คณะผูจัดทํา
เจาของ
โรงพยาบาลกําแพงเพชร

ประธานที่ปรึกษา
พญ.รจนา ขอนทอง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร

คณะที่ปรึกษา
นพ.รังสันต ชัยกิจอํานวยโชค
นพ.อัครพงษ จุธากรณ

นพ.มานะ ฮันตระกูล
ทพ.เจริญ ทิพยโสตถิ

พญ.อังคณา อุปพงษ
นายวิเศษ อุดมศิลป

ทพ.เจษฎา ตั้งกิจงามวงศ
นางอรอนงค กลางนภา
นางสาวจงรักษ รอดเกษม
นายพันทะนันท วงศแสนดี
นายพงษพิเชษฐ รักมีศรี
นางรัชนีกร มะวงศษา

นพ.สมเพ็ง โชคเฉลิมวงษ
นางสาวจริยา พันธุวิทยากูล
นางจิราพร มณีพราย
นางสาวพรสุรางค จําชาติ
นางกุลกานต พิศออน
นางสาวศรีแพร ทิตาวงศ

นางสาวรุงวันเพ็ญ แสนสม
นางบังอร ทิวารัตนอังกูล

นางนันทนา ตระกูลเจริญพงศ

บรรณาธิการ
พญ.ชินานาฏ พวงสายใจ

บรรณาธิการ
นายอํานวยพร สัทธรรมพงศา
นางวรรณวิมล ตินะลา
นางทิพาพร ศุภอรรถพานิช
นางสาวเพ็ญกมล กุลสุ
นายประโยชน เข็มนาจิตร
นางสาวนฤมล มหาชัย
นางสาวนิภาพร จงประเสริฐ

ฝายศิลปกรรม
นายสุชาติ มีชัย

ฝายจัดการวารสาร
นางเกศรินทร แผวงศ
นางสาวอาภากร เอมโอฐ

การสงตนฉบับ
นางสาวอาภากร เอมโอฐ
งานหองสมุด กลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลกําแพงเพชร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
โทรศัพท (055) 714223-5 ตอ 1403 โทรสาร (055) 713043

กําหนดออกวารสาร
ปละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือน
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

เรียนทานผูอานทุกทาน วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร ไดดําเนินการ
จัดทํามาโดยตอเนื่อง ถึงแมจะออกชาบาง จนกระทั่งถึงฉบับนี้เปนฉบับปที่ 18
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถนุ ายน 2557 ซึง่ ทางคณะผูจ ดั ทําไดรวบรวมบทความ
ทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อใหทานผูอานไดศึกษามาโดยตลอด ประกอบดวย
นิพนธตนฉบับ รายงานผูปวย และสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร
มาใหผูอานไดศึกษากันวาจังหวัดกําแพงเพชรนั้น มีสถานที่ทองเที่ยวที่ใดบาง
ซึ่งไดมาถึงตอนที่ 9 อําเภอทรายทองวัฒนา ตอจากฉบับที่แลว เพื่อใหผูอาน
ไดศึกษาเพิ่มเติม และเปนประโยชนแกทานผูอานตอไป
บรรณาธิการวารสาร
วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร

มารูจักจังหวัดกําแพงเพชรกันเถอะ (ตอนที่ 9)
ตอจากตอนที่ 8 ( ปที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2556) ในฉบับนี้เรามาทําความรูจักกับ
สถานที่ทองเที่ยวของอําเภอตอไปกัน คือ อําเภอทรายทองวัฒนา

อําเภอทรายทองวัฒนา (Amphoe Sai Thong Watthana)
“¡ÃÐ¾Õé¨Ñè¹ ¾Ñ¹¸ØäÁŒ´Õ äËÁÁÑ´ËÁÕè§ÒÁÇÔäÅ ÃÐº×Íä¡Åà»†Òá¡ŒÇ à¾ÃÔÈá¾ÃŒÇàºÞ¨Ã§¤”
ประวัติความเปนมาของอําเภอทรายทองวัฒนา
เดิมอยูใ นเขตการปกครองของอําเภอคลองขลุง ไดรบั การยกฐานะเปนกิง่ อําเภอ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535
และยกฐานะเปนอําเภอทรายทองวัฒนา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ที่ตั้งและอาณาเขต :
อําเภอทรายทองวัฒนา ตัง้ อยูท างทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อําเภอไทรงาม
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอบึงสามัคคี
ทิศใต
ติดตอกับ อําเภอบึงสามัคคี และ อําเภอคลองขลุง
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอคลองขลุง
พื้นที่ :
202.226 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 23,824 คน (พ.ศ.2552)
ความหนาแนน :117.8 คน / ตารางกิโลเมตร
การปกครองสวนภูมิภาค : อําเภอทรายทองวัฒนา แบงพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะ
ปกครองทองที่ออกเปน 3 ตําบล 43 หมูบาน

ที่ตั้ง :

ทีว่ า การอําเภอทรายทองวัฒนา หมูท ี่ 15 ตําบลทุง ทราย อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร 62190
โทรศัพท : 055-732026 โทรสาร : 055-732026
ลักษณะอากาศ :
ภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว
สภาพเศรษฐกิจ
1. อาชีพหลัก ไดแก ทํานา ทําไร ทําสวน
2. อาชีพเสริม ไดแก เปาแกว, การทําสารสกัดจากสมุนไพร, ทําผาฝาย, ทําเครือ่ งเบ็ญจรงค, ทํากลวยอบเนย,
ทํากระยาสารท, ทําผลิตภัณฑศิลปประดิษฐจากแปง, ทําขาวซอมมือ
3. จํานวนธนาคาร มี 1 แหง ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรกรรม
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ออย มันสําปะหลัง
2. ชื่อแหลงนํ้าที่สําคัญ ไดแก แมนํ้ากงจีน, คลองตากแดด, คลองปลารา, คลองเวทนา

สถานที่ที่นาสนใจ ในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา

ทุงขอม (Thung Khom)
บานทุงทราย อําเภอทรายทองวัฒนา มีตํานานอันมหัศจรรยและเหลือเชื่อ ชาวบานเรียกกันวา ทุงขอม
เมืองลับแลแหงทรายทองวัฒนา องคประกอบของทุงขอม ประกอบดวยสระ สี่เหลี่ยม ประตูทางเขาทุงขอม ชาวบาน
ทีอ่ พยพมาจากจังหวัดอางทอง ชัยนาทและภาคอีสานเขามาตัง้ รกรากตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช 2490 เชือ่ วาเปนสระโบราณ
ทีห่ ลอเลีย้ งทุง ขอม ใหวฒ
ั นาถาวรขึน้ มาเปนหมูบ า นขนาดใหญ ในสมัยโบราณ มีผเู ห็นลําแสงประหลาดแสงนวลสวาง
จากสระสี่เหลี่ยม ลอยไปสูบริเวณสระคลาซึ่งปจจุบัน คือ วัดใหมทรายทองพัฒนา หรือวัดสระคลาวนารามในอดีต
นายวัง พิลึก อดีตผูชวยผูใหญบานทุงทราย อายุ 77 ป เลาใหฟงวา ไดอพยพเขามาอยูในบริเวณทุงขอม
ไดขุดพบถวยชาม พระเครื่อง พระบูชา ของใชของคนโบราณ อาวุธ เชน ดาบ กระบี่ งาว จํานวนมาก มีเครื่องบดยา
พิมพพระ วัตถุโบราณจะอยูลึกประมาณ 1 เมตร ลักษณะการขุดพบเปนลักษณะของกรุ พระโดยทั่วไป ที่เรียกกันวา
เมืองลับแล บริเวณสระสี่เหลียมและทุงขอม ประชาชนอพยพพากันมาหักรางถางพง ในชวงวันโกนและวันพระสิ่งที่
พวกทานเหลานั้นพบเห็นและเลาเปนเสียงเดียวกัน คือ ความมหัศจรรย ที่ไดยินเสียงตํานํ้าพริก ที่แววมาตามสายลม
กลิ่นหอมของอาหาร ไดยินเสียงเครื่องดนตรี วงมโหรี สิ่งเหลานี้ไมมีใครยืนยันไดวา มันคืออะไร แตทกุ คนเชื่อกันวา
เปนวิถีชีวิตของชาวลับแล ซึ่งอาจอยูอีกมิติหนึ่งเขากําลังประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของเขา
บริเวณสระสี่เหลี่ยมและทุงขอมในอดีตเต็ม ไปดวยสภาพปาที่อุดมสมบูรณ สัตวนานาชนิด เชน เสือ ชาง
เกง กวาง พออาทิตยลับขอบฟา ก็ไมมีใครกลาลงจากบาน ทุกครั้งที่ไปขุดแตงพื้นที่บริเวณทุงขอมและสระสี่เหลี่ยม
เพื่อทํากินจะพบของโบราณเสมอ ชาวบานเชื่อกันวาดินแดนแหงนี้ มีชุมชนโบราณอาศัยอยู มีอารยธรรมที่รุงเรือง
มีการสืบทอดวัฒนธรรมมาหลายชั่วคน เรียกดินแดนแหงนี้กันวาทุงขอม ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่อยูอาศัยของขอมโบราณ

นายอําเภอทรายทองวัฒนา นายประสาท บุตรดา เกรงวาความทรงจําเหลานี้ จะลบเลือนและหายไป
พรอมกับการลมหายตายจากของผูใหญรุนแรก ที่เขามาอาศัยอยูที่ทุงขอม จึงรวบรวมนักปราชญ ผูสูงอายุในชุมชน
เลาตํานานยอนหลัง เพื่อจดบันทึกไวเปนอนุสรณ เมื่อวันศุกรที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2547 ณ หองประชุมที่วาการอําเภอ
ทรายทองวัฒนา อันประกอบดวย นายอําเภอประสาท บุตรดา ประธานในการสัมมนา นายปรารภ คันธวัน นักวิชาการ
สงเสริมการเกษตร นายวัง พิลึก อดีตผูชวยผูใหญบาน อายุ 77 ป นายระเบียบ ดวงมาลา อดีตผูชวยผูใหญบาน
อายุ 71 ป นายเสมอ นาคเมือง ผูใหญบานหมู 17 อายุ 36 ป นายมนตรี ออนสิงห ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทุงทราย นายวิโรจน แสงหิรัญวัฒนา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงทราย นายเอกชัย สีดํา เจาหนาที่
ปกครอง 5 พระจําลอง แสงอรุณ อดีตผูใ หญบา น อายุ 67 ป พระสอิง้ เกศวงษ อายุ 64 ป แหงวัดอูส าํ เภา นายศิรวิ ฒ
ั น
ขาวผิว ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอทรายทองวัฒนา นางสาวบุศกร กฤษณัมพก นายจักพรรดิ์ รองเสียง ผูสื่อขาว
ทิพยเคเบิลทีวี และอาจารยจันทินี อภัยราช อาจารย 3 ระดับ 8 โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม รวมอภิปรายสืบคน
มีอาจารยสนั ติ อภัยราช ผูเ ชีย่ วชาญทองถิน่ รวมเปนทีป่ รึกษา และปอนคําถามหลังจาก และบันทึกภาพจากสถานทีจ่ ริง
เมื่อไดฟงขอมูลทั้งหมดและชมจากสถานที่จริงแลวเชื่อไดวา ทุงขอม เปนชุมชนโบราณจริง มีอายุราว
พุทธศตวรรษที่ 17 - 18 หลักฐานจากวัตถุโบราณทีค่ น พบจํานวนมากมาย ยังบอกไมไดวา เปนวัฒนธรรมของชาวขอม
ไมมีหลักฐานทางสิ่งกอสรางใหเห็นอยางชัดเจน เพราะถูกทําลายไปหมดสิ้น เมื่อสันนิษฐานจากสระที่อยูบริเวณ
ทางเขาทุงขอม มีสระโบราณขนาดใหญ ชุมชนแหงนี้เปนชุมชนขนาดใหญในอดีต นับถือศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรม
เจริญรุดหนา อายุราวนครไตรตรึงษ เมืองเทพนคร หรือ คลองเมืองแตไมมีหลักฐานการสรางบานแปงเมือง ไมมีคูนํ้า
และคันดิน อาจเปนหมูบานขนาดใหญและเจริญอยูชั่วระยะหนึ่ง การอพยพจากไปคงจะไปอยางเรงดวน เพราะทิ้ง
โบราณวัตถุไวเปนจํานวนมาก

หมูบานไมประดับวังนํ้าแดงใต
(Wang Nam Dang Tai ornamental plants village)
หมู 14 บานวังนํา้ แดงใต ตําบลทุง ทราย
อําเภอทรายทองวัฒนา เปนแหลงผลิตและจําหนาย
พันธุไ มประดับนานาชาติทงั้ ไมไทยและไมปา หายาก
ซึ่งเกษตรกรในหมูบานเปนผูผลิตเปนอาชีพเสริม
นอกจากนี้ ยั ง มี บ ริ ก ารปลู ก และจั ด ส ง ถึ ง บ า น
พันธุไมประดับที่ผลิต เชน ตนปบ พญาสัตบรรณ
พุดซอน ยี่หุบ มณฑา มิกกี้เมาท ชาดัด ชาชอ
โพธิแ์ ดง ทองหลางดาง ปาลมตาง ๆ แกว การะเกด
จั๋ง สน มังกร ลั่นทม ชวนชม ประดู และกิ่งออน
เปนตน

กลุมเขียนลายเบญจรงค
(Group painted Benjarong)
อยูที่ บานทุงตากแดด หมู 5 ตําบลทุงทราย อําเภอทรายทองวัฒนา เครื่องถวยเบญจรงคเปนเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมทีส่ าํ คัญอยางหนึง่ ของไทย ทีม่ คี วามงามและทรงคุณคามาแตอดีต ไดทาํ สืบทอดกันมาตัง้ แตสมัยอยุธยา
แตความนิยมเริ่มมาแพรหลายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เนื่องจากมีความตองการใช
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สีแดง และสีเขียว (คราม) ในระยะแรกใหชางชาวจีนลงสีโดยเขียนลายลงไปให ตอมาเมื่อความนิยมเพิ่มขึ้น ผูผลิต
จึงตองมาตั้งเตาและทําเครื่องถวยเบญจรงคเอง แตระยะหลังความนิยมเริ่มลดนอยลงเพราะราคาแพงและหายาก
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ผลการรักษาผูปวย Sub-acute subdural hematoma และ chronic subdural hematoma ดวยวิธีการ
ผาตัดเปดกะโหลกศีรษะขนาดเล็กเพื่อระบายเลือดรวมกับการใสสายระบายเลือดชนิดแรงดูดต่ําในชั้น
Subdural space ในโรงพยาบาลเพชรบูรณ
Outcome of treatment for sub-acute subdural hematoma and chronic subdural hematoma with
Mini-craniotomy removing hematoma and insertion of low pressure subdural close system
drainage in subdural space at Phetchabun hospital
ศิริชัย แมงมีนาม, พบ. *

Abstract
Objective : To study the outcome of treatment for Sub-acute Subdural hematoma (SSDH) and chronic Subdural
hematoma (CSDH) with Mini-craniotomy operation for removing Subdural hematoma and insertion of low pressure
subdural close system drainage in subdural space with subdural elastic drain. To examine clinical data, surgical
complication, post-operative re-bleeding hematoma, morbidity and mortality, Length of hospital stay (LOS) at
Phetchabun hospital.
Setting : Phetchabun hospital
Study design : Descriptive study
Methods : Data were collected between 1 July 2011 and 30 June 2012. A summary of clinical data, medical record,
operative notes and discharge status in patients, who suffered from sub-acute Subdural hematoma (SSDH) and
chronic subdural hematoma (CSDH) and experienced the surgical management of mini - craniotomy operation for
removing Subdural hematoma and insertion of low pressure subdural close system drainage in subdural space at
Phetchabun hospital, was illustrated. Data were analyzed by mean and percentage.
Result : 22 patients with sub-acute Subdural hematoma (SSDH) and chronic subdural hematoma (CSDH) were
included to the study, 17 male and 5 female. The range of age was 12-90 years 45.45 and 54.54 percent of samples
suffered from CSDH and SSDH respectively. An average of operation time was 81 minutes and of the length of
hospital stay (LOS) was 6.45 days. The post-operative patient had full recovery (86.36 %), re-bleeding SDH
(4.54 %) and no mortality rate.
Conclusion : Mini-craniotomy for removing Subdural hematoma and insertion of low pressure subdural close
system drainage in subdural space for treatment for sub-acute to chronic SDH illustrated good clinical outcome and
safety for standard neurosurgical management. There was no difference in complication, mortality, morbidity and
simple burr-hole drainage comparing with previous literature reviews. However, the lower rate of post operative
re-bleeding SDH complication was found.
Key words : Mini-craniotomy, Sub-acute Subdural hematoma (SSDH), Chronic Subdural hematoma (CSDH),
outcome, insertion of subdural close system drainage, complication, post operative re-bleeding, recovery, Length
of hospital stay (LOS)
* นายแพทยชํานาญการ กลุมงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาผลลัพธของการผาตัด Sub-acute Subdural hematoma (SSDH) และ Chronic subdural
hematoma (CSSD) ดวยวิธีการเปดกะโหลกศีรษะขนาดเล็กเพื่อระบายเลือดรวมกับการใสสายระบายเลือดชนิด
แรงดูดต่ํา (Mini-craniotomy remove Subdural hematoma and insertion of low pressure subdural close system
drainage) และการเกิด เลือดออกซ้ําหลังการผาตัด (Re-bleeding) รวมกับภาวะแทรกซอนตาง ๆ เชน การติดเชื้อ
การเกิดน้ําไขสันหลังรั่ว ระยะเวลาในการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ( Length of hospital stay : LOS ) และการ
เสียชีวิต เปรียบเทียบกับการศึกษา review literatures ในอดีต
สถานที่ศึกษา : โรงพยาบาลเพชรบูรณ
รูปแบบการศึกษา : ศึกษาผลลัพธการผาตัด ภาวะแทรกซอน และการฟนตัว ( recovery) ของผูปวยโดยวิธี
Descriptive study
วิธีการศึกษา : เก็บรวบรวมขอมูลผลลัพธจากการผาตัด ระบายเลือดใตเยื่อหุมสมองชนิด Sub-acute Subdural
hematoma (SSDH) และChronic subdural hematoma (CSDH) ของผูปวยที่เขารับการผาตัดในโรงพยาบาลเพชรบูรณ
ตั่งแต 1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายาน 2555 นําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติโดยการใชคาเฉลี่ยขอมูล
(Mean) และคํานวณเปรียบเทียบคารอยละ เปรียบเทียบกับผลการศึกษาในอดีตของ review literatures
ผลการศึกษา : การผาตัดดวยวิธีเปดกะโหลกศีรษะขนาดเล็กระบายเลือดออกใตเยื่อหุมสมองรวมกับการใสสายระบาย
เลือดชนิดแรงดูดต่ํา ( Mini-craniotomy remove subdural hematoma and insertion of low pressure close system
drainage ) ในผูปวย Sub-acute Subdural hematoma (SSDH) และ Chronic subdural hematoma (CSDH) จํานวน
22 ราย ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเพชรบูรณ ในจํานวนนี้แบงเปน เพศชาย 17 ราย และเพศหญิง 5 ราย อายุ
ระหวาง 12-90 ป โดยพบเปน CSDH 45.45 % และ SSDH 54.54 % จากการศึกษาพบวา การผาตัดดวยวิธีดังกลาว
มีผลลัพธที่ดี โดยผูปวยสามารถ กลับไปใชชีวิตปกติโดยไมมีความพิการ (full recovery) 86.36 % มีอัตราการเกิด
เลือดออกซ้ําหลังการผาตัด (Re-bleeding) เพียง 4.54 % ซึ่งนอยกวาการผาตัดเจาะระบายเลือด( simple burr-hole
drainage) และมีความเสี่ยงในการผาตัด ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล (Length of hospital stay : LOS ) และ
ภาวะแทรกซอนไมแตกตางกัน และไมพบผูปวยเสียชีวิตระหวางการผาตัดเมื่อเปรียบเทียบกับ Review literatures
ในอดีต
สรุป : การผาตัดเปดกะโหลกศีรษะขนาดเล็กเพื่อระบายเลือดรวมกับการใสสายระบายเลือดออกใตชั้นเยื่อหุมสมอง
ชนิดแรงดูดต่ํา ในการรักษาผูปวย Sub-acute Subdural hematoma และ Chronic Subdural hematoma (Mini craniotomy remove sub-acute Subdural hematoma to chronic subdural hematoma ) เปนวิธีการผาตัดหนึ่ง ซึ่งเปน
มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีผลลัพธที่ดีตลอดจนมีภาวะแทรกซอนต่ํามีภาวะเลือดออกซ้ําหลังการผาตัด ( Re bleeding)ที่ต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาใน reviews literatures สําหรับการรักษาดวยวิธี Burr-hole and drainage
ในอดีต จึงสามารถนําการรักษานี้มาใชอยางกวางขวางได
คําสําคัญ : การผาตัดเปดกะโหลกศีรษะขนาดเล็ก ระบายเลือด ภาวะแทรกซอน การเกิดเลือดออกซ้ํา การใสสาย
ระบายเลือดชนิดแรงดูดต่ํา เลือดออกใตเยื่อหุมสมอง ผลการผาตัด ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล
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บทนํา
Sub-acute Subdural hematoma (SSDH) และ chronic subdural hematoma (CSDH) เปนภาวะเลือดออกใตเยื่อหุม
สมอง (Subdural hematoma) ที่พบไดบอยในการผาตัดทางศัลยกรรมประสาท โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูสูงอายุ และ
กลุมผูปวยที่มีประวัติดื่มสุราเรื้อรังเนื่องจากสมองจะมีการสูญเสียเนื้อสมอง (volume loss) มากกวาในกลุมอื่น ๆ จาก
การศึกษาของ Wilberger JE, et al .1 พบอุบัติการณ ของโรคนี้ประมาณ 1-2 ราย/100,000 ประชากร/ ป สาเหตุของโรค
นี้อาจเกิดจากการมี Minor head injury ทําใหเกิด minimal subdural hematoma ที่ไมแสดงอาการของ brain compression
เมื่อเกิดกระบวนการ Auto-hemolytic รวมกับการเกิด Neo-membrane หุมรอบ ๆ กอนเลือด ซึ่งมี Osmolarity ที่สูงกวา
จากเสเสนนเลืเลืออดฝอย
บริเวณขางเคียง จึงดึงเอาน้ํารอบ ๆ เขาสูกอนเลือด จึงขยายขนาดขึ้น และเกิด Re -bleeding จาก
ดฝอย ตรงขอบ
ตรงขอบ
ของ Neo-membrane ขนาดจึงโตขึ้นจนแสดง อาการของ brain compression2,3 สาเหตุอื่น ๆที่ทําใหเกิด Subdural
hematoma เชน Coagulopathy, arachnoid cyst, vascular malformations, metastatic cancer, meningioma or other
neoplastic/inflammatory lesion เปนตน 4-9 ผูปวยที่มี Sub-acute to CSDH อาจไมมีอาการแสดงที่ผิดปกติใด ๆ หาก
ขนาดของ hematoma ไมโตมากนัก หรือ brain สามารถ compensation ไดจากการศึกษาของ Lee KS et al.10 พบวา
สามารถ compensation ไดประมาณ 3-6 % และบางสวนสามารถหายไดเองโดยไมตองรับการผาตัด การผาตัดระบาย
เลือด Sub-acute to CSDH เปนการรักษาหลักสําหรับ hematoma ที่แสดงอาการของ brain compression แตมีความ
แตกตางในวิธีการผาตัด ไมวาจะเปน simple burr hole drainage with or without saline irrigation and close system
drainage, Craniotomy Excision Membrane of SDH and Irrigation with saline เปนตน11 จากการศึกษาของ Joon Kook
Lee et al. พบวา การผาตัด Craniotomy with irrigation and close system drainage เปนวิธีที่ลดโอกาสของ การเกิด
Re-bleeding hematoma ไดดีที่สุด และผลแทรกซอน รวมทั้งระยะเวลาในการรักษาไมไดแตกตางจากการรักษาดวยวิธี
อื่น ๆ12 ดังนั้นในการศึกษานี้ จึงตองการศึกษาผลลัพธของการผาตัดดวยวิธี Mini-craniotomy removes Sub-acute to
CSDH รวมกับการใสสายระบายเลือดชนิดแรงดูดต่ํา (low pressure subdural close system drainage) ของผูปวยที่เขารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลเพชรบูรณรวมทั้งภาวะแทรกซอน ระยะเวลาในการรักษาพยาบาล และ clinical outcome ของ
ผูปวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาผลลัพธ (Outcome ) ของการผาตัดรักษาผูปวยที่มีภาวะเลือดออกใตสมองแบบ Sub-acute
Subdural hematoma (SSDH) และ Chronic Subdural hematoma (CSDH)โดยวิธีการผาตัดเปดกะโหลกศีรษะขนาดเล็ก
เพื่อระบายเลือด รวมกับการใสสายระบายเลือดออกใตชั้นเยื่อหุมสมองชนิดแรงดูดต่ํา (Mini-craniotomy removes SDH
and insertion of low pressure subdural close system Drainage)ในดานการฟนตัว ความสามารถในการกลับไปใชชีวิต
ปกติ( Recovery ) ความพิการที่หลงเหลืออยูหรือเกิดขึ้นในภายหลังการผาตัด
2. เพื่อศึกษาภาวะแทรกซอน การเกิดเลือดออกซ้ํา (Re-bleeding) ภายหลังการผาตัด ระยะเวลาในการพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาล (Length of hospital stay: LOC) และความสามารถในการกลับไปใชชีวิตปกติ การติดเชื้อ การเกิดน้ํา
ไขสันหลังรั่ว และการเสียชีวิต จากการผาตัดในการศึกษาครั้งนี้
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คําจํากัดความ
1. Mini-craniotomy หมายถึงการผาตัดเปดกระโหลก โดยใชเครื่องมือ ผาตัดเปดกะโหลกทางศัลยกรรมระบบ
ประสาท โดยมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 2-4 เซนติเมตร เหนือตอ SSDH หรือ CSDH Excision subdural membrane
หมายถึง การผาตัดเปดชั้น outer layer ของ SSDH หรือCSDH โดย preserve inner layer ของ hematoma ที่ติดกับ Subarachnoid space ไว
2. Low pressure subdural Close system drainage หมายถึง การใสสายระบายเลือดแบบ round drainไวใน
ระหวางชั้นของ outer and inner layer ของ subdural hematoma แลวตอกับ Close system drain vacuum ชนิด Jackson‘s
drainเปนชนิดแรงดูดต่ํา
วิธีการศึกษา และการวิเคราะหขอมูล
การศึกษานี้เปนการศึกษาแบบ Descriptive study ในผูปวย Sub - acute Subdural hematoma (SSDH) และ
Chronic SDH (CSDH) ที่เขารับการรักษา และผาตัดในโรงพยาบาลเพชรบูรณ ระหวาง 1 กรกฎาคม 2554 –
30 มิถุนายน 2555 จํานวน 22 ราย โดยทั้งหมดไดรับการผาตัดโดยวิธีการ Mini-craniotomy remove SDH and
insertion low pressure subdural close system drainage ใน subdural space โดยเก็บขอมูลเกี่ยวกับ general clinical data,
underlying diseases, outcome of treatment, re-bleeding, complication, Length of hospital stay (LOS) การเสียชีวิต
(death rate) เปรียบเทียบกับการศึกษาใน review literatures ในอดีตเนื่องจากยังมีหลายการศึกษาที่มีความเห็นไม
ตรงกันในวิธีผาตัดรักษา SSDH และ CSDH ผูปวยทุกรายจะไดรับการทํา CT brain with/without contrast หรือ MRI
brain กอนเขารับการผาตัด และหลังการผาตัดกอน จําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล (discharge) โดยแพทยผูทําการ
ผาตัดรายเดียวกัน และทําการ review data medical record จากเวชระเบียนผูปวยในและผูปวยนอก บันทึกการผาตัด
การสรุปผลการรักษากอน discharge และนําขอมูลมาทําการวิเคราะหทางสถิติตอไป โดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย
ขอมูล (mean) และเปรียบเทียบคารอยละแสดงผลลัพธ
Inclusion criteria
- ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวามีภาวะ Sub-acute subdural hematoma หรือ Chronic subdural hematoma ที่มี
อาการองความดันในสมองสูงจากการกดเบียดของกอนเลือด เชน ปวดศีรษะรุนแรง คลื่นไสอาเจียน แขนขาออนแรง
หรือ ความรูสึกตัวลดลงเปนตน
- ขนาดของ Subdural hematoma หนามากกวา 1 เซนติเมตรหรือมีอาการแสดงของ brain compression
- ไมมีโรคประจําตัวหรือขอหามที่ทําใหไมสามารถเขารับการผาตัดได
- ผูปวย หรือ ญาติ ยินยอมเขารับการรักษาดวยการผาตัด
Exclusion criteria
- มีขอหาม หรือโรคประจําตัวที่ทําใหไมสามารถเขารับผาตัดรักษาได
- การตอบสนอง ทางระบบประสาทเหลือนอยมาก ( GCS < 6 ) หรือ ใกลเสียชีวิต หรือมีการบาดเจ็บอื่น ๆ รวม
ดวยที่จะเปนอันตรายหรือเสียชีวิต หากเขารับการผาตัด
- ผูปวย หรือ ญาติปฏิเสธการผาตัดรักษา
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ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างทังหมดจํานวน รายทีเข้ารับการรักษา มีอายุระหว่าง - ปี อายุเฉลีย . ปี โดยกลุ่มทีมี
อายุมากกว่า ปี มีจาํ นวน รายคิดเป็ นร้อยล่ะ . แบ่งเป็ นเพศชาย ราย( . %) (ตารางที ) อาการทีนํา
ผูป้ ่ วยมาพบแพทย์มากทีสุ ดคือ Alteration of consciousness( %), Headache( %), hemi paresis( %) ของอาการ
แสดงรวมทังหมด (ตารางที ) ระยะเวลาตังแต่เริ มมีอาการแสดงจนเข้ารับการรักษา วัน – เดือน ในจํานวนนีพบ
ผูป้ ่ วยมีประวัติ Traumatic head injury มาก่อน จํานวน ราย ( . ) โดยมีระยะเวลาตังแต่ วัน - เดือน (ตาราง ที
) ผูป้ ่ วยทังหมด ได้รับการผ่าตัดรักษา Mini-craniotomy remove SDH โดยพบ Sub-acute SDH (SSDH) . %
และ Chronic SDH . % ระยะเวลาในการผ่าตัดเฉลีย นาที พบ hematoma เกิดทีข้างซ้ายมากทีสุ ด . % และ
พบเกิดทังสองข้าง . % ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาเฉลีย . วัน โดยผูท้ ีเข้ารับการรักษานานทีสุ ด วัน
เนืองจากมี re-bleeding ต้องเข้ารับการผ่าตัดซํา และมีภาวะ Pneumonia , UTI แทรกซ้อนต้องได้รับยา antibiotic
(ตาราง , และ )
Post operation complication
หลังการผ่าตัดพบภาวะ Re-bleeding จํานวน ราย ( . %) จําเป็ นต้องทําการผ่าตัดระบายเลือดซํา สามารถ
กลับไปรักษาต่อใกล้บา้ นหลังทํา Tracheostomy, ไม่พบภาวะ CSF infection และ CSF Leakage ผูป้ ่ วยสามารถกลับไป
ใช้ชีวติ ปกติ (full recovery) . % สามารรถกลับไปรักษาต่อทีโรงพยาบาลชุมชนโดยมี Tracheotomy tube ราย
( . ) และผูป้ ่ วยทีอาการหนักตังแต่ก่อนเข้ารับการผ่าตัดและญาติปฏิเสธการรักษาต่อจํานวน ราย ( . %) ไม่มี
ผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ ระหว่างการผ่าตัดและระหว่างเข้ารับการรักษา (ตาราง และ )
ตาราง 1 แสดง อาการ และ อาการแสดง ทีนําผูป้ ่ วยเข้ามารับการรักษา
signs and Symptoms
Alteration of
conscious
Headache
Hemiparesis
N/V/Dizziness

