิาร

เครอืข่ายผลติแพทย์ และแบบบนัทกึการสนทนากลุม่ 

(Focus Group Form) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

(1) การบริหารเครอืข่ายผลติแพทย์ในมมุมองผูบ้รหิาร 

(2) ข้อเสนอแนะ เพือ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก 

ผูใ้ห้ข้อมลู โดยมกีารก�าหนดหวัข้อเป็นค�าถามปลายเปิด 

(Open-Ended Question) จากนัน้จงึวเิคราะห์ข้อมลู

แบบอปุนยั (Analytic Induction) ในขณะทีก่ารตรวจ

สอบข้อมูลใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าในด้าน 

ข้อมูล (Data Triangulation) และน�าเสนอผล 

การศึกษาผ่านการพรรณนาเชิงวิเคราะห์4

ผลการศึกษา

ส�าหรับการก่อตัวของเครือข่ายผลิตแพทย์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจกล่าว

ได้ว่าเป็นองค์กรเครอืข่ายทีม่จีดุเริม่ต้นมาจากมตคิณะ

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2537 ที่เห็นชอบ

ให้กระทรวงสาธารณสขุร่วมมอืกับทบวงมหาวทิยาลยั 

ในการจัดท�า “โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท”  

เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนแพทย์และ 

การกระจายแพทย์ท่ีไม่เหมาะสมในพื้นท่ีชนบท  

ซึ่งหลักการส�าคัญ คือ ทบวงมหาวิทยาลัยโดย 

คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในสังกัด 

รับผิดชอบจัดท�าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ 

จัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 – 3 ส่วน

กระทรวงสาธารณสุขโดยศูนย์แพทยศาสตร

ศึ กษาชั้ นคลิ นิ ก รั บผิ ดชอบจั ดการ เรี ยน 

การสอนในชั้นปีที่ 4 – 6 โดยเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นไป

จากประเด็นปัญหาและความต้องการของรฐับาล

ที่เกิดขึ้น จึงน�าพาไปสู่การท�าสัญญา (MOU) ร่วมกัน

ระหว่างมหาวทิยาลัยนเรศวร กระทรวงสาธารณสุขและ

โรงพยาบาลประจ�าจังหวัดในการสร้างเครือข่ายผลิต

แพทย์ทีม่แีนวโน้มการขยายตัวตามบริบทเชงิพ้ืนทีข่อง 

ภาคเหนอืตอนล่าง โดยเริม่ต้นจากโรงพยาบาลพทุธชนิราช 

พิษณุโลก (พ.ศ.2537) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (พ.ศ.

2540) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

โรงพยาบาลแพร่และโรงพยาบาลพิจิตร (พ.ศ.2548)  

ซึง่จากการลงนามในสญัญาแต่ละครัง้มผีลท�าให้สถานภาพ

ของเครอืข่ายผลติแพทย์เกดิขึน้อย่างเป็นทางการและ

เริ่มด�าเนินการขับเคลื่อนตามภารกิจได้อย่างเข้มแข็ง

มากขึน้ ทัง้นี ้คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

ในฐานะแม่ข่ายของเครือข่ายผลิตแพทย์ท่ีเชื่อมโยง 

ลูกข่ายโรงพยาบาลแหล่งฝึกท้ัง 5 แห่ง ในพื้นท่ี  

5 จังหวดั มลีกัษณะของการบรหิารเครอืข่ายผลติแพทย์

ที่มีมิติและองค์ประกอบที่น่าสนใจ ดังนี้

1. การบริหารเครือข ่ายผลิตแพทย์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ส�าหรับการบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีมิติและ

องค์ประกอบที่สามารถพิจารณาได้ 4 ด้าน ดังนี้

 1.1 ด้านยทุธศาสตร์ ส�าหรบัเครอืข่ายผลติ

แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร แน่นอน

ว่าเป็นองค์กรเครอืข่ายผลติแพทย์ทีก่่อตวัขึน้จากการ

สนับสนุนและความร่วมมือของ “คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร” และ “สบพช.” ที่ได้ร่วมกัน 

จัดตั้ง “ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก” ขึ้นเพื่อ

พฒันานสิติแพทย์ให้ได้รบัความรูแ้ละฝึกฝนประสบการณ์

ทางคลนิกิจากการปฏบิตังิานในโรงพยาบาลแหล่งฝึก 

ซึ่งปัจจุบันศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในสังกัด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีทั้งหมด  

5 แห่ง โดยสิ่งส�าคัญที่คณะแพทยศาสตร์มุ่งพัฒนา

มิติด้านยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ  

การเช่ือมโยงสมาชิกภาคเีครอืข่ายให้เข้ามามส่ีวนร่วมใน

การตดัสนิใจและขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานขององค์กร 

ผ่านการแต่งต้ังผูอ้�านวยการศนูย์แพทยศาสตรศกึษาฯ  

ในสมาชิกเครือข่ายโรงพยาบาลให้ด�ารงต�าแหน่ง  

“รองคณบดีฝ่ายคลินิก” และก�าหนดให้เข้าร่วม

ประชมุคณะกรรมการประจ�าคณะแพทยศาสตร์อย่าง

นิพนธ์ต้นฉบับ
รูปแบบการบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์ คณะแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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น้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกในการสร้าง 

ความเชือ่มโยงและการประสานการท�างาน การกระจาย 

ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพที่ด ี

ในภาคีเครือข่ายอีกด้วย

นอกจากนี้ การก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ยทุธศาสตร์ บทบาทหน้าทีแ่ละภารกจิการด�าเนนิงาน

ของศนูย์แพทยศาสตรศกึษาฯ ในเครอืข่ายทัง้หมดจะ

ต้องสอดรบัและขบัเคลือ่นตามแผนยทุธศาสตร์ของคณะ 

แพทยศาสตร์และ สบพช. โดยมีจุดเน้นส�าคัญอยู่ที่ 

การพฒันากลยทุธ์ด้านการจดัการเรยีนการสอนทีม่คีวาม

สัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของแพทย์เจ็ดดาว (The 7-Star 

Doctor) ของคณะแพทยศาสตร์เป็นหลัก ถัดมา คือ  

กลยุทธ์การพัฒนางานวิจัย ซ่ึงถูกก�าหนดเกณฑ ์

การผลติผลงานตามขนาดของศนูย์แพทยศาสตรศกึษาฯ 

แต่ละแห่งจาก สบพช. เป็นต้น 

 1.2 ด้านการจดัการเรยีนการสอน เนือ่งจาก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องด�าเนิน

การผลติแพทย์ภายใต้มาตรฐานหลายด้าน อาท ิTQF, 

World Federation of Medical Education (WFME), 

แพทยสภา, Education Criteria for Performance 

Excellence (EdPEx) และกลุม่สถาบันแพทยศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย (กสพท.) เป็นต้น ซึง่มาตรฐานแต่ละด้าน 

จะมีตัวชี้วัดที่ส�าคัญ คือ “การจัดการเรียนการสอน” 

ดังนั้น ประเด็นการจัดการเรียนการสอนจึงถูกยกให้

เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของการบริหารเครือข่าย

ผลิตแพทย์ ท้ังนี้ คณะแพทยศาสตร์ในฐานะแม่ข่าย

ขององค์กรจึงมุ่งขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการเรียน 

การสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการบริหารต่อสมาชิก 

เครอืข่ายให้มากทีส่ดุ โดยเน้นกจิกรรมการจดัการเรยีน

การสอนซึง่เป็นส่วนหนึง่ทางการประสานเครอืข่าย ได้แก่ 

(1.) การประชมุรายวชิาเร่ืองการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับเครือข่าย คือ การก�าหนดแนวทางในการจัด 

การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่ครอบคลุมตั้งแต่

การก�าหนด มคอ., Course Syllabus, ตารางการศกึษา 

(Rotation) และผู้สอน เป็นต้น (2.) การจัดท�าคลัง

ข้อสอบร่วมกันกับเครือข่าย เพื่อผลักดันให้การเรียน

การสอนของเครือข่ายมีการวัดผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการ 

แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้สอนของเครือข่าย 

โรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่อีกด้วย (3.) การสัมมนา

หลักสูตรประจ�าปีร่วมกับเครือข่าย เพื่อให้เครือข่าย

สะท้อนสภาพการด�าเนินงานตลอดปีการศึกษาว่ามี

ปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง พร้อมทั้งค้นหาแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในอนาคตต่อไป เป็นต้น 

และ (4.) การจัดการเรียนการสอนผ่าน “เครือข่าย

การสอนทางไกล Telemedicine” เป็นระบบที่

ก�าหนดข้ึนเพือ่ควบคุมมาตรฐานการสอนและผลกัดนั 

คุณภาพทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

สนับสนุนให้นิสิตแพทย์ที่ศึกษาอยู่แต่เครือข่ายเข้าถึง

การเรยีนและสามารถตดิต่อสือ่สารกบัอาจารย์แพทย์

ผ่านระบบ Video Conference ได้ ซึ่งผลของการ

ด�าเนินงานดังกล่าวท�าให้นิสิตแพทย์ได้รับความรู้จาก

อาจารย์แพทย์ท่ีมีความเช่ียวชาญและเกิดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น

 1.3 ด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ เนือ่งจาก

เครือข่ายผลิตแพทย์เป็นองค์กรท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

ปรับปรุงขนาดโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรอย่าง

ต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง ดังนั้น “ทรัพยากรมนุษย์”  

จึงต้องถูกก�าหนดบทบาทหน้าที่ตามสมรรถนะจาก

คณะแพทยศาสตร์อย่างชัดเจนเพื่อให้การด�าเนินงาน 

ของเครอืข่ายบรรลเุป้าหมายอย่างมปีระสทิธผิล โดยที่

ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ได้กระจาย “พนักงาน

มหาวิทยาลัย” ได้แก่ ต�าแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” 

และ “นักบริหารงานทั่วไป” ซึ่งเป็นบุคลากรจาก

คณะแพทยศาสตร์ ไปด�าเนินงานประจ�า ณ เครือข่าย 

โรงพยาบาลเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการจดัการเรยีน

การสอนและการบริหารงานทั่วไป ในขณะเดียวกัน 

คณะแพทยศาสตร์ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์ของสมาชกิเครอืข่ายมาอย่างต่อเนือ่ง 

โดยเน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 

รูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างการมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของคณะ, การจัดอบรม

นิพนธ์ต้นฉบับ
ศุภชัย นาทองไชย, วรสิทธิ์ เจริญศิลป์
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พัฒนาบุคลากรในเครือข่าย, การจัดซื้อฐานข้อมูล

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บุคลากรได้ใช้ รวมทั้ง 

การบ�ารงุระบบ Telemedicine เป็นต้น ทัง้นีเ้พือ่ให้การ

ด�าเนนิงานของสมาชกิเครอืข่ายเกิดประสทิธผิลสูงสดุ

นอกจากนี ้คณะแพทยศาสตร์ยงัให้ความส�าคญั

ในการพัฒนา “อาจารย์แพทย์” เช่นกัน เนื่องจาก 

อาจารย์แพทย์เป็นผู้มีบทบาทหลักในการขับเคล่ือน 

การเรยีนการสอน ฉะนัน้ อาจารย์แพทย์ในฐานะทรพัยากร

ทีม่คีณุค่าจงึต้องได้รับการพฒันาทัง้ทกัษะทางวิชาชีพ

และมติทิางการศกึษาเพือ่มุง่ให้เกิดประสทิธิภาพในด้าน

แพทยศาสตรศึกษามากที่สุด โดยกิจกรรมต่างๆ ที่ถูก 

น�ามาใช้ในการพฒันาอาจารย์แพทย์ ได้แก่ การฝึกอบรม

เพือ่เพิม่พนูทกัษะความรูท้างคลนิิกและแพทยศาสตร

ศึกษา การศึกษาต่อในสาขาเฉพาะทาง การประชุม

สัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก

เครือข่าย การจัดท�าคลังข้อสอบร่วมกันกับสมาชิก

เครือข่ายและการให้ต�าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น ซึ่ง

ท่ีผ่านมา กจิกรรมต่างๆ เหล่าน้ี ถกูน�ามาเป็นเครือ่งมอื

ทางการพัฒนาอาจารย์แพทย์อย่างต่อเนื่อง

 1.4 ด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ สภาพ

การสร้างความน่าเชื่อถือเป็นความท้าทายมากที่สุด

อย่างหนึง่ในการบรหิารเครอืข่ายผลติแพทย์เนือ่งจาก

มลีกัษณะเป็นนามธรรมมากทีส่ดุ ดงันัน้จงึเป็นบทบาท

ของแม่ข่ายในการธ�ารงรกัษาไว้ซ่ึงสมาชกิเครอืข่ายและ

ประกอบสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นต่อเครือข่าย

ผลิตแพทย์ของตนเอง โดยการสร้างความน่าเชื่อถือ

ประกอบไปด้วย (1.) การสร้างความไว้วางใจร่วมกัน 

คอื การสร้างช่องทางในการส่ือสาร ทัง้ในรปูแบบเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการระหว่างสมาชกิโรงพยาบาล 

เครือข่ายทั้งหมด เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน ถ้าหาก 

โรงพยาบาลเครือข่ายรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว  

ย่อมส่งผลดีต่อการด�าเนินงานในมิติต่างๆ ตลอดจน 

การท�าให้ภาคเีครอืข่ายมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิกจิกรรม

ได้มากขึ้น (2.) การสร้างความจูงใจในการท�างาน 

เป็นสิ่งที่แม่ข่ายก�าหนดให้ภาคีเครือข่ายจ�าเป็นต้อง

ตระหนักและมีเป้าหมายในการท�าหน้าที่สนับสนุน 

การผลติแพทย์ โดยให้ศนูย์แพทยศาสตรศกึษาฯ มอิีสระ 

ในการด�าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

อย่างเต็มที่ ในขณะที่แม่ข่ายมีหน้าที่ในการวัดและ 

ประเมินผลการด�าเนินงานเพียงอย่างเดียว ส่งผลต่อ 

ภาคเีครือข่ายมีความคล่องตวัในการบริหารงานมากย่ิงข้ึน  

(3.) การแบ่งปันความเสี่ยง พบว่า คณะแพทยศาสตร์ 

มกีารก�าหนด “คณะอนกุรรมการ ด้านบรหิารความเสีย่ง” 

ทีด่�าเนินงานครอบคลุมไปยงัสมาชิกเครอืข่ายทัง้หมด 

ทัง้นีเ้พือ่วเิคราะห์ความเสีย่งในขัน้ตอนการด�าเนนิงาน

ต่างๆ ของเครอืข่าย อาท ิด้านการจดัการเรียนการสอน

หรอืด้านเทคโนโลย ีเป็นต้น พร้อมทัง้แสวงหาวธิกีารที่

เหมาะสมในการลดความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ 

รวมไปถึงการสร้างระบบการติดตามการตรวจสอบ

ความเสี่ยงและวิเคราะห์ภาพอนาคตของความเสี่ยง

ที่จะเกิดขึ้นใหม่ เป็นต้น

2. ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคของ

การบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 จากการบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ได้แสดงให้เหน็ 

ถงึความเป็นระบบและความสมัพนัธ์เก่ียวข้องทางการ

บรหิารทีถ่กูขบัเคลือ่นโดยแม่ข่ายและสมาชกิเครอืข่าย 

จนเกิดเป็นรูปแบบการบริหารเครือข่ายที่มีอัตลักษณ์

เฉพาะตัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การบริหารเครือข่ายย่อม

ต้องมีปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรค โดยผู้วิจัย

ได้ก�าหนดผลการวิจัยออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ 

 2.1 ปัจจยัสนบัสนนุ ส�าหรบัปัจจยัสนับสนนุ

หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส�าเร็จของการบริหาร

เครอืข่ายผลติแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

นเรศวร ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่

 2.1.1 ปัจจัยด้านผู้น�า ความโดดเด่น

ทีส่ดุขององค์กรเครอืข่ายผลติแพทย์แห่งน้ี คอื “ผูน้�า” 

หรือ “คณบดีคณะแพทยศาสตร์” ซึ่งท�าหน้าที่เป็น

ศูนย์กลางของเครือข่าย โดยคุณลักษณะของผู้น�า 

ที่ส ่งผลให้การบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์ 

ประสบความส�าเร็จ เกดิขึน้จากความสามารถในการสร้าง 

นิพนธ์ต้นฉบับ
รูปแบบการบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์ คณะแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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 2.2.1 ปัจจัยด้านการประเมินผลการ

ด�าเนินงานของเครือข่าย เนื่องจากที่ผ่านมา ประเด็น

การบรหิารงานในรปูแบบเครอืข่ายผลติแพทย์มเีพยีง

กลยทุธ์ซึง่เป็นในตวัชีวั้ดด้านการจดัการเรยีนการสอน

เท่าน้ัน ยงัไม่ได้รบัการพจิารณาเป็นวาระนโยบายของ

องค์กรเท่าที่ควร ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์จึงยังไม่มี

ตัวช้ีวัดการบริหารเครือข่ายที่ครอบคลุมหรือระบบ

การประเมินผลการด�าเนินงานของเครือข่ายที่ชัดเจน  

จึงส่งผลต่อทิศทางการบริหารเครือข่ายขององค์กร 

ที่ไม่มีเสถียรภาพ

 2.2.2  ปัจจยัด้านโครงสร้างของระบบ

ราชการ เนือ่งจากเครอืข่ายผลติแพทย์ไม่ได้เป็นหน่วยงาน 

ราชการในสังกัดเดียวกัน แต่เป็นเพียงความร่วมมือ 

ของตัวแสดงทีห่ลากหลาย ได้แก่ มหาวทิยาลยันเรศวร

และโรงพยาบาลประจ�าจังหวัด จึงส่งผลให้สมาชิก 

เครือข่ายผลิตแพทย์แต่ละแห่งมีความเป็นปัจเจก 

ค่อนข้างสงู อกีทัง้ข้อจ�ากดัของระบบราชการยงัท�าให้

การตดิต่อสือ่สารและการประสานงานระหว่างสมาชกิ

เครือข่ายเป็นไปอย่างล่าช้า ดังนั้นการด�าเนินงาน

ทั้งหมดจึงเน้นไปที่ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากกว่า

การใช้ระบบราชการ
สรุปและอภิปรายผล

จากผลการศกึษาได้สะท้อนให้เหน็ถงึลกัษณะของ
การบรหิารเครอืข่ายผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีครอบคลุมองค์ประกอบ 
ทางการบริหารที่ส�าคัญ ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์  
ด้านการจดัการเรยีนการสอน ด้านการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์และด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ ซ่ึงลักษณะ
และองค์ประกอบเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นกลยุทธ์ 
ด้านการจัดการเครือข่ายของการบริหารการศึกษา 
ยคุใหม่ทีถ่กูน�ามาประยกุต์และปรบัใช้ในบรบิทของโลก
ทางวชิาการทีเ่ตม็ไปด้วยปัญหาและการเปลีย่นแปลง
อยูต่ลอดเวลา5 ทัง้น้ี การบรหิารเครอืข่ายผลติแพทย์ใน
ด้านยทุธศาสตร์ทีก่�าหนดหมดุของการด�าเนนิงานให้ผู้
อ�านวยการศนูย์แพทยศาสตรศกึษาฯ ด�ารงต�าแหน่งเป็น
รองคณบดขีองคณะแพทยศาสตร์นัน้ นบัได้ว่าเป็นกลไก
ทีส่ามารถสร้างจดุเชือ่มโยงความเป็นเครอืข่ายได้ดทีีส่ดุ 

ความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้นกับภาคีเครือข่ายจนเกิด

การยอมรับและสามารถด�าเนินงานร่วมกันได้อย่างมี

ประสิทธิผล และถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านผู้น�ามา

แล้วหลายสมยัตามวาระการด�าเนินงาน แต่ถงึกระน้ัน 

ผู้น�าทุกรุ่นก็ยังคงสามารถรักษาสภาพความเป็น 

เครือข่ายได้อย่างเหนียวแน่นมาจนถึงปัจจุบัน

 2.1.2  ปัจจัยด้านการจัดการความรู้  

นับเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหาร 

งานเครือข่ายผลิตแพทย์ เน่ืองจากสมาชิกเครือข่าย 

ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ดังนั้นการกระจายข้อมูล  

ความรู้และค่านิยม ตลอดจนวัฒนธรรมการท�างาน  

จึงเป็นส่ิงท่ีท�าได้อย่างยากล�าบาก ดังนั้น คณะ

แพทยศาสตร์ในฐานะแม่ข่ายจึงต้องท�าหน้าที่เป็น

หวัหน้าหลกัและมีบทบาทในการเป็นผูจ้ดัระบบข้อมลู

ไปจนถึงการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อสร้างวัฒนธรรมการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ลูกข่ายทั้งหมด ส่งผลให้การ

บริหารงานมีความคล่องตัวมากขึ้น พร้อมกันนั้น  

ผู้บริหารยังสามารถเชื่อมโยงกับบุคลากรได้ใกล้ชิด

กันมากขึ้น ทั้งยังช่วยเพ่ิมความกลมเกลียวภายใน

เครือข่ายอีกด้วย

 2.1.3 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วม การกระตุ้นให้สมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ นับเป็นอีก

ปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ภาคีเครือข่ายผลิตแพทย์สามารถ

ด�าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธิผล โดยทีผ่่านมา เงือ่นไข

ของการจดัการเรียนการสอนและการมคีวามไว้วางใจ

ร่วมกนัได้ส่งผลให้ภาคีเครือข่ายจ�าเป็นต้องมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมของเครือข่ายมากขึ้น นอกจากนี้ สมาชิก

เครือข่ายต่างตระหนักรู้และเข้าใจดีว่าหากไม่เข้ามา 

มส่ีวนร่วมในกจิกรรมของเครอืข่ายย่อมท�าให้เครอืข่าย

ไม่สามารถด�าเนนิงานตามภารกจิของเครอืข่ายได้บรรลุ

วตัถปุระสงค์และอาจเกดิผลเสยีต่อองค์กรเครอืข่ายได้

 2.2 ปัจจยัอปุสรรค ส�าหรบัปัจจยัอปุสรรค

หรอืปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัความล้มเหลวของการบรหิาร

เครอืข่ายผลติแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

นเรศวร ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่

นิพนธ์ต้นฉบับ
ศุภชัย นาทองไชย, วรสิทธิ์ เจริญศิลป์
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และสามารถขยายผลไปยังการก�าหนดยุทธศาสตร์  
วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมการท�างานที่สอดคล้องและ
สอดรับกับแม่ข่าย6 ในขณะที่ การบริหารเครือข่าย
ผลติแพทย์ในด้านการจดัการเรยีนการสอน ได้สะท้อน
ให้เห็นถึงบริบทของกิจกรรมทางการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงสมาชิกเครือข่ายเข้าไว้ด้วยกัน นับได้ว่าเป็น
กลไกที่ส่งผลให้บุคลากรจากเครือข่ายแต่ละแห่งต้อง
ติดต่อสื่อสารและประสานการท�างานร่วมกันมากข้ึน
โดยมจุีดมุง่หมายเพือ่การผลติแพทย์ทีม่มีาตรฐานและ
คุณภาพ7 อีกทั้งในการบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์ใน
ด้านการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ ทีไ่ด้กระจายบคุลากร
จากแม่ข่ายไปประจ�า ณ พื้นที่เครือข่ายแต่ละแห่ง 
กอปรกบัการส่งเสรมิให้บคุลากรได้รบัความรูจ้ากการ
ด�าเนนิงานในกิจกรรมต่างๆ ยงัช่วยให้การด�าเนินงาน
ของเครือข่ายถูกขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน สามารถปรับตัวและด�าเนินงานภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง8 และสุดท้าย การบริหาร
เครือข่ายผลิตแพทย์ในด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ 
โดยใช้กลวิธีการสร้างความไว้วางใจร่วมกัน การสร้าง
ความจูงใจในการท�างาน และการแบ่งปันความเสี่ยง 
นับได้ว่าเป็นกลวิธีที่สามารถรักษาสมาชิกเครือข่าย
ให้คงอยู่ และถึงแม้ว่าโครงสร้างของระบบราชการ 
จะโอบอุ้มองค์กรเครือข่ายผลิตแพทย์แห่งน้ีไว้ แต ่
ถ้าหากขาดซึ่งกลวิธีดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อความ 
น่าเชื่อถือขององค์กรเป็นแน่แท้ 9 นอกจากนี้ ในส่วน
ของปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคซึ่งประกอบ

ไปด้วย ปัจจัยด้านผู้น�า ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านการ
ประเมนิผลการด�าเนนิงานของเครอืข่ายและปัจจยัด้าน
โครงสร้างของระบบราชการ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลในเชิงบวกและลบต่อการบริหารเครือข่าย
ผลิตแพทย์ได้ทั้งหมด หากแม่ข่ายไม่ให้ความส�าคัญ
กบัปัจจยัใดปัจจัยหน่ึงย่อมเกดิผลกระทบต่อเครอืข่าย
ผลิตแพทย์อย่างแน่นอน10 

อย่างไรก็ตาม จากบริบทและลักษณะของการ
บริหารเครือข่าย ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนและปัจจัย
อุปสรรคได้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการบริหารเครือ
ข่ายผลติแพทย์ทีม่แีม่ข่ายเป็นผูน้�าหลกั (Leadership-
Base Network) โดยท่ีแม่ข่ายจะท�าหน้าท่ีเป็นผูก้�ากบั 
ดแูลและประคบัประคองความสมัพนัธ์ในรปูแบบเครอืข่าย 
ให้สามารถด�าเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก�าหนดไว้ ในขณะสมาชกิเครอืข่ายแต่ละโรงพยาบาล
จะมกีารตดิต่อสือ่สารซึง่กนัและกนัภายใต้การด�าเนนิ
ภารกจิต่างๆ นอกจากนี ้ยงัสะท้อนรูปแบบการบริหาร
เครอืข่ายผลติแพทย์ในรปูแบบ Interorganizational 

Network ซ่ึงเป็นรปูแบบความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กร

ทีป่ระกอบสร้างขึน้จากการเชือ่มโยงองค์กรต่างๆ เข้า

ไว้ด้วยกนั ภายใต้ภารกจิการผลติแพทย์และบทบาทใน

การจัดการเรียนการสอนที่มีความเฉพาะเจาะจง โดย

ผู้วิจัยสามารถน�าเสนอรูปแบบการบริหารเครือข่าย

ผลิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ได้ดังต่อไปนี้

ภาคีเครือข่าย 

5 โรงพยาบาล

1

2

34

5

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

1  คือ ด้านยุทธศาสตร์

2  คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน

3  คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4  คือ ด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ
1 2 3 4

ภาพที่ 2 รูปแบบการบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ควรน�าลกัษณะและองค์ประกอบของการบริหารเครอืข่าย 

ผลติแพทย์ไปก�าหนด ปรบัปรงุและพฒันาเป็นนโยบาย 

รวมทั้งสมรรถนะหลักขององค์กรเพื่อการผลิตแพทย์

ต่อไปในอนาคต

 1.2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ควรสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับ

นโยบายการบรหิารเครอืข่ายผลติแพทย์เพือ่ผลสมัฤทธิ์

ของการผลิตแพทย์ที่มีประสิทธิผลต่อไป

 1.3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ควรกระตุ้นให้เครือข่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ  

เกดิการแลกเปล่ียนทรพัยากรผ่านกจิกรรมต่างๆ เพือ่

ก่อให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ระหว่างองค์กรมากข้ึน  

เช่น การสัมมนาทางวิชาการหรือการจัดประชุม 

ผูบ้รหิารในเครอืข่ายศนูย์แพทยศาสตรศกึษาฯ แต่ละ

พ้ืนที ่รวมทัง้การจดัการเรยีนการสอนร่วมกนั เป็นต้น

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

 2.1  ควรศึกษาเปรยีบเทยีบรปูแบบการบรหิาร 

เครอืข่ายผลติแพทย์ในพืน้ทีอ่ืน่ๆ เพือ่น�าไปสูก่ารสร้าง 

แนวทางส�าหรับการบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์ของ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวรทีม่ปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผลต่อไปในอนาคต

 2.2  ควรศกึษาการประเมนิผลการบรหิารเครอืข่าย 

ผลิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รศ.นพ.ศิริเกษม  

ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวรและผู้อ�านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น

คลินิกทุกท่านที่เสียสละเวลาและให้ความอนุเคราะห์

แก่คณะผูว้จัิยในการเข้าสมัภาษณ์ ตลอดจนการจดัท�า

สนทนากลุ่มจนท�าให้งานวิจัยนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ

ความเป็นมา

ปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุเป็นปัญหาส�าคัญที่ควรได้รับการแก้ไข เพื่อลดอัตราการป่วย อัตราการเสียชีวิต 

และการสูญเสียทางเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งประเทศ

วัตถุประสงค์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงสถานการณ์ปัญหาการใช้ยาของผู้สูงอายุ บ้านทุ่งมอก อ�าเภอเชียงค�า 

จังหวัดพะเยา 

วิธีการศึกษา

เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในผู้ที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป จ�านวน 95 คน โดยการสัมภาษณ์แบบ 

กึ่งโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์มีทั้งสิ้น 95 คน อายุเฉลี่ย 69 ปี ปัญหาการใช้ยาของผู้สูงอายุที่พบมากเป็น6 

อันดับแรกในการวิจัยนี้ ได้แก่ การเก็บยาที่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นในต�าแหน่งที่ไม่ถูกต้อง (ร้อยละ 89.47) ฉลากยาเป็น

อุปสรรคต่อการใช้ยา (ร้อยละ 53.68) การได้รับยาที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางวิชาการ (ร้อยละ 52.63) การลืมใช้ยา (ร้อยละ 

36.84) การได้รับยาที่มีอันตรกิริยาระหว่างยากับยาและยากับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนม (ร้อยละ 31.57) และ 

การหยุดใช้ยาที่ต้องใช้ติดต่อกันจนหมด/มีก�าหนดระยะเวลาในการใช้ (ร้อยละ 18.55) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุ

บ้านทุง่มอกส่วนใหญ่เกบ็ยาได้ถกูต้องในภาชนะบรรจทุีเ่หมาะสม ไม่โดนแสงแดด หลกีเลีย่งความร้อนและความชืน้ 

ไม่พบปัญหาการใช้ยาซึ่งได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีประวัติแพ้ยาได้รับยาที่แพ้ซ�้า และไม่พบปัญหาทางด้านการเงินอันเนื่อง

มาจากการรักษาด้วยยา และการน�ายามาใช้ในทางที่ผิด การเสพติดยาหรือการใช้ยาเพื่อเข้าสังคม

สรุปผลและเสนอแนะ

ผูส้งูอายใุนการวจิยันีม้คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิปัญหาจากการใช้ยาในหลายด้าน ท�าให้มีแนวโน้มการใช้ยาไม่ถกูต้อง 

ตามที่แพทย์สั่ง ซึ่งผลการวิจัยนี้จะได้รับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลใกล้บ้านผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการ

ดูแลการใช้ยาของผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างสมเหตุผลต่อไป

ค�าส�าคัญ  ผู้สูงอายุ ปัญหาการใช้ยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
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ABSTRACT 

BACKGROUND

Drug related problems in the elderly is an important issue that should be addressed and 

resolved to reduce the morbidity, mortality rate and the economic loss in our country.

OBJECTIVE

This research aimed to explore drug related problems in elderly people in Ban Thung Mok, 

Chiang Kham District, Phayao Province. 

METHODS

Semi-structured in-depth interviews were conducted in 95 elderly people, aged 60 years 

and over. The data was analyzed by descriptive statistic and content analysis.

RESULTS

The results of this research reflected the problems of drug use behavior among elderly 

people. Top six problems were inappropriate drug storage in the refrigerator ‘incorrect position’ 

(89.47%), drug labeling (53.68%), medication use without indication (52.63%), non-adherence 

(36.84%), drug-drug and drug-milk interactions (31.57%), and discontinuation of medication or 

continuity of use (18.55%) However, elderly people in Ban Thung Mok correctly stored their 

medicine in appropriated containers, not exposed to sunlight, avoid heat and humidity. Recurrent 

allergic reactions, financial problems and drug-abuse were not found in this research.

CONCLUSTONS AND DISCUSSIONS

There were various drug related problems found in elderly people in this research. These 

results can be used to encourage the Sub-district Health Promoting Hospital in Ban Thung Mok 

to improve rational drug using in the elderly.
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ความเป็นมา

ปัญหาการใช้ยา เป็นปัญหาที่ควรได้รับการ

ตระหนักในวงกว้างส�าหรับบุคลากรสาธารณสุขของ 

ประเทศ เพราะนอกจากจะท�าเสียเวลาในการรักษา  

ยงัท�าให้ผู้ป่วยได้รบัยาเกนิความจ�าเป็น เสีย่งต่ออนัตราย

จากยา ก่อปัญหาเชื้อดื้อยาจนเข้าสู่ภาวะวิกฤต ท�าให้

สถานพยาบาลและรัฐสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จ�าเป็น 

เป็นมูลค่ามหาศาล และที่ผ่านมาปัญหาการใช้ยา 

ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบเท่าที่ควร

เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยจะกลายเป็น 

สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือมีสัดส่วนประชากร

อายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 และ 

จะเป็นสงัคมสงูวัยระดบัสุดยอดเม่ือมีสัดส่วนประชากร

อายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ในปี 25741 ซึ่ง

กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการ

ได้รับอันตรายจากการใช้ยา สาเหตุที่ผู้สูงอายุมีความ

เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการใช้ยามากกว่าวัยอื่นๆ 

เนือ่งจากผูส้งูอายมุกัมปัีญหาสขุภาพหลายด้าน ท�าให้ 

ได้รับยาหลายชนิด อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเภสัช 

พลศาสตร์ การดูดซึม การกระจายตัวของยา  

การเปลี่ยนแปลงยา และการขับถ่ายยาลดลง จึงมี

โอกาสเกิดความเจ็บป่วยได้ง่ายและรุนแรง ในขณะนี้ 

ยังไม่มีข้อมูลด้านการวิจัยหรือรายงานการศึกษา 

ทีย่นืยนัถงึประเภทและจ�านวนปัญหาการใช้ยาในพืน้ท่ี 

บ้านทุ่งมอก อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา การวิจัยนี้ 

จงึมุง่เน้นทราบสถานการณ์ปัญหาจากการใช้ยา ณ บ้าน

ทุ่งมอก ในอ�าเภอเชียงค�า ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการ

ของคณะเภสัชศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเมื่อ

ท�าการส�ารวจสถานการณ์ปัญหาจากการใช้ยาในเบือ้งต้น 

แล้ว ผู้วิจัยจะได้น�าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางการใช้ยา

อย่างสมเหตุผลในชุมชน ตอบสนองต่อนโยบายด้าน

สาธารณสุขในระดับประเทศต่อไป

วิธีการศึกษา

การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณนา เก็บข้อมลู

การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างแบบตัวต่อตัว เพื่อ

ทราบสถานการณ์ปัญหาการใช้ยาในบ้านทุ่งมอก 

ลงพื้นที่ส�ารวจชุมชน สังเกต จดบันทึก และท�าการ

สัมภาษณ์ตามข้อค�าถามในแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้างที่พัฒนาและทดสอบคุณภาพแล้ว ใช้เวลา

กับกลุ่มตัวอย่าง ประมาณ 30 นาที  การแบ่งกลุ่ม

ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มตามขั้นตอนการท�างาน ดังนี้

1. กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

วิจัยถูกคัดเลือกตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) 

จากตัวแทนผู้สูงอายุที่สามารถมาเข้าร่วม 

การสัมภาษณ์แบบกลุ่มเน้น (focus group) จ�านวน 

2 วัน รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 26 คนสามารถให้ข้อมูล 

เบื้องต้นเพื่อน�าไปจัดท�าแบบสัมภาษณ์ได้อย่าง 

ครบถ้วนตรงประเด็น 

2. กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนการส�ารวจปัญหา 

การใช้ยาในชมุชน เป็นกลุม่ตวัอย่างทีจ่ะใช้ในการส�ารวจ 

ปัญหาการใช้ยาในชุมชน เพื่อตอบค�าถามการวิจัย 

ในครัง้นี ้ได้แก่ ผูส้งูอายทุีม่อีายเุกนิ 60 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป 

และอาศัยอยู่ในพื้นที่ บ้านทุ่งมอก อ�าเภอเชียงค�า  

(ทีไ่ม่เป็นบุคคลซ�า้กบักลุม่ตวัอย่างในขัน้ตอนการสร้าง

เครื่องมือวิจัย) 

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนนี้จะใช้ 

วิธีการ Purposive sampling คือ การเลือกตัวอย่าง

แบบเจาะจง รวมได้ตวัอย่างในขัน้ตอนนีท้ัง้สิน้ 95 คน

เกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion criteria)

- เป็นบุคคลที่มีอายุมากกว่า 60 ปี บริบูรณ์ 

(ที่มีการใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์

สุขภาพ ทั้งผู้ท่ีมีโรคประจ�าตัวและไม่มีโรคประจ�าตัว 

ซื้อยา สมุนไพร อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ

มาใช้หรือรับประทานเอง)

- เป็นบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านทุ่งมอก 

อ.เชียงค�า จ.พะเยา ณ ขณะที่ท�าการศึกษา

-  เป็นผู้ยินดีให้ข้อมูล 

-  สามารถสื่อสารให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปัญหาการใช้ยาของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านทุ่งมอก อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา
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เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)

-  บุคคลที่ไม่ยินยอมหรือไม่เต็มใจในการ 

ให้ข้อมูล

-  บุคคลที่ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ การใช้แบบสมัภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย  

ส่วนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบักลุม่ตวัอย่าง เช่น 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ อาชีพ การศึกษา 

เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ข้อมลูปัญหาการใช้ยา (ระบสุถานการณ์/

ปัญหาการใช้ยาพร้อมรายละเอียด)

กระบวนการในการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อให้ได ้

แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย  

การทบทวนวรรณกรรม ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบ

กลุ่มเน้น เมื่อได้ข้อมูลจากทั้ง 2 ส่วน แล้ว จะน�ามา

รวมเพื่อจัดท�าเป็นข้อค�าถามในแบบสัมภาษณ์แบบ

กึ่งโครงสร้าง

การทดสอบเครื่องมือมีขั้นตอน ดังนี้

1. การทดสอบความตรง (Validity) ประเภท 

ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผ่าน 

การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การใช้ยา 

อย่างสมเหตผุล/ปัญหาการใช้ยา จ�านวน 3 คนเพือ่ลง

ข้อสรปุ เลอืกใช้การทดสอบความตรงเชงิเนือ้หา โดยใช้

ดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์ 

(Index of item objective Congruence: IOC)  

ข้อค�าถามท่ีจัดอยู่ในแบบสัมภาษณ์หลังการปรับ 

ข้อค�าถามแล้ว 1 ครั้ง เป็นข้อค�าถามที่มีค่าความตรง

ตามเนื้อหา ร้อยละ 100 

2. หลงัจากได้ข้อค�าถาม จะมกีารทดลองใช้ข้อ

ค�าถามสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ จ�านวน 10 คน (ที่ไม่ซ�้ากับ

กลุ่มตัวอย่าง) เพื่อปรับข้อค�าถามให้สามารถเข้าใจได้

ง่ายก่อนการน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิพรรณนา จะเป็นการ 

วเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไป เช่น เพศ อาย ุการศกึษา รายได้

ต่อเดอืน อาชพี จ�านวน/ประเภทปัญหาทีเ่กดิจากการ

ใช้ยาต่างๆ แสดงผลเป็น จ�านวน ร้อยละ

2.  การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  

ผู้วจิยัน�าเอาข้อมลูทีไ่ด้จากการ สัมภาษณ์ สังเกต บนัทกึ 

มาวิเคราะห์เนื้อหา โดยท�าการถอดเทปตามประเด็น

ที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้เพื่อให้สามารถตอบข้อสงสัยและ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนด 

ผลการศึกษา

ชมุชนบ้านทุ่งมอก ต�าบลเชียงบาน อ�าเภอเชยีงค�า 

มผีูพ้กัอาศยัทัง้สิน้ 215 ครวัเรอืน ม ี105 ครวัเรอืนท่ีมี

ผูส้งูอายอุาศยัอยู ่คดิเป็นร้อยละ 48.84 ส่วนใหญ่อยูกั่น

แบบครอบครัวขยายมากกว่าครอบครัวเดี่ยว สมาชิก

ประกอบด้วยหลาย ๆ  ครอบครัว ซ่ึงเป็นเครอืญาตกินั

มาอยู่รวมกัน สอดคล้องกับลักษณะความเป็นชุมชน 

ชนบท และชมุชนเป็นเขตทีม่คีวามเจรญิทางด้านวตัถุ 

ไม่มากนกั ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม

และหัตถกรรม สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์

กนัอย่างแน่นแฟ้น ชุมชนใหค้วามส�าคญัในเรือ่งความ 

เป็นมิตรต่อเพื่อนบ้าน เอื้อเฟื้อและจริงใจต่อกัน มีวัด

เป็นสถานท่ีส�าคัญในการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา

และท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และสมาชิกส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ-อีสาน

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการศึกษานี้มีจ�านวนทั้งสิ้น  

95 คน เป็นเพศหญงิ (ร้อยละ 60) อายเุฉลีย่ของผูส้งูอายุ 

ในบ้านทุ่งมอก คือ 69.2± 8.02 ปี และส่วนใหญ่ 

มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รายได้เฉลี่ยประมาณ 

7,400 บาทต่อเดือน ร้อยละ 70 ของผูใ้ห้ข้อมลูมรีายได้ 

จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และลูกหลานมอบให้เป็น 

ค่าใช้จ่ายส่วนตวั (ในระดับไม่เกนิ 5,000 บาทต่อเดอืน) 

มากกว่าร้อยละ 60 ของผู้ให้ข้อมูลไม่สูบบุหรี่และ 

ไม่ดืม่แอลกอฮอล์ ประมาณร้อยละ 28 ไม่มโีรคประจ�า

ตัว และร้อยละ 30 มีโรคประจ�าตัวเพียง 1 โรค โดย

โรคประจ�าตัวที่พบมากที่สุด (ร้อยละ 64) ได้แก่  

โรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด รองลงมาได้แก่  

โรคกล้ามเนื้อและกระดูก โรคระบบต่อมไร้ท่อ และ 

โรคระบบทางเดินหายใจ ตามล�าดับ 

ส่วนโรคและอาการที่พบบ่อย แต่ผู้สูงอาย ุ

ไม่ได้ท�าการรักษา ได้แก่ อาการปวดเมื่อย (ในระบบ

นิพนธ์ต้นฉบับ
อดิณัฐ อ�านวยพรเลิศ, ศุลีพร ค�าชมพู, ณัฐธิดา ตาพันไกล
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โรคกล้ามเนื้อและกระดูก) ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุ

บางคนการซือ้ยามารบัประทาน หรอืใช้บรรเทาอาการ

ด้วยตนเองนอกเหนือไปจากยาที่ได้รับจากแพทย์

หรือเภสัชกร โดยช่องทางที่ผู้สูงอายุมีการรับยามาใช้ 

นอกเหนือไปจากยาที่ได้รับจากแพทย์หรือเภสัชกร 

ได้แก่ การซื้อยาจากร้านยา คลินิกแพทย์ รถขายเร่ 

หรือแม้กระทั่งร้านขายของช�า

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุในการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป (n-95) จ�านวน (ร้อยละ)
เพศ

ชาย 38 (40)
หญิง 57 (60)

อายุ
Mean ± S.D. 69.2 ± 8.02
Min 60
Max 89

การศึกษา
ประถมศึกษา 69.47
มัธยมศึกษาตอนต้น 5.26
มัธยมศึกษาตอนปลาย 9.47
ปริญญาตรี 10.53
สูงกว่าปริญญาตรี 1.05
อื่นๆ 4.21

รายได้ (บาท/เดือน)
0-5,000 66 (69.47)
5,001-10,000 10 (10.53)
10,001-15,000 3 (3.16)
>15,000 15 (15.79)
เฉลี่ย 7,364.9

การดื่มแอลกอฮอล์
ดื่ม 34 (35.79)
ไม่ดื่ม 63 (63.16)
ไม่ตอบค�าถาม 1 (1.05)

การสูบบุหรี่
สูบ 23 (24.21)
ไม่สูบ 71 (74.74)
ไม่ตอบค�าถาม 1 (1.05)

ข้อมูลทั่วไป (n-95) จ�านวน (ร้อยละ)
จ�านวนโรคประจ�าตัว

1 30 (31.58)
2 19 (20.00)
3 16 (16.84)
4 1 (1.05)
5 1 (1.05)
6 1 (1.05)
ไม่มีโรคประจ�าตัว 27 (28.42)
เฉลี่ย 1.38

โรคประจ�าตัว (icd 10)
เนื้องอกและมะเร็ง 3 (3.15)
โรคเลือด 2 (2.10)
โรคต่อมไร้ท่อ 15 (15.78)
โรคสมองและระบบประสาท 4 (4.21)
โรคตาและอวัยวะเคืองลูกตา 4 (4.21)
โรคหัวใจและหลอดเลือด 61 (64.21)
โรคปอดและระบบหายใจ 14 (14.73)
โรคระบบย่อยอาหาร 1 (1.05)
โรคกล้ามเนื้อและกระดูก 19 (20.00)
โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ 8 (8.42)

ช่องทางอื่นๆ ในการรับยา
ร้านขายของช�า 8 (8.42)
ร้านขายยา 17 (17.89)
คลินิก 12 (12.63)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 4 (4.21)
โฆษณาทีวี 1 (1.05)
หมอชาวบ้าน 2 (2.10)
รอขายเร่ 9 (9.47)

เมือ่ส�ารวจปัญหาการใช้ยาของผู้สูงอายบุ้านทุง่มอก  

รายละเอียดดังตารางท่ี 2 ปัญหาท่ีพบมากเป็น 

ล�าดับต้นๆ ได้แก่ การเก็บยาทีต้่องเก็บไว้ในตู้เยน็ในต�าแหน่ง

ทีไ่ม่ถกูต้อง (ร้อยละ 89.47) การได้รบัยาทีไ่ม่มข้ีอบ่งชี้ 

ทางวิชาการ (ร้อยละ 52.63) ฉลากยาเป็นอปุสรรคต่อ

การใช้ยาของผู้สูงอายุ (ร้อยละ 53.68) การลืมใช้ยา 

(ร้อยละ 36.84) การหยดุใช้ยาทีต้่องใช้ตดิต่อกนัจนหมด

หรอืยาทีม่กี�าหนดระยะเวลาในการใช้ (ร้อยละ 18.55) 

และ การได้รับยาทีมี่อันตรกริยิาระหว่างยากับยา และ

ยากับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนม (ร้อยละ 31.57)

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปัญหาการใช้ยาของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านทุ่งมอก อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา
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อย่างไรกต็าม พบว่า ปัญหาทีไ่ม่พบในผูส้งูอายุ

บ้านทุ่งมอก ได้แก่ การได้รับยาที่แพ้ซ�้า ปัญหาทาง

ด้านการเงินอันเนื่องมาจากการรักษาด้วยยา และ

การน�ายามาใช้ในทางที่ผิด เช่น การเสพติดยาหรือ

การใช้ยาเพื่อเข้าสังคม

ตารางที่ 2 ปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุบ้านทุ่งมอก อ�าเภอเชียงค�า

ข้อ ปัญหาการใช้ยาของผู้สูงอายุ จ�านวน ร้อยละ

1 ไม่ได้รับยาที่ควรได้รับ (ไม่ได้รับยาที่แพทย์สั่งจ่ายแล้ว) 3 3.15
2 ได้รับยาที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางวิชาการ (ใช้ยาวิตามิน สมุนไพร ยาต้ม ยาหม้อ อาหารเสริม 

หรือยาชุด/รถขายเร่) 50 52.63
3 ได้รับยาผิดขนาด

หยุดใช้ยาที่ระบุว่าให้ใช้ติดต่อกันจนหมด/มีก�าหนดระยะเวลาในการใช้ 18 18.55
เคยมีการปรับขนาดยาด้วยตนเอง 5 5.26

4 เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 14 14.73
5 ได้รับยาซ�้าซ้อน 3 3.16
6 ได้รับยาที่มีอันตรกริยาต่อยา อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ผลทางห้องปฏิบัติการ และ

โรคประจ�าตัว
ยากับยา และยากับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของนม 30 31.57
ยากับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน 5 5.26
ยากับอาหารเสริม 1 1.05
อาหารเสริมกับอาหารเสริม 1 1.05

7 ความร่วมมือในการใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง
ไม่ไปรับยาตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง 1 1.05
ไม่อยากใช้จนท�าให้หยุดใช้ไปเอง โดยแพทย์หรือเภสัชกรไม่ได้สั่ง 8 8.42
ใช้ยาโรคประจ�าตัวไม่ถูกต้องตามจ�านวนครั้ง(มื้อ)ที่แพทย์สั่ง 1 1.05
ลืมใช้ยา 35 36.84

8 ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาที่ใช้รักษา
เคยใช้ยาเพราะโฆษณาจากแหล่งต่าง ๆ 4 4.21
เคยแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้หรือเคยได้รับยาจากผู้อื่นมารับประทาน 10 10.53
เคยหักแบ่ง/บดเม็ดยา เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุ (ใหม่) ที่ไม่ใช่ของเดิม 8 8.42
เก็บยาในตู้เย็นในต�าแหน่งไม่ถูกต้อง 85 89.47
ไม่ทราบวิธีใช้ยาโรคประจ�าตัว 2 2.11

9 ฉลากยาเป็นอุปสรรคต่อการใช้ยา เช่น ตัวหนังสือเล็ก ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ที่อยู่บน

ฉลากยา มีความผิดปกติทางด้านสายตา ฉลากยาเขียนด้วยลายมือที่ไม่ชัดเจน ข้อมูล

บนฉลากยาไม่ครบ ข้อมูลบนฉลากยาเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย อ่านหนังสือ 

ไม่ออก เป็นต้น 51 53.68

นิพนธ์ต้นฉบับ
อดิณัฐ อ�านวยพรเลิศ, ศุลีพร ค�าชมพู, ณัฐธิดา ตาพันไกล



65ปีที่ 10 ฉบับที่ 1/2561

ผลการสัมภาษณ์ พบปัญหาของผู้สูงอาย ุ

ส่วนใหญ่ ได้แก่ การเก็บยาไว้ในตู้เย็นในต�าแหน่งที่ 

ไม่ถูกต้อง โดยมักเก็บยาไว้ที่ฝาของตู้เย็นและใน 

ช่องแช่แขง็ มเีพยีงส่วนน้อยทีเ่กบ็ยาไว้ในต�าแหน่งกลาง

ตู้เย็นซึ่งเป็นต�าแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสม 

ปัญหาฉลากยาเป็นอุปสรรคต่อการใช้ยา 

อนัอาจเป็นเหตใุห้เกดิอนัตรายจากการใช้ยา เนือ่งจาก

ผู ้สูงอายุมักจะมีความผิดปกติทางด้านสายตา  

บางคนอ่านหนังสือไม่ออก จึงท�าให้ไม่สามารถอ่าน

และท�าความเข้าใจข้อมูลบนฉลากยาได้ ตัวหนังสือ 

บนฉลากยามีขนาดเล็ก ฉลากยาถูกเขียนด้วยลายมือ

ที่ไม่ชัดเจน ข้อมูลบนฉลากยาไม่ครบถ้วน ข้อมูล 

บนฉลากยาเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย ตัวหนังสือ

บนฉลากยาเลือนรางไม่ชัดเจน รวมถึงไม่ทราบ 

ความหมายของภาพสัญลักษณ์บนฉลากยา 

ปัญหาการได้รับยาที่ไม่มีข้อบ่งช้ีทางวิชาการ  

พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เคยใช้ยา วิตามิน สมุนไพร  

ยาต้ม ยาหม้อ อาหารเสริม ยาชุด ที่แพทย์หรือ

เภสัชกรไม่ได้สั่งจ่ายเพ่ือสรรพคุณต่าง ๆ เช่น บ�ารุง

ร่างกาย บ�ารุงสมองเพิม่ความจ�า และบางรายไม่ทราบ

สรรพคณุทีแ่น่ชดั โดยผูส้งูอายมุกัได้รบัข้อมลูข่าวสาร

ทีท่�าให้ตัดสนิใจใช้จากการแนะน�าของคนในครอบครัว 

เพื่อน รวมถึงสื่อโฆษณาต่าง ๆ  เช่น โทรทัศน์ วารสาร 

หนงัสอืพมิพ์และอนิเทอร์เนต็ ยิง่ไปกว่านัน้ มผีูส้งูอาย ุ

ส่วนหนึง่เคยซือ้ยาจากรถขายเร่มาใช้ ทัง้ยาใช้ภายนอก

และยารับประทาน โดยทัศนคติที่มีต่อการซื้อยา 

จากรถขายเร่มาใช้ของผูส้งูอายเุหล่านีเ้ป็นไปในแนวทาง

ทัง้ทีด่เีพราะเชือ่จากค�าบอกเล่า (แต่ยงัไม่เคยใช้) และ

ไม่ดี เนื่องจากเคยใช้ยาที่ซื้อจากรถขายเร่แล้วไม่มี

ประสิทธิภาพจึงไม่ใช้ต่อ 

ปัญหาหลักอีกประการหนึ่งของผู้สูงอายุใน

บ้านทุ่งมอก คือ การลืมใช้ยา เมื่อลืมรับประทานยา  

ผู้สงูอายุส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาโดยการรับประทานยา 

ทันทีเม่ือนึกขึ้นได้ บางรายที่จะรับประทานยาในม้ือ

ถัดไปในขนาดปกติ และบางรายรับประทานในมื้อ 

ถัดไปโดยเพ่ิมขนาดยาเป็นสองเท่า และผู้สูงอาย ุ

บางรายหยุดรับประทานยาทันทีเมื่ออาการดีขึ้นแล้ว

ปัญหาการได้รบัยาทีม่อีนัตรกริยิาต่อยา อาหาร  

เครื่องดื่ม สมุนไพร ผลทางห้องปฏิบัติการและ 

โรคประจ�าตวั ผูส้งูอายุทัง้หมดให้ข้อมลูว่า ไม่พบความ

ผิดปกตใิดในระหว่างทีไ่ด้รบัยาทีมี่อนัตรกรยิาต่อกนั และ 

อันตรกริยาระหว่างยากับเครื่องดื่ม/อาหาร แต่เม่ือ

ผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบการเกิดอันตรกริยาของยา

ที่ผู้สูงอายุแต่ละรายได้รับผ่านทางฐานข้อมูลทุติยภูมิ 

(Medscape 2018 version 4.5.2) พบเหตุการณ์

อันตรกิริยาระหว่างยากับยาจ�านวน 22 เหตุการณ์

ผูส้งูอายสุ่วนน้อยให้ข้อมลูว่าไม่ได้รบัยาทีค่วรได้รบั 

เมือ่ไปรบัการรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล เนือ่งจากยาหมด

จากคลงั แต่ผูส้งูอายไุม่มคีวามผดิปกติจากการไม่ได้รบั

ยาในระหว่างวนัทีย่าขาดไป และสามารถกลบัไปรับยา

ได้ตามนดั นอกจากนี ้ผูส้งูอายยุงัเคยมกีารปรบัขนาด 

ยาด้วยตนเอง โดยเหตุผลที่ปรับขนาดยาเอง ได้แก่  

ได้รบัยาจากโรงพยาบาลต่อครัง้ในปรมิาณมากจงึต้องการ

ใช้ยาให้หมด มีอาการของโรคดีขึ้น และกลัวอันตราย 

จากการใช้ยาต่อเนื่อง ในส่วนของการเกิดอาการ 

ไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา พบว่าผูส้งูอายบุางส่วนเคย

เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เช่น เกิดภาวะ 

hypoglycemia ในผู้ป่วยเบาหวาน ภาวะบวมจาก 

ยาลดความดนั อาการไอจากยาลดความดนั เวยีนศรีษะ 

จากยารักษาไมเกรน ซึ่งเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์ 

ดังกล่าวผูส้งูอายไุด้แจ้งแพทย์หรอืเภสชักรทราบและได้

รบัการปรบัเปล่ียนยา มีเพียงบางรายเท่านัน้ทีห่ยดุยา 

ด้วยตนเองและไม่กลับไม่ใช้ยาน้ันอีก ส่วนของการ 

ได้รบัยาซ�า้ซ้อน พบว่ามผีูส้งูอายเุพยีงบางรายท่ีมกีาร

ซื้อยามาใช้เพิ่ม เนื่องจากมีโรคประจ�าตัวต้องใช้ยา 

ต่อเนือ่งเป็นประจ�าและเห็นว่าอาการเหล่านัน้ยงัไม่ดขีึน้ 

จึงซื้อยามาใช้เพิ่ม ผู้สูงอายุบางส่วนหยุดใช้ยาไปเอง

โดยทีแ่พทย์หรอืเภสชักรไม่ได้สัง่ เนือ่งจากสาเหตตุ่าง ๆ  

เช่น ได้รับยาจ�านวนมากเกินไป ไม่มีอาการแสดงของ

โรค เกิดอาการข้างเคียงจากยา และมีเพียงคนเดียว 

ที่ไม่ได้ไปรับยาตามที่แพทย์นัด เนื่องจากไม่มีอาการ

ของโรคจึงไม่ไปรับยาตามนัด ขาดความตระหนักถึง 

นิพนธ์ต้นฉบับ
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ความรุนแรงของโรคที่เป็นอยู่ ผู้วิจัยจึงให้ข้อมูลที่ 

ถูกต้องกับผู้สูงอายุรายดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหา 

ความร่วมมือในการใช้ยาในของผู้สูงอายุรายนี้

ปัญหาในด้านความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัยาทีใ่ช้

ในการรักษา พบว่ามีผู้สูงอายุที่ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

มารบัประทานจากการเชือ่ค�าโฆษณา ได้แก่ เหด็หลนิจอื 

เจยีวกู่หลาน ถัง่เช่า เพือ่บ�ารงุก�าลงั ลดความดนัโลหติ  

ลดระดบัน�า้ตาลในเลอืด ชะลอการเสือ่มของไต นอกจากนี ้

ยังมีผู้สูงอายุท่ีเคยแบ่งยาโรคประจ�าตัวของตนเองให้

ผู้อื่นใช้ และเคยได้รับยาโรคประจ�าตัวจากผู้อื่นมา 

รับประทาน เช่น ยาโรคหอบหืด แคลเซียม วิตามิน 

และรากไม้ นอกจากน้ีอุปกรณ์ตวงวัดยารูปแบบน�้า

ยังไม่เหมาะสม เช่น การใช้แก้วขนาดเล็กที่ไม่มีขีด

บอกปริมาตรและการใช้ฝาขวดในการตวงปริมาตร

ยาน�้า และบางรายยังไม่ทราบวิธีการใช้ยาที่ตนใช้อยู่

ไม่มีผู้สูงอายุรายใดมีปัญหาทางด้านการเงินอันเนื่อง 

มาจากการรักษาด้วยยา เนื่องจากมีสวัสดิการ 

การรกัษาพยาบาลทีค่รอบคลุมตามสทิธกิารรกัษา และ

ไม่มีผู้สูงอายุรายใดน�ายามาใช้ในทางที่ผิดเพื่อเหตุผล

ในการเข้าสังคมหรือท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย และไม่พบ

การได้รับยาที่แพ้ซ�้า จึงไม่นับเป็นปัญหาการใช้ยาใน

ผู้สูงอายุ ณ ขณะที่ท�าการศึกษานี้

อภิปรายผลการศึกษา 

เมือ่สมัภาษณ์เชงิลกึกลุม่ตวัอย่างซ่ึงเป็นผูส้งูอายุ 

บ้านทุ่งมอก พบข้อมูลรายละเอียดซึ่งมักไม่ได้รับการ

กล่าวถึงในการศึกษาอื่นๆ ที่ผ่านมาในประเทศไทย 

เรื่อง ต�าแหน่งการเก็บยาในตู้เย็น ซึ่งเป็นปัญหาที่พบ

มากที่สุดจากการส�ารวจปัญหาการใช้ยาของผู้สูงอาย ุ

บ้านทุ่งมอกครั้งนี้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เก็บยาที่ต้อง 

แช่เยน็บริเวณฝาตู้เยน็ และช่องแช่แขง็ มเีพียงบางราย

เท่าน้ันทีเ่กบ็ไว้บรเิวณช่องกลางตูเ้ยน็ซึง่เป็นต�าแหน่งที่

เหมาะสม อย่างไรกต็ามผูส้งูอายบุ้านทุง่มอกส่วนใหญ่

สามารถเก็บรักษายาท่ีต้องเก็บนอกตู้เย็นในภาชนะ 

บรรจทุีเ่หมาะสม ไม่โดนแสงแดด หลกีเล่ียงความร้อน 

และความชื้น (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ร่วมกับการ

สังเกต) ผู้สูงอายุบ้านทุ่งมอกส่วนใหญ่เคยเข้ารับ

การอบรมเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษายาจาก

บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเชียงค�า และ

จากคณาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา จึงท�าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ 

เก็บรักษายาที่ต้องเก็บนอกตู้เย็นได้อย่างถูกต้อง  

แต่ในส่วนของต�าแหน่งยาที่ต้องเก็บในตู้เย็น พบว่า  

ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไม่เคยใชย้าทีต้่องเกบ็รกัษาในตูเ้ย็น 

จึงท�าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้ ซึ่งทางคณะ

ผู้วิจัยได้มีการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุหลังจากเสร็จสิ้น 

กระบวนการสมัภาษณ์แล้ว และจะน�าประเดน็เหล่านี้ 

มาหารือกับผู้เกี่ยวข้องและท�าการแก้ไขปัญหาเพื่อ

ชุมชนต่อไป ข้อมูลที่คณะผู้วิจัยพบในครั้งนี้ แตกต่าง

กบัการวจิยัทีผ่่านมาในประเทศไทย ทีศ่กึษาพฤตกิรรม

การเกบ็รกัษายาของประชาชน พบว่า ผูป่้วยส่วนใหญ่

เกบ็ยาใส่ถงุแขวนไว้ข้างฝาบ้าน หรอืใต้ถนุบ้าน ซึง่เป็น

บริเวณที่แสงแดดสามารถส่องถึง จึงถือได้ว่าเป็นการ 

เก็บรักษายาอย่างไม่เหมาะสม และการวิจัยนี้ยัง 

แตกต่างจากการวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาของ

อาสาสมัครประจ�าหมู่บ้าน ต�าบลบ่อกวางทอง จงัหวัด

ชลบุรี2 ที่พบว่า แม้กระทั่งอาสาสมัครหมู่บ้านซึ่งเป็น 

กลุ่มผู้มีหน้าที่ดูแล กระจายข่าวสารด้านสุขภาพจาก 

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุไปยังชาวบ้าน ยงัมกีารเกบ็รกัษา

ยาไม่เหมาะสม โดยน�ายาออกจากซองและเก็บไว้ 

ในซองเดียวกัน หรือในภาชนะอื่นที่ไม่เหมาะสม เช่น 

เก็บไว้หน้ารถยนต์ ทั้งที่กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ควรจะมี

ความรู้ที่ถูกต้องในการจัดเก็บยา 

ผูสู้งอายุร้อยละ 53.68 มปัีญหาฉลากยาทีเ่ปน็ 

อปุสรรคต่อการใช้ยา หลายรายใช้ยาโดยอาศยัความจ�า 

และใช้ยาได้โดยไม่จ�าเป็นต้องอ่านฉลากยาก่อนการใช้

ทกุครัง้ แต่เมือ่ผูว้จิยัทวนถามวธิกีารใช้ยากบัผูส้งูอายุ 

พบว่าบางรายบอกวธิกีารใช้ยาได้อย่างถกูต้องเนือ่งจาก

ใช้ยามานานแล้ว จงึจ�าวิธีการใช้ยาได้ ซึง่สอดคล้องกับ

การวจิยั ทีศ่กึษาพฤตกิรรมการใช้ยาในผูส้งูอายไุทย3-4 

พบว่า ผูส้งูอายุส่วนใหญ่ใช้ยาโดยอาศัยความจ�าเป็นหลกั 

ผู ้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังสามารถอ่านฉลากได้  

แต่มกัไม่อ่านฉลากก่อนการใช้และใช้ยาตามความเคยชนิ 

นิพนธ์ต้นฉบับ
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นอกจากนี ้ผูส้งูอายบุางรายไม่ได้เรยีนหนงัสอื จึงท�าให้ 

ไม่สามารถอ่านหนังสือหรือท�าความเข้าใจข้อมูล 

บนฉลากยาได้ จงึเป็นเหตใุห้ต้องจดจ�าวธิกีารใช้ยา และ 

มคีวามเสีย่งในการใช้ยาได้ไม่ถกูต้องตามมา5 การวจิยันี ้

ยังพบปัญหาตัวหนังสือบนฉลากยามีขนาดเล็ก  

ร่วมกับผู้สูงอายุมีความผิดปกติด้านสายตา จึงท�าให้

มองเห็นอักษรบนฉลากยาไม่ชัด และไม่ทราบความ

หมายของภาพสัญลักษณ์บนซองยา จึงอาจส่งผลให้ 

ใช้ยาไม่ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลของการศึกษาที่ผ่านมา 

พบผูส้งูอายหุลายรายมกัไม่รบัประทานยาตามแพทย์สัง่ 

ซึ่งเกิดจากสายตาไม่ดี หรือฉลากยาที่เขียนไม่ชัดเจน6 

ผู้สูงอายุบ้านทุ่งมอก ร้อยละ 52.63 มีปัญหา

จากการได้รับยาท่ีไม่มีข้อบ่งชี้ทางวิชาการ โดยใช้ยา  

วติามนิ สมนุไพร ยาต้ม ยาหม้อ อาหารเสรมิ หรอืยาชดุ 

ที่แพทย์หรือเภสัชกรไม่ได้สั่งจ่าย ยิ่งไปกว่านั้น  

บางราย ยังซื้อยาจากรถขายเร่มาใช้ เช่น ยานวดและ

ยาลูกกลอน เพ่ือบ�ารุงร่างกาย ลดความดันโลหิต  

การใช้วติามินเพือ่บ�ารงุสมองหรอืบ�ารงุสายตา และซือ้ 

ยาสมุนไพรแปรรูปเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ เช่น  

ยาระบาย ยาแก้ร้อนในและยาแก้เจบ็คอ ซึง่สอดคล้อง

กบัการวจัิย  ทีศ่กึษาพฤตกิรรมการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ

ที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ใน

อ�าเภอราศีไศล จังหวัดศรีษะเกษ ที่ว่า กลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 51.40 ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่มีข้อบ่งใช้

ทางการแพทย์7-8 ซึ่งการใช้ยาสมุนไพรที่ไม่มีข้อบ่งชี้

ทางวิชาการนี้ อาจเนื่องมาจาก ลักษณะของชุมชน

บ้านทุ่งมอกเป็นชุมชนชนบท ยังมีรถขายเร่น�าเสนอ

ขายยา สมนุไพร อาหารเสริม หรือยาชดุอยูเ่ป็นประจ�า 

ผูส้งูอายใุนชมุชนจงึมีโอกาสในการเข้าถงึยา สมุนไพร  

อาหารเสรมิ หรอืยาชดุ ทีไ่ม่มข้ีอบ่งชีท้างวชิาการมากขึน้5 

และการวิจัยนี้ยังพบว่า ผู้สูงอายุมีการใช้ยาตามผู้อื่น 

ลูก/เพื่อนเป็นผู้น�ามาให้ ดูจากโฆษณาผ่านช่องทาง 

วารสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต  

ซึง่คล้ายคลงึกบัการวจิยัอืน่ๆ ทีผ่่านมาในประเทศไทย3 

ทีพ่บว่า การได้รบัข้อมลูเกีย่วกบัการใช้ยาสมนุไพรหรอื

ยาทางเลอืกอืน่ๆ จากค�าโฆษณาหรอืการบอกต่อๆ กนัมา

ร้อยละ 36.84 ของผูส้งูอายบุ้านทุง่มอก มปัีญหา

ด้านการลืมใช้ยา และบางรายท�าการแก้ไขการลืมด้วย

การลดหรือเพิ่มขนาดยาเองหลังลืมรับประทานยาใน

แต่ละครัง้ ท�าให้เกดิการใช้ยาไม่สมเหตผุล ซ่ึงสอดคล้อง

กับการวิจัยท่ีศึกษาปัญหาสุขภาพ ปัญหาการใช้ยา  

และพฤตกิรรมการใช้ยาของผูส้งูอายใุนชมุชนบ้านพกั 

ข้าราชการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า8 ที่พบว่า  

ผู้สูงอายุ ร้อยละ 21.30 มีปัญหาด้านการลืมใช้ยา  

โดยเฉพาะการลืมรับประทานยาตามเวลาที่แพทย์ส่ัง  

ซึง่การวจิยัในชมุชนบ้านทุง่มอกพบปัญหาด้านการลมื

ใช้ยามากกว่าการวจิยัทีผ่่านมาอยูเ่ลก็น้อย อาจมสีาเหต ุ

มาจากการท่ีผู้สูงอายุในชุมชนบ้านพักข้าราชการ 

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้ามลีกู หลาน ทีเ่ป็นข้าราชการ

คอยดแูลหรอืให้ความรูเ้รือ่งยา จงึท�าให้ผูส้งูอายใุช้ยา

ได้ถูกต้องมากกว่า และการที่ผู้สูงอายุใช้ยาไม่ถูกต้อง

ตามค�าสั่งแพทย์ มีความเกี่ยวข้องกับการที่ผู้สูงอายุ 

มปัีญหาด้านความจ�าและการหลงลมื3 บางรายมภีาระ

งานทีต้่องรับผดิชอบ จงึไม่สะดวกในการรับประทานยา 

หรอืไม่สะดวกท่ีจะน�ายาตดิตวัไปด้วย กอรปกับโรคเรือ้รงั 

ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ ผู้สูงอายุจึงไม่ตระหนักถึง 

ผลเสยีของการไม่รบัประทานยาตามทีแ่พทย์สัง่9 และ

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกครั้งนี้คณะผู้วิจัยยังพบอีกว่า 

เมือ่ลืมรบัประทานยา ผู้สูงอายสุ่วนใหญ่จะแก้ปัญหาโดย 

การรับประทานยาทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ และบางราย 

รับประทานในขนาดปกติ และบางรายรับประทาน 

มื้อถัดไป โดยเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า ซึ่งสอดคล้อง

กับการวิจัย ท่ีศึกษาสถานการณ์ยาและผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารในเขตสุขภาพที่ 35 พบว่า การปฏิบัติตน 

หลังการลืมรบัประทานยาของกลุ่มตวัอย่างเขตสุขภาพ

ที่ 3 ได้แก่ รับประทานยาทันทีที่นึกได้ รับประทานยา 

ควบกับยาม้ือถัดไป งดรับประทานยามื้อน้ันเลย  

รวมทั้งมีการเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่าในมื้อถัดมา

ผู้สูงอายุบ้านทุ่งมอกร้อยละ 18.55 พบปัญหา

การใช้ยาผิดขนาด (เนื่องจากตนเอง) เคยหยุดใช้ยาที่

ต้องใช้ติดต่อกันจนหมดหรือยาที่มีก�าหนดระยะเวลา

นิพนธ์ต้นฉบับ
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ในการใช้ ซึ่งยาที่หยุดใช้ส่วนใหญ่จะเป็นยาปฏิชีวนะ 

โดยให้เหตผุลว่าหยดุรบัประทานยาเนือ่งจากมอีาการ 

ดีขึ้นแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุบ้านทุ่งมอก 

ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ 

ไม่ทราบว่าการหยุดใช้ยาที่ต้องใช้ติดต่อกันจนหมด

นั้นอาจก่อให้เกิดเชื้อด้ือยาได้ สอดคล้องกับการวิจัย 

ที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการ 

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 310  

ทีพ่บว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามรูเ้ก่ียวกับการใช้ 

ยาปฏิชวีนะต�า่ มพีฤตกิรรมการใช้ยาปฏชิวีนะหลายด้าน 

ที่ยังไม่ถูกต้องเหมาะสม ร้อยละ 23.2 ของกลุ่ม 

ตัวอย่าง เม่ือได้รับยาปฏิชีวนะมารับประทาน  

จะมกีารรบัประทานยาไม่ครบก�าหนดตามทีแ่พทย์ส่ัง  

เมื่อมีอาการดีขึ้นก็จะหยุดรับประทานยา หลังการ 

รับประทานเพียง 1 ถึง 2 วัน

ผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบการเกิดอันตรกิริยา

ของยาท่ีผู้สูงอายุแต่ละรายได้รับผ่านทางฐานข้อมูล

ทุติยภูมิ คือ Medscape® 2018 version 4.5.2  

พบว่า ผู้สูงอายุบ้านทุ่งมอก ร้อยละ 31.57 เกิด 

อันตรกิริยาระหว่างยากับยาและยากับเคร่ืองดื่ม 

ทีม่ส่ีวนผสมของนม ซึง่ผูส้งูอายมัุกมปัีญหาด้านสขุภาพ

หลายด้าน ท�าให้ได้รับยาหลายรายการ ดังนั้นจึงอาจ

เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาได้ มากกว่าช่วงวัยอื่นๆ

ผูส้งูอายบุ้านทุง่มอกทุกรายไม่มท่ีานใดท่ีมปัีญหา

ทางด้านการเงิน อันเนื่องมากจากการรักษาด้วยยา 

เนือ่งจากเม่ือไปรบับรกิารในโรงพยาบาล จะมสีวสัดกิาร

การรักษาที่ครอบคลุมตามสิทธิการรักษา โดยใช้สิทธิ 

สวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของข้าราชการ และสทิธิ 

หลักประกันสุขภาพ จึงท�าให้ไม่ต้องจ่ายเงินเอง  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ  

