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

ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

เรียนทานผูอานทุกทาน วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร ไดดําเนินการ
จัดทํามาโดยตอเนื่อง ถึงแมจะออกชาบาง จนกระทั่งถึงฉบับนี้เปนฉบับปที่ 18
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2557 ซึง่ ทางคณะผูจ ดั ทําไดรวบรวมบทความ
ทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อใหทานผูอานไดศึกษามาโดยตลอด ประกอบดวย
นิพนธตนฉบับ รายงานผูปวย และสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร
มาใหผูอานไดศึกษากันวาจังหวัดกําแพงเพชรนั้น มีสถานที่ทองเที่ยวที่ใดบาง
ซึ่งไดมาถึงตอนที่ 10 อําเภอบึงสามัคคี ตอจากฉบับที่แลว เพื่อใหผอู านไดศึกษา
เพิ่มเติม และเปนประโยชนแกทานผูอานตอไป
บรรณาธิการวารสาร
วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร

มารูจักจังหวัดกําแพงเพชรกันเถอะ (ตอนที่ 10)
ตอจากตอนที่ 9 ( ปที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2557) ในฉบับนี้เรามาทําความรูจักกับ
สถานที่ทองเที่ยวของอําเภอตอไปกัน คือ อําเภอบึงสามัคคี

อําเภอบึงสามัคคี (Amphoe Bueng Samakkhi)
“´Ô¹´Ó¹éÓ´Õ ÊÒÁÑ¤¤Õ·ÑèÇà¢μ ¡ÒÃà¡ÉμÃ¡ŒÒÇË¹ŒÒ ªÒÇ»ÃÐªÒÃ‹ÇÁã¨”
ประวัติความเปนมาของอําเภอบึงสามัคคี
กิง่ อําเภอบึงสามัคคี เดิมเมือ่ ประมาณ พ.ศ. 2460 เปนทองทีต่ าํ บลระหานขึน้ การปกครองกับอําเภอคลองขลุง
จังหวัดกําแพงเพชร ประกอบดวย 5 หมูบ า นคือบานโพธิเ์ อน บานระหาน บานหนองบัว บานคอปลอง และบานสามขา
ราษฎรประกอบอาชีพทํานาและหาของปา เชน ทํานํ้ามันยา
ตอมาประมาณป พ.ศ. 2470 มีราษฎรจากอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ประมาณ 30 ครอบครัว
ไดอพยพมาอาศัยอยูบานชายเคือง และป พ.ศ. 2457 มีราษฎรจากจังหวัดนครปฐม อพยพมาอยูที่บานทุงสนุนอีก
กลุม หนึง่ ป พ.ศ.2475 ไดมกี ารแยกการปกครองจากอําเภอคลองขลุงยกฐานะเปนกิง่ อําเภอแสนตอ (อําเภอขาณุวรลักษบุรี
ในปจจุบัน) ทําใหตําบลระหานเปลี่ยนมาขึ้นการปกครองกับอําเภอขาณุวรลักษบุรี ประมาณป พ.ศ. 2485 มีราษฎร
จากอําเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรคอพยพ มาตัง้ ถิน่ ฐานอยูท บี่ า นโนนพลวงอีกกลุม หนึง่ ราษฎรเหลานีไ้ ดบกุ เบิก
ถางพงเขาจับจองที่ดินประกอบอาชีพทํานา ทําไร ตองตอสูกับสัตวราย โรคภัยไขเจ็บ และโจรผูราย ดวยความทรหด
อดทน แมจะตองประสบกับภยันตรายตาง ๆ แตราษฎรดังกลาวตางก็รว มกันพัฒนาบานเมืองใหมคี วามเจริญกาวหนา
มาตามลําดับ ดวยเหตุที่พื้นที่มีบริเวณกวางขวางอาศัยการเขาจับจองบุกรางถางพง ทําใหราษฎรจาก ภาคอีสาน เชน
จังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม สุรนิ ทร ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแกน และ ภาคกลาง เชน สุพรรณบุรี อางทอง
สิงหบุรี ชัยนาท นครปฐม และจังหวัดขางเคียง เชน พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี เขามาจับจองที่ดินและจัดตั้งขึ้นเปน
หมูบ า น ทําใหตาํ บลระหานมีหมูบ า นถึง 21 หมูบ า น จึงไดแยกการปกครองออกเปนอีกตําบลหนึง่ คือ ตําบลวังชะโอน

เมื่อ พ.ศ. 2515 ตอมาไดมีการแยกตําบลวังชะโอน ซึ่งขณะนั้นมี 19 หมูบาน เปนตําบลบึงสามัคคี
เมื่อ พ.ศ. 2528 ดวยความสามัคคีของราษฎร ผสมผสาน ความสามารถและภูมิปญญาของผูนําและเจาหนาที่
บานเมืองจึงได รวมตําบลระหาน วังชะโอน และบึงสามัคคี ยกฐานะเปนกิ่งอําเภอบึงสามัคคี ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2537 โดยใชชื่อวา “กิ่งอําเภอบึงสามัคคี” เพื่อความเปนสิริมงคล
โดยแยกการปกครองจาก อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร แลวตอมาแยกตําบลระหานออกเปนตําบล
เทพนิมิตและตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเปน อําเภอบึงสามัคคี ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมี
ผลบังคับในวันที่ 8 กันยายน ปเดียวกัน
ที่ตั้งและอาณาเขต :
อําเภอบึงสามัคคี ตัง้ อยูท างทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคียง
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อําเภอทรายทองวัฒนา และ อําเภอไทรงาม
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอสามงาม อําเภอโพธิ์ประทับชาง และอําเภอบึงนาราง (จังหวัดพิจิตร)
ทิศใต
ติดตอกับ อําเภอบรรพตพิสัย (จังหวัดนครสวรรค) และ อําเภอขาณุวรลักษบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอคลองขลุง และ อําเภอทรายทองวัฒนา
พื้นที่ :
287.831 ตารางกิโลเมตร
ประชากร :
26,576 คน (พ.ศ.2552)
ความหนาแนน : 92.33 คน / ตารางกิโลเมตร
การปกครองสวนภูมิภาค :
อําเภอบึงสามัคคี แบงพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองทองที่
แบงออกเปน 4 ตําบล 45 หมูบาน
ที่ตั้ง :
ทีว่ า การอําเภออําเภอบึงสามัคคี เลขที่ 231 หมู 5 ตําบลวังชะโอน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร
62210 โทรศัพท : 055-740470, 055-772506 โทรสาร : 055-740894
เว็บไซตอําเภอ : www.bungsamakhi.com
ลักษณะอากาศ :
ภูมิอากาศโดยทั่วไป เปนแบบมรสุม มี 3 ฤดูกาล
สภาพเศรษฐกิจ
1. อาชีพหลัก ไดแก เกษตรกรรม เชน ปลูกขาว ออย คาขาย ผลิตภัณฑในครัวเรือน
2. อาชีพเสริม ไดแก ทํานํ้าสมคั้น ผลิตภัณฑใยสังเคราะห
3. จํานวนธนาคารมี 1 แหง ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร โทร. 055-733114
การเกษตรกรรม
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สาํ คัญ ไดแก ขาว, สม, ออย, ขาวโพด
2. ชื่อแหลงนํ้าที่สําคัญไดแก คลองวังเจา, คลองกระบวยทอง

สถานที่ที่นาสนใจ ในเขตอําเภอบึงสามัคคี

วัดทุงสนุนรัตนาราม
(Wat Thung Sanun Ratthanaram)
วัดทุงสนุนรัตนาราม เปนวัดราษฏร สังกัด
คณะสงฆมหานิกาย มีเนื้อที่ 27 ไร 2 งาน 36 ตารางวา
ตัง้ อยูท ี่ บานทุง สนุน ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร
เริ่มสรางวัดเมื่อ พ.ศ. 2492
โดยชาวบานจากจังหวัดนครปฐม ราชบุรี ซึ่งมี
เชื้อสายลาวครั่งและลาวเวียง ไดอพยพโยกยายถิ่นฐาน
มาทํามาหากินที่บริเวณอําเภอขาณุวรลักษบุรี จากนั้น
ไมนาน ชาวอีสาน จากจังหวัดรอยเอ็ด ก็อพยพมาสมทบกัน
อยูเพิ่มเติมอีก ในขณะนั้นบริเวณนี้ยังเปนปาดงดิบ
จนเมื่อมีประชาชนทยอยมาอยูดวยกันเพิ่มมากขึ้นจึงได
นิมนต หลวงปูเบี้ยว ถาวริโก จากบานโปง จ.ราชบุรี
มาสรางวัดอยูบ ริเวณโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี (ในขณะนี)้
จากนั้นหลวงปู จึงยายที่ตั้งวัดมาอยูในที่ตั้งในปจจุบัน
ไดรบั อนุญาตใหสรางวัด เมือ่ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2513
มีชอื่ อยางเปนทางการวา “วัดทุง สนุน รัตนาราม” สาเหตุ
ที่ชื่อทุงสนุน เพราะในอดีตบริเวณนี้มีตนสนุน (ใครนุน)
เต็มทองทุงนา ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.
2523