No
9

% (ครัง/จํานวนอาการแสดงทังหมด)%
30.0

9
9
3

30.0
30.0
10.0

จํานวนอาการไม่เท่ากับจํานวน ประชากรทีศึกษาเนื องจากผูป้ ่ วยบางคนมีอาการแสดงหลายอย่างร่ วมกัน
ในรายเดียว ในการศึกษานีมีจาํ นวนอาการแสดงรวมกันทังสิ น ครัง
ตาราง 2 แสดงชนิดของ Subdural hematoma
type
SSDH*
CSDH**

No
12
10

%
54.54
45.45

*Sub-acute Subdural hematoma **Chronic Subdural hematoma
ตาราง 3 แสดงตําแหน่ง ข้างของการเกิด Hematoma
Side
Rt
Lt
Both

No
9
10
3

%
40.9
45.45
13.63

5
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ตาราง 4 แสดงผลการผาตัดรักษา Subdural hematoma
Outcome
Good*
Fair**
Poor
Death
Against advice

No
19
1
0
0
2

%
86.36
4.54
0
0
9.09

*สามารถกลับไปใชชีวิตปกติ ไมมีความพิการ **มีความพิการเล็กนอย แตสามารกลับไปใชชีวิตปกติโดยมีผูดูแล

วิจารณ
การผาตัดรักษา Sub-acute to Chronic Subdural hematoma ในอดีตที่ผานมามีความหลากหลายขึ้นกับปจจัยทั้ง
ในแงประสบการณ ความเชื่อ ความพรอมของศัลยแพทย เครื่องมือ และสถานที่ ใหการรักษา รวมทั้งปจจัยจากญาติ ตัว
ผูปวยเอง ความเสี่ยงตอการดมยาสลบและระยะเวลาในการผาตัด underlying diseases เปนตน จากการศึกษาที่ผานมา
แมวาการผาตัด Simple small burr-hole drainage จะใชเวลานอยที่สุดในการผาตัด13 และในบางครั้งสามารถทําภายใต
Local anesthesia แตผลลัพธในแงของการเกิด Re-bleeding และ adequate drainage เมื่อเทียบกับการผาตัด Minicraniotomy remove subdural hematomaนั้นมีประสิทธิภาพนอยกวา ในขณะที่ความเสี่ยงจากการผาตัด ระยะเวลาใน
การนอนโรงพยาบาล และภาวะแทรกซอนไมมีความแตกตางกัน 12 ในการศึกษานี้พบวาผูปวยที่ไดรับการผาตัด Minicraniotomy remove subdural hematoma and insertion of subdural close system drainage มีอัตรา Full recovery
86.36 % ซึ่งไมแตกตางจากการศึกษาในอดีต (80-90%) และพบมีการเกิด Re-bleeding ที่ต่ําเพียง 4.54 % เทียบกับ
การศึกษาในอดีตที่พบ 3.7-21.5%14-17 และไมมีผูปวยเสียชีวิตระหวางการผาตัด เทียบกับการศึกษาในอดีตพบ 1-10 %
มีระยะเวลาในการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ 1 อาทิตย ไมพบ Post operative seizure, meningitis,
hydrocephalus และ wound complication แตอยางไรก็ตามแตการศึกษาในครั้งนี้ไมพบความแตกตางในดานลักษณะ
ของผูปวยความรุนแรงของโรคแตในแงมุมทางเทคนิกการผาตัดแลวพบวามีผลลัพธที่ดีกวา และมีภาวะแทรกซอนที่
นอยกวา ดังนั้น การผาตัดนี้จึงสามารถยอมรับไดและสามารถนําไปใชอยางแพรหลายตอไป
สรุป
การผาตัด Sub-acute to Chronic subdural hematoma ดวยวิธี Mini-craniotomy remove subdural hematoma
and insertion of subdural close system drainage มีโอกาสเกิด Re-bleeding ต่ํา การผาตัดไมยุงยาก ใชเวลาในการผาตัด
ไมนาน ผูปวยสามารถ recovery ไดเร็ว ระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและ morbidity and mortality ไมแตกตาง
จากการผาตัด simple burr-hole drainage ดังนั้นจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ดี สําหรับการรักษาผูปวยตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณและเจาหนาที่ทุกทาน

»‚·Õè 18 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

เอกสารอางอิง
1. Wilberger JE. Pathophysiology of evolution and recurrence of chronic subdural hematoma. Neurosurgery clinics
of North America. 2000 Jul;11(3):435-8.
2. Haines DE, Harkey HL, al-Mefty O. The "subdural" space: a new look at an outdated concept. Neurosurgery.
1993 Jan;32(1):111-20.
3. Yamashima T, Friede RL. Why do bridging veins rupture into the virtual subdural space? Journal of neurology,
neurosurgery, and psychiatry. 1984 Feb;47(2):121-7.
4. Alimehmeti R, Locatelli M. Epidural B cell non-Hodgkin's lymphoma associated with chronic subdural
hematoma. Surgical neurology. 2002 Mar;57(3):179-82.
5. Bergmann M, Puskas Z, Kuchelmeister K. Subdural hematoma due to dural metastasis: case report and review of
the literature. Clinical neurology and neurosurgery. 1992;94(3):235-40.
6. Giuffre R. Physiopathogenesis of chronic subdural hematomas: a new look to an old problem. Rivista di
neurologia. 1987 Sep-Oct;57(5):298-304.
7. Munk PL, Robertson WD, Durity FA. Middle fossa arachnoid cyst and subdural hematoma: CT studies. Journal of
computer assisted tomography. 1988 Nov-Dec;12(6):1073-5.
8. Page AC, Mohan D, Paxton RM. Arachnoid cysts of the middle fossa predispose to subdural haematoma
formation fact or fiction? Acta neurochirurgica. 1988;42:210-5.
9. Pozzati E, Tognetti F, Gaist G. Chronic subdural haematoma from cerebral arteriovenous malformation.
Neurochirurgia. 1986 Mar;29(2):61-2.
10.Lee KS, Bae WK, Doh JW, Bae HG, Yun IG. Origin of chronic subdural haematoma and relation to traumatic
subdural lesions. Brain Inj. 1998 Nov;12(11):901-10.
11.Weigel R, Schmiedek P, Krauss JK. Outcome of contemporary surgery for chronic subdural haematoma:
evidence based review. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry. 2003 Jul;74(7):937-43.
12.Lee JK, Choi JH, Kim CH, Lee HK, Moon JG. Chronic subdural hematomas : a comparative study of three types
of operative procedures. Journal of Korean Neurosurgical Society. 2009 Sep;46(3):210-4.
13.Aoki N. Subdural tapping and irrigation for the treatment of chronic subdural hematoma in adults. Neurosurgery.
1984 May;14(5):545-8.
14.Sambasivan M. An overview of chronic subdural hematoma: experience with 2300 cases. Surgical neurology.
1997 May;47(5):418-22.
15.Asano Y, Hasuo M, Takahashi I, Shimosawa S. [Recurrent cases of chronic subdural hematoma--its clinical
review and serial CT findings]. No to shinkei = Brain and nerve. 1992 Sep;44(9):827-31.
16.Oishi M, Toyama M, Tamatani S, Kitazawa T, Saito M. Clinical factors of recurrent chronic subdural hematoma.
Neurologia medico-chirurgica. 2001 Aug;41(8):382-6.
17.Mori K, Maeda M. Surgical treatment of chronic subdural hematoma in 500 consecutive cases: clinical
characteristics, surgical outcome, complications, and recurrence rate. Neurologia medico-chirurgica. 2001
Aug;41(8):371-81.

7

8

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

»‚·Õè 18 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557

»‚·Õè 18 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

การศึกษาเปรียบเทียบการรักษากระดูกหักบริเวณ subtrochanteric ระหวางอุปกรณ
ยึดตรึงกระดูกแบบ Intramedullary และ Extramedullary device
Intramedullary or Extramedullary fixation in subtrochanteric fracture
สาธิต พรพัฒนารักษ, พ.บ.*

Abstract
Background : Subtrochanteric femur fractures are not as common as femoral neck fractures or intertrochanteric hip
fractures, and have their own management pitfalls and problems. However, studies showed high failure rates. The
question of intramedullary or extramedullary devices are better has been long debated.
Objective : To compare intramedullary devices with extramedullary devices for subtrochanteric fractures in adults.
Study design : Review article
Material and method : Biomechanic articles and result of subtrochanteric fractures treatment reports were
identified from Cochrane, medline, embase and other sources. Then devided into groups depending on the type of
study and management described.
Result : The only advantages of intramedullary devices is earlier return to function in unstable fractures.
Conclusion : Intramedullary devices may be better only in patients who are unable to comply with postoperative
weight-bearing restrictions.
Keywords : subtrochanteric fractures, hip, surgery

* นายแพทยชํานาญการ กลุมงานศัลยกรรมกระดูกและขอ โรงพยาบาลสุโขทัย
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บทคัดย่อ
ความเป็ นมา : กระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric พบได้ไม่บ่อยเท่า บริ เวณ neck และ intertrochanteric ของกระดูก
ต้นขา แต่มีความยุง่ ยากในการรักษา และพบภาวะแทรกซ้อนสู ง การรักษาโดยการผ่าตัดยังคงเป็ นทีถกเถียงกันถึง
การเลือกชนิดอุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูก
วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาเปรี ยบเทียบการรักษากระดูกหักบริ เวณ Subtrochanteric ระหว่างอุปกรณ์แบบ intramedullary
และ extramedullary
รู ปแบบการศึกษา : การศึกษาแบบทบทวนวิชาการ
วิธีการศึกษา : โดยการรวบรวมข้อมูลทางชีวกลศาสตร์ และผลการรักษาผูป้ ่ วยกระดูกหัก บริ เวณ subtrochanteric ด้วย
อุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูกรู ปแบบต่างๆ ทังชนิด intramedullary และ extramedullary device จากวารสารและตําราทาง
การแพทย์เพือนํามาศึกษาและวิเคราะห์
ผลการศึกษา : พบว่าอุปกรณ์แบบ intramedullary มีประโยชน์ในการใช้งานภายหลังผ่าตัดช่วง สัปดาห์แรกเหนือกว่า
อุปกรณ์แบบ extramedullary เพียงปัจจัยเดียว
สรุ ป : อุปกรณ์แบบ intramedullary อาจมีประโยชน์กบั ผูป้ ่ วยบางกลุ่มทีไม่สามารถจํากัดการลงนําหนักช่วงแรกหลัง
การผ่าตัดเหนื อกว่าอุปกรณ์แบบ extramedullary
คําสํ าคัญ : กระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric, สะโพก, การผ่าตัด
ความเป็ นมา
กระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric ยังคงเป็ นตําแหน่งทียุง่ ยากในการรักษา เนื องจากแรงดึงจากกล้ามเนือทีเกาะ
กับชินกระดูกส่ วนต้น ร่ วมกับลักษณะการแตกของกระดูกทีไม่มนคง
ั ความเค้นหนาแน่นสู ง ( high - stress concentration)
และเลือดทีไปเลียงบริ เวณดังกล่าวน้อย ส่ งผลให้มีโอกาสเกิดกระดูกต่อไม่ติด (nonunion) ในขณะทีการรักษาโดย
การผ่าตัดอาจไปทําลายเนื อเยือเกียวพันทีเกาะตําแหน่งทีกระดูกหัก ส่ งผลให้การติดของกระดูกยากยิงขึน
ลักษณะการเคลือนของกระดูกทีหักจะเป็ นลักษณะ flexion, abduction และ external rotation ของกระดูก
ชินต้น เป็ นผลจากแนวแรงดึงของกล้ามเนือ และการลงนําหนัก ซึ งเมือได้รับการจัดเรี ยงกระดูกให้เข้าทีโดยการผ่าตัด
ทีไม่ดีพอ ก็จะส่ งผลให้เกิดแรงเค้นทีอุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูก (implant) และความล้มเหลวของอุปกรณ์(implant failure)
ตามมา โดยเฉพาะถ้าอุปกรณ์ทีใช้ไม่สามารถยึดตรึ งกระดูกได้แข็งแรงเพียงพอ และผูป้ ่ วยไม่มีการจํากัดการลงนําหนัก
อย่างเคร่ งครัด เป็ นปั จจัยทําให้กระดูกติดช้า(delay union) กระดูกติดผิดรู ป (malunion) หรื อกระดูกต่อไม่ติด(nonunion)
การแบ่งกลุ่มกระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric ประกอบไปด้วย Russell-Taylor classification, Seinsheimer
classification1, AO/OTA classification ซึ งต่างก็มีแนวทางของตนเอง แต่ยงั ไม่มีวธิ ี ไหนทีบ่งบอกแนวทางการรักษา
และผลลัพธ์ของการรักษาทีได้ 2, 3
หลักการรักษาของกระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric ยังคงเหมือนแนวทางการรักษากระดูกหักทีไม่ได้ผา่ น
เข้าข้อของรยางค์ส่วนล่าง ประกอบด้วยการเตรี ยมตัวก่อนการผ่าตัด การวางแผนการผ่าตัด การจัดท่า การจัดเรี ยงชิน
กระดูกหัก การยึดตรึ งชินกระดูก โดยทําลายเนือเยือเกียวพันโดยรอบให้นอ้ ยทีสุ ด และแนวทางการทําการภาพบําบัด
หลังผ่าตัด ทางเลือกในการรักษาโดยวิธีผา่ ตัดในปั จจุบนั ยังเป็ นทีถกเถียงกันระหว่างการรักษาด้วยการผ่าตัดใส่
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intramedullary nail device เช่น cephalomedullary nail 4, 5 ทังชนิดจุดเข้าที piriformis fossa และ greater trochanter
หรื อ extramedullary plate device เช่น blade plate, sliding hip screws, locking plate
ปัจจุบนั ยังไม่มีงานวิจยั ทีมีความน่าเชือถือของหลักฐานระดับที ( level I study ) ทีเปรี ยบเทียบการรักษา
กระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric ส่ วนงานวิจยั ระดับที มีเพียงเล็กน้อย และไม่สามารถแสดงให้เห็นผลต่างของ
การรักษาทัง วิธีได้อย่างมีนยั สําคัญ ในขณะทีงานวิจยั ระดับที และ เป็ นงานวิจยั เชิงพรรณนาถึงผลการรักษาด้วย
อุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูกเพียงชนิดใดชนิดหนึง ซึ งมักรายงานผลการรักษาทีดีเยียม โดยไม่พบภาวะแทรกซ้อน - ซึงมี
ส่ วนช่วยเพียงเล็กน้อยในการตัดสิ นตัดสิ นใจเลือกอุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูก นอกจากนียังมีกลุ่มผูป้ ่ วยทีมีขอ้ จํากัดใน
การเลือกอุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูก เช่น ในผูป้ ่ วยทีเคยได้รับการผ่าตัด และใส่ อุปกรณ์บริ เวณกระดูกต้นขา ผ่าตัดเปลียน
ข้อเข่าเทียม กระดูกต้นขาผิดรู ป หรื อเด็กที growth plate ยังมีการเจริ ญเติบโต ซึง fixed-angle plate เป็ นอุปกรณ์
ยึดตรึ งกระดูกทีเหมาะสมกว่า และในผูป้ ่ วยทีมีกระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric ร่ วมกับการทําลายเนือเยือเกียวพัน
บริ เวณต้นขาด้านนอกมาก กระดูกหักทีแตกเป็ นชินเล็กหลายชิน (comminuted fracture) มีการแตกของกระดูกเป็ น
ท่อน (segmental fracture) หรื อกระดูกหักในกระดูกทีเป็ นโรคอยูก่ ่อน (pathologic fracture)12 การรักษาด้วย
cephalomedullary nail ก็เป็ นอุปกรณ์ยึดตรึ งกระดูกทีเหมาะสมกว่า ดังนัน จึงเป็ นการยากทีจะทํางานวิจยั แบบสุ่ ม
(randomized trial) ในกระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric
ขันตอนการดําเนินการ
การศึกษานีเป็ นการศึกษาโดยการทบทวนวิชาการ ( review article) โดยการรวบรวมข้อมูลทางชีวกลศาสตร์
และผลการรักษาผูป้ ่ วยกระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric ด้วยอุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูกรู ปแบบต่างๆ ทังชนิ ด intramedullary
และ extramedullary device จากวารสารและตําราทางการแพทย์เพือนํามาศึกษาวิเคราะห์ให้สามารถนําความรู้ทีได้
ไปใช้ประโยชน์ได้จริ งในการรักษา และเลือกอุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูกหักบริ เวณดังกล่าว
ผลการศึกษา
การศึกษาทางชีวกลศาสตร์ เปรียบเทียบระหว่าง plate และ nail
การยึดตรึ งกระดูกในอุดมคติ อุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูกจะต้องสามารถทนแรงกระทําทางสรี รวิทยา (physiologic load)
ในการทํากายภาพบําบัดหลังผ่าตัดได้ โดยการยืนด้วยขาข้างเดียวจะมีแรงกระทําประมาณ N ผ่านกระดูกต้นขาแต่ใน
การทํากิจวัตรประจําวันจะทําให้แรงกระทํานี เพิมขึน - เท่า ซึงการศึกษาจากศพ โดย Tencer และคณะ เปรี ยบเทียบ
อุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูก ชนิด พบว่า plate device (compression hip screw, AO angled blade plate) ทนแรงกระทําใน
แนวบิดหมุน (torsion) ได้ดีกว่า nail device ในกระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric ชนิดมันคง และไม่มนคง
ั แต่ plate
device ทนแรงกระทําแนวตัง (axial load) ได้เพียง
N ในขณะที nail device ทนแรงกระทําได้ 3000 N ใน
กระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric ชนิดไม่มนคง
ั และการศึกษาจากศพ โดย Haynes และคณะ ศึกษา กระดูกหักที
บริ เวณ subtrochanteric ถึง intertrochanteric ในกระดูกทีแข็ง พบว่า Dynamic hip screw (DHS) ทนแรงกระทําแนวตัง
ได้
N ขณะที Gamma nail (GN) ทนแรงกระทําได้
N และในกระดูกทีเปราะกว่า พบว่า DHS ทนแรง
กระทําแนวตังได้
N ขณะที GN ทนแรงกระทําได้
N โดยรู ปแบบความเสี ยหายจะพบการถอนของ lateral
plate and screw ใน DHS ในขณะที GN จะพบการหักบริ เวณ distal locking screw จากทัง การศึกษาสรุ ปได้วา่
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nail device สามารถทนแรงกระทําแนวตังได้มากกว่า plate device ในกระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric ในการศึกษา
จากศพ ซึ งไม่สามารถบอกถึงผลกระทบจากแรงกระทําของกล้ามเนือและผลต่อการติดของกระดูกได้
การศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบระหว่าง plate และ nail
ในทางคลินิกพบการศึกษาเปรี ยบเทียบอุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูกทัง แบบสุ่ มถึงผลการรักษาน้อยโดย Ekstorm
และคณะ ทําการศึกษาในผูป้ ่ วยกระดูกหักทีบริ เวณ pertrochanteric จํานวน ราย ซึงมีผปู้ ่ วยกระดูกหักทีบริ เวณ
subtrochanteric ร่ วมด้วย โดยผูป้ ่ วยกลุ่มนีได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูก proximal femoral nail ( PFN )
จํานวน ราย และ Medoff sliding plate (MSP) จํานวน ราย พบข้อดีของ PFN ในเรื องของระยะเวลาการผ่าตัด
การเสี ยเลือด และความสามารถในการเดินได้ เมตรที สัปดาห์ ขณะที MSP มีระยะเวลาการใช้ fluoroscope สันกว่า
โดยไม่พบความแตกต่างของภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัด ความสามารถในการเดินที และ เดือน ระยะเวลานอน
โรงพยาบาล การให้เลือด การติดเชือ และอัตราการเสี ยชีวติ
Goldhagenและคณะ ทําการศึกษาแบบสุ่ มในผูป้ ่ วยกระดูกหักทีบริ เวณ pertrochanteric จํานวน ราย
ซึงรวมผูป้ ่ วย subtrochanteric จํานวน ราย ในการศึกษา โดยใช้อุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูก GN 7 ราย และ Compression
hip screw (CHS) 5 ราย พบระยะเวลาการผ่าตัดสันกว่าใน GN อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (82 กับ 99 นาที) ขณะที
ระยะเวลาการใช้ fluoroscope ระยะเวลานอนโรงพยาบาล การเสี ยเลือด การให้เลือด functional outcomes และ
อัตราการเสี ยชีวติ ไม่แตกต่างกัน
ราย โดยมี
Miedelและคณะ17 ทําการศึกษาแบบสุ่ มในผูป้ ่ วยกระดูกหักทีบริ เวณ pertrochanteric จํานวน
ผูป้ ่ วยกระดูกหักทีบริ เวณ subtrochanteric ราย ได้รับการรักษาแบบสุ่ มระหว่าง standard gamma nail (SGN) ราย
และ MSP 12 ราย พบว่า SGN ให้ผลการรักษาทีดีกว่าในแง่ของการจัดเรี ยงกระดูกระหว่างผ่าตัด การเคลือนของ
กระดูกทีจัดเรี ยงไว้จากเดิมภายหลังการผ่าตัด การเสี ยเลือด และอัตราการเสี ยชีวติ โดยระยะเวลาผ่าตัด การให้เลือด
การติดเชือ ระยะเวลานอนโรงพยาบาล และ functional outcome ไม่แตกต่างกัน
Parker และ Handoll 18 รายงานใน Cochrane review เปรี ยบเทียบผลการรักษากระดูกหักทีบริ เวณ pertrochanteric
ระหว่าง cephalocondylic intramedullary nail และ extramedullary implant ในผูใ้ หญ่ สรุ ปว่า cephalocondylic
intramedullary nail อาจจะมีขอ้ ได้เปรี ยบเหนือกว่าในกระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric หรื อ unstable trochanteric
fracture แต่ในกระดูกหักชนิ ด stable trochanteric fracture ไม่พบผลการรักษาทีแตกต่างระหว่างอุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูก
ทัง 2 แบบ ยกเว้นภาวะแทรกซ้อนกระดูกต้นขาส่ วนกลางหักระหว่างผ่าตัด และหลังการผ่าตัดใน cephalocondylic
intramedullary nail ซึ งยังต้องทําการศึกษาเพิมเติมใน cephalocondylic intramedullary nail แบบใหม่วา่ จะช่วยลด
การเกิดภาวะแทรกซ้อนนีได้หรื อไม่ จึงแนะนําให้ใช้ sliding hip screw ใน stable trochanteric fracture19, 20
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการรั กษาด้ วย nail ชนิดต่ างๆ
การหักของกระดูกต้นขาส่ วนกลางภายหลังจากการใส่ อุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูกแบบ short intramedullary ทําให้
เกิดการออกแบบอุปกรณ์ยดึ ตรึ งแบบใหม่ รวมถึงแนวทางการรักษาทีมีความพยายามในการรักษากระดูกหักบริ เวณนี
ด้วยอุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูกแบบ long intramedullary เพือลดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว ซึง Kraemer และคณะ ได้
ทําการศึกษาจากศพเปรี ยบเทียบระหว่าง Russel-Taylor reconstruction nail, short intramedullary hip screw และ long
intramedullary hip screw ในกระดูกหัก subtrochanteric fracture ชนิดไม่มนคง
ั ขณะทีมีแรงกระทํา nondestructive
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cyclic load ในแนว axial พบว่า reconstruction nail และ short IMHS ตัวอุปกรณ์สามารทนแรงกระทําได้มากกว่า
กว่า long IMHS ในขณะที load to failure ของ reconstruction nail มีค่าสู งสุ ด เป็ นลักษณะการถอน/ตัดของ femural
head screw ส่ วน short IMHS เกิดการหักของกระดูกต้นขาส่ วนกลาง (femural shaft fracture)
และการศึกษาจากศพโดย Wheeler และคณะ ใน unstable subtrochanteric fracture เปรี ยบเทียบระหว่าง
cephalomedullary nail 3 ชนิด คือ Richards Russel-Taylor reconstruction nail, Synthes spiral blade nail และ
Zimmer ZMS nail พบว่า ใน Richards และ Zimmer nail มี axial load to failure สู งกว่า Synthes nail โดย Ricahrds
nail จะเกิดการหักของกระดูกต้นขาส่ วนปลายบริ เวณรู interlocking screw ส่ วน Zimmer จะเกิดการงอของ nail
ส่ วนต้น และ Synthes จะเกิดการงอของ spiral blade และกระดูกต้นขาส่ วนคอหัก (femural neck fracture)
แต่ในทางคลินิก Starr และคณะ รายงานข้อมูลผูป้ ่ วยกระดูกหักบริ เวณ pertrochanteric ทีได้รับการรักษา
โดยการใส่ nail ชนิดจุดเข้าบริ เวณ piriformis fossa กับ trochanteric แบบต่างๆ รายงานว่าไม่พบข้อแตกต่างของตัวชี วัด
และผลการรักษา ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด
จากข้อมูลข้างต้น พอจะสรุ ปได้วา่ การรักษาผูป้ ่ วยกระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric ด้วย nail นัน ไม่พบ
ความแตกต่างระหว่าง nail ชนิดต่างๆ ทางคลินิก แต่แนะนําใช้เลือกใช้ nail แบบยาว เพือลดภาวะแทรกซ้อนการหัก
ของกระดูกต้นขาส่ วนกลาง
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการรักษาด้ วย plate ชนิดต่ างๆ
มีการใช้ plate หลากหลายชนิดในการรักษากระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric ทัง blade plate 95° และ 135°
sliding hip screw, biaxial sliding constructs และ locking plate ซึ งโดยส่ วนใหญ่ ยังไม่มีการศึกษาเพือเปรี ยบเทียบ
ระหว่าง plate ชนิดต่างๆ ทังในแง่ชีวกลศาสตร์หรื อผลของการรักษา
Tencerและคณะ รายงานผลการทดลองยึดตรึ งกระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric ด้วยอุปกรณ์ยดึ ตรึ งต่างๆ
ในศพ ซึ งไม่พบความแตกต่างระหว่าง 150° hip screw และ95° blade plate ในส่ วนของความทนต่อแรงกระทําใน
แนวตัง และบิดหมุน
ส่ วนการศึกษาผลของการรักษา Madsen และคณะ รายงานผลการรักษาทางคลินิกของกระดูกหักบริ เวณ
pertrochanteric แบบสุ่ มเปรี ยบเทียบระหว่างอุปกรณ์ DHS ร่ วมกับ trochanteric side plate และ CHS พบว่า DHS
ร่ วมกับ trochanteric side plate มีการเคลือนของกระดูกทีจัดเรี ยงไว้จากเดิมภายหลังการผ่าตัด และการถอนของ
lag screw น้อยกว่า CHS ในขณะที Lunsjoและคณะ ก็รายงานว่าพบความล้มเหลวของอุปกรณ์ MSP น้อยทีสุ ด
เมือเปรี ยบเทียบกับอุปกรณ์ DHS, DHS ร่ วมกับ trochanteric side plate และ dynamic condylar screw
จากข้อมูลงานวิจยั ทียังค่อนข้างน้อย ทําให้ยงั ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่า อุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูกแบบ
plate ชนิดใดมีความเหมาะสมทีสุ ดกับกระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric แต่พอจะสรุ ปได้วา่ อุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูก
แบบ plate ทีได้รับการออกแบบใหม่ภายหลังทีมีการยึดชินกระดูกส่ วนต้นบริ เวณข้อสะโพกแข็งแรงกว่าจะพบความ
ล้มเหลวของอุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูกน้อยกว่า
บทวิเคราะห์
ในปั จจุบนั ทีมีการแนะนําให้ใช้อุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูก intramedullary แบบยาว แทนแบบสันทีพบภาวะแทรกซ้อน
การหักของกระดูกต้นขาส่ วนกลาง อาจทําให้ขอ้ ได้เปรี ยบอย่างมีนยั สําคัญในเรื องของระยะเวลาการผ่าตัด , อาจไม่มีผล
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เนืองจากต้องเสี ยเวลาในการยึดส่ วนปลาย nail และถึงแม้จะพบว่าอุปกรณ์แบบ plate จะมีการเสี ยเลือดมากกว่า แต่ก็
ไม่พบความแตกต่างทางคลินิกในแง่ของการต้องให้เลือดชดเชยเมือเทียบกับ nail 15, 17
ดังนัน ประโยชน์ทีคาดว่าน่าจะได้รับจากอุปกรณ์แบบ nail เมือเทียบกับแบบ plate คือ ความสามารถในการเดิน
และการใช้งานในช่วงแรกภายหลังการผ่าตัด ซึ งอาจมีความสําคัญกับผูป้ ่ วยบางกลุ่มทีไม่สามารถจํากัดการลงนําหนัก
ช่วงแรกหลังการผ่าตัด เช่น ผูป้ ่ วยทีมีพยาธิสภาพทางระบบประสาท เป็ นต้น ในกระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric แบบไม่
มันคงเมือดูจากงานวิจยั ทางชี วกลศาสตร์ , และผลการรักษาทางคลินิก
ขณะเดียวกันกับทีพบความล้มเหลวของอุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูกบริ เวณ subtrochanteric มีความสัมพันธ์อย่าง
มากกับการจัดเรี ยงกระดูก (varus malreduction) และการยึดตรึ งชินกระดูกส่ วนต้นบริ เวณข้อสะโพกอย่างเหมาะสม
(inaccurate screw placement) 15 ดังนันความคุน้ เคยต่ออุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูกนันๆ ของแพทย์ผทู ้ าํ การผ่าตัดรักษา
อาจมีความสําคัญไม่ยงหย่
ิ อนไปกว่าชนิดของอุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูกทีเลือกใช้
ตาราง 1
Recommendation