(บตัรทอง) ซึง่ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบรกิาร12 และถงึแม้ว่า 

จะมีผู้สูงอายุบ้านทุ่งมอกบางรายจะมีการใช้บริการ

คลินิกแพทย์และร้านขายยาในบางครั้งอาจเสียเงิน

จ�านวนมาก แต่ผู้สงูอายุกใ็ห้ความเหน็ว่ามคีวามพร้อม 

ทีจ่ะจ่ายค่ารกัษาพยาบาลนัน้ถงึแม้ว่าจะราคาแพงกต็าม

ข้อสรุป

การวิจัยครั้งนี้สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ได้หลายประการ โดยสามารถใช้เป็นแนวทาง

ในการลงพื้นที่บริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้

ยาในชมุชน การพฒันาฉลากยาให้เหมาะสมกบัผูป่้วย 

เนือ่งจากฉลากยาทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนัเป็นอปุสรรคต่อการ

ใช้ยาของผูส้งูอาย ุท�าให้ผูส้งูอายใุช้ยาไม่ถกูต้องตามที่

แพทย์สัง่ ทัง้นีย้งัสามารถน�าผลการวจิยันีไ้ปใช้วางแผน

ในการส่งเสรมิให้ผูป่้วยมกีารใช้หรอืรบัประทานยาอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องบริหารยา

ด้วยตนเอง จึงควรมีการประเมินความพร้อมในการ

บริหารยาของผู้ป่วย รวมถึงหาแนวทางให้ครอบครัว

เข้ามามส่ีวนร่วมในการดแูลเกีย่วกบัการบรหิารยาของ

ผู้สูงอายุมากขึ้น ส่วนบางปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้

ด้วยตัวผู้สูงอายุเอง คณะผู้วิจัยจะได้ส่งต่อข้อมูลให้

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทราบและด�าเนนิการแก้ไขต่อไป

ข้อจ�ากดัของการวจิยันี ้ได้แก่ ผูส้งูอายใุช้ภาษา

พืน้เมอืง-ไทลือ้-อสีานในการสือ่สาร ดงันัน้การสมัภาษณ์

ผูส้งูอายจุงึจ�าเป็นต้องมผีูช่้วยนกัวจิยัทีส่ามารถสือ่สาร

โดยใช้ภาษาพื้นเมือง-ไทลื้อ-อีสานได้ เพื่อสร้างความ

เข้าใจในการสัมภาษณ์เชิงลึกแก่กลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ 

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน ซ่ึงอาสาสมคัรมี 

บทบาทน�าทางไปยังบ้านผู้สูงอายุ และการสื่อสาร 

บางค�าหรอืบางประโยคทีผู่ว้ยักบัผูส้งูอายเุข้าใจไม่ตรงกนั 

เท่านัน้ ไม่มบีทบาทในการเปลีย่นแปลงข้อค�าถามหรอื

สร้างบรรยากาศให้ผู้สูงอายุเกิดความเกรงกลัว อนัเป็น

ผลให้ไม่กล้าตอบตามความเป็นจริง เนื่องจากอาสา

สมัครเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันและมีความ

คุ้นเคยต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมกีารหามาตรการเฝ้าระวงัและป้องกนั

อนัตรายจากการเกิดอนัตรกรยิาระหว่างยากบัยาและ

ยากับอาหาร ร่วมกับการจัดการบรรยาย รณรงค์ให้

ความรูค้วามเข้าใจแก่ผูส้งูอายใุนด้านการใช้ยา โดยการ

ซือ้ยาจากร้านยาทีม่เีภสชักรหรือสถานทีบ่รกิารทางการ

แพทย์ทีเ่หมาะสมเท่าน้ัน และให้มกีารแจ้งรายการยา
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ทีต่นเองใช้อยูเ่ป็นประจ�า เพือ่ป้องกันความเส่ียงอนัจะ

น�าไปสู่การได้รับยาที่เกิดอันตรกิริยาระหว่างกัน

2. ควรมีการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับ 

การซ้ือยาจากรถขายเร่ เพื่อป้องกันปัญหาเร่ืองการ 

ใช้ยาที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางวิชาการ 

3. ควรมีการสะท้อนปัญหาเรื่องฉลากยาสู่ 

โรงพยาบาลเชียงค�า เพื่อที่จะได้น�าไปพัฒนาฉลากยา

ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยสูงอายุมากยิ่งขึ้น

4. ควรมีการให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติ

ตนในการใช้ยาที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและ 

ความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละราย

5. ควรมีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ป่วย

ด้วยโรคเรื้อรัง มีความพิการและไม่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการใช้ยาทีอ่าจ

เกิดขึ้นได้

6. ควรมีการส�ารวจข้อมูลเพื่อรับรู้และเข้าใจ

ปัญหาของชมุชนรวมทัง้ปัญหาสขุภาพของผูพ้กัอาศยั 

ที่เป็นผู้สูงอายุอยู่เสมอ สามารถน�ามาเป็นแนวทาง 

ในการช่วยเหลอืและดูแลให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ของชุมชนต่อไป

7.  ชมุชนควรมส่ีวนร่วมในการก�าหนดแนวทาง

การแก้ไขปัญหาการใช้ยา โดยอาจเริ่มต้นการแก้ไข

ปัญหาจากการร่วมมอืกันของคนในครอบครวัร่วมดแูล

การใช้ยาให้ผู้สูงอายุ

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย (สกว.) กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในชุมชนบ้าน

ทุง่มอก ต�าบลเชยีงบาน อ�าเภอเชียงค�า จงัหวดัพะเยา 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งมอก สาธารณสุขอ�าเภอเชียงค�า และ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�าเภอเชียงค�า ที่อนุเคราะห์ข้อมูล

และอ�านวยความสะดวกในการวิจัย
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บทคัดย่อ

ความเป็นมา

การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยวิธีให้ยาระงับความรู้สึก 

ทางช่องไขสันหลังเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของมารดาน้อยกว่าการดมยาสลบเนื่องจากท�าได้ง่าย  

หลีกเล่ียงภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ท่อช่วยหายใจยาก และการส�าลักอาหารเข้าปอด นอกจากนี้การให้ยาชา 

ร่วมกับมอร์ฟีนเข้าทางช่องไขสันหลังยังให้ผลระงับปวดหลังการผ่าตัด

วัตถุประสงค์

ศึกษาภาวะแทรกซ้อน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึก 

ทางช่องไขสันหลังในมารดาที่มาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง

วิธีการศึกษา

เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังในมารดาท่ีมาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลฝางท่ีได้รับยา

ระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จ�านวน 357 รายโดย

เก็บรวบรวมข้อมลูจากใบบนัทกึการให้ยาระงบัความรูส้กึทางช่องไขสนัหลงัท่ี วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าสถติพิรรณนา 

สถิติ Chi-square และสถิติ Multiple logistic regression 

ผลการศึกษา

พบมีภาวะแทรกซ้อนขณะให้ยาระงับความรู้สึก ร้อยละ 69.2 มีภาวะแทรกซ้อนหลังให้ยาระงับความรู้สึก  

ร้อยละ 3.9 ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุด คือ ความดันโลหิตต�่า รองลงมา คือภาวะคลื่นไส้ อาเจียน ปัจจัยด้าน

การจ�าแนกภาวะของผู้ป่วยและความเสี่ยงต่อการให้ยาระงับความรู้สึก มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน

จากการให้ยาระงับความรู้สึก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปผลและเสนอแนะ

การให้ยาระงบัความรูส้กึทางช่องไขสนัหลงัในมารดาทีม่าผ่าตดัคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลฝาง  ผู้ป่วยมี

ความปลอดภัย ปัจจัยด้านการจ�าแนกภาวะของผูป่้วยและความเสีย่งต่อการให้ยาระงบัความรูส้กึ มคีวามสมัพันธ์ต่อ

การเกดิภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงบัความรูส้กึ พบอุบัตกิารณ์ของภาวะความดนัโลหติต�า่เป็นภาวะแทรกซ้อน

ที่พบบ่อยที่สุด รองลงมา คือภาวะคลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งต้องเฝ้าระวังและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ค�าส�าคัญ  ภาวะแทรกซ้อน, การให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง, มารดาผ่าตัดคลอด

* โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 

อนงค์ สายสุด พย.บ.*

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึก 
ทางช่องไขสันหลังในมารดาที่มาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง  

โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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นิพนธ์ต้นฉบับ
อนงค์ สายสุด

ABSTRACT 
BACKGROUND

Regional anesthesia of patients undergoing cesarean section with spinal anesthesia  is 
less risk of death  commonly avoid complications of difficult intubation ,aspirate than general 
anesthesia used to parturients because of many benefits. And intrathecal morphine is effective 
in postoperative pain control. 
OBJECTIVE

To explore complication of spinal block and its relate factor in patients undergoing cesarean 
section 
METHODS

A retrospective descriptive study was conducted in 357 cesarean section patients from 
October 2016 - September 2017 in Fang Hospital. Data collected from medical records. Descriptive 
statistics, chi-square, and multiple logistic regressions were used to analyze the data.
RESULTS

It is emerged that 69.2% of the study samples were Intro operating complication in addition, 
3.9% were Post operating complication. Incidence of hypotension and nausea vomiting from 
spinal anesthesia still high. Of all hypothesized factors, physical status was associated with 
statistically significant at 0.05.
CONCLUSTONS AND DISCUSSIONS

Spinal block provides safety in patients undergoing cesarean section at Fang Hospital. 
Physical status factor was associated with spinal anesthesia. But incidence of hypotension and 
nausea vomiting from spinal anesthesia still high. Further study guidelines for prevents side 
effect of spinal anesthesia.
KEYWORDS complication, spinal block, cesarean section  

* Fang Hospital, Chiang Mai Province

Anong  Saisud  B.N.S*

FACTORS AFFECTING TO THE COMPLICATION OF PATIENTS 
UNDERGOING CESAREAN SECTION WITH SPINAL ANESTHESIA 

AT FANG HOSPITAL, CHIANG MAI PROVINCE
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ความเป็นมา

การเจ็บครรภ์คลอดมักท�าให้เกดิความเจบ็ปวด

มากหรอืน้อยแก่มารดาทกุคน จงึมกีารใช้วธิกีารต่างๆ

เพือ่ช่วยระงับหรือบรรเทาความเจบ็ปวดแก่มารดาให้ 

ผ่านพ้นความเจบ็ปวดในช่วงเวลาของการคลอดอย่าง 

ราบรื่น ผลลัพธ์เพื่อความปลอดภัยต่อทั้งมารดาและ

ทารก1

การผ่าตัดคลอดในปัจจุบันได้เพ่ิมมากขึ้น  

หญงิตัง้ครรภ์ทีอ่ายุมากกว่า 34 ปี มปีระวตัคิวามดนัโลหิตสงู 

ประวัติเลือดออกภายหลังการคลอด ครรภ์แฝดหรือ

มากกว่า และต้องผ่าตดัคลอดฉกุเฉนิล้วนแต่เป็นปัจจัย

เสี่ยงต่อการเสียชีวิตของมารดาขณะตั้งครรภ์ มารดา 

ที่ต้องมารับการให้ยาระงับความรู้สึกส่วนใหญ่ ม ี

อุบัติการณ์การเสียชีวิตจากภาวะใส่ท่อช่วยหายใจ 

ไม่ได้ เกิดการส�าลกัเศษอาหารเข้าปอด ท�าให้การหายใจ

และการแลกเปลีย่นก๊าซออกซเิจนล้มเหลว การระงบั

ความรู้สึกจึงจ�าเป็นต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของ

มารดาและทารก ความจ�าเป็นเร่งด่วนหรอืภาวะวิกฤต 

รวมถงึโรคและความผดิปกตอิืน่ๆร่วม ไม่มวีธีิการให้ยา

ระงบัความรูส้กึทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วยทกุราย การเลอืก

วิธีระงับความรู้สึกต้องค�านึงถึงปัจจัยหลายประการ  

ทั้งความปลอดภัย ข้อบ่งช้ี ข้อห้ามหรือข้อจ�ากัด  

รวมทัง้ผลดหีรอืผลเสยีของวธีิการให้ยาระงบัความรู้สกึ2

การระงบัความรู้สึกเฉพาะส่วนทางช่องไขสันหลงั

ด้วยวิธีฉีดยาชาร่วมกับ มอร์ฟีนเข้า (spinal block 

with morphine) เพื่อผ่าตัดคลอดเป็นวิธีที่นิยมใน

ปัจจบุนั เนือ่งจากมคีวามปลอดภยัสงูและ ท�าได้ไม่ยาก 

นอกจากนีย้งัสามารถระงบัอาการ ปวดหลงัผ่าตดัได้ด ี

ท�าให้ความต้องการยาแก้ปวด อื่นๆ หลังผ่าตัดลดลง  

ผูป่้วยฟ้ืนตวัจากการระงบั ความรูส้กึได้เรว็และเป็นการ

สร้างสายสัมพันธ์อัน ดีระหว่างมารดาและทารก  

แต่อย่างไรกต็ามต้อง เฝ้าระวงัภาวะแทรกซ้อนทีร่นุแรง

ที่อาจเกิดขึ้น3

โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 

โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเลก็ (M1) ผูป่้วยทีม่ารบับรกิาร

ด้านวิสัญญีมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนทุกปี และมารดา 

ทีม่าผ่าตดัคลอดทางหน้าท้องมจี�านวนสงูเป็นอนัดบัแรก 

การให้ยาระงับความรู้สกึในผูป่้วย cesarean section 

โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีให้ยาระงับความรู้สึกทางช่อง

ไขสันหลังถึงร้อยละ 60 ถึง 70 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

ศึกษาภาวะแทรกซ้อน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กบัภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สกึทาง

ช่องไขสนัหลงัในมารดาทีม่าผ่าตดัคลอดทางหน้าท้อง 

โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะได้เฝ้าระวัง

ให้การป้องกันและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้

สามารถน�าข้อมูลท่ีได้มาวางแผนป้องกันและแก้ไข

ภาวะแทรกซ้อนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือศึกษาภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงบั

ความรูสึ้กทางช่องไขสนัหลงัในมารดาผ่าตดัคลอดทาง

หน้าท้อง

2. เพื่อศึกษาหาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ กับ

ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สกึทางช่อง

ไขสันหลังในมารดาที่มาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 

วิธีการศึกษา

เป็นการวจิยัเชงิพรรณนาแบบย้อนหลงัในมารดา

ทีม่าผ่าตดัคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลฝางทีไ่ด้รบัยา

ระงบัความรูส้กึทางช่องไขสนัหลงั ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 

2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จ�านวน 357 ราย  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ใบบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึกทางช่อง

ไขสันหลังที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป, 

ข้อมูลก่อนการให้ยา, ข้อมูลขณะให้ยา, ข้อมูลหลัง

ให้ยา และภาวะแทรกซ้อนขณะให้ยาและหลังให้ยา

การรวบรวมข้อมูล

การศึกษาได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

จรยิธรรมของโรงพยาบาล เพือ่เกบ็ข้อมลูของ ผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลฝางที่มารับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 

โดยเกบ็ข้อมลูย้อนหลงัตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2559 ถงึ

วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�านวนทั้งสิ้น 357 ราย ต่อ

จากนั้นน�าข้อมูลมาจัดเรียงจัดท�าทะเบียน ควบคุม

ก�ากับไว้อย่างเป็นระบบ
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การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังต่อไปนี้  

1. สถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean)  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ค่ามัธยฐาน (Medain) ค่าสูงสุด (Maximum) และ

ค่าต�่าสุด (Minimum)

2. วเิคราะห์หาความสมัพันธ์ โดยใช้ Chi-square 

Test

3. ศกึษาความสมัพนัธ์ของคุณลกัษณะก่อนการ

ให้ยาระงบัความรูส้กึทางช่องไขสนัหลงั ขณะให้ยาระงบั

ความรู้สึกทางช่องไขสันหลังและหลังการให้ยาระงับ

ความรู้สึกทางช่องไขสันหลังกับภาวะแทรกซ้อนจาก

การให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังในมารดา

ผ่าตดัคลอดทางหน้าท้อง ใช้สถิติ วิเคราะห์การถดถอย 

แบบพหคุณู (Multiple logistic regressions) ก�าหนด

ความเชือ่มัน่ อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติที ่P-value < 0.05

ผลการศึกษา

1. จ�านวนมารดาทีม่าผ่าตดัคลอดทางหน้าท้อง

ทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้มี 357 ราย ส่วนใหญ่มีอาย ุ

น้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 67.5 มีอายุเฉล่ีย 26.5 ปี  

อายุต�่าสุด 18 ปี อายุสูงสุด 43 ปี มีน�้าหนักน้อยกว่า

หรือเท่ากับ 70 กิโลกรัม ร้อยละ 65.5 มีน�้าหนักเฉลี่ย  

65.8 กโิลกรมั น�า้หนกัน้อยทีส่ดุ 48 กิโลกรมั และน�า้หนกั 

มากที่สุด 95 กิโลกรัม จัดอยู่ใน ASA Classification 

status 1 ร้อยละ 75.1 ภาวะของผู้ป่วยและความเส่ียง

ต่อการให้ยาระงบัความรูส้กึเป็นแบบไม่ฉกุเฉนิ ร้อยละ 

90.8 ไม่เคยมีประวัติการแพ้ยา ร้อยละ 99.4 ผลการ

ตรวจเลือดปกติ ร้อยละ 91.0 ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

ระหว่างต้ังครรภ์ ร้อยละ 88.0 ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด 

ของกลุม่ตวัอย่าง คอื การผ่าตัดทีม่กีารวางแผนล่วงหน้า  

ร้อยละ 46.2 ปริมาณยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้าช่อง

ไขสันหลังที่ได้รับมากกว่า 2 มิลลิลิตร ร้อยละ 98.9 

มีระดับการชา ระดับ T4 ร้อยละ 100.0 ปริมาณสาร

น�้าที่ได้รับในห้องผ่าตัด อยู่ในปริมาณ 1001-1500 

มิลลิลิตร ร้อยละ 79.8 โดยใช้ระยะเวลาในห้องผ่าตัด

น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ร้อยละ 77.0  มีปริมาณการเสีย

เลือดน้อยกว่า 500 มิลลิลิตร   ร้อยละ 91.0 ปริมาณ

สารน�้าที่ได้รับในห้องพักฟื้นน้อยกว่า 200 มิลลิลิตร 

ร้อยละ 100.0 โดยใช้เวลาในห้องพักฟื้น 30 นาที  

ร้อยละ 100.0 และมคีะแนนความปวดแรกรบัในห้อง

พักฟื้น mild pain ร้อยละ 89.9 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลก่อนและหลังการให้

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลก่อนและหลังการให้ยาระงับความรู้สึก

ลักษณะทั่วไป
จ�านวน (คน) 

357

ร้อยละ  

100.0
อายุ (ปี)
    น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 241 67.5
    31 ปีขึ้นไป 116 32.5
อายุเฉลี่ย 26.5 ปี อายุต�่าสุด 18 ปี อายุสูงสุด 43 ปี

น�้าหนัก   
    น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 234 65.5
    71 กิโลกรัม ขึ้นไป 123 34.5
น�้าหนักเฉลี่ย 65.8 กิโลกรัม น�้าหนักน้อยที่สุด 48 กิโลกรัม น�้าหนักมากที่สุด 95 กิโลกรัม
ASA Classification
    Class I 268 75.1
    Class II 89 24.9

นิพนธ์ต้นฉบับ
อนงค์ สายสุด
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ลักษณะทั่วไป
จ�านวน (คน) 

357

ร้อยละ  

100.0

ภาวะของผู้ป่วยและความเสี่ยงต่อการให้ยาระงับความรู้สึก
    แบบฉุกเฉิน 33 9.2
    แบบไม่ฉุกเฉิน 324 90.8
ประวัติการแพ้ยา
    มีประวัติการแพ้ยา 2 0.6

    ไม่มีประวัติการแพ้ยา 355 99.4
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
    ปกติ 325 91.0
    ผิดปกติ 32 9.0
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์
    มี 43 12.0
    ไม่มี 314 88.0
ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด
    การผ่าตัดที่มีการวางแผนล่วงหน้า 165 46.2
    เคยผ่าตัดคลอดก่อนมาก่อน 101 28.3
    ความไม่สัมพันธ์กันระหว่างทารกในครรภ์และช่องท้องเชิงกราน 91 25.5
ปริมาณยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลัง
    น้อยกว่า 2 ml 4 1.1
    2 ml ขึ้นไป 353 98.9
ระดับการชา
    ระดับ T4 357 100.0
ปริมาณสารน�้าที่ได้รับในห้องผ่าตัด
    ปริมาณ 1,001-1,500 ml 285 79.8
    มากกว่า 1,500 ml ขึ้นไป 72 20.2
ระยะเวลาในห้องผ่าตัด
    น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 275 77.0
    1-2 ชั่วโมง 82 23.0
ปริมาณการเสียเลือด
    น้อยกว่า 500 ml 325 91.0
    501 ml ขึ้นไป 32 9.0
ปริมาณสารน�้าที่ได้รับในห้องพักฟื้น
    น้อยกว่า 200 ml 357 100.0
ระยะเวลาในห้องพักฟื้น
    30 นาที 357 100.0
ระดับความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด (pain score)
    Mild (pain score 1-3) 321 89.9
    Moderate (ain score 4-6) 36 10.1

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังในมารดา ที่มาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ตารางที่ 1 (ต่อ)
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2. จ�านวนมารดาท่ีมาผ่าตดัคลอดทางหน้าท้อง

ทัง้หมดในการศกึษาครัง้นีม้ ี357 ราย พบว่าส่วนใหญ่

มีภาวะแทรกซ้อนขณะให้ยาระงับความรู้สึกทางช่อง

ไขสันหลัง ร้อยละ 69.2 โดยภาวะแทรกซ้อนที่เกิด

ข้ึนส่วนใหญ่มีภาวะความดันโลหิตต�่า รองลงมา คือ 

ภาวะคลื่นไส้อาเจียน อาการคันตามร่างกาย และ

ภาวะหนาวสั่น ตามล�าดับ ส�าหรับภาวะแทรกซ้อน 

หลังให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง พบว่า  

มีเป็นส่วนน้อย ร้อยละ 3.9 ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อน 

ในห้องพักฟื้น ได้แก่ภาวะความดันโลหิตต�่ามากที่สุด 

รองลงมา คอื ภาวะคลืน่ไส้อาเจยีน และภาวะหนาวสัน่ 

ตามล�าดับ ดังตารางที่ 2

3.  การศึกษาตัวแปรกับภาวะแทรกซ้อนขณะ

ให้ยาระงับความรู้สึก โดยใช้สถิติ Chi-square Test 

พบว่า  มีเพียงข้อบ่งช้ีในการผ่าตัดที่มีความสัมพันธ์

ต่อการเกดิภาวะแทรกซ้อนขณะให้ยาระงับความรูส้กึ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.05 

ส่วนตวัแปรอืน่ๆ ไม่พบความสมัพนัธ์กบัการเกดิภาวะ

แทรกซ้อนขณะให้ยาระงับความรู้สึก  ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 2  ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังในมารดาผ่าตัดคลอด

การเกิดภาวะแทรกซ้อน จ�านวน (คน) 

357

ร้อยละ 

100.0
การเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะให้ยาระงับความรู้สึก
    มีภาวะแทรกซ้อน 247 69.2
    ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 110 30.8
การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังให้ยาระงับความรู้สึก
    มีภาวะแทรกซ้อน 14 3.9
    ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 343 96.1

ตารางที่ 3 ตัวแปรกับภาวะแทรกซ้อนขณะให้ยาระงับความรู้สึก

ตัวแปร
ภาวะแทรกซ้อนขณะให้ยาระงับความรู้สึก

p-value
มี (n=247) ไม่มี (n=110)

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

มีการวางแผนล่วงหน้า 149 (41.7) 16 (4.5) 2.76 0.001*

เคยผ่าตัดคลอดก่อนมาก่อน 98 (27.5) 3 (0.8)

ความไม่สัมพันธ์กันระหว่างทารกในครรภ์

และช่องท้องเชิงกราน 0 91 (25.5)

* ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. การศึกษาตัวแปรกับภาวะแทรกซ้อนหลัง 

ให้ยาระงับความรู้สึก โดยใช้สถิติ Chi-square Test 

พบว่า อายุ น�้าหนัก ภาวะของผู้ป่วยและความเสี่ยง 

ต่อการให้ยาระงบัความรูส้กึ ภาวะแทรกซ้อนระหว่าง

ตั้งครรภ์ ปริมาณสารน�้าที่ได้รับในห้องผ่าตัด และ

ระยะเวลาในห้องผ่าตัด มีความสัมพันธ์ต่อการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนหลังให้ยาระงับความรู้สึก อย่างม ี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 0.05 ส่วนตวัแปร 

อื่นๆ ไม่พบความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อน

หลังให้ยาระงับความรู้สึก ดังตารางที่ 4

นิพนธ์ต้นฉบับ
อนงค์ สายสุด
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ตารางที่ 4 ตัวแปรกับภาวะแทรกซ้อนหลังให้ยาระงับความรู้สึก

ตัวแปร
ภาวะแทรกซ้อนขณะให้ยาระงับความรู้สึก

p-value
มี (n=14) ไม่มี (n=343)

อายุ

    น้อยกว่า หรือเท่ากับ 30 ปี 14 (3.9) 227 (63.6) 7.014 0.001*

    31 ปีขึ้นไป 0 (0.0) 116 (32.5)

น�้าหนัก

    น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 Kg 14 (3.9) 220 (61.6) 7.659 0.001*

    71 Kg ขึ้นไป 0 (0.0) 123 (34.5)

ภาวะของผู้ป่วยและความเสี่ยงต่อการให้

ยาระงับความรู้สึก

    ฉุกเฉิน 14 (3.9) 19 (5.3) 1.431 0.001*

    ไม่ฉุกเฉิน 0 (0.0) 324 (90.8)

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์

    มี 14 (3.9) 29 (8.1) 1.064 0.001*

    ไม่มี 0 (0.0) 314 (88.0)

ปริมาณสารน�้าที่ได้รับในห้องผ่าตัด

    ปริมาณ 1,000-1,500 ml 14 (3.9) 271 (75.9) 3.681 0.001*

    มากกว่า 1,500 ml ขึ้นไป 0 (0.0) 72 (20.2)

ระยะเวลาในห้องผ่าตัด

    น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 14 (3.9) 261 (73.1) 4.345 0.001*

    1-2 ่ชั่วโมง 0 (0.0) 82 (23.0)

* ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะ 

แทรกซ้อนหลังให้ยาระงับความรู้สึก ได้แก่ อายุ  

น�้าหนัก ภาวะของผู้ป่วยและความเส่ียงต่อการให้ยา

ระงับความรู้สึก ภาวะแทรกซ้อนระหว่างต้ังครรภ์ 

ปริมาณสารน�้าทีไ่ด้รบัในห้องผ่าตดั และระยะเวลาใน

ห้องผ่าตดั โดยใช้สถติวิเิคราะห์การถดถอยแบบพหคุณู 

(Multiple logistic regression) พบว่า ตัวแปรอิสระ

ทัง้ 6 ตวั ร่วมกนัอธบิายความผนัแปรของการเกดิภาวะ

แทรกซ้อนในการให้ยาระงับความรูสึ้ก ได้ร้อยละ 39.0 

โดยพบว่า  ภาวะของผู้ป่วยและความเสี่ยงต่อการให้

ยาระงับความรู้สึก มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน

หลังให้ยาระงับความรู้สึกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ดังตารางที่ 5

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังในมารดา ที่มาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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สรุปผลและอภิปรายผล

พบว่า เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะให้ยาระงับ

ความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง ร้อยละ 69.2 มีภาวะ

ความดันโลหิตต�่า รองลงมา คือ ภาวะคลื่นไส้อาเจียน 

อาการคันตามร่างกาย และภาวะหนาวสัน่ ตามล�าดบั 

ส�าหรบัภาวะแทรกซ้อนหลงัให้ยาระงบัความรูส้กึทาง

ช่องไขสันหลังในห้องพักฟื้น ร้อยละ 3.9  ได้แก่ ภาวะ

ความดันโลหิตต�่า รองลงมา คือ ภาวะคลื่นไส้อาเจียน 

และภาวะหนาวสั่น ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการ

ศึกษาของชนิดา3, กาญจนีและบุญเสริม4 โดยสาเหตุ

ของภาวะความดันเลือดต�า่อาจเกิดจากระดับการชา 

ทีส่งูถึง T4 ซึง่ท�าให้เกดิการยบัยัง้การท�างานของ ระบบ

ประสาทอตัโนมตั ิsympathetic ท�าให้มกีารขยายตัว

ของหลอดเลือดด�าและหลอดเลือดแดงในร่างกาย ส่ง

ผลให้ลดการไหลเวยีนเลอืดกลบัสูห่วัใจ ร่วมกับขนาด

ของมดลกูทีข่ยายใหญ่ข้ึน ไปกดทบัหลอดเลอืดด�าและ

หลอดเลอืดแดงใหญ่ จงึเกดิภาวะความดนัเลอืดต�า่อย่าง

รวดเร็ว แม้ก่อนฉีดยาชาผู้ป่วยทุกรายจะได้รับสารน�้า 

500-1,000 มิลลิลิตร เป็นมาตรฐานแล้วก็ตาม แต่ก็

ไม่สามารถป้องกันภาวะความดันเลือดต�่าได้ จากการ

ศกึษาของ Chanchayanon5 และ Jackson6 พบการ

ให้สารน�้าก่อนฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง ไม่สามารถ

ป้องกันภาวะความดันเลือดต�่าได้ ส่วน high block 

มีความสัมพันธ์กับการเกิดความดัน เลือดต�่า โดย 

ผู้ป่วยจะรู้สึกอึดอัด ไม่สุขสบาย ได้มีการศึกษาหาวิธี 

ป้องกันแต่ยังไม่มีวิธีการท่ีสามารถป้องกันได้ดีท่ีสุด  

ในทางปฏิบัตินั้นท�าได้ด้วยการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

และให้การแก้ไขทันทีเม่ือเกิดความดันเลือดต�่า เช่น 

การให้ยาตีบหลอดเลือด การให้ออกซิเจน และการ

ประเมิน ระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย เป็นต้น ภาวะ

คลืน่ไส้อาเจยีน นอกจากจะท�าให้ผูป่้วยไม่สขุสบายแล้ว

ยังรบกวนการผ่าตัด อีกด้วย สาเหตุของภาวะคลื่นไส้

อาเจียนเกิดจากเลอืดทีไ่ปเลีย้งสมองลดลง (cerebral 

hypoperfusion) หรือมีการตอบสนองของระบบ  

ประสาท parasympathetic มากขึ้น ท�าให้ล�าไส ้

มกีารบบีตวัเพิม่ขึน้และปากหรูดูคลายตวั ซึง่ใกล้เคยีง

กับการศึกษา ของ Abouleish7 และ Chua-In8 ที่พบ

ภาวะ คลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดที่ฉีดยาชา

ทางช่องไขสันหลังร้อยละ 45-58 โดยการศึกษา ของ 

Chua-In10 พบภาวะคลืน่ไส้อาเจยีนสมัพันธ์ กบัภาวะ 

high block และภาวะความดันเลือดต�่า ซึ่งจากการ

ศกึษานีพ้บอบุตักิารณ์ภาวะความดนั เลอืดต�า่สงูทีส่ดุ

เป็นไปได้ว่าท�าให้อุบตักิารณ์การคลืน่ไส้อาเจยีนสงูตาม

ไปด้วย ดงันัน้มารดาทีม่าผ่าตดัคลอดตัง้แต่ระยะก่อน

คลอดควรได้รับยาป้องกันการส�าลักเพื่อลดสภาวะ

กรดในกระเพาะอาหาร ลด gastric emptying time  

เพิม่การท�างานของกล้ามเนือ้หูรดู หลอดอาหารส่วนล่าง 

ลดอาการคลืน่ไส้ อาเจยีน และให้ออกซเิจนแก่มารดา

ตารางที่ 5 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนหลังให้ยาระงับความรู้สึก

ตัวแปร B S.E. Beta (  ) p-value

อายุ 1.652 .63 .000 1.00

น�้าหนัก -1.602 .58 .000 1.00

ภาวะของผู้ป่วยและความเสี่ยงตอ่การให้ยาระงับความรู้สึก .424 .55 .633 0.001*

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ 5.792 .49 .000 1.00

ปริมาณสารน�้าที่ได้รับในห้องผ่าตัด -2.280 .51 .000 1.00

ระยะเวลาในห้องผ่าตัด 3.564 .55 .000 1.00

R2 = .390  SEE = .152   F = 39.009*

* ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

นิพนธ์ต้นฉบับ
อนงค์ สายสุด



79ปีที่ 10 ฉบับที่ 1/2561

จะท�าให้ความเข้มข้นของออกซิเจนในทารกเพิ่มขึ้น  

ท�าให้ทารกทนต่อภาวะขาดออกซิเจนเพิ่มขึ้นได ้ 

ขณะคลอดจัดท่า left uterine displacement เพื่อ

หลกีเลีย่งการกดหลอดเลอืดขนาดใหญ่, การให้สารน�า้  

(prehydration) เพ่ือเพ่ิมปริมาณสารน�้าภายใน 

หลอดเลือด และเพิ่ม preload สารน�้าที่ให้ไม่ควรมี

น�า้ตาลเพือ่หลีกเลีย่งภาวะน�า้ตาลในเลอืดสงูในมารดา 

และทารก สารน�า้ทีใ่ห้อาจเป็น crystalloid 500–1,000 ml 

หรือ colloid เพือ่ลดอบุตักิารณ์ภาวะความดนัเลอืดต�า่,  

การให้ยาตีบหลอดเลือดเพ่ือป้องกันหรือรักษาทันที

ในการแก้ไขภาวะความดันเลือดต�่า, หรือวิธีการอื่นๆ 

ได้แก่ การฉีดยาเข้าช่องน�้าไขสันหลังควรเลือกใช้เข็ม

ขนาดเลก็ เพือ่หลกีเลีย่งภาวะ postdural puncture 

headache นอกจากนี้ยังอาจเติมยาระงับปวด เพื่อ

เสริมฤทธิร์ะงับปวดขณะผ่าตดั และหลงัผ่าตดั ประเมิน

ความรูส้กึตวัเพือ่ดปูฏกิริยิาการตอบสนองหลงัการได้

รับยาระงับความรู้สึก, ผู้ป่วยควรได้รับยาระงับปวด

เมื่อมีอาการปวดอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป และ

ไม่มีลักษณะของการกดการหายใจ, การให้สารน�้า

ต่อเนื่องเพื่อป้องกันภาวะขาดสารน�้า, การถ่ายและ 

ปริมาณปัสสาวะควรมปัีสสาวะออกมา 0.5 – 1 ml/kg/hr.  

การประเมินและเฝ้าระวังผู ้ป่วยในห้องพักฟื ้น 

ควรประเมนิสภาวะของผูป่้วยตัง้แต่แรกรบัและตดิตาม 

เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

มีการบันทึกข้อมูลทุก 5 - 15 นาทีจนอาการคงที่หรือ

จนผูป่้วยอยูใ่นเกณฑ์ปลอดภยัแล้วจงึจ�าหน่ายผูป่้วยไป

ยงัหอผูป่้วย เน่ืองจากเวลาในห้องพกัฟ้ืนมแีค่ 30 นาที 

ควรส่งต่อให้หอผู้ป่วยดูแลและประเมินผู้ป่วยในราย 

ทีจ่�าเป็น หรอืในผูป่้วยทีเ่สีย่งต่อการเกดิภาวะแทรกซ้อน

รุนแรง2

ภาวะแทรกซ้อนอื่นที่พบจากการฉีดยาชา

เข้าทางช่องไขสันหลังได้แก่ การเกิดภาวะหนาวสั่น 

สาเหตุของเกิดจากเส้นเลือดส่วนปลายขยายตัวหลัง

ฉีดยาชาเฉพาะส่วน ท�าให้ร่างกายสูญเสียความร้อน

ประกอบกับอุณหภูมิห้องผ่าตัด ที่ปรับต�่าประมาณ 

20-25 องศาเซลเซยีส ท�าให้เกดิภาวะหนาวสัน่ได้มาก

ขึ้น ในการดูแลผู้ป่วยนั้นทีมวิสัญญีจะเตรียมสารน�้าที่

อุ่นไว้ที่อุณหภูมิ 38-40 องศาเซลเซียส ร่วมกับการใช้ 

ผ้าห่มลมร้อน (bair hugger) เพือ่ป้องกนัภาวะหนาวสัน่   

ส่วนผลข้างเคียงอื่นๆ เช่น อาการคัน การรักษาใช้ยา 

กลุ่ม antihistamine บรรเทาอาการคัน และปัจจัย

ด้านภาวะของผูป่้วยและความเสีย่งต่อการให้ยาระงบั

ความรูส้กึ มคีวามสัมพนัธ์ต่อการเกดิภาวะแทรกซ้อน

จากการให้ยาระงับความรู้สึก อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05

ข้อจ�ากัดในการศึกษา

เป็นการศึกษาในมารดาที่มาผ่าตัดคลอดทาง

หน้าท้องที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง

ทุกคน ไม่ได้แยกประเภทของต�าแหน่งที่ผ่า

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ : 

ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สกึทางช่อง

ไขสนัหลงัในมารดาผ่าตดัคลอดทีเ่กดิขึน้ สามารถน�าไป

ใช้วางแผนและป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ ซึ่งไม่เพียง

แต่ภาวะแทรกซ้อนทีเ่กดิเป็นส่วนใหญ่เท่านัน้ แต่ควร

น�าภาวะแทรกซ้อนทกุอย่างมาพจิารณาร่วมด้วยเพือ่ให้

เกิดความปลอดภัยแก่มารดาผ่าตัดคลอดและติดตาม

การเกดิภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงบัความรู้สกึ 

ทางช่องไขสนัหลงัในมารดาผ่าตดัคลอด ทีเ่กดิขึน้ต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครัง้ต่อไป : ข้อมลู

ที่ได้อาจน้อยกว่าความเป็นจริงและภาวะแทรกซ้อน

บางอย่าง เช่น ภาวะคลื่นไส้อาเจียน ภาวะหนาวสั่น 

อาการ คัน ไม่สามารถแยกรายละเอียดความรุนแรง

ของภาวะแทรกซ้อนได้ จงึควรมกีารศกึษาในลกัษณะ

เกบ็ข้อมลูไปข้างหน้า ซึง่สามารถเกบ็ข้อมลูได้ครบถ้วน

มากกว่า 

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษานี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นายแพทย์

วิชญ์  สิริโรจน์พร ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลฝางที่ได้

อนุญาตให้ท�าการศึกษาและให้การสนับสนุนด้วยดี 

มาตลอด ขอขอบคณุผูเ้กีย่วข้องทกุท่านทีใ่ห้ความร่วมมอื 

สนับสนุนการศึกษา ขอบคุณเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังในมารดา ที่มาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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วสิญัญท่ีีช่วยรวบรวมข้อมูล และเป็นก�าลังใจสนบัสนนุ

ให้การศึกษาส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
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บทคัดย่อ

ความเป็นมา

ผู้สงูอายมุีแนวโน้มเพิม่มากขึ้นและเสี่ยงตอ่การเกดิโรคความดนัโลหติสงู ซึ่งต้องรักษาอย่างต่อเนือ่งจงึท�าให้

ผู้ป่วยแสวงหาวิธีการรักษาในรูปแบบวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะการใช้สมุนไพรจากปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ผู้สูงอาย ุ

มีสุขภาพดีนั้นต้องอาศัยความสามารถในการค้นหา ท�าความเข้าใจวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพในการตัดสินใจ 

ได้อย่างถูกต้อง คือความรอบรู้ทางสุขภาพของผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ ในการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์

สมุนไพรของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง

วิธีการศึกษา

การศกึษาวจิยักึง่ทดลอง (Quasi-experimental study) จ�านวน 70 คน โดยการสุม่กลุม่ตวัอย่างเป็น 2 กลุม่

คอืกลุม่ทดลองทีไ่ด้รบัโปรแกรมการพฒันาความรอบรูท้างสขุภาพในการใช้สมนุไพรและผลติภณัฑ์สมนุไพรของผูส้งูอายุ 

ที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และกลุ่มควบคุมได้รับการให้บริการการรักษาตามมาตรฐานการให้บริการรักษา

โรคความดนัโลหติสงู เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการการเกบ็ข้อมลูเป็นแบบสอบถามผ่านการตรวจความเทีย่งตรงตามเนือ้หา

จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านและมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.954 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน, Pair t-test  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างภายในกลุ่ม, Un-pair t-test  เปรียบเทียบระหว่างสองกลุ่ม

ผลการศึกษา

หลงัจากการให้โปรแกรมพบว่าระดับความรู้เกีย่วกบัโรคความดนัโลหติสงู ความรูเ้รือ่งสมุนไพรและผลติภณัฑ์

สมนุไพร พฤตกิรรมการใช้สมนุไพรและผลติภณัฑ์สมนุไพรและความรอบรูท้างสขุภาพ มรีะดบัทีเ่พิม่ขึน้แตกต่างจาก

ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่มีพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง

ลดลงก่อนการได้รับโปรแกรม 

สรุปผลและเสนอแนะ

โปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพในการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้สูงอายุที่ป่วย

ด้วยโรคความดันโลหิตสูงท�าให้กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ความรู้เรื่องสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พฤติกรรมการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรและความรอบรู้ทางสุขภาพเพิ่มข้ึนมากกว่า

กลุ่มควบคุมจากก่อนและหลังการทดลอง แต่มีพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงลดลง

ค�าส�าคัญ  ความรอบรู้ทางสุขภาพ  ผู้สูงอายุ ความดันโลหิตสูง สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

* ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ 
ในการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้สูงอายุที่ป่วย 

ด้วยโรคความดันโลหิตสูง อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

นิพนธ์ต้นฉบับ
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพในการใช้สมุนไพร 

และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
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ABSTRACT 
BACKGROUND

The elderly people have been increasing of the total population and lead to high risk of 
hypertension, and they needed to continue treatment. They were seeking to other treatment 
and care such as herbal medicine for control their blood pressure. From the situation the elderly 
people should be correctly information, knowledge, understand on herbal and supplement used. 
They needed to health literacy for supporting their self-care. 
OBJECTIVE

To study the effectiveness of the health development program. The use of herbs and 
herbal products of the elderly with high blood pressure. 
METHODS

A Quasi-experimental study design was used in this study. Participants were randomly assigned 
to intervention and control group and 35 participants per group. The intervention program used 
the herbs and herbal products program for the elderly people with hypertension. The control 
group received standard treatment for hypertension. Data analysis was used percentage, mean, 
standard deviation, independent and dependent t-test to compare the difference group and 
within group.
RESULTS

We found that most of the participants were female, 51.4%, with age average 65 years. 
They completed educational on primary school 77.1%, within marital status 71.4%. After the 
intervention program focusing on herbs and herbal products used, found that knowledge on 
hypertension, knowledge of herbs and herbal products, behavior on the use of herbs and herbal 
products and health were increase than before the intervention with significantly at the p-value 
< 0.05. They were decreased risk behavior for high blood pressure. The intervention group was 
reducing the diastolic blood pressure and systolic blood pressure than the control group after 
four times follow up.
CONCLUSTONS AND DISCUSSIONS

The intervention project of herbs and herbal products used of the elderly with hypertension 
was effectiveness for their knowledge about hypertension, knowledge of herbs and herbal 
products, behaviors of using herbs and herbal products and healthiness were increased more 
than the control groups from before and after intervention program, but they were decreased 
risk behavior for high blood pressure.
KEYWORDS Health literacy, Elderly people, Hypertension, herbal, Herbal productn  
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ความเป็นมา 

สถานการณ์ในประเทศไทยก�าลังก้าวสู่สังคม

ผู้สูงอายุเพราะสัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 

10% ของประชากรท้ังหมด ประชากรสูงอายุไทย

คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 17.8 ล้านคนหรือ 25% ของ

จ�านวนประชากรท้ังหมดในปี 25731,2 การเปลีย่นแปลง

โครงสร้างประชากรวยัสงูอายใุนช่วงทศวรรษทีผ่่านมา 

เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก 

กล่าวคือจ�านวนและสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี

ขึน้อนัเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และ

สุขภาพของประชาชน ท�าให้จ�านวนประชากรผูส้งูอายุ

เพิ่มขึ้นและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น3-5  

แนวโน้มของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนี้จะก่อให้เกิด

ความเส่ียง และปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะอย่างย่ิง

โรคเรื้อรังเช่นความดันโลหิตสูง จึงมีความจ�าเป็น 

ในการเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางสังคม

และสุขภาพ ส�าหรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

และรักษาสุขภาพให้ดี3-4

สถานการณ์ผูป่้วยความดนัโลหติสงูในส�านักงาน

สาธารณสขุจงัหวดัเชยีงรายประจ�าปี 2554-2557 พบว่า 

อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรท่ีมีความดันโลหิตสูง 

อยู่ที่ 3.47,17.16 ตามล�าดับ ในจังหวัดเชียงราย 

อ�าเภอแม่จนั มจี�านวนผูป่้วยทีม่คีวามดนัโลหติสงูเป็น

จ�านวนมาก6 จากข้อมลูของกระทรวงสาธารณสุขในปี 

พ.ศ. 2558 ผู้ป่วยเข้ารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบลบ้านสันติสุขหมู่ที่ 19 พบร้อยละ 93.06 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลศรีค�้า หมู่ที่ 4 พบ

ร้อยละ 91.75 โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลป่าตงึ 

หมู่ที่ 7 มีจ�านวน 84.99 ราย % ตามล�าดับ7

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งมักพบ

ในกลุ่มผู้สูงอายุและเป็นที่รู้กันดีว่าโรคนี้ไม่สามารถ

รักษาให้หายขาดได้ จึงท�าให้ผู้ป่วยมักมีการแสวงหา

วธิกีารรกัษาในรปูแบบวธิกีารต่างๆ เนือ่งจากต้องการ

ให้ความดันโลหติลดลงหรอืคงที ่ปัจจบุนักระแสความ

ตื่นตัว ในเรื่องของการใช้สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ

มากขึน้ ส่วนหนึง่เนือ่งจากยาแผนปัจจบัุนไม่ สามารถ

รักษาโรคภัยไข้เจ็บบางชนิดให้หายขาดได้ ประชาชน

ส่วนใหญ่จึงเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

โดยเน้นการส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค เนือ่งจาก

การใช้สมุนไพรเป็นการปฏิบัติตามประสบการณ์ที่

สืบทอดกันมาและส่วนใหญ่ขาดความรู้เกี่ยวกับการ

ใช้ยาสมุนไพร8-13

ความรอบรู้ทางสุขภาพ หมายถึง การที่บุคคล 

มคีวามสามารถในการเข้าถึงข่าวสารความรูด้้านสขุภาพ

จากแหล่งความรูท้ีห่ลากหลาย มคีวามเข้าใจในเนือ้หา 

ต่างๆ สามารถประเมนิความน่าเชือ่ถอืและความเหมาะสม 

ของเนือ้หากบัตนเอง ใช้ความคดิอย่างเป็นเหตเุป็นผล

ในการให้ความส�าคญักบัข่าวสารความรูน้ัน้ๆ ตลอดจน 

น�าไปสู่การตัดสินใจน�ามาลองปฏิบัติและประเมินผล

การทดลองจนสามารถเกิดการใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ได้ จากการศกึษาความรอบรูท้างสขุภาพของผูส้งูอาย ุ

ต�าบลป่าตงึอ�าเภอแม่จนัได้ช้ีให้เหน็ว่าผู้สูงอายท่ีุต�าบล

ป่าตึงมีความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและโรค

เบาหวานอยู่ในระดับสูง มีความเส่ียงต่อการเป็นโรค

เกีย่วกบัพฤตกิรรมความดนัโลหติสงูในระดบัปานกลาง  

ระดับความรู้ด้านสุขภาพเกีย่วกบัสมนุไพรและผลติภณัฑ์

เสริมอาหารสุขภาพในระดับสูงและมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และความรู้กับผู้ป่วยรายอื่น จากข้อมูล

ดังกล่าวแม้จะมีระดับความรู้ด้านสุขภาพสูงเกี่ยวกับ

สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุขภาพในระดับ

มากก็ตาม ยังพบว่ามีความผิดพลาดในการกินยา

สมุนไพรเกินก�าหนดเป็นประจ�า ปัญหานี้สะท้อนถึง

ความต้องการของผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงต้อง 

ได้รับการดูแล14

จากรายงานเกีย่วกบัผูส้งูอายทุีม่กีารใช้สมนุไพร

และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อรักษาความดันโลหิตสูงมี

ความหลากหลายและไม่ได้รบัการดูแลจากนกัวชิาการ

และทีมผูดู้แลสขุภาพ การใช้ยาสมนุไพรและผลติภณัฑ์

สมุนไพรในผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 

จึงจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและศึกษา

ถงึความรอบรูท้างสขุภาพถงึวธิกีารใช้ยาสมนุไพรและ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีถูกต้อง ดังนั้นจึงจ�าเป็นที่ผู้ป่วย 

นิพนธ์ต้นฉบับ
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพในการใช้สมุนไพร 

และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
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สูงอายุท่ีมีความดันโลหิตสูง ควรมีความรอบรู้ทาง

สุขภาพมากขึ้นเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้

สมุนไพรและผลติภณัฑ์สมนุไพร และช่วยในการตดัสนิใจ 

ที่จะใช้ให้ถูกวิธีน�าไปสู่ในการมีสุขภาพที่ดี

ปัจจุบันพบว่า มีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 16 

ของโลก (ประมาณ 766 ล้านคน) ขาดทักษะการรู้ 

หนังสือขั้นพื้นฐาน โดยจ�านวนนี้ 2 ใน 3 เป็นผู้หญิง  

นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ของความรอบรู ้

ทางสุขภาพที่ต�่ากับผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ไม่ดี ได้แก่ 

การเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังเน่ืองจากไม่สามารถเข้าใจ

ข้อมูลด้านสุขภาพ ท�าให้ขาดความรู้ความเข้าใจ 

ในการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง รวมทั้งเมื่อเจ็บไข้

ได้ป่วยก็รอดอูาการตนเองค่อนข้างนานจงึไปพบแพทย์ 

ท�าให้โรคเป็นค่อนข้างมาก เสี่ยงต่ออัตราการตาย 

ทีเ่พิม่ขึน้ และมผีลต่อค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพของประเทศ 

โปรแกรมการพฒันาความรอบรูท้างสขุภาพ ในการใช้

สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้สูงอายุที่ป่วย

ด้วยโรคความดันโลหิตสูง จะส่งผลต่อสถานะสุขภาพ

และคณุภาพชวีติทัง้ทางตรงและทางอ้อม ผลทางตรง 

ได้แก่ การใช้ยา สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ 

ถูกต้องตามค�าสั่งของแพทย์ ความสม�่าเสมอของการ

กินยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร การปฏิบัติตัว

ให้เกิดความปลอดภัย ส่วนผลทางอ้อมอันเกิดจาก

ความสามารถในการรู้หนังสืออาจจะไม่เห็นผลตรงๆ 

แต่กลบัมผีลกระทบต่อสขุภาพตามมาอย่างมาก ได้แก่ 

ระดับความเครียด สิ่งแวดล้อมในการท�างาน รายได้ 

การรูจ้กัเลอืกรบับรกิาร การรูจ้กัเลอืกใช้สมนุไพรและ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและวิถีในการด�ารงชีวิต

ดงันัน้การด�าเนนิโครงการนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่

อธบิายความรูท้างสขุภาพการเกีย่วกบัการใช้สมนุไพร

และผลติภัณฑ์สมนุไพรของผูส้งูอายท่ีุมคีวามดนัโลหติสงู  

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพื่อผลของโปรแกรม 

ทีไ่ด้น�าไปปรบัใช้และประยุกต์ใช้ในกลุม่ผูป่้วยด้วยโรค

เรือ้รงัอืน่ๆ และขยายผลไปในพืน้ทีร่ะดบัภมูภิาคต่อไป 

ในโปรแกรมนี้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

(PL) เพือ่ช่วยผลักดนัให้มีการใช้สมนุไพรและผลติภณัฑ์

สมนุไพรของผูป่้วยสงูอายทุีม่ป่ีวยด้วยโรคดนัโลหติสงู 

บูรณาการเข้ากับสังคมและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการได้รับ

โปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ ในการ

ใช้สมุนไพรและผลติภณัฑ์สมุนไพรของผูส้งูอายท่ีุป่วย

ด้วยโรคความดันโลหิตสูง

วิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษาวิจัยเป็นการศึกษาวิจัย 

กึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบ

มีกลุ่มเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบสองกลุ่มคือ 

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในกลุ่มประชากร 

ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง

รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบลป่าตงึ 

(กลุ่มทดลอง) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

ศรีค�้า (กลุ่มควบคุม) อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

โดยใช้โปรแกรมการค�านวณกลุ่มตัวอย่าง (G Power) 

ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

จ�านวนกลุ่มละ 35 คน 

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion 

criteria) คือ 1) เป็นผู้ป่วยทั้งเพศชายและเพศหญิง  

ที่ม ีอายุตั้งแต่  60 ปีขึ้นไป 2) ผา่นการทดสอบ TMSE 

(Thai Mental State Examination)  ต้องมีคะแนน

ทดสอบ ≥ 23 คะแนน 3) แบบประเมนิ ADL (Barthel   

Activities  of  Daily  Living :ADL) ต้องมีคะแนน

ทดสอบ ≥ 12 คะแนน 4) มีระดับความดันโลหิตสูง

ตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอท แต่ไม่เกิน 160/100 

มิลลิเมตรปรอท 5) ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผน

ปัจจุบนัว่าเป็นโรคความดันโลหติสงูชนิดไม่ทราบสาเหตุ 

6) ไม่มมีอีาการแสดงความผิดปกตขิองระบบหวัใจและ

หลอดเลือด เช่น เจ็บหน้าอก 7) ไม่เป็นผู้ป่วยด้วยโรค

เรื้อรังที่รุนแรง 8) อาศัยอยู่ในพื้นที่ต�าบลป่าตึง ต�าบล

ศรีค�้า อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ระยะเวลานาน

เกิน 6 เดือน 9) ยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัย

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปณดา รามไพบูลย์, ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์, รัชนี สรรเสริญ, พิษณุรักษ์ กันทวี
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เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) คือ 

1) อาสาสมัครต้องการถอนตัวออกจากโครงการวิจัย 

2) แพทย์ลงความเห็นให้อาสาสมัครท่ีเข้าร่วมงานวจัิย

ออกจากโครงการวิจัย 3) มีอาการแทรกซ้อนรุนแรง

เกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการ 4) อาสาสมัคร

ไมม่าตามนดัติดต่อกนั 2 ครัง้และไม่สามารถติดต่อได้ 

ผู้วิจัยท�าการคัดเลือกอาสาสมัครแทน

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลประกอบ

ด้วย 6 ส่วน คือ 1) สถานภาพส่วนบุคคล 2) ปัจจัย

เกีย่วกบัความรูเ้รือ่งความดนัโลหติ 3) พฤตกิรรมเส่ียง

ต่อการเป็นโรคความดนัโลหติ 4) ปัจจยัเกีย่วกบัความ

รู้เรื่องสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5) พฤติกรรม

การใช้สมนุไพรและผลติภณัฑ์สมนุไพร 6) ความรอบรู้

ทางสุขภาพ

ตัวแปรต้น คือ โปรแกรมการพัฒนาความ

รอบรู้ทางสุขภาพ ในการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์

สมุนไพรของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 

(intervention) ประกอบด้วยความรูแ้ละการรบัรูเ้รือ่ง

โรคความดนัโลหิตสูง พฤตกิรรมการดแูลตนเองในเรือ่ง

โรคความดนัโลหติสงู การใช้ยาสมนุไพรและผลติภณัฑ์ 

สมนุไพรในการดแูลตนเองในเรือ่งโรคความดนัโลหิตสงู  

ความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) โดย 

ผูว้จัิยได้ศกึษาได้ท�าการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กบัการพฒันาความรอบรูท้างสขุภาพและได้ประยกุต์

น�าขบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participant 

Learning : PL) เข้ามาเป็นขบวนการช่วยในการขับ

เคลื่อนโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ 

ในการใช้สมนุไพรและผลิตภัณฑ์สมนุไพรของผู้สูงอายุ

ที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง มาใช้โดยด�าเนินการ

พฒันาและปรับปรงุเพ่ือน�าไปใช้ให้เหมาะสมประกอบไป

ด้วยเนือ้หาโดยมุง่เน้นการประยกุต์ใช้ความสามารถใน

การค้นหาหรอืเข้าถงึ สร้างความเข้าใจและใช้ประโยชน์ 

จากข้อมูลทางด้านสุขภาพ ปัจจัยหลัก คือ ความรู้ 

การรับรู้เรื่องโรค พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 

การควบคุมอาหาร การเลือกใช้สมุนไพรผลิตภัณฑ์

สมุนไพรเหมาะสมกับโรค ของผู้ป่วยในชุมชน

ตัวแปรตาม คือ ความรอบรู้ทางสุขภาพของ 

ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในการใช้
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
โปรแกรมการพัฒนาความรอบรูท้างสขุภาพ ในการ
ใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้สูงอายุที่
ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
กลุ่มทดลอง

สปัดาห์แรกจะเป็นขัน้ตอนการเตรยีมงานเป็นการ 
ตดิต่อประสานงานกบัทมีงานวจิยั บคุลากรทางสขุภาพ 
และบคุลากรท่ีเกีย่วข้องในต�าบลป่าตึง กลุ่มเป้าหมาย 
ทีส่นใจจะเข้าร่วมโครงการ เมือ่ได้พืน้ทีเ่ป้าหมายและ 
ตัวแทนกลุ่มตัวอย่างแล้ว ทีมงานวิจัย บุคลากรทาง 
สุขภาพร่วมกันวางแผน ก�าหนดเป้าหมายกลุ่ม 
ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง

สัปดาห์ที่ 1 ด�าเนินการเก็บข้อมูล Health 
Literacy ในกลุม่ผูส้งูอายทุีป่่วยด้วยโรคความดันโลหติสงู  
ข้อมูลด้านสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลป่าตึง

สัปดาห์ที่ 2 การให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม 
การพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ ในการใช้สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรค 
ความดนัโลหติสงูเกีย่วกบั ความรอบรูท้างสขุภาพ และ
โรคความดนัโลหิตสงู เป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมง 30 นาที
และอีก 30 นาที แลกเปลี่ยนประสบการณ์

 สัปดาห์ที่ 4 การให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม
การพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ ในการใช้สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรค
ความดนัโลหติสงูเกีย่วกบั สมนุไพรในงานสาธารณสขุ
มูลฐานที่ใช้รักษา/บรรเทาโรคความดันโลหิตสูงเป็น 
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีและอีก 30 นาที  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์

สัปดาห์ที่ 6 การให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม 
การพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ ในการใช้สมุนไพร

และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรค

ความดันโลหิตสูงเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ช่วย

ในการรักษา/บรรเทาโรคความดันโลหิตสูง เป็นระยะ

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีและอีก 30 นาที แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์

นิพนธ์ต้นฉบับ
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพในการใช้สมุนไพร 

และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
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สปัดาห์ที ่8 สรปุผลการด�าเนนิงานการให้ความรู้ 

เกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ 

ในการใช้สมนุไพรและผลิตภัณฑ์สมนุไพรของผู้สูงอายุ

ที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเกี่ยวกับ ความรอบรู้

ทางสุขภาพ และโรคความดันโลหติสงู การใช้สมนุไพร

และผลติภณัฑ์สมุนไพรทีช่่วยในการรกัษาบรรเทาโรค

ความดันโลหิตสูง

กลุ่มควบคุม

สัปดาห์แรก จะเป็นขั้นตอนการเตรียมงาน 

เป็นการติดต่อประสานงานกับทีมงานวิจัย บุคลากร 

ทางสุขภาพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในต�าบลศรีค�้า  

กลุม่เป้าหมายท่ีสนใจจะเข้าร่วมโครงการวจัิยโปรแกรม

การพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ ในการใช้สมุนไพร

และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรค

ความดันโลหิตสูง ทีมงานวิจัย บุคลากรทางสุขภาพ

และบคุลากรทีเ่กีย่วข้องในต�าบลศรีค�า้ ร่วมกนัวางแผน 

ก�าหนดเป้าหมายกลุม่ผูส้งูอายทุีป่่วยด้วยโรคความดนั

โลหติสูงและชนิดของข้อมลูทีจ่ะเกบ็ ได้แก่ การส�ารวจ 

Health Literacy ในกลุม่ผู้สูงอายุทีป่่วยด้วยโรคความดัน 

โลหิตสูง ข้อมูลด้านสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากฐาน

ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลศรีค�้า และ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริง

สัปดาห์ที่ 1 ด�าเนินการเก็บข้อมูลการส�ารวจ 

Health Literacy ในกลุม่ผู้สูงอายุทีป่่วยด้วยโรคความดัน 

โลหิตสูง ข้อมูลด้านสุขภาพอื่นๆ ที่เก่ียวข้องจาก

รากฐานข้อมลูโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลศรคี�า้

สัปดาห์ที่ 2-6 การให้บริการการรักษาตาม

มาตรฐานการให้บริการรักษาโรคความดันโลหิตสูง 

โดยใช้หลัก 3 อ 2 ส ได้แก่  1) อาหาร ด้วยการเลือก

รับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่เน้น 

ผัก ผลไม้ท่ีมีกากใยสูงๆ ควรรับประทานอาหาร 

ปรงุสกุใหม่ๆ ควรเลีย่งอาหารสกุๆ ดบิๆ อาหารค้างคนื  

อาหารที่มีรสจัด อาหารหมักดอง และดื่มน�้าที่สะอาด 

2) อ.ออกก�าลังกาย ควรออกก�าลังกายให้ร่างกาย

แข็งแรงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที  

3) อ.อารมณ์ ท�าจติใจให้แจ่มใสอยูเ่สมอ หาวธิคีลายเครียด 

หรือท�ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว เช่น ปลูกต้นไม้  

เล่นดนตรี วาดภาพ ท่องเที่ยว เป็นต้น รวมทั้งควร 

พกัผ่อนให้เพยีงพอวนัละ 6-8 ชัว่โมง 4) ส.1 คอืไม่สบูบหุรี่  

และ 5) ส.2 ไม่ดื่มสุรา

สปัดาห์ที ่8 เกบ็ข้อมลูและสรปุผลการด�าเนนิงาน 

พร้อมทัง้จดัอบรมโปรแกรมการพฒันาความรอบรูท้าง

สุขภาพ ในการใช้สมุนไพรและผลติภณัฑ์สมุนไพรของ

ผูส้งูอายทีุป่่วยด้วยโรคความดนัโลหิตสงูเกีย่วกับความ

รอบรู้ทางสุขภาพ และโรคความดันโลหิตสูง การใช้

สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ช่วยในการรักษา/

บรรเทาโรคความดันโลหิตสูง เพื่อให้เป็นไปตามข้อ

ก�าหนดการวิจัยจริยธรรมในมนุษย์

การวิเคราะห์ข้อมูล

ท�าการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามและท�าการ

ตรวจสอบความสมบรูณ์ของเครือ่งมอืได้ท�าการลงรหสั

ในแบบฟอร์ม (Coding from) และประมวลผลด้วย

โปรแกรมส�าเร็จรูป เพื่อท�าการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 

โดยใช้สถิติพรรณนาโดยใช้ ค่าเฉลี่ย, ร้อยละ, และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test  และ 

Dependent t-test เพือ่ทดสอบผลของโปรแกรมของ

การรักษาโดยการเปรียบเทียบระดับความรอบรู้ทาง

สุขภาพของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 

ในการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

จริยธรรมการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�าการขออนุมัติ

จรยิธรรมในงานวจิยั โดยผ่านคณะกรรมการพจิารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสาธารณสุขจังหวัด

เชียงราย เลขที่ 83/2559 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปณดา รามไพบูลย์, ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์, รัชนี สรรเสริญ, พิษณุรักษ์ กันทวี
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ผลการวิจัย

พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 

51.4 อายเุฉลีย่ 67 ปี ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่จบชัน้

ประถมศึกษา ร้อยละ 77.1 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างอยู่

ในสถานภาพทีส่มรสร้อยละ 71.4 การประกอบอาชพี

ร้อยละ 40.0 เป็นเกษตรกร สถานภาพการอยู่อาศัย

ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่มีผู้อาศัยอยู่ร่วมด้วย  

ร้อยละ 91.4 รายได้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  

ร้อยละ 57.1 มีรายได้ต�่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 

ประวติัทางสุขภาพ พบค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับ 21.0-25.9 ร้อยละ 48.57 และ

ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคประจ�า ร้อยละ 97.1   

แผนผังแสดงขั้นตอนการด�าเนินงานวิจัย

ประเทศไทย

จังหวัดเชียงราย

เลือกจากอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับ

อัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับ

1.อ�าเภอเมือง

2.อ�าเภอพาน

3.อ�าเภอแม่จัน

4.อ�าเภอเทิง

5.อ�าเภอแม่สาย
Random sampling

Random sampling
อ�าเภอแม่จัน จ�านวน 16 รพสต.