วัดบานดงเย็น (Wat Ban Dong Yen)
ตําบลระหาน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร
เปนวัดที่สําคัญในอําเภอบึงสามัคคี

สวนสมเขียวหวานและสวนองุนบานดงเย็น
(Citrus plantations and vineyards Ban Dong Yen)
อยูที่หมู 1 บานดงเย็น ตําบลระหาน
อําเภอบึงสามัคคี เปนแหลงผลิตและจําหนาย
สมเขียวหวานที่มีชื่อเสียงของอําเภอ

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/guidepong/2010/05/23/entry-8
บรรณาธิการวารสาร
วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร
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การใชยาชาเฉพาะที่ในการลดความปวดภายหลังจากการผาตัดทอนซิล
The effect of topical anesthesia on post-tonsillectomy pain
พจน บุณยะโอภาส, พ.บ. *

Abstract
Post tonsillectomy pain is the major post-operative problem especially in children which affect drinking and
eating. The consequences are the risk of dehydration, secondary hemorrhage and wound infection. Many studies to
reduce post tonsillectomy pain have been performed continuously. This randomized control trial studies aims to
compare the effectiveness of topical 1% Lidocaine with adrenaline and 0.5% Bupivacaine in reducing post
tonsillectomy pain. The 90 patients, aged 3 - 60 years old from ENT Department, Kamphaengphet hospital were
enrolled during 1 January 2012 – 30 June 2014 and randomized into 3 groups (30 patients/group); no topical
anesthesia, 0.5% Bupivacaine soaking and 1% Lidocaine with adrenaline soaking. The Visual analogue scale was
used for pain assessment at 15, 30, 45 and 60 minutes after operation. The baseline data was analyzed by descriptive
statistics while using Chi-square and ANOVA tests for group comparison at P < .05 level. The results revealed major
male patients; average age of 10.14 years (SD 8.88), pre-operative conditions, operative time and estimated blood
loss were not significantly different. The 0.5% Bupivacaine and 1% Lidocaine with adrenaline showed more
effectiveness than no topical anesthesia application. 1% Lidocaine with adrenaline showed no significantly different
in pain reduction during 30 and 60 minutes as compared to 0.5% Bupivacaine. There was no adverse drug effect or
complication from the topical use of 0.5% Bupivacaine and 1% Lidocaine with adrenaline in this study. We
concluded that the 1% Lidocaine with adrenaline can be added to the option for post tonsillectomy pain relief drug in
the level of provincial hospital from the reason of effective pain relief without side effect and cheaper cost.
Key word : Post tonsillectomy pain, Topical anesthesia, 0.5% Bupivacaine, 1% Lidocaine with adrenaline