Level of evidence

1. ผูป้ ่ วยกระดูกหักแบบ subtrochanteric สามารถรักษาโดย B
การผ่าตัดด้วยอุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูกแบบ intramedullary
หรื อ fixed-angle device ก็ได้
2. ไม่ควรใช้อุปกรณ์ยดึ ตรึ งกระดูก intramedullary แบบสัน
ในการรักษากระดูกหักบริ เวณ subtrochanteric
C
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ความแมนยําของการตรวจแมมโมแกรมเพื่อวินิจฉัยโรครวมกับอัลตราซาวดในโรงพยาบาลสุโขทัย :
คาพยากรณผลบวกการรายงานผลแบบไบแรดสระดับ 4 และ 5
Accuracy of diagnostic mammogram with ultrasound in Sukhothai Hospital : Positive predictive
valve of Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS) categories 4 and 5
วิมล อินสวน, พ.บ.*

Abstract
Background : Breast cancer is the most common cancer in women worldwide. Mammogram is a well known and
effective tool for detecting early breast cancer. The accuracy of diagnostic mammogram with ultrasound has not
been studied in Sukhothai Hospital.
Objective : To determine the accuracy of mammographic report according to the BIRADS categories 4 and 5 in
Sukhothai Hospital.
Research design : Descriptive retrospective study.
Setting : Sukhothai Hospital.
Material and methods : Total 796 women who had performed diagnostic mammogram with ultrasound between
January 2012 and December 2013 were analyzed. Statistics using percentage and the positive predictive valve (PPV)
for breast cancer detection were calculated.
Results : There are 130 patients with diagnosis BIRADS categories 4 and 5. Sixty nine patients were pathologically
proven case of breast cancer. The PPV for breast cancer was 61.1% in category 4 and 100% in category 5. Mass,
with or without microcalcifications, was the most common imaging abnormality. The most common histological
diagnosis of malignancy was invasive ductal carcinoma.
Conclusion : The BIRADS reporting in Sukhothai Hospital has the same accuracy as other institutions and high
successful for predicting the chance of malignancy.
Keywords : BIRADS, Breast cancer, Mammogram, Ultrasound

* นายแพทยชํานาญการ กลุมงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
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บทคัดย่อ
ภูมิหลัง : มะเร็ งเต้านมเป็ นมะเร็ งทีพบได้บ่อยทีสุ ดเป็ นอันดับ ในผูห้ ญิงทัวโลก การตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรม
เป็ นทีใช้กนั อย่าแพร่ หลายในการคัดกรองโรค และวินิจฉัยมะเร็ งเต้านม ยังไม่มีรายงานความแม่นยําของการรายงาน
ผลตรวจแมมโมแกรมในการวินิจฉัยโรคมะเร็ งเต้านมในโรงพยาบาลสุ โขทัย
วัตถุประสงค์ : เพือวิเคราะห์ความถูกต้องแม่นยําในการรายงานผลแมมโมแกรม แบบไบแรดส์ในโรงพยาบาลสุ โขทัย
ว่าแตกต่างจากรายงานอืนๆ หรื อไม่
รู ปแบบการศึกษา : เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง
สถานทีศึกษา : โรงพยาบาลสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย
วิธีการศึกษา : วิเคราะห์ขอ้ มูลย้อนหลังของผลการตรวจแมมโมแกรม เพือวินิจฉัยโรคร่ วมกับอัลตราซาวด์ และเวชระเบียน
ตังแต่ มกราคม
– ธันวาคม
ทังหมด คน ใช้สถิติร้อยละและค่าพยากรณ์ผลบวก (positive predictive
valve, PPV)
ผลการศึกษา : ผูป้ ่ วยได้รับการรายงานผล BIRADS และ ทังหมด ราย มี ราย ทีผลพยาธิวทิ ยาเป็ นมะเร็ งเต้านม
ค่าพยากรณ์บวกของ BIRADS = . % BIRADS = % ลักษณะภาพรังสี พบเป็ นมะเร็ งมากทีสุ ด คือ ก้อนทีมี
และไม่มีหินปูน มะเร็ งทีพบมากทีสุ ด คือ invasive duceal carcinoma
สรุ ป : การรายงานผลแมมโมแกรม แบบไบแรดส์ในโรงพยาบาลสุ โขทัยมีความถูกต้องแม่นยํา และมีประโยชน์เพือ
คาดการณ์โอกาสการเป็ นมะเร็ งได้สูง
คําสํ าคัญ : ไบแรดส์, โรคมะเร็ งเต้านม, แมมโมแกรม, อัลตราซาวด์
บทนํา
มะเร็ งเต้านมเป็ นมะเร็ งทีพบได้บ่อยทีสุ ดเป็ นอันดับ ในผูห้ ญิงทัวโลก สถิติการเป็ นมะเร็ งเต้านมในประเทศ
เป็ น . ต่อแสนในปี
และเป็ นสาเหตุการเสี ยชีวติ ของผูห้ ญิงไทย
ไทยเพิมขึนทุกปี จาก . ต่อแสนในปี
มากทีสุ ด โดยสาเหตุทีแท้จริ งทีทําให้เกิดมะเร็ งเต้านมยังไม่มีใครทราบ ปั จจัยเสี ยงของโรคมะเร็ งเต้านม ได้แก่ อายุ
พันธุ กรรมทีก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ เช่น ยีนส์ BRCA1 และ BRCA2 2 ปริ มาณฮอร์ โมนเอสโตรเจน แอนโดรเจน
และ growth factor ทีมากเกิน ปัจจัยด้านการเจริ ญพันธุ์ เช่น การมีประจําเดือนก่อนวัยปกติ การมีอายุมากเมือมีบุตร
คนแรก การไม่มีบุตร และการไม่เลียงบุตรด้วยนมมารดา เป็ นต้น 3-5 นอกจากนี การคัดกรองปั จจัยเสี ยงทีมีความสัมพันธ์
อย่างมากกับการเกิดมะเร็ งเต้านม คือ แมมโมแกรม โดยพบว่า ผูท้ ีมีความหนาแน่นของแมมโมแกรมสู ง ( - %) มี
โอกาสเสี ยงทีจะเป็ นมะเร็ งเต้านมได้ถึง - เท่า เมือเทียบกับผูท้ ีมีความหนาแน่นของแมมโมแกรมตํา ผูห้ ญิงทุกคน
เสี ยงต่อการเป็ นมะเร็ งเต้านม อาการของมะเร็ งเต้านม % จะมีลกั ษณะเป็ นก้อน การตรวจภาพรังสี เต้านมหรื อ
แมมโมแกรม (mammogram) เป็ นวิธีการตรวจคัดกรอง และวินิจฉัยมะเร็ งเต้านมทีนับว่ามีประสิ ทธิ ภาพทีสุ ด ( gold
standard) สามารถช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็ งเต้านมได้ อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยมะเร็ งเต้านมจากแมมโมแกรมอาจจะ
ไม่เห็นสิ งผิดปกติ มีหลายการศึกษาพบว่า โอกาสเกิดผลลบลวงมากถึง - % 8-12 การเกิดผลลบลวงอาจเกิดจาก
ลักษณะ dense parenchyma 13 เนืองจากลักษณะเนือนมของผูห้ ญิงไทยมีความหนาทึบ จึงต้องใช้การทําอัลตราซาวด์
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เพือช่วยในการวินิจฉัยหรื อยืนยันว่าสิ งทีพบผิดปกติ ข้อมูลในประเทศไทยพบว่าการวินิจฉัยมะเร็ งเต้านมจากแมมโมแกรม
ร่ วมกับการตรวจอัลตราซาวด์ดว้ ยมีผลลบลวงเหลือเพียง - % 14
American College of Radiology (ACR) ได้กาํ หนดระบบไบแรดส์ ( Breast Imaging Reporting and Data
System, BIRADS) ใช้รายงานผลการตรวจแมมโมแกรมขึนในปี พ.ศ.
เพือประโยชน์ในการสื อสารระหว่างรังสี แพทย์
และแพทย์ผตู้ รวจรักษา ซึ งมีการปรับปรุ งล่าสุ ดเมือปี
โดยแบ่งเป็ นสเกลตัวเลข ตามระดับต่างๆดังตารางต่อไปนี
ตาราง 1 แสดงค่ าไบแรดส์ (BIRADS) และความหมายของไบแรดส์ ในระดับด่ างๆ
ค่ าไบแรดส์
ความหมาย
BIRADS 1
BIRADS 2
BIRADS 3

BIRADS 4
BIRADS 5

BIRADS 6

ไม่พบสิ งผิดปกติใดๆ เพียงแต่ควรกลับมาตรวจใหม่ตามระยะเวลา ผูห้ ญิงทีอายุ ปี ขึน
ไป ควรตรวจมะเร็ งเต้านมปี ละ ครัง
ตรวจพบก้อนหรื อสิ งผิดปกติแต่ไม่ใช่ระเร็ ง (benign) ซึงไม่ตอ้ งกังวลและควรมาตรวจซํา
ในอีก ปี
ตรวจพบก้อนหรื อสิ งผิดปกติ มีความเป็ นไปได้มากกว่า % ทีไม่ใช่กอ้ นมะเร็ ง
(probably benign) หรื อมีโอกาสจะเป็ นมะเร็ งได้ ร้อยละ แต่ควรต้องมาตรวจซําในอีก
เดือน
ตรวจพบก้อนหรื อสิ งผิดปกติ ซึงสงสัยว่าน่าจะเป็ นมะเร็ ง ( - %) แพทย์จะพิจารณาส่ง
ชินเนือเพือตรวจอีกครัง
ตรวจพบก้อนหรื อสิ งผิดปกติ ซึงสงสัยอย่างมาก (high suspicious) ว่าน่าจะเป็ นมะเร็ ง ซึง
BIRADS ค่อนข้างมีความน่าจะเป็ นมะเร็ งสูง (มากกว่า %) จึงจําเป็ นต้องส่งชินเนือ
เพือยืนยันผลการตรวจอีกครัง
ก้อนมะเร็ งได้รับการยืนยันเรี ยบร้อยแล้วจากการส่งตรวจชินเนือแล้ว ส่วนใหญ่ใช้ในการ
ติดตามผลการรักษา

โรงพยาบาลสุ โขทัย เริ มมีการตรวจเต้านมด้วยเครื องแมมโมแกรม เพือวินิจฉัยโรคร่ วมกับอัลตราซาวด์ และ
รายงานผลแบบไบแรดส์ ตังแต่เดือนกันยายน พ.ศ.
ยังไม่มีรายงานความแม่นยําของการรายงานผลตรวจ
แมมโมแกรมในการวินิจฉัยโรคมะเร็ งเต้านม
วัตถุประสงค์
เพือศึกษาค่าพยากรณ์ผลบวก (Positive Predictive Value, PPV) ในการตรวจพบมะเร็ งเต้านมทีรายงานผล
แบบไบแรดส์ ( Breast Imaging Reporting and Data System, BIRADS) category 4 และ ด้วยวิธีการตรวจ
แมมโมแกรมร่ วมกับอัลตราซาวด์ ว่าแตกต่างจากรายงานอืนๆหรื อไม่
วิธีการศึกษา
การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนของผูป้ ่ วยทีได้รับการตรวจ
แมมโมแกรม เพือการวินิจฉัยโรคร่ วมกับอัลตราซาวด์ในโรงพยาบาลสุ โขทัย ตังแต่ มกราคม
- ธันวาคม
วิเคราะห์ขอ้ มูลรายงานผลตรวจระบบไบแรดส์ และ ทีได้รับการตรวจชินเนือว่าเป็ นมะเร็ งเต้านม ใช้สถิติร้อยละ
และค่าพยากรณ์ผลบวก

19

20

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ

»‚·Õè 18 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557

Kamphaeng Phet Hospital

การตรวจแมมโมแกรมใช้เครื องเอกซเรย์เต้านมรุ่ น dedicated film - screen equipment ( Siemens MAMMOMAT
1000, เยอรมัน) และ the Konica Regius 110 HQ-Computerised Radiography (CR) reader, ญีปุ่ น ถ่ายภาพ 2 ท่ามาตรฐาน คือ
mediolateral oblique (MLO) และ craniocaudal (CC) อาจถ่ายภาพเพิมเติมถ้าจําเป็ นเช่น magnification หรื อ spot compression
ในรายทีสงสัยความผิดปกติหรื อรอยโรคไม่ชดั เจน หลังจากนันผูป้ ่ วยทุกรายจะได้รับการตรวจเต้านมเพิมเติมด้วยคลืนเสี ยง
ความถีสู งโดยใช้ linear probe 5-14 MHz ด้วยเครื อง GE Logiq 500 (GE Medical Systems, Milwaukee, WI) การแปลผลทํา
โดยรังสี แพทย์ทีมี 1 คน รายงานผลตามระบบไบแรดส์ โดยใช้ทงผลการตรวจแมมโมแกรมและอั
ั
ลตราซาวด์ร่วมกัน
คํานวณ ค่าพยากรณ์บวกของ BIRADS 4 และ 5
ผลการศึกษา
การตรวจแมมโมแกรมเพือวินิจฉัยโรคร่ วมกับอัลตราซาวด์ ทังหมด ราย ( ตาราง ) อายุ - ปี เฉลีย
. ปี พบว่า มาด้วยอาการก้อนทีเต้านมมากทีสุ ด ร้อยละ . รองลงมา คือ อาการปวดเต้านมร้อยละ . และมี
ของเหลวออกจากหัวนม ร้อยละ . ชนิดเนือเยือเต้านม (ตาราง ) พบมากทีสุ ด คือ scattered fibrograndular
density รองลงมา คือ ชนิด heterogeneous dense tissue
ตาราง ผลการตรวจแมมโมแกรมเพือวินิจฉัยโรคร่ วมกับอัลตราซาวด์ ตามแต่ ละกลุ่มของไบแรดส์
ค่ าไบแรดส์
จํานวน (ร้ อยละ)
1
169 (21. )
2
384 (48. )
3
10 ( . )
4
5 (.)
5
75 (9.4)
6
6 (0.8)
รวม
79 (100)
ตาราง ความชุกของชนิดเนือเยือเต้ านม
ชนิดเนือเยือเต้ านม
Almost entirely fat
Scattered fibroglandular densities
Heterogeneous dense tissue
Extremely dense tissue
รวม

จํานวน (ร้ อยละ)
( .)
( .)
( .)
( .)
79 (100)

ผูป้ ่ วยทีได้รับการรายงานผลแบบไบแรดส์ 4 และ จํานวน ราย สามารถติดตามเวชระเบียนเพือนํามา
ศึกษาได้ จํานวน ราย มี (58.9%) รายทีทราบผลทางพยาธิวทิ ยาเป็ นมะเร็ งเต้านม และลักษณะแมมโมแกรมที
พบมากทีสุ ด คือ ก้อนมีหรื อไม่มีหินปูน ชนิดทีพบมากทีสุ ด คือ invasive ductal carcinoma ผลการตรวจทางพยาธิ วิทยา ดังตาราง และ

»‚·Õè 18 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

ตาราง ผลการตรวจทางพยาธิวทิ ยาในกลุ่มของไบแรดส์ (จํานวน = )
ผลทางพยาธิวทิ ยา
จํานวน (ร้ อยละ)
Invasive ductal carcinoma
( .)
Invasive lobular carcinoma
(.)
Ductal carcinoma in situ
2(4.3)
Mucinous carcinoma
1(2.2)
Medullary carcinoma
1(2.2)
Intraductal papilloma
2(4.3)
Fibroadenoma
6(13.0)
Fibrocystic change
3(6.5)
Phyllodes
2(4.3)
Abscess
4(8.7)
Metastasis
1(2.2)
มะเร็ งไม่ทราบชนิด**
(10.9)
Benignไม่ทราบชนิด**
(2.2)
Case referไม่ทราบผล
7(15.2)
ไม่มีintervention
3(6.5)
รวม
46(100)
ตาราง ผลการตรวจทางพยาธิวทิ ยาในกลุ่มของไบแรดส์ (จํานวน = )
ผลทางพยาธิวทิ ยา
จํานวน (ร้ อยละ)
Invasive ductal carcinoma
39 (54.9)
Invasive lobular carcinoma
2(2.8)
ไม่ทราบผล (ผูป้ ่ วยส่งตัวมาตรวจ) 24 (33.8)
มะเร็ งไม่ทราบชนิด**
6(8.5)
รวม
71 (100)
** จากใบตอบกลับการส่ งต่ อ

ค่าการพยากรณ์ผลบวก (ตาราง 6) ผูป้ ่ วยทีได้รับการรายงานผลแบบไบแรดส์ และ มีจาํ นวน ราย และ ราย
ทีมีผลพยาธิวทิ ยา พบว่า ผลไบแรดส์ เป็ นมะเร็ งเต้านม ราย มีค่าพยากรณ์บวกร้อยละ . และผลไบแรดส์ ทังหมด
ราย เป็ นมะเร็ งเต้านม มีค่าพยากรณ์บวกร้อยละ คํานวณค่าพยากรณ์บวกของผลไบแรดส์ และ รวมกันได้
ร้อยละ .
ตาราง Positive predictive value ในการตรวจพบมะเร็งเต้ านมของผู้ทได้
ี รับการรายงานผลไบแรดส์ และ
BIRADS category
จํานวนผู้ป่วย
ผลพยาธิวทิ ยาเป็ นมะเร็ง
Positive Predictive
เต้ านม (ราย)
Value (PPV)
4
36
.
5
รวม
83
.
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วิจารณ์
พบว่า มีผปู้ ่ วยทีได้รับการรายงานผลแบบไบแรดส์ และ จากการตรวจแมมโมแกรม เพือวินิจฉัยโรค
ร่ วมกับอัลตราซาวน์ มีจาํ นวน 34 ราย (ร้อยละ 29) จากทังหมด 117 ราย ไม่สามารถติดตามผลตรวจชิ นเนื อ เนืองจาก
มีเครื องตรวจเอกซเรย์เต้านมของโรงพยาบาลสุ โขทัยเพียงแห่งเดียวทีต้องบริ การตรวจผูป้ ่ วยส่ งตัวจากโรงพยาบาล
ภายในจังหวัด เช่น โรงพยาบาลสวรรคโลก และโรงพยาบาลศรี สังวรสุ โขทัย เป็ นต้น บางรายสงสัยมะเร็ งเต้านมก็
ส่ งต่อไปรักษาโรงพยาบาลพุทธชินราชเลย
การศึกษานีมีผปู ้ ่ วยทีรายงานผลแบบไบแรดส์ 4 และ 5 มีผลพยาธิวทิ ยาเป็ นมะเร็ งเต้านม ราย มีค่า
พยากรณ์บวกของไบแรดส์ 4 ร้อยละ . และไบแรดส์ 5 ร้อยละ 100 ซึ งสอดคล้องกับ BIRADS assessment
complete categories ทีไบแรดส์ มีโอกาสเป็ นมะเร็ ง - % และไบแรดส์ มีโอกาสเป็ นมะเร็ งตังแต่ % ขึนไป
เมือเปรี ยบเทียบกับผลการศึกษาอืนในประเทศไทยทีมีรายงานไว้จากโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลลําปาง พบว่า ไบแรดส์ 4 มีค่าพยากรณ์
บวก ร้อยละ 6.2-50 และไบแรดส์ 5 มีค่าพยากรณ์บวกร้อยละ 80-100 16-20 ซึ งผลการศึกษานีค่าพยากรณ์บวกของ
ไบแรดส์ 4 และ 5 ใกล้เคียงกับการศึกษาอืน ค่าพยากรณ์บวกของไบแรดส์ ทีสู ง เนื องจากทังผลแมมโมแกรมและ
อัลตราซาวด์ ต้อง classic for malignancy จึงจะเป็ นไบแรดส์ 5 ส่ วนไบแรดส์ ทีเป็ นมะเร็ งเต้านมดังตัวอย่างผูป้ ่ วยใน
รู ปที 1 ตรวจชิ นเนื อเป็ น invasive ductal carcinoma พบว่า ผลแมมโมแกรมเป็ นก้อนขนาดเล็กทีขอบเขตบางส่ วนไม่
เรี ยบแต่ไม่มีจุดหิ นปูน และอัลตราซาวด์ก็เป็ นก้อน hypoechoic รู ปร่ างค่อนข้างเรี ยบ ซึ งสงสัยว่าน่าจะเป็ นมะเร็ งน้อย
กว่า % หรื อเป็ นไบแรดส์ มากกว่าไบแรดส์ ในการศึกษานีรอยโรคทีไม่ใช่มะเร็ ง แต่ได้รับการวินิจฉัยเป็ น
ไบแรดส์ 4 ทีพบมากทีสุ ด คือ fibroadenoma ส่ วนมะเร็ งเต้านมทีพบบ่อยทีสุ ด คือ invasive ductal carcinoma
สอดคล้องกับการศึกษาอืนๆ18
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รู ปที ผูป้ วยหญิงอายุ ปี คลําพบก้อนเต้านมซ้าย รายงานผลไบแรดส์ ผลพยาธิวทิ ยาเป็ น invasive ductal
carcinoma
ภาพแมมโมแกรมท่า MLO (ก) และ CC (ข) แสดง a partially well-defined mass (~0.7x0.8 cm) in the left outer
lower quadrant and mass-like lesions with skin thickening of keloids in the right upper inner quadrant. No
significant axillary lymphadenopathy. (ค) อัลตราซาวด์แสดง well-defined hypoechoic mass

สรุ ป
การรายงานผลแมมโมแกรมร่ วมกับอัลตราซาวด์แบบไบแรดส์ และ ในโรงพยาบาลสุ โขทัย มีคา่ พยากรณ์
บวก หรื อความถูกต้องแม่นยําใกล้เคียงกับรายงานอืนๆ แต่ยงั ไม่รองรับการตรวจแมมโมแกรมเพือคัดกรองโรค ซึง
สามารถช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็ งได้
เอกสารอ้างอิง
1. Breast cancer surveillance system. [Online]. Available from: URL: http://www.hpc4.go.th/hpd/bcssv2/
2. Wooster R, Bignell G, Lancaster J, Swift S, Seal S, Mangion J, et al. Identifcation of the breast cancer
susceptibility gene BRCA2. Nature. 1995;378:789-92
3. Butler LM, Gold EB, Greendale GA, Crandall CJ, Modugno F, Oestreicher N, et al. Menstrual and
reproductive factors in relation to mammographic density: the Study of Women’s Health Across the Nation
(SWAN). Breast Cancer Res Treat. 2008; 112:165-74.
4. Kelsey JL, Gammon MD, John EM. Reproductive factors and breast cancer. Epidemiol Rev. 1993;15:36-47.
5. Stuebe AM, Willett WC, Xue F, Michels KB. Lactation and incidence of premenopausal breast cancer: a
longitudinal study. Arch Intern Med. 2009; 169:1364-71.
6. Boyd NF, Dite GS, Stone J, Gunasekara A, English DR, McCredie MR, et al. Heritability of mammographic
density, a risk factor for breast cancer. The New England Journal of Medicine. 2002; 347:886-94.
7. วิภาวรรณ อภิวาท. เอกสารงานเสวนา พ่วงนมทีควรรักษ์. [Online]. Available from:
URL:http://www.mahidolchannel.com/downloadview.php?id=27

23

24

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

»‚·Õè 18 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557

8. Kolb TM, Jacob L, Lichy J, Newhouse JH. Comparison of the Performance of Screening Mammography,
Physical Examination, and Breast US and Evaluation of Factors that influence Them; An Analysis of 27,825
Patient Evaluation. Radiology 2002; 225:165-75.
9. Belg WA, Gutierrez L, NessaAiver MS, Carter WB. Bhargavan M, Lewis RS, et al. Diagnositic Accuracy of
Mammography, Clinical Examination, US and MR Imaging in Preoperative Assessment of Breast Cancer.
Radiology 2004; 233;830-49.
10. Kopans DB. Standardized mammographic reporting. RadiolClin North Am 1992; 30:257–61.
11. D’Orsi CJ, Kopans DB. Mammographic feature analysis. SeminRoentgenol 1993; 28:204–30.
12. American College of Radiology. BI-RADS: mammography. In: Breast imaging reporting and data
system:BI-RADS atlas, 4th ed. Reston, VA:American College of Radiology, 2003.
13. American College of Radiology. BI-RADS: ultrasound, 1st ed. In: Breast imaging reporting and data
system: BI-RADS atlas, 4th ed. Reston, VA:American College of Radiology, 2003.
14. Perry N, Broeders M, deWolf C, Tornberg S. European guidelines for quality assurance in mammography
screening. Luxembourg Grand Duchy: Office for Official Publications of the European Communities, 2001.
15. American College of Radiology. BI-RADS: mammography. In: Breast imaging reporting and data
system:BI-RADS atlas, 4th ed. Reston, VA:American College of Radiology, 2003. p. 229-35.
16. Hirunpat S, Tanomkiat W, Khojarern R, et al. Accuracy of mammographic report category according to
BIRADS. J Med Assoc Thai 2005; 88: 62 - 5.
17. Wiratkapun C, Lertsithichai P, Wibulpholprasert B. Positive predictive value of breast cancer in the lesions
categorized as BI-RADS category 5. J Med Assoc Thai 006; 89(8):1253-9.
18. Muttarak M, Kanchana S, Benjaporn C, Neelaya S. The Breast Imaging Reporting and Data System- BIRADS: Positive predictive value of category 4 and 5 lesions. Chiang Mai Med J 2010; 49(3):111-6.
19. Pennapa T. Breast cancer detection in breast imaging reporting and data system (BI-RADS) category 4 and
5 patients at combination of mammography and ultrasonography. Srisaket Surin Buriram Med J
2012;27:1:11-22.
20. Somrat T. Positive predictive value of mammographic report BI-RADS category 4 and 5 correlating with
pathologic results in Lampang hospital. Lampang Med J 2012;33(2);115-126.