กลุ่มทดลอง รพสต. ป่าตึง 35 คน กลุ่มควบคุม รพสต. ศรีค�้า 35 คน

โปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ

ในการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ให้บริการรักษาตามเกณฑ์มาตรฐานการ

รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

สิ้นสุดโครงการ 35 คน สิ้นสุดโครงการ 35 คน

นิพนธ์ต้นฉบับ
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพในการใช้สมุนไพร 

และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
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ตารางที่ 1  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตาม ระดับความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมเสี่ยงต่อ

               การเกิดโรคความดันโลหิตสูง ความรู้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร พฤติกรรมการใช้

               สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 
 

ตารางท่ี 1  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ระดับความรู้เร่ืองโรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมเสี่ยงต่อ  
                  การเกิดโรคความดันโลหิตสูง ความรู้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร พฤติกรรมการใช้  
                 สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 
จากตารางที่ 1 หลังจากให้โปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ ในการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มทดลองมี
ระดับความรู้เร่ืองโรคความดันโลหิตสูง ความรู้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร พฤติกรรมการใช้สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value <0.05 แต่
มีพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงลดลงก่อนการได้รับโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อความ กลุ่มทดลอง (n = 35) กลุ่มควบคุม (n = 35) p-value จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความรู้เรื่องโรคความดันโลหติสูง     0.001* 
     ความรู้ระดับต่่า (0-6 คะแนน) 0 0.0 6 17.1  
     ความรู้ระดับปานกลาง  (7-14 คะแนน) 27 77.1 29 82.9  
     ความรู้ระดับสูง  (15-20  คะแนน) 8 22.9 0 0  
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกดิโรคความดันโลหิตสูง     0.001* 
     พฤติกรรมเสี่ยงระดับต่่า  (1-20 คะแนน)  14 40 0 0.0  
     พฤติกรรมเสี่ยงระดับปานกลาง (21-40  คะแนน) 21 60 35 100  
     พฤติกรรมเสี่ยงระดับสูง (41-60  คะแนน) 0 0.0 0 0.0  
ระดับความรูส้มุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร     0.001* 
     ความรู้ระดับต่่า  (1-5 คะแนน) 0 0.0 2 5.7  
     ความรู้ระดับปานกลาง (6-10   คะแนน) 8 22.9 30 85.7  
     ความรู้ระดับสูง (11-15  คะแนน) 27 77.1 3 8.6  
ระดับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรและผลติภณัฑส์มุนไพร     0.001* 
     พฤติกรรมการใช้ระดับต่่า (1-15 คะแนน) 0 0.0 0 0.0  
     พฤติกรรมการใช้ระดับปานกลาง (16-30   คะแนน) 5 14.3 35 100  
     พฤติกรรมการใช้ระดับสูง (31-45  คะแนน) 30 85.7 0 0.0  

จากตารางที่ 1 หลังจากให้โปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ ในการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์

สมนุไพรของผูสู้งอายทุีป่่วยด้วยโรคความดนัโลหิตสงู พบว่าผูป่้วยโรคความดันโลหติสงูในกลุม่ทดลองมรีะดับความรู้

เรือ่งโรคความดนัโลหติสงู ความรูส้มนุไพรและผลติภณัฑ์สมนุไพร พฤตกิรรมการใช้สมนุไพรและผลติภณัฑ์สมนุไพร

เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p-value <0.05 แต่มีพฤติกรรมความเสี่ยงต่อ

การเป็นโรคความดันโลหิตสูงลดลงก่อนการได้รับโปรแกรม

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและระดับความรู้เรื่องการใช้สมุนไพร     

               ก่อนและหลังของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

 
 

ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบความรู้เร่ืองโรคความดันโลหิตสูงและระดับความรู้เร่ืองการใช้สมุนไพร      
                    ก่อนและหลังของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

ประเด็นการเปรยีบเทยีบ 

กลุ่มทดลอง 
(ได้รับโปรแกรม) 

กลุ่มควบคุม 
(ไม่ได้ได้รับโปรแกรม) t-test df p-value ก่อน 

x (SD) 
หลัง 

x (SD) 
ก่อน 

x (SD) 
หลัง 

x(SD) 
ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง 6.43(2.86) 12.26(3.26) 9.11(1.43) 8.86(3.98) -12.39 34 <0.01 
ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพร 2.47(3.45) 12.23(2.83) 3.17(2.03) 9.91(3.30) -10.69 34 <0.01 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าความรู้เร่ืองโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มทดลอง ก่อนได้รับโปรแกรมเท่ากับ 

6.43(2.86) หลังได้รับโปแกรมเท่ากับ 12.26(3.26) ในกลุ่มควบคุมก่อนได้รับโปรแกรมเท่ากับ 9.11(1.43)  
หลังได้รับโปรแกรมเท่ากับ 8.86(3.98) พบว่าก่อนและหลังให้โปรแกรมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ p-value <0.01 และความรู้เร่ืองการใช้สมุนไพรในกลุ่มทดลอง ก่อนได้รับโปรแกรมเท่ากับ 2.47(3.45) 
หลังได้รับโปแกรมเท่ากับ 12.23(2.83)ในกลุ่มควบคุมก่อนได้รับโปรแกรมเท่ากับ 3.17(2.03) หลังได้รับ
โปรแกรมเท่ากับ 9.91(3.30) พบว่าก่อนและหลังให้โปรแกรมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ        
p-value <0.01 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความรอบรูท้างสุขภาพในแต่ละด้านระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

ความรอบรู้ทางสุขภาพ 
กลุ่มทดลอง 

(ได้รับโปรแกรม) 
กลุ่มควบคุม 

(ไม่ได้ได้รับโปรแกรม) t-test p-value 
x SD แปลผล x SD แปลผล 

การรับรู้สิทธิขั้นพื้นฐาน 3.55 0.61 สูง 3.71 0.71 สูง 64.91 0.497 
การสนับสนุนสุขภาพในชุมชน 3.58 0.54 สูง 1.34 0.68 ต่่า 51.97 0.021* 
ความสามารถในการรับบริการสุขภาพ 3.66 0.57 สูง 1.49 0.56 ต่่า 29.00 0.041* 
ทักษะการสื่อสารเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการจาก บุคลากรสุขภาพ 3.75 0.75 สูง 2.51 0.81 ปานกลาง 40.55 0.001* 
ครอบครัวสุขภาพ 3.62 0.54 สูง 2.06 0.59 ปานกลาง 38.01 0.001* 
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ 3.73 0.49 สูง 1.77 0.69 ต่่า 56.77 0.001* 
การประเมินความนา่เช่ือถือของข้อมูลสุขภาพ 3.75 0.56 สูง 2.09 1.40 ปานกลาง 42.98 0.027* 
ความรับผิดชอบของตนต่อสุขภาพ 3.62 0.50 สูง 1.29 0.78 ต่่า 66.57 0.001* 
ความสามารถในการเดินทาง อุปสรรค 3.67 0.53 สูง 1.00 0.72 ต่่า 59.83 0.001* 
ความสามารถในการเข้าถึงอาหารสุขภาพ 3.53 0.52 สูง 2.31 0.96 ปานกลาง 55.09 0.021* 
ออกกา่ลังกายเพื่อสุขภาพ 3.59 0.54 สูง 2.00 0.72 ปานกลาง 50.10 0.024* 
ความเครียด 3.66 0.53 สูง 3.77 0.54 สูง 0.57 0.566 
การใช้ยา 3.74 0.48 สูง 3.80 0.47 สูง 0.44 0.657 
สมุนไพรและอาหารเสริม 3.67 0.55 สูง 3.17 1.09 สูง 0.68 0.493 
ปัจจัยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ กับผู้ป่วยอื่นๆ 3.62 0.53 สูง 1.66 0.90 ต่่า 58.88 0.001* 
ความสามารถในการสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงตัวเอง 3.65 0.54 สูง 3.71 0.71 สูง 0.73 0.394 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับโปรแกรมจะมีคะแนนเฉลี่ยสูง

กว่ากลุ่มไม่ได้รับโปรแกรม ในเร่ืองการสนับสนุนสุขภาพชุมชน ความสามารถในการรับบริการสุขภาพ

จากตารางที ่2 พบว่าความรู้เร่ืองโรคความดันโลหติสงูในกลุม่ทดลอง ก่อนได้รบัโปรแกรมเท่ากบั 6.43(2.86) 
หลงัได้รบัโปแกรมเท่ากบั 12.26(3.26) ในกลุม่ควบคมุก่อนได้รบัโปรแกรมเท่ากบั 9.11(1.43)  หลงัได้รบัโปรแกรม
เท่ากับ 8.86(3.98) พบว่าก่อนและหลังให้โปรแกรมต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value <0.01 
และความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรในกลุ่มทดลอง ก่อนได้รับโปรแกรมเท่ากับ 2.47(3.45) หลังได้รับโปแกรมเท่ากับ 
12.23(2.83)ในกลุ่มควบคุมก่อนได้รับโปรแกรมเท่ากับ 3.17(2.03) หลังได้รับโปรแกรมเท่ากับ 9.91(3.30) พบว่า
ก่อนและหลังให้โปรแกรมต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value <0.01

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปณดา รามไพบูลย์, ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์, รัชนี สรรเสริญ, พิษณุรักษ์ กันทวี
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความรอบรู้ทางสุขภาพในแต่ละด้านระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

จากตารางที ่3 พบว่าผูส้งูอายทุีป่่วยด้วยโรคความดนัโลหติสงูทีไ่ด้รบัโปรแกรมจะมคีะแนนเฉลีย่สงูกวา่กลุม่ 

ไม่ได้รับโปรแกรม ในเรือ่งการสนบัสนนุสขุภาพชมุชน ความสามารถในการรบับรกิารสขุภาพชมุชน ทักษะการสือ่สาร 

เพือ่ให้ได้สิง่ทีต้่องการจากบคุลากรสขุภาพ ครอบครัวสุขภาพ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ การประเมิน 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสุขภาพ  ความรับผิดชอบของตนต่อสุขภาพ ความสามารถในการเดินทางอุปสรรค  

ความสามารถในการเข้าถึงอาหารสุขภาพ ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ ปัจจัยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับ 

ผู้ป่วยอื่นๆ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่  p-value < 0.05 แต่ในด้านการรับรู้สิทธิขั้นพื้นฐาน ความเครียด  

การใช้ยาสมุนไพรและอาหารเสรมิ ความสามารถในการสงัเกตการณ์เปลีย่นแปลงตวัเอง พบว่าคะแนนเฉลีย่ในกลุม่ 

ทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่าๆ กัน และกลุ่มทดลองสามารถควบคุมระดับค่าความดันโลหิตสูง 

ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมหลังจากการติดตามผล 4 ครั้ง ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 และ 2

 
 

ชุมชน ทักษะการสื่อสารเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการจากบุคลากรสุขภาพ ครอบครัวสุขภาพ ความสามารถในการ
เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลสุขภาพ  ความรับผิดชอบของตนต่อสุขภาพ 
ความสามารถในการเดินทางอุปสรรค ความสามารถในการเข้าถึงอาหารสุขภาพ ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
ปัจจัยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับผู้ป่วยอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  p-value < 0.05 แต่ในด้าน
การรับรู้สิทธิขั้นพ้ืนฐาน ความเครียด การใช้ยาสมุนไพรและอาหารเสริม ความสามารถในการสังเกตการณ์
เปลี่ยนแปลงตัวเอง พบว่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่าๆกัน และกลุ่ม
ทดลองสามารถควบคุมระดับค่าความดันโลหิตสูงลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมหลังจากการติดตามผล 4 คร้ัง 
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 และ 2 

 
แผนภูมิที่ 1 ค่าระดับความดันโลหิต Systolic Blood Pressure เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 

 
แผนภูมิที่ 2  ค่าระดับความดันโลหิต Diastolic Blood Pressure เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 
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ระดับค่า Diastolic blood Presure เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม  

กลุ่มทดลอง  

กลุ่มควบคุม 

แผนภูมิที่ 1 ค่าระดับความดันโลหิต Systolic Blood Pressure เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม

 
 

ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบความรู้เร่ืองโรคความดันโลหิตสูงและระดับความรู้เร่ืองการใช้สมุนไพร      
                    ก่อนและหลังของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

ประเด็นการเปรยีบเทยีบ 

กลุ่มทดลอง 
(ได้รับโปรแกรม) 

กลุ่มควบคุม 
(ไม่ได้ได้รับโปรแกรม) t-test df p-value ก่อน 

x (SD) 
หลัง 

x (SD) 
ก่อน 

x (SD) 
หลัง 

x(SD) 
ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง 6.43(2.86) 12.26(3.26) 9.11(1.43) 8.86(3.98) -12.39 34 <0.01 
ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพร 2.47(3.45) 12.23(2.83) 3.17(2.03) 9.91(3.30) -10.69 34 <0.01 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าความรู้เร่ืองโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มทดลอง ก่อนได้รับโปรแกรมเท่ากับ 

6.43(2.86) หลังได้รับโปแกรมเท่ากับ 12.26(3.26) ในกลุ่มควบคุมก่อนได้รับโปรแกรมเท่ากับ 9.11(1.43)  
หลังได้รับโปรแกรมเท่ากับ 8.86(3.98) พบว่าก่อนและหลังให้โปรแกรมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ p-value <0.01 และความรู้เร่ืองการใช้สมุนไพรในกลุ่มทดลอง ก่อนได้รับโปรแกรมเท่ากับ 2.47(3.45) 
หลังได้รับโปแกรมเท่ากับ 12.23(2.83)ในกลุ่มควบคุมก่อนได้รับโปรแกรมเท่ากับ 3.17(2.03) หลังได้รับ
โปรแกรมเท่ากับ 9.91(3.30) พบว่าก่อนและหลังให้โปรแกรมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ        
p-value <0.01 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความรอบรูท้างสุขภาพในแต่ละด้านระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

ความรอบรู้ทางสุขภาพ 
กลุ่มทดลอง 

(ได้รับโปรแกรม) 
กลุ่มควบคุม 

(ไม่ได้ได้รับโปรแกรม) t-test p-value 
x SD แปลผล x SD แปลผล 

การรับรู้สิทธิขั้นพื้นฐาน 3.55 0.61 สูง 3.71 0.71 สูง 64.91 0.497 
การสนับสนุนสุขภาพในชุมชน 3.58 0.54 สูง 1.34 0.68 ต่่า 51.97 0.021* 
ความสามารถในการรับบริการสุขภาพ 3.66 0.57 สูง 1.49 0.56 ต่่า 29.00 0.041* 
ทักษะการสื่อสารเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการจาก บุคลากรสุขภาพ 3.75 0.75 สูง 2.51 0.81 ปานกลาง 40.55 0.001* 
ครอบครัวสุขภาพ 3.62 0.54 สูง 2.06 0.59 ปานกลาง 38.01 0.001* 
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ 3.73 0.49 สูง 1.77 0.69 ต่่า 56.77 0.001* 
การประเมินความนา่เช่ือถือของข้อมูลสุขภาพ 3.75 0.56 สูง 2.09 1.40 ปานกลาง 42.98 0.027* 
ความรับผิดชอบของตนต่อสุขภาพ 3.62 0.50 สูง 1.29 0.78 ต่่า 66.57 0.001* 
ความสามารถในการเดินทาง อุปสรรค 3.67 0.53 สูง 1.00 0.72 ต่่า 59.83 0.001* 
ความสามารถในการเข้าถึงอาหารสุขภาพ 3.53 0.52 สูง 2.31 0.96 ปานกลาง 55.09 0.021* 
ออกกา่ลังกายเพื่อสุขภาพ 3.59 0.54 สูง 2.00 0.72 ปานกลาง 50.10 0.024* 
ความเครียด 3.66 0.53 สูง 3.77 0.54 สูง 0.57 0.566 
การใช้ยา 3.74 0.48 สูง 3.80 0.47 สูง 0.44 0.657 
สมุนไพรและอาหารเสริม 3.67 0.55 สูง 3.17 1.09 สูง 0.68 0.493 
ปัจจัยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ กับผู้ป่วยอื่นๆ 3.62 0.53 สูง 1.66 0.90 ต่่า 58.88 0.001* 
ความสามารถในการสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงตัวเอง 3.65 0.54 สูง 3.71 0.71 สูง 0.73 0.394 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับโปรแกรมจะมีคะแนนเฉลี่ยสูง

กว่ากลุ่มไม่ได้รับโปรแกรม ในเร่ืองการสนับสนุนสุขภาพชุมชน ความสามารถในการรับบริการสุขภาพ

นิพนธ์ต้นฉบับ
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพในการใช้สมุนไพร 

และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
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ชุมชน ทักษะการสื่อสารเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการจากบุคลากรสุขภาพ ครอบครัวสุขภาพ ความสามารถในการ
เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลสุขภาพ  ความรับผิดชอบของตนต่อสุขภาพ 
ความสามารถในการเดินทางอุปสรรค ความสามารถในการเข้าถึงอาหารสุขภาพ ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
ปัจจัยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับผู้ป่วยอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  p-value < 0.05 แต่ในด้าน
การรับรู้สิทธิขั้นพื้นฐาน ความเครียด การใช้ยาสมุนไพรและอาหารเสริม ความสามารถในการสังเกตการณ์
เปลี่ยนแปลงตัวเอง พบว่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่าๆกัน และกลุ่ม
ทดลองสามารถควบคุมระดับค่าความดันโลหิตสูงลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมหลังจากการติดตามผล 4 คร้ัง 
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 และ 2 

 
แผนภูมิที่ 1 ค่าระดับความดันโลหิต Systolic Blood Pressure เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 

 
แผนภูมิที่ 2  ค่าระดับความดันโลหิต Diastolic Blood Pressure เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 
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ระดับค่า Diastolic blood Presure เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม  

กลุ่มทดลอง  

กลุ่มควบคุม 

แผนภูมิที่ 2  ค่าระดับความดันโลหิต Diastolic Blood Pressure เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม

วิจารณ์

จากการศกึษาในครัง้นีผู้ป่้วยโรคความดันโลหติสงู 

มคีวามรู้เร่ืองโรคความดันโลหิตสงูหลงัจากให้โปรแกรม

การพฒันาความรอบรูท้างสขุภาพ ในการใช้สมนุไพร 

และผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมีความรู ้เร่ืองโรค 

ความดันโลหิตสูง ความรู้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์

สมุนไพร ในกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

กลุ่มควบคุม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการพัฒนา

ความรอบรู้ทางสุขภาพ สามารถเพิ่มระดับความรู้ 

ความสามารถในการใช้และรกัษาพยาบาลดแูลตนเอง 

เพิ่มขึ้นแต่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค 

ความดันโลหิตสูงลดลง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

เกี่ยวกับความรอบรู้ทางสุขภาพของคนไทย15 

การพฒันาความรอบรู้ทางสขุภาพในกลุม่ผูส้งูอายุ  

พบว่าผูส้งูอายสุ่วนใหญ่มรีะดบัความรอบรูท้างสขุภาพ 

ในระดับที่สูงแต่ยังมีบางประเด็นที่ผู้สูงอายุยังขาด 

ทักษะความรู้เรื่องอาหารการกิน การออกก�าลังกาย 

การเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ การใช้สมนุไพรและอาหารเสรมิ16 

ดงันัน้ การให้โปรแกรมการพฒันาความรอบรูท้างสขุภาพ 

ในการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ของผู ้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง  

ของเจ้าหน้าท่ีทีมผู้ดูแลสุขภาพ จะท�าให้มีการใช้ยา 

ได้อย่างมีประสทิธภิาพและมีความปลอดภยักบัผูป่้วย

กลุ่มนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลของโปรแกรม 

ดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู ้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรค 

ความดันโลหิตสูงสามารถดูแลรักษาพยาบาลตนเอง

ได้โดยมีความรอบรู้ในการจัดการตนเองและแสวงหา

ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง17 

แต่อย่างไรกต็ามในการศึกษาน้ียังพบว่าค่าเฉลีย่

ของความรอบรู้ทางสุขภาพ ในบางประเด็นทีม่คีะแนน

ใกล้เคยีงกนัจนท�าให้ระดบัความรอบรูท้างสขุภาพอยู่

ในระดับเดียวกันนั่นคือ ด้านการรับรู้สิทธิขั้นพื้นฐาน 

ทักษะการสื่อสารเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการจากบุคลากร

ด้านสขุภาพ ความสามารถในการเข้าถงึข้อมลูสขุภาพ 

และความสามารถในการเข้าถงึอาหารสขุภาพ ซึง่มค่ีา

คะแนนใกล้เคยีงกันทัง้ในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ

นั้น สรุปได้ว่า ทั้งสี่ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็น

ทักษะจ�าเป็นที่เกิดขึ้นจากการต้องพบเจอเป็นประจ�า 

และสามารถอธิบายได้อย่างตรงไปตรงมา กล่าวคือ  

ประเดน็แรกคอื การรับรู้สิทธขิัน้พืน้ฐานเป็นส่ิงทีผู้่ป่วย

ล้วนแต่มีความรู้และขั้นตอนการปฏิบัติในสถานให้

บรกิารด้านสขุภาพ กระทัง่สทิธแิละการรกัษาพยาบาล

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปณดา รามไพบูลย์, ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์, รัชนี สรรเสริญ, พิษณุรักษ์ กันทวี
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ทีต่นเองพงึได้รบั จงึส่งผลให้คะแนนในส่วนนีม้คีวาม

ใกล้เคยีงกนัจนอยูใ่นระดบัความรอบรูท้างสขุภาพที่

ระดับสูง ประเด็นที่สองคือ ทักษะการสื่อสารเพื่อให้

ได้สิง่ทีต้่องการจากบุคลากรสุขภาพ ในประเด็นนีอ้าจ

อธบิายได้ว่า ทักษะการสือ่สารของผูป่้วยเองท่ีต้องการ

สอบถามหรอืสือ่สารสิทธกิารรักษาพยาบาลกบัสถาน

บรกิารด้านสขุภาพนัน้ เป็นทักษะทีพึ่งมตีดิตวัผูป่้วย

อยู่แต่เดิมแล้ว โดยไม่มีผลกับการให้ความรู้และการ

ได้รับความรู้จากบุคลากรด้านสุขภาพ จึงส่งผลให้

ระดบัคะแนนอยูใ่นระดบัทีใ่กล้เคยีงกนัในทัง้สองกลุม่ 

นอกจากนัน้แล้วเจ้าหน้าทีท่มีผูด้แูลสขุภาพควร 

จะต้องมคีวามรอบรู้ทางสขุภาพในการใช้สมนุไพรและ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในผู ้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรค 

ความดันโลหิตสูง เน่ืองจากในปัจจุบันผู้ป่วยโรค 

ความดนัโลหติสงูในกลุม่นีม้กีารรบัประทานยาสมนุไพร

และอาหารเสริมเพราะเช่ือว่าสามารถทดแทนกัน

ได้ ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ควรให้ความรู้ที่ 

ถกูต้องเพือ่ให้การดแูลสขุภาพของผู้ป่วยเป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพต่อไป

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความรอบรู้ 

ทางสขุภาพและปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ในกลุม่ผูส้งูอาย ุ

ที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ในพื้นที่ 2 ต�าบล

ของอ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งสามารถน�า

ผลที่ได้น�าไปสู่การจัดการระบบสุขภาพและพัฒนา

เคร่ืองมอืและกจิกรรมส่งเสรมิความรอบรูท้างสขุภาพ 

อย่างไรก็ดี พบว่า ประชากรในกลุ่มทดลอง มีระดับ

ความรอบรู้ทางสุขภาพอยู่ในระดับที่สูง และในกลุ่ม

ควบคุม มีระดับความรอบรู้ทางสุขภาพอยู่ในระดับ

ปานกลาง ซึ่งอธิบายได้ว่า เมื่อท�าการให้ความรู้แก่

กลุม่ทดลองโดยรวมมรีะดับความรูท้ีเ่พิม่ขึน้ มากกว่า

กลุ่มควบคุมซึง่ปราศจากการให้ความรูแ้ละกจิกรรม 

แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ประเด็นเรื่องการรับรู้สิทธิ

ขัน้พืน้ฐาน,การสนับสนุนสขุภาพในชมุชน,และความ

สามรถในการรบับรกิารสขุภาพ นัน้ยงัคงอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ซ่ึงอยูใ่นระดบัทีต่�า่กว่าก่อนการให้ความรู้ 

ท�าให้เป็นปัญหาที่จ�าเป็นต้องหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาครั้งน้ีได้รับการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณส�านักงานสาธารณสุข

อ�าเภอแม่จันส�าหรบัเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขและอปุกรณ์

สนบัสนนุ ขอบคณุประชาชนผูส้งูอายทุีใ่ห้ความร่วมมอื

ในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนการสนับสนุนเงินทุน

จากกองทนุรชัดาภเิษกสมโภช จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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บทคัดย่อ
ความเป็นมา

การเจ็บป่วยด้วยภาวะฉุกเฉิน เป็นอุบัติการณ์เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน การได้รับการช่วยเหลือใน
ภาวะฉุกเฉินอย่างถูกวิธีและรวดเร็วท่ีจุดเกิดเหตุหรือระบบช่วยเหลือฉุกเฉินก่อนมาโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ
จะสามารถลดอัตราการตายและภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะส้ันและระยะยาว สถิติการเรียกใช้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 ของผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและวิกฤติในโรงพยาบาลฝางต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด 
วัตถุประสงค์

เพือ่ศกึษาอตัราการใช้บริการระบบการแพทย์ฉกุเฉนิของผูป่้วยฉกุเฉนิเร่งด่วนและผูป่้วยวกิฤตในโรงพยาบาลฝาง  
และเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วย
วิกฤตในโรงพยาบาลฝาง
วิธีการศึกษา

การวจิยัเชงิวเิคราะห์แบบตดัขวาง เครือ่งมอืทีใ่ช้ คือ แบบสอบถาม ค่าความเชือ่มัน่ (Reliability) เท่ากบั 0.66  
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มคนที่มารับบริการที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลฝาง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2560–31 มกราคม 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติอนุมานได้แก่ Chi- Square
ผลการศึกษา

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารใช้ระบบการแพทย์ฉกุเฉนิร้อยละ 38.8 ปัจจัยทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการเรยีกใช้ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วยวิกฤตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้อาการ (p=0.017) ลักษณะของ
อาการเจ็บป่วย (p=0.003)  การเคยมีประสบการณ์  (p=0.001) การรับรู้อุปสรรค (p=0.001)  ส่วนตัวแปรอื่น ๆ 
เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ การมีรถยนต์และจักรยานยนต์ สถานที่อยู่อาศัย ทัศนคติต่อระบบ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน และผู้ป่วยวิกฤต
ในโรงพยาบาลฝาง  
สรุปผลและเสนอแนะ

ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤตมีการเรียกใช้ระบบบริการการการแพทย์ฉุกเฉินในอัตราที่ต�่า  
ข้อมูลที่ได้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ คือ ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยทราบตั้งแต่การรับรู้ถึงอาการ ภาวะฉุกเฉิน 
เร่งด่วนและวิกฤติท่ีต้องใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การปรับทัศนคติการรับรู้อุปสรรคที่ถูกต้อง รวมทั้งสื่อสาร 
ขั้นตอนการให้บริการ การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการใช้บริการกับไม่ใช้บริการ และควรมีการน�าเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งควรมีการสร้างชุมชุนสื่อสารออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการ 
เข้าถึงบริการในระดับชุมชนระหว่างผู้ให้บริการและประชาชนในพื้นที่อ�าเภอฝาง
ค�าส�าคัญ  การใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน, ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วยวิกฤติ

*กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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ABSTRACT 
BACKGROUND

Emergency Illness is a sick incident which suddenly occurs. The properly and fast helping 
or efficiency pre-hospital care at the scene can reduce the death rate and complications both 
in short term and long term. The statistic of the Emergency Medical Service using -1669 at  
Fang hospital was quite below threshold. 
OBJECTIVE

To study the using rate of Emergency Medical Service EMS of the emergency patients and 
critically ill patients in Fang hospital and to study the related factor to the Emergency Medical 
System of the emergency patients and the critically ill patients in Fang Hospital 
METHODS

The Analytical Cross-Sectional Research used a questionnaire survey which has been passed 
the validity inspection from the reliability testing experts by Cronbach’s Coefficient and Alpha 
method using. The result was 0.66. The data collecting done by giving questionnaires  to the 
sample group of the patients at the emergency room at Fang hospital during   November 1, 2017 
to January 31, 2018 then analyzed  the data by using Descriptive statistics which comprised of 
Percentage, Mean, Standard Deviation and Inferential statistics which is Chi-Square.
RESULTS

Finding, that the sample who used the Emergency Medical System service only 38.8 %. 
The significant factors related to the Emergency Medical were perception of symptoms (p=0.017)  
sickness (p=0.003)  illness experiences (p=0.000)  obstacle awareness (p= 0.000).The other variables 
such as gender, age, educational background, income, occupation, car or motorcycle ownership, 
place of residence and their attitude in the Emergency Medical System were not related.
CONCLUSTONS AND DISCUSSIONS

Emergency Medical System service using rate of the emergency patients and critical ill 
patients was low. The information from this research can be publicized hurriedly to the emergency 
patients and critical patients in all processes starting from the perception symptoms step so that 
they can understand the importance of the Emergency Medical System service. Furthermore the 
service process needed to be clarified, compared strong points and weak points of EMS using 
and non-using. In addition advanced technologies using included online community creating for 
increasing performance and accessing to health services in community level between service 
providers and the people in Fang district.
KEYWORDS  The Emergency Medical System Using, Emergency patient and critically ill patient  

*Fang Hospital, Chiang Mai Nursing Department 

Saeng-atid Vichaiya B.N.S*

FACTORS RELATED TO THE USING OF THE EMERGENCY MEDICAL 
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ความเป็นมา

ภาวการณ์เจบ็ป่วยด้วยภาวะฉกุเฉิน (Emergency 

illnesses) เป็นอุบัติการณ์เจ็บป่วยที่ เกิดขึ้นโดยฉับ

พลัน เป็นภาวะวิกฤติต่อชีวิตและมีความเสี่ยงรุนแรง

ต่อการเสยีชวีติและเกดิความพกิารระยะยาวในผูป่้วย

หากไม่ได้รบัการช่วยเหลือและรักษาภาวะฉกุเฉนิอย่าง

เหมาะสมถูกต้อง และทันท่วงที พร้อมกับน�าส่งต่อ

ระบบบริการขั้นสูงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ1 

ประเทศไทยจากสถิติ กระทรวงสาธารณสุขพบว่า 

การเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งจากอุบัติเหตุ (รวมการได้รับ

สารพิษและการถูกท�าร้าย) และภาวะโรคหัวใจและ

หลอดเลือดเป็นสาเหตุส�าคัญของการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

และเป็นสาเหตุการ ตายที่ส�าคัญในอันดับที่ 2 ถึง 4 

ของประชากรไทย2-3 มีผู้เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล

ประมาณปีละ 60,000 คน (เป็นตัวเลขรวมผู้เสียชีวิต 

อยู่ท่ีบ้าน และเสียชีวิตระหว่างน�าส่งโรงพยาบาล  

จากใบมรณบตัร) ในจ�านวนนีผู้ท้ีเ่สยีชวีติจากอุบตัเิหตุ

จากการจราจรเฉลีย่ปีละประมาณ 20,000 คน ในขณะ

ที่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดเฉลี่ยปีละ

ประมาณ 20,000 คนเช่นเดียวกัน ดังนั้นถ้ามีระบบ 

การแพทย์ฉกุเฉนิทีม่ปีระสทิธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล จะ

สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินได้ อีกประมาณ 15-20 

เปอร์เซน็ต์  คดิเป็นจ�านวนปีละประมาณ 10,000 คน4  

โรงพยาบาลฝางพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดย

มีโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่เป็นแม่ข่ายในการ

ให้การสนับสนุน หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติ  

การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 และจัดตั้งสถาบัน 

การแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาตขิึน้ก็เกดิความร่วมมอื ระหว่าง

โรงพยาบาลในเครือข่ายของรัฐและองค์การปกครอง

ท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบล 8 ต�าบล 

2 เทศบาลโดยมีสัดส่วนของผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนที่มี

การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือ 1669 ต่อผู้ป่วย 

ในปี พ.ศ. 2558,2559,2560 จ�านวน 2,984/9462 

(31.54%), 3,585/8332(43.03%) และ4,011/8778 

(45.69%) ครัง้ตามล�าดบั และสดัส่วนของผูป่้วยฉกุเฉนิ

วิกฤต ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือ 1669 ในปี 

พ.ศ. 2558,2559,2560 จ�านวน 158/415(38.07%), 

188/403(46.65%), 229/413(55.45%) ครั้ง5 จาก

สถติิดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่าอตัราการใช้ระบบบรกิาร 

การแพทย์ฉุกเฉนิผ่านกระบวนการสายด่วน 1669 หรือ 

เรยีกหน่วยบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนินัน้มีแนวโน้มทีด่ขีึน้ 

แต่ยังอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ 

ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ระบบ 

การแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน และ 

ผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลฝางเพ่ือน�าผลการศึกษา 

มาใช้เป็นข้อมูลไปพัฒนา สือ่สารและสร้างความเข้าใจ

ของประชาชนให้เข้าถึงระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ 

อย่างถกูขัน้ตอน ซ่ึงจะเกดิประโยชน์สงูสดุต่อประชาชน

และใช้ระบบอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพต่อไป

นิยามศัพท์

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ได้แก่ บุคคลซึ่ง

ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมี ภาวะ

คุกคามต่อชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันที 

เพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือ

ระบบประสาทแล้วผูป่้วยจะมโีอกาสเสยีชวีติได้สงู หรอื

ท�าให้การ บาดเจบ็หรอือาการป่วยของผูป่้วยฉุกเฉินนัน้

รุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่าง ฉับไว

ซึ่งไม่รวมผู้ป่วยส่งต่อ (Refer)

ผูป่้วยฉกุเฉนิเร่งด่วน (สเีหลือง) ได้แก่ บคุคลที่

ได้รบับาดเจบ็หรอืมอีาการป่วยซึง่มภีาวะเฉยีบพลนัมาก  

หรือเจ็บปวดรุนแรงอันอาจจ�าเป็นต้องได้รับปฏิบัต ิ

การแพทย์อย่างรีบด่วน มิฉะนั้นจะท�าให้การบาดเจ็บ

หรืออาการป่วย ของผูป่้วยฉุกเฉินนัน้รุนแรงข้ึนหรือเกดิ

ภาวะแทรกซ้อนขึ้น ซึ่งส่งผลให้เสียชีวิต หรือพิการ 

การใช้บรกิารระบบการแพทย์ฉุกเฉนิของผูป่้วย

ฉุกเฉินเร่งด่วนและวิกฤต (Utilizing emergency 

care service of severity and critical patient) 

หมายถึง การที่บุคคลซึ่งเจ็บป่วย หรือประสบเหตุ

ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยมีอาการเจ็บป่วย 

เร่งด่วน (สีเหลือง) ไปจนถึงผู้ป่วย ฉุกเฉินวิกฤต  

ซึง่เป็นผูป่้วยฉกุเฉนิทีม่อีาการคกุคามต่อชวีติทัง้ระบบ

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาลฝาง
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หวัใจ หายใจ ระบบประสาททีม่ ีโอกาสสญูเสยีชีวติสงูมาก 

หากไม่ได้รบัปฏบิตักิารทางการแพทย์รวมท้ังเกดิอาการ 

แทรกซ้อนอย่างรวดเร็ว (สีแดง) เรียกใช้ระบบบริการ 

หน่วยแพทย์ฉุกเฉินผ่านการแจ้งทาง 1669 หรือ 

ผู้ประสบเหตุแจ้ง ต่อหน่วยแพทย์ฉุกเฉินโดยตรงผ่าน 

1669 และรับบริการน�าส่งผู้ป่วยสู่สถานบริการผ่าน

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  

การรบัรูอ้าการ หมายถึง กระบวนการทีบ่คุคล 

ได้รับความรู้สึกและแปลความหมายหรือตีความจาก 

สิง่เร้าที ่รบัเข้ามา ผ่านการวเิคราะห์โดยอาศัยความจ�า 

ความรู้ ผสมผสานกับประสบการณ์เดมิทีม่อียูอ่อกมาเป็น  

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการตาม CBD 25 กลุ่ม

อาการของสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินทีจ่ะต้องใช้ ระบบ

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ 1669 ซึ่งประกอบด้วย 

อบุตัเิหตหุรอืพบผูป่้วยอุบัตเิหต ุอาการภาวะเจบ็หน้าอก 

แน่นหน้าอก หัวใจ ถูก ยิง แทงหรือถูกท�าร้ายร่างกาย  

ปวดท้อง อมัพาต โรคชรา ผูป่้วยเดก็ เบาหวาน ไม่รูส้ติ 

เลือดออก หายใจล�าบาก/ติดขัด ชัก ไหม้/ลวกจาก

ความร้อนหรือไฟฟ้า หัวใจหยุดเต้น ตกน�้า/จมน�้า 

พลัดตกหกล้ม 

การรับรู้อุปสรรค หมายถึง กระบวนการท่ี

บคุคลได้รบัความรูสึ้กและแปลความหมายหรอืตคีวาม

จากสิ่งเร้าที่ รับเข้ามา ผ่านการวิเคราะห์โดยอาศัย 

ความจ�า  ความรู้ ผสมผสานกับประสบการณ์เดมิทีม่อียู ่

ออกมาเป็น ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับอปุสรรคการใช้ 

ระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉิน  หรอื 1669  ประกอบด้วย  

การบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิหรอื 1669 จะ ให้บรกิาร

เฉพาะผูป่้วยอุบตัเิหต ุเฉพาะในเขตเมอืง  เฉพาะญาติ 

พีน้่องของนกัการเมอืง หรือเจ้าหน้าทีร่ฐั ไม่รูว่้ามบีรกิาร 

1669 เสียค่าใช้จ่าย การส่งต่อ ได้รับการช่วยเหลือ 

และมาตรฐานความปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ศกึษาอตัราการใช้บรกิารระบบการแพทย์ 

ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วยวิกฤตใน 

โรงพยาบาลฝาง 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้

บรกิารระบบการแพทย์ฉกุเฉนิของผู้ป่วยฉกุเฉนิเร่งด่วน 

และผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลฝาง

วิธีการศึกษา

เป็นการวจิยัเชงิวเิคราะห์แบบตดัขวาง (Analytical 

Cross-Sectional Research) โดยเก็บข้อมูลระหว่าง 

1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 ได้แจก

แบบสอบถามให้กบักลุ่มผูป่้วย ญาต ิหรอืผูน้�าส่งผูป่้วย 

ฉกุเฉนิเร่งด่วนและผูป่้วยวกิฤตทีอ่ายต้ัุงแต่ 15 ปีขึน้ไป 

ที่สามารถอ่านหรือเขียนหนังสือได้  หรือสามารถฟัง

ภาษาไทยได้รู้เรื่องเป็นการเก็บทุกคนท่ีมารับบริการ

ทีแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลฝางจ�านวน 170 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล 

แบบสอบถามเพื่อประเมินการรับรู้อาการป่วย

แบบสอบถามเพือ่ประเมนิการรบัรูอ้ปุสรรค และ

แบบสอบถามเพือ่ประเมนิทศันคติ วธิกีารมารับบริการ

รกัษาทีแ่ผนกอบุตัเิหตแุละฉกุเฉนิ ลกัษณะค�าถามเป็น

แบบมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating Scale) ใช้มาตรา

วัดแบบลิเคิต (Likert Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 

โดยแต่ละค่ามีความหมายดังนี้คือ  

เห็นด้วยมากที่สุด    5  คะแนน 

เห็นด้วยมาก         4  คะแนน

เห็นด้วยปานกลาง   3  คะแนน

เห็นด้วยน้อยที่สุด   1  คะแนน

การแบ่งระดับการรับรู้อาการป่วย ระดับการ

รับรู้อุปสรรค และระดับทัศนคติต่อระบบการแพทย์

ฉุกเฉินหรือ 1669 ใช้วิธีการจัดกลุ่มแบบอิงเกณฑ์6  

แบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้

คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ระดับต�่า

คะแนนระหว่างร้อยละ 60-79 ระดับปานกลาง

คะแนนมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 80 ระดบัสงู

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

การตรวจสอบความตรง (Validity) ผูว้จิยัได้

น�าแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้ไปปรกึษากบัผูท้รงคณุวฒุิ 

จ�านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา 

นิพนธ์ต้นฉบับ
แสงอาทิตย์ วิชัยยา
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และความครอบคลมุของเนือ้หา (Content Validity)

แล้วน�าไปปรบัปรงุค�าถามตามทีผู่ท้รงคณุวฒุเิสนอแนะ 

แล้วส่งให้ผูท้รงคุณวฒุพิจิารณาอีกครัง้ การตรวจสอบ

ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถาม

ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ

ใกล้เคยีงกบักลุ่มตวัอย่าง 10 คน แล้วน�าแบบสอบถาม

ทั้งหมดมาให้คะแนนและวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น 

โดยค�านวณจากสูตรของครอนบาช (Cronbach's 

Coefficient +Alpha) โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป  

ได้ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.66 

การรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัท�าหนงัสอืขอความร่วมมอืถงึผูอ้�านวยการ

โรงพยาบาลฝาง และขออนุญาตแจกแบบสอบถาม 

ใช้เวลาประมาณ 90 วันเมือ่เก็บแบบสอบถาม ตรวจสอบ 

แบบสอบถามทีส่มบรูณ์น�ามาวเิคราะห์จ�านวน  170 ฉบบั

การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบสอบถามทีส่มบรูณ์น�ามาวิเคราะห์จ�านวน 

170 ฉบับ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปคอมพิวเตอร์

โดยแบ่งการวิเคราะห์ ก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ p<0.05 ดังนี้

1. สถติพิรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ 

จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. สถิติอนุมาน (Inferential statistic) ได้แก่ 

Chi-Square 

ผลการศึกษา

1. ข้อมลูทัว่ไป ของผูป่้วยกลุม่ท่ีเรยีกใช้บรกิาร

การแพทย์ฉุกเฉินเรียก EMS กับกลุ่มที่เดินทางมาเอง

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1) 

อาการเจบ็ป่วยทีต้่องมารบับรกิาร กบัการมปีระสบการณ์

ในการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งกลุ่มที่เรียก EMS 

จะมากกว่าอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(ตารางที ่2 และ 

3) ระดบัการรบัรูอ้าการทีต้่องเรียกใช้ระบบการแพทย์ 

ฉกุเฉนิ หรอื 1669 ซ่ึงกลุม่ทีม่คีะแนนการรบัรูใ้นระดบัสงู 

มกีารเรยีกใช้  EMS มากกว่ากลุม่ทีม่คีะแนนปานกลาง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4) และระดับการ

รบัรูอ้ปุสรรคในการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซ่ึงกลุม่

ทีม่คีะแนนระดบัปานกลางมกีารเรยีกใช้ EMS มากกว่า

กลุ่มที่มีระดับคะแนนต�่า และระดับคะแนนสูงอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5)

2. ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ กบัการ

ใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของผูป่้วยฉุกเฉินเร่งด่วน 

และผู้ป่วยวิกฤติ 

ลักษณะอาการเจ็บป่วยท่ีต้องมารับบริการ  

กลุ่มผู้ป่วย ญาติ และผู้น�าส่งทีมี่อาการเจบ็ป่วยเกีย่วกบั 

อบุตัเิหตแุละถกูท�าร้ายร่างกายมกีารใช้ระบบการแพทย์

ฉกุเฉนิได้สงูกว่าผูท้ีม่อีาการเจ็บป่วยเรือ้รังอืน่ๆ (ร้อยละ 

52.9 และ 29.4 ตามล�าดบั) เมือ่ทดสอบความสมัพนัธ์

พบว่าอาการเจ็บป่วยมีความสัมพันธ์กับการใช้ระบบ

การแพทย์ฉกุเฉนิอย่างมนียัส�าคัญทางสถติ ิ(p=0.003) 

(ตารางที่ 2) 

การเคยมีประสบการณ์ในการใช้ระบบการ

แพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มผู้ป่วย ญาติ และผู้น�าส่งท่ีเคยมี

ประสบการณ์ในการใช้ระบบการแพทย์ฉกุเฉนิมกีารใช้

ระบบการแพทย์ฉกุเฉนิได้สงูกว่าผูท้ีไ่ม่เคยมปีระสบการณ์

ในการใช้ระบบการแพทย์ฉกุเฉนิคอืร้อยละ 73.3 และ 

20.0 ตามล�าดับ เมื่อทดสอบความสัมพันธ์พบว่าการ

เคยมีประสบการณ์ในการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

มคีวามสมัพนัธ์กบัการใช้ระบบการแพทย์ฉกุเฉนิอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ, (p=0.001) (ตารางที่ 3) 

ระดบัการรบัรู้อาการทีต้่องใช้ระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน หรือ 1669 กลุ่มผู้ป่วย ญาติ และผู้น�าส่ง 

ที่มีระดับการรับรู้อาการที่ต้องใช้ ระบบการแพทย์

ฉุกเฉินหรือ 1669 ที่เห็นด้วยมากที่สุด 2 ล�าดับแรก

ได้แก่ เรื่องการพบเห็นผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจหยุดเต้น 

และหยดุหายใจจะต้องใช้บรกิารรถการแพทย์ ฉุกเฉิน

หรือโทรแจ้ง 1669 ร้อยละ 72.9 รองลงมา คือ ผู้ป่วย 

จากการถกู ยงิ แทงหรอืถกูท�าร้ายร่างกายจนมอีาการ

เจบ็ สาหสั เลอืดออกมาก ไม่รูส้กึตวั ไม่หายใจ กระดกู 

แตกหัก จะต้องใช้บริการรถระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน 

ร้อยละ 68.8  คะแนนการรับรู้อาการป่วยระดับ 

ปานกลาง (45-59 คะแนน) มีการใช้ระบบการแพทย์

ฉกุเฉนิได้สูงกว่ากลุม่ทีม่คีะแนนระดบัสงูตัง้แต่ 60 ข้ึนไป 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาลฝาง
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คือร้อยละ 56.4 และ 33.6 ตามล�าดับ เมื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์พบว่าระดับการรับรู้อาการที่ต้องเรียก

ใช้ 1669 หรือระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีความสัมพันธ์

กบัการใช้ระบบการแพทย์ฉกุเฉนิอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติ (p=0.017) (ตารางที่ 4) 

ระดับการรับรู้อุปสรรคในการใช้บริการการ

แพทย์ฉุกเฉิน  กลุ่มผู้ป่วย ญาติ และผู้น�าส่งที่มีระดับ 

การรับรู้อุปสรรคในการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  

ทีเ่หน็ด้วยมากทีส่ดุ 2 ล�าดบัแรกได้แก่ การเดนิทางขนส่ง

ผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล ร้อยละ 42.9 รองลงมา

การส่งผูป่้วยผ่านระบบการแพทย์ฉกุเฉนิจะ ปลอดภยั

มากกว่าและช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย มากกว่าการส่งไปเอง

ร้อยละ 37.1 และการใช้บรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ กลุม่

ท่ีมคีะแนนระดับปานกลาง (27-35 คะแนน) คือร้อยละ 

74.1, 38.2 และ 28.4 ตามล�าดับ เมื่อทดสอบความ

สัมพันธ์พบว่าระดับการรับรู้อุปสรรคในการใช้บริการ 

การแพทย์ฉุกเฉินมีความสัมพันธ์กับการใช้ระบบ 

การแพทย์ฉกุเฉนิอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิ(p=0.001) 

(ตารางที่ 5) 

ตารางที่ 1 จ�านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของกลุ่มผู้ป่วย ญาติ และผู้น�าส่งจ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

 
 

การรับรู้อาการที่ต้องเรียกใช้ 1669 หรือระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีความสัมพันธ์กับการใช้ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p=0.017) (ตารางที่ 4)  
ระดับการรับรู้อุปสรรคในการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน   กลุ่มผู้ป่วย ญาติ และผู้น่าส่งที่มีระดับการรับรู้
อุปสรรคในการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่เห็นด้วยมากที่สุด 2 ล่าดับแรกได้แก่ การเดินทางขนส่งผู้ป่วย
ฉุกเฉินไปโรงพยาบาล ร้อยละ 42.9 รองลงมาการส่งผู้ป่วยผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉินจะ ปลอดภัยมากกว่า
และช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย มากกว่าการส่งไปเองร้อยละ 37.1 และการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มที่มี
คะแนนระดับปานกลาง (27-35คะแนน) คือร้อยละ 74.1, 38.2 และ28.4 ตามล่าดับ เมื่อทดสอบความสัมพันธ์
พบว่าระดับการรับรู้อุปสรรคในการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินมีความสัมพันธ์กับการใช้ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p=0.001) (ตารางที่ 5)  
ตารางท่ี 1 จ่านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของกลุ่มผู้ป่วย ญาติ และผู้น่าส่งจ่าแนกตามข้อมูลทั่วไป  

ลักษณะท่ัวไป กลุ่มที่เรียก EMS กลุ่มที่มาเอง p-value จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ     0.284 
   ชาย 33 44 42 56  
   หญิง 33 34.7 62 65.3  
อายุ(ปี) 66 38.82 104 61.18  
   X±  S.D. X 43.56  ± S.D.16.286 X44.93 ± S.D.17.274 0.240 
ระดับการศึกษา      
   ประถมศึกษา 31 35.6 56 64.4 0.775 
   มัธยมศึกษาขึ้นไป 35 42.2 48 57.8  
อาชีพ      
   เกษตรกรรมท านา ท าไร่ ท าสวน   
   รับจ้างท่ัวไป กรรมกรก่อสรา้งแบกหาม 

 
22 

 
34.9 

 
41 

 
65.1 

 
0.523 

   อาชีพ อื่นๆ 44 41.1 63 58.9  
รายได้ต่อเดือน 66 38.82 104 61.18 0.474 
   3,000 บาท 13 34.2 25 65.8  
   3,000 - 6,000 บาท 13 38.2 21 61.8  
   >6,000 บาท 40 40.8 58 59.2  
   X    ± S.D. 9011.29 ± 8255.591 8024.49  ± 5555.698  
มีรถยนต์หรือจักรยานยนต์      
   ม ี 59 38.1 96 61.9 0.707 
   ไม่ม ี 7 46.7 8 53.3  

 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการเจ็บป่วยที่ใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

 
 

ตารางท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการเจ็บป่วยที่ใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
 

อาการเจ็บป่วย 
การใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

χ2 p-value 
ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เดินทางมาเอง 

8.546 0.003* 
อุบัติเหตุและถูกท าร้ายร่างกาย 36(52.9) 32(47.1)   
การเจ็บป่วยเรื้อรัง อ่ืนๆ 30(29.4) 72(70.6)   

 
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างเคยมีประสบการณ์ในการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับการใช้ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
 

ประสบการณ์ 
การใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

χ2 p-value ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เดินทางมาเอง 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) 44.277 0.001* 

เคย 44(73.3) 16(26.7)   
ไม่เคย 22(20.0) 88(80.0)   

 
ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้อาการที่ต้องใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือ1669  
 

ระดับการรับรู้อาการที่ต้องเรียกใช้ 
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือ 1669 

การใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน χ2 p-value ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เดินทางมาเอง 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 5.665 0.017* 

ปานกลาง (45-59 คะแนน) 22(56.4) 17(43.6)   
สูง ≥ 60 คะแนน 44(33.6) 87(66.4)   

 
ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้อุปสรรคในการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ 1669 

ระดับการรับรู้อุปสรรคในการ   ใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

            การใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
χ2 p-value ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เดินทางมาเอง 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 18.154 0.001* 
ต่ า (0-26 คะแนน) 20 (74.1) 7 (25.9)   
ปานกลาง (27-35 คะแนน) 25 (28.4) 63 (71.6)   
สูง (≥ 36) คะแนน  21 (38.2) 34 (61.8)   

 
 
 

นิพนธ์ต้นฉบับ
แสงอาทิตย์ วิชัยยา
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ตารางท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการเจ็บป่วยที่ใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
 

อาการเจ็บป่วย 
การใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

χ2 p-value 
ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เดินทางมาเอง 

8.546 0.003* 
อุบัติเหตุและถูกท าร้ายร่างกาย 36(52.9) 32(47.1)   
การเจ็บป่วยเรื้อรัง อ่ืนๆ 30(29.4) 72(70.6)   

 
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างเคยมีประสบการณ์ในการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับการใช้ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
 

ประสบการณ์ 
การใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

χ2 p-value ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เดินทางมาเอง 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) 44.277 0.001* 

เคย 44(73.3) 16(26.7)   
ไม่เคย 22(20.0) 88(80.0)   

 
ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้อาการที่ต้องใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือ1669  
 

ระดับการรับรู้อาการที่ต้องเรียกใช้ 
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือ 1669 

การใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน χ2 p-value ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เดินทางมาเอง 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 5.665 0.017* 

ปานกลาง (45-59 คะแนน) 22(56.4) 17(43.6)   
สูง ≥ 60 คะแนน 44(33.6) 87(66.4)   

 
ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้อุปสรรคในการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ 1669 

ระดับการรับรู้อุปสรรคในการ   ใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

            การใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
χ2 p-value ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เดินทางมาเอง 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 18.154 0.001* 
ต่ า (0-26 คะแนน) 20 (74.1) 7 (25.9)   
ปานกลาง (27-35 คะแนน) 25 (28.4) 63 (71.6)   
สูง (≥ 36) คะแนน  21 (38.2) 34 (61.8)   

 
 
 

 
 

ตารางท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการเจ็บป่วยที่ใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
 

อาการเจ็บป่วย 
การใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

χ2 p-value 
ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เดินทางมาเอง 

8.546 0.003* 
อุบัติเหตุและถูกท าร้ายร่างกาย 36(52.9) 32(47.1)   
การเจ็บป่วยเรื้อรัง อ่ืนๆ 30(29.4) 72(70.6)   

 
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างเคยมีประสบการณ์ในการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับการใช้ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
 

ประสบการณ์ 
การใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

χ2 p-value ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เดินทางมาเอง 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) 44.277 0.001* 

เคย 44(73.3) 16(26.7)   
ไม่เคย 22(20.0) 88(80.0)   

 
ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้อาการที่ต้องใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือ1669  
 

ระดับการรับรู้อาการที่ต้องเรียกใช้ 
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือ 1669 

การใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน χ2 p-value ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เดินทางมาเอง 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 5.665 0.017* 

ปานกลาง (45-59 คะแนน) 22(56.4) 17(43.6)   
สูง ≥ 60 คะแนน 44(33.6) 87(66.4)   

 
ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้อุปสรรคในการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ 1669 

ระดับการรับรู้อุปสรรคในการ   ใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

            การใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
χ2 p-value ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เดินทางมาเอง 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 18.154 0.001* 
ต่ า (0-26 คะแนน) 20 (74.1) 7 (25.9)   
ปานกลาง (27-35 คะแนน) 25 (28.4) 63 (71.6)   
สูง (≥ 36) คะแนน  21 (38.2) 34 (61.8)   

 
 
 

 
 

ตารางท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการเจ็บป่วยที่ใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
 

อาการเจ็บป่วย 
การใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

χ2 p-value 
ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เดินทางมาเอง 

8.546 0.003* 
อุบัติเหตุและถูกท าร้ายร่างกาย 36(52.9) 32(47.1)   
การเจ็บป่วยเรื้อรัง อ่ืนๆ 30(29.4) 72(70.6)   

 
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างเคยมีประสบการณ์ในการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับการใช้ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
 

ประสบการณ์ 
การใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

χ2 p-value ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เดินทางมาเอง 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) 44.277 0.001* 

เคย 44(73.3) 16(26.7)   
ไม่เคย 22(20.0) 88(80.0)   

 
ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้อาการที่ต้องใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือ1669  
 

ระดับการรับรู้อาการที่ต้องเรียกใช้ 
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือ 1669 

การใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน χ2 p-value ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เดินทางมาเอง 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 5.665 0.017* 

ปานกลาง (45-59 คะแนน) 22(56.4) 17(43.6)   
สูง ≥ 60 คะแนน 44(33.6) 87(66.4)   

 
ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้อุปสรรคในการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ 1669 

ระดับการรับรู้อุปสรรคในการ   ใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

            การใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
χ2 p-value ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เดินทางมาเอง 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 18.154 0.001* 
ต่ า (0-26 คะแนน) 20 (74.1) 7 (25.9)   
ปานกลาง (27-35 คะแนน) 25 (28.4) 63 (71.6)   
สูง (≥ 36) คะแนน  21 (38.2) 34 (61.8)   

 
 
 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างเคยมีประสบการณ์ในการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับการใช้ระบบการแพทย์

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้อาการที่ต้องใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือ 1669

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้อุปสรรคในการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ 1669

อภิปรายผล

การใช้บริการระบบการแพทย์ฉกุเฉนิของผู้ป่วย 

ฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลฝาง  

ร้อยละ 38.8 ซึ่งอยู่ในระดับต�่าอธิบายได้ว่า มีปัจจัย

ที่มีผลต่อการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วย

ฉุกเฉินเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติของประชาชนในเขต

อ�าเภอฝาง มีจ�านวน 5 ปัจจัยดังนี้

1. อาการเจ็บป่วยที่ต้องมารับบริการกลุ่ม 

ผูป่้วยฉกุฉนิเร่งด่วนและผู้ป่วยวกิฤติ ญาติ และผูน้�าส่ง 

ที่มีอาการเจ็บป่วยเก่ียวกับอุบัติเหตุและถูกท�าร้าย

ร่างกายมีการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้สูงกว่า 

ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังอื่นๆ อธิบายได้ว่า อาจเป็น

เพราะมกีารรบัรูว่้าระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิหรอื 

1669 จะให้บรกิารเฉพาะผู้ป่วยอบุตัเิหตหุรือได้รับการ

บาดเจ็บเท่านั้น พบว่ามีความสัมพันธ์กับการใช้ระบบ

การแพทย์ฉกุเฉนิอย่างมนียัส�าคัญทางสถติ ิ(p=0.003)  

สอดคล้องการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผู้สูงอายุ และ 

ผู้ประสบปัญหาโรคเรื้อรังจะใช้บริการมากกว่าผู้ป่วย

ฉุกเฉินอุบัติเหตุ 1.7 เท่า7

2. มีประสบการณ์ในการใช้ระบบการแพทย์

ฉกุเฉนิกลุม่ผูป่้วยฉกุฉนิเร่งด่วนและผูป่้วยวกิฤติ ญาติ 

และผู้น�าส่ง ที่ใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินส่วนใหญ่มัก

จะมีประสบการณ์เคยใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินมา

ก่อนและมีทัศนคติทางบวกต่อการบริการการแพทย์

ฉกุเฉนิเกดิความคุน้เคยรูข้ัน้ตอนการให้บรกิารรวมทัง้

กจิกรรมตา่งๆ ทีเ่กิดขึ้นระหวา่งบริการรวมทัง้รบัรูผ้ล

ทีเ่กดิขึน้จากการใช้บรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ ดงันัน้จึง

เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ท�าให้ผู้ที่เคยใช้บริการการแพทย์

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาลฝาง
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ฉกุเฉนิจะเรยีกใช้บรกิารซ�า้อกีในภาวะเจบ็ป่วยฉกุเฉนิ 

ทีม่คีวามรนุแรงและวกิฤตซิึง่พบว่ามผีลต่อการใช้บรกิาร

ถึงร้อยละ 73.3 พบว่ามีความสัมพันธ์กับการใช้ระบบ

การแพทย์ฉกุเฉนิอย่างมนียัส�าคัญทางสถติ ิ(p=0.000) 

สอดคล้องกับผลการศึกษาการใช้บริการสุขภาพใน

ประเทศไทยที่พบว่าประสบการณ์การเรียกใช้บริการ

การแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลครั้งก่อนๆ ถ้ามี 

ประสบการณ์และความยุ่งยาก มีอุปสรรคหรือเกิด

ความล่าช้าจะส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจในการใช้

ในอดีต จะส่งผลต่อการใช้บริการในการเจ็บป่วยครั้ง

ต่อๆ มาลดลง หรือไม่เรียกใช้เลย8  สอดคล้องกับการ

ศกึษาก่อนหน้านี ้การมปีระสบการณ์เคยใช้บรกิารการ

แพทย์ฉุกเฉินพบว่าผูท้ีม่ปีระสบการณ์เคยใช้บริการการ

แพทย์ฉกุเฉนิมาก่อนหน้านีจ้ะเรยีกใช้บรกิารการแพทย์

ฉุกเฉิน 29.5 เท่าของผู้ไม่เคยใช้อย่างมีนัยยะส�าคัญ

ทางสถิติ (OR curded=29.5; 95% CL=17.4-44.8, 

p-value< 0.01)7

3. ระดับการรับรู้อาการที่ต้องใช้ระบบการ

แพทย์ฉุกเฉินหรือ 1669 กลุ่มผู้ป่วยฉุกฉินเร่งด่วน

และผู้ป่วยวิกฤติ ญาติ และผู้น�าส่ง มีการรับรู้อาการ 

ในการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ 1669 มีความ

สมัพนัธ์กับการใช้บรกิารระบบการแพทย์ฉกุเฉนิอย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติ ิ(p=0.017) อธบิายได้ว่ากลุม่ผู้ป่วย 

ญาต ิและผูน้�าส่ง เมือ่มีการรบัรู้อาการเจ็บป่วยเร่งด่วน

ตามอาการของ CBD 25 กลุ่มอาการของสถาบันการ

แพทย์ฉกุเฉนิทีเ่ป็นอนัตรายต่อชวีติ และได้รบับรกิาร

ทีด่ ีปลอดภัย รวดเรว็กจ็ะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียก

ใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สอดคล้องกับการศึกษา

ก่อนหน้านี ้การรบัรูอ้าการป่วยฉกุเฉนิ การรบัรู้บรกิาร 

ทัศนคติต่อการใช้บริการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน  

การรับรู้บริการ และแรงสนับสนุนทางสังคมเป็น

ปัจจัยท�านายการเรียกใช้บริการ การแพทย์ฉุกเฉินได้

ร้อยละ 22.79  

4. ระดับการรับรู้อุปสรรคในการใช้ระบบการ

แพทย์ฉุกเฉิน หรือ 1669 กลุ่มผู้ป่วยฉุกฉินเร่งด่วน

และผูป่้วยวกิฤต ิญาต ิและผูน้�าส่ง มกีารรบัรูอ้ปุสรรค

ในการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ 1669 มีความ 

สมัพนัธ์กับการใช้บรกิารระบบการแพทย์ฉกุเฉนิอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ (p=0.000) อธิบายได้ว่ากลุ่ม 

ผูป่้วย ญาต ิและผูน้�าส่ง เมือ่มกีารรบัรูอ้าการอุปสรรค

เช่นระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือ 1669 จะให้

บริการเฉพาะญาตพิีน้่องของนกัการเมอืง, ผูมี้อทิธพิล

หรอืเจ้าหน้าทีร่ฐัเท่านัน้ประชาชนทัว่ไปไม่มสีทิธเิรยีกใช้ 

บริการร้อยละ 45.9,  ไม่เคยรู้เลยว่ามีบริการ 1669 

หรือหน่วยแพทย์ฉุกเฉินในภูมิล�าเนาอาศัยอยู่ร้อยละ 

27.1, ระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิหรอื 1669 จะให้ 

บรกิารเฉพาะในเขตเมอืง เช่น เทศบาล องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเท่านั้น ร้อยละ 25.3  และการใช้บริการ 

1669 หรือ ระบบการแพทย์ ฉุกเฉินเสียค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 22.4 สอดคล้องกบัการศกึษา การรบัรูอ้ปุสรรค

ต่อการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้านต่างๆ เช่นการ 

รบัรูว่้าการเรยีกใช้บรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิจะมีค่าใช้จ่าย 

ส่งผลให้ผู ้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่มาใช้บริการ 

การแพทย์ฉุกเฉินน้อยลง8

5. มีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ กลุ่มผู้ป่วย 

ฉุกฉินเร่งด่วนและผู้ป่วยวิกฤติ ญาติ และผู้น�าส่ง  

มรีถยนต์ หรอืรถจกัรยานยนต์ ร้อยละ 91.2 และอาศยั

อยูใ่นเขตเทศบาลและในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ร้อยละ 48.3 ซ่ึง ซึ่งระยะเวลาในการเดินทางมา 

โรงพยาบาลไม่ไกล และการใช้รถยนต์หรือจกัรยานยนต์

ส่วนตวัท�าให้สะดวกสบาย และรวดเรว็ผลการศกึษาใน

ครั้งนี้สอดคล้องกับ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ระดับ 1-3 ที่จ�าเป็น

จะต้องใช้รถฉกุเฉนิมาเองร้อยละ 62 ผูท้ีม่าเองไม่รูจ้กั

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินถึง ร้อยละ 50 มีรถส่วนตัวถึง

ร้อยละ 64.1 รับรู้อาการว่าบาดเจ็บเล็กน้อยร้อยละ 

25 ตกใจนึกอะไรไม่ออกร้อยละ 15.63  สอดคล้อง

กับลักษณะการมารับบริการที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 2,011 คนเป็นผู้ป่วยมาด้วย

ตนเองจ�านวน 1,365 คน ใช้รถยนต์ส่วนตัว 83.8%10

นิพนธ์ต้นฉบับ
แสงอาทิตย์ วิชัยยา
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ข้อเสนอแนะ

ข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาครัง้นีส้ามารถน�าไปใช้

ประกอบการวางแผนด�าเนินงาน และจัดท�าแนวทาง

พัฒนาการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ประชาชนได้

รับทราบถึงประโยชน์ เข้าใจ และเข้าถึงระบบเรียกใช้ 

1669 หรือระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. ควรเร่งพฒันาและด�าเนนิโครงการสือ่สารสุขภาพ

ระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิเพือ่มุง่ให้ประชาชนใน

อ�าเภอฝางมีการรบัรูอ้าการ การรบัรูอ้ปุสรรค  อาการ

เจบ็ป่วย ภาวะฉกุเฉินและวกิฤติท่ีจะต้องใช้ระบบการ

แพทย์ฉกุเฉนิรวมทัง้สือ่สารข้ันตอนการให้บรกิาร และ

การเข้าถึงบริการได้รวดเร็ว ปลอดภัย 

2. ควรน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบ 

การแพทย์ฉุกเฉิน เช่น มีเครือข่ายตัวแทนอาสาสมัคร 

หน่วยกู้ชีพทุกหมู่บ้านโดยสร้าง ไลน์กรุ ๊ป และ 

Application น�าทาง

3. ควรมีการสร้างชุมชนสื่อสารออนไลน์เพื่อ

เพ่ิมประสทิธภิาพและการเข้าถึงบริการในระดับชมุชน

ระหว่างผู้ให้บริการและประชาชนในพื้นที่อ�าเภอฝาง

4. พัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินที่มี

มาตรฐานในผูป่้วยเร้ือรงัให้มมีาตรฐานเฉพาะด้านและ

มปีระสทิธภิาพในการบรกิารทัง้ในระดบัสถานบรกิาร

และระดับชุมชน

5. โครงการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของประชาชนที่มีเศรษฐานะในระดับค่อนข้างดีและ

มีพาหนะส่วนตัวให้สามารถเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย

ของการใช้บรกิาร กลบัไม่ใช้บรกิารเพือ่การเปลีย่นแปลง 

ทศันคตใิห้หนัมาใช้บรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิทีเ่หมาะสม 

ยิ่งขึ้น

6. ควรศกึษาวจัิยเชงิคณุภาพในเรือ่งประสทิธผิล

ของการน�าส่งผูป่้วยด้วยระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณนายแพทย์วิชญ์ สิริโรจน์พร  

ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ทีส่นบัสนนุ

การพัฒนาศกัยภาพของบุคคลากรและส่งเสรมิให้มกีาร

อบรม พัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย R2R โรงพยาบาล

ฝาง ขอขอบคุณ ดร.สมหมาย คชนาม วิทยากรผู้สอน 

ทีใ่ห้ความรูแ้ละเป็นทีป่รกึษาในงานวจิยัครัง้นีจ้นส�าเรจ็

ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามารับ 

บริการที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฝาง  

ขอขอบคณุเจ้าหน้าทีแ่ผนกอุบตัเิหตฉุุกเฉนิ โรงพยาบาลฝาง  

จังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านที่ช ่วยหาข้อมูลและ 

เป็นก�าลังสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
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บทคัดย่อ

ความเป็นมา

ปัญหาสขุภาพช่องปากในเดก็โรงเรยีนการศกึษาคนตาบอดแม่สายพบมีโรคเหงอืกอกัเสบ ร้อยละ 100  และ 

โรคฟันผุ ร้อยละ 85 สภาวะอนามัยช่องปากอยู่ในระดับเป็นปัญหา เพราะไม่สามารถขจัดคราบจุลินทรีย์ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การแปรงฟันที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์

 เพือ่พฒันารปูแบบการฝึกแปรงฟันในเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการมองเหน็ และประเมนิรปูแบบการแปรงฟัน 

ที่ได้โดยการวัดสภาวะอนามัยช่องปากและสภาวะเหงือกอักเสบ

วิธีการศึกษา

เป็นการวิจยักึง่ทดลอง ระหว่างเดอืนธันวาคม 2560–มนีาคม 2561 ประชากรทีศ่กึษานกัเรยีนจ�านวน 19 คน  

ครูจ�านวน 5 คน และผู้ดูแลเด็ก จ�านวน 3 คน ในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย อ�าเภอแม่สาย จังหวัด

เชยีงราย โดยใช้วธิกีารสนทนากลุม่และการสมัภาษณ์เชงิลกึเพือ่หารปูแบบการฝึกแปรงฟันทีเ่หมาะสมและทดลอง

น�าไปปฏิบัติ ประเมินรูปแบบการแปรงฟันโดยการวัดสภาวะอนามัยช่องปากและสภาวะเหงือกอักเสบก่อนและ

หลังการฝึกแปรงฟัน 4 สัปดาห์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสถิติประเภท non parametic  

Wilcoxson signed ranks test

ผลการศึกษา

วธิกีารสอนแปรงฟันทีเ่หมาะสมในเด็กกลุม่นีค้วรแบ่งเดก็ออกเป็นสองกลุม่คอื  1.กลุม่เดก็ทีม่คีวามบกพร่อง 

ทางการมองเห็น สามารถแปรงฟันได้ด้วยตนเอง ให้ทันตแพทย์สอนแปรงฟัน เทคนิคการแปรงฟันแบบสครับ 

แนวนอนแบบแปรงแห้ง ร่วมกับการใช้เทคนิค ATP  2.เด็กที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสติปัญญาหรืออื่นๆ ร่วมด้วย 

ใหค้ร/ูผู้ดูแลเดก็เป็นผูแ้ปรงฟันให้โดยใช้เทคนิคการแปรงฟันแบบสครบัแนวนอน การแปรงแหง้  พบว่า หลงัการใช้

รูปแบบการฝึกแปรงฟันดังกล่าว เด็กทั้งสองกลุ่มมีสภาวะอนามัยช่องปากและสภาวะเหงือกอักเสบดีขึ้น (p<0.05)  

สรุปผลและเสนอแนะ

รูปแบบในการฝึกแปรงฟันทีเ่หมาะสมส�าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการมองเหน็คอืเทคนคิการแปรงฟัน

แบบสครับแนวนอน การแปรงแห้งร่วมกับการใช้เทคนิค ATP  หลังการฝึกแปรงฟันตามรูปแบบที่ได้เป็นระยะเวลา 

4 สัปดาห์ พบว่าเด็กทั้งสองกลุ่มมีสภาวะอนามัยช่องปากและสภาวะเหงือกอักเสบดีขึ้น (p < 0.05)

ค�าส�าคัญ  เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น  สภาวะอนามัยช่องปาก  การแปรงฟัน

*กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลแม่สาย

 

ศุภกร ศิริบุรี ทบ*., พันพัสส์ ปาระมี ทบ.*

การพัฒนารูปแบบการฝึกแปรงฟันในเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย อ�าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
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ABSTRACT 
BACKGROUND

Emergency Illness is a sick incident which suddenly occurs. The properly and fast helping 
or effiOral health problems in visually impaired children in Maesai Special Education School 
are dental caries and gingivitis. Caries prevalence is  85 % , gingivitis is  100 % and oral hygience 
status is poor because they could not remove plaque effectively .The effective and proper 
tooth brushing practice, could decrease the severity of dental caries and gingivitis in visually 
impaired children. 
OBJECTIVE

To develop a model of tooth brushing practice in blind children and evaluate a model by 
using oral hygiene status and gingival status. 
METHODS

This is a quasai experimental research from December 2017 to March 2018. The population 
included 19 students, 5 teachers and 3 caregivers. Group discussion and in-depth interviews with 
teachers and administrators were held to find out the proper style of brushing, and then applied 
to the real practice for 4 weeks. The oral hygiene measures were used to evaluate the studied 
outcomes. The content analysis and Wilcoxson signed ranks test were used to analyze data.
RESULTS

Children were classified into two groups by teachers, as visually impaired children and 
visually impaired children with mental retardation. The blind group, who could brush their own 
teeth, was taught horizontal scrub technique, “Spit don't rinse” brushing by using audio tactile 
performance technique. With the complicated group, the “Spit don't rinse” brushing skill and 
horizontal scrub technique were performed to teachers and caregivers instead. After regular 
practice for 4 weeks, both groups had better oral hygiene status and gingival status (p <0.05).
CONCLUSTONS AND DISCUSSIONS

The model from this study can be applied to the others visually impaired children, by 
teaching them horizontal scrub technique, “Spit don't rinse” brushing by using audio tactile 
performance technique. After regular practice for 4 weeks, both groups had better oral hygiene 
status and gingival status (p <0.05) 
KEYWORDS  visually impaired children, Oral hygiene ,Tooth brushing technique  

*Dental department, Maesai Hospital

Supakorn  Siriburee D.D.S. ,* Panpat  Paramee D.D.S.*

DEVELOPMENT OF DENTAL  BRUSHING  PRACTICE IN CHILDREN WITH 
VISUALLY IMPAIRMENT IN MAESAI SPECIAL  EDUCATION  SCHOOL ,  

MAESAI  DISTRICT, CHAING RAI PROVINCE.
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ความเป็นมา

ปัญหาสขุภาพช่องปากในเด็กทีม่คีวามบกพร่อง 

ทางการมองเหน็พบว่าคล้ายคลงึกบัเดก็ทัว่ไปแต่มคีวาม

เสีย่งทีจ่ะเป็นโรคปรทินัต์และโรคฟันผสุงูกว่าเดก็ปกติ

ทั่วไป1-6 เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถก�าจัดคราบ

จุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถ

เห็นรอยโรคเหงือกอักเสบหรือฟันผุระยะเริ่มต้นได ้

ด้วยตัวเองและเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการมองเหน็ 

บางส่วนมีปัญหาความพิการซ�้าซ้อนอื่นๆ ร่วมด้วย  

หากเด็กกลุ่มนี้มีปัญหาสุขภาพช่องปากที่รุนแรง เช่น  

การปวดฟันท�าให้ได้รับความทกุข์ทรมานส่งผลกระทบ 

ต่อการรบัประทานอาหาร ภาวะโภชนาการ การเจรญิเตบิโต 

ของร่างกาย และสติปัญญา รวมถึงการเรียนรู้เช่นเดียว

กับเด็กทั่วๆ ไป7     

การแปรงฟันร่วมกบัการใช้ยาสฟัีนทีม่ฟีลอูอไรด์ 

เป็นวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากที่ส�าคัญวิธีหนึ่ง  

ซ่ึงจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารฝึกฝนให้เกิดทกัษะในโรงเรยีน

เพือ่ให้เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการมองเหน็สามารถ 

ท�าได้เองในชวีติประจ�าวัน  เทคนคิการแปรงฟันทีเ่หมาะสม 

ส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นมี

หลายวิธี เช่น เทคนิคแบบขยับปัด (modified bass)  

แบบสครับแนวนอน (Horizontal Srubs)  แบบโฟน 

(Fone, s Technique) เป็นต้น8 -10 จากการศกึษาของ

อภิวันท์ สมุทรคีรีและคณะ พบว่าประสิทธิภาพของ

การแปรงฟันในเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการมองเหน็ 

โดยใช้เทคนิคการแปรงฟันแบบสครับแนวนอน และ 

แบบขยับปัดไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p>0.05) แต่การแปรงฟันแบบขยับปัดจะใช้

เวลาการเรียนรู้ที่นานกว่า หลังการทดลองพบสภาวะ

เหงือกอักเสบและสภาวะอนามัยในช่องปากลดลงทั้ง

สองวิธี (p<0.05)8 จากการศึกษาของ Chrishantha 

Joybell และคณะ เปรยีบเทยีบเทคนคิแปรงฟันในเดก็

ทีม่คีวามบกพร่องในการมองเห็นระหว่าง การแปรงฟัน

แบบโฟนและแบบขยับปัด สามารถลดปริมาณคราบ

จลุนิทรย์ีได้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) และทัง้

สองวธิไีม่มคีวามแตกต่างกนั9 สอดคล้องกบัการศึกษา 

ของ Ambrina  Qureshi และคณะ ทีศ่กึษาในนกัเรยีน 

ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในประเทศ 

ปากีสถาน พบว่าการใช้โปรแกรมการสอนแปรงฟันโดย

นักศึกษาทันตแพทย์ ท�าให้สภาวะอนามัยช่องปากใน

กลุม่ทดลองดขีึน้อย่างมนียัส�าคัญทางสถติ ิ(p<0.05)11 

ซึ่งสนับสนุนการศึกษาของ Reshma Mohan และ

คณะ ถงึเทคนคิการก�าจดัคราบจลุนิทรย์ีในผูท้ีม่คีวาม 

บกพร่องในการมองเหน็ควรให้เด็กกลุ่มน้ีแสดงการแปรงฟัน 

ด้วยวธิขีองตนเองก่อน หลงัจากน้ันจงึแนะน�าและปรับ

วิธีการแปรงฟันเพิ่มเติมโดยการอธิบายและจับมือท�า

โดยผู้สอน เทคนิคการแปรงฟันที่ใช้มีทั้งแบบขยับปัด 

และแบบโฟน แต่ส่วนใหญ่เสนอให้ใช้เทคนิคแบบ 

สครบัแนวนอนมากว่าการแปรงฟันวิธีอ่ืน เนือ่งจากเป็น

วิธีการแปรงฟันที่ง่าย ใช้เวลาแปรงอย่างน้อย 3 นาที 

และใช้เทคนิค Audio Tactile Performance (ATP 

technique) ร่วมในการสอนแปรงฟัน10  

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายก่อตั้งขึ้น

เมื่อปีพ.ศ.2558 เพ่ือรองรับเด็กที่มีความบกพร่อง 

ทางการมองเห็นในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง  

รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ ประเทศเมียนมาร์ 

เปิดสอนในระดบัประถมศกึษา ปัจจบุนัมเีดก็นกัเรยีน

จ�านวน 20 คน อายุระหว่าง 5-15 ปี มีทั้งนักเรียน 

กนินอนและไปกลบั จากการตรวจสขุภาพช่องปากโดย

ทันตบุคลากรโรงพยาบาลแม่สาย พบว่า เด็กมีฟันผุ  

ร้อยละ 85 บางรายมีความจ�าเป็นต้องถอนฟันแท้

หลายซี่ เมื่อเทียบกับผลการส�ารวจสภาวะช่องปาก 

เด็กอายุ 3 และ 12 ปี ของอ�าเภอแม่สายพบว่ามี

โรคฟันผุเพียง ร้อยละ 61.8 และ 30.6 ตามล�าดับ12  

โรคเหงอืกอกัเสบ มร้ีอยละ 100 ดงันัน้เดก็นกัเรยีนกลุ่มนี ้

จึงมคีวามจ�าเป็นได้รบัการดแูลสุขภาพช่องปากมากกว่า

เด็กปกตทิั่วไปเพื่อควบคมุโรคฟันผุและเหงอืกอกัเสบ  

วธิกีารหนึง่ทีง่่ายและมปีระสทิธภิาพในการป้องกนัโรค

ฟันผแุละเหงอืกอกัเสบคอืการแปรงฟันให้สะอาดหลงั

รับประทานอาหารและก่อนนอนด้วยยาสีฟันที่ผสม

ฟลูออไรด์13 การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

รูปแบบการแปรงฟันในเด็กที่มีความบกพร่องในการ

นิพนธ์ต้นฉบับ
การพัฒนารูปแบบการฝึกแปรงฟันในเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย  

อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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มองเห็นให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนโดยความ

ร่วมมอืของครแูละผูด้แูลเดก็เพือ่ให้เกดิการดูแลอย่าง 

ต่อเนือ่งอย่างยัง่ยนืและเพือ่ประเมนิรปูแบบการแปรงฟัน 

ที่ได้โดยการวัดสภาวะอนามัยช่องปากและสภาวะ

เหงือกอักเสบ

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasai 

Experimental Research) แบ่งการศึกษาออกเป็น 

2 ส่วน

ส่วนที ่1 การหารปูแบบวิธกีารฝึกแปรงฟัน ท�าโดย

1. การท�าสนทนากลุม่ (focus group discussion)  

มผีูร่้วมสนทนาคอื ทนัตแพทย์ คณะครแูละผูด้แูลเดก็   

โดยมหีวัข้อคือปัญหาท่ีพบจากการแปรงฟันและวธิกีาร

ที่จะท�าให้เด็กแปรงฟันได้ดีขึ้น  

2. การสมัภาษณ์เชงิลกึ (in-depth interviews)  

โดยสัมภาษณ์ ครู  ผู้ดูแลเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครอง 

ในหวัข้อนสิยัเฉพาะของเด็กเพือ่ใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้น

ในการฝึกแปรงฟันในเด็กแต่ละคน 

ส่วนที ่2 การเปรยีบเทยีบสภาวะอนามยัช่องปาก 

สภาวะเหงือกอักเสบ ท�าโดย

1. ตรวจบนัทกึสภาวะอนามยัช่องปาก ก่อนและ

หลังการการฝึกแปรงฟันตามรูปแบบการฝกึแปรงฟัน

ที่ได้ในสัปดาห์ที่ 1 และ 4 โดยใช้แบบบันทึกสภาวะ

อนามัยช่องปาก (Simplified debries index) ของ 

Green and Vermillion, 196414

2. ตรวจบนัทึกสภาวะเหงอืกอกัเสบ ก่อนและ

หลังการการฝึกแปรงฟันตามรูปแบบการฝกึแปรงฟัน

ที่ได้ในสัปดาห์ที่ 4 โดยใช้แบบบันทึกสภาวะเหงือก

อักเสบ (GI Index) ของ Loe and Silness15

โดยก่อนการศึกษาจะต้องท�าการขัดฟัน  

ขูดหนิปนูและถอนฟันในรายทีมี่ความจ�าเป็น เพ่ือก�าจดั

อุปสรรคที่อาจท�าให้เด็กแปรงฟันไม่สะดวก 

ประชากรที่ศึกษาคือเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางการมองเหน็ทกุคน ในโรงเรยีนการศึกษาคนตาบอด

แม่สาย จ�านวน 20 คน  เกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วม

การวิจัย คือ นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนการศึกษา 

คนตาบอดแม่สาย  เกณฑ์ในการคัดออก คือเด็กที ่

ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจฟัน   ได้กลุ่มประชากร

ที่ใช้ในการศึกษา จ�านวน 19 คน มี 2 ประเภทคือ  

เดก็ตาบอดสนทิ จ�านวน 14 คน และเด็กเหน็เลอืนราง   

5 คน ครูทั้งหมด 5 คนและผู้ดูแล จ�านวน 3 คน    

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

1. การสนทนากลุม่ การสมัภาษณ์เชงิลกึ ในครู

และผู้ดูแลเด็ก    

2. แบบบันทึกอนามัยช่องปาก ใช้ simplified 

debries index ของ Green and Vermillion, 196414 

โดยใช้ตวัแทนฟัน 6 ส่วน (sextants) แต่ละส่วน ตรวจ

คราบจุลินทรีย์ โดยไม่ย้อมสี ให้คะแนน เป็นเลข 0 1 

2 3 น�าค่าที่ได้ทั้ง 6 ช่อง มารวมกันแล้วหารด้วย 6   

ผลที่ได้เป็นค่าเฉลี่ย  

3. แบบบนัทกึสภาวะเหงอืกอกัเสบ ใช้ GI Index 

ของ Loe and Silness15

โดยตรวจสภาวะเหงือกอักเสบในฟันตัวแทน

จ�านวน 6 ซี่ โดยแต่ละซี่แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน 

คือ ด้านใกล้กลาง (mesial)  ด้านไกลกลาง (distal)  

ด้านกระพุ้งแก้ม (buccal)  ด้านเพดานหรือด้านลิ้น  

(palatal หรอื lingual) ให้ค่าคะแนนเป็น 0-3 น�าค่าทีไ่ด้ 

แต่ละด้านมารวมกนัและหารเฉลีย่ 4 ด้านเป็นค่าเฉลีย่

ของสภาวะเหงือกอกัเสบในแต่ละซ่ี น�าค่าเฉลีย่แต่ละซ่ี 

มารวมกนัหาร 6 จะได้เป็นค่าเฉลีย่สภาวะเหงอืกอกัเสบ

ของเด็กแต่ละคน     

การตรวจฟันโดยใช้กระจกตรวจฟัน (mouth 

mirror) เบอร์ 4  เครื่องมือตรวจสภาวะปริทันต์ของ

องค์การอนามัยโลก (periodontal probe) โดยให้

เด็กนอนราบกับพื้น ใช้แสงธรรมชาติร่วมกับการใช้

ไฟฉายส่องปาก  มทีนัตแพทย์ 1 คน เป็นผูต้รวจสภาวะ

สุขภาพช่องปาก สภาวะเหงือกอักเสบ และสภาวะ

อนามัยช่องปากกลุ่มตัวอย่าง โดยทันตแพทย์ผู้ตรวจ

ได้ผ่านการปรับมาตรฐานการตรวจสภาวะสุขภาพ

ช่องปาก  ในการส�ารวจสภาวะช่องปากระดับจังหวัด 

และฝึกตรวจฟันเด็กจ�านวน 20 คน ในเด็กชั้นประถม

ศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนวดัพรหมวหิาร  ตรวจซ�า้สองรอบ  

นิพนธ์ต้นฉบับ
ศุภกร ศิริบุรี, พันพัสส์ ปาระมี
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ได้ค่าแคปป้า (kappa) ของการตรวจ  เท่ากับ 0. 84 

เกบ็ข้อมลูระหว่าง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 –  เดือน 

มีนาคม พ.ศ. 2561

การศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการจริยธรรมและการวิจัยในมนุษย์ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เลขที่ 60/2560 ลงวันที่  

23 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับความเห็นชอบจาก 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย

ยนิยอมเข้าร่วมงานวจิยัและอนญุาตให้เข้าท�าการเกบ็ 

ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างและผู้ปกครองลงลายมือชื่อใน

แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ในการพฒันารูปแบบใช้วิธกีาร วิเคราะห์เชิง

เนื้อหา 

2. การทดสอบการแปรงฟันใช้ non parametric 

analysis (Wilcoxson signed ranks test) 

นิยามศัพท์เฉพาะ

การแปรงแห้ง (split don’t rinse) คือ การ

แปรงฟันโดยไม่ใช้น�า้ทัง้ก่อนแปรงและหลงัแปรง โดย

แปรงฟันอย่างน้อย 2 นาท ีหลงัแปรงฟันเสร็จบ้วนฟอง

ทิ้งโดยไม่ต้องบ้วนน�้า16 

Audio Tactile Performance Technique 

(ATP Technique)  คอื เทคนคิในการสอนทนัตสุขภาพ 

รูปแบบใหม่ โดยการใช้เสยีง (Audio ) สมัผสั (Tactile) 

และการปฏิบัติ (performance) ดังนี้  เสียง โดยการ

เล่าความส�าคญัของช่องปาก และการแปรงฟันทีถ่กูวธิี    

การสมัผัสโดยการสัมผัสฟันในโมเดล    การปฏบัิติการ

ฝึกแปรงฟันในช่องปากโดยมผีูด้แูลเดก็เป็นผูช่้วยสอน9

ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

เดก็ทีมี่การบกพร่องทางการมองเหน็ในการศึกษา

นีม้ทีัง้หมด 19 คนเป็นเพศชาย 15 คน เพศหญิง 4 คน   

มีอายุระหว่าง 5 -15 ปี มีความบกพร่องทางการ 

มองเหน็อย่างเดยีวจ�านวน 10 คน มคีวามบกพร่องด้าน

สตปัิญญาและด้านอืน่ๆ ร่วมด้วยจ�านวน 9 คน ศกึษาอยู่

ในชัน้อนบุาล 1 จ�านวน 4 คน อนบุาล 2 จ�านวน 5 คน  

ชัน้อนบุาล 3 จ�านวน 5 คน ประถมศกึษาปีที ่1 จ�านวน 

5 คน  และครูทั้งหมด 5 คน เป็นครูผู้มีความบกพร่อง

ทางการมองเห็นจ�านวน 1 คน  เด็กส่วนใหญ่กินนอน 

อยูท่ีโ่รงเรียน 16 คน โดยมผีูด้แูลเดก็หรอืแม่หอ จ�านวน 

3 คน และเด็กนักเรียน ไป-กลับ จ�านวน 3 คน 

ส่วนที่ 1 การหารูปแบบวิธีการฝึกแปรงฟัน

ผลการสนทนากลุ่ม ในหัวข้อ ปัญหาอุปสรรค  

ในการแปรงฟันของเด็ก ดังนี้

1. เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการแปรงฟัน  

เด็กแปรงฟันไม่สะอาด 

2. ขณะที่มีการแปรงฟันหากเด็กเล่นน�้า ท�าให้ 

พืน้เปียก  เด็กมโีอกาสลืน่หกล้มเกดิอนัตรายกบัเดก็ได้ 

3. เด็กบางคนควบคุมการบ้วนปากไม่ได้  

บางคนบ้วนเลอะเทอะ เพราะมองไม่เห็น 

4. เด็กบางส่วนมีข้อจ�ากัดการใช้กล้ามเน้ือมือ

ในการควบคุมการแปรงฟันท�าให้แปรงฟันไม่สะอาด

ผลการสนทนากลุ่ม  ในหัวข้อ  วิธีการที่จะ ท�าให้

เด็กมีความร่วมมือในการแปรงฟัน หรือท�าให้เด็ก

แปรงฟันได้ดีขึ้น 

1. วธิกีารแปรงฟัน ต้องเหมาะกบัสภาพร่างกาย

ของเด็ก  เด็กบางคนกล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรง  บางคน

แปรงเองไม่ได้ ครู/ผู้ปกครองต้องเป็นคนท�าให้

2. ใช้ความสามารถทางการเรียนรู้ของเด็กเพือ่

ช่วยในการแปรงฟัน  เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มีทักษะใน

ด้านการสัมผัส และการฟังมากเป็นพิเศษ

3.  การท�าให้กิจกรรมแปรงฟันเป็นเรื่องสนุก  

ไม่น่าเบื่อ และอยากท�า  เช่นการเปิดเพลงสร้าง

บรรยากาศขณะแปรงฟัน  การเต้นประกอบจังหวะ  

การให้ค�าชมเชยเมือ่เด็กท�าได้หรือให้ความร่วมมอืเป็นต้น 

สรุป รูปแบบการฝึกแปรงฟันที่ได้จากการสนทนา

กลุ่ม

1. เลือกวิธีการแปรงฟันแบบสครับแนวนอน  

ซึง่เป็นวธิท่ีีเหมาะกบัเดก็ เนือ่งจากท�าได้ง่าย ไม่ยุง่ยาก 

ใช้เวลาเรียนรู้น้อย  

2. ใช้การแปรงแห้ง เนือ่งจากไม่ท�าให้เส้ือผ้า เปียก 

เลอะเทอะ สามารถท�าได้ทกุสถานที ่เช่น  หน้าห้องเรียน  

ห้องนอนเนื่องจากไม่ต้องบ้วนน�้า  และใช้เวลาไม่นาน

นิพนธ์ต้นฉบับ
การพัฒนารูปแบบการฝึกแปรงฟันในเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย  

อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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3. การสร้างบรรยากาศการแปรงฟัน โดย

การเปิดเพลงสนุกๆให้เด็ก การเต้นประกอบจังหวะ  

การให้ค�าชมเชยเม่ือเด็กท�าได้หรอืให้ความร่วมมือ เป็นต้น 

4. การสอนแปรงฟันควรแบ่งเดก็ออกเป็น 2 กลุม่  

คอืกลุม่ทีแ่ปรงฟันได้เองและ กลุม่ทีแ่ปรงฟันเองไม่ได้ 

ต้องให้ครูหรือผู้ดูแลเด็กเป็นคนแปรงฟันให้ ดังนั้นจึง

จ�าเป็นต้องฝึกครูหรือผู้ดูแลเด็ก

 4.1 กลุ่มที ่1 กลุม่ทีแ่ปรงฟันได้เอง ใช้เทคนคิ 

ATP มาประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบับรบิทของโรงเรยีน

แห่งนี้ ดังนี้

 - การฟังเสียง (Audio) สอนแปรงฟัน

ผ่านการเล่านิทานท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับฟันผุ ในที่นี้ใช้

เรื่องหนูนิดปวดฟัน น�าไปสู่บทสนทนาเรื่อง ความ

ส�าคัญของการการแปรงฟัน ชนิดของฟัน และหน้าที่

และประเภทของฟัน ฟนับน ฟันลา่ง ฟันหนา้ ฟนัหลัง  

ฟันเข้ียว ฟันที่สะอาด ฟันท่ีมีคราบฟัน  เทคนิค  

การแปรงฟันแบบสครับแนวนอนแบบแปรงแห้ง 

 - การสัมผัส (tactile) ให้ทดลองสัมผสั

ฟันชนดิต่างๆ ในโมเดล ในช่องปากตนเองสมัผัสคราบ

จลุนิทรีย์จ�าลองในโมเดล การใช้ลิน้ในการสมัผสัคราบ

จุลินทรีย์ในปากร่วมกับการใช้เล็บเข่ียหรือขูดคราบ

จุลินทรีย์ 

 - การปฏิบัติ (performance) ให้เด็ก

ทดลองแปรงฟันในโมเดล และฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้

เทคนคิการแปรงฟันแบบสครบัแนวนอนแบบแปรงแห้ง  

ในคร้ังแรกให้ฝึกแปรงฟันโดยไม่ใช้ยาสีฟัน การบีบ

ยาสีฟัน สอนให้บีบตามความยาวของแปรงสีฟัน วิธี

การบีบคือให้เด็กเอานิ้วชี้ซ้ายแตะใกล้ขนแปรง แล้ว

บีบยาสีฟันด้วยมือขวาจากด้านใกล้ตัวไปด้านไกลตัว 

หลังจากนัน้ให้เดก็นักเรยีนเริม่แปรงจากด้านบดเคีย้ว 

ก่อนทั้งด้านบนล่างหลังจากนั้นเน้นให้แปรงครบ 

ทุกส่วนทุกด้านทั่วทั้งปาก ตามด้วยการแปรงลิ้นและ

บ้วนฟอง และล้างแปรงสีฟัน

 4.2  กลุ่มที่ 2  กลุ่มที่แปรงฟันเองไม่ได้  ได้

ท�าการฝึกครหูรอืผู้ดแูลหรอืผู้ปกครอง แปรงฟันให้เดก็

นักเรียน  ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กชั้นอนุบาล 1 

ทัง้หมด และชัน้อนบุาล 2 บางคน  ต�าแหน่งการแปรงฟัน 

ใช้วธิใีห้ผู้แปรงอยูท่างด้านหน้าของเด็ก เนือ่งจากเป็น

วิธีท่ีผู้แปรงถนัด โดยให้มีการดึงริมฝีปากเด็กเพื่อให้

เห็นฟันชัดเจนในขณะแปรงฟัน  รวมถึงให้เด็กกัดฟัน

เมื่อแปรงฟันหลังด้านใกล้แก้ม  

ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสภาวะอนามัย

ช่องปาก และสภาวะเหงือกอักเสบ ก่อนและหลังการ

ใช้รูปแบบการฝึกแปรงฟัน 

ค่ามธัยฐานของสภาวะอนามัยช่องปากของเดก็ 

ก่อนการศึกษา มีค่าเท่ากับ  2.0 ± 0.83  การติดตาม

หลงัการสอนครัง้ที ่1  (1 สปัดาห์)  มค่ีาเท่ากับ 1.33± 

1.16  และหลังการศึกษาครั้งที่ 2 (4 สัปดาห์) มีค่า

เท่ากับ 1.00±1.17 จากการเปรียบเทียบก่อนกับหลัง

การศึกษาครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 พบว่ามค่ีาลดลงอย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติ ิ(p=0.003, p= 0.001)  ดงัตารางที ่1

นิพนธ์ต้นฉบับ
ศุภกร ศิริบุรี, พันพัสส์ ปาระมี
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ตารางที่ 1 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ของสภาวะอนามัยช่องปากของเด็กนักเรียน 

ตารางที ่1 ค่ามธัยฐานและค่าพิสัยระหวา่งควอร์ไทลข์องสภาวะอนามยัช่องปากของเด็กนกัเรียน (Simplified 
Debris index ของ Green and Vermillion ) ก่อนและหลงัการศึกษา 
 

ช่วงเวลาที่ศึกษา 
ค่ามัธยฐานสภาวะ
อนามัยช่องปาก 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอร์ไทล์ P - value 

ก่อนการศึกษา (base line) 2.00 0.83  
หลังการศึกษา      

- ครั้งที่ 1      
- ครั้งที ่2 

  
1.33 

 
1.16 

 
0.003 

 1.00 1.17 0.001 
*statistically significant  different (p < 0.05)   
        ค่ามธัยฐานของสภาวะเหงือกอกัเสบ ก่อนการศึกษา มีค่าเท่ากบั 0.3±3 0.67  และหลงัการศึกษา (4 
สัปดาห์)  มีค่าเท่ากบั 0.08± 0.20  มีค่าลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ( p = 0.01 )  ดงัตาราง 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่ามธัยฐานและค่าพิสัยระหวา่งควอร์ไทล ์ สภาวะเหงือกอกัเสบก่อนและหลงัการศึกษา 
(GI index ของ Loe and Silness) 
 

ช่วงเวลาที่ศึกษา 
ค่ามัธยฐานสภาวะ 
เหงือกอักเสบ 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอร์ไทล์ P - value 

ก่อนการศึกษา (base line) 0.33 0.67  
หลังการศึกษา 0.08 0.20 0.001 

 
*statistically significant  different (p < 0.05)   
วจิารณ์ 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไม่ไดท้  าการขูดหินปูนให้กบัเด็กนกัเรียนชั้นอนุบาล 1 (ช่วงอายุ 4- 7 ปี) 
จ  านวน 4 คนเน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นวา่เด็กมีหินปูนนอ้ยกวา่ 1/3 ของตวัฟัน หรือแทบไม่มีเลยและเด็กให้ความ
ร่วมมือนอ้ยคลา้ยการศึกษาของ Loe และคณะ ท่ีรายงานถึงการเกิดโรคเหงือกอกัเสบในนกัเรียนท่ีมีสภาวะ
เหงือกปกติหลงัจากท่ีปล่อยใหมี้การสะสมของแผน่คราบจุลินทรียเ์ป็นเวลา 2 – 3 สัปดาห์โดยไม่มีการแปรง
ฟัน และภายหลงัเม่ือก าจดัแผ่นคราบจุลินทรีย ์พบว่าสภาวะเหงือกอกัเสบหายไปภายใน 1 สัปดาห์ โดย
ไม่ไดข้ดูหินปูน17 และมีขอ้จ ากดัเร่ืองระยะเวลาเน่ืองจากเป็นช่วงใกลปิ้ดเทอมภาคฤดูร้อน  เด็กและคณะครูมี
กิจกรรมต้องเดินทางไปต่างจงัหวดั ท าให้สามารถติดตามผลได้เพียงระยะเวลา 4 สัปดาห์     เทคนิคท่ี
เลือกใช้ในการแปรงฟันในเด็กกลุ่มน้ีคือ การแปรงฟันแบบสครับแนวนอน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีง่ายต่อการปฎิบติั10 
ทั้งในกลุ่มเด็กท่ีแปรงฟันไดเ้องและเด็กท่ีครูแปรงให้ ส่วนในเด็กบางคนท่ีมีอายุมากกวา่ 11 ปี ท่ีไม่มีปัญหา

ตารางที ่1 ค่ามธัยฐานและค่าพิสัยระหวา่งควอร์ไทลข์องสภาวะอนามยัช่องปากของเด็กนกัเรียน (Simplified 
Debris index ของ Green and Vermillion ) ก่อนและหลงัการศึกษา 
 

ช่วงเวลาที่ศึกษา 
ค่ามัธยฐานสภาวะ
อนามัยช่องปาก 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอร์ไทล์ P - value 

ก่อนการศึกษา (base line) 2.00 0.83  
หลังการศึกษา      

- ครั้งที่ 1      
- ครั้งที ่2 

  
1.33 

 
1.16 

 
0.003 

 1.00 1.17 0.001 
*statistically significant  different (p < 0.05)   
        ค่ามธัยฐานของสภาวะเหงือกอกัเสบ ก่อนการศึกษา มีค่าเท่ากบั 0.3±3 0.67  และหลงัการศึกษา (4 
สัปดาห์)  มีค่าเท่ากบั 0.08± 0.20  มีค่าลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ( p = 0.01 )  ดงัตาราง 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่ามธัยฐานและค่าพิสัยระหวา่งควอร์ไทล ์ สภาวะเหงือกอกัเสบก่อนและหลงัการศึกษา 
(GI index ของ Loe and Silness) 
 

ช่วงเวลาที่ศึกษา 
ค่ามัธยฐานสภาวะ 
เหงือกอักเสบ 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอร์ไทล์ P - value 

ก่อนการศึกษา (base line) 0.33 0.67  
หลังการศึกษา 0.08 0.20 0.001 

 
*statistically significant  different (p < 0.05)   
วจิารณ์ 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไม่ไดท้  าการขูดหินปูนให้กบัเด็กนกัเรียนชั้นอนุบาล 1 (ช่วงอายุ 4- 7 ปี) 
จ  านวน 4 คนเน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นวา่เด็กมีหินปูนนอ้ยกวา่ 1/3 ของตวัฟัน หรือแทบไม่มีเลยและเด็กให้ความ
ร่วมมือนอ้ยคลา้ยการศึกษาของ Loe และคณะ ท่ีรายงานถึงการเกิดโรคเหงือกอกัเสบในนกัเรียนท่ีมีสภาวะ
เหงือกปกติหลงัจากท่ีปล่อยใหมี้การสะสมของแผน่คราบจุลินทรียเ์ป็นเวลา 2 – 3 สัปดาห์โดยไม่มีการแปรง
ฟัน และภายหลงัเม่ือก าจดัแผ่นคราบจุลินทรีย ์พบว่าสภาวะเหงือกอกัเสบหายไปภายใน 1 สัปดาห์ โดย
ไม่ไดข้ดูหินปูน17 และมีขอ้จ ากดัเร่ืองระยะเวลาเน่ืองจากเป็นช่วงใกลปิ้ดเทอมภาคฤดูร้อน  เด็กและคณะครูมี
กิจกรรมต้องเดินทางไปต่างจงัหวดั ท าให้สามารถติดตามผลได้เพียงระยะเวลา 4 สัปดาห์     เทคนิคท่ี
เลือกใช้ในการแปรงฟันในเด็กกลุ่มน้ีคือ การแปรงฟันแบบสครับแนวนอน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีง่ายต่อการปฎิบติั10 
ทั้งในกลุ่มเด็กท่ีแปรงฟันไดเ้องและเด็กท่ีครูแปรงให้ ส่วนในเด็กบางคนท่ีมีอายุมากกวา่ 11 ปี ท่ีไม่มีปัญหา

*statistically significant  different (p < 0.05)  

ค่ามัธยฐานของสภาวะเหงือกอักเสบ ก่อนการศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.3±3 0.67  และหลังการศึกษา  

(4 สัปดาห์)  มีค่าเท่ากับ 0.08± 0.20  มีค่าลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p = 0.01)  ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์  สภาวะเหงือกอักเสบก่อนและหลังการศึกษา

      (GI index ของ Loe and Silness)

*statistically significant  different (p < 0.05) 

วิจารณ์

การศกึษาครัง้น้ีผูวิ้จยัไม่ได้ท�าการขดูหนิปนูให้

กบัเดก็นกัเรยีนชัน้อนบุาล 1 (ช่วงอาย ุ4-7 ปี) จ�านวน 

4 คน เนือ่งจากผู้วจิยัเห็นว่าเดก็มีหินปนูน้อยกว่า 1/3 

ของตัวฟัน หรือแทบไม่มีเลยและเด็กให้ความร่วมมือ

น้อยคล้ายการศึกษาของ Loe และคณะ ที่รายงาน

ถึงการเกิดโรคเหงือกอักเสบในนักเรียนที่มีสภาวะ

เหงือกปกติหลังจากที่ปล่อยให้มีการสะสมของแผ่น

คราบจุลินทรีย์เป็นเวลา 2 – 3 สัปดาห์โดยไม่มีการ

แปรงฟัน และภายหลังเมื่อก�าจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ 

พบว่าสภาวะเหงือกอักเสบหายไปภายใน 1 สัปดาห์  

โดยไม่ได้ขูดหินปูน17 และมีข้อจ�ากัดเรื่องระยะเวลา

เนื่องจากเป็นช่วงใกล้ปิดเทอมภาคฤดูร้อน เด็กและ 

คณะครูมีกิจกรรมต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ท�าให้

สามารถติดตามผลได้เพียงระยะเวลา 4 สัปดาห์  

เทคนิคทีเ่ลือกใช้ในการแปรงฟันในเด็กกลุ่มนี้คอื การ

แปรงฟันแบบสครับแนวนอน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายต่อการ

ปฎิบัติ10 ทั้งในกลุ่มเด็กที่แปรงฟันได้เองและเด็กที่

ครูแปรงให้ ส่วนในเด็กบางคนที่มีอายุมากกว่า 11 ปี  

ที่ไม่มีปัญหาการใช้กล้ามเนื้อมืออาจเลือกใช้เทคนิค

การแปรงฟันแบบขยับปัด18 เนื่องจากมีประสิทธิภาพ

ในขจัดคราบจุลินทรีย์บริเวณซอกฟันได้ดีกว่า8

นิพนธ์ต้นฉบับ
การพัฒนารูปแบบการฝึกแปรงฟันในเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย  

อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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การศึกษานี้ใช้เทคนิค ATP ในการฝึกแปรงฟัน

ในเด็กที่มีความบกพร่องในการมองเห็น พบว่าเด็กมี

ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้สอดคล้องกับ

การศึกษาของ Chrishantha Joybell และคณะ9 

ที่ใช้เทคนิค ATP ร่วมด้วยในการศึกษาเปรียบเทียบ

เทคนคิแปรงฟันในเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการมอง

เห็นระหว่าง การแปรงฟันแบบโฟนและแบบขยับปัด 

การแปรงฟันแบบแห้งมคีวามเหมาะสมกบัเดก็

ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เน่ืองจากท�าได้

สะดวก รวดเร็ว ไม่เลอะเทอะหรอืเปียก และนอกจากนี ้

ในการศกึษาของ  V.Machiulskiene และคณะ พบว่า 

ในกลุม่เดก็นกัเรยีนทีแ่ปรงฟันด้วยยาสฟัีนทีม่ฟีลอูอไรด์ 

โดยการแปรงแห้ง มค่ีา ฟันผ ุอดุ ถอน (DMFS) น้อยกว่า 

กลุม่เด็กท่ีแปรงฟันด้วยยาสฟัีนทีม่ฟีลอูอไรด์และบ้วนน�า้19 

การวัดปริมาณคราบจุลินทรีย์ การศึกษานี้ใช้ 

ดัชนีสภาวะอนามัยช่องปาก (simplified debries 

index of Green and Vermillion 1964)14   เนือ่งจาก

เป็นการวัดที่ใช้การตรวจฟันเพียง 6 ซี่ เหมาะกับ 

เดก็เลก็และมคีวามร่วมมอืน้อยถงึปานกลาง แตกต่าง

จากการศึกษาของ Ambrina และคณะ11 การศึกษา

ของ Apiwan และคณะทีใ่ช้ Plaque Index8   Krishna 

และคณะ ใช้ Plaque Control Record20 ซึ้งมีความ 

ยุ่งยากและใช้เวลาในการตรวจมากกว่า แต่ทุกการ 

ศกึษานีแ้สดงให้เหน็ว่าการเพิม่ทกัษะการดแูลอนามยั 

ช่องปาก (oral hygience skill) ส่งผลให้อนามัย 

ช่องปากของดีขึ้น 8,9,11

หลังการฝึกแปรงฟันด้วยเทคนิคการแปรงฟัน 

แบบสครับแนวนอน แบบแปรงแห้งร่วมกับการใช้

เทคนิค ATP สภาวะอนามัยช่องปากและสภาวะ

เหงือกอักเสบมีค่าคะแนนลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p=0.001, p=0.001 ตามล�าดับ) สอดคล้อง

กับการศึกษาของอภิวันท์และคณะท่ีศึกษาในเด็กท่ีมี

ความบกพร่องทางการมองเห็นพบว่าหลังการการใช้

เทคนคิการแปรงฟันแบบสครบัแนวนอน มค่ีาคะแนน 

สภาวะเหงือกอักเสบ และสภาวะอนามัยในช่องปาก

ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ8

การศึกษาครั้งต่อไปควรมีระยะเวลาในการ

ติดตามที่นานกว่านี้ซ่ึงจะท�าให้เห็นการเปลี่ยนแปลง

สภาวะสุขภาพช่องปากที่ชัดเจนมากขึ้น 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

รปูแบบการฝึกแปรงฟันในเดก็ทีม่คีวามบกพร่อง

ทางการมองเหน็ทีเ่หมาะสมคอืการใช้เทคนคิการแปรงฟัน 

แบบสครับแนวนอน การแปรงแห้ง ร่วมกับการใช้

เทคนคิ ATP  หลังการศกึษาพบว่าเดก็มสีภาวะอนามยั

ช่องปากและสภาวะเหงอืกอกัเสบดขีึน้ สามารถน�าไป 

ประยุกต์ใช้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดอื่นๆ ได้  

นอกจากน้ีควรมีมาตรการในการส่งเสริมสุขภาพ 

ช่องปากร่วมด้วย เช่น การควบคุมการบริโภคอาหาร 

การพบทันตบุคคลากรเป็นประจ�า นอกเหนือจากการ

เพิ่มประสิทธิภาพการแปรงฟัน 

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ อาจารย์ทันตแพทย์พิศักดิ์  

องค์ศิริมงคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ดร.อาภาพร 

เผ่าวัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ค�าปรึกษาในการ

ศึกษาครั้งนี้ ขอบคุณทันตแพทย์เมธี จินดารัตน์และ

เภสชักรธวชัชยั อยูค่ง ทีใ่ห้ค�าปรกึษาในการวเิคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ ขอบคุณนายแพทย์ศิริศักดิ์ นันทะ  

ผู้อ�านวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม 

โรงพยาบาลแม่สายที่ให้การสนับสนุนในการศึกษา 

และขอขอบคุณ นางกรณิศ โฆษพงศ์ ผู้อ�านวยการ

โรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่

โรงเรยีนการศกึษาคนตาบอดแม่สายท่ีอนญุาตให้ท�าการ

ศึกษาและช่วยเหลือเป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
ความเป็นมา

ภาวะข้อเสื่อม (osteoarthritis) เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความพิการ และส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ
ในผูส้งูอาย ุการผ่าตดัเปล่ียนข้อเข่าเทียมในปัจจุบนัประสบความส�าเรจ็อย่างมากในการรกัษาผูป่้วยทีม่ข้ีอเข่าเสือ่ม 
ผลการรักษาการผ่าตัดที่ดีมาจากสภาพการปรับตัวของผู้ป่วย การติดตามผลการดูแลรักษาหลังการผ่าตัดเปลี่ยน 
ข้อเข่าเทียมสามารถบอกถึงคุณภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วย
วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาผลการรักษาการผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียมในเรื่องขององศาการเหยียด งอ และความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิภาพของการปรับตัวกับผลการรักษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 
วิธีการศึกษา

เป็นการวิจัยแบบ cross-sectional descriptive study กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยท่ีรับการผ่าตัดเปล่ียน 
ข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม และมาติดตามการรักษาหลังการผ่าตัด  โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2559 จ�านวน 87 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพรรณนา สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน และสถิติ Chi-square
ผลการศึกษา

ผลการรักษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม พบว่า พิสัยการเคลื่อนไหวข้อเข่าข้างท่ีผ่าตัด ส่วนใหญ่มีองศา 
การเหยียด (extension) 0 องศา ร้อยละ 87.4  และมีองศาการงอ (flexion) 91-110 องศา ร้อยละ 37.9 และหลัง
ผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 94.3 หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมีการปรับตัวโดยรวมอยู่ในระดับก�าลัง 
ปรับตัว โดยด้านร่างกายอยู่ในระดับการปรับตัวมีประสิทธิภาพ   ส�าหรับด้านอื่นๆ อีก 3 ด้าน อยู่ในระดับก�าลัง
ปรับตัว ผู้ป่วยร้อยละ 54.02 อยู่ในระดับก�าลังปรับตัว และร้อยละ 45.98 ปรับตัวในระดับมีประสิทธิภาพ  ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ระยะเวลาภายหลังการผ่าตัด และพิสัยการเคลื่อนไหวข้อเข่ามีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการปรับตัว อายุความสัมพันธ์เชิงลบกับการปรับตัว  แต่ เพศและสถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับ
การปรับตัว  
สรุปผลและเสนอแนะ

จากการศึกษานี้อายุมีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการรักษา ดังนั้นควรส่งเสริมหรือให้ความสนใจในการดูแล 
ผู้ป่วยที่มีอายุมากก่อนเข้ากระบวนการรักษาด้วยการผ่าตัด โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค วิธีการผ่าตัด  
การบริหารเข่าและฝึกทักษะในการใช้ชีวิตประจ�าวัน ร่วมกับญาติให้มีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนผ่าตัด
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในการรับรู้ข้อมูล และฝึกทักษะในการดูแลตัวเองหลังผ่าตัด
ค�าส�าคัญ  การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม, ภาวะข้อเข่าเสื่อม, การปรับตัวของผู้ป่วย

* โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ศราวุธ  กันสืบ พ.บ.*

ผลการรักษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม 
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ABSTRACT 
BACKGROUND

Osteoarthritis is one of the causes for disabilities and has effect to aging people’s health 
status. In these times, total knee replacement surgery has been a successfully way to treat 
patients with osteoarthritis. Treatment results of surgery come from patient’s own self-adjustment. 
Following up treatment after total knee replacement surgery indicates patient care quality. 
OBJECTIVE

To study total knee replacement surgery results in range of motion also studies the 
correlation between self-adjustment efficacies and results of total knee replacement surgery. 
METHODS

A cross-sectional descriptive study was applied to the sample group of 87 patients with 
osteoarthritis who had been in the total knee replacement surgery in Fang Hospital, Chiang Mai 
from October 1st 2014 to September 30th 2016. Data were analyzed by Spearman’s correlation 
coefficient and chi-square statistics.
RESULTS

The study found the 0-degree extension range of the undergone surgery knee’s movement 
as 87.4% while the 91-110 flexion as 37.9%. There were 94.3% of post-surgery patients without 
complications. After the operation, total self-adjustment efficacy of patients was in progress of 
adaptation. Physical adjustability was effective, meanwhile other three adjustability remained 
in progress. There were 54.02% of patients who were in progress and 45.98% were effectively 
adjusted. The study found positive factors effecting the after-operation adjustability were 
education, family income, duration after the surgery and mean knee movement. Age was a 
negative factor for adjustability while gender and marital status were not significantly correlated 
with overall patient adaptation.
CONCLUSTONS AND DISCUSSIONS

In conclusion, negative factor effecting the treatment is age. Thus, we should support or 
focus more in elderly patients before the operation process. Education about osteoarthritis, 
surgery process, knee movement practice and daily living skills should be given to patients and 
their family. Family should take part in the preparation process from the beginning, in order to 
help patient’s acknowledgement and self-care practice after the procedure. 
KEYWORDS  Total knee arthroplasty, Osteoarthritis, Patient Adaptation  

*Fang Hospital, Chiang Mai Province

Sarawut  Kunseub  M.D.*

OUTCOME OF TOTAL KNEE ARTHROPLASTY IN OSTEOARTHRITIS 
PATIENTS AT FANG HOSPITAL, CHAING MAI PROVINCE



115ปีที่ 10 ฉบับที่ 1/2561

ความเป็นมา

ปัจจบุนัพบว่าประชากรกลุม่ผูส้งูอายุมจี�านวน 

เพิม่มากขึน้กลุม่โรคทีเ่ก่ียวข้องกบัความเสือ่ม ในผูส้งูอายุ 

พบได้บ่อยมากขึ้นในอนาคตเช่นกัน ซึ่งหมายรวมถึง 

ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วย (1) โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรค 

ทีเ่กดิได้จากหลายสาเหต ุส่งผลให้เกดิความผดิปกตทิี่ 

กระดกูอ่อนบรเิวณผวิข้อ โดยพบว่าร้อยละ 80-90 ใน 

ผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปี และพบเมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไป  

พบในผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย (2) ซึง่ก่อให้เกิดอาการปวดเข่า 

ขณะเคลื่อนไหว ข้อเข่าติดและพิสัยการเคลื่อนไหว

ข้อลดลงท�าให้ส่งผลต่อการประกอบกจิวตัรประจ�าวนั  

การท�างาน สภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 

การรกัษาข้อเข่าเส่ือมสามารถท�าการรกัษาได้หลายวธิี  

แต่แบ่งคร่าวๆ เป็นการรักษาแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด 

การรักษาด้วยการผ่าตัดจะท�าก็ต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการ

รนุแรง และมข้ีอบ่งชี ้เนือ่งจากกระบวนการรกัษาด้วยการ 

ผ่าตดัมคีวามเสีย่งสงูมภีาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตัดและ

นอกจากนั้นยัง และมีต้นทุนในค่ารักษาสูง ปัจจัยที่มี

ผลต่อผลของการรกัษาทีด่หีรอืไม่ดใีนการเหยยีดและ

งอเข่ามหีลากหลายมิติ ทัง้เรือ่งเทคนคิการผ่าตดั ชนดิ

ของข้อเข่าเทยีม และปัจจยัจากตวัผูป่้วย หลงัจากผ่าตดั

แล้วข้อเข่าจะเคลื่อนไหวได้เหมือนปกติหรือใกล้เคียง 

ปกตมิากทีสุ่ด(3) แต่ภายหลงัการผ่าตดัเปลีย่นข้อเข่าเทยีม 

ผู้ป่วยอาจต้องประสบกับปัญหาการเปล่ียนแปลง 

ของสภาพจิตใจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

การเปลีย่นแปลงเหล่านีม้ผีลต่อการดแูลตนเองภายหลงั

ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและอาจเกิดภาวะ

แทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้ (4) ผูป่้วยส่วนใหญ่จงึต้องพ่ึงพา

ครอบครวัในการด�าเนนิชวีติ ต้องการความรกั ความเข้าใจ 

ความเห็นใจ และการสนบัสนนุทีดี่จากครอบครวัและ 

สังคมเป็นอย่างมาก(5) จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า 

ผลการผ่าตัดข้อเข่าเทียมได้ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วย 

ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอัตมโนทัศน์ 

ด้านบทบาทหน้าที่ และด้านการพึ่งพาระหว่างกัน 

ท�าให้ผูป่้วยต้องมีการปรบัตวัอยู่ตลอดระยะเวลาทีเ่จ็บป่วย   

ผู้วจิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาผลการรกัษาการผ่าตดัเปลีย่น

ข้อเข่าเทียมในเรื่องขององศาการเหยียด งอ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการปรับตัว

กับผลการรักษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ซึ่งเป็น

ปัจจยัจากตวัผูป่้วยตามแนวคดิทฤษฎกีารปรบัตวัของ

รอย(6) ซึ่งครอบคลุมองค์รวมของบุคคล และเพื่อเป็น

แนวทางในการวางแผนให้การดูแลรักษาผู้ป่วยให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถกลับเข้าร่วมกิจกรรม

ของครอบครัวและสังคมได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาผลการรักษาการผ่าตัดเปล่ียน 

ข้อเข่าเทียมในเรื่องขององศาการเหยียด งอ

2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างประสทิธภิาพ

ของการปรับตัวกับผลการรักษาการผ่าตัดเปลี่ยน 

ข้อเข่าเทียม

วิธีการศึกษา

เป็นการวิจยัแบบ cross-sectional descriptive 

study ในผูป่้วยทีม่าตดิตามการรักษาหลงัรับการผ่าตดั

เปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2559 

จ�านวน 87 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ แบบ 

บนัทึกข้อมลูท่ัวไปของผูป่้วย และข้อมลูด้านการเจบ็ป่วย  

และการรักษา ส่วนที่ 2 คือ แบบประเมินการปรับตัว

ของผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยอาศัยแนวคิด

ทฤษฎีการปรับตัวของรอย(6) ครอบคลุมการปรับตัว 

ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอัตมโนทัศน์  

ด้านบทบาทหน้าที่ และด้านการพึ่งพาระหว่างกัน 

การรวบรวมข้อมูล

การศึกษาได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

จริยธรรมของโรงพยาบาล เพื่อเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มา

ตดิตามการรกัษาหลงัรบัการผ่าตดัเปลีย่นข้อเข่าเทยีม

โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 

2557 ถึง 30 กันยายน 2559 จ�านวน 87 คน 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลการรักษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมส�าเร็จรูป 

โปรแกรมส�าเร็จรูป Statistical Package for the 

Social Science (SPSS) โดยใช้สถิติดังนี้ 

1. สถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ค่ามัธยฐาน (Medain) ค่าสูงสุด (Maximum) และ

ค่าต�่าสุด (Minimum)

2. วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ โดยใช้สมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation 

coefficient) และสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) 

 

ผลการศึกษา

1. ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างเป็นผูป่้วยหลงั

เปลีย่นข้อเข่าเทียมทีม่าตดิตามการรกัษาหลงัการผ่าตดั  

จ�านวน 87 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.3  

อยู่ในกลุ่มอายุ 61-70 ปี ร้อยละ 44.8 มีอายุเฉลี่ย 

66.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 69.0 

 มีสถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 66.7 มีอาชีพรับจ้าง  

ร้อยละ 35.6 มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 

5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 35.6 และมบีตัรประกนั

สขุภาพถ้วนหน้า (บตัรทอง) ร้อยละ 70.1 ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
87 100.0 

เพศ   
ชาย 18 20.7 
หญิง 69 79.3 

อาย ุ(ปี)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 21 24.1 
61-70  39 44.8 
71-80  26 29.9 
81 ขึ้นไป 1 1.1 

อายเุฉลี่ย 66.3 ปี ± 6.65 อายุต่่าสุด 55 ปี อายุสูงสุด 83 ปี 
ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 60 69.0 
มัธยมศึกษา 15 17.2 
อนุปริญญา 3 3.4 
ปริญญาตร ี 8 9.2 
สูงกว่าปริญญาตร ี 1 1.2 

สถานภาพสมรส   
โสด/หม้าย/หย่า/แยก 29 33.3 
คู่ 58 66.7 

อาชีพ   
ไม่มีอาชีพ 2 2.3 
เกษตรกรรม 25 28.7 
รับจ้าง 31 35.6 
ค้าขาย 15 17.2 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ่านาญ 14 16.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ศราวุธ กันสืบ
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2. ข้อมูลด้านการเจ็บป่วย และการรักษาของ

กลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีข้อเข่าเสื่อมทั้ง 2 ข้าง  

ร้อยละ 64.4 อยู่ในระยะเวลาภายหลงัการผา่ตดั 1- 6 

เดือน ร้อยละ 29.9 ไม่มีโรคประจ�าตัว ร้อยละ 63.2 

พสิยัการเคลือ่นไหวข้อเข่าข้างทีผ่่าตดั พบว่า ส่วนใหญ่

มอีงศาการเหยยีด (extension) 0 องศา ร้อยละ 87.4  

และมีองศาการงอ (flexion) 91-110 องศา ร้อยละ 

37.9 องศาการงอ (flexion) 111-130 องศา ร้อยละ 

28.7 องศาการงอ (flexion) มากกาว่า 130 องศา  

ร้อยละ 8.1 และหลังผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อน  

ร้อยละ 94.3 ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3

ตารางที่ 2 ข้อมูลด้านการเจ็บป่วย

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
87 100.0 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว   
ต่่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 10 11.5 
5,001 – 10,000 บาท 31 35.6 
10,001 – 15,000 บาท 7 8.1 
15,001 – 20,000 บาท 18 20.7 
มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป 21 24.1 

สิทธิการรักษาพยาบาล   
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) 61 70.1 
เบิกได้จากรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 20 23.0 
ประกันสังคม 2 2.3 
ช่าระเงินครบ 4 4.6 

 
2. ข้อมูลด้านการเจ็บป่วย และการรักษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีข้อเข่าเสื่อมทั้ง 2 ข้าง  

ร้อยละ 64.4 อยู่ในระยะเวลาภายหลังการผ่าตัด 1- 6 เดือน ร้อยละ 29.9 ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 63.2 พิสัย
การเคลื่อนไหวข้อเข่าข้างที่ผ่าตัด พบว่า ส่วนใหญ่มีองศาการเหยียด (extension) 0 องศา ร้อยละ 87.4  และมี
องศาการงอ (flexion) 91-110 องศา ร้อยละ 37.9 องศาการงอ (flexion) 111-130 องศา ร้อยละ 28.7 องศาการ
งอ (flexion) มากกาว่า 130 องศา ร้อยละ 8.1  และหลังผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 94.3   ดังตาราง 2 
และตาราง 3 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลด้านการเจ็บป่วย  

ข้อมูลด้านการเจ็บป่วย  จ านวน(คน) ร้อยละ 
87 100.0 

จ านวนข้อเข่าที่เสื่อม   
1 ข้าง 31 35.6 
2 ข้าง 56 64.4 

ระยะเวลาหลังผ่าตัด   
1 สัปดาห์ 6 7.0 
2 สัปดาห์ 8 9.2 
3 สัปดาห์ 13 14.9 
1-6 เดือน 26 29.9 
7-12 เดือน 21 24.1 
12 เดือนขึ้นไป 13 14.9 

โรคประจ าตัว   
มี (ความดัน ,เบาหวาน ,ไขมันในเลือดสูง) 32 36.8 
ไม่มี 55 63.2 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลการรักษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
87 100.0 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว   
ต่่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 10 11.5 
5,001 – 10,000 บาท 31 35.6 
10,001 – 15,000 บาท 7 8.1 
15,001 – 20,000 บาท 18 20.7 
มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป 21 24.1 

สิทธิการรักษาพยาบาล   
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) 61 70.1 
เบิกได้จากรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 20 23.0 
ประกันสังคม 2 2.3 
ช่าระเงินครบ 4 4.6 

 
2. ข้อมูลด้านการเจ็บป่วย และการรักษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีข้อเข่าเสื่อมทั้ง 2 ข้าง  

ร้อยละ 64.4 อยู่ในระยะเวลาภายหลังการผ่าตัด 1- 6 เดือน ร้อยละ 29.9 ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 63.2 พิสัย
การเคลื่อนไหวข้อเข่าข้างที่ผ่าตัด พบว่า ส่วนใหญ่มีองศาการเหยียด (extension) 0 องศา ร้อยละ 87.4  และมี
องศาการงอ (flexion) 91-110 องศา ร้อยละ 37.9 องศาการงอ (flexion) 111-130 องศา ร้อยละ 28.7 องศาการ
งอ (flexion) มากกาว่า 130 องศา ร้อยละ 8.1  และหลังผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 94.3   ดังตาราง 2 
และตาราง 3 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลด้านการเจ็บป่วย  

ข้อมูลด้านการเจ็บป่วย  จ านวน(คน) ร้อยละ 
87 100.0 

จ านวนข้อเข่าที่เสื่อม   
1 ข้าง 31 35.6 
2 ข้าง 56 64.4 

ระยะเวลาหลังผ่าตัด   
1 สัปดาห์ 6 7.0 
2 สัปดาห์ 8 9.2 
3 สัปดาห์ 13 14.9 
1-6 เดือน 26 29.9 
7-12 เดือน 21 24.1 
12 เดือนขึ้นไป 13 14.9 

โรคประจ าตัว   
มี (ความดัน ,เบาหวาน ,ไขมันในเลือดสูง) 32 36.8 
ไม่มี 55 63.2 

ตารางที่ 1 (ต่อ)
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ตารางที่ 3 ข้อมูลด้านการรักษา
   

ตารางที ่3 ข้อมูลด้านการรักษา   

ข้อมูลด้านการรักษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
87 100.0 

พิสัยการเคลื่อนไหวข้อเข่าข้างที่ผ่าตัด (range of motion)   
องศาการเหยียด (extension)   

ต่่ากว่า 0 องศา 11 12.6 
0 องศา 76 87.4 

องศาการงอ (flexion)   
ต่่ากว่า 91 องศา 22 25.3 
91 – 110 องศา 33 37.9 
111 – 130 องศา 25 28.7 
มากกว่า 130 องศา 7 8.1 

ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด   
มี (ติดเชื้อ ,เส้นเลือดด่าอุดตัน) 5 5.7 
ไม่มี 82 94.3 

  
3. การปรับตัวของผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่าเทียม มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการปรับตัวโดยรวม

เท่ากับ 3.91± 1.22 ซึ่งอยู่ในระดับก าลังปรับตัว เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การปรับตัวด้าน
ร่างกาย มีการปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22±1.13 ส าหรับด้านอัตมโน
ทัศน์ ,ด้านบทบาทหน้าที่ และด้านพึ่งพาระหว่างกัน อยู่ในระดับก าลังปรับตัว มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.67±1.26, 3.53±1.26  และ3.85±1.12 ตามล าดับ ดังตาราง 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 4  การปรับตัวของผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยรวม และเฉพาะด้าน 

3. การปรบัตวัของผูป่้วยหลงัเปลีย่นข้อเข่าเทยีม 

มีค่าเฉลีย่ของคะแนนการปรบัตวัโดยรวมเท่ากบั 3.91± 

1.22 ซึง่อยูใ่นระดบัก�าลงัปรบัตวั เมือ่พจิารณารายด้าน

พบว่า การปรับตัวด้านร่างกาย มีการปรับตัวอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22±1.13 ส�าหรับ

ด้านอัตมโนทัศน์, ด้านบทบาทหน้าที่ และด้านพึ่งพา

ระหว่างกัน อยูใ่นระดบัก�าลงัปรบัตวั มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 

3.67±1.26, 3.53±1.26  และ3.85±1.12 ตามล�าดับ 

ดังตารางที่ 4

นิพนธ์ต้นฉบับ
ศราวุธ กันสืบ
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ตารางที่ 4 การปรับตัวของผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยรวม และเฉพาะด้าน 

การปรับตัว 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระดับการปรับตัว 
x̄   S.D 

การปรับตัวด้านร่างกาย 4.22 1.13 มีประสิทธิภาพ 
ด้านความต้องการออกซิเจน 4.76 0.55 มีประสิทธิภาพ 
ด้านโภชนาการ 4.14 1.06 มีประสิทธิภาพ 
ด้านการขับถ่าย 4.60 0.70 มีประสิทธิภาพ 
ด้านการมีกิจกรรมและการพักผ่อน 3.68 10.40 ก่าลังปรับตัว 
ด้านการป้องกัน 4.79 0.57 มีประสิทธิภาพ 
ด้านการรับความรู้สึก 4.05 1.26 มีประสิทธิภาพ 
ด้านน้่าและอิเลคโตรไลท์ 4.14 0.73 มีประสิทธิภาพ 

การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ 3.67 1.26 ก าลังปรับตัว 
อัตมโนทัศน์ด้านร่างกาย 3.66 1.45 ก่าลังปรับตัว 
อัตมโนทัศน์ส่วนบุคคล 3.68 1.15 ก่าลังปรับตัว 
ด้านความมั่นคงในตนเอง 3.43 1.13 ก่าลังปรับตัว 
ด้านปณิธานความคาดหวัง 3.91 1.17 ก่าลังปรับตัว 
ด้านศีลธรรม-จรรยา 3.26 1.18 ก่าลังปรับตัว 

การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ (ต่อ)    
ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 3.93 0.99 ก่าลังปรับตัว 

การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ 3.53 1.26 ก าลังปรับตัว 
บทบาทผู้ป่วย 4.16 0.88 มีประสิทธิภาพ 
บทบาทบิดา-มารดา/ สามี-ภรรยา 3.09 1.40 ก่าลังปรับตัว 
บทบาทการท่างาน 3.18 1.08 ก่าลังปรับตัว 

การปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน 3.85 1.12 ก าลังปรับตัว 
การปรับตัวโดยรวม 3.91 1.22 ก าลังปรับตัว 

 
4. กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่มาติดตามการรักษาหลังการผ่าตัด  จ านวน 87

คน พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 45.98 มีการปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ และร้อยละ 54 .02 อยู่ใน
ระดับก าลังปรับตัว ดังตาราง 5 

 
 
 
 

4. กลุม่ตวัอย่างเป็นผูป่้วยหลงัเปลีย่นข้อเข่าเทยีม 

ที่มาติดตามการรักษาหลังการผ่าตัด  จ�านวน 87 คน  

พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 45.98 มีการปรับตัวอย่าง 

มีประสิทธิภาพ และร้อยละ 54.02 อยู่ในระดับก�าลัง

ปรับตัว ดังตารางที่ 5

นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลการรักษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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ตารางที่ 5 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามระดับการปรับตัว

ตาราง 5  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการปรับตัว 
 

ระดับการปรับตัว จ านวน (n=87) ร้อยละ (100.0) 
การปรับตัวมีประสิทธิภาพ 40 45.98 
ก่าลังปรับตัว 47 54.02 
การปรับตัวไม่มีประสิทธิภาพ 0 0.0 
 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับการปรับตัวของผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่าเทียมอยู่ในระดับน้อย
ถึงปานกลาง โดยพบว่า ระดับการศึกษา ,รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ,ระยะเวลาภายหลังการผ่าตัด และพิสัย
การเคลื่อนไหวข้อเข่า: องศาการเหยียด และองศาการงอ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวโดยรวม  
และยังมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวในรายด้านทุกด้าน ส่วนอายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับการปรับตัว
โดยรวม และด้านบทบาทหน้าที่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตาราง 6 ส่วนเพศและสถานภาพสมรสไม่มี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวโดยรวม ดังตาราง 7 
 
ตาราง 6  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร กับการปรับตัวทั้ง 4 ด้าน 
 

ตัวแปร ด้านร่างกาย ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านบทบาท
หน้าที ่

ด้านการพึ่งพา
ระหว่างกัน โดยรวม 

- อายุ -0.21 -0.18 -0.27* -0.20 -0.22* 
-ระดับการศึกษา 0.46** 0.45** 0.53** 0.50** 0.52** 
-รายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัว 

 
0.21* 

 
0.22* 

 
0.25* 

 
0.24* 

 
0.25* 

- ระยะเวลาภายหลัง
การผ่าตัด 

 
0.57** 

 
0.56** 

 
0.59** 

 
0.61** 

 
0.63** 

- องศาการเหยียด 0.50** 0.48** 0.44** 0.46** 0.51** 
- องศาการงอ 0.66** 0.67** 0.56** 0.61** 0.69** 

 
* ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
* *ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตาราง 7  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับการปรับตัวของกลุ่มตัวอย่าง 
 

5. ความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรกบัการปรบัตวั 

ของผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่าเทียมอยู่ในระดับน้อยถึง

ปานกลาง โดยพบว่า ระดับการศึกษา, รายได้เฉลี่ย

ของครอบครัว, ระยะเวลาภายหลังการผ่าตัด และ

พิสัยการเคลื่อนไหวข้อเข่า: องศาการเหยียด และ

องศาการงอ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัว 

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร กับการปรับตัวทั้ง 4 ด้าน

ตาราง 5  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการปรับตัว 
 

ระดับการปรับตัว จ านวน (n=87) ร้อยละ (100.0) 
การปรับตัวมีประสิทธิภาพ 40 45.98 
ก่าลังปรับตัว 47 54.02 
การปรับตัวไม่มีประสิทธิภาพ 0 0.0 
 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับการปรับตัวของผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่าเทียมอยู่ในระดับน้อย
ถึงปานกลาง โดยพบว่า ระดับการศึกษา ,รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ,ระยะเวลาภายหลังการผ่าตัด และพิสัย
การเคลื่อนไหวข้อเข่า: องศาการเหยียด และองศาการงอ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวโดยรวม  
และยังมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวในรายด้านทุกด้าน ส่วนอายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับการปรับตัว
โดยรวม และด้านบทบาทหน้าที่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตาราง 6 ส่วนเพศและสถานภาพสมรสไม่มี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวโดยรวม ดังตาราง 7 
 
ตาราง 6  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร กับการปรับตัวทั้ง 4 ด้าน 
 

ตัวแปร ด้านร่างกาย ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านบทบาท
หน้าที ่

ด้านการพึ่งพา
ระหว่างกัน โดยรวม 

- อายุ -0.21 -0.18 -0.27* -0.20 -0.22* 
-ระดับการศึกษา 0.46** 0.45** 0.53** 0.50** 0.52** 
-รายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัว 

 
0.21* 

 
0.22* 

 
0.25* 

 
0.24* 

 
0.25* 

- ระยะเวลาภายหลัง
การผ่าตัด 

 
0.57** 

 
0.56** 

 
0.59** 

 
0.61** 

 
0.63** 

- องศาการเหยียด 0.50** 0.48** 0.44** 0.46** 0.51** 
- องศาการงอ 0.66** 0.67** 0.56** 0.61** 0.69** 

 
* ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
* *ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตาราง 7  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับการปรับตัวของกลุ่มตัวอย่าง 
 

* ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

* *ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

โดยรวม  และยังมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวใน

รายด้านทุกด้าน ส่วนอายุมีความสัมพันธ์ทางลบ

กับการปรับตัวโดยรวม และด้านบทบาทหน้าที่  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 6 ส่วนเพศและ

สถานภาพสมรสไม่มคีวามสมัพนัธ์กับการปรบัตวัโดยรวม  

ดังที่ตารางที่ 7

นิพนธ์ต้นฉบับ
ศราวุธ กันสืบ
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ตารางที่ 7  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับการปรับตัวของกลุ่มตัวอย่าง

ตัวแปร 
การปรับตัวของกลุ่มตัวอย่าง 

2 p-value มีประสิทธิภาพ 
(n=40) 

ก าลังปรับตัว 
(n=47) 

เพศ     
ชาย 12(13.8) 6(6.9) 0.293 0.064 
หญิง 28(32.2) 41(47.1)  

สถานภาพสมรส    
โสด/หม้าย/หย่า/แยก 12(13.8) 17(19.5) 0.014 0.543 
คู ่ 28(32.2) 30(34.5)   

 
สรุปผล และอภิปรายผล  

จากการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมีการเหยียด (extension) ที่ดีถึงร้อยละ 87.4และ
องศาการงอ (flexion)ที่ดี  ถึงร้อยละ 74.7 และพบภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดในเร่ืองการติดเชื้อและเส้น
เลือดด าอุดตัน ร้อยละ5.7 ประเด็นระดับการปรับตัวอยู่ในระดับก าลังปรับตัวและมีแนวโน้มไปในทางการ
ปรับตัวมีประสิทธิภาพ โดยการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยคะแนนการปรับตัวต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ 
และพบว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ระยะเวลาภายหลังการผ่าตัด และพิสัยการ
เคลื่อนไหวข้อเข่า มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว โดยรวมทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยมีการปรับตัวด้านร่างกายอยู่
ในระดับมีประสิทธิภาพ เพราะว่าผลจากการรักษาโดยการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่ท าให้อาการปวดเข่าจากภาวะ
ผิวข้อเข่าเสื่อมลดลงหรือไม่ปวดเลย  ระยะเวลาภายหลังการผ่าตัดมากขึ้น ความแข็งแรงและทนทานของข้อ
เข่าเทียมจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนเสมือนว่าเป็นข้อเข่าของผู้ป่วยเอง ท าให้สามารถใช้ข้อเข่ าในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ได้มากขึ้น มีความคล่องตัวและกระฉับกระเฉงในการเคลื่อนไหว (4,7) ประกอบกับผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยของ
องศาการเหยียดและการงอเข่า อยู่ในช่วงที่สามารถท ากิจกรรมพื้นฐานที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันได้   ส่วน
การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ ด้านบทบาทหน้าที่ และด้านการพึ่งพาระหว่างกัน อยู่ในระดับก าลังปรับตัว 
ทั้งนี้เน่ืองจากผู้ป่วยรับรู้ว่าข้อเข่าเทียมไม่ใช่อวัยวะจริงตามธรรมชาติ จึงต้องมีการปฏิบัติตามแผนการรักษา
และดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอันจะมีผลต่อข้อเข่าใหม่ รวมทั้งต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ต่างๆให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยบางส่วนเกิดความรู้สึกเครียด 
วิตกกังวลกลัว และไม่มั่นใจในภาวะสุขภาพของตนเอง (8,9) ดังนั้นจึงต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นในการที่
จะปรับตัวไปสู่การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ  ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับการปรับตัวของผู้ป่วย
หลังเปลี่ยนข้อเข่าเทียม พบว่าระดับการศึกษา ,รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ,ระยะเวลาภายหลังการผ่าตัด กับ
พิสัย องศาการเหยียดงอหลังผ่าตัด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัว ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยที่มีระดับ
การศึกษาสูงและมีรายได้สูงมีจะความเข้าใจ การรับรูแ้ละการเตรียมพร้อมมากกว่าผู้ป่วยที่มีการศึกษาต่ าและ
รายได้ต่ า  ซึ่งรายได้ที่เพียงพอจะสามารถตอบสนองความจ าเป็นพ้ืนฐานของชีวิต และเอ้ืออ านวยสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลตนเองในระหว่างการเจ็บป่วย(10)  ระยะเวลาหลังการผ่าตัดที่นานขึ้นจะท าให้ผู้ป่วยหลัง

สรุปผล และอภิปรายผล 

จากการศกึษา พบว่า ผู้ป่วยหลังเปล่ียนข้อเข่าเทยีม 

มีการเหยียด (extension) ที่ดีถึงร้อยละ 87.4 และ

องศาการงอ (flexion) ที่ดี  ถึงร้อยละ 74.7 และ

พบภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดในเรื่องการติดเชื้อ

และเส้นเลือดด�าอุดตัน ร้อยละ 5.7 ประเด็นระดับ

การปรับตัวอยู่ในระดับก�าลังปรับตัวและมีแนวโน้ม

ไปในทางการปรับตัวมีประสิทธิภาพ โดยการปรับตัว 

ด้านบทบาทหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยคะแนนการปรับตัว 

ต�่ากว่าด้านอื่นๆ และพบว่า อายุ ระดับการศึกษา  

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ระยะเวลาภายหลัง 

การผ่าตัด และพิสัยการเคลื่อนไหวข้อเข่า มีความ

สัมพันธ์กับการปรับตัว โดยรวมทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วย

มีการปรับตัวด้านร่างกายอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพ 

เพราะว่าผลจากการรกัษาโดยการเปลีย่นข้อเข่าเทยีม

ที่ท�าให้อาการปวดเข่าจากภาวะผิวข้อเข่าเสื่อมลดลง

หรือไม่ปวดเลย  ระยะเวลาภายหลงัการผ่าตดัมากขึน้ 

ความแข็งแรงและทนทานของข้อเข่าเทียมจะค่อยๆ 

เพิ่มขึ้นจนเสมือนว่าเป็นข้อเข่าของผู้ป่วยเอง ท�าให้

สามารถใช้ข้อเข่าในการท�ากิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น  

มคีวามคล่องตวัและกระฉบักระเฉงในการเคลือ่นไหว (4,7)  

ประกอบกบัผูป่้วยมค่ีาเฉลีย่ขององศาการเหยียดและ

การงอเข่า อยู่ในช่วงที่สามารถท�ากิจกรรมพื้นฐาน

ที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันได้  ส่วนการปรับตัวด้าน

อัตมโนทัศน์ ด้านบทบาทหน้าที่ และด้านการพึ่งพา

ระหว่างกัน อยู่ในระดับก�าลังปรับตัว ทั้งนี้เนื่องจาก 

ผูป่้วยรบัรูว่้าข้อเข่าเทยีมไม่ใช่อวยัวะจริงตามธรรมชาติ 

จงึต้องมีการปฏิบตัติามแผนการรักษาและดแูลตนเอง 

อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอันจะ

มีผลต่อข้อเข่าใหม่ รวมทั้งต้องปรับเปลี่ยนบทบาท

หน้าที่ต่างๆ ให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ ส่งผลให้

ผู้ป่วยบางส่วนเกิดความรู้สึกเครียด วิตกกังวลกลัว 

และไม่ม่ันใจในภาวะสุขภาพของตนเอง(8,9) ดังนั้น 

จงึต้องใช้ระยะเวลาท่ียาวนานขึน้ในการทีจ่ะปรบัตวัไป

สู่การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ  ส�าหรับความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรกับการปรับตัวของผู้ป่วยหลังเปลี่ยน

ข้อเข่าเทียม พบว่าระดับการศึกษา, รายได้เฉลี่ยของ

ครอบครวั ,ระยะเวลาภายหลงัการผ่าตดั กบัพสิยั องศา

การเหยียดงอหลังผ่าตัด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

การปรับตัว ท้ังนี้เนื่องจากผู้ป่วยที่มีระดับการศึกษา

สูงและมีรายได้สูงมีจะความเข้าใจ การรับรู้และการ 

เตรยีมพร้อมมากกว่าผูป่้วยทีม่กีารศึกษาต�า่และรายได้ต�า่  

ซึง่รายได้ทีเ่พียงพอจะสามารถตอบสนองความจ�าเป็น 

พืน้ฐานของชวีติ และเอือ้อ�านวยส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

การดแูลตนเองในระหว่างการเจบ็ป่วย (10)  ระยะเวลาหลงั

การผ่าตดัท่ีนานข้ึนจะท�าให้ผู้ป่วยหลังเปล่ียนข้อเข่าเทียม 

มีการปรับตัวดีข้ึน เนื่องจากการปรับตัวของกล้าม

เนื้อและความเจ็บปวดที่ลดน้อยลงตามระยะเวลา 

การรักษา ผู้ที่มีพิสัยการเคลื่อนไหวข้อเข่ามากจึงมี

การปรับตัวโดยรวมดีกว่าผู้ที่มีพิสัยการเคลื่อนไหว 

นิพนธ์ต้นฉบับ
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ข้อเข่าน้อย ซึง่เพยีงพอทีจ่ะท�ากจิกรรมในชวีติประจ�า

วนัได้เป็นอย่างดี(11)  แต่อายมุคีวามสมัพนัธ์ทางลบกับ

การปรับตัว เนือ่งมาจากผูป่้วยหลงัเปลีย่นข้อเข่าเทยีม

ที่มีอายุน้อยจะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อ 

รวมทัง้การเคลือ่นไหวและการทรงตวัได้ดกีว่าผูป่้วยที่

มอีายมุาก  ท�าให้ผูท้ีม่อีายนุ้อยได้รบัประโยชน์จากการ

เปลี่ยนข้อเข่าเทียมในด้านความปวด การท�างานของ

ข้อเข่า และการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นกว่าผู้ที่มีอายุมาก(8)   

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้ : ควร

ส่งเสริมหรอืให้ความสนใจในการดแูลผูป่้วยทีม่อีายมุาก 

ระดบัการศึกษาต�า่ และรายได้ต�า่ ก่อนเข้ากระบวนการ

รกัษาด้วยการผ่าตดั โดยให้ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ

โรค วิธีการผ่าตัด การบริหารเข่าและฝึกทักษะในการ 

ใช้ชีวิตประจ�าวัน ร่วมกับญาติให้มีส่วนร่วมในการ 

เตรยีมพร้อมตัง้แต่ก่อนผ่าตดัเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยในการ

รับรู้ข้อมูล และฝึกทักษะในการดูแลตัวเองหลังผ่าตัด

2. ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัครัง้ต่อไป: ควรมี

การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยขณะอยู่

โรงพยาบาล ความพึงพอใจต่อการรักษาที่ได้รับ และ 

มีการศึกษาผลในระยะยาวเกี่ยวกับความสามารถ 

ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน

กิตติกรรมประกาศ

การศกึษานีผู้ว้จิยัขอขอบพระคณุ นายแพทย์วชิญ์   

สิริโรจน์พร ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลฝางที่ได้อนุญาต

ให้ท�าการศึกษาและให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด 

การวิจัยครั้งนี้ส�าเร็จได้ด้วยดี   ด้วยความร่วมมือของ 

เจ้าหน้าท่ีประจ�าแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ  

โรงพยาบาลฝาง  อ�าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  

ทุกท่านที่คอยช่วยเหลือและเป็นก�าลังใจสนับสนุน

ให้การศึกษาส�าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทคัดย่อ
ความเป็นมา

ภาวะน�า้เกิน (Volume Overload) ในผูป่้วยล้างไตทางช่องท้องเป็นภาวะแทรกซ้อนทีพ่บได้บ่อยซึง่ถ้าปล่อย
ให้เกิดภาวะน�้าเกินอยู่เป็นเวลานาน  จะท�าให้เกิดโรคทางด้านหัวใจและหลอดเลือดตามมา ส่งผลกระทบต่ออัตรา
การเจ็บป่วย อัตราการเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยเหล่านี้
วัตถุประสงค์

 เพื่อหาลักษณะเสี่ยงที่ท�าให้เกิดภาวะน�้าเกินในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง  
วิธีการศึกษา

เป็นการศกึษาแบบ  Prognostic determinant  Research  ชนดิ prospective case  control ทีห้่องล้างไต 
ทางช่องท้อง โรงพยาบาลพะเยา ในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ�าบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทาง
ช่องท้อง ระหว่างมีนาคม 2559 ถึง กันยายน 2559 ท�าการศึกษาโดย รวบรวมข้อมูลทั่วไป การบริโภคอาหารและ
น�้าดื่ม ปริมาณปัสสาวะ ความสม�่าเสมอในการล้างไต ระดับพลาสมาอัลบูมิน (serum albumin) ความดันโลหิต 
และโรคร่วม วิเคราะห์ลักษณะเสี่ยงของการเกิดภาวะน�้าเกินด้วย Sterotype logistic model
ผลการศึกษา

ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องจ�านวน 117 ราย แบ่งระดับการบวมออกเป็น 4 กลุ่ม หลังจากวิเคราะห์ลักษณะ
เสีย่งของการเกดิภาวะน�า้เกนิด้วย Sterotype logistic model พบว่า เพศหญิงมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิภาวะน�า้เกนิได้
มากกว่าเพศชาย 1.95 เท่า  BMI มากกว่า 23 มีความเสี่ยง 3.9 เท่า  ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตมากกว่า 100 mmHg 
มีความเสี่ยง 6.10 เท่า และมีปัสสาวะน้อยกว่า 200 cc มีความเสียงที่จะเกิดภาวะน�้าเกิน 2.3 เท่า  

ลักษณะ OR 95%CI p-value

เพศหญิง 1.95 0.98  -  3.88 0.056

BMI มากกว่า 23 3.89 1.86  -  8.15 < 0.001

ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตมากกว่า 100 mmHg 6.10 2.80  -  13.32 < 0.001

ปริมาณปัสสาวะน้อยกว่า 200 cc/วัน 2.30 0.89  -  5.98 0.087
สรุปผลและเสนอแนะ

ลักษณะเสี่ยงผู้ป่วยล้างไตทางช่องทอ้งที่มีโอกาสเกิดอาการบวมได้แก่ เพศหญิง  BMI มากกว่า 23   ค่าเฉลี่ย
ความดันโลหิตมากกว่า 100 mmHg และมีปริมาณปัสสาวะน้อยกว่า 200 ซีซี ผู้ป่วยที่มีลักษณะเสี่ยงดังกล่าวควร
ตระหนักและควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อป้องกันภาวะน�้าเกิน
ค�าส�าคัญ  การล้างไตทางช่องท้อง ภาวะน�้าเกิน Volume Overload

*หน่วยไตเทียม ห้องล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลพะเยา
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ABSTRACT 
BACKGROUND

Volume overload is a common complication in peritoneal dialysis patients.  Uncontrolled 
volume overload can induce cardiovascular heart disease.  This increase the morbidity and 
mortality rate among ESRD ( End Stage Renal Disease) patients undergoing CAPD (Continues 
Ambulatory Peritoneal Dialysis).  Thus, it leads to an increase of cost of treatment.       
OBJECTIVE

The aim of the study was to examine the risk factors which induce volume overload in 
ESRD patients undergoing CAPD.
METHODS

A cross-sectional descriptive study was applied to the sample group of 87 patients with 
osteoThe study was done as prognostic determinant research design ( prospective case-control).  
The participants were End-Stage Renal Disease patients undergoing CAPD during March 2016 to 
September 2016.  There were two parts of  information.  The first was about general data (age, 
gender),  The second was about consumption of food and drinking water, the volume of urine, 
the frequency of CAPD, serum albumin level, Blood pressure and diseases. Data analysis was 
done by Stereotype logistic model
RESULTS

There were 117 participants in four categories.   The risk factors of volume overload were 
analysis by using Stereotype logistic model.  The findings showed that female had a higher risk 
than male at 1.95 times.  Participants who had BMI > 23 had an increased risk at 3.9 times.   
Patients with mean Arterial blood pressure > 100 mmHg had a 6.10 times higher risk.  Patients 
with an urine volume < 200 cc had an increased risk at 2.3 times. 