* นายแพทยชํานาญการ กลุมงานหู คอ จมูก โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทคัดย่อ
ความปวดภายหลังจากการผ่าตัดทอนซิ ลเป็ นปั ญหาโดยเฉพาะในเด็กส่ งผลต่อการดืมนํา การรับประทาน
อาหาร นําไปสู่ ความเสี ยงต่อการเกิดภาวะขาดนํา การมีเลือดออกจากแผลผ่าตัด และการติดเชือทีตามมาได้อีกด้วย
การศึกษาเกียวกับการลดความปวดจากการผ่าตัดทอนซิ ลจึงมีการดําเนิ นมาอย่างต่อเนือง การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ ม
และมีกลุ่มควบคุมในครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือเปรี ยบเทียบการใช้ยาชาเฉพาะที 1% Lidocaine with adrenaline กับ 0.5%
Bupivacaine ในการลดความปวดภายหลังจากการผ่าตัดทอนซิ ล โดยเก็บข้อมูลในผูป้ ่ วยทีมีขอ้ บ่งชีในการผ่าตัดได้แก่
การนอนกรน, การหยุดหายใจขณะหลับ หรื อภาวะทอนซิ ลอักเสบเรื อรังทีเข้ารับการรักษาในแผนกหู คอ จมูก
โรงพยาบาลกําแพงเพชร ระหว่าง 1 มกราคม 2555 – 30 มิถุนายน 2557 อายุระหว่าง 3-60 ปี จํานวน 90 คน สุ่ มผูป้ ่ วย
เป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทีไม่ได้รับยาชาใดๆ ตามมาตรฐานการดูแลเดิม กลุ่มทีได้รับยา 0.5% Bupivacaine ชุบผ้าก๊อซ
อุดทีแผลผ่าตัด และกลุ่มทีได้รับยา 1% Lidocaine with adrenaline ชุบผ้าก๊อซอุดทีแผลผ่าตัด กลุ่มละ 30 คน ประเมิน
ความปวดภายหลังจากการผ่าตัดโดยใช้ Visual analogue scale ระหว่าง 15, 30, 45 และ 60 นาทีหลังผ่าตัด วิเคราะห์
ข้อมูลทัวไปโดยใช้สถิติพืนฐานและเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ Chi-square และ ANOVA ที P <.05
ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุเฉลีย 10.14 ปี (SD 8.88) สภาวะก่อนผ่าตัด ระยะเวลาในการ
ผ่าตัด และปริ มาณเลือดทีเสี ยไปในระหว่างการผ่าตัดไม่แตกต่างกันทัง 3 กลุ่ม เมือเปรี ยบเทียบผลของยาชาเฉพาะทีใน
การลดความปวด พบว่า 0.5% Bupivacaine และ1% Lidocaine with adrenaline สามารถลดความปวดภายหลังจาก
การผ่าตัดได้ดีกว่าการไม่ได้รับยาชาเฉพาะทีในช่วง 45 นาทีหลังการผ่าตัด และ 1% Lidocaine with adrenaline
สามารถลดความปวดได้ไม่แตกต่างจาก 0.5% Bupivacaine ทีเวลา 30 นาที และ 60 นาทีหลังผ่าตัด การใช้ยาชา
เฉพาะทีทังสองกลุ่ม ไม่พบผลข้างเคียงหรื อภาวะแทรกซ้อน ดังนันการเลือกใช้ยาชาเฉพาะที 1% Lidocaine with
adrenaline เพือลดความปวดภายหลังจากการผ่าตัดทอนซิ ลจึงควรพิจารณานํามาใช้ในโรงพยาบาลทัวไป เนืองจาก
ลดความปวดได้ ไม่มีผลข้างเคียงและราคาถูก
คําสํ าคัญ : ความปวดภายหลังจากการผ่าตัดต่อมทอนซิ ล, ยาชาเฉพาะที, 0.5% Bupivacaine,
1% Lidocaine with adrenaline
บทนํา
การผ่าตัดทอนซิ ล (Tonsillectomy) เป็ นหัตถการทีพบบ่อยทีสุ ดชนิดหนึงในแผนกหู คอ จมูก โดยผูป้ ่ วย
ส่ วนใหญ่ทีเข้ารับการผ่าตัดจะเป็ นผูป้ ่ วยเด็ก -3 ข้อบ่งชีในการผ่าตัด ได้แก่ การนอนกรน (Snore) การหยุดหายใจ
ขณะหลับ (Obstructive sleep apnea) และทอนซิ ลอักเสบเรื อรัง (Chronic tonsillitis)
ความปวดเป็ นปั ญหาสําคัญทีพบในผูป้ ่ วยหลังจากฟื นจากการดมยาสลบหลังการผ่าตัด จากแผลผ่าตัดใน
ช่องปาก1,4-6 โดยเฉพาะในเด็ก ส่ งผลต่อการดืมนํา การรับประทานอาหาร นําไปสู่ ความเสี ยงต่อการเกิดภาวะขาดนํา
(Dehydration) การมีเลือดออกจากแผลผ่าตัด (Secondary hemorrhage) และการติดเชือทีตามมา (Infection) - ได้อีกด้วย
โดยความปวดภายหลังจากการผ่าตัดทอนซิ ล (Post-Tonsillectomy pain) จะอยูใ่ นระดับสู งทีสุ ดหลังผ่าตัดเสร็ จ และ
จนถึง วันหลังการผ่าตัด6
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สาเหตุของความปวดภายหลังจากการผ่าตัดทอนซิ ล (Post-Tonsillectomy pain) เกิดจากการบาดเจ็บบริ เวณ
เนือเยือรอบๆทอนซิ ล มีผลทําให้เกิดการหลัง inflammatory substances และการสร้างกระแสประสาท (Electrical
impulse) ทีปลายประสาทส่ งไปยังไขสันหลัง (Spinal cord) ทําให้รู้สึกปวด5-7 มีการศึกษามากมายทีพยายามยับยัง
การนํากระแสประสาท (Electrical impulse) เพือลดความปวดนี 7 โดยวิธีการฉีดชาเฉพาะที (Local Infiltration)
เช่น Bupivacaine8-14 หรื อยาลดการอักเสบ เช่น Dexamethasone15-16 การพ่นยาชาหรื อยาลดอาการปวดเฉพาะทีเป็ น
ละอองฝอย (Topical spray) เช่น Lidocaine spray (2 mg/kg) Morphine spray (0.05 mg/kg) และ Ketamine spray
(0.5 mg/kg) 17-18 การฉี ดยาแก้ปวดเข้ากล้าม (Intramuscular injection) เช่น Diclofenac sodium 1 mg/kg หรื อให้ยา
Pethidine 1 mg/kg หลังการนําสลบ19-22 การฉีด Diclofenac sodium หลังการผ่าตัด 20 และการใช้ผา้ ซับเลือด
ชุบยาชาเฉพาะทีอุดบริ เวณแผลผ่าตัดทอนซิ ล เช่น Adrenaline-soaked gauze swab23 0.5% Bupivacaine-soaked
gauze swab 7,18,24-27 Lidocaine with adrenaline-soaked gauze swab27-29
Bupivacaine เป็ นยาชาเฉพาะทีกลุ่ม amino-amide ทีออกฤทธิ ยาวนาน การเริ มออกฤทธิช้า แต่ระยะเวลาการ
ออกฤทธิ นานกว่า โดยมีเวลาเริ มออกฤทธิ (Onset) ระหว่าง 1-17 นาที และระยะเวลาออกฤทธิ (Duration) 2-9 ชัวโมง
ขึนอยูก่ บั รู ปแบบการใช้และปริ มาณ พบอาการเป็ นพิษต่อระบบหัวใจ และหลอดเลือดง่ายและรุ นแรง เนืองจาก
คุณลักษณะของยาทีขัดขวางการส่ งผ่านกระแสไฟฟ้ าภายในหัวใจรุ นแรง30-31 ได้ถูกนํามาใช้เพือลดความปวดภายหลัง
จากการผ่าตัดทอนซิ ล ได้แก่ การฉี ดก่อนการผ่าตัด (Pre-incisional of Bupivacaine)11-13 แต่พบว่า การฉี ด Bupivacaine
บริ เวณเนื อเยือรอบทอนซิ ลก่อนการผ่าตัด (0.5% Bupivacaine infiltration) พบผลไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious
adverse effects) ได้แก่ หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmias) สู ญเสี ยการมองเห็น (Visual loss) 32 กระดูกบริ เวณ
คออักเสบติดเชื อ (Cervical osteomyelitis)33 และภาวะอุดกันทางเดินหายใจส่ วนต้น (Upper airway obstruction)
ได้ 7,24 จึงเปลียนจากการใช้ 0.5% Bupivacaine ฉี ดบริ เวณเนือเยือรอบทอนซิ ล (0.5% Bupivacaine infiltration) เป็ น
การใช้ผา้ ซับเลือดชุบ 0.5% Bupivacaine ( . % Bupivacaine soaked gauze) อุดบริ เวณแผลผ่าตัดทอนซิ ล (Tonsillar
fossa) เพือลดผลไม่พึงประสงค์ร้ายแรงดังกล่าว 7,18, 24-27
แต่เนืองจาก . % Bupivacaine มีราคาค่อนข้างสู ง (ราคาเฉลีย . บาท/มิลลิลิตร) เมือเทียบกับยาชา
เฉพาะทีชนิดอืนๆ ทีมีใช้ในโรงพยาบาลกําแพงเพชร ได้แก่ 1% Lidocaine (Xylocaine) with adrenaline (ราคาเฉลีย
. บาท/มิลลิลิตร) 1% Lidocaine without adrenaline (ราคาเฉลีย 1.29 บาท/มิลลิลิตร) % Lidocaine without
Adrenaline (ราคาเฉลีย 1.65 บาท/มิลลิลิตร) โดย Lidocaine เป็ นยาชาเฉพาะทีกลุ่ม amino-amide ชนิดแรกทีนํามาใช้
ทางคลินิก และเป็ นทีนิยมใช้มีหลายรู ปแบบทังแบบฉี ด ยาพ่น Jelly viscous หรื อ ointment มีฤทธิ ปานกลาง
ออกฤทธิ เร็ ว ระยะเวลาการออกฤทธิ ขึนอยูก่ บั คุณลักษณะ ส่ วนประกอบทีใช้ ตําแหน่ง และปริ มาณยาทีให้ โดย
เวลาทีเริ มออกฤทธิ (Onset) ประมาณ 45 - 90 วินาที และระยะเวลาออกฤทธิ (Duration) 40-60 นาที และการผสม
epinephrine (adrenaline) ทําให้ระยะเวลาการออกฤทธิของ Lidocaine ยาวนานขึนได้ถึง 4 ชัวโมง และเพิมฤทธิ
vasoconstriction ช่วยลดการเสี ยเลือดได้ 23,30-31
จากผลทางเภสัชวิทยาพืนฐานของยาทังสองชนิ ดดังกล่าว และความสําคัญของความปวดทีเกิดขึนในช่วงแรก
หลังการผ่าตัด นํามาสู่ การศึกษาเพือเปรี ยบเทียบผลของ 1% Lidocaine with adrenaline กับ . % Bupivacaine ในการ
ลดความปวดภายหลังจากการผ่าตัดทอนซิ ลในช่วงชัวโมงแรก และผลข้างเคียงทีอาจพบจากการใช้ยาทังสองชนิดนี
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โดยวิธีใชกอซชุบ 1% Lidocaine with adrenaline (1% Xylocaine with adrenaline soaked gauze) หรือ 0.5%
Bupivacaine (0.5% Bupivacaine soaked gauze) อุดบริเวณแผลผาตัดทอนซิล (Tonsillar fossa) เพื่อนํามาประยุกต
ใชในโรงพยาบาลทั่วไปโดยมีประสิทธิภาพและราคาถูก
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ 0.5% Bupivacaine กับ 1% Lidocaine with adrenaline ในการลดความปวด
ภายหลังจากการผาตัดทอนซิล
2. บันทึกผลขางเคียงและภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยาชาเฉพาะที่ทั้งสองชนิดนี้ เพื่อนําไปใชเฝา
ระวังในขณะที่บริหารยาทางคลินิกตอไป
วัสดุและวิธีการ
การวิจัยเชิงทดลองแบบสุม มีกลุมควบคุม กลุมตัวอยางไดแก ผูปวยที่เขารับการผาตัดทอนซิล (Tonsillectomy)
ในแผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลกําแพงเพชร ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 จํานวน 90 ราย
โดยมีเกณฑการคัดเขาดังนี้
1. อายุระหวาง 3 - 60 ป เนื่องจากหากอายุนอยกวา 3 ป การประเมินความปวดอาจไมเที่ยงตรง และหากอายุ
มากกวา 60 ป อาจมีโรครวมที่มีผลตอความปวดหรือโรคทางระบบประสาทที่อาจรบกวนการแปลผลการศึกษา
2. มีขอบงชี้ในการผาตัดทอนซิล ไดแก การนอนกรน ( Snore) หรือการหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive
sleep apnea) หรือ ทอนซิลอักเสบเรื้อรัง (Chronic tonsillitis)
3. ผูปวย (อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป) หรือพอแม/ผูปกครอง (ผูปวยอายุนอยกวา 18 ป) ลงนามแสดงความยินยอม
เขารวมการวิจัย
การวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลกําแพงเพชรแลว
วิธีดําเนินการวิจัย
1. คัดกรองและรับอาสาสมัครเขารวมโครงการฯ บันทึกขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ขอบงชี้ การผาตัด
ขนาดของทอนซิล
2. ในวันผาตัด ผูวิจัยยืนยันการเขารวมโครงการการวิจัยกับผูปวยหรือพอแม/ผูปกครอง และใหผูปวยหรือพอ
แม/ผูปกครอง ทําการสุมเลือกซองวิธีการใหยาระงับความปวดหลังผาตัด โดยซองมี 3 แบบ แบบละ 30 ซอง ภายใน
ซองจะแยกเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 - หลังผาตัดใชผากอซซับแผลตามปกติ ตามวิธีมาตรฐาน (Standard technique) ทั่วไปภายหลัง
การผาตัดทอนซิล
กลุมที่ 2 - หลังผาตัดใชผากอซพันเปนกอนกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 3 เซนติเมตร จํานวน
2 กอน ชุบดวย 0.5% Bupivacaine ปริมาณกอนละ 5 มิลลิลิตร อุดบริเวณแผลผาตัดทอนซิล ขางละ 1 กอน ทิ้งไว 5 นาที
แลวนําออก
กลุมที่ 3 - หลังผาตัดใชผากอซพันเปนกอนกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 3 เซนติเมตร จํานวน
2 กอน ชุบดวย 1% Lidocaine with adrenaline ปริมาณกอนละ 5 มิลลิลิตร อุดบริเวณแผลผาตัดทอนซิล ขางละ 1 กอน
ทิ้งไว 5 นาทีแลวนําออก โดยซองที่เลือกจะไดรับการเปดภายหลังจากการผาตัดเสร็จแลว ผูปวย หรือพอแม / ผูปกครอง
จะไมทราบวาเลือกไดอยูกลุมใด
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. ผูว้ จิ ยั อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยหรื อพ่อแม่/ผูป้ กครองและวิสัญญีพยาบาลให้เข้าใจถึงวิธีการประเมินความปวดโดย
ใช้ Visual analogue scale (VAS) ทันทีทีผูป้ ่ วยเสร็ จสิ นการผ่าตัดและฟื นจากยาสลบแล้ว
. แพทย์ทาํ การผ่าตัดทอนซิ ลภายใต้การดมยาสลบ (General anesthesia) และทําการผ่าตัดโดยวิธีเดียวกัน คือ
วิธี Blunt dissection ทําการห้ามเลือด (Stop bleeding) โดยการใช้จีไฟฟ้ า (Electrical cautery) บันทึกเวลาทีใช้ในการ
ผ่าตัดเป็ นนาที และปริ มาณเลือดทีสู ญเสี ยระหว่างผ่าตัดเป็ นมิลลิลิตร
. หลังการผ่าตัดให้การลดความปวดภายหลังจากการผ่าตัดตามทีระบุในซองทีผูป้ ่ วย หรื อพ่อแม่/ผูป้ กครอง
สุ่ มได้ และให้การดูแลหลังผ่าตัดตามมาตรฐานเดียวกัน
. บันทึกความปวดภายหลังจากการผ่าตัดทอนซิ ลโดยใช้ Visual analogue scale (VAS) ที 15 นาที 30 นาที
45 นาที และ 60 นาที หลังผ่าตัด รวมทังบันทึกผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนทีพบ โดยวิสัญญีพยาบาลจะไม่ทราบ
ว่าผูป้ ่ วยแต่ละรายจัดอยูใ่ นกลุ่มใด
7. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลทัวไป วิเคราะห์โดยใช้สถิติพืนฐานร้อยละ ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน การเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ Chi-Square และ ANOVA ทีระดับ p < .05
ผลการศึกษา
1. ข้ อมูลทัวไป กลุ่มประชากรในการวิจยั นี ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุเฉลีย 10.1 ปี (SD = 8.88) ข้อบ่งชี
ในการผ่าตัดทีพบมากทีสุ ด ได้แก่ การนอนกรน รองลงมา ได้แก่ การหยุดหายใจขณะหลับ ขนาดของทอนซิล
ส่ วนใหญ่ 3+ เมือวิเคราะห์แยกตามกลุ่มการศึกษา ไม่พบความแตกต่างทางสถิติของข้อมูลทัวไปดังแสดงในตารางที 1
ตารางที ข้อมูลทัวไปของกลุ่มประชากรทีเข้าร่ วมการวิจยั แยกตามกลุ่มการศึกษา
ลักษณะ
เพศ (ช/ญ)
อายุเฉลีย (ปี )
ข้ อบ่ งชี ในการผ่ าตัด
การนอนกรน
การหยุดหายใจขณะหลับ
ต่อมทอนซิลอักเสบเรื อรัง
ขนาดต่ อมทอนซิ ล
ขนาด 2+
ขนาด 3+
ขนาด 4+