»‚·Õè 18 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

การประเมินโครงการตรวจสอบภายในในสั งกัดของสํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร
The evaluation of subsidiary internal auditing project of
Kamphaeng Phet provincial public health office
ทัศนีย ์ พันปี , ศศ.บ.*

Abstract
The purposes of this evaluation were 1) to evaluate Subsidiary internal auditing project of Kamphaeng Phet
provincial public health office in 3 aspects 1.1) to evaluate the input of Subsidiary internal auditing project
of Kamphaeng Phet provincial public health office 1.2) to evaluate the process of Subsidiary internal auditing
project of Kamphaeng Phet provincial public health office 1.3) to evaluate the output of Subsidiary internal
auditing project of Kamphaeng Phet provincial public health office 2) to find the guideline to develop
Subsidiary internal auditing project of Kamphaeng Phet provincial public health office. The respondents consisted
of 126 financial and materials, 49 of Executive directer, and 48 internal auditors. The research instruments was a
questionnaire. The data were analyzed using frequency, mean, standard deviation, content analysis and workshop.
The research findings were as follows :
1. The evaluation of the input of Subsidiary internal auditing project of Kamphaeng Phet provincial
public health office was appropriate.
2. The evaluation of the process of Subsidiary internal auditing project of Kamphaeng Phet provincial
public health office was appropriate.
3. The evaluation of the output of internal auditing project of Subsidiary Kamphaeng Phet provincial
public health office was appropriate.
4. The development guideline of Subsidiary internal auditing project of Kamphaeng Phet provincial
public health office were.
4.1 The development guideline of the committee was revealed that the officers should be
trained to know budget and asset administration at least twice a year. There should have the forum for
learning exchange and audit’s manual for the officers.
4.2 The development guideline of the budget was revealed that the budget allocation should be
sufficient. The budget allocation should be advanced.
4.3 The development guideline of the preparation and the cooperation was revealed that the
preparation should be clear and also the cooperation should be continuous. The cooperative plan should be
clear. There should have a financial asset training at least once a year.
4.4 The development guideline of the operations. Use verifies more expensive both of work plan
and finace plan. The project lf strategy and cheking internal comtral system to apply for real proceeding.
4.5 The development guideline of the evaluation was revealed that the evaluation plan should
be clear. The evaluation should be continuous.
* นักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร
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บทคัดย่อ
การประเมินครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ ) ประเมินโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดกําแพงเพชร ใน ด้าน คือ . ) เพือประเมินความเหมาะสมปั จจัยเบืองต้นในการดําเนินงานโครงการตรวจสอบ
ภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร . ) เพือประเมินความเหมาะสมกระบวนการดําเนินงาน
โครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร . ) เพือประเมินผลผลิตของ
โครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร ) เพือหาแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานตามโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่
เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบทางด้านการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบด้านการพัสดุ ประจํา สํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดกําแพงเพชร โรงพยาบาลทัวไป โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ และโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตําบล จํานวน คน ผูบ้ ริ หารในหน่วยรับตรวจ จํานวน คน คณะเจ้าหน้าทีตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
และระดับอําเภอ จํานวน คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การคํานวณความถี
ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื อหา สําหรับการหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโครงการ
ตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ผลการประเมิน พบว่า
. ผลการประเมินความเหมาะสมของปั จจัยเบืองต้นทีใช้ในการดําเนินงานโครงการตรวจสอบภายในใน
สังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า มีความเหมาะสมทุกด้าน
. ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของ
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า มีความเหมาะสมทุกด้าน
. ผลการประเมินคุณภาพของผลผลิตของการดําเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของ
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า มีความเหมาะสมทุกข้อ
. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานในโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดกําแพงเพชร มีแนวทางในการพัฒนาทีสําคัญ ได้แก่
. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานด้านคณะเจ้าหน้าทีตรวจสอบ มีแนวทางทีสําคัญ ได้แก่ จัดให้มี
การฝึ กอบรม ศึกษาดูงานเกียวกับเรื องระเบียบการงบประมาณ และการบริ หารสิ นทรัพย์ อย่างน้อยปี ละ ครัง แก่
เจ้าหน้าทีดําเนิ นการตรวจสอบ เพือเป็ นการเพิมพูนทักษะ ประสบการณ์ มีการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้การดําเนินงาน
ให้แก่คณะเจ้าหน้าทีดําเนิ นการตรวจสอบ การจัดให้มีการจัดทําคู่มือรวบรวมระเบียบต่าง ๆ ทีใช้ในการดําเนินงาน
โครงการตรวจสอบภายใน
. แนวทางการพัฒนาการดําเนิ นงานด้านงบประมาณ มีแนวทางทีสําคัญ ได้แก่ จัดสรรงบประมาณ
ให้เพียงพอ และมีการขอตังงบประมาณไว้ล่วงหน้าเพือใช้ในการดําเนินงานโครงการตรวจสอบภายใน
. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานด้านการเตรี ยมการและการประสานงาน มีแนวทางทีสําคัญ
ได้แก่ จัดให้มีแผนเตรี ยมการอย่างชัดเจน จัดให้มีการประสานงานกับหน่วยรับตรวจอย่างต่อเนื อง และเป็ นระบบ
จัดทําแผนการประสานงานอย่างชัดเจน และจัดให้มีการฝึ กอบรมเรื องระเบียบการเงิน บัญชี และการพัสดุ พาไปศึกษา
ดูงานแก่เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานทางด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุ อย่างน้อยปี ละ ครัง เพือให้เกิดการแลกเปลียน
องค์ความรู้ และประสบการณ์การทํางานและเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
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. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการตรวจสอบภายในครอบคลุมมากขึนทังด้านแผนงานและแผน
เงิน โครงการตามยุทธศาสตร์ และสอบทานระบบควบคุมภายใน การนําไปปฏิบตั ิจริ ง
. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานด้านการติดตามและประเมินผล มีแนวทางทีสําคัญ ได้แก่ ควร
จัดทําแผนการติดตามและประเมินผลอย่างชัดเจน ควรจัดให้มีการติดตามและประเมินผลให้คาํ แนะนํา และให้กาํ ลังใจ
กับหน่วยรับตรวจอย่างต่อเนื องสมําเสมอ
บทนํา
งานตรวจสอบภายใน ในวงราชการของประเทศไทยมีหลักฐานปรากฏเมือประมาณ 40 ปี ทีกล่าวถึงงาน
ตรวจสอบภายใน สาเหตุทีมีการการจัดตังหน่วยตรวจสอบขึน ก็เพือป้ องกันการทุจริ ต และความผิดพลาดไปจาก
เป้ าหมายทีกําหนดไว้ และอีกวิธีหนึง คือ การติดตามให้ผรู ้ ับผิดชอบในแต่ละหน้าทีปฏิบตั ิงานตามระบบทีวางไว้
และให้ผรู ้ ับผิดชอบงานได้ทาํ หน้าทีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งอาจกล่าวได้วา่ ผูต้ รวจสอบภายในเป็ นเสมือนหู
และตาของผูบ้ ริ หาร ระดับสู ง
ตามทีรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ เพือปรับเปลียนระบบบริ หารภาครัฐไปสู่ การบริ หารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ ซึ งมุ่งเน้นผลสัมฤทธิของงาน โดยให้ความสําคัญกับความมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล และความ
ประหยัดของการดําเนินงาน ส่ วนราชการจึงต้องให้ความสําคัญกับการวัดและประเมินผลงานเพือให้เกิดการแข่งขัน
และพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิงขึน รวมทังสามารถตอบแทนผลสําเร็ จจากการ
ทํางานได้อย่างเป็ นธรรมและมีความโปร่ งใส นัน ได้ส่งผลให้การตรวจสอบภายในต้องปรับตัวเองเพือให้สามารถตอบ
รับการเปลียนแปลงดังกล่าว ในฐานะทีเป็ นเครื องมือ หรื อผูช้ ่วยของผูบ้ ริ หารในการติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน และเสนอแนะแนวทางหรื อมาตรการทีจะทําให้ผลการดําเนิ นงานมี
ประสิ ทธิภาพ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีกําหนด เพือให้การดําเนิ นงานของส่ วนราชการเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุผลสําเร็ จตามทีมุ่งหวัง
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร ได้จดั ทําโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร ซึ งเป็ นการปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2537 และนโยบายของจังหวัด
กําแพงเพชร ในระยะเริ มแรกเป็ นการตรวจสอบความถูกต้องของระบบการทํางานทางด้านการเงินและบัญชี โดยให้
ผูร้ ับผิดชอบทางด้านการเงิน และบัญชีจดั ทําและส่ งรายงานมายังสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร เพือที
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชรดําเนินการรวบรวมรายงานดังกล่าวส่ งกระทรวงสาธารณสุ ขอีกขันตอนหนึ ง
แต่ในปี พ.ศ. 2549 สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชรได้เพิมระบบการตรวจสอบเป็ นการออกตรวจสอบภายใน
ไปยังท้องทีในระดับอําเภอทุกอําเภอ และเพิมกรอบการตรวจสอบเป็ นความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา ( การส่ ง
รายงาน) ของระบบการทํางานทางด้านการเงินและบัญชี ระบบการทํางานทางด้านการพัสดุ และพร้อมทังให้คาํ แนะนํา
ในจุดทีบกพร่ องให้หน่วยงานย่อยในสังกัดสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชรด้วย
จากการดําเนินงานตามโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร
ทีผ่านมานันยังไม่ได้มีการประเมินโครงการว่าเหมาะสมหรื อไม่ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะประเมินโครงการตรวจสอบ
ภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร ในด้านปั จจัยเบืองต้นทีใช้ในการดําเนิ นงานด้าน
กระบวนการการดําเนินงาน และคุณภาพด้านผลผลิต ทังนีเพือให้ได้ผลการประเมินใช้เป็ นข้อมูลทีสําคัญให้ผมู ้ ีส่วน
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เกียวข้องกับโครงการฯ ใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุ งและพัฒนาการดําเนินงานโครงการตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึนในปี ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการประเมิน
. เพือประเมินการดําเนิ นงานตามโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงานาธารณสุ ขจังหวัด
กําแพงเพชร ใน 3 ด้าน คือ
. การประเมินความเหมาะสมด้านปั จจัยเบืองต้นในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสอบภายใน
ในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร
1.2 การประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดําเนิ นงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของ
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร
1.3 การประเมินผลผลิตของโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
กําแพงเพชร
. เพือหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานตามโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร
ขอบเขตของการประเมิน
1. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการประเมินโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
กําแพงเพชร ได้แก่ เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบทางด้านการเงินและบัญชี และพัสดุประจําสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
กําแพงเพชร โรงพยาบาลทัวไป โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ ตําบล จํานวน คน ผูบ้ ริ หารในหน่วยรับตรวจ จํานวน คน คณะเจ้าหน้าทีตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และ
ระดับอําเภอ จํานวน คน
2. เนือหาทีทําการประเมิน คือ ประเมินความเหมาะสมของปั จจัยเบืองต้นทีใช้ในการดําเนินงานโครงการ
ตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร ประเมินความเหมาะสมกระบวนการ
ดําเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร ประเมินผลผลิตของ
โครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร และการหาแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานตามโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร
3. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนโดยศึกษาเอกสารแนวคิดและงานวิจยั ที
เกียวข้องกับโครงการตรวจสอบภายในและศึกษารายละเอียดของตัวแปร สร้างแบบสอบถามนําร่ างสอบถามเสนอต่อ
ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาความเทียงตรงของเนื อหา(Content Validity) โดย รศ.ดร.ปาจารี ย ์ ผลประเสริ ฐ คณะบดีคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร เพือใช้เก็บข้อมูลวิจยั เบืองต้นเป็ น 3 ฉบับ คือ
ฉบับที 1 สอบถามผูป้ ฏิบตั ิงานทางด้านการเงิน บัญชีและการพัสดุเกียวกับข้อมูลทัวไป
สถานภาพของผูต้ อบ ความเหมาะสมของปั จจัยเบืองต้น ความเหมาะสมของกระบวนการทีใช้ในการดําเนินงาน
โครงการ ปัญหาและอุปสรรค ผลผลิตของการดําเนินงาน โครงการตรวจสอบภายใน และความพึงพอใจ
ฉบับที 2 สอบถามเจ้าหน้าทีดําเนินงานตรวจสอบภายในเกียวกับข้อมูลทัวไป สถานภาพของ
ผูต้ อบ ความเหมาะสมของปั จจัยเบืองต้น ความเหมาะสมของกระบวนการทีใช้ในการดําเนินงานโครงการ ปั ญหาและ
อุปสรรค ผลผลิตของการดําเนินงาน โครงการตรวจสอบภาย
ฉบับที สอบถามผูบ้ ริ หาร บุคลากรทีปฏิบตั ิงานในหน่วยรับตรวจเกียวกับข้อมูลทัวไป สถานภาพ
ของผูต้ อบและผลผลิตของการดําเนินงานโครงการตรวจสอบภายในด้านคุณภาพการปฏิบตั ิงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
ลักษณะของเครื องมือเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ดังนี
คะแนน 5 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากทีสุ ด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก
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คะแนน 3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อยมากทีสุ ด
การวิเคราะห์เนื อหา โดยแปลความหมายของค่าเฉลียโดยใช้หลักเกณฑ์คือ
คะแนนเฉลีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากทีสุ ด
คะแนนเฉลีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อย
คะแนนเฉลีย . – . หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อยทีสุ ด
กรอบแนวคิดของการศึกษา
กรอบแนวคิดในการประเมินการดําเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดกําแพงเพชร มีดงั นี
การประเมินโครงการ
(Project Evaluation)

ประเมินปัจจัยเบืองต้ นที
ใช้ ในการดําเนินงาน

ประเมินกระบวนการ
ดําเนินงานตามโครงการ

(Input Evaluation)

(Process Evaluation)

1.คณะเจ้าหน้าที

1.การเตรี ยมการและ

ตรวจสอบระดับจังหวัด
และ อําเภอ
2.การวางแผนการ
ดําเนินงานตรวจสอบ
ภายใน
3. เครื องมือทีใช้ในการ
ตรวจสอบ
4.งบประมาณ

การประสานงาน
2.การดําเนินงาน
ตรวจสอบภายใน
3.การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ตรวจสอบภายใน
4.ปั ญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงานตรวจ
สอบภายใน

แนวทางพัฒนาการดําเนินงานในโครงการตรวจสอบภายใน
ในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร

ประเมินผลผลิต
(Output Evaluation)

1.คุคุณณภาพการปฏิ
ภาพการปฏิบบตั ัติงิงานาน
ทางด้
ทางดาานการเงิ
นการเงินนและ
บัและบั
ญชีของหน่
ญชี พัสวยงาน
ดุ
2.คุของหน
ณภาพการปฏิ
วยงานบตั ิงาน
านการพั
สดุของ
2. ทางด้
ความพึ
งพอใจของ
หน่
ผูบวริยงาน
หารในหนวย
รับตรวจ

29

30

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

»‚·Õè 18 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557

ผลการประเมิน
ผลการประเมินการดําเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
กําแพงเพชร สรุ ปได้ดงั นี
. ผลการประเมินความเหมาะสมของปั จจัยเบืองต้นทีใช้ในการดําเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร ได้แก่ คณะเจ้าหน้าทีดําเนิ นงานตรวจสอบภายในการวางแผนการดําเนินงาน
เครื องมือทีใช้ในการตรวจสอบ และงบประมาณ
. ผลการประเมินความเหมาะสมคณะเจ้าหน้าทีดําเนินงานตรวจสอบภายในในภาพรวมมีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.17 และ S.D.= 0.66) ซึ งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ส่ วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับมาก ซึ งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสมเช่นกัน โดยข้อทีมีค่าเฉลีย
สู งสุ ด ได้แก่ คณะเจ้าหน้าทีมีความสามารถดําเนินงานการตรวจสอบภายในให้บรรลุวตั ถุประสงค์( X = 4.22 และ
S.D.= 0.59) รองลงมา ได้แก่ คณะเจ้าหน้าทีมีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับระเบียบต่างๆ ทีต้องใช้ในการปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบภายในได้เป็ นอย่างดี และคณะเจ้าหน้าทีสามารถให้คาํ ปรึ กษา แนะนําด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุ
ได้เป็ นอย่างดี และมีประสิ ทธิ ภาพ ( X = 4.21 และ S.D.= 0.63 )
. ผลการประเมินความเหมาะสมของการวางแผนการดําเนินงานในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 4.09 และ S.D.= 0.71) ซึ งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ส่ วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับมาก ซึ งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสมเช่นกัน โดยข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด
ได้แก่ โครงการได้ระบุขนตอนการดํ
ั
าเนินงาน ระยะเวลา และผูร้ ับผิดชอบไว้ชดั เจน ( X = 4.14 และ S.D.= 0.71)
รองลงมา ได้แก่ มีการนําข้อมูลและสารสนเทศทีเกียวข้องมาใช้ในการวางแผนโครงการตรวจสอบภายในฯ ( X = 4.06
และ S.D.= 0.70) และมีการจัดประชุมวางแผนการดําเนินงานตามโครงการอย่างเป็ นระบบ และต่อเนื อง ( X = 4.06
และ S.D.= 0.73)
. ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื องมือทีใช้ในการตรวจสอบในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 4.26 และ S.D.= 0.62) ซึ งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ส่ วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับมาก ซึ งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสมเช่นกัน โดยข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด
ได้แก่ มีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนชัดเจน ( X = 4.30และ S.D.= 0.53) รองลงมาได้แก่ สามารถนําไปเป็ นคู่มือใน
การปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ( X = 4.27 และ S.D.= 0.61) มีความชัดเจน เข้าใจง่าย เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบตามข้อกําหนด ( X = 4.25 และ S.D.= 0.70) มีความครอบคลุมในเนื องานทีปฏิบตั ิ ( X = 4.23 และ
S.D.= 0.65)
. ผลการประเมินความเหมาะสมของงบประมาณในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( X =
4.21 และ S.D.= 0.61) ซึ งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ส่ วนใหญ่มีความ
เหมาะสมระดับมาก ซึงผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสมเช่นกัน โดยข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด ได้แก่ ระบบการ
เลิกจ่ายงบประมาณสามารถตรวจสอบได้ ( X = 4.27และ S.D.= 0.58) รองลงมา ได้แก่ ใช้งบประมาณตรวจตาม
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วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสอบภายในฯ ( X = 4.23 และS.D.= 0.61) งบประมาณทีใช้สาํ หรับ
ดําเนินการตามโครงการตรวจสอบภายในไม่เพียงพอ ( X = 4.12 และ S.D.= 0.65)
. ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชรได้แก่ การเตรี ยมการและการประสานงาน การดําเนินการตรวจสอบภายใน การติดตาม
และการประเมินผล
. ผลการประเมินความเหมาะสมของการเตรี ยมการ และการประสานงานในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.28และ S.D.= 0.65) ซึงผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ส่ วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับมากซึ งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสมเช่นกัน โดยข้อทีมีค่าเฉลีย
สู งสุ ด ได้แก่ มีการแจ้งกําหนดการวันตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจชัดเจน( X = 4.32 และS.D.= 0.59) รองลงมา
ได้แก่ มีการเตรี ยมแผนการดําเนินการ ตรวจสอบภายในทางด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ( X = 4.31 และS.D.= 0.59) มี
การเตรี ยมบุคลากรสําหรับการตรวจสอบทางด้านการเงินบัญชี และ การพัสดุ ( X = 4.27 และ S.D.= 0.67) มีการ
ประสานงานระหว่างคณะทํางานกับหน่วยผูร้ ับตรวจ ( X = 4.26 และ S.D.= 0.68) และมีการประสานงานระหว่าง
คณะทํางาน และบุคลากรในหน่วยตรวจรับอย่างเป็ นระบบ ( X = 4.24 และS.D.= 0.71)
. ผลการประเมินความเหมาะสมของการดําเนินการตรวจสอบภายในในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 4.16 และS.D.= 0.66) ซึ งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ส่ วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับมาก ซึ งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสมเช่นกัน โดยข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด
ได้แก่ จํานวนผูต้ รวจสอบภายใน ในแต่ละหน่วยรับตรวจมีความเหมาะสม ( X = 4.73 และ S.D.= 0.71) รองลงมา ได้แก่
ผูต้ รวจสอบมีความเป็ นกัลยาณมิตรกับบุคลากรทีรับ การตรวจสอบ ( X = 4.38 และ S.D.= 0.57) ผูต้ รวจสอบสามารถ
เสนอแนะสิ งทีเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ ( X = 4.34 และS.D.= 0.57) การจัดกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
เป็ นไปอย่างมีระบบ และระเบียบตรงกับระเบียบของกรมบัญชีกลาง ( X = 4.33 และS.D.= 0.61) ผูต้ รวจสอบมีความรู้
ความเข้าใจเรื องทีตรวจสอบภายใน ( X = 4.32 และ S.D.= 0.64) ความพร้อมของผูต้ รวจสอบก่อนออกตรวจสอบ
ภายใน ( X = 4.29 และ S.D.= 0.62) สําหรับข้อทีไม่เหมาะสม ได้แก่ ระยะเวลาของการตรวจสอบภายในมีความ
เหมาะสม ( X = 2.71 และ S.D.= 0.93)
. ผลการประเมินความเหมาะสมของการติดตามและประเมินผลในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 4.23 และS.D.= 0.64) ซึงผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ส่ วน
ใหญ่มีความเหมาะสมระดับมาก ซึ งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสมเช่นกัน โดยข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด ได้แก่
มีการนําผลการประเมินไปพัฒนางานทีปฏิบตั ิ ( X = 4.25 และS.D.= 0.64) รองลงมา ได้แก่ มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการตรวจสอบภายใน ( X = 4.22 และS.D.= 0.66) มีการติดตามหน่วยรับตรวจหลังจากการ
ตรวจสอบภายใน ( X = 4.21 และS.D.= 0.62)
. ผลผลิตของการดําเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร
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. ผลการประเมินความเหมาะสมของผลการประเมินผลผลิตของการดําเนินงานในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.50 และ S.D.= 0.55) ซึ งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ส่ วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับมาก ซึ งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม
เช่นกัน โดยข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด ได้แก่ โครงการนีมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานด้านการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุมาก ( X = 4.53 และS.D.= 0.54) รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบภายในสามารถป้ องปรามมิให้เกิดความ
เสี ยหาย หรื อการทุจริ ตรัวไหลเกียวกับการเงิน หรื อทรัพย์สินต่างๆของทางราชการ ( X = 4.52 และS.D.= 0.54) การ
ตรวจสอบภายในช่วยให้การปฏิบตั ิงานด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุ หน่วยงานถูกต้อง ตรงตามระเบียบทางราชการ
( X = 4.49และ S.D.= 0.51) การตรวจสอบภายในสามารถช่วยเหลือให้การปฏิบตั ิงานทางด้านการเงิน บัญชี และการ
พัสดุ มีประสิ ทธิภาพ ( X = 4.49 และ S.D.= 0.54)การตรวจสอบภายในช่วยให้การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทเป็ นไปโดยมีประสิ ทธิภาพ ( X = 4.47 และS.D.= 0.61)
. ผลการประเมินความเหมาะสมของผลการประเมินผลผลิตของการดําเนินงานโครงการตรวจสอบภายใน
ของผูบ้ ริ หารในหน่วยตรวจรับในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.02 และ S.D.= 0.49) ซึงผลการ
ประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่ วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับมาก ซึ งผลการ
ประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสมเช่นกัน โดยข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด ได้แก่ โครงการนีมีคุณค่า และประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิงานทางด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ( X = 4.16 และ S.D.= 0.59) รองลงมา ได้แก่ เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน
การเงิน บัญชี และการพัสดุสามารถนําความรู้ทีได้รับจากผูต้ รวจสอบภายในไปปฏิบตั ิในหน้าทีความรับผิดชอบได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ( X = 4.04 และ S.D.= 0.64) การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีทางด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุ
สามารถปฏิบตั ิงาน โดยมิให้เกิดความเสี ยหาย หรื อการทุจริ ตรัวไหลเกียวกับการเงิน หรื อทรัพย์สินต่างๆ ของทาง
ราชการได้เป็ นอย่างดี และมีประสิ ทธิ ภาพ ( X = 4.02 และ S.D.= 0.52) การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน
ทางด้านการเงิน บัญชี และและการพัสดุ เป็ นไปโดยมีประสิ ทธิภาพ ( X = 4.00และ S.D.= 0.57) การปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุ ถูกต้องตรงตามระเบียบของทางราชการ ( X = 3.98 และ
S.D.= 0.52) และการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีทางด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุ เกียวกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท เป็ นไปโดยมีประสิ ทธิภาพ ( X = 3.96 และ S.D.= 0.53)
. ผลการประเมินความเหมาะสมของผลการประเมินผลผลิตของการดําเนินงานโครงการตรวจสอบ
ภายใน เรื องความพึงพอใจของผูบ้ ริ หารในหน่วยตรวจรับในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.07
และ S.D.= 0.49) ซึ งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่ วนใหญ่มีความ
เหมาะสมระดับมาก ซึงผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสมเช่นกัน โดยข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด ได้แก่ ท่านมี
ความตังใจทีจะปฏิบตั ิงานทางด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุต่อไป ( X = 4.12 และ S.D.= 0.52) รองลงมา ได้แก่
ท่านสามารถปฏิบตั ิงานในด้านต่อไปนี ได้ถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิ ทธิภาพ ( X = 4.10 และ S.D.= 0.58)
ความผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงานในหน้าทีของท่านลดลงหลังจากได้รับการตรวจสอบภายใน ( X = 4.10 และ
S.D.= 0.58) ท่านสามารถนําความรู ้ทีได้รับจากการแนะนําจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในไปปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดี
( X = 4.06 และS.D.= 0.58) และท่านได้รับความรู ้เป็ นอย่างมากจากโครงการตรวจสอบภายใน ( X = 4.03 และ
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S.D.= 0.59)
. แนวทางพัฒนาการดําเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
กําแพงเพชร
. แนวทางพัฒนาการดําเนินงานในโครงการตรวจสอบภายในของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
กําแพงเพชร ด้านปั จจัยเบืองต้นทีใช้ในการดําเนินงานมีแนวทางดังต่อไปนี จัดให้มีการฝึ กอบรม ศึกษาดูงานเกียวกับ
เรื องระเบียบการงบประมาณ และการบริ หารสิ นทรัพย์ อย่างน้อยปี ละ ครัง แก่คณะเจ้าหน้าทีตรวจสอบเพือเป็ นการ
เพิมพูนทักษะและประสบการณ์ และเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน จัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้การดําเนินงานให้แก่คณะ
เจ้าหน้าทีดําเนิ นงานโครงการตรวจสอบภายในฯ จัดให้มีการทําคู่มือรวบรวมระเบียบต่าง ๆ ทีใช้ในการดําเนินงาน
ทางด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุ จัดให้มีการอบรมในระเบียบทางด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ให้กบั คณะ
เจ้าหน้าทีตรวจสอบก่อนดําเนินโครงการจัดให้ผรู ้ ับผิดชอบโครงการเป็ นผูก้ าํ หนดมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ให้กบั หน่วยงานรับตรวจ คณะเจ้าหน้าทีดําเนินงานตรวจสอบภายในศึกษาคู่มือการดําเนินงาน เกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินอย่างละเอียดเพือทีจะทราบแนวทาง การดําเนินงาน จัดทําแผนปฏิบตั ิงานโครงการตรวจสอบภายในอย่าง
ละเอียดโดยระบุกิจกรรม ระยะเวลา และหน่วยรับตรวจทีชัดเจน จัดให้มีการดําเนินการตรวจสอบภายในตามแผนที
กําหนดไว้ จัดให้มีแผนปฏิบตั ิการลงตรวจสอบภายในระดับโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล มีการจัดทําแผนงาน
โครงการทีชัดเจน และมีการติดตามประเมินผลแผนงานอย่างสมําเสมอ เพือให้ปัญหาทีเกิดขึนได้รับการแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ จัดสรรงบประมาณเป็ นค่าตอบแทนคณะเจ้าหน้าทีดําเนินงานโครงการ
ตรวจสอบภายใน มีการตังงบประมาณไว้ล่วงหน้าเพือใช้ในการดําเนินงานโครงการตรวจสอบภายใน
. แนวทางพัฒนาการดําเนิ นงานในโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดกําแพงเพชร ด้านกระบวนการทีใช้ในการดําเนิ นงานมีแนวทางดังต่อไปนี จัดให้มีแผนการเตรี ยมการอย่าง
ชัดเจน จัดให้มีการประสานงานกับหน่วยรับตรวจอย่างต่อเนื อง และเป็ นระบบ จัดทําแผนการประสานงานอย่าง
ชัดเจน กําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบให้เหมาะสมกับกิจกรรมทีใช้ในการตรวจสอบภายใน กําหนดระยะเวลาใน
การตรวจสอบทีสามารถยืดหยุน่ ได้ กําหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบภายในให้มากขึน จัดทําแผนการติดตาม และ
ประเมินผลอย่างชัดเจน จัดให้มีการติดตามและประเมินผลให้คาํ แนะนําและให้กาํ ลังใจกับหน่วยรับตรวจอย่างต่อเนือง
และสมําเสมอ จัดให้มีการฝึ กอบรมเรื องระเบียบการเงิน บัญชี และการพัสดุ และพาไปศึกษาดูงานแก่เจ้าหน้าที
ผูป้ ฏิบตั ิงานทางด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุ อย่างน้อยปี ละ ครัง เพือให้เกิดการแลกเปลียนองค์ความรู ้และ
ประสบการณ์การดําเนินงาน และเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
อภิปรายผล
1. ผลการประเมินความเหมาะสมของปั จจัยเบืองต้นทีใช้ในการดําเนิ นงานในโครงการตรวจสอบภายใน
ในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร ตัวแปรทีประเมิน คือ คณะเจ้าหน้าทีดําเนินงานตรวจสอบ
ภายใน การวางแผนการดําเนินงาน เครื องมือทีใช้ในการตรวจสอบและงบประมาณ ผลการประเมินภาพรวมตามเกณฑ์
พบว่า ทุกข้ออยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสม ทังนีอาจเป็ นเพราะ
. คณะเจ้าหน้าทีดําเนินการตรวจสอบภายในได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีการประชุมเตรี ยมการ
ก่อนลงตรวจพืนที และคณะเจ้าหน้าทีมีจาํ นวนเพียงพอกับโครงการ เพราะได้แต่งตังเจ้าหน้าทีตรวจสอบภายในตาม
ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
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ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ.
และโครงการนีเป็ นโครงการทีสําคัญในระดับประเทศ ทีระบุให้ส่วนราชการ
ทุกแห่งแต่งตังเจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน มีหน้าทีตรวจสอบการเงิน การบริ หารสิ นทรัพย์ ถึงแม้วา่ ในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชรยังไม่มีการจัดสรรตําแหน่งโดยตรงมาให้
. การวางแผน เนืองจากโครงการตรวจสอบภายใน เป็ นโครงการทีสําคัญจึงได้มีการวางแผนไว้
ครอบคลุม เป็ นระบบ ระบุขนตอนดํ
ั
าเนินงาน ระยะเวลา ไว้อย่างชัดเจน
. เครื องมือทีใช้ในการตรวจสอบ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับตาม
ข้อกําหนด และครอบคลุมเนืองานในการปฏิบตั ิ มีหลักเกณฑ์ การให้คะแนนไว้ชดั เจนและมีการประชุมชีแจงซักซ้อม
ความเข้าใจ ก่อนลงพืนที
. งบประมาณ มีไว้เพียงพอ สามารถใช้ได้กบั เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุ ง)
. ผลการประเมิน ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน โครงการตรวจสอบภายในในสังกัดของ
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร ตัวแปรทีประเมิน คือ การเตรี ยมการและการประสานงานการดําเนินการ
ตรวจสอบภายใน การติดตามและประเมินผลและปั ญหาอุปสรรค ด้านปั จจัยเบืองต้นทีใช้ในการดําเนิ นงาน ผลการ
ประเมินภาพรวมตามเกณฑ์ พบว่าทุกข้ออยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสม แต่มีเพียงหนึงข้อทีผลการประเมินไม่เหมาะสม ทังนี
อาจเป็ นเพราะ
. การเตรี ยมการและการประสานงาน เนื องจากได้ดาํ เนิ นงานมาตังแต่ปี พ.ศ.
และหน่วยงาน
ในสังกัดได้ทราบถึงกระบวนการตรวจสอบภายในเป็ นอย่างดี จึงทําให้การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าทีตรวจสอบ
ภายในกับผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเงินและบัญชี / พัสดุ เป็ นไปได้ดว้ ยดี
. การดําเนินงานตรวจสอบภายใน เนืองจากเจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน มีความรู้ ความสามารถและ
มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเป็ นอย่างดี และพบข้อประเมินทีมีค่าเฉลียมากทีสุ ด คือ จํานวนผูต้ รวจสอบภายในแต่
ละหน่วยมีความเหมาะสมและพบว่าระยะเวลาของการตรวจสอบภายในมีค่าเฉลียน้อย ผลการประเมินไม่เหมาะสม
เนืองจากเจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน มีงานประจําทีต้องดําเนินการตามหน้าทีทีรับผิดชอบหลักมากอยูแ่ ล้ว ต้องแบ่ง
เวลามาเพือร่ วมดําเนินการตรวจสอบตามนโยบายและคําสัง เพราะเป็ นโครงการทีสําคัญ จึงทําให้มีระยะเวลาในการ
ตรวจสอบน้อย
. การติดตามและประเมินผล มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความชัดเจน
ประกอบกับการประเมินทีใช้เป็ นเกณฑ์มาตรฐานทีใช้ในการตรวจสอบทังประเทศ รวมถึงคณะเจ้าหน้าทีมีความเข้าใจ
ถึงกระบวนการและระบบการตรวจสอบได้เป็ นอย่างดี
. ปั ญหาอุปสรรคด้านปั จจัยเบืองต้นทีเกิดจากการดําเนิ นงานโครงการตรวจสอบภายใน พบว่า
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร ไม่มีบุคลากรด้านตรวจสอบภายในโดยตรง ประกอบกับ
มีการเปลียนแปลง ระเบียบ ระบบการเงินการบัญชีและพัสดุ อยูเ่ สมอ และคณะเจ้าหน้าทีมีงานประจํามากเวลาใน
การศึกษาระเบียบใหม่ ๆ ได้นอ้ ย ส่ วนการวางแผนการดําเนินงานตรวจสอบภายใน มีการปรับแผนบ่อยครัง ทังนี อาจ
เนืองมาจากคณะเจ้าหน้าทีได้ถูกแต่งตังจากหน่วยงานต่าง ๆ บางครังไม่สามารถร่ วมออกตรวจสอบภายในได้ เนืองจาก
ติดราชการ เดินทางไปประชุมอบรมในกิจกรรมโครงการอืน ๆ ทําให้วนั และเวลาระหว่างทีมไม่ตรงกัน จึงทําให้มี
การปรับเปลียนแผน วัน เวลา บ่อยครัง
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. ปัญหาอุปสรรค ด้านกระบวนการดําเนินงานโครงการตรวจสอบภายใน พบว่า แผนการ
เตรี ยมการปรับอยูต่ ลอดเวลา ระยะเวลาตรวจสอบสันๆ ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ ขาดการติดตามและประเมินผล
อย่างต่อเนื อง ทังนี อาจเนื องมาจากคณะเจ้าหน้าทีตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าทีของตนหลายด้าน จึงไม่มีเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานในโครงการอย่างเต็มที
. การประเมินผลผลิตโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร
. คุณภาพการปฏิบตั ิงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของหน่วยงาน พบว่า ผลการประเมินเหมาะสม
ทังนีอาจเนืองมาจากเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงานมีความตังใจ และตระหนักในหน้าทีของตนเป็ นอย่างดี ให้มีความครบถ้วน
ถูกต้อง ทันเวลา ตามระเบียบของทางราชการ และเห็นถึงความมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของผลงานทีออกมา
. ความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ทังนีอาจเนืองมาจากเจ้าหน้าทีได้รับความรู ้ สามารถนําความรู ้ทีได้รับจากการปฏิบตั ิงานในโครงการนีไปปฏิบตั ิงานใน
หน้าที ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้องตรงตามระเบียบของทางราชการทีได้กาํ หนดไว้
4. แนวทางพัฒนาการดําเนินงานตามโครงการตรวจสอบภายในของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
กําแพงเพชร ถึงแม้วา่ การประเมินจะอยูใ่ นระดับทีเหมาะสม มีเพียงบางข้อเท่านันทีไม่เหมาะสม ก็จาํ เป็ นต้องมี
การพัฒนาโครงการนี ต่อไป ได้แก่
. การพัฒนาดําเนินงานด้านเจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน จัดให้มีการฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน เพือ
เพิมพูนทักษะ และมีการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ มีการจัดทําคู่มือ เนื องจากข้อระเบียบมีการเปลียนแปลงอยูเ่ สมอ
ซึ งแนวทางในการพัฒนาสอดคล้องกับผลการประเมินในหัวข้อ เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายในมีความรู ้เกียวกับระเบียบ
การงบประมาณ และบริ หารสิ นทรัพย์
. การพัฒนาการดําเนินงานด้านงบประมาณ ควรมีการขอแผนการตังงบประมาณไว้ล่วงหน้าให้
เพียงพอกับการดําเนินงานในโครงการตรวจสอบภายใน ซึ งแนวทางพัฒนาสอดคล้องกับผลการประเมินในหัวข้อ
งบประมาณทีใช้สาํ หรับดําเนิ นงานตามโครงการตรวจสอบภายในมีไม่เพียงพอ
. การพัฒนาการดําเนินงานด้านการเตรี ยมการและการประสานงาน ต้องชัดเจนต่อเนืองและเป็ น
ระบบ จัดให้มีแผนการประสานอย่างชัดเจน จัดฝึ กอบรม และพาไปศึกษาดูงานปี ละ ครัง เพือให้เกิดการแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ และสร้างขวัญกําลังใจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ซึ งแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับแผนการประเมินในหัวข้อ การขาด
การประสานทีชัดเจนไม่ต่อเนือง ไม่เป็ นระบบ มีการปรับเปลียนแผนอยูต่ ลอดเวลา
. การพัฒนาการดําเนินงานตรวจสอบภายในให้คลอบคลุมด้านแผนงาน แผนเงิน โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ และการสอบทาน ระบบควบคุมภายใน การนําไปปฏิบตั ิจริ ง ซึ งแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับผลผลิต
ของการดําเนินงานในหัวข้อ การตรวจสอบภายในสามารถป้ องปรามมิให้เกิดความเสี ยหายหรื อการทุจริ ตรัวไหล
เกียวกับการเงินหรื อทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ
. การพัฒนาการดําเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลมีแนวทางทีสําคัญ ได้แก่ จัดทําแผนการ
ติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน จัดให้มีการติดตามและประเมินผลให้คาํ แนะนํา และให้กาํ ลังใจกับหน่วยรับตรวจอย่าง
ต่อเนือง จัดให้มีการฝึ กอบรมเรื องระเบียบการเงินบัญชีและพัสดุ ซึ งแนวทางสอดคล้องกับผลการประเมินในหัวข้อ
ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื องและขาดการมีส่วนร่ วมในการติดตามและประเมินผลจากหน่วยรับตรวจ