Characteristics OR 95%CI p-value

Female 1.95 0.98  -  3.88 0.056

BMI >23 3.89 1.86  -  8.15 < 0.001

MAP > 100 mmHg 6.10 2.80  -  13.32 < 0.001

Urine volume < 200 cc/day 2.30 0.89  -  5.98 0.087
CONCLUSTONS AND DISCUSSIONS

Volume overload has high risk among female, BMI > 23, MAP >100 mmHg and urine volume 
< 200 cc /day.  Thus, ESRD undergoing CAPD patients with high risks should control and prevent 
volume overload. 
KEYWORDS Continues  Ambulatory Peritoneal dialysis, Volume Overload     
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ความเป็นมา

โรคไตเรือ้รงัเป็นโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัทีจ่ดัได้ว่าเป็น

ปัญหาด้านสาธารณสขุส�าคญัระดบัต้นๆ ของประเทศ  

เป็นโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง นอกจากจะ 

ก่อให้เกดิความสญูเสยีอย่างมหาศาลแก่ประชาชนและ 

ประเทศชาติแล้ว ปัญหายังมีแนวโน้มจะทวีความ 

รุนแรงเพ่ิมขึ้นในอนาคต ดังจะเห็นได้จากจ�านวน 

ผูป่้วยไตเรือ้รงัระยะสดุท้ายทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการบ�าบดั

ทดแทนไตมปีริมาณเพิม่มากข้ึนทกุ ๆ  ปี ผลการส�ารวจ

ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจ�าปี 

พ.ศ.2559 พบผูป่้วยไตเรือ้รงัท่ีได้รบัการบ�าบดัทดแทน 

ไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและล้างไต

ทางช่องท้องในอัตราส่วนร้อยละ 46:50 

การรักษาโรคไตเร้ือรังในระยะแรกๆ หรือใน

ระยะที่ 1-3 จะเป็นการรักษาแบบประคับประคอง

เพื่อชะลอความเสื่อมของไต แต่เมื่อโรคด�าเนินเข้าสู ่

ระยะสุดท้ายแล้ว การรักษาจะเป็นการรักษาแบบ 

ประคับประคองร่วมกับการบ�าบัดทดแทนไต      

การรกัษาด้วยการบ�าบดัทดแทนไต ประกอบด้วย 

การฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม (hemodialysis : HD)  

การล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (continuous 

ambulatory peritoneal dialysis : CAPD) และ

การปลูกถ่ายไต (kidney transplantation : KT)     

ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ได้รับ

การล้างไตทางช่องท้อง

การล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเน่ือง (CAPD)  

เป็น 1 ใน 3 วิธี ของการบ�าบัดทดแทนไตโดยการใส่

น�า้ยาค้างไว้ในช่องท้อง ให้มกีารแลกเปลีย่นน�า้และของ

เสียระหว่างเลือดและน�า้ยาล้างไตในช่องท้องผ่านทาง

ผนังเย่ือบชุ่องท้อง (Peritoneal membrane) เม่ือครบ

เวลาก็ปล่อยน�้ายาเก่าทิ้ง แล้วใส่น�้ายาใหม่เข้าไปใหม่  

ท�าต่อเนื่องทุกวัน โดยท�าวันละ 4-5 รอบ ค้างน�้ายา

ไว้ในช่องท้อง 4-6 ชั่วโมง วิธีนี้ผู้ป่วยสามารถล้างไต

ได้ด้วยตนเองที่บ้านหลังจากได้รับการฝึกสอนจาก

พยาบาล ก่อให้เกิดความผาสุกในชีวิต มีความเป็น

อสิระมากกว่าการฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม ทีต้่อง

มาฟอกที่โรงพยาบาลอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง

ภาวะน�า้เกนิ (Volume Overload)  เป็นภาวะ

ที่ร่างกายมีปริมาตรน�้านอกเซลล์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

จงึท�าให้เกดิน�า้คัง่ในส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย มลีกัษณะ

เฉพาะ คือ น�้าหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีอาการ

บวมเฉพาะทีห่รอืบวมทัว่ตวั บวมกดบุม๋  ภาวะน�า้เกนิ 

ในผูป่้วยล้างไตทางช่องท้องเป็นภาวะแทรกซ้อนพบได้บ่อย 

เกิดเนื่องมาจากผู้ป่วยได้รับน�้ามากเกินไป โดยผู้ป่วย

บางรายเข้าใจว่าการรกัษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง

อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  สามารถขับเอาน�้าส่วนเกิน

ออกได้อย่างต่อเนือ่งอยูแ่ล้ว จงึท�าให้ดืม่น�า้หรอืบรโิภค

อาหารเค็มตามความต้องการของตนเองมากเกินไป  

บางรายเกิดจากไตขับน�้าส่วนเกินได้น้อยลงเนื่องจาก 

การเสื่อมหน้าที่ของไตที่เหลืออยู่ (Residual Renal  

Function) ท�าให้ปรมิาณปัสสาวะต่อวนัลดลง ซึง่อาจ 

เป็นการเสื่อมตามธรรมชาติของการด�าเนินของ 

โรคไต หรืออาจจากไตได้รับสารท่ีเป็นพิษต่อไต  

ในขณะเดยีวกันอาจเกดิจากค�าส่ังการรกัษาทีไ่ม่เหมาะสม  

เช่น ชนิดของน�้ายา จ�านวนถุงน�้ายาและปริมาตรของ

น�้ายาท่ีใช้ต่อวัน หรืออาจเกิดจากความร่วมมือของ

ผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค�าสั่งการรักษาไม่ดีพอ 

(noncompliance)1 โดยเฉพาะเกี่ยวกับค�าสั่งการ

รักษาในด้านการเปลี่ยนถ่ายน�้ายา และ การใส่น�้ายา 

ค้างในท้องนาน (long dwell time) ท�าให้น�้ากลับ 

เข้าสูร่่างกายตามเดมิ มผีลท�าให้ได้ปรมิาณน�า้ทีด่งึออกมา  

(Ultrafiltration : UF) น้อยเกินไป  

จากการศึกษาของ Euro BCM study2 พบ

ร้อยละ 60 มี ภาวะน�้าเกิน และร้อยละ 25 มีภาวะ

น�้าเกินอย่างรุนแรง  และโดยความรุนแรงของภาวะ

น�้าเกิน จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ล้างไต โดยจะเริ่ม

สังเกตพบอาการทางคลินิกของภาวะน�้าเกินในปีที่ 2 

ของการล้างไตทางช่องท้อง

การแก้ไขภาวะน�า้เกนิเป้าหมายการแก้ไขภาวะ

น�้าเกินในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง คือ ลดอัตราการ

เสยีชวีติจากโรคหวัใจ  สามารถควบคมุความดนัโลหติ

ได้ง่ายขึ้นใช้ยาลดความดันโลหิตน้อยลง โดยสามารถ

ท�าได้ดั้งนี้
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1.  เพิ่มปริมาณน�้าที่ดึงออกมา  จากการศึกษา

ของ Ates และคณะ2 พบว่ายิง่ผู้ป่วยมกีารดึงน�า้ออกมาก  

(total  fluid removal) ยิง่มอีตัราการรอดชวีติสงู พบ

อัตราการรอดชีวิตสูงที่สุดในกลุ่มที่มี การดึงน�้าออก

มากกว่า 2,035 ซีซี. และต�่าสุดในผู้ป่วยท่ีมีปริมาณ

การดึงน�้าออกน้อยกว่า 1,265 ซีซี. เช่นเดียวกับการ

ศึกษาของ EAPOS พบว่าผู้ป่วยที่มีปริมาณ การดึงน�้า

ออกมากกว่าวันละ 750 ซีซี. มีอัตรารอดชีวิตสูงขึ้น 

และยงัมกีารศกึษาของ NECOSAD2 พบว่าค่าปรมิาณ

น�า้ทีดึ่งออกมาเป็นปัจจยัส�าคัญส่งผลโดยตรงต่ออัตรา 

การรอดชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งสามารถเพ่ิมปริมาณน�้า 

ที่ดึงออกมาได้โดย

 - เพิ่มจ�านวนรอบของการล้างไต หรือลด

ระยะเวลาในการค้างน�า้ยาในช่องท้อง ในกรณทีีผู่ป่้วย

มลีกัษณะของเยือ่บชุ่องท้องเป็นชนดิทีย่อมให้สารน�า้ 

ผ่านอย่างรวดเร็ว (high transporter)3 เนื่องจาก

ปรมิาณน�า้ทีดึ่งออกมาจะมคีวามแปรผนักบัระยะเวลา

ค้างน�้ายาในช่องท้อง

 - เพิ่มความเข้มข้นของน�้ายาใช้ในกรณีที่

ต้องการดงึน�า้ออกจากร่างกายอย่างรวดเรว็และต้องการ

ให้ได้น�า้ทีด่งึออกมาในปรมิาณมากๆ ส่วนใหญ่จะใช้ใน 

ระยะเฉียบพลันที่ผู้ป่วยมาด้วยภาวะน�้าเกินมากๆ   

มีอาการและอาการแสดงของน�้าท่วมปอด

 -  ใช้น�้ายา icodextrin solution จาก

การศึกษาของ  Davies2 และคณะพบว่า icodextrin 

สามารถเพิ่มปริมาณน�้าที่ดึงออกมา แต่ไม่มีผลในการ

ช่วยลดความดันโลหิต 

2. เพิ่มปริมาณปัสสาวะโดยการบริหารยา 

ขับปัสสาวะ จากการศึกษาของ Medcalf และคณะ2  

พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาขับปัสสาวะวันละ 250 mg.   

ต่อเนือ่งเป็นเวลา 1 ปี  สามารถเพ่ิมปรมิาณปัสสาวะได้  

354 ซซีี. รวมทัง้ยาขบัปัสสาวะยงัสามารถเพิม่ปรมิาณ

การก�าจดัเกลอืโซเดยีม และโพแทสเซยีมทางไตได้อกีด้วย

3. จ�ากัดปริมาณน�้าที่ดื่ม จากการศึกษาของ  

Tzamuloukas และคณะ4 พบว่า การไม่จ�ากดัอาหาร

ตามค�าแนะน�า หรือผู้ป่วยยังบริโภคน�้าเท่ากับช่วง 

ก่อนที่จะล้างไต เป็นสาเหตุส�าคัญท�าให้ผู้ป่วยเกิด

อาการทางคลินิกของภาวะน�้าเกิน 

4. จ�ากดัเกลือในอาหาร  แนะน�าให้ผูป่้วยจ�ากดั

ปริมาณเกลอืโซเดยีมท่ีรับประทานไม่เกินวันละ 1,500 

มลิลกิรัม Gunal และคณะ2 ท�าการจ�ากัดเกลอืในอาหาร 

ผู้ป่วยล้างไตที่มีความดันโลหิตสูง พบว่า ร้อยละ 43 

มีความดันโลหิตลดลงอยู่ระดับปกติโดยไม่ต้องใช้ยา 

5. เพ่ิมปริมาณการขับเกลือออกจากร่างกาย   

โดยขับออกทางปัสสาวะ จากการให้ยาขับปัสสาวะ

และขับออกทางน�้ายาล้างไตที่ดึงน�้าส่วนเกินออกมา

ผูป่้วยทีม่ภีาวะน�า้เกนิจะมอีาการ5 แตกต่างกนัไป 

เช่น ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อหัวใจโต บวมบริเวณ

ต่างๆ ของร่างกาย มภีาวะPulmonary congestion, 

Pleural effusion และเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด  

มีผลต่ออัตราการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิต  

ส่งผลกระทบต่องบประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาเพ่ิมขึน้

จากข้อมูลของหน่ายงานปี 25586 พบภาวะน�้าเกินใน 

ผูป่้วยล้างไตทางช่องท้องเป็นสาเหตุอนัดบัที ่2 รองจาก 

ภาวะเยือ่บชุ่องท้องอกัเสบ (Peritonitis) ทีท่�าให้ผูป่้วย

ต้องนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล คดิเป็นร้อยละ 25  

ในจ�านวนน้ีมผีูป่้วยจ�านวน 7 ราย ต้องใส่ท่อเครือ่งช่วย 

หายใจ และนอนพักรักษาในหอผู้ป่วยหนัก (ICU)  

จากการศกึษาทีผ่่านมาพบว่าสาเหตทุีท่�าให้เกดิภาวะ

น�้าเกินในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ได้แก่ การบริโภค

อาหารเค็ม โรคร่วม ความสม�่าเสมอในการล้างไต1  

ซ่ึงเป็นการศึกษาในต่างพ้ืนที่ อาจมีสภาวะแวดล้อม  

วัฒนธรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน แต่การศึกษา 

ในลักษณะนี้ ในบริบทพื้นท่ีของโรงพยาบาลพะเยา 

ยังไม่เคยท�า ดงัน้ันผูว้จัิยจึงต้องการศึกษาลกัษณะเสีย่ง

ท่ีท�าให้เกิดภาวะน�า้เกนิในผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วย

การล้างไตทางช่องท้อง  โรคร่วม และอืน่ๆ  ทีอ่าจเป็น

ปัจจัยเสีย่งต่อการเกิดภาวะน�า้เกนิในผูป่้วยล้างไตทาง

ช่องท้อง เพื่อน�าลักษณะเสี่ยงที่ค้นพบจากการศึกษา

ไปใช้ประกอบในการดูแลป้องกัน เฝ้าระวัง เพิ่มความ

ตระหนักในการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วย 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ดอนค�า แก้วบุญเสริฐ, เพ็ญศรี อุทธโยธา
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วัตถุประสงค์: เพื่อหาลักษณะเสี่ยงที่ท�าให้เกิดภาวะ

น�้าเกินในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 

วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบ  Prognostic 

determinant  Research ชนิด prospective case  

control ทีห้่องล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลพะเยา 

ในผูป่้วยไตเรือ้รงัระยะสดุท้ายทีไ่ด้รบัการบ�าบดัทดแทน

ไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง ระหว่าง มีนาคม 

2559 ถึง กันยายน 2559 โดยรวบรวมข้อมูลทั่วไป              

การบริโภคอาหารและน�้าดื่ม ปริมาณปัสสาวะ ความ

สม�า่เสมอในการล้างไต  ปริมาณน�า้ เข้า –ออก (Intake/

Output) ระดับพลาสมาอัลบูมิน ความดันโลหิตและ

โรคร่วม วิเคราะห์ลักษณะเสี่ยงของการเกิดภาวะ 

น�้าเกินด้วย  logistic model

ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

ผูป่้วยล้างไตทางช่องท้องทีม่ารกัษาทีโ่รงพยาบาล

พะเยา มีจ�านวน 117 ราย พบมีภาวะน�้าเกินบวม 3+ 

เป็นชาย : หญิง เท่ากับ 1 : 2 คิดเป็นร้อยละ 33.3 : 

66.7 ผู้ป่วยที่มี BMI มากกว่า 23 มีภาวะน�้าเกินบวม 

3+ เป็น 2 เท่าของผู้ป่วยที่มี BMI น้อยกว่า 23 ส่วน

อาย ุอาชพี รายได้และระยะเวลาทีล้่างไตทางช่องท้อง

จนถงึปัจจุบนั พบว่าไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการเกดิภาวะ

น�้าเกินบวม 3+ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1  ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยจ�าแนกตามระดับน�้าเกิน  

 
 

ตารางท่ี 1  ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยจ้าแนกตามระดับน้้าเกิน 
   

ข้อมูลทั่วไป 

ลักษณะบวม 

p-value ไม่บวม บวม1+ บวม2+ บวม3+ 
N=41 N=55 N=18 N=3 
n(%) n(%) n(%) n(%) 

เพศ     0.056 
  หญิง 18(43.9) 26(47.3) 11(61.1) 2(66.7)  
  ชาย 23(56.1) 29(52.7) 7(38.9) 1(33.3)  
อาย ุ      
  น้อยกว่า46 ปี 4(9.8) 11(20.0) 3(16.7) 1(33.3)  
  46-60 ปี 17(41.5) 19(34.6) 7(38.9) 1(33.3)  
  มากกว่า60 ปี 20(48.8) 25(45.5) 8(44.4) 1(33.4)  
เฉลี่ย (±SD) 59.1(±12.5) 56.0(±11.3) 55.0(±12.1) 50.0(±11.5) 0.363 
BMI      
  น้อยกว่า 23 34(82.9) 33(60.0) 5(27.8) 1(33.3)  
  มากกว่า 23 7(17.1) 22(40.0) 13(72.2) 2(66.7)  
  เฉลี่ย (±SD) 20.3(±2.7) 22.6(±2.4) 24.9(±3.2) 25.1(±2.1) < 0.001* 
อาชีพ      
  ไม่ได้ท างาน 23(56.1) 29(52.7) 10(55.6) 3(100.0)  
  ธุรกิจส่วนตัว 4(9.8) 4(7.3) 2(11.1) 0(0.0)  
  เกษตรกรรม 13(31.7) 18(32.7) 4(22.2) 0(0.0)  
  รับจ้าง 1(2.4) 4(7.3) 2(11.1) 0(0.0)  
รายได้ต่อเดือน (บาท)      
  น้อยกว่า5,000 41.0(100.0) 52(94.6) 18(100.0) 3(100.0)  
  5,000-10,000  0.0(0.0) 2(3.6) 0(0.0) 0.0(0.0)  
  มากกว่า 10,000 0.0(0.0) 1(1.8) 0(0.0) 0.0(0.0)  
ระยะเวลาทีล่้างไต (เดือน)      
  12 11(26.8) 19(34.6) 5(27.8) 0(0)  
  60 21(51.2) 25(45.5) 10(55.6) 2(66.7)  
  มากกว่า 60 9(22.0) 11(20.0) 3(16.7) 1(33.3)  
เฉลี่ย (±SD) 37.0(±31.9) 33.3(±29.2) 37.1(±29.2) 37.7(±21.7) 0.864 

 
ลักษณะการบริโภคอาหาร 
 ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่รับประทานอาหารแปรรูป  และใส่เคร่ืองปรุงรสมากกว่า 1 อย่าง 
ดื่มน้้าน้อยกว่า 500 ซีซี.ต่อวัน ไม่มีปัสสาวะ มีโอกาสเกิดภาวะน้้าเกินบวม1+ (ตารางที่ 2) 
 
 
 
 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ลักษณะเสี่ยงของการเกิดภาวะน�้าเกิน (Volume Overload) ในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ล้างไตทางช่องท้องโรงพยาบาลพะเยา



128 >>เชียงรายเวชสาร :: CHIANGRAI MEDICAL JOURNAL

ลักษณะการบริโภคอาหาร

ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่รับประทานอาหาร

แปรรูป และใส่เครื่องปรุงรสมากกว่า 1 อย่าง

ตารางที่ 2 ลักษณะการบริโภคอาหาร  

ความสม�่าเสมอในการรักษา

ผูป่้วยล้างไตทางช่องท้องล้างไตน้อยกว่า 4 รอบ

ต่อวัน ค้างน�้ายาไว้ในช่องท้องน้อยกว่า 5 ชั่วโมงและ

ดื่มน�้าน้อยกว่า 500 ซีซี.ต่อวัน ไม่มีปัสสาวะ มี

โอกาสเกิดภาวะน�้าเกินบวม 1+ (ตารางที่ 2)
 

 

ตารางท่ี 2    ลักษณะการบริโภคอาหาร   

 

ข้อมูลทั่วไป 

ลักษณะบวม 
p-

value 
ไม่บวม บวม1+ บวม2+ บวม3+ 
N=41 N=55 N=18 N=3 
n(%) n(%) n(%) n(%) 

การรับประทานอาหาร     0.844 
  ใส่เครื่องปรุงรสอย่างเดียว 1(2.4) 0(0) 0(0) 0(0)  
  ซือ้ส าเร็จรูป 1(2.4) 1(1.8) 0(0) 0(0)  
  ใส่เครื่องปรุงรสมากกว่า 1 39(95.1) 54(98.2) 18(100.0) 3(100.0)  
อาหารแปรรูป     0.837 
  ไม่ทาน 0(0) 1(1.8) 0(0) 0(0)  
  ไส้กรอก  1(2.4) 1(1.8) 0(0) 0(0)  
  อาหารตากแห้ง 5(12.2) 10(18.2) 1(5.6) 1(33.3)  
  ขนมปัง  1(2.4) 1(1.8) 0(0) 0(0)  
  ทานมากกว่า 1 34(82.9) 42(76.4) 17(94.4) 2(66.7)  
น้ าดื่ม/เครื่องดื่ม (cc)/วัน     0.039 
   ≤500  29(70.7) 44(80.0) 18(100.0) 3(100.0)  
   >500 12(29.3) 11(20.0) 0(0) 0(0)  
เฉลี่ย (±SD) 543.9(±242.7) 482.3(±274.1) 355.6(±113.6) 383.3(±104.1) 0.006 
ปริมาณปัสสาวะใน 1 วัน (ซีซี)     0.087 
  ไม่ม ี 17(41.5) 23(41.8) 11(61.1) 2(66.7)  
  <200  7(17.1) 9(16.4) 3(16.7) 0(0)  
  200-500 8(19.5) 13(23.6) 3(16.7) 1(33.3)  
  >500  9(22.0) 10(18.2) 1(5.6) 0(0)  
เฉลี่ย (±SD) 276.8(±321.0) 269.1(±330.2) 138.9(±245.3) 83.3(±144.3) 0.269 

 
    ความสม่ าเสมอในการรักษา 
                ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องล้างไตน้อยกว่า 4 รอบต่อวัน ค้างน้้ายาไว้ในช่องท้องน้อยกว่า 5 ชั่วโมง
และปริมาณน้้าที่ดึงออกจากการล้างไตได้น้อยกว่า 500 วีซี. มีโอกาสเกิดภาวะน้้าเกินบวม1+(ตารางที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรมิาณน�า้ทีด่งึออกจากการล้างไตได้น้อยกว่า 500 ซซี.ี  

มีโอกาสเกิดภาวะน�้าเกินบวม 1+ (ตารางที่ 3)

นิพนธ์ต้นฉบับ
ดอนค�า  แก้วบุญเสริฐ, เพ็ญศรี  อุทธโยธา
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ตารางที่ 3 ความสม�่าเสมอในการรักษา

 
 

ตารางท่ี 3   ความสม่้าเสมอในการรักษา 
 

ลักษณะท่ีศึกษา 

ลักษณะบวม 

p-value ไม่บวม บวม1+ บวม2+ บวม3+ 
N=41 N=55 N=18 N=3 
n(%) n(%) n(%) n(%) 

การล้างไตต่อวัน(รอบ)     0.034 
≤ 4 รอบ 33(80.5) 38(69.1) 8(44.4) 3(100.0)  
> 4 รอบ 8(19.5) 17(30.9) 10(55.6) 0(0.0)  

ระยะเวลาน้ ายาค้างในท้อง(ชม.)      
≤ 5 35(85.4) 54(98.2) 18(100.0) 3(100.0)  
> 5 6(14.6) 1(1.8) 0(0) 0(0)  

เฉลี่ย (±SD) 5.2(±2.1) 4.5(±0.8) 4.4(±0.5) 4.7(±0.6) 0.007 
ปริมาณน้ ายาที่ดึงออก(UF)      

<500 16(39.0) 17(30.9) 8(44.4) 2(66.7)  
501-1000 16(39.0) 28(50.9) 7(38.9) 1(33.3)  
> 1000 9(22.0) 10(18.2) 3(16.7) 0(0.0)  

เฉลี่ย (±SD) 656.3(±374.1) 697.1(±345.0) 583.3(±338.2) 400.0(±200.0) 0.351 
 
             แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่มีภาวะน้้าเกินบวม1+ ร้อยละ 47 มีอาการไม่เหนื่อย            
ไม่หอบ  ร้อยละ 43 มีระดับพลาสมาอัลบูมิน น้อยกว่า 3.5 gm%   และร้อยละ 14 มีโรคหัวใจร่วม            
ส่วนผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยความดันโลหิตมากกว่า 100 mmHg.  เป็นลักษณะเสี่ยงที่ท้าให้เกิดภาวะน้้าเกินอย่าง 
มีนัยส้าคัญ (p<0.001) (ตารางที่ 4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4    ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับอาการบวม 

 

แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่มี

ภาวะน�้าเกินบวม 1+ ร้อยละ 47 มีอาการไม่เหนื่อย  

ไม่หอบ  ร้อยละ 43 มรีะดบัพลาสมาอลับมูนิ น้อยกว่า 

3.5 gm% และร้อยละ 14 มีโรคหัวใจร่วม ส่วนผู้ป่วย

ท่ีมค่ีาเฉล่ียความดนัโลหิตมากกว่า 100 mmHg.  เป็น

ลกัษณะเสีย่งทีท่�าให้เกดิภาวะน�า้เกนิอย่างมนียัส�าคญั 

(p<0.001) (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับอาการบวม

 
 

ข้อมูลทั่วไป 

ลักษณะบวม 

p-value ไม่บวม บวม1+ บวม2+ บวม3+ 
N=41 N=55 N=18 N=3 
n(%) n(%) n(%) n(%) 

อาการน้ าเกิน     0.056 
  ไม่เหนื่อย ไม่หอบ 37(90.2) 47(85.5) 11(61.1) 3(100)  
  เหนื่อย หอบ 4(9.8) 8(14.6) 7(38.9) 0(0)  
ความดันโลหิต Sbp 
(mm/Hg) 

     

  ≤130 26(63.4) 20(36.4) 2(11.1) 0(0)  
  >130 15(36.6) 35(63.6) 16(88.9) 3(100.0)  
ค่าเฉลี่ย(±) 121.9 (±26.8) 143.8 (±31.8) 159.9 (±18.8) 166.3 (±23.7) <0.001 
ความดันโลหิต dbp 
(mm/Hg) 

     

  ≤  80 25(61.0) 19(34.6) 6(33.3) 1(33.3) 0.039 
  > 80 16(39.0) 36(65.5) 12(66.7) 2(66.7)  
ค่าเฉลี่ย(±) 73.7 (±16.3) 83.5 (±16.0) 87.5 (±15.9) 90.7 (±21.2) 0.005 
Serum albumin (gm%)      
  ≤3.5 33(80.5) 43(78.2) 12(66.7) 3(100.0) 0.586 
  >3.5 8(19.5) 12(21.8) 6(33.3) 0(0)  
ค่าเฉลี่ย(±) 3.2(±0.6) 3.1(±0.5) 3.3(±0.6) 2.7(±0.5) 0.291 
โรคร่วม      
  ไม่ม ี 28(68.3) 30(54.6) 7(38.9) 2(66.7) 0.191 
  หัวใจ 5(12.2) 14(25.5) 6(33.3) 0(0)  
  เบาหวาน 6(14.6) 8(14.6) 5(27.8) 0(0)  
  หัวใจและเบาหวาน 2(4.9) 3(5.5) 0(0) 1(33.3)  

 
              ดังนั้น  ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องเพศหญิงมีความเสียงที่จะเกิดภาวะน้้าเกินได้มากกว่าเพศชาย 
เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่มีปัสสาวะออกน้อยกว่า 200 ซีซี.มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะน้้าเกิน 2.3 เท่า และผู้ป่วยที่มี
ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตมากกว่า 100 mmHg  อ้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะน้้าเกินอย่างมีนัยส้าคัญ 
(p<0.001)  (ตารางที่ 5)  
ตารางท่ี 5 ลักษณะเสี่ยงที่ท้าให้ผู้ป่วยเกิดภาวะน้้าเกิน 
 
 

ลักษณะ OR 95%CI p-value 
เพศหญิง 1.95 0.98 - 3.88 0.056 
BMIมากกว่า 23 3.89 1.86 - 8.15 <0.001 
ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตมากกว่า 100 mmHg 6.10 2.80 - 13.32 <0.001 
ปริมาณปัสสาวะน้อยกว่า 200 ซีซี. 2.30 0.89 -  5.98 0.087 

ดังนั้น  ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องเพศหญิงมี

ความเสียงที่จะเกิดภาวะน�้าเกินได้มากกว่าเพศชาย 

เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่มีปัสสาวะออกน้อยกว่า 200 ซีซี.  

มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะน�้าเกิน 2.3 เท่า และผู้ป่วย

ท่ีมค่ีาเฉลีย่ความดนัโลหติมากกว่า 100 mmHg  อ้วน

มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะน�้าเกินอย่างมีนัยส�าคัญ 

(p<0.001)  (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5 ลักษณะเสี่ยงที่ท�าให้ผู้ป่วยเกิดภาวะน�้าเกิน

ลักษณะ OR 95%CI p-value

เพศหญิง 1.95 0.98  -  3.88 0.056

BMI มากกว่า 23 3.89 1.86  -  8.15 < 0.001

ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตมากกว่า 100 mmHg 6.10 2.80  -  13.32 < 0.001

ปริมาณปัสสาวะน้อยกว่า 200 cc/วัน 2.30 0.89  -  5.98 0.087

วิจารณ์

 โรคเร้ือรงัทกุโรค รวมทัง้โรคไตวายเรือ้รงัระยะ

สดุท้ายด้วย  เป็นโรคทีม่ผีลกระทบต่อการแสดงบทบาท

หน้าที่ของผู้ป่วยทั้งทางด้านสังคม เศรษฐานะ และ 

ต�าแหน่งหน้าทีก่ารงานของตน บางรายต้องออกจากงาน 

หรือท�างานได้น้อยลง และต้องพึ่งพิงผู้อื่นมากขึ้น  

ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจและอารมณ์ มีความวิตกกงัวล 

ซึมเศร้า ซึ่งเป็นการไม่ง่ายเลยที่จะปรับวิถีการด�าเนิน

ชีวิตของผู้ป่วย   เพื่อให้การดูแลรักษาได้ ผลลัพธ์ตาม

ที่บุคลากรทางการแพทย์คาดหวังไว้   ดังนั้นบุคลากร 

ทางการแพทย์ต้องปลกูฝังให้ผูป่้วยเกดิความรูส้กึมองเหน็ 

คณุค่าในตนเอง ให้ความส�าคัญ มีความเชือ่ม่ัน จนเกดิ

ศรัทธา และน�าไปประพฤติปฏิบัติ ไม่เช่นนั้นจะเป็น

เพียงการฟัง  แต่ไม่น�าไปปฏิบัติ หรืออาจน�าไปปฏิบัติ

แต่ไม่เกดิเป็นนสิยั หรอืท�าเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ เท่าน้ัน 

ซึง่การท่ีจะปลูกฝังให้ผูป่้วยปรบัเปลีย่นพฤติกรรมเป็น

เรื่องที่ท�าได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะผู้ป่วยล้างไตทาง

ช่องท้องเป็นการปฏบิตักิิจกรรมต่างๆ ทีบ้่าน บุคลากร 

ทางการแพทย์ต้องมทีศันคตท่ีิดต่ีอการล้างไตทางช่องท้อง 

ด้วย มีความเชื่อมั่นว่าการล้างไตทางช่องท้องเป็น 

วิธีการรักษาที่ดีวิธีหนึ่งส�าหรับผู้ป่วย  

จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาการดูแลผู้ป่วย 

โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ�าบัดทดแทน

ไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องมีข้อสังเกตที่น�ามาซ่ึง

ค�าถามทางการวิจัยในรายงานฉบับนี้ว่า มีลักษณะ 

เสี่ยงอะไรบ้าง ที่ท�าให้ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที ่

โรงพยาบาลพะเยา เกิดภาวะน�้าเกิน เพื่อจะได้น�าผล

การศึกษามาใช้ปรับปรุงในการให้ค�าแนะน�าการดูแล

ตนเองที่บ้านของผู้ป่วยต่อไป

จากผลการศึกษาของรายงานฉบับนี้จะเห็นว่า 

ผูป่้วยล้างไตทางช่องท้องเพศหญงิจะมโีอกาสเกดิภาวะ

น�้าเกินได้มาก เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ไตขับน�้าส่วนเกิน 

ออกได้น้อย  ในขณะเดียวกันผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วน   

มีระดับความดันโลหิตสูงจะเกิดภาวะน�้าเกินอย่างมี

นัยส�าคัญ (p<0.001) 

แม้ว่าการบ�าบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตเร้ือรัง

ระยะสุดท้ายด้วยการล้างไตทางช่องท้องเป็นการรักษา

อย่างต่อเนือ่งตลอดเวลา  แต่ผู้ป่วยเหล่าน้ีกยั็งประสบ

ปัญหาเรือ่งบวมจากภาวะน�า้เกนิได้อยู ่ ข้อสงัเกตจาก

ผลการศึกษา  การบริโภคอาหารเค็ม, อาหารแปรรูป 

มากกว่า 1 อย่าง, ล้างไตน้อยกว่า 4 รอบต่อวัน,  

ค้างน�้ายาในช่องท้องน้อยกว่า 5 ชั่วโมง และระดับ

พลาสมาอัลบูมิน น้อยกว่า 3.5 gm.% มีโอกาสเกิด

ภาวะน�า้เกนิบวม 1+  ได้มาก แต่ผูป่้วยยงัไม่เกิดอาการ

เหนื่อย หอบ สามารถนอนราบได้ ซึ่งท�าให้ผู้ป่วยขาด

ความตระหนักในการดูแลตนเองทั้งในเรื่องของการ

บรโิภคอาหารเคม็ ความสม�า่เสมอในการล้างไต ดงันัน้

ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องนอกจากจะควบคุมน�้าหนัก 

ไม่ให้อ้วนเกินและควบคมุความดนัโลหติแล้ว ควรทีจ่ะ 

ต้องจ�ากดัอาหารเค็ม  ล้างไตให้ตรงตามค�าสัง่การรักษา

ด้วย จึงจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการมีภาวะ 

น�้าเกินและจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้น

ข้อสรุป

บคุลากรทางการแพทย์ผูดู้แลผูป่้วยล้างไตทาง

ช่องท้อง ควรเฝ้าระวงัผูป่้วยล้างไตทางช่องท้องทีเ่ป็น

เพศหญิง มีภาวะอ้วน ค่าความดันเฉลี่ยมากกว่า 100 

mmHg  และปรมิาณปัสสาวะน้อยกว่า 200 ซซี.ี ต่อวนั

นิพนธ์ต้นฉบับ
ลักษณะเสี่ยงของการเกิดภาวะน�้าเกิน (Volume Overload) ในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ล้างไตทางช่องท้องโรงพยาบาลพะเยา
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บทคัดย่อ

ความเป็นมา

การดแูลผูป่้วยตดิเตยีงมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องวางแผนการดูแลอย่างเป็นระบบต้ังแต่แรกรบัผูป่้วยไว้ใน

โรงพยาบาล ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทาง

เดยีวกันและผูป่้วยได้รบับรกิารสขุภาพอยา่งเพยีงพอ จงึตอ้งมกีารก�าหนดแนวทางทีช่ัดเจนและใช้ประโยชน์ได้จรงิ

วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางดูแลผู้ป่วยติดเตียง (Home Ward) อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้การวิจัยเชิงวิเคราะห์ศึกษาจากผลมาหาเหตุ (Case –control study) โดยสืบค้นข้อมูลจาก

บันทึกการให้บริการเยี่ยมบ้านของศูนย์ดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลฝาง  กลุ่มศึกษา คือ ผู้ป่วยติดเตียงที่รับการรักษา

ที่โรงพยาบาลฝาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 ได้รับการเยี่ยมบ้านแบบใหม่ตามแนวทาง

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง (Home Ward) จ�านวน 39 คน และกลุ่มควบคุม คือ ผู้ป่วยติดเตียงที่รักษาตัวระหว่าง 

วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 ได้รับการเยี่ยมบ้านแบบเดิม จ�านวน 25 คน  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วย

การแจกแจงจ�านวน ร้อยละ และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคว์สแคว (Chi-square test)

ผลการศึกษา

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเยี่ยมบ้านกับผลลัพธ์การเยี่ยมบ้าน ด้าน

ความครอบคลุมการเยี่ยมบ้าน ภายใน 7 วัน มีค่า  X2 = 4.910, P-value = 0.027 ด้านการเปลี่ยนแปลงทางคลินิก 

มีค่า X2=14.486, P-value = 0.001 ด้านการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่บ้าน มีค่า X2 = 4.910, P-value = 0.027 

และด้านการรักษาซ�้าด้วยโรคเดิม ภายใน 28 วัน มีค่า X2= 0.104, P-value = 0.747  

สรุปผลและเสนอแนะ

รูปแบบแนวทางการเยีย่มบ้าน (Home Ward) มีผลต่อผลลพัธ์การเยีย่มบ้านด้านความครอบคลมุการเยีย่มบ้าน 

ภายใน 7 วัน (ครอบคลุม 100%) ด้านการเปลี่ยนแปลงทางคลินิก (อาการคงเดิม 82.5% อาการดีขึ้น 7.69%)  

ด้านการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีบ้าน (ไม่พบการเกิดภาวะแทรกที่บ้าน) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ดังนั้นควรมีการด�าเนินการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Ward) และ

ขยายการด�าเนินงานไปยังงานบริการอื่นที่คล้ายคลึงกัน หรือโรงพยาบาลอื่นได้

ค�าส�าคัญ

ผู้ป่วยติดเตียง, แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน

*กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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ABSTRACT 
BACKGROUND

Bed bound patient care should be planned systematically from hospital admission, 
rehabilitation period at hospital to home care. In order to provide health care in the same 
direction and patients are provided with adequate health service. There must be clear and 
practical guidelines.    
OBJECTIVE

To study the implementation of Home Ward for bed bound patient at Fang district,  
Chiang Mai.
METHODS

The study was Case-control study. Study group 39 people were bed bound patients during 
October 1st - December 31st 2017 and control group 25 people were bed bound patients during 
October 1st - December 31st 2016. Data were collected from Continuing of Care center (COC 
center) report of Fang Hospital. Statistics used for the analysis include frequency, percentage 
and chi-square test.
RESULTS

Most of study and control group were male 51.28% and 52.00%, got less than 5,000 baht 
per month and insurance were universal coverage (UC). The average age was 47.54 and 56.88 years 
old, were divorced 38.46% and married 52.00% in study group and control group respectively. 
The test of hypothesis showed the relationship between home visit guideline and the outcomes 
of home visit in coverage (X2=4.910, P-value = 0.027), clinical change (X2=14.486, P-value = 0.001), 
complication at home (X2=4.910, P-value = 0.027) and revisit rate (X2=0.104, P-value = 0.747)
CONCLUSTONS AND DISCUSSIONS

The results of this study indicate that Home Ward was the effectively guideline for 
bed bound patients and better than previous implementation of home visit as follow: 100% 
coverage (within 7 days), clinical change with 82.05% of stable level and 7.69% getting better, 
and no complication at home at 0.05 statistical significant levels. Thus Home Ward should be 
implemented to home visit of bed bound patient. 
KEYWORDS : Bed Bound Patient, Home Ward     

*Community Health  Nurse  Practitioner, Fang Hospital 

Rhamonput  Khunthiang  B.N.S. 

HOME WARD FOR BED BOUND PATIENTS  
AT FANG DISTRICT, CHIANG MAIHOSPITAL
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ความเป็นมา

การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังส่งผลกระทบต่อ 

ผู้ป่วยและผู้ดูแลเป็นอย่างมากทั้งจากภาวะของโรค

และความรุนแรงของการเจ็บป่วย รวมทั้งการบ�าบัด 

รักษาที่ผู้ป่วยได้รับตลอดจนอาจเกิดอาการข้างเคียง 

และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ  การทีต้่องให้การดแูลต่อเนือ่ง 

ที่บ้านในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม

ที่มีข้อจ�ากัดในการดูแลสุขภาพที่มีการพึ่งพิงผู้ดูแล

ในระดับสูง จัดเป็นภาระงานที่หนักและซับซ้อน 

ทีเ่ป็นความรบัผดิชอบของครอบครวัและผูด้แูล1  ดงัน้ัน

การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยังคงเป็นการให้บริการสุขภาพที่

ส�าคญัมากนับตัง้แต่ในอดตี ตามข้อมลูต่าง ๆ  ภาพถ่าย 

และเรื่องราวที่อยู่ในภาพยนตร์ท้ังประเทศไทยและ 

ต่างประเทศ เมื่อมีการเจ็บป่วย เรามักจะเห็นว่า 

มกีารขอให้แพทย์มาตรวจเยีย่มและรักษาผูป่้วยทีบ้่าน  

นอกจากแพทย์แล้ว บางครั้งก็ต้องนิมนต์พระ หมอ

ประจ�าหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านร่วมด้วย ดังนั้นทักษะการ

เย่ียมบ้านเพือ่ดแูลและเยยีวยารกัษาผูป่้วยน้ันมมีานาน

ตัง้แต่เดมิแล้ว2 การดแูลผู้ป่วยต่อเนือ่งจากโรงพยาบาล

ไปสู่บ้าน และการดูแลที่บ้านจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ

ผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน ซ่ึงการเชื่อมต่อช่องว่างการดูแล

สุขภาพของผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลกับบ้าน หรือ

ระบบสุขภาพในชุมชนนั้น ควรมีการวางแผนตั้งแต่

ระยะแรกรบัผูป่้วยไว้ในโรงพยาบาล ขณะพกัรกัษาตวั

ในโรงพยาบาล และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน การดูแล

ต่อเนือ่งในชมุชนต้องอาศยักลยทุธ์การมส่ีวนร่วมจาก 

ผูท้ีเ่ก่ียวข้อง ทัง้นีเ้นือ่งจากการมส่ีวนร่วมเป็นกระบวนการ 

หล่อหลอมให้เกดิการเพ่ิมศักยภาพของผู้ให้บรกิารและ

ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด3

พื้นที่ศึกษา ในเขตอ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

แบ่งเป็น 119 ชมุชน ประชากรทีอ่าศยัในพ้ืนที ่ปี 2560 

จ�านวน 63,407 คน  มีศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง เป็น

หน่วยงานปฐมภูมิในโรงพยาบาลฝาง และมีเครือข่าย 

บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริม 

สขุภาพต�าบล จ�านวน 15 แห่ง โดยมศีนูย์ดแูลต่อเนือ่ง 

(Continuing of Care: COC)  จดัต้ังในโรงพยาบาลฝาง 

ซึ่งเป็นหน่วยงานเช่ือมโยงระหว่างผู้ป่วยกับหน่วย

บรกิารสขุภาพทัง้ระดบัทตุยิภูมแิละปฐมภูม ิรวมถงึให้

บริการเยี่ยมบ้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มติดเตียง (Bed 

Bound) และกลุม่ตดิเตยีงระยะสดุท้าย (Bed Bound 

End of Life) ทีต้่องให้การตดิตามสขุภาพอย่างใกล้ชิด 

เนื่องจากกลุ่มติดเตียงเป็นกลุ่มที่มีความจ�ากัดในการ

ท�ากิจวัตรประจ�าวัน ต้องการความช่วยเหลือในการ

เคล่ือนย้ายและ/หรือการท�ากจิวัตรพืน้ฐานประจ�าวัน

อืน่ และส่วนใหญ่เป็นกลุม่ทีม่โีรคเรือ้รงัหลายโรคและ

มภีาวะแทรกซ้อน ภาวะหง่อม/เปราะบาง4 ซึง่สามารถ

จดักลุม่ตามระดบัความรนุแรงเป็น 3 ประเภท โดยการ 

ประเมินความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ�าวนั   

ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel  ADL index) ซึ่งมี

คะแนนเตม็ 20 คะแนนดงันี ้ประเภทเตยีง1 หรอืสเีขยีว 

หมายถงึ กลุม่ผูป่้วยทีม่ผีลการประเมนิ Barthel  ADL 

index 12 คะแนน ขึน้ไป มอีาการเริม่เจบ็ป่วย วถิชีวีติ

มกีารเปล่ียนแปลงเล็กน้อย ยงัไม่มภีาวะแทรกซ้อนหรอื

การเกดิภาวะโรคร่วม ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้ แต่ขาด

ความรูค้วามเข้าใจและทกัษะเกีย่วกบัโรคและการปรบั

เปลีย่นพฤตกิรรมให้เหมาะสมกบัสภาวะของโรค หรอื

เรียกว่า “กลุ่มติดสังคม” ประเภทเตียง2 หรือสีเหลือง 

หมายถงึ กลุม่ผูป่้วยทีม่ผีลการประเมนิ Barthel  ADL 

index 5 – 11 คะแนน ผู้ป่วยมีการด�าเนินของโรคส่ง

ผลกระทบต่อชีวติปกต ิมคีวามจ�ากดั/ไร้ความสามารถ

เล็กน้อย ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เต็มที่ ศักยภาพในการ 

ดูแลตนเองไม่เพียงพอ ต้องการผูดู้แล/คนช่วยเหลอืใน

การท�ากิจกรรมบางส่วนหรือเรียกว่า “กลุ่มติดบ้าน”  

และประเภทเตียง3 หรือสีแดง หมายถึง กลุ่มผู้ป่วย

ที่มีผลการประเมิน Barthel ADL index อยู่ในช่วง 

0–4 คะแนน กลุ่มผู้ป่วยนี้มีพยาธิสภาพของโรคท�าให้

เกดิความพกิาร/จ�ากดัความสามารถในการท�ากิจวตัร

ประจ�าวันด้วยตนเอง หรือใส่เครื่องมือทางการแพทย์

เพื่อช่วยในการด�ารงชีวิต จ�าเป็นต้องมีผู้ดูแลช่วย

เหลือการท�ากิจวัตรประจ�าวัน5 หรือเรียกว่า “กลุ่ม

ติดเตียง” ด้านการดูแลต่อเนื่องมีการพัฒนาแนวทาง

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ประสิทธิผลการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเตียง (Home Ward) อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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ร่วมคิด ร่วมพัฒนาให้ตรงกับปัญหา ความต้องการ

และวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ

ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้ตามอัตภาพโดย

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลฝางได้จัดท�า

คู่มือการด�าเนินการเยี่ยมบ้านและศูนย์ดูแลต่อเนื่อง 

(Continuing of Care: COC) ซึ่งก�าหนดแนวทางใน

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง (Home Ward)  และด�าเนิน

การตามแนวทางเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้น

มา จากประเด็นดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะท�าการ

ศึกษาประสิทธิผลของการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วย

ติดเตียง (Home Ward) 

วัตถุประสงค์

เพือ่ศกึษาผลการใช้แนวทางดูแลผู้ป่วยตดิเตยีง 

(Home Ward) อ�าเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

สมมติฐานของการศึกษา

สมมติฐานข้อที ่1 รปูแบบแนวทางการเยีย่มบ้าน  

มีผลต่อความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง 

ภายใน 7 วัน

สมมติฐานข้อที ่2 รปูแบบแนวทางการเยีย่มบ้าน 

มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางคลินิก

สมมติฐานข้อที ่3 รปูแบบแนวทางการเยีย่มบ้าน 

มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่บ้าน

สมมติฐานข้อที ่4 รปูแบบแนวทางการเยีย่มบ้าน 

มีผลต่อการรักษาซ�้าด้วยโรคเดิม ภายใน 28 วัน

วิธีการศึกษา

การวิจัยเชิงวิเคราะห์ศึกษาจากผลมาหาเหตุ 

(Case –Control study) โดยสืบค้นข้อมูลจาก

บันทึกการให้บริการเยี่ยมบ้านของศูนย์ดูแลต่อเนื่อง

โรงพยาบาลฝาง  กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 2 กลุ่ม โดยมี 

เกณฑ์การคัดเข้า คือกลุ่มผู้ป่วยประเภทเตียง3 หรือ 

ผูป่้วยตดิเตยีง ทีรั่บการรกัษาทีโ่รงพยาบาลฝางระหว่าง

วนัที ่1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม พ.ศ.2560 และได้รบัการ

เยีย่มบ้านแบบใหม่ตามแนวทางการดแูลผูป่้วยตดิเตยีง 

(Home Ward) จ�านวน 39 คน เป็นกลุ่มศึกษา และ

ผู้ป่วยติดเตียงที่รักษาตัวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 

ธันวาคม พ.ศ.2559 โดยได้รับการเยี่ยมบ้านแบบเดิม 

จ�านวน 25 คน เป็นกลุ่มควบคุม

การเยี่ยมบ้านแบบเดิม หมายถึง การติดตาม 

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านหลังจากจ�าหน่ายออกจาก 

โรงพยาบาลโดยพยาบาลชุมชนของโรงพยาบาล 

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบลในเขตรบัผดิชอบพืน้ทีบ้่านผูป่้วย 

ซ่ึงเป็นการใช้บ้านของผู้ป่วยเป็นสถานบริการพยาบาล

โดยท่ีไม่มกีารแบ่งกลุม่ผูป่้วยตามสหีรอืตามความสามารถ

ของร่างกายและความต้องการของผูป่้วย และไม่มีการ 

บูรณาการร่วมสหวิชาชีพ

การเย่ียมบ้านแบบใหม่ตามแนวทางการดูแล 

ผู้ป่วยติดเตียง (Home Ward) คือ การใช้บ้าน

เป็นเตียงดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องจาก 

โรงพยาบาลโดยเตียงที่บ้านเปรียบเสมือนเตียงผู้ป่วย

ในโรงพยาบาล ท้ังนี้ก่อนจ�าหน่ายผู้ป่วยออกจาก 

โรงพยาบาลสู่ชุมชน ผู้ป่วยจะได้รับการวางแผน 

การดูแลรายบุคคล (Discharge Plan) มีการติดตาม

เยีย่มโดยพยาบาลร่วมกบัสหวชิาชพีทัง้ในโรงพยาบาล

และโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล โดยมศีนูย์ดแูล

ต่อเนือ่ง (Continuing of Care: COC) โรงพยาบาลฝาง 

เป็นผู้ประสานงาน

เกบ็ข้อมลูการเยีย่มบ้าน ประกอบไปด้วยอตัรา

ความครอบคลมุการเยีย่มผูป่้วยทีบ้่านภายใน 7 วนัหลงั

ออกจากโรงพยาบาล ผลการรกัษาหรอืการเปลีย่นแปลง

ลกัษณะทางคลนิกิ (อาการดข้ึีน/อาการคงเดมิ/อาการ

แย่ลงหรอืเสียชวีติ) การเกดิภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย

ท่ีบ้าน และสถติกิารรกัษาซ�า้ด้วยโรคเดมิภายใน 28 วนั  

วเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปด้วยการแจกแจงจ�านวน ร้อยละ 

และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Chi-square test 

นิพนธ์ต้นฉบับ
รมณภัทร  ขันเที่ยง
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กรอบแนวคิด

แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

(Home Ward) อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Input : ทีมเยี่ยมบ้านแบบสหวิชาชีพ

Process : ระบบ Incharged,                             

Pre Conference, Post Conference

ประสิทธิผลการใช้แนวทาง (Out Come)

- อัตราความครอบคลุมการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน 

  ภายใน 7 วันหลังออกจากโรงพยาบาล

- การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางคลินิก

- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยที่บ้าน

- อัตราการรักษาซ�้าด้วยโรคเดิมภายใน 28 วัน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

Input หมายถึง ปัจจัยน�าเข้าหรือทรัพยากร 

ท่ีเอ้ือต่อการด�าเนนิการได้แก่ ทมีเยีย่มบ้าน (ทมีสหสาขา

วชิาชพี) ระบบงานทีดี่ ทัง้ระบบการพยาบาลเชือ่มโยง

การดแูลผูป่้วย อปุกรณ์/ของใช้ รวมถงึปัจจยัสนบัสนนุ

การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน แหล่งประโยชน์ในชุมชน

Process หมายถึง กระบวนการการด�าเนนิงาน

บริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

ระยะก่อนการเยี่ยมบ้าน ระยะระหว่างการเยี่ยมบ้าน 

และระยะหลังการเยี่ยมบ้าน 

ผลการศึกษา

ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคล

ผลการศึกษา 
ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคล 
 

ข้อมูล กลุ่มศกึษา กลุ่มควบคุม 2 P value จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 0.136 0.712 
 ชาย 19 48.72 12 48.00   
 หญิง 20 51.28 13 52.00   
2. อายุเฉลี่ย (ปี) 47.54 56.88 41.244 0.504 
3. สถานภาพ   2.274 0.518 

โสด 7 17.95 5 20.00   
สมรส 14 35.90 13 52.00   
หย่า 15 38.46 6 24.00   
แยกทาง 3 7.69 1 4.00   

4. รายไดเ้ฉลีย่/เดือน      5.051 0.080 
น้อยกว่า 5,000 บาท 29 74.36 24 96.00   
5.001-10.000 บาท 9 23.07 1 4.00   
10,001-20,000 บาท 1 2.57 0 0   

5. สิทธิรักษาพยาบาล 2.007 0.571 
 ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 26 66.67 18 72.00   
 เบิกได/้ข้าราชการ 8 20.51 6 24.00   
 ประกันสังคม 12.82 2.56 1 4.00   

 
จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มศึกษาจ านวน 39 คน เป็นเพศชาย 19 คน อายุเฉลี่ย 47.54 ปี สถานภาพหย่า

ร้างและสมรสจ านวนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 38.46 และ 35.90 ตามล าดับ รายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 5,000 
บาท/เดือน ร้อยละ 74.36   กลุ่มควบคุมจ านวน 25 คน เป็นเพศหญิง 13 คน อายุเฉลี่ย 56.88 ปี เป็นผู้ท่ีสมรส
แล้วร้อยละ 52.00 มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน ร้อยละ 96.00 โดยทั้งสองกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ
รักษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็นสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ ร้อยละ 72.00 
ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าไม่มีคู่ความสัมพันธ์
ใดที่มีผลต่อกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 
 

ตารางที่ 2 การทดสอบรูปแบบแนวทางการเยี่ยมบ้าน มีผลต่อผลลัพธ์การเย่ียมบ้าน ด้านความครอบคลุมการ
เยี่ยมบ้าน ภายใน 7 วัน ด้านการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางคลินิก ด้านการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่บ้าน และด้าน
การรักษาซ้ าด้วยโรคเดิม ภายใน 28 วัน 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ประสิทธิผลการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเตียง (Home Ward) อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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จากตารางที ่1 พบว่า กลุม่ศกึษาจ�านวน 39 คน 

เป็นเพศชาย 19 คน อายุเฉลี่ย 47.54 ปี สถานภาพ 

หย่าร้างและสมรสจ�านวนใกล้เคียงกัน ร้อยละ 38.46  

และ 35.90 ตามล�าดับ รายได้เฉลี่ยน้อยกว่า  

5,000 บาท/เดอืน ร้อยละ 74.36 กลุม่ควบคมุจ�านวน  

25 คน เป็นเพศหญิง 13 คน อายุเฉล่ีย 56.88 ปี  

เป็นผูท้ีส่มรสแล้วร้อยละ 52.00 มรีายได้เฉลีย่น้อยกว่า  

5,000 บาท/เดือน ร้อยละ 96.00 โดยทั้งสองกลุ่ม

ตวัอย่างมสีทิธริกัษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็นสทิธปิระกัน

สุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 66.67 และร้อยละ 72.00  

ตามล�าดับ ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ส่วนบุคคลกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าไม่มีคู่ความสัมพันธ์

ใดที่มีผลต่อกันทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 2 การทดสอบรูปแบบแนวทางการเยี่ยมบ้าน มีผลต่อผลลัพธ์การเยี่ยมบ้าน ด้านความครอบคลุม

              การเยี่ยมบ้าน ภายใน 7 วัน ด้านการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางคลินิก ด้านการเกิดภาวะแทรกซ้อน

              ที่บ้าน และด้านการรักษาซ�้าด้วยโรคเดิม ภายใน 28 วัน 

ผลลัพธ์การเย่ียมบ้าน 
กลุ่มศกึษา กลุ่มควบคุม 

X2 P value จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านความครอบคลุมการเยี่ยมบ้าน ภายใน 7 วัน 4.910 *0.027 

ภายใน 7 วัน 39 100 22 88.00   
เกิน 7 วัน 0 0.00 3 12.00   

2. ด้านการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางคลินิก 14.486 *0.001 
อาการดีขึ้น 3 7.69 0 0.00   
อาการคงเดิม 32 82.05 12 48.00   
อาการแย่ลง 4 10.26 13 52.00   

3. ด้านการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีบ้าน 4.910 *0.027 
เกิด 0  0.00 3  12.00   
ไม่เกดิ 39  100.00 22  88.00   

4. ด้านการรักษาซ้้าด้วยโรคเดิม ภายใน 28 วัน 0.104 0.747 
พบ 1   2.56 1  4.00   
ไม่พบ 38  97.44 24  96.00   

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตาราง 2 เป็นการเปรียบเทียบรูปแบบแนวทางการเยี่ยมบ้านที่แตกต่างกันในกลุ่มศึกษาและ       
กลุ่มควบคุม  มีผลต่อผลลัพธ์การเยี่ ยมบ้ าน ด้ านความครอบคลุมการเยี่ ยมบ้ าน ภายใน 7  วัน                             
ด้านการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางคลินิก ด้านการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่บ้าน และด้านการรักษาซ้ าด้วยโรค
เดิม ภายใน 28 วัน   ผลการวิเคราะห์ ได้ดังนี ้

(1) ด้านความครอบคลุมการเยี่ยมบ้าน มีค่า P value เท่ากับ 0.027 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบแนวทางการเยี่ยมบ้านมีผลต่อ
ผลลัพธ์การเยี่ยมบ้านด้านความครอบคลุมการเยี่ยมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้  

(2) ด้านความครอบคลุมการเยี่ยมบ้าน มีค่า P value เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบแนวทางการเยี่ยมบ้านมีผลต่อ
ผลลัพธ์การเยี่ยมบ้านด้านการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางคลินิกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(3) ด้านความครอบคลุมการเยี่ยมบ้าน มีค่า P value เท่ากับ 0.027 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบแนวทางการเยี่ยมบ้านมีผลต่อ
ผลลัพธ์การเยี่ยมบ้านด้านการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่บ้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบรูปแบบ

แนวทางการเยี่ยมบ้านท่ีแตกต่างกันในกลุ่มศึกษา

และกลุ่มควบคุม มีผลต่อผลลัพธ์การเยี่ยมบ้าน 

ด้านความครอบคลุมการเยี่ยมบ้าน ภายใน 7 วัน                             

ด้านการเปลีย่นแปลงลกัษณะทางคลนิิก ด้านการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนที่บ้าน และด้านการรักษาซ�้าด้วยโรค

เดิม ภายใน 28 วัน  ผลการวิเคราะห์ ได้ดังนี้

(1)  ด้านความครอบคลุมการเยี่ยมบ้าน มีค่า 

P-value เท่ากบั 0.027 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏเิสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H
1
)  

หมายความว่า รูปแบบแนวทางการเยี่ยมบ้านมี

ผลต่อผลลัพธ์การเยี่ยมบ้านด้านความครอบคลุม 

การเยี่ยมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(2)  ด้านความครอบคลุมการเยี่ยมบ้าน มีค่า  

P-value เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 

ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H
0
) และยอมรบัสมมติฐานรอง  

(H
1
) หมายความว่า รูปแบบแนวทางการเยี่ยมบ้าน

มีผลต่อผลลัพธ์การเยี่ยมบ้านด้านการเปลี่ยนแปลง

นิพนธ์ต้นฉบับ
รมณภัทร  ขันเที่ยง
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ลักษณะทางคลินิกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

(3) ด้านความครอบคลุมการเยี่ยมบ้าน มีค่า 

p-value เท่ากับ 0.027 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ  

ปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H
0
) และยอมรบัสมมติฐานรอง 

(H
1
) หมายความว่า รูปแบบแนวทางการเยี่ยมบ้านมี 

ผลต่อผลลพัธ์การเย่ียมบ้านด้านการเกดิภาวะแทรกซ้อน 

ทีบ้่านอย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคล้อง 

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้

(4) ด้านการรกัษาซ�า้ด้วยโรคเดมิ ภายใน 28 วนั  

มีค่า p-value เท่ากับ 0.747 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ  

ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H
0
) และปฏเิสธสมมติฐานรอง 

(H
1
) หมายความว่า รูปแบบแนวทางการเยี่ยมบ้าน

ไม่มีผลต่อผลลัพธ์การเย่ียมบ้านด้านด้านการรักษา

ซ�้าด้วยโรคเดิม ภายใน 28 วัน อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต้ั่งไว้

สรุปและข้อเสนอแนะ

การติดตามเย่ียมบ้านตามแนวทางการดูแล

ผู้ป่วยติดเตียง (Home Ward) อ�าเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่ท่ีให้ผู้ป่วยได้รบัค�าปรึกษาจากศนูย์ดแูลต่อเนือ่ง  

(Continuing of Care: COC) ได้รับการวางแผน 

การดแูลหลงัจากออกโรงพยาบาล (Discharge Plan)  และ

ได้มกีารน�ากระบวนการทางการพยาบาล การเยีย่มบ้าน 

มาใช้อย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยน�าเข้า 

(Input) ได้แก่ ทักษะความสามารถของบุคลากร  

ความพร้อมของอปุกรณ์ทางการแพทย์ การบรูณาการ

ด�าเนนิงานร่วมกันจากสหวชิาชีพทัง้ในโรงพยาบาลและ

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล รวมไปถึงความร่วมมอื 

จากองค์กรท้องถิ่นโดยมีกระบวนการด�าเนินงาน 

(Process) ทั้งระยะก่อนการเยี่ยมบ้าน ระยะระหว่าง

การเย่ียมบ้าน และระยะหลงัการเยีย่มซึง่แตกต่างจาก

การติดตามเยี่ยมบ้านแบบเดิมที่ภาระหน้าที่หลักเป็น

ของพยาบาลในชุมชนหรือในโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพต�าบล โดยไม่มกีารบรูณาการเป็นทมีและไม่มกีาร

วางแผนอย่างเป็นระบบ  จากการศกึษานีแ้สดงให้เห็น

ว่าการด�าเนนิงานตดิตามเยีย่มบ้านผู้ป่วยตดิเตยีงด้วย

แนวทางทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อผลลพัธ์การเยีย่มบ้านด้าน

ความครอบคลมุการเยีย่มบ้านภายใน 7 วนัหลงัออกจาก 

โรงพยาบาล ด้านการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผูป่้วยทีบ้่าน 

และด้านการรักษาซ�้าด้วยโรคเดิม ภายใน 28 วัน โดย

ผลลพัธ์ของกลุม่ตวัอย่างทีไ่ด้รบัการเยีย่มบ้านตามแนวทาง 

Home Ward สูงกว่าในกลุ่มตวัอย่างทีไ่ด้รับการเย่ียมบ้าน 

แบบเดมิ  สอดคล้องกบัแนวคดิคณุภาพการเยีย่มบ้าน

ของส�านักการพยาบาลและสอดคล้องกับการศึกษา

ของ6 คุณเพ็ญศิริ  อัตถาวงศ์  ร่วมกับคุณนิษฐนันท์   

อนสุรณ์ประเสรฐิ และคณุฮารนู  สาดหล ี เรือ่งผลของ 

ระบบเยีย่มบ้านผูป่้วยตดิเตยีงประเภท 3 แบบ Home 

Nursing Care (HNC) ในหน่วยบรกิารปฐมภูม ิHome 

Nursing Care (HNC) for Bed-Ridden Patients 

from Primary Care Unit (PCU) ที่แสดงให้เห็นว่า 

ตวัชีว้ดังานเยีย่มบ้านพยาบาลชมุชนหลงัการใช้แนวทาง 

การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง (Home Ward) เพิ่มขึ้น

เป็นร้อยละ 100 และสอดคล้องกับการศึกษาของ7 

Van Hoof, Wetzels, Dooremalen, Overdiep, 

Nieboer, Eyck และคณะ ที่กล่าวว่าการดูแลผู้ป่วย 

ตดิเตยีงท่ีบ้านโดยทีมผูเ้กีย่วข้อง ได้แก่ ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี  

และทีมสหสาขาวิชาชีพ ท�าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต 

ทีด่ขีึน้ เป็นไปตามบรบิทการตดิตามเยีย่มผูป่้วยตดิเตยีง  

อ�าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ทีม่กีารบรูณาการร่วมกนั 

ของทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ บุคลากรของหน่วย

บรกิารปฐมภมู ิพยาบาลวชิาชพี นกัวชิาการสาธารณสขุ 

นักสุขภาพครอบครัว (นสค.) อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) จติอาสาในชมุชน และทมีแพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัว นักกายภาพบ�าบัด โภชนากร 

ทนัตแพทย์/ทนัตภิบาล พยาบาลวชิาชพี เภสัชกรจาก

โรงพยาบาลฝาง รวมถึงได้รับความช่วยเหลอืจากภาคี

เครือข่ายและองค์กรส่วนท้องถิ่น กล่าวโดยสรุป คือ  

การเยีย่มบ้านผูป่้วยตดิเตยีงตามแนวทาง Home Ward 

มปีระสทิธภิาพ (Out Come) ท่ีดขีึน้ในด้านครอบคลมุ

การเยี่ยมบ้าน การเปลี่ยนแปลงทางคลินิก และ 

การเกดิภาวะแทรกซ้อนท่ีบ้าน อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

นิพนธ์ต้นฉบับ
ประสิทธิผลการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเตียง (Home Ward) อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
ความเป็นมา

การเจาะชิ้นเนื้อด้วยเข็ม (core needle biopsy; CNB) เป็นหัตถการ ตัดชิ้นเนื้อจากก้อนที่เต้านมออกมา
บางส่วนเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา ผู้ป่วยมักมีความวิตกกังวล มีอาการตื่นเต้น กลัว เนื่องจากไม่ทราบขั้นตอนที่
แพทย์ท�าการตรวจ ท�าให้ขยบัตวัหน ีปัดมอืแพทย์ หรอืขอให้หยดุท�าหตัถการ การให้ค�าแนะน�าก่อนการท�าหตัถการ
โดยใช้วิธีอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจขั้นตอน อาจไม่เพียงพอจึงปรับการให้ค�าแนะน�าโดยให้ผู้ป่วยดูคลิปวีดีโอที่มองเห็น
ภาพและขั้นตอนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 
วัตถุประสงค์

เพือ่เปรยีบเทยีบผลของการให้ค�าแนะน�าผูป่้วยก่อนท�าหัตถการ CNB ตามปกติ กับการแนะน�าผู้ป่วยก่อนท�า 
หัตถการ CNB โดยใช้คลิปวีดีโอ  
วิธีการศึกษา

การศึกษา efficacy research รูปแบบ interrupted time design  ที่ห้องตรวจศัลยกรรม งานผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 และ เมษายน – มิถุนายน 2560 ศึกษา
ในผูป่้วยหญงิมก้ีอนเนือ้เต้านม ทีแ่พทย์สัง่ท�า CBN ผูป่้วยทีไ่ด้รบัค�าแนะน�าก่อนท�าหตัถการโดยวธิอีธบิายตามปกติ
เป็นกลุ่มควบคุมเก็บข้อมูลระหว่าง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 และผู้ป่วยที่ได้รับค�าแนะน�าก่อนท�าหัตถการโดยดู
คลปิวดีโีอเป็นกลุม่ศกึษาเกบ็ข้อมลู เมษายน – มถินุายน 2560 วัดผลโดยเปรยีบเทียบ เวลาท่ีใช้ในการให้ค�าแนะน�า 
การต้องให้ข้อมูลซ�้า ผู้ป่วยทราบถึงขั้นตอนที่แพทย์จะต้องท�ากับตนเอง ผู้ป่วยปัดมือแพทย์ขณะท�า การขยับตัว
หนี และการร้องขอให้หยุดท�าหัตถการ ผู้บันทึกข้อมูลเป็นพยาบาลวิชาชีพในห้องหัตถการ  วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มด้วยสถิติ Exact probability test, t-test, ranksum test เปรียบเทียบผล
การให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยด้วย multivariable regression 
ผลการศึกษา

ผูป่้วยทีศ่กึษาทัง้หมด 78 ราย ได้รบัค�าแนะน�าตามปกต ิ 38 ราย และได้รบัค�าแนะน�าโดยดคูลปิวดีีโอ 40 ราย  
มีลักษณะทั่วไปและพยาธิสภาพใกล้เคียง แต่มีความแตกต่างกันในเรื่อง อายุการศึกษา การมีโรคร่วม ระยะเวลา
การเป็นก้อนและแพทย์ผู้ท�าหัตถการ ผลของการให้ค�าแนะน�ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้ดูคลิปวีดีโอใช้เวลาให้ค�าแนะน�า
น้อยกว่า (3 ±0 นาที vs6.7±2.4 นาที; p<0.001) ผู้ป่วยเข้าใจขั้นตอนและไม่ได้ให้ข้อมูลซ�้ามากกว่า (97.5% vs  
76.3%; p=0.006) ส่วนการให้ความร่วมมือ การปัดมือแพทย์ การขยับตัวหนีในช่วงขั้นตอนการฉีดยาชาและ 
การร้องขอให้หยดุท�าหตัถการ ไม่แตกต่างกนั ภายหลงัปรบัความแตกต่างของอายแุละระดบัการศึกษา การมีโรคร่วม  
ระยะทีพ่บก้อนและแพทย์ผูท้�าหตัถการ ผูป่้วยกลุม่ผูป่้วยทีไ่ด้ดคูลปิวดีโีอลดโอกาสการไม่เข้าใจขัน้ตอนและต้องให้
ข้อมูลซ�้าลงได้ 93% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับค�าแนะน�าตามปกติ (RR=0.07  95% CI=0.01 - 0.65, 
p=0.018) ส่วนการขยับตัวหนีในช่วงขั้นตอนการฉีดยาชาและการร้องขอให้หยุดท�าหัตถการมีแนวโน้มลดลงแต่
ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ  
สรุปผลและเสนอแนะ

ก่อนการท�า core needle biopsy ในผูป่้วยก้อนทีเ่ต้านมควรให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยโดยใช้คลิปวดีโีอทีม่องเห็น
ภาพ เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจ และความร่วมมือขณะท�าหัตถการ
ค�าส�าคัญ Breast Mass, Core Needle Biopsy, ความร่วมมือ, สื่อวิดีโอ

*ห้องตรวจศัลยกรรม งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 

มนต์ทิพย์ ตัณฑุลาวัฒน์ พย.บ.*, พิมลพรรณ ปทุมวัน พย.บ.*

ผลของการให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยโดยใช้คลิปวีดีโอขณะท�า Core Needle Biopsy 
ในผู้ป่วยหญิงพบก้อนเนื้อที่เต้านม
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ABSTRACT 
BACKGROUND

Core needle biopsy (CNB) is a surgical procedure to remove a piece of breast tissue from the 
breast. Patients often have anxiety. Do not know the procedure that doctors do. Make a move, 
flick the doctor's hand, or ask to stop doing the procedure. Providing preoperative counseling by 
means of explaining the patient's understanding of the procedure. It may not be enough to adjust 
the advice provided by the patient, watching video clips, visuals and procedures. Will happen    
OBJECTIVE

To compare the effects of advising patients with normal procedures CNB introduced the 
first patient procedure CNB.: An  efficacy study of interrupted time design at the surgical ward. 
Outpatient Between February and March 2017 and April to June 2017, the study was conducted 
in female patients with breast lumps. Doctors Do CNB
METHODS