กลุ่มที 1
17/13
8.4

กลุ่มผู้ป่วย
กลุ่มที 2
19/11
9.8

กลุ่มที 3
16/14
12.2

P-value
0.727
0.532

27
14
7

25
14
5

22
17
8

0.843

2
27
1

1
25
4

2
26
2

0.648

สําหรับระยะเวลาทีใช้ในการผ่าตัดและปริ มาณเลือดทีสู ญเสี ยไประหว่างผ่าตัดในทัง 3 กลุ่มการศึกษาแสดง
ในตารางที 2 และพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

5
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ตารางที่ 2 ระยะเวลาที่ใชในการผาตัด (นาที) และปริมาณเลือดที่สูญเสียระหวางผาตัด (มิลลิลิตร)
กลุมที่ 1
ระยะเวลาที่ใชในการผาตัด (เฉลี่ยตอ
32.17
รายเปนนาที)
ปริมาณเลือดที่สูญเสียระหวางผาตัด
(เฉลี่ยตอรายเปนมิลลิลิตร)
26.83

กลุมที่ 2

กลุมที่ 3

31.67
25.50

P-value

34.50
23.00

0.451
0.629

2. การเปรียบเทียบการลดความปวดภายหลังจากการผาตัด
การเก็บขอมูลความปวดภายหลังจากการผาตัดโดยใช Visual analogue scale ดําเนินการไดครบ ทั้ง 90 ราย
พบวา คะแนนความปวดอยูในระดับปานกลางถึงมาก (5-7 คะแนน) เมื่อพิจารณาแยกรายกลุม พบวา กลุมที่ 1 ปฏิบัติ
ตามวิธีมาตรฐานไมมีการใหยาชาเฉพาะที่มีคะแนนความปวดมากที่สุด คือ 7.5, 7.17, 7.0 และ 7.5 ที่เวลา 15, 30, 45
และ 60 นาทีหลังผาตัดตามลําดับ สําหรับกลุมที่ 2 ไดรับผากอซชุบ 0.5% Bupivacaine มีคะแนนความปวด 5.2, 5.4,
5.4 และ 6.87 ที่เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาทีหลังผาตัด สวนกลุมที่ 3 ไดรับผากอซชุบ 1% Lidocaine with adrenaline
มีคะแนนความปวด 6.07, 5.97, 6.23 และ 7.43 ที่เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาทีหลังผาตัดตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมพบวาทั้งสามกลุมมีความแตกตางกันในระดับความปวดที่เวลา 15, 30, 45 นาทีหลังผาตัด (p< .05) แตไมมี
ความแตกตางกันที่เวลา 60 นาทีหลังการผาตัด ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนความปวด Visual analogue scale หลังการผาตัดทอนซิลที่เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที
หลังผาตัด แยกตามรายกลุม
ระยะเวลา
หลังการผาตัด 15 นาที (VAS 15)
หลังการผาตัด 30 นาที (VAS 30
หลังการผาตัด 45 นาที (VAS 45)
หลังการผาตัด 60 นาที (VAS 60)

คะแนนความปวด Visual analogue scale
กลุมที่ 1
กลุมที่ 2
กลุมที่ 3
7.50
5.20
6.07
7.17
5.40
5.97
7.00
5.40
6.23
7.50
6.87
7.43