35

36

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

»‚·Õè 18 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557

ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
. ได้ทราบถึงผลการประเมินปั จจัยเบืองต้นกระบวนการและผลผลิต ประสิ ทธิ ผล ปัญหาอุปสรรคใน
การดําเนิ นงานของโครงการตรวจสอบภายในในสังกัดสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร เพือใช้เป็ นแนวทาง
ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุ ง เปลียนแปลงและสนับสนุนโครงการต่อไป
. เป็ นข้อมูลในการอ้างอิงทางด้านวิชาการและศึกษาค้นคว้าเพือใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาโครงการ
ในปี ต่อๆ ไป
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการประเมินข้างต้น ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการนําผลการประเมินไปประยุกต์ ใช้ต่อผูบ้ ริ หาร และ
ผูท้ ีเกียวข้องกับการดําเนินงานโครงการตรวจสอบภายในของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกําแพงเพชร เพือนําผลการ
ประเมินไปใช้ดงั นี
. คณะเจ้าหน้าทีดําเนินงานโครงการตรวจสอบภายใน
. ควรประชุมเชิงปฏิบตั ิการแก่เจ้าหน้าทีตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ ครัง เพือจะได้ร่วมวางแผน
การดําเนินงาน
. ควรมีแผนการนิ เทศติดตามงานอย่างต่อเนื องเพือเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการที
ชัดเจน สามารถทําให้ผลการดําเนินงานโครงการตรวจสอบภายในบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีการดําเนินงานที
ยังยืนตลอดไป
. ควรมีการจัดเตรี ยมคู่มือรวบรวมระเบียบการเงิน การคลัง ต่าง ๆ ไว้เพือให้เจ้าหน้าทีตรวจสอบได้
ศึกษาหาความรู ้ เพือเป็ นการเพิมพูนทักษะ และความรู ้ ให้การดําเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิ ผลต่อไป
. ควรจัดให้มีการอบรมเกียวกับระเบียบการเงิน การคลังต่างๆ ทีใช้ในการตรวจสอบภายในแก่คณะ
เจ้าหน้าทีดําเนิ นงานตรวจสอบ อย่างสมําเสมอเพือเป็ นการเพือเพิมเติมองค์ความรู ้ให้กบั เจ้าหน้าทีดําเนิ นงานตรวจสอบ
ภายใน
. ควรมีแผนการประชุมร่ วมกันระหว่างคณะเจ้าหน้าทีตรวจสอบเพือติดตามความก้าวหน้าของผล
การตรวจสอบภายใน และร่ วมกันเสนอแนะหาแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
1.6 ควรจัดให้มีการอบรมและศึกษาดูงานให้กบั เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานทางด้านการเงิน บัญชี และ
การพัสดุ อย่างน้อยปี ละ ครัง เพือเป็ นการเพิมพูนองค์ความรู ้เกียวกับระเบียบต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบตั ิงาน และ
รวมถึงเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานด้วย
. ผูป้ ฏิบตั ิงานทางด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุ
. ควรร่ วมกันวิเคราะห์สภาพ ปั ญหา และอุปสรรค ร่ วมวางแผน ร่ วมดําเนินการและร่ วมกันแก้ไข
พัฒนาการดําเนินงานทางด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุอย่างต่อเนื องเพือให้ การปฏิบตั ิงานในหน้าทีมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล
. ควรศึกษาเอกสารและระเบียบต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างสมําเสมอ
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. ควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยรับตรวจด้วยกันและคณะกรรมการตรวจสอบภายในอย่าง
สมําเสมอ และต่อเนือง เพือแลกเปลียนองค์ความรู ้ และประสบการณ์ใน การปฏิบตั ิงาน
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการประเมินครังต่ อไป
1. ควรทําการประเมินโครงการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื อง ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กียวข้อง
ได้แก่คณะเจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน ผูร้ ับผิดชอบของโครงการและผูป้ ฏิบตั ิ
2. ควรมีการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าปั จจัยต่างๆ กับความสําเร็ จของโครงการและประเมิน
โดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่ วม เพือให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศทีใช้ในการพัฒนาโครงการให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ คุณกาญจนา ลิมเลิศเจริ ญวนิช นักวิชาการสาธารณสุ ขเชียวชาญ สํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดกําแพงเพชร ทีกรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา และแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ พร้อมทังให้ขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์
ิ น
เพือให้งานรายงานการศึกษานีสมบูรณ์ยงขึ
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. ปาจรี ย ์ ผลประเสริ ฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
ทีกรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา และแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ พร้อมทังให้ขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์เพือให้งานรายงาน
การศึกษานีสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
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การพยาบาลผูปวยผาตัดตอมไทรอยด : กรณีศึกษา
Nursing care in Patient underwent Operation Total Thyroidectomy: : Case study
กนกพร อิ่มพิทักษ, ปพส.*

Abstract
Thyrotoxicosis is a condition in which the body has signs and symptoms of higher metabolic rate as a
result of excessive amount of thyroid hormones in the blood circulation. Thyrotoxicosis is caused by many factors,
for example, tumors of the ovary (Struma ovarii), ingestion of large amounts of exogenous thyroid hormones,
inflammation of thyroid gland (Thyroiditis) which can lead to excessive release of thyroid hormones. Common
symptoms of thyrotoxicosis include weight loss, nervousness, irritability, intolerance to hot weather, excessive
sweating. The goal treatment of thyrotoxicosis is to control the release of thyroid hormone, so that the patient could
return to the usual daily life. The current treatment is likely to continue taking the long-term medications to suppress
the activity and to reduce the size of thyroid gland. The surgical treatment is indicated in patients wih large thyroid
gland that causes breathing difficulty or esophagus dysphagia and in cases of suspected thyroid cancer.
A case study of 36 year-old Thai male patient admitted to Kamphaeng Phet Hospital because of having large
lumps in the neck for 7 years. He felt irritability and palpitations. He had dysphagia and breathing difficulty.
Previously he was treated with PTU (50) ½ tab OD for home medication but the size of lumps tended to increase.
The diameter size of the lumps: right 4 cms and left 7 cms. He had no exopthalmos. The thyroid function was
euthyroid. FNA revealed Nodular Goiter. His diagnosis was Thyrotoxicosis and he underwent the operation Total
Thyroidectomy,and both of thyroid glands were sent for pathology. He had been monitoring postoperative
complications, including postoperative blood loss, hypocalcemia, thyroid crisis or thyroid storm, postoperative
infection and laryngeal nerve paralysis. Postoperatively he had a slight hypocalcemia without the symptoms of
carpopedal spasm. (Serum Calcium 7.7-8.1 mg/dL, Normal range 8.8-10.6 mg/dL) He was treated with Calcium
Carbonate (1,500mg) 2 tab bid. His symtoms improved respectively without any other complications. The total
duration of hospitalization was 5 days. The follow up was made 1 week later in order to stitch off the surgical wound
and to repeat postoperative thyroid function test and the next 2 weeks for the tissue pathological result.

* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทคัดย่ อ
ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนเป็ นพิษ ( Thyrotoxicosis ) หมายถึง ภาวะทีร่ างกายมีอาการและอาการแสดงเนืองจากเม
ตะบอลิสมของร่ างกายทีสู งขึน อันเป็ นผลมาจากการทีระดับไทรอยด์ฮอร์ โมนในกระแสเลือดสู งกว่าปกติ เกิดได้จาก
หลายสาเหตุ เช่น เนืองอกของรังไข่ (Struma ovarii ) จากการได้รับยาไทรอยด์ฮอร์ โมนขนาดมากเกินไป หรื อ จาก
ภาวะไทรอยด์อกั เสบ (Thyroiditis ) ซึ งมีการปล่อยไทรอยด์ฮอร์ โมนมากผิดปกติ ซึงโรคนีผูป้ ่ วยมีความเจ็บป่ วยรุ นแรง
ไม่เท่ากันส่ งผลกระทบต่อการทํางานของร่ างกายตามมา การรักษาจึงทําได้ในระดับทีควบคุมให้ภาวะของโรคนันเบา
ลง หรื อทําให้โรคสงบและทําให้ผปู ้ ่ วยสามารถใช้ชีวติ ได้อย่างเป็ นปกติมากทีสุ ด ซึ งการรักษาในปั จจุบนั มีแนวโน้มที
จะให้กินยาต่อเนืองในระยะยาว เพือกดการทํางานของต่อมไทรอยด์ เพือให้กอ้ นยุบลง แต่ถา้ ก้อนไม่ยบุ ลงจะไปกด
เบียดทางเดินหายใจ ทําให้หายใจลําบาก หรื อกดเบียดหลอดอาหารทําให้กลืนลําบาก หรื อในรายสงสัยว่าจะเป็ น
มะเร็ งของต่อมไทรอยด์แพทย์จะพิจารณารักษาโดยการผ่าตัด
กรณี ศึกษา ผูป้ ่ วยชายไทย อายุ ปี เข้ารับการรักษาทีหอผูป้ ่ วยสงฆ์อาพาธ ตา หู คอ จมูก โรงพยาบาล
กําแพงเพชร ด้วยอาการ ปี ก่อน มีกอ้ นทีคอทัง ข้าง เหนือยง่าย ใจสัน รับการรักษาทีโรงพยาบาลกําแพงเพชรตลอด
ได้ยา PTU (50) ½ tab OD ไปรับประทานทีบ้าน ก้อนโตขึนจนมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้างขวา เซนติเมตร ข้าง
ซ้าย เซนติเมตร หายใจแน่นคอ กลืนอาหารลําบาก ไม่มีตาโปน ผลตรวจเลือด อยูใ่ นระดับ Euthyroid แพทย์วนิ ิจฉัย
Thyrotoxicosis นัดทําผ่าตัด Total Thyroidectomy ได้รับการเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ได้แก่ การสู ญเสี ย
เลือดจากการผ่าตัด ภาวะแคลเซี ยมตํา ภาวะวิกฤตจากไทรอยด์ฮอร์ โมนเป็ นพิษ (Thyroid crisis or Thyroid strom)
การติดเชือหลังผ่าตัด การอัมพาตของสายเสี ยง การบรรเทาอาการปวด พบว่าผูป้ ่ วยมีผลการตรวจเลือดค่าแคลเซี ยมตํา
กว่าปกติเล็กน้อย ( Calcium = 7.7-8.1 mg/dL จากค่าปกติ 8.8-10.6 mg/dL)ไม่พบอาการแสดง มือจีบ เกร็ ง แพทย์ให้
การรักษาด้วย Calcium carbonate ( , mg) 2 tab bid และไม่พบภาวะแทรกซ้อนอืน อาการดีขึนตามลําดับแพทย์
อนุญาตให้กลับบ้านได้ รวมเวลารักษาในโรงพยาบาล วัน นัดตรวจ สัปดาห์ เพือตัดไหมและเจาะเลือดประเมิน
การทํางานของต่อมไทรอยด์ และนัดฟังผลการตรวจชินเนื ออีก สัปดาห์
บทนํา
คําจํากัดความ
ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนเป็ นพิษ ( Thyrotoxicosis ) หมายถึง ภาวะทีร่ างกายมีอาการและอาการแสดงเนืองจาก
เมตะบอลิสมของร่ างกายทีสู งขึน อันเป็ นผลมาจากการทีระดับไทรอยด์ฮอร์ โมนในกระแสเลือดสู งกว่าปกติ
สาเหตุทีทําให้ เกิดโรคไทรอยด์ เป็ นพิษ
ภาวะไทรอยด์ฮอร์ โมนเป็ นพิษ เกิดจากทีต่อมไทรอยด์ทาํ งานมากเกิน โดยต่อมใต้สมองไม่สามารถควบคุม
การหลังฮอร์ โมนได้ ทําให้การหลังฮอร์ โมนไทรอยด์ออกมาในกระแสเลือดเป็ นจํานวนมาก โดยไม่ทราบสาเหตุ และ
ไม่เกียวข้องกับอาหารทะเล แต่มีปัจจัยบางอย่างทีเกียวข้อง ได้แก่ เพศ โรคนี เกิดในผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย 4-8 เท่า ต่อม
ไทรอยด์เป็ นพิษจะสร้างฮอร์ โมนออกมามากเกินไปจะทําให้กอ้ นมีขนาดโตขึน จนมองเห็นได้ชดั เจน ถ้าคลําดูจะมี
ลักษณะนุ่มไม่แข็ง อาจฟังได้ยนิ เสี ยงฟู่ ๆ เนืองจากมีเลือดไปเลียงต่อมมากกว่าปกติ 1
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พยาธิสภาพ
การเพิ่มของไทรอยดฮอรโมนในรางกายจะมีผลทําใหการเผาผลาญสารอาหารตางๆในรางกาย เชน โปรตีน
ไขมัน คารโบไฮเดรท วิตามิน เพิ่มขึ้น รางกายมีการสรางอาหารโปรตีนลดลง อวัยวะตางๆทํางานเพิ่มขึ้น เพื่อตอบ
สนองการเผาผลาญอาหารในรางกายที่เพิ่มขึ้น อุณหภูมิรางกายสูงขึ้น การทํางานของระบบซิมพาเทติกเพิ่มขึ้น ทําให
หัวใจเตนเร็ว แรงขึ้น ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจเพิ่มขึ้น การไหลเวียนในรางกายเพิ่มขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น ใน
ผูปวย Grave’s disease จะมี TSI (thyroid stimulating immunoglobulin) จึงทําใหระดับไทรอยดฮอรโมนเพิ่มขึ้นซึ่งจะมี
ผลกดการหลั่งฮอรโมนจากตอมใตสมองคือ thyroid stimulating hormone (TSH) และกระตุนการทํางานของตอม
ไทรอยด ใหทํางานมากขึ้น ผลิตฮอรโมนไทรอยดมากขึ้นขนาดของตอมจะโตหรือปกติก็ได 2
อาการและอาการแสดง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด มีการกระตุนการทํางานของหัวใจ หัวใจเตนเร็วขึ้น มีการบีบเลือดออกจากหัวใจ
มากขึ้น ใจสั่น บางครั้งไมสม่ําเสมอ ปริมาณเลือดออกจากหัวใจเพิ่มขึ้น มีความดันเลือดตัวบนสูงขึ้นแตตัวลางเทาเดิม
หรือต่ําลง ทําใหความดันชีพจรกวางขึ้น ระบบหายใจไอมีเลือดออก น้ําหนักลด อาการคลายวัณโรคตางกันที่ผูปวย
รับประทานอาหารได ระบบประสาท มีการตอบสนองตอสิ่งเราเร็วกวาปกติ กระวนกระวาน ตื่นเตน ตกใจงาย นอนไม
หลับ ระบบทางเดินอาหาร การเคลื่อนไหวของกระเพาะและลําไสมากขึ้น มีอาการทองเดิน ออนเพลีย อยากอาหารมาก
ขึ้น ระบบไต ทางเดินปสสาวะ ถายปสสาวะมาก กระหายน้ํา กินจุ มีผลตรวจน้ําตาลในทางเดินปสสาวะ แตคาน้ําตาล
ในเลือดปกติ ระบบสืบพันธ ประจําเดือนนอยหรือไมมี ชวงมีจะหงุดหงิด ครั่นเนื้อครั่นตัว อาจไข ระบบผิวหนังและผม
ผิวหนังอุนชื้น รอน เหงื่อออกงาย เสนผมบาง และนุม ผมรวง มีการแยกของเล็บออกมาจาก nail bed เรียกวา
plummer’s nail 2.3
การประเมินสภาพ
การตรวจรางกาย ตองตรวจเพิ่มเติม คือ การตรวจตอมไทรอยดประเมินรูปราง ความสมดุลของทั้ง 2 กลีบ
การกดเจ็บ อาการมือสั่น (tremor) โดยใหผูปวยยกมือระดับหนาอกกางนิ้วมือจะสั่นจนเห็นไดชัด ตามีอาการโปน
เล็กนอยจนถึงรุนแรง lid leg หรือ Von Graefe’ s sign โดยใหผูปวยดูพื้นมองลงขางลางชาๆโดยไมกมหนาเปลือกตาบน
จะไมตกลงมาเหมือนคนปกติ Mobius’ s sign โดยใหผูปวยมองปลายนิ้วที่อยูในแนวกึ่งกลางตรงตําแหนงดั้งจมูก ตาดํา
จะไมมาจดตรงหัวตาเหมือนคนปกติ Joffroy’ s sign เมื่อใหผูปวยมองปลายนิ้วที่อยูในแนวกึ่งกลางตัวเหนือศีรษะ โดย
ที่ศีรษะไมขยับหนาผากของผูปวยจะไมยนเหมือนคนปกติ อื่นๆ ตามัว ตาปดไมสนิท ตาดําแหง น้ําตาไหลงาย
การตรวจทางหองปฏิบัติการ
1. มีการทดสอบการทําหนาที่ของไทรอยด การวัดระดับความเขมขนของ ไทรอกซินในซีรัม (serum T4) โดย
วิธี radioimmunoassay (RIA) ผูปวยจะมีคานี้สูงกวาปกติ (4.5-11.5 mg/dl)
2.การตรวจระดับไทรไอโอไดไทรอกซิน (T3) ในเลือดมักตรวจคูกับการวัดระดับความเขมขนของไทรอกซิน
ในซีรัม คาปกติ (90-200 mg/dl)
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การรักษา4
. การให้ยาต้านไทรอยด์ทีสําคัญ คือ propylthiouracil ( PTU) เป็ นยาต้านไทรอยด์ทีใช้มากทีสุ ด ขนาดทีให้
50-100 มิลลิกรัม ทุก 8 ชัวโมง มีฤทธิ ในการยับยังการสร้างฮอร์ โมนโดยไปขัดขวางการปล่อยฮอร์ โมนทีเก็บอยูใ่ น
ั
เพราะยาผ่านรกน้อย ผลข้างเคียงทีสําคัญทีสุ ด คือ ทําให้เม็ดเลือด
ต่อมไทรอยด์ไปสู่ กระแสเลือด นิยมใช้ในสตรี ตงครรภ์
ขาวตํา (agranulocytosis) แนะนําผูป้ ่ วยให้สังเกตอาการเจ็บคอ เป็ นไข้ ต้องรี บมาพบแพทย์ ผลข้างเคียงอืนได้แก่ ผืนคัน
ต้องงดยาและพบแพทย์เพือพิจารณาใช้ยาตัวอืนๆ
. การใช้สารกัมมันรังสี ไอโอดีน ( I131 therapy) สารทีนิยมใช้มากทีสุ ด คือ I131 โดยต่อมไทรอยด์จะเก็บ
สารกัมมันตภาพรังสี ไอโอดีนไว้ทีต่อมเช่นเดียวกับไอโอดีนในเลือด สารกัมมันตภาพรังสี จะออกมาทําลายเนื อเยือของ
ต่อมไทรอยด์เอง ทําให้การหลังฮอร์ โมนลดลง ผลข้างเคียงอาจเกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทาํ งานน้อยเกินไปหลังจากรับ
สารกัมมันตภาพรังสี หลายปี หากเกิดภาวะดังกล่าวผูป้ ่ วยต้องรับไทรอยด์ฮอร์ โมนไปตลอดชีวติ
. การรักษาด้วยการผ่าตัดไทรอยด์มีหลายชนิ ด ดังนี
. การผ่าตัดเอาส่ วนทีเป็ นเนืองอกของต่อมไทรอยด์ออก (excision of thyroid nodule)
. การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกเฉพาะกลีบใดกลีบหนึง (thyroid lobectomy) ทําในรายทีก้อนเนื องอก
นันมีลกั ษณะแข็ง
. การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกบางส่ วน (subtotal thyroidectomy) เป็ นการตัดต่อมไทรอยด์ออกเป็ น
5/6 ของต่อม โดยเหลือด้านล่าง (inferior) ไว้ขา้ งละ2- 3 กรัม สําหรับผูป้ ่ วย Grave’s disease โรคต่อมไทรอยด์เป็ นพิษ
ซึ งก่อนผ่าตัดผูป้ ่ วยจะต้องได้รับยาต้านไทรอยด์ร่วมกับไทรอกซิ นจนต่อมไทรอยด์อยูใ่ นสภาพทีทํางานปกติ
. การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกหมดรวมทังต่อมนําเหลืองบริ เวณใกล้เคียง(total thyroidectomy with
neck dissection)ได้แก่ ต่อมนําเหลืองบริ เวณคอ ขากรรไกรล่าง และบริ เวณกระดูกเหนื อไหปลาร้า มักทําผ่าตัดผูป้ ่ วย
มะเร็ งของต่อมไทรอยด์ทีมีการกระจายไปบริ เวณต่อมนําเหลืองแล้ว
ข้ อบ่ งชีในการรักษาด้ วยการผ่าตัด
. ผูป้ ่ วยอายุนอ้ ย
.ไม่มีโรคหัวใจ โรคอืนๆตามระบบ หรื อไม่มีขอ้ ห้ามในการผ่าตัด
. ต่อมไทรอยด์มีขนาดโตมากจนมีอาการจากการกดอวัยวะข้างเคียง หรื อเพือความสวยงาม (cosmetic effect)
.ในผูป้ ่ วยทีการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยารับประทานหรื อ I131 ไม่ดี
.ในผูป้ ่ วยทีมีขอ้ ห้ามในการรับประทานยาต้านการทํางานของต่อมไทรอยด์หรื อมีผลไม่พึงประสงค์ทีรุ นแรง
เกิดขึน
.ในผูป้ ่ วยน้อยทีมีอาการกําเริ บ ( Relapse ) ภายหลังการรักษาด้วยยาต้านการทํางานของต่อมไทรอยด์ หรื อใน
ผูป้ ่ วยทีปฏิเสธการรักษาด้วย I131
.ในผูป้ ่ วยทีมีกอ้ นเดียวเกิดขึนทีต่อมไทรอยด์ร่วมด้วยซึ งมีความเสี ยงทีจะเป็ นมะเร็ งของต่อมไทรอยด์ได้
. ผูป้ ่ วยทีรับประทานยาไม่สมําเสมอ ( poor compliance ) หรื อมีความกังวลเกียวกับการรักษาด้วย I131
เป็ นอย่างมาก
. หญิงตังครรภ์ทีเป็ น Graves' disease ซึ งได้รับการรักษาด้วยยาต้านการทํางานของต่อมไทรอยด์ไม่ได้ผล หรื อ
มีขอ้ ห้ามในการใช้ยา โดยอาจรักษาด้วยการผ่าตัดในไตรมาสที 2 ของการตังครรภ์
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ภาวะแทรกซ้ อนจากการผ่าตัด
. ภาวะแทรกซ้อนทีเกิดจากการรักษา ได้แก่ ภาวะฮอร์ โมนไทรอยด์ในเลือดตําในกรณี ได้รับยาต้านไทรอยด์
มากเกินไป รับรังสี ไอโอดีนมากเกินขนาด ทําให้อว้ นฉุ นําหนักเพิม รับประทานน้อย ซึ มลง
. ภาวะวิกฤตจากต่อมไทรอยด์ (thyroid crisis หรื อ thyroid storm) เป็ นภาวะทีฉุ กเฉิ น ซึ งเกิดจากการเพิม
หรื อลดการชดเชยภาวะไทรอยด์ทาํ งานมากกว่าปกติ มักเกิดหลังจากต่อมไทรอยด์ได้รับการกระทบกระเทือน เช่น
การผ่าตัด การติดเชือ ภาวะเครี ยด ทําให้เกิดอาการในทันทีทนั ใด ได้แก่ มีไข้สูง หัวใจเต้นเร็ วมาก ใจสัน อ่อนเพลีย
ความดันชีพจรกว้าง กะสับกระส่ าย สับสน ท้องเสี ย คลืนไส้อาเจียน หัวใจล้มเหลวและหมดสติในทีสุ ด
. การมีเลือดออกภายหลังทําการผ่าตัดซึ งอาจจะทําให้เกิดอุดกันทางเดินหายใจอย่างเฉี ยบพลัน ( asphyxia )
ในผูป้ ่ วยทีเกิดภาวะดังกล่าวจะต้องรี บทําการผ่าตัดใหม่อย่างเร่ งด่วนเพือนําก้อนเลือดทีทางเดินหายใจออก และผูกเส้น
เลือดทีเป็ นต้นเหตุ
4. อัมพาตของสายเสี ยง ( vocal cord paralysis ) พบได้ประมาณร้อยละ 0-4.4 เนืองจากมีการทําลาย Recurrrent
laryngral nerve ส่ งผลทําให้มีเสี ยงแหบเกิดขึน
5. การทําลายต่อมพาราไทรอยด์ ส่ งผลให้เกิดภาวะแคลเซี ยมในเลือดตําโดยส่ วนใหญ่มกั เกิดขึนภายใน
1-7 วันภายหลังการผ่าตัด ผูป้ ่ วยจะมีอาการและอาการแสดงทีเกิดจากการทีมีภาวะแคลเซี ยมในเลือดตําซึ งความรุ นแรง
จะขึนกับระดับแคลเซี ยมในเลือดทีตําลง
6. ภาวะฮัยเปอร์ ไทรอยดิสซึ มกําเริ บ ( relapse hyperthyroidism ) เกิดจากการทีทําการผ่าตัดต่อมไทรอยด์
ออกน้อยเกินไปทําให้ต่อมไทรอยด์ส่วนทีเหลืออยูม่ ีการสร้างและหลังไทรอยด์ฮอร์ โมนออกมามาก พบได้ประมาณ
ร้อยละ 0.6 - 17.9
กรณีศึกษา
ผูป้ ่ วยชายไทย อายุ ปี เข้ารับการรักษาทีหอผูป้ ่ วยสงฆ์อาพาธ ตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลกําแพงเพชร
ด้วยอาการ ปี ก่อน มีกอ้ นทีคอทัง ข้าง เหนือยง่าย ใจสัน รับการรักษาทีโรงพยาบาลกําแพงเพชรตลอดได้ยา
PTU (50) ½ tab OD ไปรับประทานทีบ้าน ก้อนโตขึนจนมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้างขวา เซนติเมตร ข้างซ้าย
เซนติเมตร หายใจแน่นคอ กลืนอาหารลําบาก ไม่มีตาโปน มือไม่สัน ผลตรวจเลือด อยูใ่ นระดับ Euthyroid ได้รับ
การตรวจ Ultra sound, CT scan Thyroid gland และตรวจชินเนื อ พบ Colloid nodule แพทย์วนิ ิจฉัย Thyrotoxicosis
มีประวัติการเจ็บคอบ่อย ไม่มีไข้ นัดทําผ่าตัด Total Thyroidectomy ได้รับการเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
ได้แก่ การสู ญเสี ยเลือดจากการผ่าตัด ภาวะแคลเซี ยมตํา ภาวะวิกฤตจากไทรอยด์ฮอร์ โมนเป็ นพิษ (Thyroid crisis or
Thyroid strom) การติดเชือหลังผ่าตัด การอัมพาตของสายเสี ยง การบรรเทาอาการปวด พบว่าผูป้ ่ วยมีผลการตรวจเลือด
ค่าแคลเซี ยมตํากว่าปกติเล็กน้อย ( Calcium = 7.7-8.1 mg/dL จากค่าปกติ 8.8-10.6 mg/dL)ไม่พบอาการแสดง มือจีบ
เกร็ ง แพทย์ให้การรักษาด้วย Calcium carbonate ( , mg) 2 tab bid และไม่พบภาวะแทรกซ้อนอืนอาการดีขึน
ตามลําดับแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ รวมเวลารักษาในโรงพยาบาล วัน นัดตรวจ สัปดาห์ เพือตัดไหม และ
เจาะเลือดประเมินการทํางานของต่อมไทรอยด์และนัดฟังผลตรวจชิ นเนื อ สัปดาห์
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การวินิจฉัยทางการพยาบาล
ระยะก่อนผ่าตัด
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที มีความวิตกกังวลเกียวกับโรคทีเป็ นอยู่
ข้ อมูลสนับสนุน – สี หน้า ท่าทางไม่สบายใจ
- สอบถามว่า การผ่าตัดอันตรายมากไหม ผ่าแล้วจะหายไหม ตอนนีแน่นคอ เหมือนหายใจได้ไม่สุด
วัตถุประสงค์
เพือให้ผปู ้ ่ วยคลายความวิตกกังวล
เกณฑ์ การประเมินผล
- สี หน้าท่าทางคลายกังวล พักผ่อนได้
กิจกรรมการพยาบาล
. สร้างสัมพันธภาพทีดีกบั ผูป้ ่ วยและญาติ สอบถามความรู ้สึก ความวิตกกังวล
. ให้เวลาพูดคุยกับผูป้ ่ วยและญาติ และรับฟังความคิดเห็นอย่างตังใจ ให้กาํ ลังใจผูป้ ่ วย
. ให้ขอ้ มูลเกียวกับโรคและแผนการรักษาของแพทย์
. แนะนําให้ผปู ้ ่ วยรู ้จกั พูดคุยกับผูป้ ่ วยรายอืนทีผ่านการผ่าตัดแล้ว
ประเมินผล
- ผูป้ ่ วยมีสีหน้าท่าทางคลายกังวล พักผ่อนได้
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที ผูป้ ่ วยขาดความรู ้ ความพร้อมในการเตรี ยมตัวผ่าตัดทังด้านร่ างกายและจิตใจ เนื องจากไม่มี
ประวัติการผ่าตัดมาก่อน
ข้ อมูลสนับสนุน
- ผูป้ ่ วยไม่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน
- ซักถามความรู ้ของผูป้ ่ วยเกียวกับการเตรี ยมตัวและการปฏิบตั ิตนก่อนและหลังผ่าตัด ผูป้ ่ วยไม่สามารถตอบได้
วัตถุประสงค์
เพือให้ผปู ้ ่ วยมีความรู ้และพร้อมทีจะรับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์
เกณฑ์ การประเมินผล
- สามารถปฏิบตั ิตวั เพือเตรี ยมผ่าตัดได้ถูกต้องและพร้อมทีจะได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์
- ให้ความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมรักษาพยาบาลก่อนผ่าตัด
กิจกรรมการพยาบาล
. เตรี ยมความพร้อมด้านจิตใจ เพือลดความวิตกกังวล โดยให้ขอ้ มูลเกียวกับการปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่าตัด
. อธิ บายให้ทราบถึงพยาธิ สภาพของโรค เหตุผลทีต้องผ่าตัดและผลลัพธ์ทีได้รับจากการผ่าตัดต่อมไทรอยด์
. อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจถึงการผ่าตัด และการได้รับยาระงับความรู ้สึก ความร่ วมมือของทีมแพทย์ผา่ ตัด
วิสัญญีแพทย์ และการเตรี ยมความพร้อมทังด้านร่ างกายและจิตใจ เพือความปลอดภัยจากการผ่าตัด พร้อมทังแนะนํา
ให้พดู คุยกับผูป้ ่ วยทีทําผ่าตัดแล้ว
. อธิบายให้ทราบถึงสภาพหลังผ่าตัด เช่นการมีสายระบายเลือดจากแผลผ่าตัด ( Radivac drain)
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. .สอนให้ผปู้ ่ วยฝึ กหายใจลึกๆ (Deep Breathing exercise) โดยการหายใจเข้าลึกๆแล้วค้างไว้ 30 วินาที
แล้วผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ทํา 5 – 10 ครัง แล้วจึงหายใจปกติการไอเอาเสมหะออกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ควร
แหงนคอจนกว่าจะตัดไหม เอียงซ้ายขวาได้ตามปกติแต่ให้ค่อยๆบริ หารทีละน้อย
2. การเตรี ยมความพร้อมด้านร่ างกาย
. ประเมินสภาพทัวไปของผูป้ ่ วยเกียวกับโรคประจําตัว รับประทานยาต้านไทรอยด์อย่างต่อเนื อง
ไม่ตอ้ งหยุดยา
. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการให้พร้อมก่อนผ่าตัด ถ้าผลการตรวจผิดปกติให้รายงานแพทย์
เจ้าของไข้
. ดูแลช่วยเหลือผูป้ ่ วย ทําความสะอาดทัวไปและเตรี ยมผิวหนังบริ เวณคอ
2.4 ดูแลให้ผปู ้ ่ วยงดนําและอาหารทางปากหลังเทียงคืนก่อนวันผ่าตัด
. ดูแลให้ผปู ้ ่ วยพักผ่อนนอนหลับตามต้องการ โดยจัดกิจกรรมการพยาบาลทีรบกวนผูป้ ่ วยน้อยทีสุ ด
ปิ ดไฟเพดาน และจัดสิ งแวดล้อมให้เงียบสงบ
2.6 ดูแลให้ผปู ้ ่ วยเก็บของมีค่า ถอดฟันปลอมออกก่อนไปห้องผ่าตัดและเตรี ยมอุปกรณ์ แฟ้ มประวัติ
พร้อมทังตรวจสอบการเซ็นยินยอมผ่าตัด
ประเมินผล
- ผูป้ ่ วยรับรู ้และลงนามยินยอมผ่าตัด ให้แพทย์ทาํ การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ดว้ ยตนเองหลังได้รับทราบข้อมูล
- สามารถบอกถึงการปฏิบตั ิตนก่อนและหลังผ่าตัดได้ถูกต้อง
- ให้ความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมรักษาพยาบาลเพือเตรี ยมการผ่าตัด
การพยาบาลหลังผ่าตัด
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที เสี ยงต่อภาวะช็อกจากการสู ญเสี ยเลือดจากการผ่าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน
- ผูป้ ่ วยรับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ทีมีขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้างขวา เซนติเมตร ข้างซ้าย
เซนติเมตร
- มีการสู ญเสี ยเลือดขณะผ่าตัดประมาณ มิลลิลิตร
- มีท่อระบายเลือดต่อลงขวด จํานวน ขวด
วัตถุประสงค์
เพือให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะช็อกจากการสู ญเสี ยเลือด
เกณฑ์ การประเมินผล
- สัญญาณชีพอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
- ไม่มีอาการและอาการแสดงของภาวะการขาดออกซิ เจน
กิจกรรมการพยาบาล
. ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก นาที ครัง ทุก นาที ครัง และทุก ชัวโมง เมือรู้สึกตัวดี และ
สัญญาณชีพคงที รายงานแพทย์เมือผูป้ ่ วยมีระดับความรู้สึกตัวและสัญญาณชีพเปลียนแปลง