Patients who received preoperative counseling by conventional means were randomly 
assigned to a control group during February to March 2017 and patients who received preoperative 
counseling by watching video clips. - June 2017, measured by comparison. Time to give advice 
Need to provide duplicate information Patients know the procedure the doctor must do with 
themselves. Patients wipe the doctor while doing. Shifting And a request to stop the procedure. 
The recorder is a professional nurse in the operating room. Comparison of general characteristics 
of patients with two groups with Exact probability test, t-test, ranksum Comparisons of patients 
with multivariable regression
RESULTS

A total of 78 patients were randomly assigned to receive the usual 38 recommendations 
and received 40 video clips of general and pathological characteristics. However, there are 
differences in age, education, co-morbidities and laparotomy. The results of the patient-directed 
video clip counseling are less time-consuming (3 ± 0 minutes vs6.7 ± 2.4 minutes; p <0.001). 
The patients understood the procedure and did not provide repeated data (97.5% vs76.3%; p = 
0.006). Medical wipe Movement of the esophagus during the injection procedure and a request 
to stop the procedure. not different After adjusting for age and educational differences, co-
morbidities and physician-practitioners Patients who watched video clips reduced the chance 
of not understanding the procedure and had to provide 93% more data than the patients who 
received it.
CONCLUSTONS AND DISCUSSIONS

Prior to core needle biopsy in breast lump patients, patients should be counseled using 
visual cues. To help increase understanding. And cooperation in the process. 
KEYWORDS : Breast Mass, Core Needle Biopsy, Collaboration, Video Media   

Montip tantulawat B.N.S.* Pimonpun patumwan B.N.S. *

THE RESULTS OF PATIENT COUNSELING USING VIDEO CLIPS  
DURING CORE NEEDLE BIOPSY IN FEMALE PATIENTS  

REVEALED BREAST LUMPS.
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ความเป็นมา 

การเจาะช้ินเนือ้ด้วยเขม็ (Core needle biopsy; 

CBN)1-3 เป็นหตัถการเจาะชิน้เนือ้ท่ีเต้านมท่ีใช้เขม็เฉพาะ

เพือ่ตดัช้ินเน้ือบางส่วนออกมาตรวจทางพยาธิ

วทิยา4 ผูป่้วยทกุคนจงึมีความวติกกงัวลสงูมีอาการตืน่เต้น 

กลวั เพราะไม่ทราบขัน้ตอนทีแ่พทย์ท�าการตรวจ อาจ

เกดิการไม่ให้ความร่วมมือในขณะท�าหัตถการ CNB ได้ 

จากการตดิตามข้อมลูผูป่้วยห้องตรวจศัลยกรรม 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์พบว่า มีผู้ป่วย 

ท�าหตัถการ CNB ปีงบประมาณ 2557 - 2559 จ�านวน 

282 คน, 260 คน, 268 คน จากการสังเกตพฤติกรรม

ผูป่้วยในช่วงปีในปี 2559 พบผูป่้วยไม่ให้ความร่วมมือ

ในขณะท�าขั้นตอนหัตถการได้แก่การขยับตัวหนี

ในช่วงขณะทีฉ่ดียาชา ร้อยละ 32 การปัดมอืแพทย์ 

ขณะท�าร้อยละ 15 การขอให้หยุดพักการเจาะ CNB 

หลังจากเริ่มท�าแล้วร้อยละ 38 (ข้อมูลบริการห้อง

ตรวจศลัยกรรมโรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์)

ดงันัน้การให้ข้อมลูก่อนการท�าหตัถการ5-7เพือ่ให้ 

ผู้ป่วยเข้าใจขั้นตอนในการเตรียมตัวตั้งแต่ขั้นตอน 

การเริม่ต้นจนจบกระบวนการท�าหตัถการโดยการอธิบาย

ให้เข้าใจขัน้ตอนต่างๆ อาจไม่เพียงพอจงึได้เพ่ิมการให้

ข้อมลูเพือ่ให้ผูป่้วยรับทราบสิง่ทีจ่ะเกดิข้ึนและข้ันตอน 

ต่างท่ีแพทย์จะต้องท�ากับตนเองโดยการดูคลิปวีดีโอ 

ทีม่องเหน็ภาพสิง่ทีจ่ะเกิดขึน้ทีแ่พทย์จะต้องท�ากบัตวั 

ผู้ป่วย มีความยาวไม่เกิน 3 นาที7-8 พร้อมทั้งการดูแล

ขณะท�าน่าจะช่วยให้ผู้ป่วยคลายความกังวลและเพ่ิม

การให้ความร่วมมือในการท�าหัตถการได้เป็นอย่างดี

และยังเป็นประสบการณ์ที่ดีในการตรวจชิ้นเนื้อก้อน

ทีเ่ต้านมด้วยวธีิ CNB ซึง่อาจต้องกลบัมาท�าซ�า้ในกรณี

ต้องการติดตามผลการตรวจรักษา หรือพบก้อนเพิ่ม

การศึกษาครั้งนี้เพ่ือเปรียบเทียบผลของการ

ให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยโดยใช้คลิปวีดีโอเทียบกับการให้

ค�าแนะน�าตามปกติ

รูปแบบศึกษา สถานที่ และผู้ป่วย: การศึกษา

เชิงประสิทธิผล รูปแบบ interrupted time design 

ศึกษาในผู้ป่วยหญิงพบก้อนเนื้อที่เต้านม OPD case  

ทีแ่พทย์สัง่ท�า CNB ทีห้่องตรวจศลัยกรรม งานผูป่้วยนอก  

โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์โดยม ีinclusion 

criteria ได้แก่ ผูป่้วยทีไ่ม่เคยท�าการเจาะ CNB มาก่อน

สามารถสือ่สารได้หรอืมญีาตอิยูด้่วยทีส่ามารถรบัทราบ 

ค�าแนะน�า และ exclusion criteria  ได้แก่ผู้ป่วย 

ทีเ่คยเจาะ CNB มาก่อนหรอื ผูป่้วยไม่สามารถสือ่สารได้

วิธีการและการวัดผล: กลุ่มควบคุมเป็นผู้ป่วย 

ที่มาตรวจในเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560  

จะได้รับการให้ค�าแนะน�าตามปกติได้แก่การอธิบาย 

ขั้นตอน การเตรียมตัวและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน

ขณะที่ท�าการเจาะ CNB (รายละเอียดใบค�าแนะน�า

ขั้นตอนการท�าเจาะ CNB) ภายหลังการให้ค�าแนะน�า 

สอบถามการรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ตัวผู้ป่วย

ต้องได้รับในการเจาะ CNB ถ้าผู้ป่วย ตอบทราบแล้ว  

ส่งเข้ารบัการตรวจในห้องหตัถการถ้าผูป่้วย ตอบไม่ทราบ 

/ไม่แน่ใจ/จ�าไม่ได้ จะอธบิายซ�า้ จนผู้ป่วยเข้าใจข้อมลู 

ทีไ่ด้รับส่งเข้ารบัการตรวจในห้องหตัถการ กลุ่มศกึษา

เป็นผูป่้วยทีม่าตรวจในเดอืน เมษายน 2560 – มถินุายน 

2560 จะได้รับการให้ค�าแนะน�าโดยได้ดูคลิปวีดีโอ 

ก่อนการท�าหัตถการความยาวประมาณ 3 นาที  

(รายละเอียดค�าแนะน�าผูป่้วยโดยใช้คลปิวดีีโอเพือ่เพิม่ 

ความร่วมมือในการท�า CNB ผู้ป่วยก้อนที่เต้านม)  

ภายหลังการให้ค�าแนะน�าให้ดูคลิปวีดีโอ สอบถาม 

การรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ตัวผู้ป่วยต้องได้รับ 

ในการเจาะ CNB ถ้าผู้ป่วย ตอบทราบแล้ว ส่งเข้ารับ 

การตรวจในห้องหัตถการถ้าผู้ป่วย ตอบไม่ทราบ/ 

ไม่แน่ใจ/จ�าไม่ได้ จะอธิบายซ�้าและให้ดูคลิปวีดีโอจน

ผู้ป่วยเข้าใจข้อมูลที่ได้รับส่งเข้ารับการตรวจในห้อง

หัตถการ

หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม 

จะได้รับเก็บข้อมูลทั่วไปและพยาธิสภาพของผู้ป่วย

ที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินความเข้าใจขั้นตอนในการ

ท�าหัตถการ และประเมินการให้ความร่วมมือในขณะ

ท�าหตัถการ ได้แก่ การไม่ปัดมอืแพทย์ การขยบัตวัหนี  

(ในช่วงขั้นตอนที่มีการฉีดยาชา) และการร้องขอให้

แพทย์หยุดท�า

นิพนธ์ต้นฉบับ
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ขนาดตวัอย่าง ประมาณขนาดตวัอย่างโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรปูทางสถติิใช้สตูรค�านวณแบบ two – sample 

comparisons of proportions  ก�าหนดรปูแบบการ

วจิยัแบบ One-sided type of test อ�านาจการทดสอบ

ทางสถติ ิ(power) = 0.8 ค่าความเชือ่มัน่ (significance 

level) = 0.05 Ratio sample size 1 เท่า ค�านวณ

ขนาดตวัอย่างจากตวัแปรการขยบัตัวหนใีนช่วงขณะท่ี

ฉีดยาชา ซ่ึงพบร้อยละ 32(P1) คาดว่าภายหลงัการให้

ค�าแนะน�าโดยดูคลปิวดีโีอการขยบัตัวหนใีนช่วงขณะที่

ฉดียาชา ลดเหลอืร้อยละ 7(P2) ได้ขนาดตวัอย่างกลุม่

ควบคุม = 38  ราย กลุ่มศึกษา = 38 ราย

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตวัแปรต้น   : การให้ค�าแนะน�าก่อนท�าหตัถการ 

2 วิธี (ให้ค�าแนะน�าตามปกติ และ ดูคลิปวีดีโอ)

ตวัแปรตาม   : การรบัทราบในขัน้ตอนการปฏบิติั

ทีแ่พทย์จะต้องกระท�ากบัตนเอง การสอน/ ให้ข้อมลูซ�า้

 : สงัเกตการให้ความร่วมมือในขณะท�าหัตถการ 

(ไม่ปัดมือแพทย์ ขยับตัวหนีในช่วงขั้นตอนฉีดยาชา

ร้องขอให้หยุดท�าหัตถการ)

ตัวแปรกวน : อายุ   การศึกษา ระยะที่พบก้อน 

ต�าแหน่งที่พบ ขนาดของก้อน จ�านวนที่เป็น บริเวณ

ที่เป็น การเคยรักษาโดยวิธีการอื่นมาก่อน การเคย

ทราบวิธีการการเจาะ CNB และแพทย์ผู้ท�าหัตถการ

เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล 

แบบบนัทกึข้อมลู Case record form  หนงัสอื

ช้ีแจงการเข้าร่วมโครงการวิจัยกลุ่มท่ีได้รับค�าแนะน�า

ตามปกติ และกลุ่มได้รับค�าแนะน�าโดยดูคลิปวิดีโอ

รายละเอียด แบบบันทึกข้อมูล

ผู้ป่วยข้อมูลทั่วไป  อายุ (-ปี) ระดับการศึกษา  

(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี และสูงกว่า

ปริญญาตรี) ระยะเวลาที่พบก้อน (-ปี-เดือน-วัน) 

ต�าแหน่งที่พบ (เต้านมทั้งสองข้าง-เป็นก้อนที่เต้านม

ข้างขวา-เป็นก้อนท่ีเต้านมข้างซ้าย) ขนาดของก้อน

ที่เป็น (C.M) จ�านวนก้อนที่เป็น (-ก้อน) บริเวณที่พบ     

(Upper outer site, Upper inner site, Lower  

outer site, Lower inner site) ประสบการณ์  

เคยรักษาโดยวิธีการอื่นมาก่อน (เคย ไม่เคย) เคย 

รับทราบวิธีการท�าการเจาะชิ้นเนื้อด้วยเข็ม (Core 

needle biopsy) (เคย-ไม่เคย) การมโีรคร่วม (ม-ีไม่ม)ี 

แพทย์ผู้ท�าหัตถการ (อาจารย์แพทย์-แพทย์)

ข้อมูลการประเมินผล การรับทราบขั้นตอนใน

การท�าหัตถการ 

สอบถามผู้ป่วย "คุณ..... เข้าใจและรับทราบ 

ขั้นตอนที่คุณหมอจะต้องท�าอะไรคุณบ้าง"

(รับทราบ – ไม่ทราบ/ไม่เข้าใจ/จ�าไม่ได้)

ต้องการให้ข้อมูลซ�้า (ไม่ต้องอธิบายซ�้า ให้ค�า

แนะน�าซ�้า โดยอธิบาย หรือดูคลิปวิดีโอซ�้า)

สงัเกต การให้ความร่วมมอืในขณะท�าหตัถการ  

ในขณะท�ามีการปัดมือแพทย์  การขยับหนีในช่วง 

ขั้นตอนการฉีดยาชา การร้องขอให้หยุดท�า

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์เปรียบเทยีบลักษณะทัว่ไปของผู้ป่วย

ทัง้สองกลุ่มด้วยสถติ ิExact probability test, t-test, 

ranksum test เปรยีบเทยีบผลการให้ค�าแนะน�าผูป่้วย

ด้วย multivariable regression 

ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมใน

การศึกษาวจิยัทางชวีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเชยีงราย

ประชานุเคราะห์อนุญาตให้ศึกษาเรือ่งน้ีได้เมือ่วนัที ่1 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เลขที่.ชร 0032.102/3538

นิพนธ์ต้นฉบับ
มนต์ทิพย์ ตัณฑุลาวัฒน์, พิมลพรรณ ปทุมวัน
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ผลการศึกษา

ตารางที่ 1  ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย

ลักษณะท่ีศึกษา 
กลุ่มศึกษาn= 40 

ใช้คลิปวีดีโอ 
จ านวน    ร้อยละ 

กลุ่มควบคุมn=38 
ค าแนะน าตามปกติ 
จ านวน       ร้อยละ 

p-value 

อายุ ( ปี ) : mean( ±SD ) 54.5  (± 9.3 ) 48.2 (± 12.6 ) 0.014 
การศึกษา       
     ประถมศึกษา   31          77.5   21         55.3 0.009 
     มัธยมศึกษา 9           22.5 10         26.3   
     ปริญญาตรี 0             0.0 7         18.4   
มีโรคร่วม 20           50.0 11         28.9 0.068  
ระยะที่พบก้อน (เดือน)    
      <6 19           47.5  25         65.7  0.253 
      6-12  5           12.5  4         10.5  
      >12 16           40.0  9         23.8  
ต าแหน่งที่พบ       
     ซ้าย 26           65.0 19         50.0 0.025 
     ขวา 14           35.0 19         50.0   
ขนาดของก้อน  (CM) : mean( ±SD ) 3.8       (±2.1) 3.2     (±2.3) 0.249 
จ านวนก้อนที่เป็น 1         100.0 1       100.0  1.000 
บริเวณท่ีเป็น       
     Upper outer site 16           40.0 18         47.4 0.707 
     Upper inner site 14           35.0 14         36.8   
     Lower outer site 8           20.0 4         10.5   
     Lower inner site 2             5.0 2           5.3   
ไม่เคยทราบวิธีการ Core needle Biopsy มาก่อน 40         100.0 38       100.0  1.000 
แพทย์ผู้ท าหัตถการ       
     อาจารย์แพทย์ 19           47.5 30         78.9  0.005 
     แพทย์ 21           52.5 8         21.1   
 
ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา 40 ราย และกลุ่มควบคุม38 ราย ลักษณะทั่วไปและพยาธิสภาพใกล้เคียงกันคือขนาดของ
ก้อน จ านวนก้อนที่เป็นและประสบการณ์การรักษาแต่ต่างกันในเร่ือง อายุการศึกษา การมีโรคร่วม 
ระยะเวลาการเป็นก้อน และแพทย์ผู้ท าหัตถการ (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 2 ผลของการให้ค าแนะน า 
 
 

ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา 40 ราย และกลุ่มควบคุม 38 

ราย ลักษณะท่ัวไปและพยาธสิภาพใกล้เคยีงกนัคอืขนาด 

ของก้อน จ�านวนก้อนทีเ่ป็นและประสบการณ์การรกัษา

แต่ต่างกนัในเรือ่ง อายกุารศกึษา การมโีรคร่วม ระยะเวลา 

การเป็นก้อน และแพทย์ผู้ท�าหัตถการ (ตารางที่ 1)

นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลของการให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยโดยใช้คลิปวีดีโอขณะท�า Core Needle Biopsy ในผู้ป่วยหญิงพบก้อนเนื้อที่เต้านม



146 >>เชียงรายเวชสาร :: CHIANGRAI MEDICAL JOURNAL

ตารางที่ 2 ผลของการให้ค�าแนะน�า

ลักษณะท่ีศึกษา 
กลุ่มศึกษาn= 40 

ใช้คลิปวีดีโอ 
จ านวน    ร้อยละ 

กลุ่มควบคุมn=38 
ค าแนะน าตามปกติ
จ านวน    ร้อยละ 

p-value 

เวลาที่ใช้ให้ค าแนะน า(นาที ) : mean (±SD ) 3         (±0 ) 6.7      (±2.4) < 0.001 
ผู้ป่วยเข้าใจข้ันตอนที่แพทย์จะท ากับตนเอง       
      ทราบ 39          97.5 29           76.3 0.006 
     ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ/จ าไม่ได้ 1           2.5 9           23.7   
การให้ข้อมูลซ้ า       
     ไม่ได้ให้ซ้ า 39          97.5 29           76.3 0.006 
      ให้ข้อมูลซ้ า 1           2.5 9           23.7   
สังเกตการให้ความร่วมมือ       
     ไม่ปัดมือแพทย์ 40       100.0 38          100.0  1.000 
การขยับตัวหนีในช่วงขั้นตอนการฉีดยาชา       
     ไม่ขยับ  39         97.5 36           94.7 0.610 
      ขยับหนี 1           2.5 2             5.3   
ร้องขอให้หยุดท าหัตถการ       
     ไม่ใช่ 39         97.5 36           94.7 0.610 
      ใช่ 1           2.5 2            5.3   
 
เวลาที่ใช้ให้ค าแนะน ากลุ่มศึกษา 3 (±0) นาที กลุ่มควบคุม 6.7 (± 2.4) นาที ( P < 0.001) กลุ่มศึกษาเข้าใจ
ขั้นตอนที่แพทย์จะท ากับตนเองและไม่ให้ข้อมูลซ้ ามากกว่ากลุ่มควบคุม(ร้อยละ 97.5 และ76.3 P=0.006 )
การให้ความร่วมมือ การปัดมือแพทย์ การขยับตัวหนีในช่วงขั้นตอนการฉีดยาชาและการร้องขอให้หยุดท า
หัตถการ ใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 2) 
ตารางที่ 3 ผลของการให้ค าแนะน าผู้ป่วยกลุ่มศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 
 

ตัวแปรที่ศึกษา RR* 95% CI p-value 
ผู้ป่วยไม่เข้าใจขั้นตอน ต้องให้ข้อมูลซ้ า 0.07 0.01  -  0.65 0.018 
การขยับตัวหนีในช่วงขั้นตอนการฉีดยาชา 0.27 0.02  -  3.63 0.326 
ร้องขอให้หยุดท าหัตถการ 0.11 0.01  -  1.82 0.122 
 
ภายหลังปรับความแตกต่างของอายุ ระดับการศึกษา การมีโรคร่วม ระยะที่พบก้อนและแพทย์ผู้ท าหัตถการ
แล้ว ผู้ป่วยกลุ่มศึกษาลดโอกาสไม่เข้าใจขั้นตอนและต้องให้ข้อมูลซ้ าลง 93% ส่วนการขยับตัวหนีในช่วง
ขั้นตอนการฉีดยาชาและร้องขอให้หยุดมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (ตารางที่ 3) 

ลักษณะท่ีศึกษา 
กลุ่มศึกษาn= 40 

ใช้คลิปวีดีโอ 
จ านวน    ร้อยละ 

กลุ่มควบคุมn=38 
ค าแนะน าตามปกติ
จ านวน    ร้อยละ 

p-value 

เวลาที่ใช้ให้ค าแนะน า(นาที ) : mean (±SD ) 3         (±0 ) 6.7      (±2.4) < 0.001 
ผู้ป่วยเข้าใจข้ันตอนที่แพทย์จะท ากับตนเอง       
      ทราบ 39          97.5 29           76.3 0.006 
     ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ/จ าไม่ได้ 1           2.5 9           23.7   
การให้ข้อมูลซ้ า       
     ไม่ได้ให้ซ้ า 39          97.5 29           76.3 0.006 
      ให้ข้อมูลซ้ า 1           2.5 9           23.7   
สังเกตการให้ความร่วมมือ       
     ไม่ปัดมือแพทย์ 40       100.0 38          100.0  1.000 
การขยับตัวหนีในช่วงขั้นตอนการฉีดยาชา       
     ไม่ขยับ  39         97.5 36           94.7 0.610 
      ขยับหนี 1           2.5 2             5.3   
ร้องขอให้หยุดท าหัตถการ       
     ไม่ใช่ 39         97.5 36           94.7 0.610 
      ใช่ 1           2.5 2            5.3   
 
เวลาที่ใช้ให้ค าแนะน ากลุ่มศึกษา 3 (±0) นาที กลุ่มควบคุม 6.7 (± 2.4) นาที ( P < 0.001) กลุ่มศึกษาเข้าใจ
ขั้นตอนที่แพทย์จะท ากับตนเองและไม่ให้ข้อมูลซ้ ามากกว่ากลุ่มควบคุม(ร้อยละ 97.5 และ76.3 P=0.006 )
การให้ความร่วมมือ การปัดมือแพทย์ การขยับตัวหนีในช่วงขั้นตอนการฉีดยาชาและการร้องขอให้หยุดท า
หัตถการ ใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 2) 
ตารางที่ 3 ผลของการให้ค าแนะน าผู้ป่วยกลุ่มศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 
 

ตัวแปรที่ศึกษา RR* 95% CI p-value 
ผู้ป่วยไม่เข้าใจขั้นตอน ต้องให้ข้อมูลซ้ า 0.07 0.01  -  0.65 0.018 
การขยับตัวหนีในช่วงขั้นตอนการฉีดยาชา 0.27 0.02  -  3.63 0.326 
ร้องขอให้หยุดท าหัตถการ 0.11 0.01  -  1.82 0.122 
 
ภายหลังปรับความแตกต่างของอายุ ระดับการศึกษา การมีโรคร่วม ระยะที่พบก้อนและแพทย์ผู้ท าหัตถการ
แล้ว ผู้ป่วยกลุ่มศึกษาลดโอกาสไม่เข้าใจขั้นตอนและต้องให้ข้อมูลซ้ าลง 93% ส่วนการขยับตัวหนีในช่วง
ขั้นตอนการฉีดยาชาและร้องขอให้หยุดมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (ตารางที่ 3) 

เวลาที่ใช้ให้ค�าแนะน�ากลุ่มศึกษา 3 (±0) นาที 

กลุม่ควบคุม 6.7 (± 2.4) นาท ี( P < 0.001) กลุม่ศกึษา

เข้าใจขัน้ตอนท่ีแพทย์จะท�ากบัตนเองและไม่ให้ข้อมลูซ�า้

มากกว่ากลุม่ควบคมุ (ร้อยละ 97.5 และ76.3 P=0.006) 

ตารางที่ 3 ผลของการให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยกลุ่มศึกษาเปรียบเทียบกับ

ภายหลังปรับความแตกต่างของอายุ ระดับ 

การศกึษา การมโีรคร่วม ระยะทีพ่บก้อนและแพทย์ผูท้�า 

หัตถการแล้ว ผู้ป่วยกลุ่มศึกษาลดโอกาสไม่เข้าใจ 

ขัน้ตอนและต้องให้ข้อมลูซ�า้ลง 93% ส่วนการขยบัตวัหนี 

การให้ความร่วมมอื การปัดมอืแพทย์ การขยบัตัวหนีใน

ช่วงขัน้ตอนการฉดียาชาและการร้องขอให้หยุดท�าหตัถการ  

ใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 2)

ในช่วงขั้นตอนการฉีดยาชาและร้องขอให้หยุดมี 

แนวโน้มลดลงเมือ่เปรยีบเทียบกับกลุม่ควบคมุ แต่ไม่มี

นัยส�าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)

นิพนธ์ต้นฉบับ
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จากการศกึษาผลของการให้ค�าแนะน�าโดยคลปิ

วีดีโอเพื่อเพิ่มความร่วมมือในขณะท�า Core Needle  

Biopsy ในผูป่้วยก้อนทีเ่ต้านมลดโอกาสไม่เข้าใจขัน้ตอน 

และต้องให้ข้อมูลซ�้าลง 93% ส่วนการขยับตัวหน ี

ในช่วงขั้นตอนการฉีดยาชาและร้องขอให้หยุด 

มีแนวโน้มลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดย

เทียบเคียงสอดคล้องกับผลของการให้ข้อมูลโดยใช้

สื่อวีดีทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยในการ

ป้องกนัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลหลังได้รบัข้อมลูผ่าน

วดิทัีศน์ มีความรูเ้พิม่ขึน้และการปฏิบตัใินการป้องกนั

การติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ถูกต้องเพิ่มขึ้นอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติ5 ผลของการสอนผู้ป่วยก่อน ผ่าตัด

หวัใจด้วยสือ่วดีีทัศน์ต่อความรูเ้ก่ียวกับการปฏบัิติตนและ

ระดบัความวิตกกงัวล7 การเปรยีบเทยีบผลการสอนด้วย

สือ่วดิทีศัน์กบัภาพพลกิต่อความรู้ และความวติกกังวล 

ของมารดาในการดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเข้ารับการสวน

หวัใจ8 แต่ไม่สอดคล้องกบั ผลของสอนญาตผิูป่้วยหลงั

ผ่าตดัตาต้อกระจกโดยใช้สือ่วดิทีศัน์ หอผูป่้วยโสต ศอ 

นาสิกและจักษุโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์

พบว่ากลุ ่มท่ีใช้สื่อสื่อวิดีทัศน์ ในภาพรวมของ 

กลุ่มญาติที่ได้การสอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์และการสอน

โดยพยาบาลได้ผลไม่แตกต่างกัน6

การใช้คลิปวีดีโอ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทางตาสามารถเรียนรู้

ได้มากวธิ ีคลปิวดีโิอเป็นสือ่การสอนทีม่ปีระสทิธิภาพ

สูง7-8 ทั้งยังสะดวกในการใช้ สามารถน�ามาฉายซ�้าได้

หลายครั้ง ได้เนื้อหาที่คงที ครบถ้วน ชัดเจนเป็นรูป

ธรรมช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความสนใจ เข้าใจเนื้อหาและ

น�าไปปฏิบัติตามได้มากขึ้นการเตรียมความพร้อมให้

ผู้เรียนเผชิญสถานการณ์ทีไม่คาดคิดได้ด้วยการเห็น

ภาพชัดเจนจะช่วยสร้างความเข้าใจและคลายความ

วิตกกังวล เพิ่มความร่วมมือและการปฏิบัติตัวอย่าง

ถูกตอ้ง แต่การใช้คลปิวดีีโอ อาจมีข้อจ�ากดัในผูป้่วยที่

มีปัญหาทางการมองเห็น การได้ยิน และอาจไม่เข้าใจ

ค�าพดูบางค�าบรรยายทีใ่ช้ และการใช้สือ่วิดโีอบางกรณี

ในเร่ืองการเป็นทักษะที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่องเองที่บ้าน  

การสอนบรรยายและสาธติโดยบคุลากรจะได้ผลดีกว่า6

สรุปและข้อเสนอแนะ: ก่อนการท�า core needle 

biopsy ในผูป่้วยก้อนทีเ่ต้านมควรให้ค�าแนะน�าผูป่้วย

โดยใช้คลิปวีดีโอที่มองเห็นภาพ เพื่อช่วยเพิ่มความ

เข้าใจ และความร่วมมือขณะท�าหัตถการ

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้มีรายนามดังนี้
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บทคัดย่อ
ความเป็นมา

ปัจจยัทีเ่สีย่งการตกเลอืดหลงัคลอดจากการทบทวนการศกึษาท่ีผ่านมาพบความแตกต่างและความคล้ายคลงึกนั 
ในหลายปัจจัย การวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงการตกเลือดหลังคลอดทางช่องคลอดจากการศึกษาต่างๆ 
ที่ผ่านมา จะท�าให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดทางช่องคลอดที่แน่ชัดมากขึ้น 
วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงการตกเลือดหลังคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด
วิธีการศึกษา

 เป็นการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับปัจจัยเส่ียงต่อการตกเลือดหลังคลอดจากการ
คลอดทางช่องคลอดจากบทความวิจัย จ�านวน 20 รายการ ทั้งในและต่างประเทศที่เผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 
2548 – พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีการค�านวณแบบโมเดลแบบคงที่ในโปรแกรมส�าเร็จรูป Med Calc Version 18.6 
ผลการศึกษา

พบว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด มีจ�านวน 21 ปัจจัย โดยปัจจัยที่มี
ความเสี่ยงสูง (odds ratio > 2.0) ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบินในระยะตั้งครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 กรัม/เดซิลิตร 
การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ การตกเลือดหลังคลอดในครรภ์ก่อน เนื้องอกในโพรงมดลูก รกเกาะต�่า รกเกาะลึก 
การตั้งครรภ์แฝด และกลุ่มโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์ ปัจจัยที่มีความเสี่ยงปานกลาง (odds ratio >  
1.5–2.0) ได้แก่ ไม่เคยผ่านการคลอด หน้าท้องมีขนาดใหญ่ไม่สัมพันธ์กับอายุครรภ์ รกลอกตัวก่อนก�าหนด  
การติดเชื้อในถุงน�้าคร�่า การชักน�าและการกระตุ้นการเจ็บครรภ์ และปัจจัยที่มีความเสี่ยงต�่า (odds ratio > 1.0 – 
1.5) ได้แก่ ผู้คลอดอายุต�่ากว่า 20 ปี และตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ดัชนีมวลกายทุกระดับ ผ่านการคลอดมาแล้ว 1 ครั้ง 
อายุครรภ์ตั้งแต่ 42 สัปดาห์ขึ้นไป กลุ่มโรคเบาหวานร่วมกับการ ตั้งครรภ์ และการได้รับยาระงับความเจ็บปวด
สรุปผลและเสนอแนะ

ผู้คลอดที่มีระดับฮีโมโกลบินในระยะตั้งครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 กรัม/เดซิลิตร การแข็งตัวของเลือด 
ผิดปกติ การตกเลือดหลังคลอดในครรภ์ก่อน เนื้องอกในโพรงมดลูก รกเกาะตัวผิดปกติ การตั้งครรภ์แฝด และกลุ่ม
โรคความดนัโลหิตสงูร่วมกบัการตัง้ครรภ์ จะมคีวามเสีย่งสงูต่อการตกเลือดหลงัคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด  
ดงันัน้บคุลกรทางสขุภาพควรเฝ้าระวงัการตกเลือดหลงัคลอดจากการคลอดทางช่องคลอดในผูค้ลอดกลุม่นีอ้ย่างใกล้ชิด
ค�าส�าคัญ การตกเลือดหลังคลอด, ปัจจัยเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอด, การวิเคราะห์อภิมาน
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ABSTRACT 
BACKGROUND

Previous studies found vary and similar risk factors for postpartum hemorrhage (PPH). 
Meta-analysis of risk factors for PPH via vaginal deliveries from various previous studies, it will 
be clearly knowledge about risk factors for PPH via vaginal deliveries.    
OBJECTIVE

To analyze and identify risk factors for PPH via vaginal deliveries.
METHODS

Twenty articles related to risk factors for PPH which studied from 2005 to 2017, in Thailand 
and globally, were reviewed and analyzed by fixed effect technique in MedCalc Version 18.6.
RESULTS

Risk factors for PPH via vaginal deliveries found that 21 factors include: 8 high risk factors 
for PPH (odds ratio > 2.0) as antepartum hemoglobin ≤ 10 g/dL, coagulopathy, prior PPH, fibroid, 
placenta previa, placenta accrete, multiple pregnancy, and gestational hypertensive disorder; 
6 moderate risk factors  for PPH (odds ratio > 1.5 – 2.0) as  nulliparous, large gestational age, 
placenta abruption, chorioamnionitis, induction and augmentation of labor; 7 low risk factors 
for PPH (odds ratio > 1.0 – 1.5) as maternal age < 19 years old and ≥ 35 years old, all BMI level, 
primiparous, gestational age ≥ 42 weeks, gestational diabetes mellitus, and received analgesic drugs.
CONCLUSTONS AND DISCUSSIONS

The pregnant women with antepartum hemoglobin ≤ 10 g/dL, coagulopathy, prior PPH, 
fibroid, placenta previa, placental accreta, multiple pregnancy, and gestational hypertensive 
disorder are high risk group for probability occur PPH via vaginal deliveries. Therefore, health 
care providers should closely monitor PPH via vaginal deliveries in this group. 
KEYWORDS : Postpartum hemorrhage, risk factors for postpartum hemorrhage, meta-analysis
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ความเป็นมา

อบุตักิารณ์การตกเลอืดหลงัคลอดของประเทศไทย

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 – พ.ศ. 2558 พบร้อยละ 2.30, 

2.37, 2.44, 2.40, 2.39, 2.54 และ 2.65 ตามล�าดับ1 

โดยการตกเลอืดหลงัคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด

เป็นการเสียเลือดจากการคลอดตั้งแต่ 500 มิลลิลิตร

ขึน้ไป โดยการตกเลอืดหลงัคลอดระยะแรกจะเกดิขึน้

ภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอดบุตร2, 3 การตกเลือด

หลังคลอดเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการบาดเจ็บ

และเสียชีวิตของมารดาทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว

และประเทศที่ก�าลังพัฒนา4 การศึกษาท่ีผ่านมาพบ

ปัจจัยเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดที่แตกต่างและ

คล้ายคลึงกัน เช่น ระดับฮีโมโกลบินในระยะตั้งครรภ์

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 กรัม/เดซิลิตร5  มีประวัติการ

ตกเลอืดในครรภ์ก่อน6 การตัง้ครรภ์แฝด6 ความผดิปกติ

เกี่ยวกับรก7 เป็นต้น  ขึ้นอยู่กับรูปแบบการศึกษาวิจัย 

และสถานที่ที่ท�าการศึกษา

คณะผู้วจิยัจึงได้ท�าการทบทวนวรรณกรรมและ

วเิคราะห์หาปัจจยัเสีย่งต่อการตกเลอืดหลงัคลอดจาก

การคลอดทางช่องคลอด โดยการวิเคราะห์อภิมาน

ปัจจัยเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดจากการศึกษา 

ทีผ่่านมาทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่ให้ทราบถงึปัจจัย 

เสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดจากการคลอด 

ทางช่องคลอดที่แน่ชัดมากขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงต่อการ 

ตกเลือดหลังคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด

วิธีการศึกษา

เป็นการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห ์

อภมิานปัจจยัเสีย่งต่อการตกเลอืดหลงัคลอดจากการ

คลอดทางช่องคลอดจากบทความวจิยั จ�านวน 20 รายการ 

จาก 30 รายการ ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการ 

ตพีมิพ์เผยแพร่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2560 โดยใช้

ค�าส�าคัญ (keywords) ในการสบืค้น ตามหลกั PICO คอื 

Population: pregnant women, Intervention or 

exposure: risk, risk factor, Comparison: pregnant 

women without postpartum hemorrhage, 

Outcome: postpartum hemorrhage จากฐาน

ข้อมลูออนไลน์ จ�านวน 4 ฐานข้อมลู ได้แก่ PubMed, 

Science Direct, Pro Quest, และ EBSCO host 

บทความวิจัยดังกล่าวได้ผ่านพิจารณาโดยผู้วิจัย และ

ผู้ร่วมวิจัย จ�านวน 1 ท่าน เกี่ยวกับชื่อเรื่อง บทคัดย่อ 

บทความวิจัยฉบับเต็ม และมีปัจจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ

การตกเลือดหลังคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด

ในระยะตัง้ครรภ์และระยะคลอดตัง้แต่ 4 ปัจจยัขึน้ไป  

และก�าหนดให้น�้าหนักคะแนนของแต่ละบทความ 

เท่ากนัในการศึกษาทกุรปูแบบ ปัจจัยเสีย่งแต่ละปัจจัย

ต่อการตกเลอืดหลงัคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด

จากบทความวิจัยท่ีท�าการศึกษาได้มีการตรวจสอบ

ความต่างแบบกนัด้วยวธิกีารค�านวณแบบโมเดลแบบสุม่  

(random effect)และการท�า funnel plot จากนั้น

น�าปัจจยัเส่ียงแต่ละปัจจยัจากบทความวิจัยท่ีไม่มคีวาม

ต่างแบบกนัโดยพจิารณาจาก funnel plot มาท�าการ

ค�านวณแบบโมเดลแบบคงท่ี (fixed effect) ด้วย

โปรแกรมส�าเร็จรูป MedCalc Version 18.6 

กลุ่มประชากรตัวอย่าง

บทความวิจยั จ�านวน 20 รายการ จาก 30 รายการ  

ที่เก่ียวข้องกับการตกเลือดหลังคลอดจากการคลอด

ทางช่องคลอดทัง้ในและต่างประเทศทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ 

เผยแพร่ตัง้แต่ปี พ.ศ.2548 – พ.ศ.2560 แสดงดงัภาพที ่1 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ปัจจัยเสี่ยงการตกเลือดหลังคลอดจากการ 

คลอดทางช่องคลอด วิเคราะห์ด้วย odds ratio  

ช่วงความเชือ่มัน่ร้อยละ 95 และก�าหนดระดบันยัส�าคัญ

ทางสถติท่ีิ .05  ด้วยวธิกีารค�านวณแบบโมเดลแบบคงที่ 

ในโปรแกรมส�าเร็จรูป MedCalc Version 18.6 
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ภาพที่ 1 กลุ่มประชากรตัวอย่างของบทความวิจัย

ตั้งแต่ 4 ปัจจยัข้ึนไป และก าหนดใหน้ ้าหนกัคะแนนของแต่ละบทความเท่ากนัในการศึกษาทุกรูปแบบ ปัจจยั
เส่ียงแต่ละปัจจยัต่อการตกเลือดหลงัคลอดจากการคลอดทางช่องคลอดจากบทความวิจยัท่ีท าการศึกษาไดมี้
การตรวจสอบความต่างแบบกนัดว้ยวิธีการค านวณแบบโมเดลแบบสุ่ม (random effect)และการท า funnel 
plot จากนั้นน าปัจจยัเส่ียงแต่ละปัจจยัจากบทความวิจยัท่ีไม่มีความต่างแบบกนัโดยพิจารณาจาก funnel plot 
มาท าการค านวณแบบโมเดลแบบคงท่ี (fixed effect) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป MedCalc Version 18.6  
กลุ่มประชากรตวัอยา่ง 
 บทความวิจยั จ  านวน 20 รายการ จาก 30 รายการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกเลือดหลงัคลอดจากการ
คลอดทางช่องคลอดทั้งในและต่างประเทศท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2560 แสดง
ดงัภาพท่ี 1 
 
การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้
 ปัจจยัเส่ียงการตกเลือดหลงัคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด วิเคราะห์ดว้ย odds ratio ช่วงความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 และก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  ดว้ยวิธีการค านวณแบบโมเดลแบบคงท่ีใน
โปรแกรมส าเร็จรูป MedCalc Version 18.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กลุ่มประชากรตวัอยา่งของบทความวจิยั 
 
 
 
 
 

7 PubMed 15 Science Direct 13 Pro Quest 6 EBSCO host 

41 รายการ 

30 รายการ 
ชื่อซ้้า ชื่อเรื่องไม่เกี่ยวข้อง 11 รายการ 

บทคัดย่อไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่สามารเข้าถึงฉบับเต็มได้      10 รายการ 
ปัจจัยเสี่ยงน้อยกว่า 4 ปัจจัย 

20 รายการ 

นิยามศัพท์

1) การตกเลอืดหลังคลอด หมายถงึ การเสียเลือด 

จากการคลอดทางช่องคลอดตั้งแต่ 500 มิลลิลิตร 

ข้ึนไป และเกิดข้ึนภายใน 24 ชัว่โมงแรกหลงัคลอดบตุร

2) การวเิคราะห์อภมิาน หมายถงึ การวเิคราะห์

ปัจจยัเสีย่งต่อการตกเลอืดหลงัคลอดจากการคลอดทาง 

ช่องคลอดจากบทความวจิยัเกีย่วกบัการตกเลอืดหลงั 

คลอดท้ังในและต่างประเทศ ท่ีได้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2560 ที่ผ่านการพิจารณา

จากผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย จ�านวน 1 ท่าน จ�านวน 20 

รายการ ด้วยวิธีการค�านวณแบบโมเดลแบบคงที่ใน

โปรแกรมส�าเร็จรูป MedCalc Version 18.6

ผลการศึกษา

ผลการสืบค้นบทความวจิยัจากฐานข้อมลูออนไลน์ 

4 ฐานข้อมูล ได้แก่ PubMed, Science Direct, Pro 

Quest, และ EBSCO host พบบทความวจัิยทีเ่กีย่วข้อง

จ�านวน 41 รายการ และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ท่ี

ก�าหนดได้แก่ เป็นบทความวิจัยฉบับเต็ม และมีปัจจัย

ทีศ่กึษาเกีย่วกบัการตกเลอืดหลงัคลอดจากการคลอด

ทางช่องคลอดในระยะตัง้ครรภ์และระยะคลอดตัง้แต่ 4 

ปัจจยัขึน้ไป พบบทความวจิยัทีส่ามารถน�ามาวเิคราะห์

ข้อมูลได้ จ�านวน 20 รายการ รายละเอียดโดยย่อของ

บทความวิจัยดังกล่าว ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รายละเอียดโดยย่อของบทความวิจัยที่น�ามาวิเคราะห์ข้อมูล

Author, Publication Study Design Setting 
Sample 

Size 
Bais et al, 20048 A population-based cohort  Netherlands 3,464 
Sheiner et al, 20057 A population-based  Israel 154,311 
Geller et al, 20089 Post hoc analysis of data from RCT India 1,620 
Rueangchainikhom etal, 200910 Retrospective cohort  Thailand 1,530 
Sosa et al, 200911 Prospective cohort  Latin-America 11,323 
Lertbunnaphong et al, 201012 Retrospective nested case-control  Thailand 74:148 
Prata et al, 201113 Prospective cohort  Egypt 2,510 
Biguzzi et al, 201214 Retrospective  Italy 6,011 
Satapornteera et al, 201215 Cross-sectional descriptive Thailand 390:1,560 
Talungchit et al, 201216 Cross-sectional analytical Thailand 360 
Bonnet et al, 201317 A population-based comparison France 6,660 
Bonnet et al, 201317 A population-based comparison Canada 9,838 
Khireddine et al, 201318 A population-based case-control France 4,450:1,744 
Oberg et al, 201419 A population-based cohort Sweden 538,332 
Buzaglo et al, 201420 A population-based retrospective  Israel 56,394 
Dionne et al, 201521 A population-based cohort-nested  

case-control 
 
France 

 
3,852:762 

Eto et al, 201622 Secondary data analysis Japan 4051 
Goverov et al, 201623 Retrospective observational  Sweden 57 
Lisonkova et al, 201624 Case-control Canada 383:383 
Ononge et al, 201625 Prospective cohort Uganda 1,188 
Miller et al, 201726 Retrospective case-control America 159:318 

 
ผลการตรวจสอบความต่างแบบกนัของบทความวิจยัเก่ียวกบัอตัราส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตกเลือด

หลงัคลอดกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาทั้งหมด ดว้ยวิธีการค านวณแบบโมเดลแบบสุ่ม และการท า funnel 
plot ดงัภาพท่ี 2 

ผลการตรวจสอบความต่างแบบกนัของบทความวิจยัเกีย่วกบัอัตราส่วนของกลุ่มตวัอย่างทีต่กเลือดหลังคลอด

กบัจ�านวนกลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษาทัง้หมด ด้วยวธิกีารค�านวณแบบโมเดลแบบสุม่ และการท�า funnel plot ดงัภาพที ่2

นิพนธ์ต้นฉบับ
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ภาพท่ี 2.1 forest plot ของการตรวจสอบความต่างแบบกนัของบทความวิจยัเก่ียวกบัอตัราส่วนของกลุ่ม 
                 ตวัอยา่งท่ีตกเลือดหลงัคลอดกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาทั้งหมดดว้ยวธีิการค านวณแบบ 
                 โมเดลแบบสุ่ม 
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                 ทั้งหมดในแต่ละบทความวจิยั 
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ภาพท่ี 2.1 forest plot ของการตรวจสอบความต่างแบบกนัของบทความวิจยัเก่ียวกบัอตัราส่วนของกลุ่ม 
                 ตวัอยา่งท่ีตกเลือดหลงัคลอดกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาทั้งหมดดว้ยวธีิการค านวณแบบ 
                 โมเดลแบบสุ่ม 

 
 

 
ภาพท่ี 2.2 funnel plot อตัราส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตกเลือดหลงัคลอดกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 
                 ทั้งหมดในแต่ละบทความวจิยั 
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ภาพที่ 2.1 forest plot ของการตรวจสอบความต่างแบบกันของบทความวิจัยเกี่ยวกับอัตราส่วนของกลุ่ม

              ตัวอย่างที่ตกเลือดหลังคลอดกับจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมดด้วยวิธีการค�านวณแบบ

              โมเดลแบบสุ่ม

ภาพที่ 2.2 funnel plot อัตราส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ตกเลือดหลังคลอดกับจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

              ทั้งหมดในแต่ละบทความวิจัย

นิพนธ์ต้นฉบับ
นฏกร อิตุพร, ฐิติมา นุตราวงศ์, อมรรัตน์ รัตนสิริ, กุลฑลี บุญประเสริฐ, สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา, ทัศนีย์ ณ พิกุล



155ปีที่ 10 ฉบับที่ 1/2561

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการตกเลือด 

หลังคลอดจากการคลอดทางช่องคลอดจากบทความวจิยั  

จ�านวน 20 รายการ (ตารางที่ 1) ด้วยวิธีการค�านวณ

แบบโมเดลแบบคงทีใ่นโปรแกรมส�าเรจ็รปู MedCalc 

Version 18.6 พบปัจจัยเสี่ยงการตกเลือดหลังคลอด

จาการการคลอดทางช่องคลอด จ�านวน 21 ปัจจัย 

(ตารางที่ 2) โดย

1) ปัจจยัทีม่คีวามเสีย่งสงู (odds ratio > 2.0) 

ได้แก่ ระดับฮโีมโกลบนิในระยะตัง้ครรภ์น้อยกว่าหรอื

เท่ากับ 10 กรัม/เดซิลิตร (OR = 4.80, 95% CI [4.00 

– 5.76]) การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ (OR = 11.96, 

95% CI [2.64 – 54.10]) การตกเลอืดหลงัคลอดในครรภ์

ก่อน (OR = 4.01, 95% CI [2.32 – 6.93]) เนื้องอก 

ในโพรงมดลูก (OR = 2.06, 95% CI [1.71 – 2.47]) 

รกเกาะต�่า (OR = 5.01, 95% CI [3.61 – 6.97])  

รกเกาะลึก (OR = 3.55, 95% CI [1.84 – 6.86])  

การตัง้ครรภ์แฝด (OR = 2.69, 95% CI [2.32 – 3.11]) 

และกลุ่มโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์  

(OR = 4.80, 95% CI [4.00 – 5.76]) 

2) ปัจจัยที่มีความเส่ียงปานกลาง (odds 

ratio>1.5–2.0) ได้แก่ ไม่เคยผ่านการคลอด (OR = 1.93,  

95% CI [1.53 – 2.43]) หน้าท้องมขีนาดใหญ่ไม่สมัพนัธ์

กับอายุครรภ์ (OR = 1.98, 95% CI [1.63 – 2.40]) 

รกลอกตัวก่อนก�าหนด (OR = 1.70, 95% CI [1.06  

– 2.73]) การติดเชื้อในถุงน�้าคร�่า (OR = 1.85, 95%  

CI [1.45 – 2.98]) การชักน�า (OR = 1.77, 95%  

CI [1.57 – 2.01]) และการกระตุ้นการเจ็บครรภ์  

(OR = 1.57, 95% CI [1.35 – 5.87]) 

3) ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต�่า (odds ratio > 1.0 

– 1.5) ได้แก่ ผู้คลอดอายุต�่ากว่า 20 ปี (OR = 1.36, 

95% CI [1.26 – 1.46]) และตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป (OR = 

1.32, 95% CI [1.29 – 1.35]) ดัชนีมวลกายทุกระดับ 

(BMI < 30 kg/m2; OR = 1.17, 95% CI [1.05 –  

1.31] และ BMI ≥ 30 kg/m2; OR = 1.18, 95%  

CI [1.02 – 1.39]) ผ่านการคลอดมาแล้ว 1 คร้ัง  

(OR = 1.29, 95% CI [1.18 – 1.41]) อายุครรภ์ตั้งแต่ 

42 สปัดาห์ข้ึนไป (OR = 1.35, 95% CI [1.28 – 1.42]) 

กลุ่มโรคเบาหวานร่วมกับการตั้งครรภ์ (OR = 1.33,  

95% CI [1.22 – 1.45]) และการได้รับยาระงับ 

ความเจ็บปวด (OR = 1.38, 95% CI [1.27 – 1.49])

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

ผู้คลอดที่มีระดับฮีโมโกลบินในระยะตั้งครรภ์

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 กรัม/เดซิลิตร การแข็งตัว 

ของเลือดผิดปกต ิการตกเลือดหลังคลอดในครรภ์ก่อน  

เนื้องอกในโพรงมดลูก รกเกาะตัวผิดปกติ  

การตัง้ครรภ์แฝด และกลุม่โรคความดนัโลหิตสงูร่วมกบั 

การตั้งครรภ์ จะมีความเสี่ยงสูงต่อการตกเลือดหลัง 

คลอดจากการคลอดทางช่องคลอดคล้ายคลึงกับ 

การศึกษาของ Puccilli ได้แก่ การตกเลือดหลังคลอด

ในครรภ์ก่อน รกเกาะต�่า การตั้งครรภ์แฝด และกลุ่ม

โรคความดนัโลหติสงูร่วมกบัการตัง้ครรภ์ ทีเ่ป็นปัจจยั

เสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดจากการคลอดทาง 

ช่องคลอด28 ที่สามารถประเมินได้จากการซักประวัติ

และตรวจร่างกายตั้งแต่แรกรับใหม่ผู้คลอดที่ห้อง

คลอด ดังเช่นการศึกษาของบานเย็น แสนเรียน ที่มี

การประเมินความเสีย่งต่อการตกเลอืดหลังคลอดต้ังแต่

การรับผู้คลอดไว้ในห้องคลอด ขณะรอคลอด และใน 

ระยะคลอด โดยประเมินจากประวัติการต้ังครรภ์  

การคลอด และหลงัคลอดในครรภ์ก่อน และประวตักิาร

ตัง้ครรภ์ปัจจบุนั สามารถ คดักรองผูค้ลอดทีมี่ความเสีย่ง 

ต่อการตกเลือดหลังคลอดจากภาวะมดลูกหดรัดตัว 

ไม่ดี จ�านวน 18 ราย จาก 30 ราย29 โดยปัจจัยเสี่ยง 

ที่พบดังกล่าวเป็นปัจจัยตามสาเหตุของการตกเลือด

หลังคลอด 4T’s คือ ภาวะมดลูกหดรัดตัวไม่ดี (tone) 

โดยผูค้ลอดทีม่โีรคความดนัโลหติสงูร่วมกบัการตัง้ครรภ์ 

รกเกาะตัวผิดปกติ เช่น รกเกาะต�่า อาจท�าให้เกิดการ 

เสยีเลอืดหลงัคลอดเป็นจ�านวนมาก รวมถงึการมเีนือ้งอก 

ในโพรงมดลูก การตั้งครรภ์แฝดท่ีท�าให้มดลูกมีการ

ยืดขยายมากเกินไป จึงส่งผลให้กล้ามเน้ือมดลูกไม่

หดรดัตวั และอาจเกดิภาวะตกเลอืดหลงัคลอดได้30, 31  

และผู้คลอดที่มีระดับฮีโมโกลบินในระยะตั้งครรภ์ 

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10 กรมั/เดซลิติร การแข็งตวัของเลอืด 

นิพนธ์ต้นฉบับ
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ผดิปกติ มกัเกีย่วข้องกบัภาวะเลือดไม่แขง็ตวั (thrombin) 

แต่ภาวะนีเ้กิดขึน้ได้น้อยมากหากมดลูกมกีารหดรดัตวั

ที่ปกติ32 ดังเช่นการศึกษาของ Biguzzi et al. ที่พบว่า
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัเส่ียงการตกเลือดหลงัคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด  
                 ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป MedCalc Version 18.6 
 

  Statistical Procedures 
Risk Factors Subgroup Heterogeneit

y Test 
Estimate Size 
(Fixed effect) 

  I2 OR[95% CI] p- value 
Individual factors     
Maternal age < 20 yrs. 31.40 1.36[1.26-1.46] < 0.001 
 20 – 34 yrs. 55.89 0.83[0.82-0.85] < 0.001 
      ≥ 35 yrs. 17.37 1.32[1.29-1.35] < 0.001 
Body Mass Index < 30 kg/m2 0.00 1.17[1.05-1.31] 0.050 
 ≥ 30 kg/m2 0.00 1.18[1.01-1.38] 0.027 
Education Illiterate 0.00 0.77[0.59-1.01] 0.056 
Antepartum hemoglobin 
level  

 
≤ 10 g/dL 

 
95.71 

 
4.80[4.00-5.76] 

 
< 0.001 

Coagulopathy     
Obstetric factors  35.18 11.96[2.64-54.10] 0.004 
Parity Nulliparous 72.62 1.93[1.53-2.43] < 0.001 
 Primiparous 97.64 1.29[1.18-1.41] < 0.001 
 Multiparous 89.97 0.73[0.70-0.75] < 0.001 
 Grand-multiparous 35.70 1.13[0.98-1.31] 0.084 
Gestational age < 37 wks. 46.86 0.97[0.90-1.05] 0.463 
 37 – 41 wks. 54.17 1.18[0.96-1.45] 0.128 
 ≥ 42 wks. 47.19 1.35[1.28-1.42] < 0.001 
Antenatal care No ANC 0.00 0.76[0.56-1.05] 0.093 
History of prior Prior PPH 40.89 4.01[2.32-6.93] < 0.001 
pregnancy and  
delivery 

Previous abortion  
84.74 

 
1.04[0.86-1.26] 

 
0.674 

 Previous C/S 19.08 0.97[0.87-1.08] 0.551 
Placental factors     
 Placenta previa 28.44 5.01[3.61-6.97] < 0.001 
 Placenta abruption 39.13 1.70[1.06-2.73] 0.029 

ระดับฮโีมโกลบนิในระยะตัง้ครรภ์น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 

10 กรัม/เดซิลิตรมีความสัมพันธ์กับการตกเลือดหลัง 

คลอด (OR = 2.75, 95% CI [1.51 – 5.00])33

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงการตกเลือดหลังคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด 

              ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป MedCalc Version 18.6
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     ตารางท่ี 2 (ต่อ) ผลการวเิคราะห์ปัจจยัเส่ียงการตกเลือดหลงัคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด  
                              ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป MedCalc Version 18.6 

  Statistical Procedures 
Risk Factors Subgroup Heterogeneit

y Test 
Estimate Size 
(Fixed effect) 

  I2 OR[95% CI] p- value 
 Placenta accreta 0.00 3.55[1.84-6.86] < 0.001 
Complication of Multiple pregnancy 51.23 2.69[2.32-3.11] < 0.001 
current pregnancy Abnormal 

presentation 
 

0.00 
 

0.88[0.67-1.15] 
 

0.351 
and 1st stage of 
labor 

 
Polyhydramnios 

 
31.66 

 
1.03[0.73-1.47] 

 
0.852 

and received Gestational diabetes 0.00 1.33[1.22-1.45] < 0.001 
procedure of 1st 
stage 

Gestational 
hypertensive 

69.13 2.07[1.72-2.50] < 0.001 

of labor disorder     
 Prolonged 1st stage 33.16 0.92[0.72-1.19] 0.544 
 Chorioamnionitis 0.00 1.85[1.45-2.98] 0.012 
 Induction of labor 69.33 1.77[1.57-2.00] < 0.001 
 Augmentation of labor 69.66 1.57[1.35-5.87] < 0.001 
 Used of analgesic 

drugs 
10.03 1.38[1.27-1.49] < 0.001 

 
คดักรองผูค้ลอดท่ีมีความเส่ียงต่อการตกเลือดหลงัคลอดจากภาวะมดลูกหดรัดตวัไม่ดี จ านวน 18 ราย จาก 30 
ราย29 โดยปัจจยัเส่ียงท่ีพบดงักล่าวเป็นปัจจยัตามสาเหตุของการตกเลือดหลงัคลอด 4T’s คือ ภาวะมดลูกหด
รัดตวัไม่ดี (tone) โดยผูค้ลอดท่ีมีโรคความดนัโลหิตสูงร่วมกบัการตั้งครรภ ์รกเกาะตวัผิดปกติ เช่น รกเกาะ
ต ่า อาจท าให้เกิดการเสียเลือดหลงัคลอดเป็นจ านวนมาก รวมถึงการมีเน้ืองอกในโพรงมดลูก การตั้งครรภ์
แฝดท่ีท าให้มดลูกมีการยืดขยายมากเกินไป จึงส่งผลให้กลา้มเน้ือมดลูกไม่หดรัดตวั และอาจเกิดภาวะตก
เลือดหลงัคลอดได้30, 31 และผูค้ลอดท่ีมีระดบัฮีโมโกลบินในระยะตั้งครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10 กรัม/
เดซิลิตร การแข็งตวัของเลือดผิดปกติ มกัเก่ียวขอ้งกบัภาวะเลือดไม่แข็งตวั (thrombin) แต่ภาวะน้ีเกิดข้ึนได้
นอ้ยมากหากมดลูกมีการหดรัดตวัท่ีปกติ32 ดงัเช่นการศึกษาของ Biguzzi et al. ท่ีพบวา่ระดบัฮีโมโกลบินใน

ตารางที่ 2 (ต่อ)

อย่างไรกต็าม การวเิคราะห์อภมิานในการศกึษา

คร้ังนี ้พบว่าปัจจยัเสีย่งต่อการตกเลอืดหลงัคลอดจาก

การคลอดทางช่องคลอดท่ีเกิดจากการศกึษาท่ีต่างแบบ

กนั คอื ระดบัฮโีมโกลบนิในระยะต้ังครรภ์น้อยกว่าหรอื 

เท่ากับ 10 กรัม/เดซิลิตร (I2 = 95.71) และการผ่าน 

การคลอดมาแล้ว 1 ครั้ง (I2 = 97.64) เนื่องมาจาก 

ผูว้จิยัต้องการวเิคราะห์ปัจจยัเสีย่งต่อการตกเลอืดหลงั 

คลอดในภาพรวม ส่งผลให้ปัจจัยดังกล่าวมีการศึกษา

ไม่มากพอทีน่�ามาท�าการวเิคราะห์อภมิาน ตรงกนัข้าม

กับผู้คลอดที่มีอายุต�่ากว่า 20 ปี (I2 = 31.40) และ

ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป (I2 = 17.37) ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ

การตกเลือดหลังคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด 

ทีเ่กดิจากการศกึษาทีไ่ม่ต่างแบบกนัเพราะทกุการศึกษา

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเบื้องต้น ผู้วิจัยได้มีการ

ตรวจสอบความต่างแบบกันด้วยวิธีการค�านวณแบบ

โมเดลแบบสุม่ (random effect) และการท�า funnel 

plot  ก่อนที่จะน�าปัจจัยเสี่ยงจากบทความวิจัยที่ไม่มี

ความต่างแบบกันมาท�าการค�านวณแบบโมเดลแบบ

คงที่ (fixed effect) ในโปรแกรมส�าเร็จรูป MedCalc 

Version 18.6 ซึ่งสุรศักดิ์ เสาแก้ว ได้ให้ข้อสรุปไว้ว่า

กรณีทีไ่ม่มคีวามต่างแบบกนัระหว่างงานวจิยัหรอืความ

ต่างแบบกันนั้นไม่มีนัยส�าคัญสามารถใช้โมเดลแบบ

นิพนธ์ต้นฉบับ
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คงที่ได้ หรอืใช้โมเดลแบบสุม่วิเคราะห์เป็นหลกัหากมี

ความต่างแบบกนัให้ค้นหาสาเหตุและจดัการกบัความ

ต่างแบบนั้น และให้มีการวิเคราะห์โมเดลแบบคงที่34

ดงันัน้ บคุลกรทางสขุภาพควรเฝ้าระวงัการตก

เลอืดหลงัคลอดจากการคลอดทางช่องคลอดในผูค้ลอด

ที่มีปัจจัยเส่ียงดังกล่าวข้างต้นอย่างใกล้ชิด และการ

ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอด

จากการคลอดทางช่องคลอดควรท�าการศึกษาทีละ

ปัจจยัซึง่อาจจะได้บทความวจิยัทีน่�ามาท�าการวเิคราะห์

อภมิานมจี�านวนมากพอในการสรปุความสมัพนัธ์ของ

ปัจจัยเสี่ยงกับการตกเลือดหลังคลอดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาด้าน

จริยธรรมในการศกึษาวิจยัทางชวีเวชศาสตร์ โรงพยาบาล

เชียงรายประชานเุคราะห์ ทีใ่ห้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการ

ด�าเนินการวิจัย ส�านักวิจัยเพ่ือการพัฒนาและการ

จัดการความรู้ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

ที่ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการเผยแพร่บทความวิจัยใน

คร้ังนี้ ตลอดจนสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารก

ในครรภ์ (ไทย) ที่สนับสนุนทุนการวิจัย 
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บทคัดย่อ

ความเป็นมา

เนื่องด้วยปัจจุบันการส่งตรวจพิเศษของระบบทางเดินปัสสาวะมีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้น โดยผู้ป่วยบางส่วน 

มีปัญหาเรื่องการท�างานของไตที่ลดลง ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสี  

ดังนั้นจึงมีการวางแนวทางการป้องกันโดยให้สารน�้าในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก่อนและหลังท�าการตรวจ เพื่อลดโอกาสเสี่ยง

ต่อการเกิดภาวะดังกล่าว 

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลของการให้สารน�้าในการป้องกันภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสีในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มา

รับการตรวจ IVP ของโรงพยาบาลฝาง

วิธีการศึกษา

 การวิจัยแบบศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ในผู้ป่วยที่มารับการตรวจ IVP ช่วงมิถุนายน 2558- ธันวาคม 2560  

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงคือผู้ป่วยที่มีผลการตรวจ eGFR อยู่ในช่วง 30-60 มล./นาที/1.73 ม2โดยผู้ป่วยจะต้องเข้านอนใน

โรงพยาบาลและได้รับการให้ 0.9% NSS ในอัตรา 0.5-1 cc/kg/hour เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อน 

และหลังจากการตรวจ IVP จากนั้นจะท�าการตรวจ SCr และ eGFR ซ�้าหลังได้สารน�้าครบ 12 ชั่วโมง แล้วจึงท�าการ

เปรยีบเทยีบผล SCr และ eGFR ก่อนและหลงัการตรวจโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูในการวิเคราะห์ข้อมลูและใช้สถติิ

เชิงพรรณาและสถิติอนุมาน ได้แก่ Paired sample t-test ในการแปลผล

ผลการศึกษา

จากกลุ่มตัวอย่าง 68 คนมีผลการตรวจ IVP เป็นบวก ร้อยละ85.3 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของ SCr และ 

eGFR ก่อนเข้ารับการตรวจเท่ากับ 1.42 และ 48.39 ตามล�าดับ มีค่าเฉลี่ยของ SCr และ eGFR ภายหลังเข้ารับ

การตรวจเท่ากับ 1.19 และ 61.94 ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการตรวจ พบว่า ค่าเฉลี่ยของ 

SCr ลดลงและค่าเฉลี่ยของ eGFR สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

สรุปผลและเสนอแนะ

การให้สารน�า้น่าจะมผีลช่วยลดอบุตักิารณ์การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลนัจากสารทบึรงัส ีแต่เนือ่งจากปัจจยั

เสี่ยงของการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสีมีหลากหลายเช่น โรคเบาหวาน การได้รับยาทีมีพิษต่อไต 

ภาวะขาดน�า้ และได้รบัการผ่าตดัไตมาก่อน ในรายท่ีมีปัจจยัเส่ียงต่อการเกดิภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรงัสี

หลายปัจจัย อาจปรับเปลี่ยนการตรวจเป็น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบไม่ฉีดสารทึบรังสีหรืออัลตราซาวน์ไตแทน 

ค�าส�าคัญ IVP, CI-AKI, Isotonic intravenous hydration, SCr, eGFR 

* กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 

ศิริวรรณ์ เสริมชัยวงค์ พ.บ. *

ผลการให้สารน�้าก่อนและหลังการตรวจ Intravenous pyelography (IVP)  
ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิด Contrast induced acute kidney injury (CI-AKI)
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ABSTRACT 

BACKGROUND

Intravenous pyelography(IVP) are being used with increasing frequency at Fang hospital. 

Patients with renal impairment had higher risk of contrast-induced acute kidney injury (CI-AKI). 

Therefore, preprocedural and postprocedural intravenous hydration was suggested.    

OBJECTIVE

To study outcomes of intravenous hydration for prevention of CI-AKI in high risk patients  

METHODS

This research wasa retrospective studyat Fang hospital. Between June 2015 and December 

2017, data were collected from hospitalized patients whom were carried out intravenous 

pyelography (IVP) and their eGFRwere 30-60 ml/min/1.73 m2.They also recieved isotonic sodium 

chloride hydration about 0.5-1 cc/kg/hour at least 12 hours before and after the procedure of 

intravenous pyelography.Serum creatinine (sCr) and estimated glomerular filtration rate (eGFR) 

were investigated after completing the procedure. Data was analyzed using descriptive statistics 

and inferential statistics (paired t-test)

RESULTS

A total of 68 patients were in this study and 85.3% yielded positive result of IVP. Meansof 

sCr and eGFRof pre- procedural hydration were 1.42 and 48.39respectively. Meansof sCr and 

eGFR post- procedural hydration were 1.19 and 61.94respectively. There were statistically 

significant differences both parameters between pre- and post-procedural hydration. (p< 0.001)

CONCLUSTONS AND DISCUSSIONS

TIt seemed that isotonic intravenous hydration could reduce the incidence of CI-AKI in 

patients with high risk. However, several factors, such as diabetes mellitus, nephrotoxic drug, 

dehydration and prior renal surgery, could increase the risks. Thus, a proper investigation should 

be changed to ultrasonogram or non-contrast CT KUB for patients with multiple risk factors. 