P-value
< 0.01
< 0.01
< 0.01
0.10

เมื่อพิจารณาคะแนนความปวดที่เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาทีหลังผาตัด เปรียบเทียบระหวาง 2 กลุม
พบวา คะแนนความปวดของกลุมที่ 2 (0.5% Bupivacaine) และกลุมที่ 3 (1% Lidocaine with adrenaline) มีความ
แตกตางกับกลุมที่ 1 (ไมไดรับยาชาเฉพาะที่) ที่เวลา 15, 30 และ 45 นาทีหลังผาตัด สําหรับการเปรียบเทียบความปวด
ระหวางกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 พบวา มีความแตกตางกันที่เวลา 15 และ 45 นาทีหลังผาตัด แตไมมีความแตกตางที่เวลา
30 และ60 นาทีหลังผาตัด ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 คะแนนความปวดเปรียบเทียบระหวาง 2 กลุม ที่เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาทีหลังผาตัด
กลุมที่ 1

กลุมที่ 2

กลุมที่ 3

P–value

7.50
7.50

5.20
5.20
-

6.07
6.07

< 0.001
0.017
< 0.001

7.17
7.17

5.40
5.40
-

5.97
5.97

< 0.001
0.072
< 0.001

7.00
7.00

5.40
5.40
-

6.23
6.23

< 0.001
0.018
0.029

7.50
7.50

6.87
6.87
-

7.43
7.43

0.052
0.081
0.836

หลังการผาตัด 15 นาที (VAS 15)

หลังการผาตัด 30 นาที (VAS 30)

หลังการผาตัด 45 นาที (VAS 45)

หลังการผาตัด 60 นาที (VAS 60)

3. ผลขางเคียงและภาวะแทรกซอนจากการใชยาชาเฉพาะที่
ผูปวยหลังผาตัดใน 24 ชั่วโมงแรก ไมพบผลขางเคียงหรือภาวะแทรกซอนจากการใชยาชาเฉพาะที่ ทั้ง 0.5%
Bupivacaine และ 1% Lidocaine with adrenaline โดยผลขางเคียงที่เฝาระวัง ไดแก ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ (Cardiac
arrhythmia) การสูญเสียการมองเห็น (Visual loss) และภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจสวนบน (Upper airway obstruction)
วิจารณ
ความปวดภายหลังจากการผาตัดทอนซิลพบไดบอย และเปนปญหาสําคัญที่อาจนําไปสูภาวะขาดน้ํา และ
สารอาหาร สงผลตอการเกิดภาวะแทรกซอน ไดแก การมีเลือดออกหลังการผาตัด การติดเชื้อที่ตามมา ความพยายาม
ในการลดความปวดภายหลังจากการผาตัดมีการใชยาหลายกลุมตั้งแต ยาลดอาการอักเสบ ยาแกปวด ยาชาแบบฉีดและ
ใชเฉพาะที่ โดยเนนในชวง 24 ชั่วโมงแรกหลังการผาตัดเปนสําคัญ การประเมินความปวดเปนการประเมินความรูสึกที่
อาจแตกตางกันออกไปในแตละบุคคล (Subjective expression) ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน อายุ สังคมและวัฒนธรรม
ระดับความวิตกกังวล ประสบการณตอความปวด การใชเครื่องมือ Visual analogue scale (VAS) เปนเครื่องมือที่ดีใน
การประเมินความปวดที่ไดรับการทําซ้ํา เพื่อเปรียบเทียบตามระยะเวลาที่แตกตางกันไปในผูปวยรายเดิม
การใชยาชาเฉพาะที่เพื่อลดผลขางเคียงที่อาจพบไดจากยา จากการศึกษาที่ผานมา ยาชา 0.5% Bupivacaine ที่
พบวา มีประสิทธิภาพในการลดความปวดภายหลังจากการผาตัด7-14,18,24-27 และเมื่อบริหารยาเฉพาะที่ผลขางเคียงก็พบ
นอย7,18, 24-27 แตเนื่องจากราคาที่สูงกวาและความเหมาะสมในการใชยาในระดับของโรงพยาบาลทั่วไป ผูวิจัยจึงเลือก
1% Lidocaine with adrenaline มาเปนยาเปรียบเทียบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการลดความปวดในการศึกษานี้ ซึ่ง
พบวา การใชยา 0.5% Bupivacaine หรือ 1% Lidocaine with adrenaline ชุบกอซอุดบริเวณแผลผาตัดเปนเวลา 5 นาที
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ลดความปวดภายหลังจากการผ่าตัดในระหว่าง 45 นาทีแรกหลังผ่าตัดได้ดีกว่าการไม่ได้รับยาชาเฉพาะที แต่ทีเวลา
60 นาที พบว่า ความปวดไม่แตกต่างกัน ทังนี อาจเนื องมาจากระยะเวลาการออกฤทธิ ของยาสันลงเมือบริ หารยา
เฉพาะที ในปริ มาณเพียง 5 มิลลิลิตร แต่เมือติดตามการเกิดภาวะแทรกซ้อนไม่พบว่ามีภาวะแทรกซ้อนใดๆ แสดงว่า
ความปวดที 60 นาทีไม่ส่งผลให้เกิดผลเสี ยต่อผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
เมือพิจารณาการลดความปวดระหว่าง 0.5% Bupivacaine และ 1% Lidocaine with adrenaline ทีชุบก๊อซ
อุดแผลหลังผ่าตัด พบว่า 1% Lidocaine with adrenaline มีคะแนนความปวดใกล้เคียงกับ 0.5% Bupivacaine ทีระดับ
คะแนน 5-6 แต่พบว่า 1% Lidocaine with adrenaline ลดความปวดได้ไม่แตกต่างจาก 0.5% Bupivacaine ทีเวลา 30 และ
60 นาทีหลังผ่าตัด ขณะทีไม่สามารถลดปวดได้เท่า 0.5% Bupivacaine ทีเวลา 15 และ 45 นาทีหลังผ่าตัด อาจเนือง
มาจากหลายสาเหตุ เช่น ระยะเวลาทีทําการประเมินคะแนนความปวด (VAS) นัน ผูป้ ่ วยยังไม่รู้สึกตัวเต็มทีจากฤทธิ
ยาสลบ ใช้ปริ มาณยาชาเฉพาะทีน้อย ( มิลลิลิตร) อีกทังประชากรในการศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเด็ก การแปลผลความ
ปวดอาจไม่คงที เมือเปรี ยบเทียบกับการศึกษาทีผ่านมาของ Chaturvedi S. และ Domkondwar U.G. ทีเปรี ยบเทียบ
ระหว่าง 4% Lidocaine และ 0.5% Bupivacaine อุดแผลผ่าตัดต่อมทอนซิ ลนาน นาที พบว่า ผูป้ ่ วยกลุ่ม 4%
Lidocaine soaked gauze มีคะแนนความปวด (VAS) น้อยกว่าผูป้ ่ วยกลุ่ม 0.5% Bupivacaine soaked gauze ทีเวลา ,
และ ชัวโมงหลังการผ่าตัดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และไม่พบผลไม่พึงประสงคทังสองกลุ่ม27 ดังนันจึงน่าจะ
พิจารณาเพิมความเข้มข้นของ Lidocaine ในการใช้เฉพาะทีในการศึกษาต่อไปข้างหน้า เช่น ใช้ความเข้มข้น 2%
Lidocaine รวมทังเก็บข้อมูลให้มากขึนในกลุ่มเด็กโตหรื อผูใ้ หญ่ เพือให้การประเมินความปวดมีความเทียงตรง
มากขึน และอาจเพิมการประเมินความปวดจนครบ 24 ชัวโมงแรกหลังผ่าตัด
อย่างน้อยข้อมูลทีได้จากการศึกษาในครังนี ก็สามารถเป็ นแนวทางในการนํา 1% Lidocaine with adrenaline
มาเป็ นทางเลือกในการลดความปวดภายหลังจากการผ่าตัดทอนซิ ลจากเหตุผลหลายประการ ได้แก่ คะแนนความปวดที
ใช้ 1% Lidocaine with adrenaline น้อยกว่าการไม่ให้ยาเลย การหาได้ง่ายในระดับของโรงพยาบาลทัวไป ราคาถูกกว่า
0.5% Bupivacaine (ราคาเฉลีย . บาท / มิลลิตร) ในขณะที 1% Lidocaine with adrenaline ราคาเฉลีย 1.64 บาท/
มิลลิลิตร อีกทังไม่มีผลข้างเคียงหรื อภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา
สรุ ปผลการศึกษา
การใช้ 1% Lidocaine with adrenaline ชุบก๊อซอุดแผลผ่าตัดทอนซิ ลสามารถลดความปวดภายหลังจากการ
ผ่าตัดได้ในช่วง 60 นาทีแรก และการลดความปวดไม่แตกต่างจากยา 0.5% Bupivacaine ทีเวลา 30 และ 60 นาที
หลังผ่าตัด ไม่พบผลข้างเคียงหรื อภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา จึงสามารถนํามาเป็ นทางเลือกหนึงของการลด
ความปวดภายหลังจากการผ่าตัดทอนซิ ลได้ในระดับของโรงพยาบาลทัวไป
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร นายแพทย์พิชยั ศิริพรพาณิ ชย์ ทีสนับสนุน
การดําเนินโครงการวิจยั นายแพทย์รังสันต์ ชัยกิจอํานวยโชค รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการแพทย์ ทีช่วยให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการปรับเนือหานิพนธ์ตน้ ฉบับเพือตีพิมพ์ แพทย์หญิงดรุ ณี พุทธารี หัวหน้าหน่วยวิจยั ไวรัสวิทยากําแพงเพชร ที
ช่วยทบทวน แก้ไขนิพนธ์ตน้ ฉบับ และให้คาํ ปรึ กษาทางสถิติ คุณพงษ์พิเชษฐ์ รักมีศรี นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ ทีให้คาํ แนะนําทางสถิติ รวมถึงพยาบาลห้องผ่าตัด วิสัญญีพยาบาล เจ้าหน้าทีแผนกหู คอ จมูก และ
ห้องผ่าตัด ทีช่วยเก็บข้อมูลในการวิจยั และผูป้ ่ วยทุกท่านทีมีส่วนในความสําเร็ จของผลงานวิชาการฉบับนี
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คุณภาพชีวิต ภาวะสุขภาพ การเขาถึงบริการสุขภาพ ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ป 2556
Quality of Life, Health status and Health access for the Patients with Stroke at
Buangsamphun Hospital, Phetchabun
ธีรพจน ฟกนอย, พ.บ.*