45

46

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

»‚·Õè 18 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557

. สังเกตระดับความรู ้สึกตัวของผูป้ ่ วย และเฝ้ าระวังอาการเปลียนแปลง ถ้าความรู ้สึกตัวลดลง กระสับกระส่ าย
เหงือออก ตัวเย็น หน้าซีด ปากเล็บมีสีเขียวคลํา ร่ วมกับการเปลียนแปลงของสัญญาณชี พให้รายงานแพทย์ทนั ที
3. สังเกตอาการผิดปกติจากการเสี ยเลือดหลังผ่าตัด โดยตรวจดูปริ มาณการซึ ม ลักษณะของเลือดทีซึ มจากแผล
ผ่าตัด (Radivac drain) โดยการสอดมือเข้าใต้คอ เนืองจากเลือดทีออกจะไหลลงตามคอทังสองข้าง และปริ มาณเลือดที
ออกมาอยูใ่ นขวดระบายเลือด
. ดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับสารนํา ทางหลอดเลือดดํา ตามแผนการรักษาของแพทย์
5. รายงานแพทย์ทนั ทีเมือประเมินภาวะช็อกจากภาวะเสี ยเลือด ได้ดงั นี
- กระสับกระส่ าย สับสน กระหายนํา เหงือออก หน้าซี ด ตัวเย็น
- ชีพจร เบาเร็ ว อัตราการเต้นมากกว่า ครัง/นาที
- ความดันโลหิ ต ตํากว่า / มิลลิเมตรปรอท
- หายใจเร็ วลึก อัตราการหายใจมากกว่า ครัง/นาที อุณหภูมิร่างกายลดลง
ประเมินผล
- ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัว สัญญาณชีพอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที เสี ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ ได้แก่ การตกเลือด ภาวะ
หายใจลําบาก ภาวะไทรอยด์วกิ ฤต ภาวะแคลเซียมตํา การติดเชื อทีแผลผ่าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน
- ก่อนผ่าตัดมีประวัติการเจ็บคอบ่อย จากการกดภูมิตา้ นทานในร่ างกายจากการรับประทานยาต้านไทรอยด์
- ก่อนผ่าตัดผลตรวจ WBC = 6.6 103/ul
- หลังผ่าตัด ผลการตรวจ แคลเซี ยมตํากว่าค่าปกติเล็กน้อย =7.7-8.1 mg/dL
วัตถุประสงค์
เพือให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด
เกณฑ์ การประเมินผล
. สัญญาณชีพอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
.ไม่มีอาการแสดงของการขาดแคลเซี ยมรุ นแรง ได้แก่ การเกร็ งกระตุกกล้ามเนื อ มือจีบ ชาแขนขา กล้ามเนือ
ใบหน้า
กิจกรรมการพยาบาล
1. นอนราบศีรษะสู งก้มศีรษะเล็กน้อย เพราะถ้าแหงนหน้าจะทําให้บริ เวณแผลผ่าตัดดึงรัง
2. ประเมินสัญญาณชีพทุก 15 นาที 4 ครัง ทุก 30 นาที 2 ครัง ทุก 1 ชัวโมง 2 ครัง จนกว่าปกติ
3. แจ้งผูป้ ่ วยให้ทราบถึงอาการผิดปกติทีต้องรี บแจ้งพยาบาลทราบทันที เช่น รู ้สึกใจสัน มึนงง เจ็บหน้าอก
หายใจไม่สะดวก
. สังเกตการกระตุกของกล้ามเนือหน้าแขน ขา อาการชาทีกล้ามเนือใบหน้า แขน ขา ทังสองข้าง ทีซึ งเกิดขึน
จากผ่าตัดกระทบต่อมพาราไทรอยด์
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5. ประเมินลักษณะการหายใจลําบาก (respiratory distress) ได้แก่ กระสับกระส่ าย นอนราบไม่ได้ หายใจตืน
และเร็ ว เหงือออกมาก มึนงง สับสน ริ มฝี ปากเขียว หมดสติ สาเหตุจากมีการบวมรวบๆกล่องเสี ยงและมีเลือดออกมาก
กดหลอดลมปิ ดกันทางเดินหายใจหากพบว่ามีอาการดังกล่าว ควรให้การพยาบาลคือ จัดผูป้ ่ วยนอนในท่านัง เฝ้ าดูอาการ
อย่างใกล้ชิด งดนําและอาหาร (เพราะอาจต้องเข้าห้องผ่าตัดฉุ กเฉิ น) รายงานแพทย์ เริ มให้สารนําทางหลอดเลือดดําถ้ามี
การเลือดออกมาก ประเมินบริ เวณแผลผ่าตัดว่ามีเลือดขังหรื อไม่ ห้ามเลือด เตรี ยมช่วยแพทย์ใส่ ท่อช่วยหายใจ
6. ป้ องกันการเกิดภาวะไทรอยด์วกิ ฤต โดย
. ให้การพยาบาลลดไข้ ไม่ควรให้อุณหภูมิสูงกว่า 38 องศาเซลเซียสโดยการเช็ดตัว
. ดูแลให้ได้รับสารนําทางหลอดเลือดดํา กระตุน้ ให้ดืมนํามากๆ
. ติดตามผลอิเลคโตรไลท์
. จัดสิ งแวดล้อมให้สงบ เพือลดความวิตกกังวล
. ประเมินการเปลียนแปลงสัญญาณชีพ ได้แก่ หัวใจเต้นเร็ ว ความดันชีพจรกว้าง มีไข้มากกว่า
37.8 องศาเซลเซี ยส และประเมินจากอาการผูป้ ่ วย ได้แก่ อ่อนเพลีย ใจสัน งุนงง สับสน
7. ดูแลให้ผปู ้ ่ วยรับยาตามแผนการรักษาของแพทย์ ได้แก่ Dicloxa ( mg ) cap oral qid ac, Chalk cap
( , mg) 2 cap oral bid pc
ประเมินผล
1. สัญญาณชีพอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ความดันโลหิต / - / มิลลิเมตรปรอท ชีพจร - ครัง/นาที
อัตราการหายใจ - ครัง/นาที อุณหภูมิ . - . องศาเซลเซียส
. ไม่มีอาการและอาการแสดงของภาวะแทรกซ้อนใดๆ
. แผลผ่าตัดแห้งดี
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที 5 ปวดแผลผ่าตัดเนื องจากเนื อเยือและกล้ามเนื อได้รับบาดเจ็บจากการผ่าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน
- ผูป้ ่ วยบ่นปวดบริ เวณแผลผ่าตัดทีคอ ระดับความปวด เท่ากับ
- นอนตัวเกร็ ง ไม่ค่อยเคลือนไหวร่ างกาย หน้านิวคิวขมวด
วัตถุประสงค์ การพยาบาล
เพือบรรเทาอาการปวดแผลผ่าตัดต่อมไทรอยด์ทีคอ
เกณฑ์ การประเมินผล
- ประเมินระดับความเจ็บปวดลดลง ไม่ขอยาบรรเทาปวดเพิมก่อนเวลาทีกําหนด
- สามารถเคลือนไหวร่ างกายได้โดยไม่เจ็บปวดแผลผ่าตัดมาก
- ผูป้ ่ วยมีความสุ ขสบายขึน ไม่แสดงกิริยาท่าทางแสดงถึงความเจ็บปวดรุ นแรง
กิจกรรมการพยาบาล
. ประเมินความเจ็บปวด จากคําบอกกล่าวของผูป้ ่ วยเกียวกับลักษณะของการปวด ระยะเวลาของการปวด
ระดับความรุ นแรงของการปวดด้วย Numeric pain scale ( - ) ทุก ชัวโมง บันทึก Pain score และการตอบสนอง
ของผูป้ ่ วยต่อความเจ็บปวดจากการแสดงสี หน้าท่าทาง
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. ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับยาบรรเทาปวด ตามระดับความรุ นแรงของความปวด ถ้า Pain scale ไม่เกิน ให้
Paracetamal 500 mg รับประทาน เม็ดห่างกันทุก ชัวโมง ถ้ามีอาการปวดมาก Pain scale มากกว่า ให้ฉีด
Pethidine 25 mg ทางหลอดเลือดดําห่างกันทุก ชัวโมง โดยก่อนให้ยาควรประเมินการได้รับยาครังสุ ดท้าย
เพือป้ องกันการได้รับยาซําและสังเกตอาการข้างเคียงของยา
. ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพอย่างต่อเนื องทุก ชัวโมง
ประเมินผล

- ผูป้ ่ วยปวดแผลมาก Pain score 8 ได้รับยา Pethidine 25 mg ทางหลอดเลือดดํา อาการปวดลดลง Pain score
ลดลงเท่ากับ นอนหลับต่อได้ไม่ขอยาแก้ปวดเพิม
- วันที - หลังผ่าตัด ความปวดอยูใ่ นระดับ - และบรรเทาลงได้เมือรับประทานยา paracetamal 2 เม็ด
ระยะเวลาในการรับประทานยาห่างกันมากกว่า ชัวโมง
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที ผูป้ ่ วยและญาติขาดความรู ้เกียวกับการปฏิบตั ิตนเมือกลับไปอยูบ่ า้ น
ข้ อมูลสนับสนุน
- ผูป้ ่ วยและญาติซกั ถามเรื องการปฏิบตั ิตวั การรักษาต่อไป การรับประทานอาหาร
- สี หน้ากังวล
วัตถุประสงค์ การพยาบาล
เพือให้ผปู ้ ่ วยและญาติสามารถปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องเมือกลับบ้าน
เกณฑ์ การประเมินผล
สามารถบอกวิธีการปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมการพยาบาล
. อธิ บายถึงเหตุผลทีผูป้ ่ วยจะต้องกลับไปรักษาตัวต่อทีบ้าน พร้อมทังให้ความมันใจแก่ผปู ้ ่ วยและญาติ
. ประเมินความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิตวั เมือกลับไปอยูบ่ า้ น
. ให้คาํ แนะนําแก่ผปู ้ ่ วยและญาติเกียวกับการปฏิบตั ิตนเมือกลับไปอยูบ่ า้ น ดังนี
. สาธิ ตวิธีการออกกําลังกายบริ เวณ คอ ไหล่
. แนะนําให้รับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย์ และสังเกตอาการข้างเคียงของยา
. แนะนําให้สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ภาวะติดเชือของแผล แผลบวม มีไข้ มีหนองซึ ม ปวดแผล
มาก ให้รีบกลับมาพบแพทย์
. แนะนําให้รับประทานอาหารทีมีพลังงานสู ง มีโปรตีน วิตามินดี แคลเซี ยมสู ง เช่น นม ผักใบเขียว
ปลาเล็กปลาน้อย เพือเพิมปริ มาณแคลเซี ยมในร่ างกายให้เพียงพอ
. แนะนําให้สังเกตอาการของภาวะแคลเซี ยมตํา ได้แก่ ชาปลายมือปลายเท้า มือจีบเกร็ ง เป็ นตะคริ ว
ให้รีบกลับมาพบแพทย์
. ให้มาตรวจตามนัด เพือตัดไหม เจาะเลือดติดตามการทํางานของ ต่อมไทรอยด์และฟังผลชินเนือ
ประเมินผล
- ผูป้ ่ วยและญาติสามารถบอกวิธีการปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้อง
- มีสีหน้าสดชืนขึน สามารถทําท่ากายบริ หารได้ถูกต้อง
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สรุ ป
ไทรอยด์เป็ นพิษ เป็ นภาวะทีร่ างกายมีระดับฮอร์ โมนไทรอยด์ในเลือดสู งกว่าปกติเนื องจากต่อม
ไทรอยด์ทาํ งานมากขึน หรื อเกิดจากร่ างกายสร้างสารแอนตีบอดี (antibody)ไปกระตุน้ ต่อมไทรอยด์ ให้สร้าง
ฮอร์ โมนมากขึน หรื อเกิดจากต่อมไทรอยด์อกั เสบ ทําให้มีการปล่อยฮอร์ โมนไทรอยด์ออกมามากกว่าปกติ หรื อ
เกิดจากการได้รับฮอร์ โมนไทรอยด์จากภายนอกเข้าสู่ ร่างกายในขนาดทีมากเกินไป โรคไทรอยด์เป็ นพิษ มักเริ ม
การรักษาด้วยการรับประทานยา อย่างต่อเนืองประมาณ 12-24 เดือน หากผูป้ ่ วยทีการตอบสนองต่อการรักษา
ด้วยยารับประทาน มีผลไม่พึงประสงค์ทีรุ นแรงเกิดขึน หรื อต่อมไทรอยด์มีขนาดโตมากจนมีอาการจากการกด
อวัยวะข้างเคียง หรื อเพือความสวยงาม ( cosmetic effect )
สําหรับผูป้ ่ วยรายนี รับการรักษาด้วยการรับประทานยามาอย่างต่อเนื อง ทําให้อาการเหนือยง่าย
ใจสัน ลดลงไม่มีอาการแสดงของการเต้นหัวใจทีผิดปกติ ไม่เกิดภาวะ Atrial fibrillation ไม่มีภาวะตาโปน
มีผลข้างเคียงจากยาทีมีฤทธิ กดภูมิคุม้ กันในร่ างกาย ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยมีอาการเจ็บคอเป็ นๆ หายๆ มาโดยตลอด
ผูป้ ่ วยต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเพราะมีขอ้ บ่งชี เรื องต่อมไทรอยด์มีขนาดโตมากจนมีอาการจากการ
กดอวัยวะข้างเคียง ทําให้การกลืนลําบาก หายใจได้ไม่สุด เนืองจากผูป้ ่ วยมีการรักษาอย่างต่อเนือง มีการตรวจ
ประเมินทังตรวจอัลตร้าซาวด์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และการส่ งชินเนื อส่ งตรวจ ติดตามผลการรักษาอย่าง
ต่อเนือง บ่งบอกว่าผูป้ ่ วยสุ ขภาพทัวไปแข็งแรงดี ก่อนการผ่าตัดผลการตรวจเลือดอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ หลังผ่าตัด
ผูป้ ่ วยจึงไม่มีภาวะแทรกซ้อนทีรุ นแรง สามารถกลับไปดํารงชีวติ ทีปกติสุขได้
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กรณีศึกษา : การพยาบาลผูปวยในกระแสเลือดรุนแรงและช็อก
Case study : Nursing intervention with septic shock
ทิพวรรณ วงษใจ พย.ม.*

Abstract
The definition of “ septic shock” is inadequacy of oxygenation and nutrition to demand of the body which
is resulted from severe inflammation. The effect of septic shock is decrease tissue perfusion that induced multiorgan
failure. More delay diagnosis and treatment, more morbidity and mortality can occur.. It is recognized that applied
guideline of Surviving Sepsis Campaign and Early Goal Directed Therapy : EGDT) within the first 6 hours can
reduce mortality. According to data from ICU Kamphaengphet Hospital , the rate of death is the first from septic
shock .
A case study in male. Age 73 years, The chief complaint was fever and dyspnia. Present illness the patient
was punctured splinter in the arm before coming to the hospital 2 days. where later the wound was swelling more
and more. Patients signs with septic shock. Having medical treatment is an important in first 6 hours. such as
providing oxygen to the ventilator, fluid replacement, hemoculture, antibiotics and debridement left arm. The patient
can leave the intensive care unit and returned home.
This case adopted early Goal-Directed Nursing Intervention with early sepsis developed by gerapan
Aunburee at el. including the principle of nursing care for accurate quickly treat patient for reducing morbidity and
mortality.