KEYWORDS : IVP, CI-AKI, Isotonic intravenous hydration, SCr, eGFR

*Department of radiology, Fang Hospital, Chiang Mai Province

Siriwan Sermchaiwong* M.D., Thai board of general radiology
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ความเป็นมา

จากสถิติของการส่งตรวจพิเศษระบบทางเดิน

ปัสสาวะในปีงบประมาณ 2558, 2559 และ 2560  

นั้น มีจ�านวน 369 ราย 250 ราย และ 335 ราย  

ตามล�าดับ ซ่ึงสาเหตุส�าคัญส่วนใหญ่ คือ นิ่วใน 

ทางเดินปัสสาวะ ส่วนสาเหตุอื่นๆ รองลงมาได้แก่ 

ภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ, ปัสสาวะมีเลือดปน, 

อบัุตเิหตบุรเิวณช่องท้องทีม่กีารบาดเจบ็ของไต รวมทัง้

การตรวจก่อนการบรจิาคไต เป็นต้น ซึง่ผูป่้วยทีเ่ข้ารบั 

การตรวจบางส่วนมักมีปัญหาเรื่องการท�างานของไต 

ท่ีลดลง และการตรวจพิเศษนี้จ�าเป็นต้องใช้การฉีด 

สารทึบรังสีเพื่อประเมินการท�างานของไต ดังนั้น 

จึงมีโอกาสท่ีจะเกิดผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์จาก

สารทึบรังสีได้

จากการสืบค้นฐานข้อมูลของโรงพยาบาลฝาง

ในช่วงปี 2554-2557 ยังไม่พบการวนิจิฉยัภาวะไตวาย

เฉยีบพลันจากสารทบึรงัส ีแต่ภายหลงัจากมรีงัสแีพทย์

มาประจ�าการในโรงพยาบาล จงึเกดิแนวคิดทีจ่ะพฒันา 

แนวทางการส่งตรวจและเฝ้าระวังความเส่ียงที่เกิด 

จากการใช้สารทึบรังสีในกระบวนการวินิจฉัย

Intravenous pyelography (IVP) หมายถึง

การตรวจหาความผิดปกติ หรือการท�างานของระบบ

ทางเดนิปัสสาวะได้แก่ ไต ท่อไตและกระเพาะปัสสาวะ 

โดยการฉดีสารทบึรงัสเีข้าหลอดเลอืดด�าทีแ่ขน สารทึบ

รังสีจะถูกขับออกทางระบบทางเดินปัสสาวะ แล้วจึง

ถ่ายภาพรงัสเีป็นระยะๆ ท�าให้เหน็ภาพส่วนต่างๆ ของ

ระบบทางเดินปัสสาวะ แพทย์จะท�าการตรวจวินิจฉัย

และวางแผนการรักษาต่อไป

ภาวะไตวายเฉยีบพลนัจากสารทบึรงัส ี(Contrast 

induced acute kidney injury; CI-AKI) เป็นภาวะ 

ไตวายเฉยีบพลนัทีเ่กิดข้ึนภายหลงัการได้รับสารทบึรังสี

ทางหลอดเลอืด โดยไม่สามารถอธบิายได้จากสาเหตอ่ืุน 

โดยการเพิ่มขึ้นของระดับครีแอทินีนในซีรัม (Serum 

creatinine; SCr) เป็นดัชนีบ่งชี้ภาวะดังกล่าว1

ส�าหรบัแนวทางการวนิจิฉยัภาวะไตวายเฉยีบพลัน

จากสารทึบรังสี (CI-AKI)โดย The Kidney Disease 

Improvement Global Outcomes มีดังต่อไปนี้2

1. Serum creatinineเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 0.3 

มก/ดล ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง และ/หรือ

2. Serum creatinine เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1.5 

เท่าจากค่าพืน้ฐานของผูป่้วย (baseline) ภายในระยะ

เวลา 7 วัน และ/หรือ

3. ปริมาณปัสสาวะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 

มล./น�้าหนักตัว 1 กก./ชั่วโมง ติดต่อกันอย่างน้อย  

6 ชั่วโมง 

แม้ในปัจจบุนัจะไม่สามารถอธบิายกลไกการเกดิ

ภาวะไตวายเฉยีบพลนัจากสารทบึรงัสไีด้อย่างชดัเจน 

แต่เชื่อว่าภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสีเกิด

จากหลายปัจจัยร่วมกัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ

ไหลเวียนโลหิตที่ลดลง ความต้องการออกซิเจนของ

ไตที่มากขึ้น และความเป็นพิษโดยตรงต่อเซลล์เยื่อบุ

ท่อไต (tubular epithelial cells) โดยมี reactive 

oxygen species เป็นตัวกลางส�าคัญ การไหลเวียน

โลหิตท่ีไตจะเพ่ิมข้ึนชั่วคราวหลังจากการได้รับสาร

ทึบรังสี แต่หลังจากนั้นการไหลเวียนจะลดลงเป็น

ระยะเวลานาน เนื่องจากสารทึบรังสีกระตุ้นให้มีการ 

ปลดปล่อย vasoactive compounds เช่น endothelin 

และการขัดขวาง vasodilatory compounds เช่น 

nitric oxide และ prostaglandins นอกจากนี ้

สารทบึรงัสยีงัมผีลเพิม่กระบวนการ active transport 

ของเซลล์ ส่งผลให้เซลล์เนื้อไตส่วนเมดัลลา (renal 

medulla) เกิดการบาดเจ็บจากการขาดออกซิเจน 

(hypoxic injury) มีการสร้าง reactive oxygen 

species เพิ่มขึ้นและ GFR ลดลงในที่สุด1,5

นอกจากนี ้ยงัมีปัจจยัเสีย่งอืน่ๆ ท่ีมผีลต่อภาวะ

ไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสีอันได้แก่1,4,6

1. ภาวะไตท�างานบกพร่อง/โรคไตเรื้อรัง

2. โรคเบาหวาน

3. ปริมาตรและการบริหารสารทึบรังสี

4. ออสโมลาริตีของสารทึบรังสี

5. อายุมากกว่า 70 ปี

6. ภาวะทีม่กีารลดลงของปริมาตรของเลอืดที่

ไหลเวียนในร่างกาย

นิพนธ์ต้นฉบับ
การให้สารน�้าก่อนและหลังการตรวจ Intravenous pyelography (IVP) ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิด  

Contrast induced acute kidney injury (CI-AKI)
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7. การได้รับยาที่มีพิษต่อไต

8. การได้รับสารทึบรังสีซ�้า

จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยมากมายท่ีส่งผลท�าให้เกิด

ภาวะไตวายเฉยีบพลนัจากสารทบึรงัสดีงันัน้การค้นหา

ปัจจัยเสี่ยงและให้การป้องกันท่ีเหมาะสมจะเป็นการ

ลดอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้ป่วยได้มากที่สุด ซึ่งแนวทาง

การป้องกันมีหลายวิธีได้แก่1,4,6

1. การจ�ากัดการได้สารทึบรังสี และหลีกเลี่ยง

การได้รับสารทึบรังสีซ�้าภายใน 72 ชั่วโมง

2. การให้สารน�า้ (Hydration) ทางหลอดเลอืด

ด�า โดยพิจารณาให้ isotonic normal saline หรือ 

isotonic sodium bicarbonate ในอัตรา 1-1.5 มล./

น�้าหนักตัว 1 กก.เป็นระยะเวลา 3-12 ชั่วโมง และ 

6-24 ชั่วโมง หลังได้สารทึบรังสี 1,3,7

3. การหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่เพิ่มความเสี่ยงต่อ

การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน

4. การใช้เอน็-อะเซตลิซีสเทอีน (N-acetylcysteine, 

NAC)

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เลือกการให้ isotonic 

normal saline เนื่องจากวางแนวทางให้ผู้ป่วยกลุ่ม

เสี่ยงต้องเข้ารับการเตรียมตัวในโรงพยาบาลก่อน

การตรวจ การบริหารสารน�้าไม่มีความซับซ้อน และ

ค่าใช้จ่ายไม่แพง

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (High risk patient) ในการ

ศกึษานี ้ใช้ค่าการท�างานของไตเป็นหลกัในการคัดเลอืก

ผู้ป่วย คือมีค่า eGFR อยู่ในช่วง 30-60 มล./

นาที/1.73 ม2 เนื่องจากการเก็บข้อมูลพบว่าปัจจัย

เสีย่งส่วนใหญ่ของผูป่้วยคอื ภาวะไตท�างานบกพร่อง/

โรคไตเรื้อรัง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาผลของการให้สารน�้าในการป้องกัน

ภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสีในผู้ป่วย 

กลุ่มเสีย่งทีม่ารบัการตรวจ Intravenous pyelography 

(IVP) ของโรงพยาบาลฝาง

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาแบบย้อนหลังโดยเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากเวชระเบียน และผลตรวจทางห้องปฏิบัติ

การของผู้ป่วยกลุม่เสีย่งท่ีมารบัการตรวจ Intravenous 

pyelography (IVP) ที่โรงพยาบาลฝาง ตั้งแต่เดือน

มิถุนายน 2558 ถึง ธันวาคม 2560 โดยการประเมิน

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงจะมีการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงร่วมอื่นๆ 

ทมีผีลต่อการเกดิภาวะไตวายเฉยีบพลนัด้วยตามแบบ

ฟอร์มการขอตรวจโดยใช้สารทึบรังสี

ผูป่้วยกลุม่เส่ียงต้องเข้านอนในโรงพยาบาลและ

ได้รับการให้ 0.9% NSS ในอัตรา 0.5-1 cc/kg/hour 

เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 ชัว่โมง ก่อนการตรวจ ใน

การศึกษานี้สารทึบรังสีที่ใช้คือ Iopromide ซ่ึงเป็น 

กลุ่ม non-ionic monomer และ low osmolar 

โดยผู้ป่วยจะได้รับในขนาด 1-2 cc/kg ผู้ป่วยที่มี

ประวัติเป็นโรคเบาหวาน และได้รับการรักษาด้วยยา 

metformin จะให้ผู้ป่วยหยุดยาก่อนและหลังการ

ตรวจ 48 ช่ัวโมง ภายหลงัจากการตรวจIntravenous 

pyelography (IVP) แล้ว จะท�าการตรวจครแีอทนินีใน

ซรัีม (SCr) และ eGFR ซ�า้หลงัได้สารน�า้ครบ 12 ชัว่โมง  

จากนัน้ท�าการเปรียบเทยีบผลครแีอทนินีในซรีมั (SCr) 

และeGFR ก่อนและหลังการตรวจโดยเก็บรวบรวม

ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 

ชื่ออายุ เพศ HN โรคประจ�าตัว และ ผลการตรวจ 

Intravenous pyelography (IVP)

ส่วนที่ 2 : ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ คือ 

ครแีอทนินีในซรีมั (SCr) และ eGFR ก่อนการตรวจ และ

ภายหลงัการตรวจ Intravenous pyelography (IVP)

วิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถติเิชงิพรรณาและสถติิ

อนุมาน ได้แก่ Paired sample t-test ในการแปลผล

ผลการศึกษา

จากการเกบ็รวบรวมข้อมลู มผีูป่้วยกลุ่มเสีย่งที่

เข้ารับการตรวจ Intravenous pyelography (IVP)

จ�านวนทั้งสิ้น 68 คน

นิพนธ์ต้นฉบับ
ศิริวรรณ์  เสริมชัยวงค์
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1. ข้อมูลทั่วไป

ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย ร้อยละ 67.6 ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี

ร้อยละ 38.2 มีผลตรวจเป็นบวก ร้อยละ85.3 และ

มีโรคประจ�าตัวคือไตท�างานบกพร่อง/โรคไตเรื้อรัง  

ร้อยละ 86.8 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มเสี่ยงจ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ   
       ชาย 46 67.6 
       หญิง 22 32.4 
อายุ   
       <60 ปี 26 38.2 
       60-79 ปี 25 36.8 
       >79 ปี 17 25.0 
ผลการตรวจ   
       บวก 58 85.3 
       ลบ 10 14.7 
โรคประจ าตัว   
       โรคเบาหวาน 6 8.8 
       โรคความดันโลหิตสูง 15 22.1 
       โรคนิ่วในไต 46 67.6 
       โรคไตท างานบกพร่อง/โรค  ไตเรื้อรัง 59 86.8 

 
2. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีค่าครีแอทินีนในซีรัม(SCr) ก่อนเข้ารับการตรวจ ต่ าสุดเท่ากับ 0.99 และสูงสุดเท่ากับ 
1.92 มีค่าครีแอทินีนในซีรัม(SCr) ภายหลังเข้ารับการตรวจ ต่ าสุดเท่ากับ0.60 และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 1.92  
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
 
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการตรวจ     
ครีแอทินีนในซีรัม(SCr)ก่อนเข้ารับการตรวจ 0.99 1.92 1.42 0.22 
ครีแอทินีนในซีรัม(SCr)หลังเข้ารับการตรวจ 0.60 1.92 1.19 0.27 
eGFRก่อนเข้ารับการตรวจ 31.0 57.57 48.39 6.73 
eGFRหลังเข้ารับการตรวจ 32.39 100.42 61.94 15.13 

 
3. การเปรียบเทียบผลครีแอทินีนในซีรัม (SCr) และeGFR ก่อนและหลังการตรวจ Intravenous pyelography 
(IVP) ในกลุ่มเสี่ยง พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีค่าเฉลี่ยของครีแอทินีนในซีรัม(SCr)ภายหลังการตรวจลดลง และมี
ค่าเฉลี่ยของ eGFRภายหลังการตรวจเพิ่มสูงขั้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 3 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ   
       ชาย 46 67.6 
       หญิง 22 32.4 
อายุ   
       <60 ปี 26 38.2 
       60-79 ปี 25 36.8 
       >79 ปี 17 25.0 
ผลการตรวจ   
       บวก 58 85.3 
       ลบ 10 14.7 
โรคประจ าตัว   
       โรคเบาหวาน 6 8.8 
       โรคความดันโลหิตสูง 15 22.1 
       โรคนิ่วในไต 46 67.6 
       โรคไตท างานบกพร่อง/โรค  ไตเรื้อรัง 59 86.8 

 
2. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีค่าครีแอทินีนในซีรัม(SCr) ก่อนเข้ารับการตรวจ ต่ าสุดเท่ากับ 0.99 และสูงสุดเท่ากับ 
1.92 มีค่าครีแอทินีนในซีรัม(SCr) ภายหลังเข้ารับการตรวจ ต่ าสุดเท่ากับ0.60 และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 1.92  
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
 
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการตรวจ     
ครีแอทินีนในซีรัม(SCr)ก่อนเข้ารับการตรวจ 0.99 1.92 1.42 0.22 
ครีแอทินีนในซีรัม(SCr)หลังเข้ารับการตรวจ 0.60 1.92 1.19 0.27 
eGFRก่อนเข้ารับการตรวจ 31.0 57.57 48.39 6.73 
eGFRหลังเข้ารับการตรวจ 32.39 100.42 61.94 15.13 

 
3. การเปรียบเทียบผลครีแอทินีนในซีรัม (SCr) และeGFR ก่อนและหลังการตรวจ Intravenous pyelography 
(IVP) ในกลุ่มเสี่ยง พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีค่าเฉลี่ยของครีแอทินีนในซีรัม(SCr)ภายหลังการตรวจลดลง และมี
ค่าเฉลี่ยของ eGFRภายหลังการตรวจเพิ่มสูงขั้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 3 

2. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วย

กลุ่มเสี่ยง

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีค่าครีแอทินีนในซีรัม (SCr) 

ก่อนเข้ารับการตรวจ ต�า่สุดเท่ากับ 0.99 และสูงสุด

3. การเปรยีบเทียบผลครแีอทนีินในซรีมั (SCr) 

และ eGFR ก่อนและหลังการตรวจ Intravenous 

pyelography (IVP) ในกลุ่มเสี่ยง พบว่า ผู้ป่วยกลุ่ม

เสี่ยงมีค่าเฉลี่ยของครีแอทินีนในซีรัม (SCr) ภายหลัง

เท่ากับ 1.92 มีค่าครีแอทินีนในซีรัม (SCr) ภายหลัง

เข้ารับการตรวจ ต�่าสุดเท่ากับ 0.60 และมีค่าสูงสุด

เท่ากับ 1.92 ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

การตรวจลดลง และมีค่าเฉลี่ยของ eGFR ภายหลัง 

การตรวจเพ่ิมสูงขั้น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ดังตารางที่ 3

นิพนธ์ต้นฉบับ
การให้สารน�้าก่อนและหลังการตรวจ Intravenous pyelography (IVP) ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิด  

Contrast induced acute kidney injury (CI-AKI)
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของครีแอทินีนในซีรัม (SCr) และ eGFR ก่อนและหลังการตรวจ 

    Intravenous pyelography (IVP)

ตารางท่ี 3การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของครีแอทินีนในซีรัม(SCr)และ eGFR ก่อนและหลังการตรวจIntravenous 
pyelography (IVP) 
 

ครีแอทินีนในซีรัม(SCr) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t P 
ก่อนการตรวจ 1.42 0.22 6.78 < 0.001 
หลังการตรวจ 1.19 0.27   

eGFR ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t P 
ก่อนการตรวจ 48.39 6.73 -7.32 < 0.001 
หลังการตรวจ 61.94 15.13   

 
อภิปรายผล 
 การให้สารน้ าในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง(มีค่า eGFR อยู่ในช่วง 30-60 มล./นาที/1.73 ม2) ก่อนและหลังการตรวจ 
Intravenous pyelography (IVP) น่าจะมีผลช่วยลดการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสีได้ 
 การให้สารน้ าเป็นวิธีการช่วยป้องกันการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสี ซึ่งสอดคล้องกับ
ค าแนะน าของ Kidney disease improving global outcome, American College of Cardiology Foundation/
American Heart Association และ the Society of Cardiovascular Angiography and Interventions2, 3 
 สารน้ ามีบทบาทช่วยลดผลกระทบในส่วนการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของเลือดภายในไตและ ส่งผล
โดยตรงต่อการลดความเป็นพิษต่อไต นอกจากนี้สารน้ ายังมีผลโดยตรงในการลดการท าลายของเซลล์โดยมีผล
ไปท าละลายสารทึบรังสีให้มีความเข้มข้นลดลง และลดความหนืดของสารทึบรังสีในท่อไต2 

จากการศึกษาของ Ribichini8ในผู้ป่วยที่มารับการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ จ านวน 216 คนซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสี ผู้ป่วยจะได้รับการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าก่อน
เข้ารับการตรวจอย่างน้อย 12 ช่ัวโมง และให้ต่อเนื่องภายหลังการตรวจอย่างน้อย 24 ชั่วโมง  ภายหลังการตรวจ
จะมีการเจาะเลือดเพื่อติดตามผลครีแอทินีนในซีรัม(SCr) ที่ 12, 24 และ 48 ชั่วโมง และมีการติดตามอีกคร้ัง
ภายหลังการตรวจไปแล้ว 1 เดือนผลการศึกษาพบว่าการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยของผลครีแอทินีนในซีรัม(SCr) ที่ 
12 ชั่วโมงแรกเป็นตัวท านายที่มีนัยส าคัญทางสถิติของการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสีได้   

การศึกษานี้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Ribichini ในบางส่วนคือ กลุ่มเป้าหมายมีภาวะการ
ท างานของไตบกพร่อง และเป็นการตรวจที่ต้องใช้สารทึบรังสีเหมือนกัน และการวิจัยคร้ังนี้เลือกติดตามผลครี
แอทินีนในซีรัม(SCr) ที่ 12 ช่ัวโมงหลังการตรวจเหมือนการศึกษาข้างต้น เนื่องจากสามารถติดตามผลได้
สมบูรณ์มากกว่าการนัดผู้ป่วยกลับมาเจาะเลือดซ้ าภายหลังจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล และเพื่อให้
สามารถเฝ้าระวังหรือส่งต่อได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่มีแนวโน้มจะเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสี  

อภิปรายผล

การให้สารน�า้ในผูป่้วยกลุม่เสีย่ง (มค่ีา eGFR อยู่ 

ในช่วง 30-60 มล./นาที/1.73 ม2) ก่อนและหลัง 

การตรวจ Intravenous pyelography (IVP) น่าจะ

มีผลช่วยลดการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากสาร

ทึบรังสีได้

การให้สารน�้าเป็นวิธีการช่วยป้องกันการเกิด

ภาวะไตวายเฉยีบพลนัจากสารทบึรงัส ีซึง่สอดคล้องกบั

ค�าแนะน�าของ Kidney disease improving global 

outcome, American College of Cardiology 

Foundation/American Heart Association และ 

the Society of Cardiovascular Angiography 

and Interventions2, 3

สารน�้ามีบทบาทช่วยลดผลกระทบในส่วนการ 

เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของเลือดภายในไตและ  

ส่งผลโดยตรงต่อการลดความเป็นพิษต่อไต นอกจาก

นีส้ารน�า้ยงัมผีลโดยตรงในการลดการท�าลายของเซลล์

โดยมผีลไปท�าละลายสารทบึรงัสใีห้มคีวามเข้มข้นลดลง 

และลดความหนืดของสารทึบรังสีในท่อไต2

จากการศกึษาของ Ribichini8 ในผูป่้วยทีม่ารบั 

การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ จ�านวน 216 คน ซึ่งเป็น 

กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน

จากสารทึบรังสี ผู้ป่วยจะได้รับการให้สารน�้าทาง 

หลอดเลอืดด�าก่อนเข้ารบัการตรวจอย่างน้อย 12 ชัว่โมง 

และให้ต่อเนือ่งภายหลงัการตรวจอย่างน้อย 24 ชัว่โมง 

ภายหลังการตรวจจะมีการเจาะเลือดเพื่อติดตามผล

ครีแอทินีนในซีรัม (SCr) ที่ 12, 24 และ 48 ชั่วโมง 

และมีการติดตามอีกครั้งภายหลังการตรวจไปแล้ว 

1 เดือนผลการศึกษาพบว่าการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 

ของผลครีแอทินีนในซีรัม (SCr) ที่ 12 ชั่วโมงแรกเป็น

ตัวท�านายท่ีมีนัยส�าคัญทางสถิติของการเกิดภาวะไต

วายเฉียบพลันจากสารทึบรังสีได้  

การศกึษานีมี้ความสอดคล้องกบัการศกึษาของ 

Ribichini ในบางส่วนคือ กลุ่มเป้าหมายมีภาวะการ

ท�างานของไตบกพร่อง และเป็นการตรวจทีต้่องใช้สาร

ทึบรังสีเหมือนกัน และการวิจัยครั้งนี้เลือกติดตามผล

ครีแอทินีนในซีรัม (SCr) ที่ 12 ชั่วโมงหลังการตรวจ

เหมอืนการศกึษาข้างต้น เนือ่งจากสามารถตดิตามผล

ได้สมบรูณ์มากกว่าการนดัผูป่้วยกลบัมาเจาะเลอืดซ�า้

ภายหลังจ�าหน่ายผูป่้วยออกจากโรงพยาบาล และเพือ่ให้

สามารถเฝ้าระวงัหรอืส่งต่อได้อย่างทนัท่วงท ีในกรณทีี่

มแีนวโน้มจะเกดิภาวะไตวายเฉยีบพลนัจากสารทึบรงัสี 

ในการศึกษานี้พบว่ามีผู้ป่วยจ�านวน 12 คน ที่

มีผลครีแอทินีนในซีรัม (SCr) เพิ่มสูงขึ้น และ eGFR 

ลดลง ภายหลังจากการตรวจติดตามที่ 12 ชั่วโมง ซึ่ง

ในจ�านวนนี่มีเพียง 2 คน ที่มีค่าครีแอทินีนในซีรัม

(SCr) เพ่ิมสูงมากกว่า 0.3 มก./ดล. จากการค้นหา

สาเหตุเชิงลึกพบว่าผู้ป่วย 2 คนนี้มีปัจจัยส่งเสริมคือ 

มภีาวะอดุกัน้ทางเดนิปัสสาวะและภาวะไตวายเรือ่รงั 

จากผลการตรวจ Intravenous pyelography (IVP) 

และ ultrasound KUB 

อย่างไรก็ตาม การตรวจตดิตามผลท่ี 12 ชัว่โมง

หลงัได้รบัสารทึบรงัสี ยังเป็นข้อมลูท่ีไม่สมบรูณ์ในการ

วนิจิฉยั แต่น่าจะเป็นตวับ่งชีก้ลุ่มผูป่้วยทีม่แีนวโน้มการ

เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสีได้

นิพนธ์ต้นฉบับ
ศิริวรรณ์  เสริมชัยวงค์
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ข้อจ�ากัดในการท�าวิจัย

สารทบึรังสท่ีีมใีช้ในโรงพยาบาล มรีายการเดยีว 

คือ  Iopromide ซึ่งเป็นกลุ่ม non-ionic monomer

และ low osmolar ซึง่จากการศกึษาของ Solomon9 

เกี่ยวกับความเป็นพิษต่อไต ในกลุ่มสารทึบรังสีชนิด

ต่างๆ ผลสรปุของการศกึษาพบว่า สารทบึรังสมีคีวาม

ปลอดภยัสงูแต่ก็สามารถท�าให้เกิดภาวะไตวายเฉยีบพลนั

ได้ และไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัต่อการเกดิ

พิษต่อไตจากสารทึบรังสีชนิดต่างๆ

สรุปผล

จากการวิจัยพบว่าการให้สารน�้าอาจมีผลช่วย

ลดการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสี

ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มารับการตรวจ Intravenous 

pyelography (IVP) ซ่ึงการเปรยีบเทยีบผลการตรวจ

ครแีอทนินีในซรีมั (SCr) และ eGFR ก่อนและหลงัการ 

ตรวจ Intravenous pyelography (IVP) พบว่า  

ค่าเฉลี่ย ของครีแอทินีนในซีรัม (SCr) ลดต�่าลง และ 

ค่าเฉลีย่ของ eGFR เพิม่สงูขึน้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะไตวาย

เฉยีบพลนัจากสารทบึรังสีมีหลากหลาย เช่น  โรคเบาหวาน  

การได้รับยาทีมีพิษต่อไต ภาวะขาดน�้า และได้รับการ 

ผ่าตัดไตมาก่อน ในรายที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด 

ไตวายเฉียบพลนัจากสารทบึรังสหีลายปัจจยั อาจปรบั

เปล่ียนการตรวจเป็น เอกซเรย์คอมพวิเตอร์แบบไม่ฉดี

สารทึบรังสีหรืออัลตราซาวน์ไตแทน 

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณนายแพทย์ วิชญ์ สิริโรจน์พร  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลฝาง เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

รังสีวิทยา โรงพยาบาลฝางทุกท่าน ผู้ป่วยที่เข้ามารับ

บริการตรวจIntravenous pyelography (IVP) และ

ดร.สมหมาย คชนาม ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค�า

ปรกึษาในการด�าเนนิการวิจยัครัง้นีจ้นส�าเรจ็ไปได้ด้วยดี
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บทคัดย่อ
ความเป็นมา

วัณโรคเป็นโรคติดต่อส�าคัญที่ก�าลังเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ัวโลก ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี 
ปัญหาด้านวัณโรคเป็นล�าดับที่ 26 จาก 30 กลุ่มประเทศในโลกที่ยังมีปัญหาวัณโรคสูง จังหวัดเชียงรายมีจ�านวน 
ผู้ป่วยวัณโรคสูงเป็นล�าดับที่ 1 ของภาคเหนือ ผู้สัมผัสใกล้ชิดจะมีโอกาสได้รับเชื้อวัณโรคจากการที่ผู้ป่วย  ไอ จาม 
และไม่ได้ป้องกันมากที่สุด ท�าให้มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรควัณโรคได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ป่วยวัณโรคที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ
จะท�าให้มีการแพร่กระจายเชื้อทางระบบทางเดินหายใจได้มาก
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่ จังหวัดเชียงราย 
วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาแบบ Case-Control ในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่มีผลเสมหะพบเชื้อ 
และไม่พบเชื้อในจังหวัดเชียงราย ใช้แบบคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้านและแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
Cronbach ความรู้ ทัศนคติ และ การปฏิบัติตัว คือ 0.718  0.712 และ 0.725   
ผลการศึกษา

ผู้สัมผัสร่วมบ้านทั้งหมด 125 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวันโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จ�านวน 
63 ราย (ร้อยละ 50.4) และผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะไม่พบเชื้อ 62 ราย (ร้อยละ 49.6) 
จากผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่ทีเ่ป็น index cases จ�านวน 59 ราย สดัส่วนเพศชายต่อเพศหญงิ 1:2 มธัยฐานอาย ุคอื 
42.0 ปี ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่อยูร่ะดบัประถมศกึษา ผูส้มัผสัผสัร่วมบ้านส่วนใหญ่เป็นสาม/ีภรรยา และบตุร และ
ความถีใ่นการสมัผสัผูป่้วยวณัโรคมากกว่า 6 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 27.2) ทัง้นีผู้ส้มัผสัร่วมบ้านของผูป่้วยวณัโรคปอด 
ที่มีเสมหะพบเชื้อ และไม่มีเสมหะพบเชื้อไม่มีความแตกต่างกันของระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการ 
ติดเชื้อวัณโรค อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  
สรุปผลและเสนอแนะ

ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตัวของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามปัจจัยอื่น ๆ อาจส่ง
ผลให้กลุ่มตัวอย่างมีการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงได้ โดยเฉพาะหากกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กที่อายุต�่าว่า 14 ปี หรือ
กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี จะต้องได้รับการคัดกรองและเฝ้าระวังอย่างสม�่าเสมอเผ่ือลดอัตราการติดเชื้อวัณโรครวมถึง 
การป่วยเป็นวัณโรค 
ค�าส�าคัญ  วัณโรคปอด ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตัว

* นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
** สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จตุพร  พันธะเกษม* สบ., พิษณุรักษ์ กันทวี** ปรด. และ อมรรัตน์ อนุวัฒนนทเขตต์** ปรด.

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในผู้สัมผัส 
ร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จังหวัดเชียงราย

นิพนธ์ต้นฉบับ
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จังหวัดเชียงราย
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ABSTRACT 
BACKGROUND

Tuberculosis (TB) is a major communicable disease that is a public health problem.  
It causes morbidity and motility rate in many countries. Thailand is ranked 26th among TB affected 
countries out of 30 countries. Chiang Rai province has the highest of TB patients in the Northern 
region. TB is a human-to-human transmission of the disease. People who are infected with TB will 
become ill. People who are close to each other will have the chance to get TB from cough and 
sneeze that risk for TB is easily. In particular, tuberculosis patients who are in the transmission 
phase will spread the infection.    
OBJECTIVE

to study the knowledge, attitude and the practice about prevention of TB infection among 
household contacts of new pulmonary tuberculin (PTB) Chiang rai.
METHODS

Case-control study among household contacts of new PTB Chiang rai province.
The questionnaire was used to collect data, which tested the reliability of the interview. 

Cronbach's alpha coefficient, knowledge, attitude and practice were 0.718, 0.712, and 0.725.
RESULTS

A total 125 household contacts from 59 index cases of new PTB patients, 63 cases (50.4%) 
were household contacts of PTB smear positive and 62 cases (49.6%) were household contacts 
of PTB smear negative. The ratio of male to female was 1:2, median of age was 42.90 years. 
Most of all was elementary education, Relationships are husband or wife and their children and 
frequency of time contact index case more than 6 hr. /day (27.2%) The knowledge, attitudes 
and behaviors to prevent TB infection were not statistically significant.
CONCLUSTONS AND DISCUSSIONS

Knowledge, Attitude and Practice among household contacts of new PTB smear positive 
and PTB smear negative were not statistically significant. Especially if the sample is a child under 
the age of 14 or an HIV-infected person. Patients should be screened and monitored regularly 
to reduce the incidence of tuberculosis, including tuberculosis. 
KEYWORDS : Pulmonary TB, household contacts, TB Knowledge, attitude, and practice
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ความเป็นมา 

วัณโรคเป็นโรคติดต่อส�าคัญที่เป็นปัญหา

สาธารณสุข ทั้งยังเป็นสาเหตุการป่วยและการตายใน

หลาย ประเทศ ทัว่โลก ประเทศไทยอยูใ่นประเทศทีม่ี

ปัญหาด้านวัณโรคเป็นล�าดับที่ 26 จาก 30 ประเทศ

ทัว่โลก ปี 2558-2560 จงัหวัดเชยีงรายมจี�านวนผูป่้วย

วณัโรคปอดรายใหมข่ึน้ทะเบยีน 1,518 1,414 1,555 

ราย โดยอัตราป่วยต่อแสนประชากร คือ 125.67 

110.63 และ 121.24 ตามล�าดับ นอกจากนี้ อัตรา

การรักษาส�าเร็จในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงราย

มีค่าต�่ากว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ ร้อยละ 85 โดยมีอัตรา

การรกัษาส�าเรจ็ท่ี ร้อยละ 70.52 77.87 และ 58.761-3 

วัณโรคปอดเป็นโรคติดต่อท่ีเกิดจากเช้ือ 

Mycobacterium Tuberculosis (MTB) การติดต่อ

ระหว่างคนสู่คนเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยวัณโรคปอดระยะ

แพร่เชือ้ ไอ จาม โดยไม่ปิดปากและจมูก ท�าให้ละออง

เสมหะขนาดเล็ก (Droplet Nuclei) ฟุ้งกระจายใน

อากาศ เมื่อผู้อื่นสูดหายใจเอาละอองเสมหะ ที่มีเชื้อ

วัณโรคเข้าไป ท�าให้เชื้อวัณโรคสามารถเข้าถึงถุงลม 

ในปอดได้ ผูส้มัผัสผูป่้วยวณัโรค ร้อยละ 70 จะไม่ติดเชือ้ 

วณัโรค และร้อยละ 30 ทีต่ดิเชือ้วณัโรคระยะแฝง โดย

ทั่วไปร้อยละ 90 จะไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ  หลังจาก 

การสัมผัสเชื้อวัณโรค ซึ่งไม่ป่วยเป็นวัณโรคและ 

ไม่สามารถแพร่กระจายเชือ้ให้ผูอ้ืน่ได้  มเีพยีงร้อยละ 10 

ของวณัโรคระยะแฝงเท่านัน้ทีจ่ะป่วยเป็นวณัโรค โดย

ร้อยละ 5 จะป่วยเป็นวัณโรคภายใน 2 ปี อีกร้อยละ 5  

จะป่วยเป็นวัณโรคหลงัจาก 2 ปี ทีต่ดิเช้ือ เช่น ผูป่้วยสงูอายุ 

ที่มีประวัติสัมผัสวัณโรคมานานโดยธรรมชาติของ

วัณโรคผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษา ร้อยละ 50-65 จะ

เสียชีวิตภายใน 5 ปี ผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ได้รับการรักษา 

หรือผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแต่ไม่หายและไม่เสียชีวิต

สามารถแพร่เชื้อต่อให้ผู้อื่นไปได้เรื่อย ๆ 

ผู้สัมผัสร่วมบ้านจะมีโอกาสได้รับเชื้อวัณโรค

จากการที่ผู้ป่วยวัณโรคปอดไอจามและไม่ได้ป้องกัน

มากทีส่ดุท�าให้มโีอกาสเสีย่งเป็นโรควณัโรคได้ง่าย โดย

เฉพาะผู้ป่วยวณัโรคปอดทีอ่ยูใ่นระยะแพร่เชือ้จะท�าให้

มกีารแพร่กระจายเชือ้ได้มาก4-5 ผูท้ีร่บัเชือ้วณัโรคเข้าไป

ส่วนหนึ่งจะเป็น Latent TB infection (LTBI) หรือ

การตดิเชือ้ระยะแฝงซ่ึงยงัไม่มอีาการแสดง แต่จะให้ผล

การตรวจทดสอบทางผวิหนงั Tuberculin Skin Test  

(TST) เป็นบวก และสามารถพัฒนาไปเป็นวัณโรค 

ได้ 6-7 ผูส้มัผสัร่วมบ้านเป็นผูท้ีต้่องอยูก่บัผูป่้วยวณัโรค

โดยเฉพาะหากความสมัพนัธ์ระหว่างผูส้มัผสัร่วมบ้าน

กบัผูป่้วยนัน้เป็นสามหีรือภรรยาทีต้่องสมัผสัใกล้ชดิกนั

ในช่วงของการป่วย นอกจากนี ้ผู้ป่วยบางคนกว่าท่ีจะ 

รูว่้าตวัเองนัน้ป่วยเป็นวณัโรคปอดนัน้ก็ใช้ระยะเวลานาน 

หรือหากไม่ตระหนักเพื่อที่จะรักษาวัณโรคปอด 

ด้วยแล้ว ผู้สัมผัสร่วมบ้านเป็นผู้ทีม่โีอกาสเสีย่งของการ 

ติดเชื้อวัณโรคได้สูงกว่าคนทั่วไป และหากผู้สัมผัส 

ร่วมบ้านมโีรคประจ�าตวัหรอืมกีารตดิเชือ้เอชไอวร่ีวมด้วย  

กล่าวคือ การติดเชื้อเอชไอวี ท�าให้ภูมิต้านทานของ

ร่างกายลดลง นับว่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ท�าให้โอกาส

ในการตดิเชือ้และเสีย่งต่อการป่วยเป็นวัณโรคมากกว่า

คนที่มีภูมิต้านทานปกติ ประมาณ 20-30 เท่า โดยผู้

ที่ติดเช้ือเอชไอวีมีความเส่ียงต่อการป่วยเป็นวัณโรค 

ร้อยละ 508 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาเพือ่ศกึษา 

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวที่ท�าให้เกิดการ 

ติดเชื้อในผู้สัมผัสร่วมบ้านที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วย

วัณโรคปอดรายใหม่ จงัหวัดเชยีงราย เพือ่ข้อมลูเหล่านี้ 

จะน�าไปใช้ในการวางแผนสขุภาพ เพือ่ให้เกดิการดแูล

รักษา และป้องกันโรคไม่ให้ลุกลามเป็นวัณโรคโดย

เฉพาะชนิดรุนแรงและแพร่กระจายได้ หรือวัณโรค

ดื้อยา และวัณโรคดื้อยาหลายขนานต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตัว ใน 

การติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในผู้สัมผัสร่วมบ้านของ 

ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จังหวัดเชียงราย 

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ  

ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วย

วัณโรครายใหม่ที่มีผลการตรวจเสมหะเป็นบวกและ

ลบ และได้รบัการข้ึนทะเบยีนเป็นวณัโรคปอดรายใหม่   
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ผู้สัมผัสร่วมบ้าน หมายถึง บุคคลที่ใกล้ชิดกับ

ผู้ป่วยวัณโรคปอด อาจจะเป็นสามีหรือภรรยา บิดา

มารดา บตุรหลาน หรอืญาติทีอ่ยู่ร่วมชายคาทีอ่ยูอ่าศยั

กับผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ โดยอาศัยอยู่กับผู้ป่วย

วัณโรคปอดรายใหม่อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง 

คือ ผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค ปอดรายใหม่  

ไม่มีอาการของวัณโรคและเอกซเรย์ปอดปกติและ 

ทุเบอร์คูลินมากกว่าหรือเท่ากับ 10 มิลลิเมตรขึ้นไป

ในบุคคลปกติทั่วไป และผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้

ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ไม่มีอาการของวัณโรคและ

เอกซเรย์ปอดปกติและทเุบอร์คลูนิมากกว่าหรอืเท่ากบั 

5 มิลลิเมตรขึ้นไปในบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวี 

รูปแบบวิธีวิจัย 

การศกึษาวจิยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาแบบ Case-

Control  เพือ่ศกึษาความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตัติวั

ในการตดิเชือ้วณัโรคระยะแฝงในผูส้มัผสัร่วมบ้านของ

ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จังหวัดเชียงราย

ก�าหนดสดัส่วนกลุม่ศกึษาต่อกลุม่เปรยีบเทยีบ 

1 ต่อ 2 ประชากร

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ ผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วย

วัณโรคปอด เสมหะรายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยจาก

แพทย์ โดยมีการผลตรวจเสมหะทางห้องปฏิบัติการ

และขึ้นทะเบียนรักษาเป็นผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มตัวอย่าง เป็น ผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วย

วัณโรคปอดรายใหม่ ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ 

โดยมีผลการตรวจเสมหะทางห้องปฏิบัติการและข้ึน

ทะเบียนการรักษาใน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 

1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 แบ่งออก

เป็น 2 กลุม่ โดยมีเกณฑ์คดัเข้าและเกณฑ์คดัออก ดงันี ้

เกณฑ์คัดเข้า  

กลุ่มศึกษา (Case)
1. เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอด

รายใหม่เสมหะพบเชือ้ โดยทีแ่พทย์วนิจิฉยัผูป่้วยว่าเป็น
วณัโรคปอดเสมหะพบเชือ้ และอยูใ่นระยะ 2 เดอืนแรก  
ของการรักษา

2. เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอด 
รายใหม่เสมหะพบเช้ือทีม่ภีมิูล�าเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงราย 
ไม่มีการอพยพย้ายถิ่นฐาน สามารถติดตามตัวได้ 

3. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  
4. เป็นบคุคลทีส่ามารถฟัง พดู อ่าน เขยีน เข้าใจ

ในภาษาไทยได้  
กลุ่มเปรียบเทียบ (Control) 

1. เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่เสมหะไม่พบเชื้อ โดยที่แพทย์วินิจฉัยผู้ป่วย
ว่าเป็นวัณโรคปอดเสมหะไม่พบเช้ือ และอยู่ในระยะ 
2 เดือนแรกของการรักษา

2. เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่เสมหะไม่พบเชื้อที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัด
เชียงราย ไม่มีการอพยพย้ายถิ่นฐาน สามารถติดตาม
ตัวได้ 

3. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  
4. เป็นบคุคลท่ีสามารถฟัง พูด อ่าน เขยีน เข้าใจ

ในภาษาไทยได้  
เกณฑ์คัดออก 

1. เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านท่ีเคยป่วยเป็นวัณโรค
มาก่อนและได้รับการรักษา

2. เป็นผูส้มัผสัร่วมบ้านทีเ่คยได้รับการทดสอบ
ทางผิวหนังและให้ผลเป็นบวก
การค�านวณกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาครัง้น้ีใช้สตูรการค�านวณของ James 
.J. Schlesseman’s formula โดยก�าหนดอัตราส่วน
ของ Case และ Control เป็น 1:1 โดยมีสูตรดังนี้ 

เมื่อค�านวณแล้วได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 

จ�านวน 120  คน สามารถประมาณค่าได้ โดยมีความ

ผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดับความ

เชื่อมั่นร้อยละ 95 เพิ่มเติมเพื่อลดความผิดพลาดใน

การ ค�านวณร้อยละ 10 จะได้อีก 12 คน จะได้จ�านวน

กลุ่มตัวอย่าง คือ 132 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1. แบบสัมภาษณ์ แบง่ออกเป็นทั้งหมด 4 ส่วน 

ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยวัณโรคปอด 

ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส  

ศาสนา อาชีพ ผลการตรวจเสมหะ การติดเชื้อเอชไอวี 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมผัสร่วมบ้าน 

ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส 

ศาสนา อาชีพ 

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านความรู้ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการป้องกันการเกิดวัณโรค

 ส่วนที่ 4 ข้อมลูด้านสขุภาพและส่ิงแวดล้อม 

ประกอบไปด้วย การได้รับวัคซีน BCG โรคประจ�าตัว 

ผลการติดเชื้อเอชไอวี  ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยวัณโรค 

ความถี/่จ�านวนช่ัวโมงท่ีสมัผสักับผูป่้วยวัณโรค จ�านวน

หน้าต่างที่เปิด จ�านวนห้องภายในบ้าน จ�านวนคนต่อ

ห้อง

2. แบบคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน ประกอบไป

ด้วย  

 2.1 ประเภทของความเสี่ยง 

 2.2 อาการ และอาการแสดงที่พบ 

 2.3 เกณฑ์การส่งตรวจ Sputum AFB/CXR 

และผลการตรวจ Sputum AFB/CXR

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ผูวิ้จัยได้ส�ารวจความถกูต้อง ความครบถ้วนสมบรูณ์

ของข้อมูล ตรวจให้คะแนนและลงรหัสข้อมูล ท�าการ

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป มีดังนี้ 

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Chi-square test เพื่อ

เปรียบเทียบลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ระดับนัยส�าคัญที่ 0.05 

การพิจารณาจริยธรรมการท�าวิจัยในมนุษย์

การศกึษานีไ้ด้ผ่านการรบัรองจรยิธรรมกาวจิยั

ในมนุษย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 30 

ธันวาคม 2559 เลขที่ REH-59133  และส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 

2560 เลขที่ 16/2560

ผลการศึกษา

ลักษณะทั่วไปของผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วย

วัณโรคปอดรายใหม่  จ�านวน 125 ราย สัดส่วน

เพศชาย : เพศหญิง 1:1 มัธยฐานของอายุ คือ  

42 ปี อายุต�่าสุด 15 ปี อายุสูงสุด 88 ปี การศึกษา 

ส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา ร้อยละ 46.40  

สถานภาพสมรส/คู่ มัธยฐานรายได้ 7,000 บาท  

รายได้ต�่าสุด 0 บาท รายได้สูงสุด 40,000 บาท

ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วย

วณัโรคปอดรายใหม่ ประกอบด้วย ระยะเวลาความถีใ่น

การสมัผสักบัผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่ สมัผสัมากกว่า 

6 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 27.20 ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย

ส่วนใหญ่เป็นสามีภรรยาและบุตร ร้อยละ 26.4 และ 

27.2 ผูส้มัผสัร่วมบ้านร้อยละ 61.60 ได้รบัวคัซนี BCG 

และมแีผลเป็นจากการฉดีวคัซนี ร้อยละ 56.80 ผูส้มัผสั 

ร่วมบ้านร้อยละ 96.80 ไม่เคยตรวจการติดเช้ือ 

เอชไอว ีร้อยละ 84.8 ของผูส้มัผสัร่วมบ้านเป็นผูม้โีรค 

ประจ�าตัว ลักษณะบ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านชั้นเดียว  

ยกใต้ถนุสงู ร้อยละ 53.60 และอาศยัอยูห่ลงัคาเดยีวกนั

กับผู้ป่วยร้อยละ 64.0 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้สัมผัสร่วมบ้านจ�าแนกตามผู้ป่วยวัณโรคและผลเสมหะ (index cases) 

ตัวแปร N = 125 ร้อยละ 
เพศ   
   ชาย 47 37.60 
   หญิง 78 62.40 
อาย ุ   
   น้อยกว่า 40 ปี 57 45.60 
   40-64 ปี 53 42.40 
   65 ปี ข้ึนไป 15 12.00 
   อายุมัธยฐาน 42 ปี อายุต ่าสุด 26 ปี อายุสูงสุด 86 ปี IQR(Q1-Q3) = (43.50-66.00) 
การศึกษา    
   ไม่ไดร้ับการศึกษา 20 16.00 
   ประถมศึกษา 58 46.40 
   มัธยมศึกษา 28 22.40 
   สูงกว่ามัธยมศึกษา 19 15.20 
สถานภาพสมรส   
   โสด หม้าย หย่า แยกกันอยู ่ 38 30.40 
   สมรส/คู่/อยูด่้วยกัน 87 69.60 
รายได้ของผู้สมัผสัร่วมบา้น (บาท/เดือน)   
   น้อยกว่า 5,000 บาท 39 31.20 
   5,001-9,999 บาท 65 52.00 
   มากกว่า 10,000 บาท 21 16.80 
   มัธยฐานรายได้ 6,000 บาท  IQR(Q1-Q3) = (700-9,000)  รายได้ต ่าสดุ 0 บาท รายได้สูงสุด 40,000 บาท  
ความถี /ระยะเวลา ในการสัมผัสผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม่    
   น้อยกว่า 2 ชั วโมงต่อวัน 16 12.80 
   2.01-3.00 ชั วโมงต่อวัน 32 25.60 
   3.01-4.00 ชั วโมงต่อวัน 19 15.20 
   4.01-5.00 ชั วโมงต่อวัน 14 11.20 
   5.01-6.00 ชั วโมงต่อวัน 10 8.00 
   มากกว่า 6 ชั วโมงต่อวัน 34 27.20 
ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยวณัโรคปอดรายใหม ่   
   สามี/ภรรยา 33 26.40 
   บุตร 34 27.20 
   หลาน/เหลน 12 9.60 
   ลูกสะใภ้/ลูกเขย 11 8.80 
   ญาติ 24 19.20 
   บิดา/มารดา 11 8.80 
การไดร้ับวัคซีน BCG    
   ได้รับ 77 61.60 
   ไม่ไดร้ับ 4 3.20 
   ไม่มีการบันทึก/ไม่ทราบ 44 35.20 
รอยแผลเป็นจาการกได้รับวัคซีน BCG    
   มีแผลเป็น 71 56.80 
   ไม่มีแผลเป็น 54 43.20 
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ตัวแปร N = 125 ร้อยละ 
สถานะการติดเชื้อเอชไอวี  
   ติดเชื้อเอชไอวี 2 1.60 
   ไมต่ิดเชื้อเอชไอวี 2 1.60 
   ไม่เคยตรวจ 121 96.80 
โรคประจ่าตัว    
   ไม่ม ี 106 84.80 
   ม ี 19 15.20 
      โรคเบาหวาน  7 36.84 
      โรคความดันโลหิตสูง  3 15.79 
      โรคเกาต ์  1 5.26 
      โรคหัวใจ  2 10.53 
      ผู้ติดเชื้อเอชไอวี   2 10.53 
      โรคภูมิแพ้  1 5.26 
      โรคหอบหืด  2 10.53 
      โรคทางจิตเวช  1 5.26 
ลักษณะบา้นที อยู่อาศัย    
   บ้านช้ันเดียว 42 33.60 
   บ้านช้ันเดียวยกใต้ถุนสูง 67 53.60 
   บ้านสองช้ัน 14 11.20 
   ห้องเช่า/หอพัก/อพาร์ทเมนต์  2 1.60 
การอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยวณัโรคปอดรายใหม่ (Index Case)    
   คนละหลังคาเรือน 45 36.00 
   หลังคาเรือนเดยีวกัน 80 64.00 
จ่านวนหน้าต่างที เปิด    
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 บาน  41 32.80 
   11-20 บาน  72 57.60 
   มากกว่า 20 บานขึ้นไป 12 9.60 
จ่านวนคนที นอนห้องเดียวกัน    
   นอน 1 คน  53 42.40 
   นอน 2 คนขึ้นไป 72 57.60 
จ่านวนห้องนอน   
   1 ห้อง  16 12.80 
   2 ห้อง  39 31.20 
   มากกว่า  2 ห้องนอนขึ้นไป 70 56.00 
ขนาดห้องนอน (ตารางเมตร)   
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 ตารางเมตร 48 38.40 
   12.01 – 24.99 ตารางเมตร  56 44.80 
   มากกว่าหรือเท่ากับ 25 ตารางเมตร  21 16.80 
ผลการทดสอบผิวหนัง (Tuberculin Skin Test)   
   ปกติ  (เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ม.ม.) 124 98.75 
   ผิดปกติ (เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า หรือเท่ากับ 10 ม.ม.) 1 1.25 

  

ตารางที่ 1 (ต่อ)

นิพนธ์ต้นฉบับ
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จังหวัดเชียงราย
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ความรู้เรื่องวัณโรคและการป้องกันตัวในการ 

ตดิเชือ้วณัโรคของผูส้มัผสัร่วมบ้าน จ�าแนกเป็น 3 ระดบั 

คอื ความรูร้ะดบัสงู ความรูร้ะดบัปานกลาง และความรู ้

ระดับต�่า ซึ่งผู้สัมผัสร่วมบ้านมีความรู้อยู่ที่ร้อยละ 

41.60  24.00 และ 34.40 ตามล�าดับ ทัศนคติเรื่อง

วณัโรคและการป้องกนัการตดิเชือ้วณัโรคของผูส้มัผสั

ร่วมบ้าน จ�าแนกได้ 2 ระดับ คือ ทัศนคติระดับน้อย 

ตารางที่ 2 ความรู้ ทัศนคติ เรื่องวัณโรค และการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของผู้สัมผัส

   ร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

 ความรู้เรื่องวัณโรคและการป้องกันตัวในการติดเช้ือวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้าน จ าแนกเป็น 3 ระดับ คือ ความรู้
ระดับสูง ความรู้ระดับปานกลาง และความรู้ระดับต่ า ซ่ึงผู้สัมผัสร่วมบ้านมีความรู้อยู่ที่ร้อยละ  41.60   24.00 และ 34.40    
ตามล าดับ  ทัศนคติเรื่องวัณโรคและการป้องกันการติดเช้ือวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้าน จ าแนกได้ 2 ระดับ คือ ทัศนคติ
ระดับน้อย และทัศนคติระดับปานกลาง อยู่ที่ร้อยละ 50.40 และ 49.60 ในส่วนการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเช้ือ  
วัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้าน จ าแนกได้ 3 ระดับ คือ มีพฤติกรรมระดับต่ า   มีพฤติกรรมระดับปานกลาง และ มีพฤติกรรม
ระดับสูง อยู่ที่ร้อยละ 12.80 77.60 และ 9.60 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
 

 
ตารางที ่ 2 ความรู้ ทัศนคติ เร่ืองวัณโรค และการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของผู้สัมผัส  

ร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  
 

ตัวแปร N = 125 ร้อยละ 
ความรู้เรื องวัณโรคและการป้องกนัการติดเชื้อวัณโรค    
     ความรู้ระดับต ่า 43 34.40 
     ความรู้ระดับปานกลาง 30 24.00 
     ความรู้ระดับสูง 52 41.60 
ทัศนคติเรื องวัณโรคและการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค   
     ทัศนคติระดับน้อย 63 50.40 
     ทัศนคติระดับปานกลาง 62 49.60 
การปฏิบัตติัวในการป้องกันการตดิเช้ือวัณโรค   
     มีพฤติกรรมป้องกันระดับต ่า 16 12.80 
     มีพฤติกรรมป้องกันระดับปานกลาง 97 77.60 
     มีพฤติกรรมป้องกันระดับสูง 12 9.60 

 
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ  (KAP) 

ในผู้สัมผัสร่วมบ้านจ าแนกตามผู้ป่วยวัณโรค (Index Cases) ของผู้สัมผัสร่วมบ้านโดยจ าแนกตามลักษณะ
ของผู้ป่วยวัณโรคและผลตรวจเสมหะ พบว่า ระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้สัมผัสร่วมบ้านไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบความแตกต่าง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) ในผู้สัมผัสร่วมบ้านจ าแนก

ตามผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (Index Cases)  
 
 
 
 

เมือ่วเิคราะห์ความสมัพนัธ์เพือ่เปรียบเทยีบความ

แตกต่าง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ  (KAP) ใน 

ผู้สัมผัสร่วมบ้านจ�าแนกตามผู้ป่วยวัณโรค (Index 

Cases) ของผูส้มัผสัร่วมบ้านโดยจ�าแนกตามลกัษณะของ 

และทศันคตริะดบัปานกลาง อยูท่ีร้่อยละ 50.40 และ 

49.60 ในส่วนการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อ 

วัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้าน จ�าแนกได้ 3 ระดับ คือ  

มีพฤติกรรมระดับต�่า  มีพฤติกรรมระดับปานกลาง 

และมีพฤติกรรมระดับสูง อยู่ที่ร้อยละ 12.80 77.60 

และ 9.60 ตามล�าดับ ดังตารางที่ 2

ผูป่้วยวณัโรคและผลตรวจเสมหะ พบว่า ระดับความรู้ 

ทศันคต ิและการปฏบิติัของผูส้มัผสัร่วมบ้านไม่มคีวาม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 3

นิพนธ์ต้นฉบับ
จตุพร  พันธะเกษม, พิษณุรักษ์ กันทวี, อมรรัตน์ อนุวัฒนนทเขตต์
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ตัวแปร 

ผู้สัมผัสร่วมบ้านของ
ผู้ป่วยวัณโรคปอดราย

ใหม่เสมหะ 
พบเชื้อ 

(n=63),n (%) 

ผู้สัมผัสร่วมบ้านของ
ผู้ป่วยวัณโรคปอดราย

ใหม่เสมหะ 
ไม่พบเชื้อ 

(n=62),n (%) 

 2 p-value 

ความรู้เรื องวัณโรคและการป้องกนัการติดเชื้อวัณโรค  2.446 0.294 
   ความรู้ระดับต ่า 21 (33.33) 22 (35.48)   
   ความรู้ระดับปานกลาง 12 (19.05) 18 (29.03)   
   ความรู้ระดับสูง 30 (47.62) 22 (35.48)   
ทัศนคติเรื องวัณโรคและการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค 0.199 0.655 
   ทัศนคติระดับน้อย 33 (52.38) 30 (48.39)   
   ทัศนคติระดับปานกลาง 30 (47.62) 32 (51.61)   
การปฏิบัตติัวในการป้องกันการตดิเช้ือวัณโรค  3.192 0.215 
   มีพฤติกรรมป้องกันระดับต ่า 8 (12.70) 8 (12.90)   
   มีพฤติกรรมป้องกันระดับปานกลาง 46 (73.02) 51 (82.26)   
   มีพฤติกรรมป้องกันระดับสูง 9 (14.29) 3 (4.84)   

 
หมายเหตุ. *ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ α=0.05 

 
 
วจิารณ์ 
  วัณโรคเป็นปญัหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทยและของโลก การรักษาวัณโรคอย่างถูกต้อง
คือ วิธีการควบคุมป้องกันวัณโรคที่ดีที่สุดเพราะจะลดการแพร่กระจายเช้ือจากผู้ป่วยไปสู่คนรอบข้างและ
ป้องกันการดื้อยาของเชื้อวัณโรค9 ดังนั้นควรส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัว ผู้ดูแลใกล้ชิด ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัณโรค เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความรับผิดชอบต่อตนเอง บุคคลในครอบครัว และ
สังคม เช่น ในช่วงแรกของ   การรักษา 2 เดือนแรก ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัว หรือการ
ใกล้ชิดกับเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี รวมถึงเข้าไปในแหล่งชุมชน เพื่อลดการกระจายเชื้อ กล่าวคือ หากสัมผัส
กับผู้ป่วยเป็นเวลานานอาจจะมีโอกาสในการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงได้ นอกจากนี้ควรแนะน าวิธีการดูแล
ตัวเอง และการก าจัดเสมหะให้ถูกต้อง ถูกวิธี 
กติติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ดร. สายหยุด มูลเพ็ชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงอาสาสมัครที่เข้าร่วมในการศึกษาครั้งน้ี  
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่าง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) ในผู้สัมผัสร่วมบ้านจ�าแนกตาม

   ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (Index Cases)

หมายเหตุ. *ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่    = 0.05

วิจารณ์

วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญของ 

ประเทศไทยและของโลก การรักษาวัณโรคอย่าง 

ถกูต้องคอื วธิกีารควบคมุป้องกนัวณัโรคทีด่ทีีส่ดุเพราะ

จะลดการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่คนรอบข้าง

และป้องกันการดื้อยาของเชื้อวัณโรค9 ดังนั้นควร 

ส่งเสรมิให้ผูป่้วยและครอบครวั ผูด้แูลใกล้ชิด ให้มคีวามรู้  

ความเข้าใจ เกีย่วกบัวณัโรค เพือ่สร้างความตระหนกัรู้  

ความรับผิดชอบต่อตนเอง บุคคลในครอบครัว และ

สังคม เช่น ในช่วงแรกของการรักษา 2 เดือนแรก  

ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัว หรือการ

ใกล้ชิดกับเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี รวมถึงเข้าไป 

ในแหล่งชมุชน เพือ่ลดการกระจายเชือ้ กล่าวคอื หาก

สัมผัสกับผู้ป่วยเป็นเวลานานอาจจะมีโอกาสในการ

ติดเช้ือวัณโรคระยะแฝงได้ นอกจากนี้ควรแนะน�าวิธี

การดแูลตวัเอง และการก�าจดัเสมหะให้ถกูต้อง ถกูวธิี

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วจิยัขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี 

สรรเสริญ คณบดีส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ดร. สายหยุด  

มูลเพ็ชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้ที่

เกีย่วข้องรวมถงึอาสาสมคัรทีเ่ข้าร่วมในการศกึษาครัง้นี้ 
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บทคัดย่อ
ความเป็นมา

ชนเผ่ากระเหรีย่งมวีฒันธรรมการบรโิภคอาหารท่ีแตกต่างจากชนพืน้เมอืง และชนเผ่าอ่ืนๆ ในอ�าเภอดอยหลวง  
ทั้งนี้ชนเผ่ากระเหรี่ยงมีการปฏิบัติของบุคคลขึ้นอยู่กับความเชื่อของชนเผ่ามาแต่ดั้งเดิม ตามแบบแผนความเชื่อ 
ทางด้านสุขภาพ กล่าวว่า ความเชื่อด้านสุขภาพ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของบุคคลในการป้องกันโรค และการ 
ส่งเสริมสุขภาพ จึงได้ศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ในกลุ่มชนชาติ
พันธ์ุกะเหรีย่ง เพือ่น�าข้อมลูไปใช้เป็นแนวทางการออกแบบระบบการดูแลสขุภาพเพ่ือป้องกนัการเกดิโรคเบาหวาน 
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความเชื่อและพฤติกรรมด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ในกลุ่มชนชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยง อ�าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
วิธีการศึกษา

การศึกษาวิจัยแบบผสมผสานใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในลักษณะจัดเก็บแบบสอบถามและ
สมัภาษณ์ ในประชากรกลุม่ชนชาตพัินธุก์ะเหร่ียง จ�านวน 350 คน โดยการสุม่ตวัอย่างแบบจ�าเพาะเจาะจง  วิเคราะห์
ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าข้อมูลเป็นค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาความ
สัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยใช้วิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา

ด้านพฤติกรรม พบว่า กนิผกัไม่หลากหลายในหนึง่วนั ร้อยละ 68.8 กนิผกัและผลไม้สด น้อยกว่าคร่ึงกโิลกรมั
ต่อวันร้อยละ 68 ไม่เล่นกีฬาหรือออกก�าลังกาย ร้อยละ 87.0 ไม่ออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกาย ร้อยละ 33.9  
ด้านความเชื่อ พบว่า มีความเชื่อว่าคนที่มีกรรมพันธุ์เบาหวานแม้จะรับประทาน อาหารป้องกันโรคเบาหวาน 
ก็ไม่สามารถป้องกันโรคได้ ร้อยละ 64.7 ถ้ามใีครมาบอกว่ารับประทานอาหารมากเกนิไปหรือห้ามไม่ให้รับประทาน
อาหารทีช่อบมกัจะรูส้กึไม่ดแีละไม่พอใจ ร้อยละ 71.3 และยงัพบว่า รบัรูโ้อกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคทีเ่ป็นความเชือ่ 
ของบุคคลมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติตัว รับรู้ความรุนแรงของโรคซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรม 
การป้องกันโรค รับรู้ถึงประโยชน์การรักษาและการป้องกันโรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
ในทางลบ และพบปัจจัยร่วมด้านอื่นส่งผลถึงการรับรู้และการปฏิบัติตัวในการดูแลตัวเอง
สรุปผลและเสนอแนะ

ความเช่ือ และพฤติกรรมด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ซ่ึงมีการรับรู้โอกาสเสี่ยง 
ต่อการเป็นโรค รับรู้ความรุนแรงของโรค รับรู้ถึงประโยชน์การรักษาและการป้องกันโรค พบปัจจัยร่วมด้านอื่น  
ส่งผลถึงการรับรู้และการปฏิบัติตัว ข้อเสนอแนะคือควรมีการน�าข้อมูลเสนอต่อผู้เก่ียวข้องเพื่อวางแผนนโยบาย 
และน�าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดูแลป้องกันการเกิดโรคเบาหวานต่อไป  
ค�าส�าคัญ โรคเบาหวาน กลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  ความเชื่อ พฤติกรรมด้านสุขภาพ

*โรงพยาบาลดอยหลวง

 

นางทัศนีย์  จินะธรรม, นายกิรภัทร์ คุ้มเนตร, ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี *

การศึกษาความเชื่อ และพฤติกรรมด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกัน 
การเกิดโรคเบาหวาน ในกลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  

อ�าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

นิพนธ์ต้นฉบับ
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ในกลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง อ�าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
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ABSTRACT 
BACKGROUND

The northern people and Karen ethnic groups have a particular way of food consumption 
also the cultural and belief that related to health behaviors. This research aims to study the 
health behaviors and the diabetes mellitus (DM) protection among the Karen ethnic group in Doi 
Luang district, Chiang Rai province. It should to use the information of the health care system 
and Diabetes mellitus (DM) protection in the future.    
OBJECTIVE

To study health care behaviors that affected to Diabetes mellitus (DM) protection among 
Karen ethnic group in Doi Luang district, Chiang Rai.  
METHODS

The mix method study design was quantitative and qualitative method that used the 
questionnaires and in-depth interview. There were 350 Karen ethnic groups and purposive 
sampling for the participants. The statistics were analyzed descriptive statistics, showing that 
frequency, percentage, mean, inferential statistic and standard deviation: The qualitative data 
was analyzed on content analysis.
RESULTS

The study found that the participant does not consume diverse vegetable, (68.8%).The 
participant consume fruit and vegetable less than half kilogram per day, (68%).The participant 
does not exercises and play sport, (87.0%). The participant was rarely to movement, (33.9%). 
And 64.7 percent of the participant believed that inherited diabetes cannot prevent the disease. 
The participant gets upset when they banned for eating what they like 71.3 percent. Moreover, 
we found that participants perceived susceptibility of Karen behavior’s and perceived severity 
has related to diabetes mellitus (DM) protection and Negative perceived barriers and Modifying 
Factors that affected to health behavior
CONCLUSTONS AND DISCUSSIONS

The health care and Diabetes mellitus (DM) protection among Karen ethnic groups were 
perceived susceptibility, perceived severity, perceived barriers and Modifying Factors that 
affected to health behaviors. For the recommendation, they need to be presented to the other 
organizations or people that concern to participants. In order to the further movement and 
developing the intervention and prevention on diabetes mellitus (DM) patients.
Keywords Diabetes mellitus (DM), Karen Tribe, Belief, Health behaviors

Tassanee Jinathum, Keerapat Koomnet** Dr.Phitsanuruk Kanthawee

A study of health behaviors and Diabetes mellitus (DM)  
protection among Karen Ethnic groups  

in Doi Luang district, Chiang Rai
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ความเป็นมา 

โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในกลุ ่มโรคเร้ือรัง 

ทางสาธารณสุขที่พบบ่อยที่สุดจากการเปลี่ยนแปลง

ด้านสิง่แวดล้อม สังคม และวฒันธรรม ท�าให้แบบแผน

การด�าเนินชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้

จ�านวนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากข้อมูล

ของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International  

Diabetes Federation) พบว่าผูป่้วยเบาหวานทัว่โลก 

ที่มีอายุระหว่าง 20-79 ปี มีจ�านวน 285 ล้านคน  

คาดว่าจะเพิ่มจาก 58.7 ล้านคน ในปี 2553 เป็น  

101 ล้านคนในปี 2573 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 721

ส�าหรบัสถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทย 

โดยส�านักควบคุมโรคไม่ติดต่อพบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 

2554-2563 มีประชากรที่เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นอยู่ใน

ช่วง 501,299-553,941 คน/ปี และคาดว่าในปี พ.ศ. 

2563 จะมผู้ีป่วยเบาหวานรายใหม่สงูถงึ 8,200,000 คน 

นอกจากนี้ยังมีประชากรไทยอีก 7.7 ล้านคนที่อยู่ใน

ภาวะกลุ่มเสี่ยงของโรคเบาหวานจากข้อมูลสถานะ

สขุภาพ2 ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชยีงราย พบว่า  

ในปี 2561 ประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการ 

คดักรองเบาหวานร้อยละ 83.68 และอยู่ในเกณฑ์เสีย่ง

ต่อโรคเบาหวานร้อยละ 7.373

นอกจากนี้โรงพยาบาลดอยหลวงได้ด�าเนิน 

การคัดกรองประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการโรค 

เบาหวานมาอย่างสม�า่เสมอ จากสถิติ ในปี 2559 จ�านวน 

5,677 ร้อยละ 74.46 ปี 2560 7,433 ร้อยละ 97.38 

ปี 2561 7,105 ร้อยละ 92.73และพบผู้ป่วยรายใหม่

ในปี 2559 จ�านวน 271 ราย หรือ 1411.61ต่อแสน

ประชากร ปี 2560 133 ราย หรือ 578.38  ต่อแสน

ประชากร ปี 2561 35 ราย หรือ 182.41 ต่อแสน

ประชากรพบว่าอัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ลดลง  

โดยเฉพาะในกลุ่มชนเผ่ากะเกรี่ยง ซึ่งอาศัยอยู่ใน 

หมู่บ้านดอย หมู่บ้านหนองด่าน หมู่บ้านห้วยสัก  

มกีลุม่เสีย่งได้รบัการคดักรองทัง้หมด 159 ราย แต่พบ

ผู้ป่วยใหม่เพียง 4 รายในปี 25614

การศึกษาเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรม

การของชนเผ่ากะเหรี่ยงพบว่า ชนเผ่ากระเหรี่ยงมี

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารทีแ่ตกต่างออกไปจากชน

พ้ืนเมืองเหนือ และชนเผ่าอ่ืนๆ ในอ�าเภอดอยหลวง 

นอกจากนี้ ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออื่น ๆ ที่เชื่อมโยง

ถึงการดูแลสุขภาพตนเอง ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริม

ป้องกันการเกดิโรคเบาหวาน ทั้งนี้แบบแผนความเชื่อ

ทางด้านสุขภาพ (Health belief model)5 กล่าวว่า 

ความเชือ่ด้านสขุภาพ ข้ึนอยูก่บัการปฏบิตัขิองบคุคลใน

การป้องกันโรคหรือการให้ความร่วมมอืในการป้องกัน
โรคนัน้ และปัจจัยร่วมทีช่กัน�าให้เกดิการปฏิบตั ิดงันัน้ 
จงึจ�าเป็นต้องสร้างให้เกดิการส่งเสรมิสขุภาพในชุมชน 
จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาความ
เชือ่ด้านสขุภาพ และพฤติกรรมการป้องกนัการเกดิโรค 
เบาหวาน ในกลุม่ชนชาตพัินธ์ุกะเหรีย่ง อ�าเภอดอยหลวง  
จังหวัดเชียงราย เพื่อน�าข้อมูลผลการศึกษาไปในเป็น
แนวทางในการออกแบบระบบการดูแลสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพที่มีผลต่อ
การป้องกนัการเกิดโรคเบาหวาน ในกลุ่มชนชาตพิันธุ์
กะเหรี่ยง อ�าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมด้านสุขภาพที่มีผลต่อ
การป้องกนัการเกิดโรคเบาหวาน ในกลุ่มชนชาตพิันธุ์
กะเหรี่ยง อ�าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ค�าถามในการวิจัย

1. ความเชื่อและพฤติกรรมด้านสุขภาพของ
กลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง อ�าเภอดอยหลวง จังหวัด
เชยีงรายเป็นอย่างไรและมีผลต่อการเกดิโรคเบาหวาน
หรือไม่
สมมติฐานของการวิจัย

1. ความเชื่อด้านสุขภาพในกลุ่มชนชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง อ�าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลต่อ
การป้องกันการเกิดโรคเบาหวานหรือไม่

2. พฤติกรรมด้านสุขภาพ ในกลุม่ชนชาติพันธุ์

กะเหรี่ยง อ�าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลต่อ

การป้องกันการเกิดโรคเบาหวานหรือไม่

นิพนธ์ต้นฉบับ
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ในกลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง อ�าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



182 >>เชียงรายเวชสาร :: CHIANGRAI MEDICAL JOURNAL

ขอบเขตของการวิจัย

1. กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา คอืประชากร

กลุ่มชนชาตพัินธุก์ะเหรีย่งท่ีเป็นกลุม่เสีย่งโรคเบาหวาน 

อายุ 35 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอย หมู่บ้าน 

หนองด่าน หมู่บ้านห้วยสักจ�านวนทั้งหมด 159 คน

2. พื้นที่ด�าเนินการศึกษาได้แก่หมู่บ้านดอย 

หมู่บ้านหนองด่าน หมู่บ้านห้วยสัก อ�าเภอดอยหลวง 

จังหวัดเชียงราย

3. ระยะเวลาในการศึกษาเก็บข้อมูล เมษายน 

2561–กันยายน 2561

กรอบแนวคิดในการศึกษา

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ในกลุ่มชนชาติพันธุ์
กะเหร่ียง อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 

ค าถามในการวิจัย 
1.ความเชื่อและพฤติกรรมด้านสุขภาพของกลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหร่ียง อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
เป็นอย่างไรและมีผลต่อการเกิดโรคเบาหวานหรือไม่ 

สมมติฐานของการวิจัย 
1.ความเช่ือด้านสุขภาพในกลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหร่ียง อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลต่อการ
ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานหรือไม่ 
2.พฤติกรรมด้านสุขภาพ ในกลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหร่ียง อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลต่อการ
ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานหรือไม่ 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือประชากรกลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหร่ียงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 

อายุ 35 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอย หมู่บ้านหนองด่าน หมู่บ้านห้วยสักจ านวนทั้งหมด 159 คน 
2. พื้นที่ด าเนินการศึกษาได้แก่หมู่บ้านดอย หมู่บ้านหนองด่าน หมู่บ้านห้วยสัก อ าเภอดอยหลวง 

จังหวัดเชียงราย 
3. ระยะเวลาในการศึกษาเก็บข้อมูล เมษายน2561 – กันยายน 2561 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

วิธีการศึกษา 
 เป็นการศึกษาในลักษณะวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology Research) 6 โดยใช้การจัดเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires)7 และเชิงคุณภาพ คือการสัมภาษณ์ (Interview)เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางด าเนินการศึกษาการรวบรวมข้อมูลในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ และท าการวิเคราะห์ข้อมูล ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561 
 

ตัวแปรต้น 

 สถานภาพส่วนบุคคล 
อายุ เพศ อาชีพ ระดับ การศึกษา 
ความเชื่อ  
 พฤติกรรมด้านสุขภาพ 
 การรับรภูาวะสุขภาพเกี่ยวกับ โรคเบาหวาน 

ตัวแปรตาม 

 การป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ใน
กลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง อ าเภอดอย
หลวง จังหวัดเชียงราย 

 

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาในลักษณะวิจัยเชิงผสมผสาน 

(Mixed Methodology Research)6  โดยใช้การจดัเกบ็

ข้อมลูเชิงปรมิาณ คอื แบบสอบถาม (Questionnaires)7 

และเชิงคุณภาพ คือการสัมภาษณ์ (Interview)เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ก�าหนด

แนวทางด�าเนินการศึกษาการรวบรวมข้อมูลในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ และท�าการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในช่วงระหว่างเดอืนเมษายน 2561 – กันยายน 2561

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

1. กลุ่มประชากรที่จะศึกษา ประกอบด้วย

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คอื ประชากร

กลุม่ชนชาตพินัธุก์ะเหร่ียงทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งโรคเบาหวาน 

อายุ 35 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอย หมู่บ้าน

หนองด่าน หมู่บ้านห้วยสัก 

การค�านวณกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีของ ยามาเน ่

(Taro Yamane) 

ได้จ�านวนกลุม่ประชากรตวัอย่างทัง้สิน้  287 คน  

โดยการสุม่ตวัอย่างแบบช้ันภมิู (Stratified Random 

sampling)

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 1. กลุ่มประชากรที่จะศึกษา ประกอบด้วย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ ประชากรกลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหร่ียงที่ เป็นกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน อายุ 35 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอย หมู่บ้านหนองด่าน หมู่บ้านห้วยสัก  

การค านวณกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีของ ยามาเน่ (Taro Yamane)  
ได้จ านวนกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งสิ้น  287 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 
sampling) 

 
 
เกณฑ์คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยกลุ่มประชากรเชิงปริมาณ  
ในการศึกษาคร้ังนี้คือ กลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหร่ียงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ที่ได้รับการประเมินปัจจัย
เสี่ยง CVD ด้วยวาจา 9 ข้อ 8 แล้วพบปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ 5 ข้อขึ้นไป ภายในเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา คือ ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561  อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอย หมู่บ้านหนองด่าน หมู่บ้านห้วยสัก  
 คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเข้าศึกษาเพิ่มเติม  
  1.1 มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป – 65 ปี 
  1.2 สามารถอ่าน ฟัง เขียนภาษาไทยที่สามารถตอบแบบสอบถามได้ 
  1.3 ไม่มีความบกพร่องทางด้านจิตเวช 
  1.4 ไม่มีการเจ็บป่วยรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมวิจัย 
  1.5 ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ด้วยความสมัครใจ 
กลุ่มประชากรเชิงคุณภาพ 
 ในการศึกษาครั้งน้ีคือ กลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหร่ียงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโรคเบาหวาน ที่ได้รับ
การประเมินปัจจัยเสี่ยง CVD ด้วยวาจา 9 ข้อ 8 แล้วพบปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ 5 ข้อขึ้นไป ภายในเวลา 6 เดือนที่
ผ่านมา คือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561  อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอย หมู่บ้านหนองด่าน 
หมู่บ้านห้วยสัก  

จ านวนประชากรชาย/หญิง รวม กลุ่มเสี่ยง DM ชาย/หญิง รวม 

บ้านดอย 232 220 452 8 5 13 

บ้านหนอง
ด่าน 

184 190 374 5 3 8 

บ้านห้วยสัก 132 122 254 14 17 31 

รวมจ านวนประชากร 1,080 รวมจ านวนกลุ่มเสี่ยง DM 52 

 

จ านวนประชากรชาย/หญิง รวม จ านวนประชากร 
ผู้ป่วย ชาย/หญิง 

รวม 

บ้านดอย 224 215 439 63 60 123 

บ้านหนองด่าน 179 187 366 50 52 102 

บ้านห้วยสัก 118 507 223 33 29 62 

รวมจ านวนประชากร 1028 รวมจ านวนประชากร 287 

นิพนธ์ต้นฉบับ
นางทัศนีย์  จินะธรรม, นายกิรภัทร์ คุ้มเนตร, ดร.พิษณุรักษ์  กันทวี
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เกณฑ์คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วยกลุม่

ประชากรเชิงปริมาณ 

ในการศกึษาครัง้นีค้อื กลุม่ชนชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง

ทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งโรคเบาหวาน ทีไ่ด้รับการประเมินปัจจยั

เสีย่ง CVD ด้วยวาจา 9 ข้อ 8 แล้วพบปัจจยัเสีย่งตัง้แต่ 

5 ข้อขึ้นไป ภายในเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา คือ ระหว่าง

เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561  อาศัยอยู่

ในหมู่บ้านดอย หมู่บ้านหนองด่าน หมู่บ้านห้วยสัก 

คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเข้าศึกษา

เพิ่มเติม 

1.1 มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป – 65 ปี

1.2 สามารถอ่าน ฟัง เขียนภาษาไทยท่ีสามารถ

ตอบแบบสอบถามได้

1.3 ไม่มีความบกพร่องทางด้านจิตเวช

1.4 ไม่มีการเจ็บป่วยรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อ

การเข้าร่วมวิจัย

1.5 ยนิยอมเข้าร่วมการวจิยั ด้วยความสมคัรใจ

กลุ่มประชากรเชิงคุณภาพ

ในการศกึษาครัง้นีค้อื กลุม่ชนชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง

ทีเ่ป็นกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานโรคเบาหวาน ทีไ่ด้รบัการ

ประเมินปัจจัยเสี่ยง CVD ด้วยวาจา 9 ข้อ 8 แล้วพบ

ปัจจัยเสี่ยงต้ังแต่ 5 ข้อขึ้นไป ภายในเวลา 6 เดือน

ที่ผ่านมา คือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือน 

มีนาคม 2561  อาศยัอยูใ่นหมูบ้่านดอย หมูบ้่านหนองด่าน  

หมู่บ้านห้วยสัก 

คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเข้าศึกษา

เพิ่มเติม

1.1 มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป – 65 ปี

1.2 สามารถอ่าน ฟัง เขียนภาษาไทยท่ีสามารถ

ให้สัมภาษณ์ข้อมูลในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้

1.3 ไม่มีความบกพร่องทางด้านจิตเวช

1.4 ไม่มีการเจ็บป่วยรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อ

การเข้าร่วมวิจัย

1.5 ยนิยอมเข้าร่วมการวจิยัด้วยความสมคัรใจ

วิธีการสุ่มตัวอย่าง

ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเก็บข้อมูลเชงิปรมิาณ ได้ใช้วิธีสุม่ตัวอย่าง

แบบง่าย (Simple random sampling) เป็นการสุ่ม

ตัวอย่างจากประชากรกลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่

เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อายุ 35 ปีขึ้นไปที่อาศัย

อยูใ่นหมูบ้่านดอย หมูบ้่านหนองด่าน หมูบ้่านห้วยสกั

การเกบ็ข้อมลูเชงิคณุภาพ  ได้ใช้วธิสีุม่ตวัอย่าง

แบบจ�าเพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดย

ก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่ม

ชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 

อายุ 35 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอย หมู่บ้าน 

หนองด่าน หมู่บ้านห้วยสัก

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิง

ปริมาณเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยจะท�าการแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 3 ตอน 8,9,10

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. 