Abstract
Purpose : To study the level of quality of life (QOL), Health status and Home caring in patients with strokes
Design : descriptive research
Method : Subjects of the study were one-hundred and sixty-five patients with stroke, who were receiving treatment
at Buangsamphun Hospital, Phetchabun, Thailand,2013. Instruments for data collection consisted of demographic
characteristics data, the Quality of Life Short Form 36 Health-Survey (SF-36) questionnaire, the Barthel ADL Index
Form ,The Center for Epidemiologic Studies-Depression scale. Reliability by Coefficient alpha or cronbach
coefficient was .93 .Data were collected from October 2013 to March 2014 and analyzed using frequency,
percentage, mean, standard deviation
Main findings : Results of the study revealed that patients had QOL in each domain of SF-36: physical function
x = 64.90 (SD = 9.38), mental health function x = 42.32 (SD = 4.95) and social functioning at low levels x = 5.58
(1.44) associated with QOL, general mental health, role limitation due to emotional problems, Barthel ADL Index
levels was moderate independent at percentage 53.99, No Depress at percentage 69.14, Uncoverage home care at
percentage 76.36
Conclusion and recommendations : These results Heath Team can be used to develop a guideline of caring for
these patients to improve quality of care and QOL.
Keywords : quality of life, health status , health access, patients with stroke