* พยาบาลวิชาชีพ หัวหนางานหอผูปวยหนักรวม โรงพยาบาลกําแพงเพชร

51

52

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

»‚·Õè 18 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557

บทคัดย่อ
การติดเชือในกระแสเลือดรุ นแรงและช็อก คือภาวะทีร่ างกายได้รับออกซิ เจนและสารอาหารต่างๆ ไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยมีสาเหตุมาจากการอักเสบทีเป็ นผลของการติดเชือของร่ างกายอย่างรุ นแรง มีผลให้มี
การกําซาบของเนื อเยือไม่เพียงพอ และการทํางานของอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว1 หากได้รับการวินิจฉัย รักษา และการ
พยาบาลล่าช้าอาจทําให้ผปู ้ ่ วยถึงแก่ความพิการและเสี ยชีวติ ได้มากขึน การประยุกต์ใช้แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยติดเชื อ
ของ Surviving Sepsis Campaign และการรักษาตามเป้ าหมาย(Early Goal Directed Therapy : EGDT)ภายในระยะเวลา
6 ชัวโมงแรก เป็ นทียอมรับว่าสามารถลดอัตราการตายได้2 จากการสํารวจข้อมูลอัตราการเสี ยชีวติ ในหอผูป้ ่ วยหนักรวม
โรงพยาบาลกําแพงเพชร พบว่าการติดเชือในกระแสเลือดรุ นแรงและช็อก สู งเป็ นอันดับหนึง
กรณี ศึกษาเป็ นชายไทย อายุ 73 ปี อาการสําคัญทีมาโรงพยาบาล คือ มีไข้ และหายใจเหนือยหอบ
การเจ็บป่ วยปั จจุบนั ผูป้ ่ วยถูกไม้ทิมทีแขน 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีบาดแผล ต่อมา แผลเริ มมีอาการบวมแดงมากขึน
ผูป้ ่ วยมีการติดเชือในกระแสเลือดรุ นแรง และช็อก ได้มีการรักษาพยาบาลทีสําคัญใน 6 ชัวโมงแรก ได้แก่ การให้
ออกซิ เจนโดยต่อกับเครื องช่วยหายใจ การให้สารนําทดแทนทางหลอดเลือดดํา การส่ งเพาะเชือในกระแสเลือด
การให้ยาปฏิชีวนะ และการผ่าตัดตกแต่งแผลทีแขนซ้าย ผลลัพธ์ผปู้ ่ วยสามารถย้ายออกหอผูป้ ่ วยหนักและกลับบ้านได้
ผูป้ ่ วยรายนีได้นาํ แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลตามการบําบัดตามเป้ าหมายตังแต่เริ มแรกในผูป้ ่ วยติดเชื อใน
กระแสเลือดรวมทัง หลักการพยาบาลผูป้ ่ วยมาใช้ ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง ทันท่วงที ลด
ภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสี ยชีวติ
ความหมาย2, 3
การติดเชือในกระแสเลือดรุ นแรงเป็ นภาวะของโรคทีมีความซับซ้อน ได้มีการประชุมเพือพิจารณาคําจัด
ความของการติดเชื อในกระแสเลือดรุ นแรงใหม่ โดยเพิมรายละเอียดของการติดเชื อรุ นแรง เพือเพิมความจําเพาะต่อโรค
และง่ายต่อการวินิจฉัย (Levy et al., ) ดังนี
. การติดเชือ (infection) คือภาวะทีจุลชีพเชือก่อโรคเข้าสู่ ส่วนต่างๆของ ร่ างกาย ซึ งเป็ นเนือเยือบริ เวณที
สะอาด ปราศจากเชื อ และทําให้เกิดกระบวนการอักเสบ
. กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทัวร่ างกาย (systemic Inflammatory Response syndrome[SIRS])
เป็ นกลุ่มอาการทีมีการตอบสนองทางสรี รวิทยาของร่ างกายต่อการติดเชื อ โดยมีลกั ษณะดังนี
. อุณหภูมิร่างกาย มากกว่า °C หรื อน้อยกว่า °C
. อัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า ครัง/นาที
. อัตราการหายใจมากกว่า ครัง/นาที หรื อความดันของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในเลือดแดง (PaCO )
น้อยกว่า มิลลิเมตรปรอท
. เม็ดเลือดขาวมากกว่า , เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร หรื อน้อยกว่า , เซลล์ต่อลูกบาศก์
มิลลิเมตร หรื อนิวโทรฟิ ลตัวอ่อน มากกว่า %
. การติดเชือในกระแสเลือด (sepsis) คือ ภาวะทีร่ างกายมีการตอบสนองต่อการติดเชือโดยวินิจฉัยเมือมี
การติดเชื อหรื อสงสัยว่ามีการติดเชื อในกระแสเลือด ร่ วมกับมีอาการแสดงของ SIRS อย่างน้อย ข้อ
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. การติดเชือในกระแสเลือดรุ นแรง (severe sepsis) คือ ภาวะ sepsis ร่ วมกับการมีความผิดปกติของ
อวัยวะต่างๆ (multiple organ dysfunction) ภาวะทีบ่งบอกการไหลเวียนเลือดไม่เพียงพอ (hypoperfusion) หรื อ
ความดันโลหิ ตตํา โดยมีความผิดปกติอย่างน้อย ข้อต่อไปนี ได้แก่ ปั สสาวะออกน้อยกว่า . มิลลิลิตร/กิโลกรัมต่อ
ชัวโมง มีภาวะเลือดเป็ นกรด ตรวจระดับ lactate ในเลือดพบว่ามีค่าสู งมากกว่า มิลลิโมล/ลิตร capillary refill นานกว่า
วินาที ระดับความรู้สติเปลียนแปลง สัดส่ วนของระดับออกซิ เจนในเลือดแดงกับความเข้มข้นออกซิ เจนทีผูป้ ่ วย
ได้รับตํา (PaO /FiO น้อยกว่า ) ค่าครี ตินินในเลือด (creatinine) มากกว่า มิลลิกรัม/เดซิลิตร ความผิดปกติของ
การแข็งตัวของเลือด ( INR มากกว่า . หรื อ aPTT มากกว่า วินาที เกร็ ดเลือดน้อยกว่า , ตัว/ไมโครลิตร
ระดับบิลิรูบินในเลือดมากกว่า มิลลิกรัม/เดซิลิตร ความดันโลหิ ต systolic น้อยกว่า มิลลิเมตรปรอท หรื อลดลง
มากว่า มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิมตัวของออกซิ เจนในหลอดเลือดดําส่ วนกลาง (ScvO ) น้อยกว่า %
. การติดเชือในกระแสเลือดรุ นแรงและช็อก (septic shock) คือ ภาวะ sepsis ร่ วมกับภาวะล้มเหลวของ
ระบบไหลเวียนเลือดโดยมีความผิดปกติของระบบการไหลเวียนเลือดเนื อเยือของร่ างกาย อย่างต่อเนืองถึงแม้จะได้รับ
การรักษาด้วยการให้สารนําอย่างเพียงพอแล้วก็ตาม มีความจําเป็ นต้องให้ยาตีบหลอดเลือด
อาการและอาการแสดง1,4
ผูป้ ่ วยมักมีอาการไข้ มีความดันโลหิ ตตํา กระสับกระส่ าย หัวใจเต้นเร็ ว ชีพจรเบา มี capillary filling defect
อาการแสดงทีบ่งถึงการมี pooling ของเลือดใน microcirculation คือ ท้องจะอืด มีการขยาย abdominal circumference
ทีปอดจะมี pleural effusion หายใจเร็ ว มักพบมี respiratory alkalosis การหายใจล้มเหลว ไตวาย และอวัยวะต่าง ๆ
ล้มเหลว แขนขาอุ่นแห้ง ผิวแดงทัวร่ างกาย (flush) เป็ นภาวะไหลเวียนเมตาบอลิซึมมากเกิน (hyperdynamic hypermetabolic state) ปั สสาวะออกน้อย ระดับความรู ้สึกตัวเปลียนแปลง พบความผิดปกติจากจอตา และระดับนําตาล
ในเลือดตํา
กลไกการติดเชื อในกระแสเลือดรุ นแรงและช็ อก 5
เกิดจากสารพิษ (endotoxin) ทีปล่อยออกมาทําอันตรายต่อเซลล์ร่างกาย และร่ างกายเกิดการตอบสนอง
เพือกําจัดเชือโรคและเซลล์ร่างกายทีตาย โดยมีการหลัง mediator ซึ งมีผลต่อปริ มาณเลือดทีไปเลียงเนือเยือของร่ างกาย
ดังนีคือ มีการขยายตัวของหลอดเลือด ทําให้ความดันโลหิ ตตํา มีการกระตุน้ การหลัง tissue thromboplastin ซึงกระตุน้
ให้เลือดแข็งเป็ นลิมในหลอดเลือดฝอยและหลอดเลือดขนาดเล็กทัวร่ างกาย ทําให้เกิดการอุดกันการไหลเวียนของเลือด
ส่ งผลให้อวัยวะต่างๆ ขาดเลือดมาเลียง ทําให้เนื อเยือขาดออกซิ เจน ขณะเดียวกันการมีลิมเลือดเกิดขึน ทําให้ร่างกาย
ต้องใช้ปัจจัยในการแข็งตัวของเลือด ทําให้มีความผิดปกติของกลไกการห้ามเลือด (consumption coagulopathy) จึงเกิด
อาการเลือดออกทีรุ นแรงขึนพร้อมๆ กัน นอกจากนียังไปกดการทํางานของหัวใจ จึงเป็ นเหตุให้เกิดภาวะช็อกของหัวใจ
รวมทังมีการทําลายผนังหลอดเลือดร่ วมกับการขยายของหลอดเลือด ทําให้มีพลาสมาออกจากหลอดเลือด จึงเกิดภาวะ
ช็อกจากปริ มาณการไหลเวียนลดลง
แนวปฏิบัติสําหรับการดูแลผู้ป่วย ติดเชื อในกระแสเลือดรุ นแรงและติดเชือในกระแสเลือดรุ นแรงและช็ อก 6, 7
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลกําแพงเพชรได้พฒั นาแนวปฏิบตั ิสาํ หรับการดูแลผูป้ ่ วย severe sepsis and
septic shock ตามแนวทางปฏิบตั ิ Surviving Sepsis Campaign 2008 ประกอบด้วย
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1. Initial resuscitation (ภายใน 6 ชั่วโมงแรก)
- ให resuscitate ผูปวย ตาม protocol ทันทีที่พบวามี hypo-perfusion โดยมีเปาหมายตอไปนี้ภายใน
6 ชั่วโมง : CVP 8-12 มิลลิเมตรปรอท MAP > 65มิลลิเมตรปรอท Urine ≥ 0.5 มิลลิลิตร / กิโลกรัม / ชั่วโมง
คาความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดดําสวนกลาง (ScvO2) นอยกวา 70 %
2. การวินิจฉัยการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงและการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงและช็อก
- ทํา blood culture อยางนอย 2 specimen กอนที่จะให antibiotic
3. Antimicrobial therapy
- ใหยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดําใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ภายใน 1 ชั่วโมง
4. Source identification and control
- คนหาและวินิจฉัยการติดเชื้อในบางตําแหนงเปนขอบงชี้ที่จะตองทําการผาตัดเพื่อควบคุมแหลงติดเชื้อ
แบบฉุกเฉิน โดยควรวินิจฉัยใหไดภายใน 6 ชั่วโมง รวมทั้งแหลงติดเชื้ออื่นๆ ที่สามารถควบคุมได
5. Fluid therapy
- การใช fluid resuscitation จะใช natural/artificial colloids หรือ crystalloids ก็ไดใช fluid challenge
technique ถา hemodynamic ของผูปวยดีขึ้นเรื่อยๆ
6. Vasopressor
- รักษาระดับ MAP ที่ระดับ ≥ 65 มิลลิเมตรปรอทเพื่อใหสามารถคง auto regulation
7. Inotropic therapy
- แนะนําใหใช dobutamine infusion ถามี myocardial dysfunction
8. Corticosteroids
- พิจารณาให hydrocortisone ทางหลอดเลือดดํา สําหรับ septic shock ในผูใหญเมื่อความดันโลหิตไม
ตอบสนอง
9. Blood product administration
-ให PRC เมื่อ Hct < 30 %โดยมีเปาหมายให Hct อยูที่ระดับ ≥ 30 %
10. Glucose control
-ใช insulin เพื่อควบคุม hyperglycemiaเปาหมายใหรักษาระดับน้ําตาล< 150 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร
11. Stress ulcer prophylaxis
- ปองกัน stress ulcer ดวยการใช H2 blocker หรือ proton inhibitor
12. Bicarbonate therapy
- ไมใช bicarbonate therapy เพื่อแกไข hemodynamics หรือเพื่อลดปริมาณ vasopressor ที่ตองการใช
13. Sedation, analgesia, and neuromuscular blockade
- ใช sedation protocols โดยมี sedation goal สําหรับผูปวยซึ่ง critically ill และใชเครื่องชวยหายใจ
14. Mechanical ventilation of sepsis-induced acute lung injury (ALI)/ARDS
- ตั้งเปาหมายที่ tidal volume 6 มิลลิลิตร/กิโลกรัมในผูปวยที่เปน ALI/ARDS
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แนวปฏิบัติทางการพยาบาลตามการบําบัดตามเปาหมายตั้งแตเริ่มแรกในผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด 8
เปนขอกําหนดที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบที่ระบุถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อชี้แนะการตัดสินใจในการดูแล
ผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดที่พัฒนา โดย จีราพรรณ อันบุรี และคณะ ประกอบดวย 1) ประเมินผูปวย และคนหา
การติดเชื้อในกระแสเลือดตั้งแตระยะเริ่มแรก โดยการใชแนวทางการประเมินเพื่อคนหาผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด
ตั้งแตระยะเริ่มแรก การประสานงานแพทยเพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลอยางเรงดวน และการดูแลใหผูปวยไดรับการ
เจาะเลือดตามแนวทาง 2) การจัดการใหผูปวยไดรับการดูแลในระยะเริ่มแรก ไดแก การดูแลใหผูปวยไดรับออกซิเจน
อยางเพียงพอ และประสานงานแพทยใหผูปวยไดรับการใสทอชวยหายใจ และเครื่องชวยหายใจกรณีมีขอบงชี้
การดูแลใหผูปวยไดรับการสงเลือดเพาะเชื้อกอนใหยาปฏิชีวนะ การดูแลบริหารยาปฏิชีวนะภายหลังการวินิจฉัย
การประสานงานใหผูปวยไดรับการใสสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลางเพื่อประเมินสารน้ําดวยการวัด ความดันใน
หลอดเลือดสวนกลาง การดูแลใหสารน้ําจนกระทั่งความดันหลอดเลือดดําสวนกลางถึงเปาหมายการดูแลบริหารยาตีบ
หลอดเลือด 3) การจัดการดูแลใหผูปวยไดรับการดูแลในหอผูปวยหนัก และการเฝาระวังอยางตอเนื่อง โดยการใช
เกณฑการรับผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดเขารับการรักษาในหอผูปวยหนัก และติดตามบันทึกการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรภาพของผูปวย และ 4) การติดตามการปฏิบัติอยางตอเนื่องในสวนของการพยาบาลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด
รุนแรง และติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงและช็อกมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ประเมิน ABCD
2. ดูแลใหผูปวยไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอ และชวยใหผูปวยไดรับการใสทอชวยหายใจและเครื่องชวย
หายใจกรณีมีขอบงชี้
3. ใส foley's cath record urine ทุก 1-2ชั่วโมง
4. ตรวจ Serum blood lactateถา > 4 หรือมี SBP < 90 มิลลิเมตรปรอทรายงานแพทย เพื่อใหสารน้ํา
5. เปดเสนเลือดดํา 2 เสนดวย medicut No.18-20
6. ใหสารน้ําทางเสนเลือดดํา 20 ml/kgใน 30 นาที ตามคําสั่งแพทย และประเมินภาวะแทรกซอนจากน้ําทวม
ปอดโดยการฟงปอดเปนระยะ
7. ชวยแพทยใส Central lineถา SBP < 90 มิลลิเมตรปรอทหลังไดรับสารน้ําตามแนวทางแลวหรือ ตองการ
ประเมินสารน้ํา)
8. วัด CVP ทุก 1-2ชั่วโมงใน 6 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นถา stable เปลี่ยนเปนทุก 4 ชั่วโมง.
9. บริหารยา dopamine หรือ ยา levophed เพื่อใหได MAP ตามเปาหมาย titrate keep MAP > 65 มิลลิเมตร
ปรอท
10. บันทึกสัญญาณชีพ (BP, HR, RR, satO2, ) ทุก 15 นาที จนคงที่ หลังจากนั้นบันทึกทุก 1 ชั่วโมง
11. สง ScvO2ทุก 3 ชั่วโมง ScvO2≤ 70% ถา Hct ≥30% ให Dobutamine infusion เพื่อเพิ่ม oxygen
delivery ถา Hct ≤30% ให PRC เพื่อเพิ่มตัวนําออกซิเจน
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กรณีศึกษา
ผูป้ ่ วยชายไทย อายุ 73 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการสําคัญแขนซ้ายบวมแดง หายใจเหนือยหอบ
ประวัติการเจ็บป่ วยปัจจุบนั 2 วันก่อนมาโรงพยาบาลผูป้ ่ วยถูกไม้ทิมทีแขน มีบาดแผลไม่ได้รับการรักษาที
ไหน ต่อมา แผลเริ มมีอาการบวมแดงมากขึน มีไข้ 5 ชัวโมงก่อนมาโรงพยาบาล มีไข้สูง หายใจเหนือย ได้มารักษาที
โรงพยาบาลกําแพงเพชร
ประวัติความเจ็บป่ วยในอดีต มีโรคประจําตัว คือ ความดันโลหิตสู ง 20 ปี รับการรักษาต่อเนือง ปฏิเสธการ
แพ้ยา การสู บบุหรี และการดืมสุ รา แรกรับที ER ผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 38 °C ชีพจร 148 ครัง/นาที
อัตราการหายใจ 28 ครัง/นาที ความดันโลหิต 92 /52 มิลลิเมตรปรอท มีการส่ งตรวจ CBC, BUN, Cr E’lyte LFT,
CXR,EKG ให้สารนํา 0.9% NSS 1000 ml IV drip 100 ml/hr ส่ ง admit ทีหน่วยงานศัลยกรรมชายทัวไป เตรี ยมผูป้ ่ วย
เข้าห้องผ่าตัดทํา debridement Lt arm หลังออกจากห้องผ่าตัดย้ายเข้ารักษาในหอผูป้ ่ วยหนัก อาการเจ็บป่ วยขณะเข้ารับ
การรักษาในหอผูป้ ่ วยหนัก ผูป้ ่ วยหลังทํา debridement Lt forearm แรกรับผูป้ ่ วยไม่รู้สึกตัวจากฤทธิ ยาสลบ ยังไม่
หายใจฟัง เสี ยงปอดปกติ on ventilator setting CMV mode TV 550 มิลลิลิตร อัตราการหายใจ 16 ครัง/นาที FiO2 0.6
PEEP 2 สัญญาณชีพ ความดันโลหิ ต 85/42 มิลลิเมตรปรอท อัตราชีพจร 138 ครัง/นาที อุณหภูมิกาย 38°C SatO2
96% DTX = 110 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร CVP 10 มิลลิเมตรปรอท ให้ 0.9% NSS 120 ml./hr. คู่กบั Dobutamine 2:1
IV Keep และlevophed 8 mg + 100 ml NSS Keep MAP ≥ 65มิลลิเมตรปรอท ทางหลอดเลือดดําส่ วนกลาง
(right cavafix) และให้5%D/NSS 1000 ml IV drip 60 ml/hr ทางหลอดเลือดดําส่ วนปลาย บันทึกสัญญาณชีพ
ทุก 15 นาที – 1 ชัวโมง CVP ทุก 6 ชัวโมง keep 8-12 มิลลิเมตรปรอท ประเมิน DTX ทุก 6 ชัวโมง และให้พิจารณา
ให้อินซูลินตามระดับนําตาล ผลระดับนําตาลในกระแสเลือด 110-175 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร ให้ยาปฏิชีวนะ ได้แก่
vancomycin 900 mg IV ทุก 8 hr. และ Cefazelin 2 gm IV ทุก 8 hr ให้ Hydrocortizone 50 mg IV ทุก 12 ชัวโมง
แผลไม่ซึม บันทึก urine output ทุก 4 ชัวโมง keep urine output>120ml/4 hr urine ออกดี ต่อมา ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี
เสี ยงปอดปกติ พิจารณาปรับ setting of ventilator เป็ น SIMV mode ,Try wean และนําท่อช่วยหายใจออก ผูป้ ่ วยหายใจ
เองได้ ไม่หอบเหนือย เสี ยงปอดปกติ สัญญาณชีพ ความดันโลหิ ต 110/60 - 130/70 มิลลิเมตรปรอท อัตราชีพจร 90 100 ครัง/นาที อัตราการหายใจ 14-18 ครัง/นาที อุณหภูมิกาย 37-37.5 °C SatO2 96-100% เริ มให้ผปู ้ ่ วยรับประทาน
อาหารเองทางปากสามารถรับประทานอาหารอ่อนได้ไม่สาํ ลักอาเจียน ถอดท่อสายยางให้อาหารออก แผลแดงดี
off foley's cath ปั สสาวะออกเองได้ แพทย์พิจารณาย้ายไปรับการรักษาต่อทีตึกศัลยกรรมชายทัวไป
ผลการตรวจร่ างกายและการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ
อาการและอาการแสดง มีแผลพุพองบวมแดงมากทีแขนข้างซ้าย
CBC
WBC =14.9 x 103, Neutrophil=93.6%, Lymphocyte=3.1, HGB=11.6g/dl,PT 17.3, Ptt 44.1
ผลฺ Blood Chemistry BUN =40 Creatinine=2.6,ไตได้รับความเสี ยหายอัตราการกรองลดลงเล็กน้อย eGFR = 50
Sodium=140 Potassium=4.1 Cloride=109 HCO3= 19 Mg=2
ผล ABG
pH=7.28 pCO2=48 pO2=199 HCO3=22 เป็ น Respiratory acidosis
Culture pus from Lt arm พบเชือ Streptococcus pyogenes( group A)
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ผลเอกซเรยปอด
การวินิจฉัย
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ปกติ ผลการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจปกติ
Necrotizing facilities Lt forearm with septic shock

การพยาบาล8,9,10
ผูศึกษาไดนําแนวปฏิบัติทางการพยาบาลตามการบําบัดตามเปาหมายของการติดเชื้อในกระแสเลือด
รุนแรงและติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงและช็อก ที่ตอง early resuscitateโดยเฉพาะภายใน 6 ชั่วโมงแรกมาใชใน
การเฝาระวังขอวินิจฉัยเรงดวนและ ไดมีการนําแนวคิดการพยาบาลผูปวยที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง และ
การติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง และช็อก มาใชเพื่อใหมีความครอบคลุมในทุกๆปญหาของผูปวย
ขอวินิจฉัยที่ 1 : การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไมเพียงพอ (tissue perfusion)
ขอมูลสนับสนุน
O :- การวินิจฉัย Necrotizing fascilitis Lt forearm with septic shock
- CBC พบ WBC 14.9 x 103 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร Neutrophil=93.6%
- อุณหภูมิ 38 °C หายใจเหนื่อย ใส ET with ventilator
วัตถุประสงคการพยาบาล
เพื่อใหผูปวยไดรับการแกไขภาวะเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อใหเพียงพอ
เกณฑการประเมินผล
1. สัญญาณชีพ ผูปวยอยูในเกณฑปกติ
2. ไมพบอาการหรืออาการแสดงของการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงและติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง
และช็อก ไมเลวลงกวาเดิม ซึ่งอาการเหลานี้ ไดแก ระดับความรูสึกตัวเลวลงจากเดิม อาการไข อุณหภูมิ > 38 ๐c
หรือ < 36 ๐ c อัตราการเตนของชีพจร > 90 ครั้ง/,อัตราการหายใจ > 20 ครั้ง/นาที หายใจเร็ว หายใจลําบาก
WBC > 12,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร หรือ < 4,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร capillary refill มากกวา
3 วินาที ปสสาวะออกนอยกวา 30 มิลลิลิตร/ชั่วโมง ScvO2 > 70%
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินและบันทึก สัญญาณชีพ ไดแก ความดันโลหิต อัตราการเตนของชีพจร อัตราการหายใจ ทุก
15 – 30 นาที จนกวาผูปวยมีสภาพคงที่หลังจากนั้นประเมินทุก 1 -2 ชั่วโมง
2. ประเมิน ความรูสึกตัว capillary refill, ScvO2 ทุก 15-30 นาที จนสภาพผูปวยดีขึ้นจึงประเมินทุก 1-2 ชั่วโมง
3. ดูแลการใหไดรับสารน้ําทดแทนทางหลอดเลือดดําอยางถูกตอง รวดเร็ว
4. ประเมินปริมาณสารน้ําเขาดวยการวัดความดันในหลอดเลือดสวนกลาง (Central Venous Pressure: CVP)
ทุก 15-30 นาที และปรับลดสารน้ําตามแผนการรักษา และปริมาณน้ําออกจากรางกายโดยประเมินปสสาวะ ถาพบวา
ปสสาวะออกนอยกวา 0.5 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/ชั่วโมง รายงานแพทย
5. ดูแลบริหารยาใหไดรับยาปฏิชีวนะอยางกวางขวางครอบคลุมตอเชื้อตามแผนการรักษา
6. สงตรวจ Hemoculture , เพื่อใหทราบชนิดของเชื้อโรคและใหยาไดตรงตามความไวของเชื้อ
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การประเมินผล
1. สัญญาณชีพ อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
. ไม่พบอาการการติดเชื อในกระแสเลือดรุ นแรงและติดเชื อในกระแสเลือดรุ นแรงและช็อก ดังนี อุณหภูมิ
37-37.5 °C อัตราการเต้นของชีพจร - ครัง/นาที เต้นแรง อัตราการหายใจ - ครัง/นาที ไม่มีหายใจลําบาก
ความดันโลหิต 90/60-110/70 มิลลิเมตรปรอท capillary filling ปกติ ระดับความรู ้สึกตัวดีขึน urine output >
มิลลิลิตร/ชัวโมง
ข้ อวินิจฉัยที 2 การหายใจไม่ มีประสิ ทธิภาพ
ข้ อมูลสนับสนุน
O: - การแลกเปลียนออกซิ เจนไม่ดี ได้ใส่ เครื องช่วยหายใจ เนืองจากมีการติดเชือในกระแสเลือดรุ นแรง
และช็อก
วัตถุประสงค์
ร่ างกายได้รับออกซิ เจนเพียงพอ
เกณฑ์ การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยไม่มีอาการและอาการแสดงของการพร่ องออกซิ เจน ได้แก่ ปลายมือปลายเท้าซี ด เขียว หายใจ
เหนื อยหอบ หัวใจเต้นเร็ ว หายใจใช้กล้ามเนือหน้าท้องช่วยหายใจ ระดับความรู้สึกตัวลดลง
. สัญญาณชีพปกติ อัตราการเต้นของชีพจร 60-100 ครัง/นาที อัตราการหายใจ 20-24ครัง/นาที
ความดันโลหิต 90/60-140/90 มิลลิเมตรปรอท SatO2 - % , ABG normal ,CXR normal
3. เสี ยงปอดปกติ เท่ากันทังสองข้าง
กิจกรรมการพยาบาล
. สังเกตและบันทึกสัญญาณชีพทุก 15 - 30 นาทีจนอาการคงทีจึงเปลียนเป็ นทุก1-2 ชัวโมง โดยการหายใจ
ต้องดูทงอั
ั ตราและความลึก และรู ปแบบของการหายใจ
. สังเกตและบันทึกค่าความอิมตัวของออกซิ เจนประเมินความอิมตัวออกซิ เจนในเลือด และการแลกเปลียน
ก๊าซทุก 15 - 30 นาทีจนอาการคงทีจึงเปลียนเป็ นทุก 1-2 ชัวโมง
. สังเกตและบันทึกอาการทางระบบประสาท (ประเมินตาม GCS รู ม่านตา และกําลังของแขนขา)
ทุก 1 ชัวโมง หากคะแนนลดลง 1-2 คะแนน อาจแสดงถึงมีภาวะพร่ องออกซิ เจน อาจมีผลต่อการกําซาบของ
หลอดเลือดสมองลดลง และทําให้ระดับความรู้ สึกตัวลดลง
4. จัดท่านอนศีรษะสู ง 30-45 องศา เพือช่วยให้ระบบการหายใจดี
5.ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง โดยดูดเสมหะเมือมีเสมหะ
6. ดูแลให้ได้รับออกซิ เจนอย่างเพียงพอตามแผนการรักษา
การประเมินผล
. ผูป้ ่ วยไม่มีอาการแสดงภาวะขาดออกซิเจน
. ผูป้ ่ วยสามารถหย่าเครื องช่วยหายใจได้ ลักษณะการหายใจปกติ

»‚·Õè 18 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

. สัญญาณชีพ ปกติ
4. SatO2 > 95%
5. Hct = 30%
ข้ อวินิจฉัยที 3 : มีภาวะนําตาลในเลือดสู ง ( hyperglycemia)
ข้ อมูลสนับสนุน
O: - ผูป้ ่ วยติดเชือในกระแสเลือดรุ นแรงและช็อก ไม่มีประวัติโรคเบาหวาน ผลการเจาะ DTX =
198-280 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร
วัตถุประสงค์ การพยาบาล
เพือควบคุมการเกิดภาวะนําตาลในเลือดสู งให้อยูใ่ นภาวะปกติ
เกณฑ์ การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยไม่มีอาการใจสัน ระดับความรู ้สึกตัวปกติ ไม่มีสับสน ซึ ม หายใจเหนือยหอบ
2. นําตาลในเลือดไม่เกิน 150 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินระดับนําตาลในกระแสเลือดทุก 6 ชัวโมงตามแผนการรักษา ถ้ามากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อ
เดซิลิตร หรื อน้อยกว่า 80 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร รายงานแพทย์รับทราบ
2. สังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะนําตาลในเลือดสู งกว่าปกติ เช่น ระดับความ รู้สึกตัวลดลง ซึม
3. ดูแลให้ได้รับอินซูลินตามแผนการรักษาของแพทย์ในผูป้ ่ วยรายนีไม่ได้รับยา
การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยไม่มีอาการใจสัน กระสับกระส่ าย
2. ระดับความรู ้สึกตัวปกติ ไม่มีสับสน หรื อซึ ม
3. ผลการตรวจ DTX 110 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร
ข้ อวินิจฉัยที 4 มีความไม่ สุขสบายจากอาการเจ็บปวด
วัตถุประสงค์ ผูป้ ่ วยมีอาการปวดลดลง มีความสุ ขสบายขึน
เกณฑ์ การประเมินผล
1. pain score อยูใ่ นระดับ 0-4
. ผูป้ ่ วยนอนหลับ พักผ่อนได้
กิจกรรมการพยาบาล
. ประเมินอาการปวดแผลผ่าตัด อย่างครอบคลุมในตําแหน่ง ความรุ นแรง ความบ่อยครัง
. ให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษา สังเกตอาการข้างเคียงของยา
. ขจัดสิ งกระตุน้ ทีก่อให้เกิดความเจ็บปวด จัดทีนอนและสิ งแวดล้อมทีสะอาด และสงบ
การประเมินผล pain score อยูใ่ นระดับ 0-2 ผูป้ ่ วยพักผ่อนได้
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ขอวินิจฉัยที่ 5 ญาติมีความวิตกกังวลเนื่องจากผูปวยอยูในภาวะวิกฤตคุกคามชีวิต และขาดความรูเกี่ยวกับโรค
แผนการรักษาและการดูแล
ขอมูลสนับสนุน
O: ญาติซักถามอาการ และขอเขาเยี่ยมบอยๆ ญาติมีสีหนาเครงเครียด ไมสดชื่น
วัตถุประสงคการพยาบาล
เพื่อใหญาติคลายความวิตกกังวล ยอมรับสภาพความเจ็บปวยได
เกณฑการประเมินผล
1. การแสดงสีหนาสดชื่นขึ้น
2. ญาติปฏิบัติตามคําแนะนํา และใหความรวมมือในการรักษา
3. ญาติพึงพอใจในการรักษา
กิจกรรมทางการพยาบาล
1. ประเมินระดับความวิตกกังวล และความตองการทราบขอมูลของญาติ
2. สรางสัมพันธภาพที่ดีกับญาติ ดวยวาจาสุภาพ กริยาทาทางที่แสดงถึงความจริงใจ
3. ใหขอมูลเกี่ยวกับอาการ การรักษาของผูปวย ใหทราบเปนระยะ โดยใชภาษาคําพูดที่เขาใจงาย
4. เปดโอกาสใหไดพูดคุยรวมวางแผนการรักษากับแพทยเจาของไข
การประเมินผล
1. ญาติเขาใจ คลายความวิตกกังวล
2. มีสีหนาสดชื่นขึ้น และพึงพอใจในการรักษา
บทสรุป
จากกรณีศึกษาผูปวยมีการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงและช็อกไดบริหารจัดการเตียงรับผูปวยภายหลัง
รับยายผูปวยออกจากหองผาตัดโดยระหวางการดูแลไดใชแนวปฏิบัติทางการพยาบาลตามการบําบัดตามเปาหมาย
ภายใน 6 ชั่วโมงแรกและหลักการพยาบาลผูปวยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง และการติดเชื้อในกระแสเลือด
รุนแรงและช็อก ไดแก ความถี่ในการเฝาระวังติดตามอาการอยางใกลชิด และความรวดเร็วในการประเมินคนหาปญหา
การประเมินการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ ประเมินการแลกเปลี่ยนอากาศและความอิ่มตัวของออกซิเจน การ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ผูปวยใหพนจากภาวะวิกฤต ผูปวยไดรับการดูแลตอเนื่องที่หอผูปวยศัลยกรรมชายทั่วไป
และการติดตามเยี่ยมผูปวยภายหลังพบวา แผล ผูปวยแหงดีไดมีการเย็บปดแผลไมมีภาวะติดเชื้อ ผูปวยและครอบครัว
สามารถดูแลในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันตางๆ ไดอยางเหมาะสม แพทยอนุญาตใหกลับบานได
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´¥n°£µ¬µÅ¥ °ªµ¤£µ¬µ°´§¬Ä®oÄn º°É Á¦º°É  º°É o¼ ¡· rÁ}£µ¬µÅ¥ÅªoÁ®º°Áº°Ê ªµ¤¥n°
2.3 ¶¶´ ®¦º°¶®¨´ (key words)
ÄnÅªoµo ¥´¥n° Á}®´ª °o Á¦º°É ¶®¦´¶´¸Á¦º°É  (subject index) °eªµ¦µ¦ (volume) Â¨³´¸Á¦º°É 
¶®¦´ Index Medicus Ã¥Äo Medical Subject Headings (MeSH) terms ° U.S National Library of Medicine Á}
Âªµµ¦Ä®o¶¶´®¦º°¶®¨´
2.4 ¶ (introduction)
Á}nª °ªµ¤¸É °Á®»¨ ¶Ån¼ µ¦«¹¬µ ÂnÅ¤n°o ªª¦¦¦¦¤ ¤µ¤µ¥¸ÅÉ ¤nÁ¸¥É ª´»
¤n» ®¤µ¥ °µ¦«¹¬µ Á}nª¸°É ·µ¥Ä®o°o¼ µn ¦o¼ 
{ ®µ ¨´¬³ Â¨³ µ Á}µ¦¶Ån¼ ªµ¤¶Á}Äµ¦«¹¬µ
ª·¥´ Ä®oÅo¨Á¡º°É Âo
{ ®µ®¦º°°¶µ¤¸É ´Ê Åªo ®µ¤¸§¬¸¸É ¶Á}o°ÄoÄµ¦«¹¬µ °µªµ¡ºÊ µÅªoÄnª¸Ê
Åo Â¨³Ä®o¦ª¤ª´»¦³r °µ¦«¹¬µÁ}¦o°¥ÂoªÄnªoµ¥ °¶ Å¤nÄn¨µ¦«¹¬µÂ¨³¦»
2.5 ª·¸ µ¦«¹¬µ (Methods)
Á ¥¸ ¸ÂÊ Â¥Á} 2 ®´ª °o Ä®n º° ª´»Â¨³ª·¸ µ¦«¹¬µ
®´ª °o ª´»Ä®o°¦µ¥¨³Á°¸¥ °·É ¶¤µ«¹¬µ °µ· o¼ ªi ¥ ¦· ´ªr ¡º ²¨² ¦ª¤¹¶ªÂ¨³¨´¬³
Á¡µ³ °´ª°¥nµ¸«É ¹ ¬µ Án Á¡« °µ¥» Ê¶®´ ²¨² o°°¹µ¦°»µµo¼ Á¸É µo ¦´µ¦«¹¬µ Â¨³ µ¦¥°¤¦´
µ³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ¦·¥¦¦¤Äµ¦«¹¬µ·É ¤¸ª¸ · ¨°°»¦rµn Ç ¸ÄÉ oÄµ¦«¹¬µ
®´ª °o ª·¸ µ¦«¹¬µ Á¦·¤É oª¥¦¼Â Âµ¦«¹¬µ (study design, protocol) Án randomized double blind,
descriptive ®¦º° quasi-experiment µ¦n¤» ´ª°¥nµ Án µ¦n¤» ´ª°¥nµÂnµ¥ Â®¨µ¥ ´Ê ° Á}o ª·®¸ ¦º°¤µ¦µ¦
¸ÄÉ o«¹ ¬µ ( interventions) Án ¦¼Âµ¦«¹¬µ µ¦¦´¬µ ·Â¨³ µ °¥µ¸ÄÉ o oµÁ}¤µ¦µ¦¸¦É o¼ ´ ´ªÉ ÅÄ®o
¦³»ÄÁ°µ¦°oµ°·oµÁ}ª·Ä¸ ®¤n °·µ¥Ä®o°o¼ µn Á µo ÄÂ¨oª¶ÅÄo°n Åo Ä®o¦³»Á¦º°É ¤º°/°»¦r Â¨³®¨´µ¦
¸ÄÉ oÄµ¦«¹¬µÁ·»£µ¡/¦·¤µÄ®o´ Á Â¨³¦³´ Án Â°µ¤ µ¦°ªµ¤Áº°É º° ª·¸ µ¦ÁÈ °o ¤¼¨
ª·¸ µ¦ª·Á¦µ³®r °o ¤¼¨ Â¨³·· Ä¸É o
2.6 ¨µ¦«¹¬µ (results)
Âo¨¸¡É µ¤¨¶´®´ª °o °Âµ¦«¹¬µ°¥nµ´Á ¼Åoµn ¥ oµ¨Å¤n´ o°Å¤n¤¸ ª´ Á¨ ¤µ¦¦¥µ¥Á}
¦o°¥Âoª Ânµo ´ªÁ¨ ¤µ ´ªÂ¦¤µª¦Äoµ¦µ ®¦º°Â£¼¤Ã· ¥Å¤n°o °·µ¥´ªÁ¨ Äµ¦µÊ¶°¸ÄÁº°Ê Á¦º°É 
¥Áªo °o ¤¼¨¶´Ç °¥nµ¶´ Â¨ªµ¤®¤µ¥ °¨¸É o ¡®¦º°ª·Á¦µ³®rÂ¨³¦»Á¦¸¥Á¸¥´¤¤·µ¸ªÉ µÅªo
2.7 ª·µ¦r (discussion)
Á¦·¤É oª¥µ¦ª·µ¦r¨µ¦«¹¬µ¦´ª´»¦³r ¤¤·µ °µ¦ª·¥´ ®¦º°ÂnµÅµ¨µ¸¤É ¸
o¦¼ µ¥µÅªo°n ®¦º°Å¤n °¥nµÅ¦ Á¡¦µ³Á®»Ä¹Á}Án´Ê ª·µ¦r¨¸ÅÉ ¤n¦µ¤¸É µ®ª´°¥nµÅ¤nd ´ °µÂ
ªµ¤·
®¦º° °o ห¤¼รื¨อ¸ขÉ อ¤¸
Ánวนที
Ân
µÁ}
¡·Á«¬Åo
ª¥
ความคิดÁ®Èเห็นÁºเบื°Ê ้อoงตµ¤¦³µ¦r
นตามประสบการณ
มูลÁ¡ºที°É ่ต°·
นมีเµ¥n
พื่อªอธิ¸บÃÉ ายส
่โดดเด
นแตกต
างเปÂ¨o
นพิªªµ¤o
เศษได แลวจบ
°o ¥»· วยขอยุติ
บทความด
2.8 °o ¥»· (conclusion)
¨¸ÅÉ o¦´ª´»¦³rµ¦ª·¥´ ®¦º°Å¤n Ä®o °o Á°Â³¸É ¶¨µ¦ª·¥´ ÅÄo¦³Ã¥r®¦º°Ä®o¦³ÁÈ
¶µ¤µ¦ª·¥´ n° °o ¥»°· µÄnÄªoÄ®´ª °o Á¸¥ª´´ª·µ¦rÅÈ o
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2.9 µ¦µ £µ¡ Â¨³Â£¼¤·
ª¦Â¥¡·¤¡rµn ®µÅ¤nª¦°Â¦ÅªoÄÁº°Ê Á¦º°É  ÂnÄÁº°Ê Á¦º°É  ª¦Áªo¸ªÉ µn Åªo¡°Á}¸ÁÉ µo Ä¡¦o°¤´
Á ¥¸ ÂoÅªoÄ¦°ªnµ
Änµ¦µ 1