 2.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

 2.2 พฤติกรรมการออกก�าลังกาย 

 2.3 พฤติกรรมด้านอารมณ์ 

 2.4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

 2.5 พฤติกรรมการด่ืมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์

(การดื่มสุรา)

ตอนที่ 3 ความเชื่อด้านการรับประทาน

การวิเคราะห์ข้อมูล

 3.1 สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ใช้แสดงค่าข้อมลูเป็นร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ 

(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่อธบิายลกัษณะ

โดยทัว่ไปทางภูมหิลงัของกลุม่ตวัอย่าง โดยน�าเสนอใน

รูปตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยาย ดังนี้

นิพนธ์ต้นฉบับ
การศึกษาความเชื่อ และพฤติกรรมด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน 
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- ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตัวอย่าง ใช้วิเคราะห์

โดยการหาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี และน�าเสนอข้อมูล

โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่

- ความรูใ้นเร่ืองการป้องกนัโรค ใช้วเิคราะห์

โดยการหาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี และน�าเสนอข้อมูล

โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่

3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของตัว

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการ

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ส�าหรับ

ขั้นตอนนี้ถูกใช้ในการค้นหาข้อมูลท่ีส�าคัญเก่ียวกับ

พฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ (Interview)

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม

การวิจัยได้รับการพิจารณารับรองจากคณะ

กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย หนังสือรับรอง

เลขที ่CRPPHO 28/2561 โดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

กลุม่ชนชาตพินัธุก์ะเหรีย่งทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งโรคเบาหวาน 

อนุญาตให้เข้าท�าการเก็บข้อมูลและลงลายมือชื่อใน

แบบฟอร์มการสมัครใจเข้าร่วมวิจัย

ผลการศึกษา

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 
ประเภทผู้ถูกสัมภาษณ์ จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มปกติ 250 72.5 
กลุ่มเสี่ยง 56 16.2 
กลุ่มป่วย 39 11.3 
เพศ   
ชาย 149 43.2 
หญิง 195 56.5 
อายุ   
30ปี-39ปี 48 13.8 
40ปี-49ปี 122 48.7 
50ปี-59ปี 118 82.5 
สถานภพสมรส   
โสด 17 4.9 
คู ่ 293 84.7 
ม่าย 12 3.5 
หย่า 21 6.1 
แยกกันอยู่ 3 .9 
ระดับการศึกษา   
ไม่ได้รับการศึกษา 55 15.9 
ประถมศึกษา 221 64.1 
มัธยมศึกษาตอนต้น 24 7.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 37 10.7 
อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเท่า 3 .9 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 5 1.4 
อาชีพ   
เกษตรกรรม 235 78.3 
รับจ้าง 27 9.0 
ค้าขาย 10 3.3 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 1.0 
ท างานบ้าน/แม่บ้าน/พ่อบ้าน 22 7.3 
ไม่มีงานท า/ว่างงาน 3 1.0 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหร่ียงที่ท าการวิจัย หมู่บ้านดอย หมู่บ้านหนองด่าน หมู่บ้าน
ห้วยสัก อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหร่ียงผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ร้อยละ 13  มี
อายุในช่วง 50-59 ปี ร้อยละ 82.5   มีอาชีพเกษตรกรรม การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีโรคประจ าตัว ร้อยละ25.6 และ ร้อยละ 89.7 ไปพบแพทย์ตามนัดเป็นส่วนน้อย  รับประทานยาตาม
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จากตาราง พบว่า กลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

ทีท่�าการวจิยั หมูบ้่านดอย หมูบ้่านหนองด่าน หมูบ้่าน

ห้วยสัก อ�าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เป็น 

กลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหร่ียงผู้หญิงมากกว่าผู ้ชาย  

ร้อยละ 13 มีอายุในช่วง 50-59 ปี ร้อยละ 82.5  

มอีาชพีเกษตรกรรม การศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษา  

และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีโรคประจ�าตัว ร้อยละ 25.6 

และ ร้อยละ 89.7 ไปพบแพทย์ตามนัดเป็นส่วนน้อย  

รับประทานยาตามแพทย์สั่งท�าเป็นส่วนน้อย ร้อยละ 

87.2 โดยส่วนมาก ดแูลรกัษาตนเองด้วยวธิทีีน่อกเหนอื 

จากการรักษาของแพทย์ และพบว่ากลุ่มผู้ป่วย  

(ร้อยละ 22.2) และกลุ่มเสี่ยง (ร้อยละ 20.4) ได้รับ

การศึกษาต�่ากว่ากลุ่มปกติ 

2. ด้านพฤติกรรมสุขภาพ

พบว่า กนิผกัไม่หลากหลาย ในหนึง่วนั (ไม่ครบ 

5 สี) เป็นประจ�า ร้อยละ 68.8 กินผักและผลไม้สด  

น้อยกว่าครึ่งกิโลกรัมหรือ น้อยกว่า 5 ก�ามือต่อวัน  

เป็นประจ�า ร้อยละ 68.9 และไม่เล่นกีฬาหรือ 

ออกก�าลงักาย เช่น แอโรบิคส์ วิง่/วิง่เหยาะ เล่นฟุตบอล 

และอื่นๆ จนรู้สึกเหนื่อยมาก โดยหายใจแรงและ 

เรว็มากกว่าครึง่ ร้อยละ 87.0 ไม่ออกแรงหรอืเคลือ่นไหว

ร่างกาย เช่น ขุดดิน ท�างานบ้าน ล้างรถ เดินเร็ว  

ร�าไม้พลอง และอื่นๆ จนรู้สึกค่อนข้างเหน่ือยหรือ

เหนื่อยกว่าปกติพอควร โดยหายใจเร็วกว่าปกติ 

เล็กน้อย ร้อยละ 33.9

3. ด้านความเชื่อ

พบว่า  มีความเชือ่ว่าคนทีม่กีรรมพนัธุเ์บาหวาน  

แม้จะรับประทาน อาหารป้องกันโรคเบาหวาน 

กไ็ม่สามารถป้องกนั โรคได้ ร้อยละ 64.7 มีความเช่ือว่า 

รบัประทานอาหารจ�าพวกผกั/อาหารกากใย มปีระโยชน์

ต่อสุขภาพ และช่วยป้องกนัโรคเบาหวานได้ ร้อยละ 72.1

ถ้ามใีครมาบอกว่า รับประทานอาหารมากเกนิไป 

หรอืห้ามไม่ให้ รบัประทานอาหารทีช่อบมกัจะรูส้กึไม่ดี

และไม่พอใจ ร้อยละ 71.3 ไม่ชอบรับประทานอาหาร

ประเภทอาหารจานด่วน เช่น แซนวิช พิซซ่า ขนมเค้ก 

แยมโรล ปาท่องโก๋ ซาลาเปา เป็นต้น ร้อยละ 88.2 

เชื่ออยู่ในระดับปานกลางว่า การรับประทานอาหาร

หวาน มัน หรือทอด มกัจะบอกตนเองว่า“นานๆ กนิที 

คงไม่ท�าให้อ้วนหรอก” “กนินดิเดียวเอง ไม่เป็นไรหรอก”  

เป็นต้น ร้อยละ 40.3
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ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มผูท้ี่เสี่ยงเปน็โรคเบาหวาน การศกึษาความเชื่อ และพฤตกิรรม

ด้านสุขภาพที่มีต่อการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน  ในกลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง อ�าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 

ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model)

ประเด็นที่ศึกษา สิ่งที่ค้นพบ ผลการสนทนากลุ่ม 
การรับรู้ความเสี่ยง 
ความรู้ และทัศนคติ
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 

 

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในหมู่บ้าน มีการรับรู้เกี่ยวกับเป็น
โรคเบาหวานโดยพบว่ากลุ่มเสี่ยงนั้นมองโรคเบาเป็นโรคเรื้อรัง
ท่ีรักษาไม่หาย ต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้เกิด
การเสียชีวิตได้ เมื่อมีการรักษาอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เกิดโรค
แทรกซ้อนตามมาได้ 

โ
โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หาย 

บางคนก็ตาย”  
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 48 ปี 

“
เพราะมันเป็นแล้วก็ไม่หาย กินยาก็ไม่หาย ก็
จะมีโรคตามมา ความดัน ไขมัน ไต ก็จะมา

ด้วยกัน” 
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 48 ปี 

ความรู้ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานน้ันทราบถึง
สาเหตุการเกิดโรคเบาหวานโดยระบุว่าเป็นโรคท่ีเกิดจากติดต่อ
ทางพันธุกรรมได้ โดยผ่านสายครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง 

“บางคนก็บอกว่ามันเกี่ยวกับพันธุกรรม ถ้าพ่อ
แม่เป็นเบาหวานลูกก็จะเป็นเบาหวานตามไป

ด้วย” 
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 46 ปี 

ความเชื่อในเรื่องการ
ปฏิบัติตัว ประเพณี 

วัฒนธรรม 
การรับประทาน

อาหาร 
พฤติกรรมเพื่อ

ป้องกันโรคเบาหวาน
และรักษา

โรคเบาหวาน 
 
 

ความเชื่อ ประเพณี และพฤติกรรมของชนเผ่ากะเหรี่ยงในอ าเภอดอยหลวง ในช่วงเดือนห้า  (หรือเดือนกุมภาพันธ์) 
และเดือนเก้า (หรือเดือนพฤษภาคม) จะมีประเพณีเข้ากรรม(อยู่กรรม) 3 วัน ซ่ึงใน 3 วันน้ีจะไม่มีการท างาน เพื่อ
ไว้อาลัย  และท าให้สงบสุขในหมู่บ้าน และอีกประเพณีหนึ่งคือ การเลี้ยงผีชาวบ้าน(เลี้ยงผีจาวบ้าน) ท่ีจะท ารวมกับ
การเข้ากรรม ซ่ึงจะมีการเลี้ยงท าอาหารทานกันเอง โดยใช้ของในหมู่บ้านมาท า แต่ละบ้านจะน าไก่บ้านสองตัว 
ข้าวสาร มารวมกันเพื่อท าอาหาร เหตุท่ีใช้ไก่บ้านมาประกอบอาหาร จากผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่าประหยัดมากกว่า
เพราะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงเอง และไก่พันธุ์มีความเชื่อว่ามีการใส่สารเร่ง ซ่ึงอาจได้รับผลน้ันไปด้วยเมื่อทานไก่พันธุ์ ใน
กรณีท่ีท าไม่ถูกหรือเกิดอาเพศท่ีใช้ในชนเผ่า จากการท่ีมีคนตายระหว่างการรวบรวมเก็บข้าวสาร หรือ มีไก่ตาย
ระหว่างการรวบรวม ก็ต้องท าเลี้ยงผีชาวบ้านใหม่ ซ่ึงในสมัยก่อนเพียงแค่หม้อดินท่ีใช้ในการท าอาหารแตก ก็ถือว่า
เกิดอาเพศก็ต้องจัดพิธีใหม่อีกด้วย ในพิธีน้ันผู้ชายเท่าน้ัน ท่ีจะไปเข้าร่วมได้เพศหญิงไม่สามารถไปได้ ซ่ึงแต่ละ
ประเพณีอาจมีการกินเลี้ยงร่วมกันเกิดขึ้น ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานท่ีต้องมีการควบคุมพฤติกรรมน้ัน การไปเข้าร่วม
กินเลี้ยง ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนก็จะกินในปริมาณท่ีน้อยแต่พออิ่ม แต่บางทีก็ไม่อาจควบคุมได้จึงทานอาหารไปด้วย
เลย ซ่ึงในม้ือปกติท่ีท าทานเองก็จะควบคุมอาหารให้อยู่ในรสชาติท่ีเหมาะสม ใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค
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2.การรับรู้ความรุนแรงของโรค 
ประเด็นที่ศึกษา สิ่งที่ค้นพบ ผลการสนทนากลุ่ม 

ผลกระทบ 
ของกลุ่มเสี่ยงเป็น
โรคเบาหวาน 
 

จากท่ีผู้ให้สมภาษณ์เป็นผู้กลุ่มเสี่ยงด้วยโรคเบาหวาน ได้
สะท้อนถึงผลกระทบของตัวเอง ท่ีอาจจะมีโรคอื่นตามมาได้ จากการ
ทานยาหลายอย่าง พฤติกรรมการกินท่ีล าบากมากขึ้น กระทบถึง
จิตใจท่ีเกิดความกังวล และความกลัวท่ีจะเกิดแผล โรคไตตามมา 
และท าให้เกิดภาวะเครียดตามได้ นอกจากผลกระทบต่อตนเองแล้ว
ระบุผลกระทบต่อครอบครัว โดยระบุว่า เมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน หรือใดๆ ก็ตามจะส่งให้ครอบครัวต้องสูญ
รายได้ เสียเวลาในการท ามาให้กิน และผู้ให้สัมภาษณ์บางรายระบุว่า 
เมื่อเป็นโรคเบาหวานแล้วน้ันจะท าให้ตนเองรู้สึกเป็นภาระต่อ
ครอบครัว จะท าให้เกิดความเครียดตามมาได้  

“ไม่สบายใจ เวลาท างานแล้วเกิดบาดแผล
มีดบาดมันจะใช้เวลานานกว่าจะหาย ท าให้
ไปท างานไม่ได้เพราะคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่
ก็ท าการเกษตร ต้องเจอยา สารเคมี”  
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 49 ปี 

“มีผลต่อรายได้ต่อครอบครัว ถ้าเราไป
ท างานไม่ได”้  
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 52 ปี 
“รายได้น้อยลง ไปไหนก็ไม่สบายใจ จะกิน
อะไรก็ก็ไม่ได”้  
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 52 ปี 

ข้อดี ข้อเสียของ
ความเชื่อในเรื่อง
การปฏิบัติตัว 
ประเพณี 
วัฒนธรรม ป้องกัน
โรคเบาหวานของ
ชนเผ่ากะเหรี่ยง 
 

จากประเด็นก่อนหน้าในเรื่องของความเชื่อ ประเพณี ในการรักษา 
ป้องกันโรคเบาหวานของชนเผ่าด้วยสมุนไพรในอ าเภอดอยหลวงน้ี 
ยังไม่ทราบถึงแนวทางการรักษาโรคเบาหวานด้วยสมุนไพร แต่อย่าง
ใด แต่เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวานก็ยังไม่ทราบถึงข้อมูลของโรค
น้ี จึงมีเพียงความเชื่อท่ีได้จากค าแนะน าของแพทย์ในการออกก าลัง
การ และการควบคุมพฤติกรรมการกิน เพื่อควบคุมระดับน้ าตาล 

“วั นห น่ึ งมี คนบอกว่ า มี สมุ น ไพร ท่ีลด
เบาหวานได้ ผมก็กินครับ” 

ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 49 ปี 
“ก็ไปโรงพยาบาล กินยาโรงพยาบาล เพราะ
มันช่วยบรรเทาอาการ ไปรับยาตามหมอนัด
ถ้าไม่กินยาก็จะไม่หายและมีโรคแทรกซ้อน
ตามมา”ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 49 ปี 
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2.การรับรู้ความรุนแรงของโรค2.การรับรู้ความรุนแรงของโรค 
ประเด็นที่ศึกษา สิ่งที่ค้นพบ ผลการสนทนากลุ่ม 

ผลกระทบ 
ของกลุ่มเสี่ยงเป็น
โรคเบาหวาน 
 

จากท่ีผู้ให้สมภาษณ์เป็นผู้กลุ่มเสี่ยงด้วยโรคเบาหวาน ได้
สะท้อนถึงผลกระทบของตัวเอง ท่ีอาจจะมีโรคอื่นตามมาได้ จากการ
ทานยาหลายอย่าง พฤติกรรมการกินท่ีล าบากมากขึ้น กระทบถึง
จิตใจท่ีเกิดความกังวล และความกลัวท่ีจะเกิดแผล โรคไตตามมา 
และท าให้เกิดภาวะเครียดตามได้ นอกจากผลกระทบต่อตนเองแล้ว
ระบุผลกระทบต่อครอบครัว โดยระบุว่า เมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน หรือใดๆ ก็ตามจะส่งให้ครอบครัวต้องสูญ
รายได้ เสียเวลาในการท ามาให้กิน และผู้ให้สัมภาษณ์บางรายระบุว่า 
เมื่อเป็นโรคเบาหวานแล้วน้ันจะท าให้ตนเองรู้สึกเป็นภาระต่อ
ครอบครัว จะท าให้เกิดความเครียดตามมาได้  

“ไม่สบายใจ เวลาท างานแล้วเกิดบาดแผล
มีดบาดมันจะใช้เวลานานกว่าจะหาย ท าให้
ไปท างานไม่ได้เพราะคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่
ก็ท าการเกษตร ต้องเจอยา สารเคมี”  
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 49 ปี 

“มีผลต่อรายได้ต่อครอบครัว ถ้าเราไป
ท างานไม่ได้”  
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 52 ปี 
“รายได้น้อยลง ไปไหนก็ไม่สบายใจ จะกิน
อะไรก็ก็ไม่ได”้  
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 52 ปี 

ข้อดี ข้อเสียของ
ความเชื่อในเรื่อง
การปฏิบัติตัว 
ประเพณี 
วัฒนธรรม ป้องกัน
โรคเบาหวานของ
ชนเผ่ากะเหรี่ยง 
 

จากประเด็นก่อนหน้าในเรื่องของความเชื่อ ประเพณี ในการรักษา 
ป้องกันโรคเบาหวานของชนเผ่าด้วยสมุนไพรในอ าเภอดอยหลวงน้ี 
ยังไม่ทราบถึงแนวทางการรักษาโรคเบาหวานด้วยสมุนไพร แต่อย่าง
ใด แต่เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวานก็ยังไม่ทราบถึงข้อมูลของโรค
น้ี จึงมีเพียงความเชื่อท่ีได้จากค าแนะน าของแพทย์ในการออกก าลัง
การ และการควบคุมพฤติกรรมการกิน เพื่อควบคุมระดับน้ าตาล 

“วั นห น่ึ งมี คนบอกว่ า มี สมุ น ไพร ท่ีลด
เบาหวานได้ ผมก็กินครับ” 

ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 49 ปี 
“ก็ไปโรงพยาบาล กินยาโรงพยาบาล เพราะ
มันช่วยบรรเทาอาการ ไปรับยาตามหมอนัด
ถ้าไม่กินยาก็จะไม่หายและมีโรคแทรกซ้อน
ตามมา”ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 49 ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิพนธ์ต้นฉบับ
การศึกษาความเชื่อ และพฤติกรรมด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน 

ในกลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง อ�าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
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3.การรับรู้ถึงประโยชน์การรักษาและการป้องกันโรค

 
3.การรับรู้ถึงประโยชน์การรักษาและการป้องกันโรค 
ประเด็นที่ศึกษา สิ่งที่ค้นพบ ผลการสนทนากลุ่ม 

กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานไป
รักษาท่ีไหน 
 

พบว่าการรับรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคเบาหวานในพื้นท่ีอ าเภอดอยหลวงนั้น ส่วนมาก
จะรับยาท่ีโรงพยาบาลดอยหลวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลของผู้
ท่ีป่วยน้ัน ๆ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จึงไม่ได้มีการรับยาแต่ก็บาง
สามารถบอกว่าถึงปริมาณยาท่ีได้รับในแต่ละครั้งน้ันได้รับยาเป็นจ านวนมาก ซ่ึง
ก่อให้เกิดผลกระทบได้สุขภาพด้านอื่นตามมา จนท าให้ผู้ท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงบางรายมี
ความรู้สึกกลัวเกี่ยวกับปริมาณยาท่ีได้รับ 

“มันแล้วแต่คน บาง
คนได้ยามาเยอะเป็นถุงใหญ่ ยา
เยอะ ๆ กินแล้วก็ไมดี่ต่อร่างกาย
เลยไม่อยากกินเยอะ”ผู้ให้
สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 52 ปี 

 การเข้าถึงบริการของกลุ่มผู้ท่ีเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานน้ันจากการสัมภาษณ์พบว่า การ
เข้าบริการสะดวก ระยะทางจากที่พักถึงสถานบริการ โรงพยาบาลดอยหลวง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขประจ าต าบล น้ันไม่ได้ไกล 

นอกจากการทานยาแผนปัจจุบันแล้ว ยังพบถึงความเชื่อในการใช้สมุนไพร
ในพื้นท่ี เช่น การทานผักต าลึง(ภาษาเหนือว่า ผักแคบ) เชื่อในการทานวันละ 3 ใบ
โดยการลวก แกง หรือทานดิบ ท่ีสามารถช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดได้ รวมไปถึง
ผักข้าวตอง ทุเรียนเทศ(ทุเรียนน้ า) และ ชาเจียวอูหลาน 

“ไม่ไกล ก็ขับรถไปไม่กี่นาทีก็ถึง
โรงพยาบาลละ”  
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 52 ปี 

ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการเป็นกลุ่มผู้
ท่ีเสี่ยงเป็น
โรคเบาหวาน 

อีกด้านหน่ึงคือ ประโยชน์ของการป่วยด้วยโรคเบาหวาน จากการสนทนากลุ่มพบว่า 
ผู้ป่วยได้ประโยชน์ท่ีได้ตรวจสุขภาพทุกๆ 2 เดือน และในทุกๆปี จะได้ตรวจระบบไต 
อาการบวมท่ีเท้า ตา และผู้ให้สัมภาษณ์ยังกล่าวอีกว่า การเป็นโรคเบาหวานไม่มี
ประโยชน์อีกด้วย 

 

การปฏิบัติตัวของ
ผู้กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน 
 

ในการดูแลตัวเองของกลุ่มผู้เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน สื่อให้เห็นถึงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการกิน ท่ีมีการกินรสท่ีจืด หวานน้อยลง ซ่ึงพบว่าผู้กลุ่มเสี่ยงในอ าเภอดอย
หลวงมักท าอาหารทานกันเองในครัวเรือน แม้ว่าจะทานรสชาติต่างกันของสมาชิกใน
ครัวเรือน ก็จะแยกถ้วยกันทานหรือทานด้วยกันในรสชาติท่ีผู้กลุ่มเสี่ยงนั้นท าเอง ซ่ึง
วัตถุดิบท่ีใช้ในการประกอบอาหารนั้นมักทานปลา และผักในสวนเป็นส่วนมาก  การ
ปฏบิัติตัวเมื่อกลุ่มเสี่ยง มักมีการออกก าลังกาย เพื่อเป็นการป้องกันจากค าแนะน า
ของแพทย์ ในการควบคุมระดับน้ าตาล เช่น การปั่นจักรยาน เดิน เป็นต้น รวมถึงการ
มีความระมัดระวังในการปฏิบัติตัวไม่ให้เกิดบาดแผล จากการท่ีเคยพบผู้กลุ่มเสี่ยง
เบาหวานท่ีต้องตัดขา ตัดน้ิว 

“ไมส่บายใจ เวลาท างานแล้วเกิด
บาดแผลมีดบาดมันจะใช้
เวลานานกว่าจะหาย ท าให้ไป
ท างานไม่ได้เพราะคนในหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่ก็ท าการเกษตร ต้องเจอ
ยา สารเคมี” 
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 49 ปี 
“ก็มีลดกินของหวานๆ ขนม
หวานๆ” 
“ก็ดูแลสุขภาพ ออกก าลังกาย 
กินอาหารตรงเวลา” 
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 49 ปี 

ข้อเสนอแนะ 
แนวทางในการ
ป้องกัน รักษา 
ดูแลกลุ่มผู้ท่ีเสี่ยง
โรคเบาหวาน 
 

จากการสนทนากลุ่มน้ัน พบว่ามีการเสนอแนะ คือการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวการ
เกิดโรค การป้องกัน การดูและตนเองและการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อให้ความรู้ 

“อยากให้หมอไปให้ความรู้ท่ีบ้าน
เรื่องเบาหวาน จะได้เข้าใจได้ง่าย
ขึ้น เพราะทีอนามัยคนเยอะไม่มี
เวลาได้ให้ความรู้” 
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 49 ปี 
“ต้องดูตามอาการ ถ้าป่วยไม่มาก็
ไม่เป็นไร แต่ถ้าป่วยหนักก็อยาก
ให้หมอไปช่วยดูถึงท่ีบ้านเลย” 
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 49 ปี 

 
 

นิพนธ์ต้นฉบับ
นางทัศนีย์  จินะธรรม, นายกิรภัทร์ คุ้มเนตร, ดร.พิษณุรักษ์  กันทวี
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3.การรับรู้ถึงประโยชน์การรักษาและการป้องกันโรค 
ประเด็นที่ศึกษา สิ่งที่ค้นพบ ผลการสนทนากลุ่ม 

กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานไป
รักษาท่ีไหน 
 

พบว่าการรับรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคเบาหวานในพื้นท่ีอ าเภอดอยหลวงนั้น ส่วนมาก
จะรับยาท่ีโรงพยาบาลดอยหลวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลของผู้
ท่ีป่วยน้ัน ๆ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จึงไม่ได้มีการรับยาแต่ก็บาง
สามารถบอกว่าถึงปริมาณยาท่ีได้รับในแต่ละครั้งน้ันได้รับยาเป็นจ านวนมาก ซ่ึง
ก่อให้เกิดผลกระทบได้สุขภาพด้านอื่นตามมา จนท าให้ผู้ท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงบางรายมี
ความรู้สึกกลัวเกี่ยวกับปริมาณยาท่ีได้รับ 

“มันแล้วแต่คน บาง
คนได้ยามาเยอะเป็นถุงใหญ่ ยา
เยอะ ๆ กินแล้วก็ไมดี่ต่อร่างกาย
เลยไม่อยากกินเยอะ”ผู้ให้
สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 52 ปี 

 การเข้าถึงบริการของกลุ่มผู้ท่ีเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานน้ันจากการสัมภาษณ์พบว่า การ
เข้าบริการสะดวก ระยะทางจากที่พักถึงสถานบริการ โรงพยาบาลดอยหลวง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขประจ าต าบล น้ันไม่ได้ไกล 

นอกจากการทานยาแผนปัจจุบันแล้ว ยังพบถึงความเชื่อในการใช้สมุนไพร
ในพื้นท่ี เช่น การทานผักต าลึง(ภาษาเหนือว่า ผักแคบ) เชื่อในการทานวันละ 3 ใบ
โดยการลวก แกง หรือทานดิบ ท่ีสามารถช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดได้ รวมไปถึง
ผักข้าวตอง ทุเรียนเทศ(ทุเรียนน้ า) และ ชาเจียวอูหลาน 

“ไม่ไกล ก็ขับรถไปไม่กี่นาทีก็ถึง
โรงพยาบาลละ”  
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 52 ปี 

ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการเป็นกลุ่มผู้
ท่ีเสี่ยงเป็น
โรคเบาหวาน 

อีกด้านหน่ึงคือ ประโยชน์ของการป่วยด้วยโรคเบาหวาน จากการสนทนากลุ่มพบว่า 
ผู้ป่วยได้ประโยชน์ท่ีได้ตรวจสุขภาพทุกๆ 2 เดือน และในทุกๆปี จะได้ตรวจระบบไต 
อาการบวมท่ีเท้า ตา และผู้ให้สัมภาษณ์ยังกล่าวอีกว่า การเป็นโรคเบาหวานไม่มี
ประโยชน์อีกด้วย 

 

การปฏิบัติตัวของ
ผู้กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน 
 

ในการดูแลตัวเองของกลุ่มผู้เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน สื่อให้เห็นถึงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการกิน ท่ีมีการกินรสท่ีจืด หวานน้อยลง ซ่ึงพบว่าผู้กลุ่มเสี่ยงในอ าเภอดอย
หลวงมักท าอาหารทานกันเองในครัวเรือน แม้ว่าจะทานรสชาติต่างกันของสมาชิกใน
ครัวเรือน ก็จะแยกถ้วยกันทานหรือทานด้วยกันในรสชาติท่ีผู้กลุ่มเสี่ยงนั้นท าเอง ซ่ึง
วัตถุดิบท่ีใช้ในการประกอบอาหารนั้นมักทานปลา และผักในสวนเป็นส่วนมาก  การ
ปฏบิัติตัวเมื่อกลุ่มเสี่ยง มักมีการออกก าลังกาย เพื่อเป็นการป้องกันจากค าแนะน า
ของแพทย์ ในการควบคุมระดับน้ าตาล เช่น การปั่นจักรยาน เดิน เป็นต้น รวมถึงการ
มีความระมัดระวังในการปฏิบัติตัวไม่ให้เกิดบาดแผล จากการท่ีเคยพบผู้กลุ่มเสี่ยง
เบาหวานท่ีต้องตัดขา ตัดน้ิว 

“ไมส่บายใจ เวลาท างานแล้วเกิด
บาดแผลมีดบาดมันจะใช้
เวลานานกว่าจะหาย ท าให้ไป
ท างานไม่ได้เพราะคนในหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่ก็ท าการเกษตร ต้องเจอ
ยา สารเคมี” 
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 49 ปี 
“ก็มีลดกินของหวานๆ ขนม
หวานๆ” 
“ก็ดูแลสุขภาพ ออกก าลังกาย 
กินอาหารตรงเวลา” 
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 49 ปี 

ข้อเสนอแนะ 
แนวทางในการ
ป้องกัน รักษา 
ดูแลกลุ่มผู้ท่ีเสี่ยง
โรคเบาหวาน 
 

จากการสนทนากลุ่มน้ัน พบว่ามีการเสนอแนะ คือการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวการ
เกิดโรค การป้องกัน การดูและตนเองและการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อให้ความรู้ 

“อยากให้หมอไปให้ความรู้ท่ีบ้าน
เรื่องเบาหวาน จะได้เข้าใจได้ง่าย
ขึ้น เพราะทีอนามัยคนเยอะไม่มี
เวลาได้ให้ความรู้” 
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 49 ปี 
“ต้องดูตามอาการ ถ้าป่วยไม่มาก็
ไม่เป็นไร แต่ถ้าป่วยหนักก็อยาก
ให้หมอไปช่วยดูถึงท่ีบ้านเลย” 
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 49 ปี 

 
 

4.ปัจจัยร่วม

 
4.ปัจจัยร่วม 
ประเด็นที่ศึกษา สิ่งที่ค้นพบ ผลการสนทนากลุ่ม 

ความคิดและทัศนคติ
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 

พบว่า คนท่ีป่วยด้วยโรคเบาหวานในหมู่บ้านน้ันจะมีอยู่สองส่วนคือกลุ่มท่ี
ยอมรับว่าตัวเองป่วยเป็นโรคเบาหวานและพวกเขาได้รับการรักษาทานยา 
แต่ส่วนมากจะยังไม่ยอมรับว่าตัวเองน้ันป่วยเป็นเบาหวานรวมไปถึงยัง
ไม่ได้รับการรักษาและค าแนะน าท่ีควรจะเป็น ซ่ึงความรู้สึกของผู้ท่ีป่วยใน
ครั้งแรกที่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นเบาหวานจากการตรวจของแพทย์น้ัน ส่วน
ใหญ่จะไม่เกิดความรู้สึกกังวลหรือความเครียด ส่วนหน่ึงได้ให้เหตุผลว่า 
เป็นเพราะไม่ทราบถึงว่าโรคน้ีคือโรคอะไร สาเหตุมาจากอะไร แล้ว
ผลกระทบของโรคน้ีคืออะไร 
     อีกส่วนหน่ึงที่เกิดความกังวลหรือสภาวะเครียดมักจะพบในช่วงแรกท่ี
รู้ว่าเป็นโรคเบาหวานเท่าน้ัน 
 
 

“ก่อนจะเป็นก็กินไม่เรื่อย ละก็ไม่มีอาการ
อะไร พอไม่สบาย เลยไปหาหมอ ตอนท่ีรู้ว่า
เป็นก็ไม่รู้สึกอะไร ไม่วิตกกังวล” 

ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชาย อายุ 61 ปี 

“เกิดความเครียดในตอนแรก เพราะว่าพ่ี
น้อง ไม่เป็นแล้วท าไมเราเป็น คิดว่าอ้วนรึ

เปล่า เพราะตอนน้ันน้ าหนักขึ้นเป็น 80 
กิโล หมอบอกให้ลดน้ าหนักก็ๆลดไม่ได้”  

 ผู้ในสัมภาษณ์เพศหญิงอายุ 47 ปี 

  “ไม่สบายใจ ตอนแรกติดเชื้อ กับ
น่ิวในไตแล้วเป็นเบาหวานอีก เลยมีความ
กังวลตอนติดเชื้อ หนาวส่ันเลยอะไรไม่ได้ 
กินได้แต่นม เลยได้เบาหวานมา หลักจาก
หยุดนมก็รู้สึกโอเคขึ้น” 
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศหญิง อายุ 48 ปี 

 

 

ซ่ึงในความคิดของผู้ให้ป่วยท่ีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ของ
โรคเบาหวานส่วนใหญ่มักบอกถึงพฤติกรรมจากการทานเปรี้ยว ทานเค็ม 
ทานหวานมาก รวมถึงการทานผงชูรส และพบว่ากรรมพันธุ์ไม่ใช่สาเหตุ
ของการเกิดโรคเบาหวานเพราะ พ่อแม่ ไม่ได้เป็นเบาหวาน 

“กรรมพันธุ์ ไม่ใช่ เกิดจากการ
กิน เพราะพ่อแม่ไม่ได้เป็น อาจะเป็นเพราะ 
จุลินทรีย์ ถ้าเรากินเข้าไปจะท าให้น้ าตาลไม่
ลด กินหลานเยอะ” 
ผู้ให้สัมภาษณ์เพศหญิง อายุ 48 ปี 

 
 ผลสรุปผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) สามารถสรุปได้ตามตามแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพ(Health Belief Model) ดังนี ้
1.การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค พบมุมมองว่าเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังที่รักษาไม่หาย  ติดต่อ
ทางพันธุกรรม โดยมีความเชื่อในเร่ืองการปฏิบัติตัว ประเพณี วัฒนธรรม การรับประทานอาหาร ตามความ
เชื่อของท้องถิ่น ชุมชน หมายความว่า ความเชื่อของบุคคลมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติตัวและรับค าแนะน า
ด้านสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย 
2.การรับรู้ความรุนแรงของโรค พบว่ามีการสะท้อนตัวเองที่อาจจะเสี่ยงมีโรคอื่นตามมา และมีความกลัวที่จะ
มีแผล  มีการรับรู้และหาวิธีรักษาสุขภาพเช่น ออกก าลังกาย มีการปฏิบัติตัวและเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กินจืด 
หวานน้อยลง หมายความว่า กลุ่มผู้รับการวิจัยมีการรับรู้ความรุนแรงของโรคซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางบวก
กับพฤติกรรมการป้องกันโรค  

ผลสรุปผลการสนทนากลุ่ม  (Focus Group 

Discussion) สามารถสรุปได้ตามตามแบบแผนความ

เชื่อด้านสุขภาพ(Health Belief Model) ดังนี้

1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค พบ 

มุมมองว่าเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่รักษา 

ไม่หาย  ติดต่อทางพันธุกรรม โดยมีความเชื่อในเรื่อง 

การปฏิบัติตัว ประเพณี วัฒนธรรมการรับประทาน

อาหาร ตามความเช่ือของท้องถิน่ ชุมชน หมายความว่า  

ความเชื่อของบุคคลมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติตัว

และรับค�าแนะน�าด้านสุขภาพท้ังในภาวะปกติและ

ภาวะเจ็บป่วย

2. การรับรู้ความรุนแรงของโรค พบว่ามีการ

สะท้อนตวัเองทีอ่าจจะเสีย่งมโีรคอืน่ตามมา และมคีวาม

กลวัทีจ่ะมแีผล  มกีารรบัรูแ้ละหาวิธีรกัษาสขุภาพ เช่น 

ออกก�าลังกาย มีการปฏิบัติตัวและเปลี่ยนพฤติกรรม 

เช่น กนิจดื หวานน้อยลง หมายความว่า กลุม่ผูรั้บการ

วิจัยมีการรับรู้ความรุนแรงของโรคซึ่งมีความสัมพันธ์

ในทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรค 

3. การรับรู้ถึงประโยชน์การรักษาและการ 

ป้องกันโรค พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าเป็นโรค 

เบาหวานไม่มปีระโยชน์ บางรายกลัวเก่ียวกับปรมิาณ

ยาที่ได้รับ เข้าถึงบริการสุขภาพเนื่องจากอยู่ไม่ไกล 

ซึ่งการณ์ล่วงหน้าของบุคคลต่อการปฏิบัติพฤติกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของบุคคลในทางลบ

4. ปัจจัยร่วม พบว่า คนที่ป่วยด้วยโรค 

เบาหวานในหมูบ้่านมอียูส่องส่วนคอืกลุม่ทีย่อมรบัว่า 

ตวัเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน แต่ส่วนมากจะยงัไม่ยอมรบั

ว่าตวัเองน้ันป่วย หมายความว่า แม้ไม่มผีลโดยตรงต่อ

พฤติกรรมสุขภาพ แต่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะส่งผลไป

ถึงการรับรู้และการปฏิบัติตัวในการดูแลตัวเอง

นิพนธ์ต้นฉบับ
การศึกษาความเชื่อ และพฤติกรรมด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน 

ในกลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง อ�าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
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อภปิรายการวิจยัเรือ่ง การศกึษาความเชือ่ และ

พฤติกรรมด้านสุขภาพท่ีมีผลต่อการป้องกันการเกิด

โรคเบาหวาน ในกลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง อ�าเภอ

ดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย อภปิรายผลการวิจยัได้ดงันี้

ด้านข้อมลูทัว่ไป พบว่ากลุม่ชนชาตพัินธุก์ะเหรีย่ง

ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ประมาณร้อยละ 13 และพบ

เพศหญิงท่ีเป็นกลุ่มป่วยมากกว่าเพศชายร้อยละ 3 

มีอายุในช่วง 50 ปี - 59 ปี ร้อยละ 82.5 สอดคล้อง

กับงานวิจัย เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน 

อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.1 มีประวัติเสี่ยงโดยมีญาติ

เป็นเบาหวานร้อยละ 43.0 และกลุ่มอายุที่มากที่สุด 

คือ 45-64 ปีร้อยละ 60.211,12,13

ด้านพฤติกรรม พบว่า กินผักไม่หลากหลายใน

หนึ่งวัน เป็นประจ�า ร้อยละ 68.8 กินผักและผลไม้สด 

น้อยกว่าครึ่งกิโลกรัมต่อวันเป็นประจ�า ร้อยละ 68.9  

และไม่เล่นกีฬาหรือออกก�าลังกาย ร้อยละ 87.0  

ไม่ออกแรงหรือเคล่ือนไหวร่างกาย ร้อยละ 33.9 

สอดคล้องกับการศึกษาของณิชารีย์ ใจค�าวัง14 ที่ได้ 

ท�าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยง 

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง : กรณีศึกษา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านปากคะยาง 

จังหวดัสโุขทยั เป็นการวิจยัเชงิพรรณนา โดยได้ท�าการ

ศกึษาในประชาชนทีไ่ด้รบัการคดักรองและขึน้ทะเบยีน

กับโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลเป็นกลุม่เสีย่งโรค

เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จ�านวน 616 คน 

พบว่า พฤติกรรมการออกก�าลังกายมีระดับเสี่ยงมาก

ทีส่ดุ โดยส่วนมากไม่ได้ออกก�าลังกาย เน่ืองจากใช้เวลา 

ส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ พฤติกรรมเสี่ยง 

รองลงมาคอื การบรโิภคอาหาร ทีเ่สีย่งต่อโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง และพบว่ากลุ่มผู้ป่วย (ร้อยละ 

22.2) และกลุ่มเสี่ยง (ร้อยละ 20.4) ได้รับการศึกษา

ต�่ากว่ากลุ่มปกติ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของมาลี จ�านงผล15  

ทีไ่ด้ท�าการศกึษาเรือ่ง พฤตกิรรมสขุภาพของผูบ้รโิภค

เบาหวานในภาคตะวันออก พบว่า ผู้ที่มีการศึกษา 

ที่สูงจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี หรือถูกต้องมากกว่า 

ผูม้กีารศึกษาสงูต�า่กว่า และงานวจิยัของนางประพฒัน์สร    

พิมณุวงศ์ ท�าการศึกษาเรื่องการศึกษาอุบัติการณ ์

ของการเกิดโรคเบาหวาน ในประชากรกลุ่มเสี่ยง  

เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบลบ้านหนองสะมอน   

ปี พ.ศ.2555 พบว่าระดับการศึกษา พบว่ามีความ

สัมพันธ์กับการเกิดโรคเบาหวาน คือ ระดับการศึกษา

ประถมศึกษาป่วยด้วยโรคเบาหวานมากกว่าระดับ 

การศึกษาสูงกว่าประถมศึกษา16

ด้านความเชือ่ พบว่า คนทีม่กีรรมพนัธุเ์บาหวาน  

แม้จะรับประทานอาหารป้องกันโรคเบาหวาน  

ก็ไม่สามารถป้องกัน โรคได้ร้อยละ 64.7 ถ้ามีใครมา 

บอกว่า รับประทานอาหารมากเกินไป หรือห้ามไม่ให้  

รับประทานอาหารท่ีชอบมักจะรู้สึกไม่ดีและไม่พอใจ 

ร้อยละ 71.3 สอดคล้องกับงานวิจัย ที่ท�าการศึกษา

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเช่ือด้าน

สุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิด 

ที ่2 ในนกัเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลาย พบว่า พฤตกิรรม 

การป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีความสัมพันธ ์

ทางบวกกับการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวม  

การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรค และการรับรู้

โอกาสเสีย่งต่อการเกดิโรค และมีความสมัพนัธ์ทางลบ

กับการรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรค17,18

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

การศึกษาความเชือ่ และพฤตกิรรมด้านสขุภาพ 

ที่มีผลต่อการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ในกลุ่ม

ชนชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง อ�าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

พบว่า ชนชาติพนัธุก์ะเหร่ียง อ�าเภอดอยหลวง จังหวดั

เชียงรายมีความเชื่อที่มีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติตัว 

รับค�าแนะน�าด้านสุขภาพและมีการรับรู้ความรุนแรง

ของโรคในทางด้านบวกกับพฤติกรรมป้องกันโรค ทัง้น้ี 

พบว่าพฤตกิรรมของกลุม่ชนชาตพินัธ์ุกะเหรีย่ง อ�าเภอ

ดอยหลวง จังหวัดเชียงรายนั้นมีการปฏิบัติพฤติกรรม

นิพนธ์ต้นฉบับ
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ในทางลบกบัพฤตกิรรมสขุภาพอนามยั ซึง่ปัจจยัเหล่านี้ 

ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมสุขภาพที่มีผลต่อการรับรู้ 

และกาปฏิบัติตัวในการดูแลตัวเอง ซึ่งสามารถน�าไป

สู่การออกแบบระบบการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกัน

การเกิดโรค ตามรูปแบบแนวคิดแบบแผนความเช่ือ

ด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริม

พฤตกิรรมสขุภาพในกลุม่ชนชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง อ�าเภอ

ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแนวทางเพื่อจะ

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าเพื่อการป้องกันโรค ในด้านการ

รับรู้ประโยชน์การปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการการเกิด

โรค การรับรู้อุปสรรคของการปฏบิตัติวัในการป้องกนั

การเกิดโรคและการปฏิบตัตัิวทีถ่กูต้อง ตามค�าแนะน�า

ด้านสขุภาพเป็นผลจากความเชือ่ของกลุม่ชนชาติพนัธ์ุ

กะเหรีย่ง ทีม่ผีลโดยตรงต่อการปฏิบัตติวัในพืน้ท่ีอ�าเภอ

ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

1. จากการท�าการวิจยั พบกลุม่ตัวอย่างทีป่่วย

เป็นโรคเบาหวาน ควรให้การดแูลหรอืส่งต่อการรกัษา

อย่างต่อเนือ่งและได้รบัความรู ้ได้รบัค�าแนะน�าให้ดแูล

สุขภาพที่ที่ถูกต้องต่อไป

2. ผู้ที่มีความเช่ือด้านสุขภาพในโรคเบาหวาน

ที่ไม่ถูกต้อง ควรได้รับค�าแนะน�าให้ถูกต้องและสร้าง

ความเชื่อด้านสุขภาพที่ดี

3. ข้อมูลจากการวิเคราะห์ควรมีการน�าข้อมูล

เสนอต่อผูเ้กีย่วข้องเพือ่วางแผนนโยบาย สร้างรูปแบบ

ระบบการดแูลสขุภาพเพือ่ป้องกนัการเกดิโรคเบาหวาน 

ให้เกดิรูปธรรม เพ่ือน�าไปเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการด�าเนนิ

งานด้านการดูแลป้องกันการเกิดโรคเบาหวานต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้จัิยขอขอบคณุ เจ้าหน้าที ่องค์กรทีเ่กีย่วข้อง

ในพื้นที่ด�าเนินการศึกษาได้แก่ หมู่บ้านดอย หมู่บ้าน

หนองด่าน หมู่บ้านห้วยสัก อ�าเภอดอยหลวง จังหวัด

เชยีงรายและกลุม่ชนชาตพินัธ์ุกะเหร่ียง ในการสนบัสนนุ

การด�าเนินการวิจัยในพื้นที่อ�าเภอดอยหลวง จังหวัด

เชียงราย ขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่งในการ

ท�าการวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ

โรคพิษใบยาสูบสด เกดิจากการดูดซึมนโิคตินทีล่ะลายอยูใ่นน�า้บนใบยาสบูสด การดดูซมึส่วนมากเกดิขึน้ทาง

ผวิหนงัโดยเฉพาะเกษตรกรทีเ่ก็บเกีย่วใบยาสบูในตอนเช้าหรอืหลังฝนตกเพราะอากาศมคีวามช้ืนมาก อาการต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากพิษของนิโคติน อาการที่พบได้บ่อย คือ วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้และอาเจียน ระยะเวลาการ

เกิดอาการคือ 3-17 ชั่วโมง หลังสัมผัสใบยาสูบสดและอาการคงอยู่ 1-3 วัน การวินิจฉัยใช้ลักษณะอาการดังกล่าว

ขณะหรือหลังสัมผัสใบยาสูบสดจากการท�างาน แม้ผู้ป่วยสามารถหายเองได้แต่หากมีอาการรุนแรงควรได้รับการ

รักษาโดยการให้สารน�้าทางหลอดเลือดและยาในกลุ่ม Anti-Histamine  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค คือ  ผิวหนังไม่

สมบูรณ์ เช่น ผดผื่น แผลถลอก แผลถูกบาด การดื่มแอลกอฮอล์ สภาวะเปียกชุ่ม ความชื้น และความร้อน เป็นต้น 

การป้องกัน คือ ใส่เสื้อผ้า ถุงมือ รองเท้าที่กันน�้าได้ และหลีกเลี่ยงการท�างานในช่วงที่มีความชื้นสูง โรคพิษใบยาสูบ

สดเป็นโรคที่มีความส�าคัญและสามารถป้องกันได้หากเกษตรกรมีความรู้ ดังนั้นการสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ 

จากรัฐบาลและชุมชนจ�าเป็นอย่างยิ่งในการให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อลดอัตราการเกิดโรค

ค�าส�าคัญ พิษใบยาสูบสด, ใบยาสูบสด, เกษตรกรปลูกใบยาสูบ, พิษนิโคติน 

*ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*หน่วยอาชีวเวชศาสตร์ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
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บทความฟื้นฟูวิชาการ
มารุต ต�าหนักโพธิ

ABSTRACT 

Green tobacco sickness (GTS) resulted from dermal absorption of nicotine dissolved in 

the water on tobacco leaves, always occur at the morning or after the rainfall because of high 

humidity. The symptoms were dizziness headache nausea and vomiting which arise from nicotine 

toxicity. The onset of disease is 3-17 hours after expose to green tobacco and remain 1-3 days. 

Diagnosis by the symptoms occur while or after tobacco harvested.  Although GTS was self-limited, 

but severe patient should be treated by intravenous fluid and anti-histamine drug. Risk factors 

were compromised skin, alcohol consumption, wet condition, humidity and hot weather. Water 

resistance dresses, gloves and shoes should be worn to prevent GTS as well as avoid humid 

weather. GTS could be prevented by educated to tobacco agriculturist, so the government and 

community played important role to this issue to reduce the incidence.    

Keywords Green tobacco sickness, green tobacco, Tobacco farmer’s sickness, nicotine toxicity
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บทน�า

ปัจจบุนัเป็นท่ีทราบท่ัวกันว่า การสูบบุหร่ีส่งผลให้ 

เกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ  เช่น มะเร็งปอด โรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น1 แต่ยังมีอันตราย

จากการปลูกใบยาสูบ (Nicotinia Tabacum) ซึ่งยัง

ไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก ในประเทศไทยมีการปลูก 

ใบยาสูบมากกว่าสองแสนไร่ และมีเกษตรกรผู้ปลูก 

ใบยาสบูมากกว่าสีห่มืน่ห้าพนัคน2,3 ซึง่สมัผสัสิง่คกุคาม

ทางสขุภาพ (Health Hazard) ต่างๆ ได้แก่ ความร้อน 

สารก�าจดัศตัรพูชื และท่าทางการท�างานท่ีไม่เหมาะสม  

(Awkward Posture) ส่งผลให้เกิดปัญหาสขุภาพต่างๆ 

คือ การบาดเจ็บจากความร้อน พิษจากสารเคมี และ

การบาดเจ็บกล้ามเนื้อโครงร่าง4 ตามล�าดับ ปัญหา

สขุภาพดงักล่าวสามารถเกิดขึน้ได้กบัเกษตรกรทัว่ๆ ไป 

แต่โรคที่เกิดขึ้นเฉพาะกับเกษตรกรที่ปลูกใบยาสูบ

เท่านั้น คือ “โรคพิษใบยาสูบสด (Green tobacco 

sickness)” เป็นโรคที่เกิดจากการดูดซึมนิโคตินที่อยู่

ในหยดน�า้บนใบยาสบูเข้าไปในร่างกายผ่านทางผวิหนงั

ส่วนมากเกดิในขัน้ตอนการเกบ็เกีย่วใบยาสบูท�าให้เกดิ 

พิษนิโคตินเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะมีอาการ หน้ามืด  

วงิเวยีน ปวดศรีษะ คลืน่ไส้ อาเจยีน ปวดท้อง เป็นต้น5,6  

โดย Weizenecker และ Deal เป็นผู้ให้ค�านิยาม 

จากการพบผูป่้วยในรฐัฟลอรดิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา7 

นอกจากนี้ อาการของโรคพิษใบยาสูบสดมีอาการ 

คล้ายกับการบาดเจ็บจากความร้อนและพิษจากสาร

ก�าจดัศัตรพูชื จึงท�าให้เกดิความสบัสนในการวนิจิฉยัโรค 

ได้หากไม่คุ้นเคยกับโรคนี้

โรคพิษใบยาสูบสดพบได้ในหลายประเทศท่ี

ปลกูใบยาสบู เช่น สหรฐัอเมริกา บราซลิ และมาเลเซยี 

เป็นต้น8–10 ซ่ึงมีความชุกท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละงาน

วจิยัเนือ่งจากในแต่ละประเทศมปัีจจยัทีก่่อให้เกดิโรคนี้

แตกต่างกนั ในประเทศไทยมกีารศกึษาของ Saleeon 

และคณะ11 โดยศกึษาเกษตรกรผูป้ลกูใบยาสบูในจังหวัด

น่านจ�านวน 473 คน พบความชุกร้อยละ 22.6 แสดง

ให้เห็นว่า ในประเทศไทยเองมผีูป่้วยจ�านวนไม่น้อยแต่

ยังขาดข้อมูลทางวิชาการ ดังน้ันผู้เขียนจึงได้ค้นคว้า

บทความทางวชิาการท่ีเกีย่วกบัโรคพษิใบยาสบูสดเพือ่

บรรยายถึงอาการ การวินิจฉัย การรักษา และเสนอ

แนวทางการป้องกันจากโรคพิษใบยาสูบสด 

ระเบียบวิธีการศึกษา

การศกึษานีใ้ช้ฐานข้อมลูในอนิเตอร์เนต็ 4 ฐาน

ข้อมูล คือ Pubmed, Scopus, Ovid และ Google 

scholar โดยใช้ค�าในการค้นหา คือ Green tobacco 

sickness, Green tobacco และ Tobacco farmer’s 

sickness ส�าหรับบทความในประเทศไทยได้ใช้ฐาน

ข้อมูล Thai journal online ใช้ค�าในการค้นหา คือ 

พษิใบยาสบูสด, ใบยาสบู และเกษตรกรปลกูใบยาสบู 

ตั้งแต่ พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2560 เลือกบทความจาก

บทคัดย่อที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษ

ใบยาสบูสดทีเ่ป็นภาษาไทยหรอืองักฤษทีส่ามารถ 

เข้าถงึบทความฉบบัเตม็ได้ บทความทางวชิาการทกุชนดิ 

เช่น นิพนธ์ต้นฉบับ บทความฟื้นฟูวิชาการ รายงาน 

ผู้ป่วย บทความถึงบรรณาธิการ เป็นต้น ถูกน�ามา 

เรียบเรียงและสังเคราะห์ข้อมูลที่ส�าคัญ นอกจากนี้  

ยงัได้ค้นหาข้อมลูเพิม่เตมิตามบรรณานกุรมของบทความ

ต่าง ๆ ที่ค้นพบด้วย 

ผลการศึกษา

พบบทความที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษใบยาสูบสด

จ�านวน 36 บทความ ประกอบด้วย บทความภาษา

อังกฤษจ�านวน 35 บทความ และบทความภาษาไทย

จ�านวน 1 บทความ แบ่งเป็นนพินธ์ต้นฉบับจ�านวน 28 

บทความฟื้นฟูวิชาการจ�านวน 4 บทความ รายงาน 

ผู้ป่วยจ�านวน  1 บทความ จดหมายถึงบรรณาธิการ 

1 บทความ และ

การวิเคราะห์อภิมาณ 2 บทความ นิพนธ์

ต้นฉบับเป็นการศกึษาเชงิวิเคราะห์ ณ จุดเวลาใดเวลา

หนึง่ (Cross-Sectional Analytic Study) จ�านวน 21 

บทความ การศึกษาเชิงวิเคราะห์ย้อนหลังจากผลมา

หาเหตุ (Case Control Study) จ�านวน 4 บทความ 

และการศึกษาเชงิวิเคราะห์จากเหตไุปหาผล (Cohort 

Study) จ�านวน 3 บทความ เนื่องจากบทความต่าง ๆ  

มีผลการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นผู้นิพนธ์จึงเลือก

บทความฟื้นฟูวิชาการ
โโรคพิษใบยาสูบสด
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บทความที่จ�าเป็นและส�าคัญในการเรียบเรียงและ

สังเคราะห์ได้ดังนี้

อาการ

โรคพษิใบยาสบูสด เกดิจากพษินโิคตนิทีถ่กูดดูซมึ 

ผ่านผิวหนัง ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการที่พบได้บ่อยคือ  

วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน นอกจากนี้ พบ

อาการอืน่ๆ ร่วมด้วย เช่น อ่อนแรง ซดี ตาลาย หายใจ

ติดขัด ปวดท้อง สั่น ผื่น เบ่ืออาหาร และอาการ

ชา5,6,10,12,13  ถงึแม้อาการต่าง ๆ  จะสามารถหายได้เอง

ภายใน 2-3 วัน แต่ในรายที่มีอาการรุนแรงท�าให้เกิด

อาการขาดน�า้และต้องรกัษาอย่างเร่งด่วน8 นอกจากนี้

มรีายงานผูป่้วยในประเทศญีปุ่น่ทีป่ลกูใบยาสบูเกดิโรค 

Eosinophilic pneumonia ซึง่คาดว่ามส่ีวนเก่ียวข้อง

กับพษินโิคตนิจากใบยาสบูสด14 อาการต่างๆ สามารถ 

เกดิข้ึนได้ 3-17 ชัว่โมงหลงัสมัผสักบัใบยาสบูสดทีเ่ปียกชุ่ม  

และอาการจะคงอยู่ได้ 1-3 วันหลังจากมีอาการ 

เกษตรกรที่ปลูกใบยาสูบมีอัตราอุบัติการณ์เกิดโรคนี้ 

1.88 วันต่อ 100 วันที่เสี่ยง8

การวินิจฉัย

โรคพิษใบยาสูบสด ยังไม่มีเกณฑ์การวินิจฉัยที่

ชัดเจน แม้จะมีการศึกษามามากกว่า 20 ปีแล้วแต่ยัง

ไม่มสีมาคมหรอืองค์กรใดสร้างเกณฑ์การวนิิจฉัยอย่าง

เป็นรูปธรรมขึ้นมา งานวิจัยต่าง ๆ ส่วนมากใช้เกณฑ์

การวนิจิฉยั คอื 1.ผูป่้วยสมัผสัใบยาสบูสดในการท�างาน 

2.ผู้ได้รับสัมผัสมีอาการต่าง ๆ เช่น วิงเวียน คลื่นไส้ 

ปวดศีรษะ และอาเจียนเป็นต้น 3.อาการเกิดขึ้นขณะ

ท�างาน หรือหลังจากสัมผัสไม่เกิน 2 วัน 5,6,10,12,13,15 

ในงานวิจัยบางงานพยายามใช้การตรวจวัด 

Cotinine ซึง่เป็นตวับ่งช้ีทางชวีภาพ (Biomarker) ของ

นิโคติน16 เข้ามาเป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยการสัมผัส

นิโคตินจากใบยาสูบสด เช่น การศึกษาของ Onuki 

และคณะ10 พบว่าผูป่้วยจะมอีาการน�า้ตาไหล และมอง

เห็นภาพไม่ชัดเมื่อมี Cotinine ในปัสสาวะมากกว่า 

50 ng/ml/m2 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่วัดปริมาณ

นิโคตินที่มือจากการสัมผัสใบยาสูบสดพบว่า ผู้ป่วยมี

นิโคตินที่มือมากกว่า 0.24 µg/cm2 13

การรับสัมผัสนิโคตินจากใบยาสูบสด

นิโคติน (Nicotine) เป็นสารอัลคาลอยด์ที่

สามารถละลายน�้าได้ ซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารก�าจัดแมลงที่

ต้นยาสูบสร้างขึ้นเองได้17 ดังนั้นการสัมผัสนิโคตินจะ

เกดิขึน้มากทีส่ดุในตอนเช้า เพราะมนี�า้ค้างเป็นจ�านวน

มากบนใบยาสูบโดยน�้าค้าง 100 ml มีนิโคตินถึง 9 

mg หรือเทียบเท่านิโคตินในบุหรี่ 6 มวน ซึ่งในวันที่

อากาศช้ืนหรอืฝนตกเกษตรกรสามารถสมัผสัน�า้ค้างได้

ถงึ 600 ml หรอืเทยีบเท่าการสมัผัสนโิคตนิในบหุรี ่36 

มวน18 และเป็นที่ทราบกันดีว่าโรคพิษใบยาสูบสดเกิด 

จากการดดูซมึนโิคตนิในน�า้ค้างผ่านผิวหนงั นอกจากนี้  

ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถส่งเสริมการดูดซึม เช่น 

อากาศร้อน การดื่มแอลกอฮอล์ และการใส่เสื้อผ้าที่

เปียกชุ่ม เป็นต้น ปัจจัยที่ป้องกันการดูดซึม เช่น การ

ใส่เส้ือผ้าที่กันน�้า การท�างานในสภาพอากาศแห้ง 

และประสบการณ์การท�างานเป็นต้น (แผนภาพที่ 1)

บทความฟื้นฟูวิชาการ
มารุต ต�าหนักโพธิ
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แผนภาพที่ 1 ช่องทางและปัจจัยในการสัมผัสนิโคตินจากใบยาสูบสด (ปรับเปลี่ยนจาก Arcury และคณะ19)

ผลกระทบของนิโคตินต่อร่างกาย

นิโคตินท่ีดูดซึมผ่านผิวหนังสามารถกระจาย

เข้าสู่กระแสเลือดและผ่าน Blood-Brain Barrier 

เข้าสู่สมองโดยการขนส่งแบบไม่ใช้พลังงาน (Passive 

Transport) และการขนส่งโดยใช้พลังงาน (Active 

Transport) ผ่าน Choroid plexus และไปจับกับ

โปรตีนตัวรับ (Receptor) ของสมองส่วน cortical, 

hippo-campal, nigrostriatal, mesolimbic, 

thalamic, hypothalamic, mid- brain, และ brain 

stem ซึ่งกระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะถึงแม้ว่าจะ

มีผู้เสนอทฤษฎีต่างๆ แต่ยังไม่สามารถสรุปกลไกที่

ชัดเจนได้ 20 นอกจากนี้ นิโคตินยังสามารถท�าให้เกิด

อาการเบื่ออาหารโดยผ่านระบบประสาทส่วนกลาง

และส่วนปลายได้ดังนี้ 1.ระบบประสาทส่วนกลางเกิด

จากนโิคตนิสามารถยับย้ังการหลัง่เปปไทด์เจรญิอาหาร 

เช่น neuropeptide Y (NPY) และ agouti- related 

peptide (AgRP) และกระตุน้การหลัง่เปปไทด์เบือ่อาหาร 

เช่น proopiomelanocortin (POMC) และ cocaine- 

and amphetamine-regulated transcript (CART) 

ซึง่สมองส่วน Hypothalamus มหีน้าทีค่วบคมุการหลัง่

เปปไทด์ทั้งสองชนิด 2.ระบบประสาทส่วนปลายเกิด

จากนิโคตินกระตุ้นเซลล์ไขมันให้หล่ัง Adiponectin 

และ Leptin ซ่ึงท�าให้เบือ่อาหารและเพิม่กระบวนการ 

เมตาบอลิซึมได้21 Chemoreceptor trigger zone  

ที่อยู่ในสมองส่วน Medulla oblongata ซึ่งเป็นส่วน

ที่ควบคุมการอาเจียนสามารถกระตุ้นได้โดยง่ายจาก

นิโคติน22 นอกจากนี้ นิโคตินสามารถกระตุ้นประสาท 

พาราซิมพาเธติก (Parasympathetic nervous)  

ที่อยู่ในทางเดินอาหาร ท�าให้ผู้ได้รับนิโคตินบางคน 

มีอาการปวดท้องได้23

การรักษา

แม้โรคพิษใบยาสูบสดจะสามารถหายเองได้ 

แต่มีบางกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการมากหากไม่ได้รับการ

ดูแลที่ถูกต้อง เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการที่เข้าได้กับโรค

พิษใบยาสูบสด ให้น�าผู้ป่วยออกจากบริเวณไร่ยาสูบ

ในทันที เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน�้า และดื่มน�้าให้เพียงพอ 

หากผู้ป่วยไม่สามารถดื่มน�้าได้และมีอาการมากขึ้น

ควรให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�า และหากผู้ป่วยยัง

+ผิวหนังไม่สมบูรณ์ เช่น ผื่น 

ถลอก ถูกบาด เป็นต้น

+ดื่มแอลกอฮอล์

+สภาวะเปียก

+ความชื้น

+ความร้อน

+ท�างานในไร่ยาสูบ

+ผิวหนังสัมผัสใบยาสูบ

ผิวหนังสัมผัสนิโคติน ดูดซึมผ่านผิวหนัง

นิโคตินในพลาสมา 

วัดโดย Cotinine ใน

น�้าลายหรือปัสสาวะ
โรคพิษใบยาสูบสด

-เสื้อผ้าหรือชุดที่ป้องกันน�้า

-ประสบการณ์การท�างาน
-สูบบุหรี่

บทความฟื้นฟูวิชาการ
โโรคพิษใบยาสูบสด
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ไม่ดขีึน้สามารถให้ยารกัษาตามอาการ เช่น ยาในกลุม่  

Anti-Histamine เป็นต้น24,25 

การป้องกัน

ช่องทางส�าคัญในการดูดซึมนิโคตินจาก 

ใบยาสูบสด คือ ผิวหนัง เห็นได้จากแผนภาพที่ 1  

ดงันัน้การป้องกันทีส่�าคญั คอื การลดการสมัผสันโิคตนิ

ทางผวิหนัง เช่น สวมใส่ถงุมือกันน�้า สวมใสเ่สือ้กนัฝน 

สวมใส่รองเท้าบูท ผ้ากันเปื้อนพลาสติก เป็นต้น โดย

การด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนการเก็บใบยาสูบท�าให้หลอด

เลือดขยายตัวซึ่งเพิ่มการดูดซึมนิโคตินทางผิวหนัง 

ฉะนัน้ควรหลกีเลีย่งการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอร์ก่อน

การเก็บใบยาสูบสด นอกจากนี้สภาพแวดล้อมในการ

ท�างานยังมีส่วนส�าคัญเพราะนิโคตินจากใบยาสูบสด

สามารถละลายน�้าได้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการเก็บใบ

ยาสบูในช่วงเช้าเพราะมนี�า้ค้างมากท่ีใบยาสบู อากาศชืน้  

อากาศร้อน เป็นต้น หลังการเก็บเกี่ยวใบยาสูบควร

ล้างมือ อาบน�า้ เปล่ียนเสือ้ผ้าชดุใหม่เพือ่ลดการสมัผสั

นโิคติน5,8,19,26–28 นอกจากนี ้การศกึษาของ วศนิภัทร์และ

คณะ29 พบว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ

ความรูเ้รือ่งโรคพษิใบยาสบูสด การมแีรงสนบัสนุนทาง

ครอบครวัและสงัคม สามารถส่งเสรมิให้เกดิพฤตกิรรม

การป้องกันต่อโรคได้

อภิปรายผลการศึกษา

โรคพิษใบยาสูบสดมีการศึกษาในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา7,8 ในช่วงแรก และต่อมามกีารศกึษามากข้ึน 

ในประเทศบราซิลและประเทศแถบทวีปเอเชีย5,6,10,26 

ซ่ึงพบว่า ส่วนใหญ่รายงานความชกุต�า่กว่าทีค่วรจะเป็น 

เนื่องด้วยการวินิจฉัยท่ีต่างกันในแต่ละงานวิจัย และ

สภาพแวดล้อมการท�างานทีต่่างกนั งานวจิยัส่วนใหญ่

วินิจฉัยโดยการใช้อาการหลักที่ส�าคัญ คือ วิงเวียน 

คลื่นไส้ ปวดศีรษะ และอาเจียน ซึ่งเกิดจากการพิษ

ของนิโคตินต่อร่างกายแม้กลไกของอาการบางอย่าง

ยังไม่ชัดเจน20,21 การตรวจ Cotinine ในน�้าลายหรือ

ปัสสาวะของผู้ป่วยอาจจะช่วยการวินิจฉัยได้ แต่ใน

ทางปฏิบัติควรเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการตรวจกับ

ผลที่ได้ว่าคุ้มค่าหรือไม่

โรคพษิใบยาสูบสดสามารถหายเองได้ หากผู้ป่วย 

ไม่ได้รับสัมผัสนิโคตินที่เพิ่มข้ึน ดังนั้นการลดการ

สัมผัสใบยาสูบสดเมื่อพบเห็นเกษตรกรที่มีอาการเข้า

ได้กับโรคพษิใบยาสบูสดจงึมคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ 

เช่น การเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน�้า ล้างมือ เป็นต้น การ

ป้องกันต่างๆ เช่น การสวมใส่ชุดกันฝน อาจจะท�าให้

เกษตรกรเพิม่การบาดเจบ็จากความร้อนได้ นอกจากนี้  

การหลกีเลีย่งการเกบ็ใบยาสบูในตอนเช้าเป็นไปได้ยาก

โดยเฉพาะในประเทศไทยซึง่อยูใ่นเขตร้อน ซ่ึงหากเกบ็

ในช่วงสายหรือบ่าย อาจจะท�าให้เกษตรกรได้รับการ

บาดเจบ็จากความร้อนเพิม่มากขึน้ ดงันัน้เกษตรกรควร

มีความรู้ในการป้องกันที่มากขึ้นเพราะในทางปฏิบัติ

ในแต่ละวันอากาศไม่เปลี่ยนไปตลอดเวลา นอกจาก

นีก้ารให้แรงสนบัสนนุทางครอบครวัและสงัคมยงัเป็น

สิง่ส�าคญัในการป้องกนั ดงันัน้ทางรัฐบาลควรให้ความ

ส�าคัญในการป้องกันโรคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไร ่

ยาสูบที่ปลูกยาสูบให้กับโรงงานยาสูบกระทรวง 

การคลังเพราะสามารถควบคุมได้ง่าย และควรขยาย

ต่อไปส�าหรับเกษตรกรที่ปลูกยาสูบในกลุ่มอื่น ๆ 

สรุปผลการศึกษา

โรคพิษใบยาสูบสดเกิดจากการดูดซึมนิโคติน

ทางผิวหนังก่อให้เกิดอาการส�าคัญ คือ วิงเวียน ปวด

ศีรษะ คลื่นไส้ และอาเจียน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ

โรคพิษสารก�าจัดศัตรูพืชและการบาดเจ็บจากความ

ร้อน การวินิจฉัยใช้อาการร่วมกับการสัมผัสใบยาสูบ

สดซึ่งยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในการวินิจฉัย อาการ

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นสามารถหายเองได้หากผู้ป่วยไม่ได้รับ

สัมผัสนิโคตินเพิ่มเติม หากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง

ผู้ป่วยสามารถเกิดอาการที่รุนแรงได้ ในกรณีที่ผู้ป่วย 

มีอาการรุนแรงสามารถรักษาได้โดยการให้สารน�้า 

ทางหลอดเลือดด�าและยารักษาตามอาการ เช่น  

ยาแก้อาเจียน ยาแก้วิงเวียนและยาแก้ปวด เป็นต้น 

การป้องกันสามารถท�าได้โดยใส่ชุด ถุงมือ รองเท้า

ที่กันน�้าได้ และหลีกเลี่ยงการเก็บใบยาสูบในช่วงที่มี

ความชื้นสูง การให้ความรู้ การสนับสนุนทางสังคม

และครอบครัวเป็นส่วนส�าคัญในการป้องกันโรคพิษ

บทความฟื้นฟูวิชาการ
มารุต ต�าหนักโพธิ
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ใบยาสูบ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น โรงงานยาสูบ 

โรงพยาบาล ผู้น�าชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการรณรงค์

ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคพิษใบยาสูบสดขึ้น
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