* นายแพทยชํานาญการ โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต ภาวะสุขภาพ การเขาถึงบริการสุขภาพของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ป 2556
รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงสํารวจ
วิธีดําเนินการวิจัย : ศึกษาวิจัยในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 180 ราย
คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง ใชสูตรของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 เครื่องมือเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลผูปวย แบบสอบถามคุณภาพชีวิต (SF-36) แบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันของผูปวย แบบประเมินภาวะซึมเศรา หาความเชื่อมั่นเครื่องมือโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
ไดคาเทากับ .93 เก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตตุลาคม 2556 ถึง มีนาคม 2557 วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร
แจกแจงความถี่ คํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย : พบวาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ57 อายุเฉลี่ย 62 ป จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา รอยละ77.60 มีผูใหการดูแล รอยละ 100 ผูใหการดูแลเปนคูสมรส รอยละ 46.70 รองลงมาเปนบุตร
รอยละ 42.40 โรครวมเปนความดันโลหิตสูง รอยละ 22.42 ประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน ( ตาม
ระดับความรุนแรงที่พึ่งพาผูดูแล) สวนใหญพึ่งพาผูดูแลปานกลาง รอยละ 53.99 ไมมีภาวะซึมเศรา รอยละ 69.14 ไม
เคยไดรับการดูแลสุขภาพที่บาน รอยละ 76.36 คุณภาพชีวิต พบวา คาเฉลี่ยคะแนนรวมดานรางกายได เทากับ 64.90
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.38) ดานจิตใจ ซึ่งเปนคะแนนรวมของมิติ 4 มิติ ไดเทากับ 42.32 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.95) ทั้งนี้มิติการทํางานดานรางกาย ไดคะแนนสูงสุดเทากับ 36.32 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน5.19) และมิติการทํางาน
ทางสังคม มีคะแนนต่ําสุดเทากับ 5.58 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.44)
สรุปและขอเสนอแนะ : การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใหไดผลดีตองประกอบดวยการดูแลสุขภาพที่บานที่
สอดคลองกับปญหา ความตองการของผูปวย ครอบครัว เชน ความรู ทักษะ การดูแลตนเองที่บาน การฟนฟู
การสงเสริมสมรรถภาพรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจที่เหมาะสมในแตละราย และเชื่อมโยงกับทรัพยากรจําเปน
ที่หาไดจากชุมชน การมีสวนรวมในชุมชน สังคมที่สนับสนุน และเอื้ออํานวยความสะดวก ดังนั้น ทีมสุขภาพควร
นําผลการวิจัยนี้ไปใชการพัฒนาแนวทางการดูแลผูปวย เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บานใหมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใหดีขึ้น
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต, ภาวะสุขภาพ, การเขาถึงบริการสุขภาพ ,ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
บทนํา
โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง อาจมีการแตก
ตีบหรือตัน นอกจากจะทําใหสมองไมสามารถทําหนาที่ไดตามปกติแลว อาจทําใหผูปวยเกิดความพิการ และเสียชีวิต
ตามมา จากขอมูลของสํานักนโยบายยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข พบวา ในป พ.ศ. 2551 มีผูปวยดวยโรคหลอด
เลือดสมอง จํานวนมากถึง 168,740 คน และตั้งแตป พ.ศ. 2547-2551 พบวา มีผูเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง
มากกวาปละ 10,000 คน (สํานักนโยบายยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2551) โดยโรคหลอดเลือดสมองพบได
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บอยในผูสูงอายุ และผูที่มีปจจัยเสี่ยง เมื่อเกิดโรคจะกอใหเกิดอาการตางๆทางระบบประสาท จะสงผลกระทบตอ
รางกาย จิตใจ และสังคม ชีวิตความเปนอยูของของผูปวย ครอบครัวดวย จากความพิการและความผิดปกติที่เกิดขึ้น
ทําใหผูปวยมีขอจํากัดในการดูแลตนเอง ไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดตามปกติ จึงตองการความชวยเหลือจาก
บุคคลที่อยูใกลชิดอยางตอเนื่องที่บาน บุคคลในครอบครัวจึงเปนบุคคลที่ตองเขามารับบทบาทเปนผูดูแล หากผูปวย
ไมไดรับการดูแลที่ดีพอมักเกิดภาวะแทรกซอนตามมา ทําใหกลับมารักษาในโรงพยาบาล และสูญเสียคาใชจายใน
การรักษาพยาบาลมากขึ้น (บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห, 2550) คุณภาพชีวิตเปนสิ่งที่สําคัญและเปนจุดมุงหมายสูงสุด
ของแตละคนซึ่งสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยูกับภาวะความไมเจ็บปวย การดูแลทํากิจวัตร
ประจําวัน และการตอบสนองความตองการพื้นฐานของตนเองได (พวงวริทร , 2544, Lincoln et. al, 2003) ดวยผูปวย
หลอดเลือดสมองมีความจํากัดในความสามารถการทํากิจวัตรประจําวัน การมีสวนรวมตอสังคม ความเจ็บปวยทางดาน
รางกายของผูปวย เปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ ความกาวราว ขาดความอดทน ความเครียด เกิด
ภาวะซึมเศรา ซึ่งภาวะซึมเศราเปนปจจัยที่พบวามีความผิดปกติทางจิตมากที่สุดคิดเปนรอยละ 75 และพบวา สภาวะ
ทั่วไปของผูปวย ความรุนแรงของโรค และการสนับสนุนทางสังคมมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือด สมอง (แสงแกว ราชภักดี, 2550) แมนโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพของรัฐบาล ชวยใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการสุขภาพไดทั่วถึงขึ้น แตยังมีอุปสรรคของการเขาถึงบริการสุขภาพจากหลายปจจัย เชน รายไดของ
ประชาชน คาใชจายในการเดินทาง การจัดระบบบริการสุขภาพของหนวยบริการสุขภาพ หรืออาจเกิดจากขอจํากัด
ของประชาชนในการเดินทางโดยลําพัง ทําใหไมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพได จากปญหาดังกลาว ผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองจําเปนตองไดรับการชวยเหลือจากบุคคลรอบขางในสังคม มิฉะนั้นจะเปนปฏิกิริยายอนกลับทําใหโรค
เลวรายลง ผลจากการไมสามารถเขารวมกิจกรรมตางๆในสังคมได ผูปวยจะขาดความสุขและรูสึกวาตนเองไรคา เมื่อ
รับรูวาตนไมไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่น การดูแลชวยเหลือประคับประคอง และสงเสริมใหผูปวยชวยเหลือ
ตนเอง สามารถประกอบกิจตางๆใหไดมากที่สุด เพื่อใหเกิดความมั่นคงในชีวิต ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม
โดยอาศัยปจจัยสําคัญ คือ การสนับสนุนทางสังคมทั้งจากบุคคลใกลชิด และบุคคลในสังคม ดังนั้นการดูแลสนับสนุน
แกผูดูแลที่เหมาะสมทั้งในดานความรู ทักษะ ขอมูลขาวสาร ความเขมแข็งทางจิตใจ รวมถึงการชวยเหลือดานการเงิน
และวัสดุสิ่งของ จะชวยใหผูปวยไดรับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น
จากการสํารวจขอมูลของเครือขายบริการสุขภาพโรงพยาบาลบึงสามพัน พบวา มีผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่อยูในความดูแลของเขตอําเภอบึงสามพันจํานวน 296 คน แตยังขาดการศึกษาขอมูลและจัดระบบการใหการดูแลอยาง
ตอเนื่องเหมาะสม ดังนั้นผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญของการใหการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองอยางตอเนื่องจาก
โรงพยาบาลสูชุมชน จึงไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาถึงภาวะสุขภาพ การเขาถึงบริการสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
2. เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพ ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
3. เพื่อศึกษาการเขาถึงบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง
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คําจํากัดความ
1. คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมที่ดี มีความสุข มี
ความสมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจ สามารถแกปญหาตางๆ ได ไมเกิดความเครียดหรือความวิตกกังวล ซึ่ง
บุคคลรับรูภาวะดังกลาวของตนเองจากความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การมีกิจกรรมทางสังคม และ
การแสดงออกทางอารมณ ประเมินโดยการใชแบบสอบถามภาวะสุขภาพทั่วไป (The 36- item short-Form Health
survey.SF-36) ฉบับภาษาไทย
2. ภาวะสุขภาพ ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ภาวะสุขภาพของผูปวยในปจจุบัน และความ
สามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน ภาวะซึมเศรา ภาวะโรครวมของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งประกอบดวย
ซึ่งไดจากการประเมินผลการตรวจรางกายและการตรวจทางหองปฏิบัติการ ที่ไดจากบันทึกขอมูลสุขภาพ การประเมิน
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน Activities of daily living (ADL)
3. การเขาถึงบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การที่ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดรับการอํานวย
ความสะดวกในการดูแลสุขภาพตามระยะเวลาที่แพทยกําหนด และไดรับการดูแลสุขภาพตามความจําเปน และสามารถ
ใชบริการสุขภาพไดเมื่อมีปญหาดานสุขภาพเกิดขึ้นเพื่อนําไปสูภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น ประเมินโดยการใชแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบเกี่ยวกับระยะทาง ระยะเวลาการเดินทาง ความเพียงพอของรายได การตรวจตามนัด สิทธระบบบริการ
สุขภาพ การดูแลสุขภาพที่บาน
สถานที่ในการศึกษา เขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สวนที่ 1 แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพใน
ครอบครัว ระดับการศึกษา ผูดูแล อาชีพ รายได คาใชจายในการรักษาพยาบาลและการเดินทาง ภาวะโรครวม บันทึก
การประเมินภาวะสุขภาพและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
สวนที่ 2 แบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (The Barthel ADL Index)
สรางขึ้นโดย Mahonney และ Bathel แปลเปนฉบับภาษาไทยโดยแสงแกว ราชภักดี (2550) จํานวน 10 ขอ ใหคะแนน
ตามความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวย ยิ่งมาก หมายถึงผูปวยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวย
ตนเองไดมาก
สวนที่ 3 แบบประเมินภาวะซึมเศรา โดยใชแบบประเมินภาวะซึมเศรา (The Center for Epidemiologic StudiesDepression scale) ฉบับภาษาไทยแปลโดย วิไล คุปตนิรัติศัยกุล และพนม เกตุมาน (2542) โดยมีจํานวนขอคําถาม
ทั้งหมด 20 ขอ สอบถามเกี่ยวกับความรูสึก และพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับภาวะซึมเศรา ใหคะแนนตามความถี่ของ
เหตุการณที่เกิดขึ้น ในชวงสัปดาหที่ผานมา คาคะแนนยิ่งมาก ยิ่งหมายถึงระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศรา
ประกอบดวย คําถามเชิงบวก จํานวน 16 ขอ คําถามเชิงลบ จํานวน 4 ขอ โดยแบงเปน 4 สวนใหญๆ คือ วัดความรูสึก
ดานซึมเศรา วัดความรูสึกดานดี วัดอาการทางกาย และ วัดสัมพันธภาพระหวางบุคคลอื่น
สวนที่ 4 แบบประเมินคุณภาพชีวิต ใชแบบวัดคุณภาพชีวิต Short Form-36v2 (SF-36v2) ฉบับภาษาไทย แปล
โดยแสงแกว ราชภักดี (2550) จํานวน 11 ขอ เปน แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ ประกอบดวยขอคําถาม 36 ขอ
แบงเปน 8 สวน คือ ดานสุขภาพทั่วไป ดานกิจกรรมทางกาย ปญหาและผลกระทบจากทางกาย ความเจ็บปวยทางกาย
และความกระปรี้กระเปรา กิจกรรมทางสังคม และ การแสดงออกทางอารมณ สุขภาพจิต
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การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูลดวยผูวิจัยเอง และใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล กําหนดความมี
นัยสําคัญที่ .05 วิเคราะห ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส
รายได ระดับการศึกษา ผูดูแล ผลกระทบของโรค และโรคที่เกิดรวม แจกแจงความถี่ และคํานวณหารอยละ และ
คาเฉลี่ย
2. คํานวณหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ภาวะซึมเศรา และ
คุณภาพชีวิต
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยางและจริยธรรมในการวิจัย
ผูวิจัยวัตถุประสงคการวิจัยใหกลุมตัวอยางทราบ สิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธ ขอมูลที่ไดจะนําเสนอใน
ภาพรวมและใชในการวิจัย ไมมีการเปดชื่อและนามสกุลที่แทจริง ขอมูลทุกอยางจะถือเปนความลับ และนํามาใชตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยนี้เทานั้น ไมมีผลตอการมารับการรักษา รวมทั้งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดรับการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยสํานักงานสาธารณสุขเพชรบูรณ
ผลการศึกษา
พบวา ขอมูลทั่วไปของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ57 อายุเฉลี่ย 62 ป สวนใหญ
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ77.60 มีผูใหการดูแล รอยละ 100 ผูใหการดูแลสวนใหญเปนคูสมรส รอยละ
46.70 รองลงมาเปนบุตร รอยละ42.40 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 3,668.32 บาท โรคที่พบรวมสวนใหญเปนความดัน
โลหิตสูง รอยละ 22.42 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
อายุ