®¦º°

Än£µ¡ 1

2.10 ··¦¦¤¦³µ« (acknowledgments)
¤¸Á¡¸¥¥n°®oµÁ¸¥ª ÂoÄ®o¦µªnµ¤¸µ¦nª¥Á®¨º°¸É ¶´µ¸ÄÉ oµ Án o¼ ¦·®µ¦ o¼ ªn ¥Á®¨º°µÁ·
µ°¥nµ Â¨³o¼ ´»»µ¦ª·¥´ Ánµ¸É ¶Á} Ânµ¦Än°ºÉ nª¥¤µÇ ¶Ä®oªµ¤o°¥ªµ¤£¼¤· µÁ¡¦µ³o°¼ µn 
³°»¤µªnµµnªÄ®n¤¸ nª¥´Ê ®¤
2.11 Á°µ¦°oµ°· (references)
¼Ä®´ª °o µ¦Á ¥¸ Á°µ¦°oµ°·
3. µ¦Á ¥¸ Á°µ¦°oµ°·
µ¦°oµ°·Á°µ¦Äo¦³Âª¼Áª°¦r (Vancouver style) Ã¥Änª´ Á¨ ÄªÁ¨È®¨´ °o ªµ¤®¦º°®¨´º°É »¨
Áoµ ° °o ªµ¤¸°É µo ¹ Ã¥Äo®¤µ¥Á¨ 1 ¶®¦´Á°µ¦°oµ°·°´´Â¦ Â¨³Á¦¸¥n°Åµ¤¨¶´ oµo°µ¦
°oµ°·Ê¶Ä®oÄo®¤µ¥Á¨ Á·¤ ®oµ¤Äo¶¥n°ÄÁ°µ¦°oµ°·¥Áªoº°É oÂ¨³º°É ªµ¦µ¦ ªµ¤¸É ¦¦µ·µ¦¦´¸¡¤· ¡r
Â¨oªÂn¥´ Å¤nÁ¥Â¡¦n Ä®o¦³» "¶¨´¡·¤¡r" ªµ¤¸ÅÉ ¤nÅo¡¸ ¤· ¡rÄ®oÂo " Å¤nÅo¡¸ ¤· ¡r " ®¨¸Á¨¸¥É  " ·n°nª´ª "
¤µÄo°µo °· ÁªoÂn¤¸ °o ¤¼¨¶´¤µ¸®É µÅ¤nÅoª´É Ç ÅÄ®o¦³»°ºÉ Â¨³ª´¸É · n°ÄªÁ¨Èoµ¥º°É Á¦º°É ¸°É µo °·
º°É ªµ¦µ¦Äµ¦°oµ°· Ä®oÄo°ºÉ ¥n°µ¤¦¼Â ° U.S. Nation Library of Medicine ¸É ¡¸ ¤· ¡rÄ Index Medicus
»e ®¦º°ÄÁªÈÅr http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/liji.html
µ¦Á ¥¸ Á°µ¦°oµ°·Äªµ¦µ¦ª·µµ¦¤¸®¨´ Ár ´¸Ê
3.1 ªµ¦µ¦ª·µµ¦
¨¶´¸.É º°É o¼ ¡· r. º°É Á¦º°É . º°É ªµ¦µ¦e¡¸É ¤· ¡r ; e¸É : ®oµÂ¦ - ®oµ»oµ¥.
ªµ¦µ¦£µ¬µÅ¥ º°É o¼ ¡· rÄ®oÄo°ºÉ ÁÈ¤´Ê º°É Â¨³º°É »¨ º°É ªµ¦µ¦Á}º°É ÁÈ¤ e¡¸É ¤· ¡rÁ}e¡» «´¦µ
ªµ¦µ¦£µ¬µ°´§¬Äo°ºÉ »¨n° µ¤oª¥°´¬¦¥n°´ª®oµ´ªÁ¸¥ª °º°É ´ªÂ¨³º°É ¦° oµ¤¸o¼ ¡· r¤µªnµ 6 
Ä®oÄn°ºÉ Á¡¸¥ 6 Â¦ Â¨oªµ¤oª¥ et al. (ªµ¦µ¦£µ¬µ°´§¬) ®¦º°Â¨³³(ªµ¦µ¦£µ¬µÅ¥) º°É ªµ¦µ¦Äo°ºÉ
¥n°µ¤Â ° Index Medicus ®¦º°µ¤Â¸ÄÉ oÄªµ¦µ¦´Ê Ç Á¨ ®oµ»oµ¥ÄnÁ¡µ³Á¨ oµ¥ µ¤´ª°¥nµ´¸Ê
3.1.1 Á°µ¦µªµ¦µ¦ª·µµ¦
1. ª·¥µ ª´·ª
» ¡· «r, ¡´¦¸ Á·¦µ, ¦µ¸ ¤®µ«´·¡Í ´ r, ª¸ª¦¦ Áµª¸¦·¡«r, ¥»ª¸ µ·¡¥r.µ¦¶¦ª
ªµ¤¦°¨»¤Â¨³µ¦Äo¦·µ¦¦ª®µ¤³Á¦Èµ¤¨¼Ä¦¸ °¶Á£°Â¤n° ´®ª´µ e 2550. ªµ¦µ¦ª·µµ¦
µµ¦» 2551 ; 7 : 20-6.
2. Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. In Vitro eyzy- matic processing of Radiolabelled big ET-1 in human
kidney as a food ingredient. Biochem Pharnacol ; 1998 ; 55 : 697-701.
3.1.2 °r¦Á}o¼ ¡· r
1. ³oÁ¼ ¸¥É ªµµ¤µ¤°»¦ÁªÂ®n¦³Á«Å¥ Árµ¦ª·· ´¥Â¨³Âªµµ¦¦³Á¤·µ¦¼Á¸¥
¤¦¦£µ¡µµ¥ °Ã¦¦³µ¦®µ¥ÄÁº°É µµ¦¦³°°µ¸¡. Â¡¥r£µµ¦ 2538 ; 24 : 190-204.
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3.1.3 Å¤n¤¸ °ºÉ o¼ ¡· r
1. Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial). BMJ 1981 ; 283 : 628.
3.1.4 ªµ¤Ä´Â¦
1. ª·¥´ ´Å¡·¦. ·É Âª¨o°¤ Ã£µµ¦´» £µ¡ Ä : ¤´¥ ª¦··, °®r ¡¸ ¨°¢´ ¦¦µ·µ¦.
Áª«µ¦r-·É Âª¨o°¤. µ¦«·¦¦· µ 2539 ; 48 (´ª) : 153-61.
ª·¸ µ¦Á ¥¸ ´Â¦
1. Environ Health Perspect 1994 ; 102 Suppl 1 : 275-82.
2. Semin Oncol 1996 : 23 (1 Suppl 2) : 89-97.
3. Ann clin Biochem 1995 ; 32 (pt 3) : 303-6.
4. N Z Med J 1994 ; 107(986 pt 1) : 377-8
5. Clin Orthop 1995 ; (320) : 110-4.
6. Curr opin Gen Surg 1993 : 325-33.
3.1.5 ¦³»¦³Á£ °ªµ¤
1. »Á¦º° ·¥¤¡¦, ¶¦ Á¡È¦¡¨µ¥, ´ª´ ¡¦®¤¨·, ª¸ »Ã·, ¤´¥ ª¦··, ¦³®¥´
´«µ£¦r. Â°¨°±°¨r´ °»´ Á· ®»o° (¦¦µ·µ¦). µ¦«·¦¦· µ 2539 ; 48 :616-20.
แอลกอฮอล
2. Enzenseberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson's disease (letter). Lancet 1996 ; 347 :1337.
3.2 ®´º° ¶¦µ ®¦º°¦µ¥µ
3.2.1 ®´º°®¦º°¶¦µo¼·¡rÁ ¸¥´ÊÁ¨n¤
¨¶´¸.É º°É ·¡r. º°É ®´º°. ¦´Ê ¸¡É ¤· ¡r. Á¤º°¸¡É ¤· ¡r : ¶´¡·¤¡r ; e¡¸É ¤· ¡r.
- ®´º°ÂnÃ¥o¼ ¡· r
1. ´¥ ´·ª¬r. °rµ¦Â¨³µ¦¦·®µ¦´ÂoÅ ¦´¦». ¡·¤¡r¦´Ê ¸É 7. ¦»Á¡¤®µ¦ :Å¥ª´µ
¡µ· ; 2535.
2. Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY) : Delmar
Publishers ; 1996.
- ®´º°¤¸¦¦µ·µ¦
1. ª·µ ª·¥µ«´¥, ¦³° ª·¥µ«´¥, ¦¦µ·µ¦. Áª·´ Ä· o¼ ªi ¥·Áº°Ê Á°r. ¦»Á¡¤®µ¦ :
¤¼¨·Á· È ; 2535.
2. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York : Churchill Livingstone ; 1996.
3.2.2 ®¹É Ä®´º°®¦º°¶¦µ
¨¶´¸.É º°É o¼ ¡· r. º°É Á¦º°É Ä. Ä: : º°É ¦¦µ·µ¦, ¦¦µ·µ¦. º°É ®´º°. ¦´Ê ¸¡É ¤· ¡r. Á¤º°¸¡É ¤· ¡r :
¶´¡·¤¡r ; e¡¸É ¤· ¡r. ®oµ (®oµÂ¦-®oµ»oµ¥).
1. Á¦¸¥«´·Í ¸¦³Â¡¥r µ¦Ä®oµ¦Ê¶Â¨³Á¨º°Â¦n. Ä : ¤¦¸ o¼ · µ, ª·¥´ »ª´ ¸, °¦» ª¬r¦· µ¬¦r, ¦³°¦
ª¨·¶¦, ¡·£¡ ·¦£·Ã, ¦¦µ·µ¦. »¤µ¦Áª«µ¦r. ¡·¤¡r¦´Ê ¸É 2. ¦»Á¡¤®µ¦ : Á¦º°Âoªµ¦¡·¤¡r ; 2550.
®oµ 424-7.
2. Phillpps SJ. Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM,editors. Hypertension:
pathophysio- logy, diagnosis, and management. 2nded. New York : Raven Press ; 1995. p 465-78.
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3.3 ¦µ¥µµ¦¦³»¤ ´¤¤µ
¨¶´¸.É º°É ¦¦µ·µ¦, ¦¦µ·µ¦. º°É Á¦º°É . º°É µ¦¦³»¤ ; ª´ Áº° e¦³»¤ ; µ¸É ´ ¦³»¤. Á¤º°
¸¡É ¤· ¡r : ¶´¡·¤¡r ; e¡¸É ¤· ¡r.
1. °»ª
´ r «»£»· ¨» , µ¤·r ´¦µ·, ¦¦µ·µ¦. Ã¥µ¥µµ¦³Á¡º°É » £µ¡.. Á°µ¦¦³°µ¦
¦³»¤ª·µµ¦µ´ª·¥´ ¦³µµ¦» ¦´Ê ¸É 2 Á¦º°É  nÁ¦·¤» £µ¡ : µÄ®¤nÂ®n¥» °» ; 6-8
¡§¬£µ¤ 2541 ;  Ã¦Â¦¤ÃpÁpµªÁª°¦r. ¦»Á¡¤®µ¦ : ¸Å¦r ; 2541.
2. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International congerss of EMG and clinical Neurophysiology ; 1995 Oct 15-19 ; Kyoto, Japan. Amsterdam : Elsevier ; 1996.
3. Bengtsson S, Solheim BG, Enforcement of data protect- tion, privacy and security in medical informa
tics.In:Lun KC, Degoulet P,Piemme TE. Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on
Medical Informa- tics ; 1992 Sep 6-10 ; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland ; 1992. p. 1561-5.
3.4 ¦µ¥µµ¦ª·¥´ ¡·¤¡rÃ¥oÄ¼ ®o»
¨¶´¸.É º°É o¼ ¡· r. º°É Á¦º°É . Á¤º°¸¡É ¤· ¡r : ®nª¥µ¸¡É ¤· ¡r/Â®¨n» ; e¡¸É ¤· ¡r. Á¨ ¸¦É µ¥µ.
1. «»£´¥ »µ¦´¡§¬r, «»£··Í ¡¦¦µ¦»Ã´¥. µ¦¡´µ¨Åµ¦nµ¥Á·¸¤É ¸ ¦³··£µ¡ Ä¦³
µµ¦» oª¥¨n¤» ª·· ´¥Ã¦¦nª¤. ¦»Á¡¤®µ¦ : °Ã¦¡¥µµ¨£¼¤£· µ/µ´ª·¥´ ¦³µµ¦» Å¥/
°rµ¦ °µ¤´¥Ã¨ ; 2540.
2. Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility stays.
Final report. Dallas (TX) : Dept. of Health and Human Services (US). Office of Evaluation and Inspections ; 1994.
Report No. : HHSIGOEI69200860.
3.5 ª·¥µ·¡r
¨¶´¸.É º°É o¼ ¡· r. º°É Á¦º°É  (¦³Á£¦·µ). £µª·µ ³. Á¤º° : ¤®µª·¥µ¨´¥ ; eÅ¸É o¦·µ.
1. ¥¤´¥ µ¨¸. o»Äµ¦¦´¬µ¡¥µµ¨ °Ã¦¡¥µµ¨¦´µ¨ : «¹¬µÁ¡µ³¦¸ª´ °¥nµ 4 Ã¦¡¥µµ¨
ÄÁ ¦»Á¡¤®µ¦ (ª·¥µ·¡r¦·µÁ«¦¬«µ¦r¤®µ´·). £µª·µÁ«¦¬«µ¦r. ´·ª·¥µ¨´¥. ¦»Á¡
¤®µ¦ : »¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥ ; 2530.
2. Kaplan SJ. Post-hospital hone health care : the elderly's access and utillzation (dissertation). St. Louis (MO) :
Washing - ton Univ. ; 1995.
3.6 ·É ¡·¤¡r°ºÉ Ç
3.6.1 ªµ¤Ä®´
บทความในหนังºสื°อ¡·พิ¤ม¡rพ
¨¶´¸.É º°É oÁ¼ ¥¸ . º°É Á¦º°É . º°É ®´º°¡·¤¡r ª´Áº°e¡¸É ¤· ¡r ; nª¸É : Á¨ ®oµ (Á¨ °¨´¤r).
1. Á¡¨·¤¦. ®¤°. ®´º°¡·¤¡rÅ¥¦´ ª´¸É 30 ·®µ¤ 2539 ; ÓÔ. (°¨´¤r Ö).
2. Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 adminissions annually. The
Washington Post 1996 Jun 21 ; Sect. A : 3 (col.5).
3.6.2 ®¤µ¥
1. ¡¦³¦µ´´Á· ¦º°É ¶°µ 2532. ¦³µ«¦³¦ªµµ¦» ´¸É 37 ¡.«. 2532, ¦µ·µ»Á¬µ
Á¨n¤¸É 106, °¸É 129. (¨ª´¸É 15 ·®µ¤ 2532).
2. Preventive Health Amendments of 1993. Pub L No. 103-188, 107 Stat. 2226. (Dec 14, 1993).
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3.6.3 ¡µ»¦¤
พ.ศ.2535.
1. ¡µ»¦¤¦µ´ฑิ·ตยสถาน
µ ¡.«.
2535. ¡·¤¡r¦´Ê ¸É 5. ¦»Á¡¤®µ¦ : °´¬¦Á¦·´«r ; 2538 . ®oµ 545.
2. Stedman's medical dictionary. 26thed. Baltimore: Williams & Wilkins ; 1995. Apraxia ; p. 199-20.
3.7 ª·¸ «´ r
¨¶´¸.É º°É Á¦º°É  (ª¸¸ «´ r). Á¤º°¸É ¨· : Â®¨n¨· ; e¸É ¨·.
1. HIV+/AIDS : the facts and the future (videocassette). St. Louis (MO) : Mosby-year Book ; 1995.
3.8 º°É °·Á¨È¦°·r
3.8.1 ¦¸¦µº°É o¼ ¡· r
1. ¨¶´¸.É º°É o¼ ¡· r. º°É Á¦º°É . º°É ªµ¦µ¦®¦º°· °º°É [serial online] e¡¸É ¤· ¡r [ª´ Áº° e ¸É o
°o ¤¼¨ ] ; e(¸É Á¨n¤¸É µo ¤¸) : [¶ª®oµ®¦º°¶ª£µ¡]. Â®¨n °o ¤¼¨ : URL address underlined.
1. Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar[cited
1999 Dec 25] ; 1 (1) : [24 Screens]. Available from: URL : http: // www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm
2. Garfinkel PE, Lin E, Goering p. Should amenor-rhoea be necessary for the diagnosis of anorexia nervosa?
Br J Psych [serial online] 1996 [cited 1999 Aug 17] ; 168(4) : 500-6. Available from : URL : http:// biomed. niss.ac.uk
3.8.2 ¦¸Å¸É ¤n¦µº°É o¼ ¡· rÄ®oÁ¦·¤É oµ°oµ°·
1. National Organization for Rore Disease [online]. 1999 Aug 16 [cited 1999 Aug 21] ; Available from: URL:
http://rarediseases.org/
2. Royal College of General Practitioners. The primary health care team. [online]. 1998 [cited 1999 Aug 22] ; [10
screen]. Available from : URL : http://rcgp.crg.uk /informat/publicat/rcf 0021.htm
3. Zand J. The natural pharmacy: herbal medicine for depression [online]. [1999?] [cited 2001 Aug 23] ; [15
screens]. Available from : URL : http://www.healthy.net/ asp/templates/Article.asp? Page Type=Article & Id= 920
3.9 Web based / online Databases
¨¶´¸.É º°É o¼ ¡· r. º°É Á¦º°É . º°É ªµ¦µ¦®¦º°· °º°É [online]. Ã¦¡·¤¡rµo ¤¸. Â®¨n °o ¤¼¨ : º°É Á¦º°É Â¨³
µ °o ¤¼¨oµ¤¸. [ ª´ Áº° e ¸É o °o ¤¼¨].
Kirkpatrick GL. Viral infections of the respiratory tract. In: Family Medicine. 5thed.[online], 1998. Available
from: Stat! Ref. Jackson (WY): Teton Data System; 2001. [cited 2001 Aug 31].
3.10 CD-ROM
Clinical pharmacology 2000 [CD-ROM]. Version 2.01. [cited 2001 Aug 7]; Gainsville (FL): Gold standard
Multime- dia; 2001.
3.11 Book on CD-ROM
3.11.1 The Oxford English dictionary [book on CD-ROM]. 2nded. New York (NY): oxford university Press;
1992.
3.11.2 Paracetamol. Martindale's: the extra pharmacopoeia. In: International Healthcare Series [CD-ROM].
[cited 1998 Sep 3]; Englewood (co): Micromedex; 1998.
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3.12 Journal on CD-ROM
¨¶´¸.É º°É o¼ ¡· r. º°É Á¦º°É . º°É ªµ¦µ¦(º°É ¥n°) [Serial on CD-ROM] e; Á¨n¤¸É : ®oµ.
3.12.1 Gershou ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [Serial on CD-ROM]. 1995; 52: 900-901.
3.13 Other Software
Format: Title (1 space) medium in square brackets [eg. Computer program, Computer file.] Version. Place of
produc- tion: Producer; Year.
3.13.1 Epi Info [computer program]. Version 6. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention;
1994.
4. µ¦µ £µ¡ Â¨³Â£¼¤·
µ¦µ £µ¡Â¨³Â£¼¤· ¸É ´ ¶Â¨³¶Á°Åo¦oª ³¦³o» ªµ¤Äo°¼ µn ªµ¤Â¨³¶Ä®oÁ µo Ä
Áº°Ê ®µªµ¤Åo¦ªÁ¦Èª nª¤µo°¼ µn ³°nµº°É Á¦º°É  ´¥n° ¡·µ¦µµ¦µÂ¨³¦¼£µ¡n°³´·Äªnµ³°nµ
ªµ¤n°ÅÅo®¦º°Å¤n
4.1 µ¦µ
µ¦µÁoµ¦´¦³Á¸¥ °¶¡¼ ´ªÁ¨ Â¨³Á¦º°É ®¤µ¥nµÇ ¦¦»¨Ä°¨´¤rÁ¡º°É Â °o ¤¼¨ Â¨³ªµ¤
´¤¡´r ° °o ¤¼¨ Âªµµ¦´¶µ¦µ ¤¸´ ¸Ê
- Â¥Ân¨³µ¦µ°°µÁº°Ê ®µªµ¤ µ¦µ¨³®¹É ®oµ¦³µ¬ Â¨³Å¤nª¦Á°µ¦µÁ}£µ¡nµ¥
- ®´ª°¨´¤r Á}´ªÂ°·µ¥ °o ¤¼¨Ä°¨´¤r ª¦³´Ê ®¦º°¥n°Ç Â¨³°·µ¥¦µ¥¨³Á°¸¥ÄÁ·°¦¦
(Footnote) Äoµ¦µ
- Âª (Rows) Á} °o ¤¼¨¸É ¤´ ¡´r´ °¨´¤r ®´ª-Âª(Row headings) Äoª´ Á ¤o ³¶Ä®oÁn ¹Ê
- Á·°¦¦ ³Á}¶°·µ¥¦µ¥¨³Á°¸¥¸É ¦¦»Äµ¦µÅoÅ¤n®¤ Å¤nª¦ÄoÁ¨ ¶´Á¡¦µ³°µ´´Á¨
°Á°µ¦°oµ°· Ä®oÄoÁ¦º°É ®¤µ¥µ¤¨¶´¸Ê *
- Á¤º°É o°¼ µn  °nµµ¦µÂ¨oªª¦Á µo ÄÅo¤¼¦r Ã¥ÂÅ¤n°o ®µªµ¤®¤µ¥Á¡·¤É Á·¤Äªµ¤ ´´Ê º°É
µ¦µª¦´Ê ÅoÄªµ¤ °¨´¤rÁ¦¸¥¨¶´ªµ¤¶´ (Áª¨µ¸«É ¹ ¬µ, µ¦¶Á·Ã¦) µoµ¥Å ªµ Á¦¸¥¨¶´ °
Âªµ¨¨nµ
- ªµ¤®¹É Á¦º°É ª¦¤¸µ¦µÅ¤nÁ· 3-5 µ¦µ ®¦º°Áº°Ê ®µ 1,000 ¶n° 1 µ¦µoµ¤¸µ¦µ¤µ³¶Ä®o
Å¤nª°nµ ´®oµ¥µ¨¶µ ÄoÁª¨µ¤µÂ¨³·Ê Á¨º° oµo¼ ¡· r¤¸ °o ¤¼¨¤µÄ®oÁ¨º°Á¡µ³ °o ¤¼¨¸É ¶´¶Á°
Á}µ¦µÄªµ¤ Å¤nª¦¦³»» °o ¤¼¨¸É ¦µÄµ¦µ¨ÄÁº°Ê ®µ°¸ °µ³¤¸µ¦µ °o ¤¼¨°ºÉ Ç Â¥Åªoµo o°¼ µn 
Ä¹³nÄ®o
- o° °°»µ Â¨³Âªµ¤ °»¦¸¶ °o ¤¼¨Äµ¦µ¤µµªµ¤ °o°¼ ºÉ
4.2 £µ¡Â¨³Â£¼¤·
£µ¡Â¨³Â£¼¤· ³º°É ªµ¤®¤µ¥Åo´ ÁÁo»¶´ Â¨³¤¸¦³··£µ¡¤¸Âªµ´¸Ê
- £µ¡®¦º°Â£¼¤· o°¤´ Á}£µ¡ µª-¶ £µ¡¸Å¤nª¦ÄoÁ¡¦µ³·Ê Á¨º° Â¨³£µ¡¸³¸¡¤· ¡rÅ¤n´ Á
- µÃ¥´ªÉ ÅÄo 5 x? 7 ·ªÊ Å¤nª¦Ä®nÁ· 8 x?10·ªÊ Å¤n´ °Å¤n· ´¦³µ¬¦°Å¤nÁ ¥¸ ¦µ¥¨³Á°¸¥
®¨´¦¼£µ¡ Å¤n¤ªo ¦¼£µ¡ª¦¶Á¦º°É ®¤µ¥Á¨ÈÇ Åªo¸É °¦¼£µ¡Â¨³Á ¥¸ ¶°·µ¥Åªoµn ®µ ¦¦µ·µ¦³Á}
oÁ¼ ¥¸ º°É Áoµ °Á¦º°É  º°É Á¦º°É Åªo®¨´¦¼£µ¡´¸Å¸É o¦´ o´Á¡º°É j°´µ¦´ ¸ÅÉ ¤nÂ³¶Ä®oÁoµ °Á¦º°É Á ¥¸ 
®¨´£µ¡Á¡¦µ³°µ³Á ¥¸ ®´¤º°Á·Å ¶Ä®o¦°¥Á ¥¸ ¦µµoµ®oµ£µ¡ Â¨³»£µ¡ °¦¼£µ¡Á¸¥Å
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6. µ¦¦´Âoo ´
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