เพศ
ระดับการศึกษา

รายไดตอเดือนของ
ครอบครัว

จํานวนผูดูแลผูปวย

ขอมูล
< 30 ป
30-39 ป
40-49 ป
50-59 ป
≥ 60 ป
ชาย
หญิง
ไมไดเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี
ไมมีรายได
< 5000 บาท
5001 – 9,999 บาท
>10,000 บาท
มี 1 คน
มีมากกวา 1 คน

จํานวน (คน)
4
7
18
42
94
94
71
12
128
24
1
4
142
14
5
17
148

รอยละ
2.40
4.20
10.90
25.50
57.00
57.00
43.00
7.30
77.60
14.50
0.60
2.40
86.10
8.50
3.00
10.30
89.70
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (ตอ)
ความสัมพันธของ
ผูดูแลตอผูปวย
โรครวม

ขอมูล
คูสมรส
บุตร
อื่นๆ
ไมมี
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง
หัวใจ
อื่นๆ

จํานวน (คน)
77
70
18

รอยละ
46.70
42.40
10.90

24
9
37
7
88

14.55
5.45
22.42
4.24
53.33

2. ภาวะสุขภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
2.1 ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูปวย จําแนกตามความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน)
Barthel ADL Index (ตามระดับความรุนแรงที่พึ่งพาผูดูแล ) (n = 163)
ระดับความรุนแรงความเจ็บปวย
ระดับความรุนแรงที่พึ่งพาผูดูแลทั้งหมด (0-20)
ระดับความรุนแรงที่พึ่งพาผูดูแลมาก (21-60)
ระดับความรุนแรงที่พึ่งพาผูดูแลปานกลาง (61-90)
ระดับความรุนแรงที่พึ่งพาผูดูแลเล็กนอย (91-99)
ระดับความรุนแรงที่ผูปวยสามารถดูแลตัวเองไดทั้งหมด (100)
x = 77.5, SD =17.9

จํานวน
0
28
88
28
19

รอยละ
0
17.18
53.99
17.18
11.65

จากตารางที่ 2 พบวา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองประเมินตามความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน )
Barthel ADL Index (ตามระดับความรุนแรงที่พึ่งพาผูดูแล) สวนใหญพึ่งพาผูดูแลปานกลาง รอยละ 53.99 และ
นอยที่สุดสามารถดูแลตัวเองไดทั้งหมด รอยละ 11.65
2.2 ภาวะซึมเศราในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของภาวะซึมเศรา (n = 162)
ภาวะซึมเศรา
ไมมีภาวะซึมเศรา
มีภาวะซึมเศรา
x = 16.1, SD =10.2

จํานวน
112
50

รอยละ
69.14
30.86

จากตารางที่ 3 พบวา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญไมมีภาวะซึมเศรา รอยละ 69.14 และไมมีภาวะ
ซึมเศรา รอยละ 30.86

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ

»‚·Õè 18 ©ºÑº·Õè 2 ¡Ã¡®Ò¤Á - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557

Kamphaeng Phet Hospital

3. การเขาถึงบริการสุขภาพ
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามการไดรับการเยี่ยมบาน ( n = 165)
การไดรบั การเยี่ยมบานโดยทีมสุขภาพ
เคย ( 1 ครั้ง ขึ้นไป)
ไมเคย

จํานวน (คน)
39
126

รอยละ
23.64
76.36

จากตารางที่ 4 พบวา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง สวนใหญไมเคยไดรับการดูแลสุขภาพที่บาน
รอยละ 76.36 มีผูเคยไดรับการดูแลสุขภาพที่บาน เพียงรอยละ 23.64
4. คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ตารางที่ 5 แสดงคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
มิติ

ตัวยอ

มิติการทํางานดานรางกาย
มิติขอจํากัดเนื่องจากปญหาทางรางกาย
มิติความเจ็บปวดทางกาย
มิติการรับรูสุขภาพทั่วไป
มิติการทํางานทางสังคม
มิติการมีชีวิต
มิติขอจํากัดเนื่องจากปญหาทางอารมณ

PF
RP
BP
GH
SF
VT
RE

มิติสุขภาพจิตทั่วไป
คาเฉลี่ยคะแนนรวมดานรางกาย
คาเฉลี่ยคะแนนรวมดานจิตใจ

MH
PCS
MCS

คากลาง
(ต่ําสุด-สูงสุด)

คาเฉลี่ย
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

36.3232
10.0183
5.6584
12.9744
5.5776
12.9080
7.5732
16.2866
64.9007
42.3187

5.19194
2.77693
1.60898
3.36385
1.44326
2.00250
2.11062
2.34132
9.37995
4.94672

จากตารางที่ 5 แสดงคะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง พบวา คาเฉลี่ยคะแนนรวมดาน
รางกาย (PCS) ซึ่งเปนคะแนนรวมของมิติ 4 มิติ ไดเทากับ 64.90 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.38) ดานจิตใจ (MCS)
ซึ่งเปนคะแนนรวมของมิติ 4 มิติ ไดเทากับ 42.32 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.95) ทั้งนี้มิติการทํางานดานรางกาย ได
คะแนนสูงสุดเทากับ 36.32 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน5.19) และมิติการทํางานทางสังคม มีคะแนนต่ําสุดเทากับ 5.58
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.44)
วิจารณ
จากผลการศึกษาวิจัย พบวา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญมีความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน
อยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานความสามารถในการทําหนาที่ทางสังคมคอนขางต่ําสอดคลอง
กับการศึกษาของปนนเรศ กาศอุดม และคณะ (2549) ที่ไดศึกษาสถานการณปญหา ความตองการ และพลังอํานาจของ
ญาติผูดูแลผูสูงอายุปวยเรื้อรังที่บาน พบวา ผูสูงอายุปวยเรื้อรังสวนใหญมีความสามารถในการปฏิบัตกิ ิจวัตรประจําวัน
อยูในระดับสูงหรือพึ่งพานอย ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในกลุมที่ศึกษาสวนใหญยังสามารถดูแล
ตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันได และสามารถอธิบายไดวาผูปวยสูญเสียความสามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดดวย
ตนเอง ทําใหเกิดความรูสึกไมมั่นใจ ในการทําหนาที่ทางสังคม เปนภาระตอครอบครัว ทําใหคุณภาพชีวิตลดลง
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สอดคลองกับผลการศึกษาของ นีชเลอร และคณะ(Nehler,et al) พบวา ผูปวยภาวะขาขาดเลือดภายหลังตัดขาใตหัวเขา
1 ป มีการเคลื่อนไหวทํากิจกรรมนอกบานเพียง รอยละ 32 และในผูปวยภายหลังตัดขาเหนือหัวเขา 1 ป มีการ
เคลื่อนไหวทํากิจกรรมนอกบานเพียง รอยละ10 ทําใหคุณภาพชีวิตผูปวยดานสังคมอยูในระดับต่ําในผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองมักมีปญหาดานอารมณ และพฤติกรรม ประมาณ 1 ใน 3 ของผูปวยมักมีภาวะซึมเศราเกิดขึ้นหลังการ
เจ็บปวย (Hackett, M. L., Yapa, C., & Parag, Y., 2005) สอดคลองกับการศึกษาในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาพบวามีภาวะซึมเศราถึง 46.53% (Nidhinandana, S., Sithinamsuwan, P.,
Chinvarun, Y., Wanna Wongmek, W.,Supakasem, s.& Suwantamee, J.2010) ซึ่งการที่ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเกิด
ภาวะซึมเศราอาจเนื่องมาจากผูปวยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอยางมากทั้งการสูญเสียความสามารถที่จะ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ความทุกขทรมานจากการเจ็บปวยความ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ปญหาทางดานเศรษฐกิจ
การที่ไมสามารถทํางานได การเขาสังคม การขาดผูดูแลชวยเหลือ ยอมสงผลกระทบตอความรูสึกทางดานจิตใจของ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Khan, 2004) โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคเรื้อรัง และตองใชเวลาในการดูแลรักษา และ
เมื่อสอบถามการเขาถึงบริการสุขภาพเรื่องการไดรับการเยี่ยมบาน พบวา สวนใหญไมรับเคยไดรับการดูแลสุขภาพที่
บานสูงถึง รอยละ76.36 ดังนั้น การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใหไดผลดีมีคุณภาพชีวิตผูปวย ครอบครัวนั้นตอง
ประกอบดวยการดูแลสุขภาพที่บานที่สอดคลองกับปญหา ความตองการของผูปวย ครอบครัว เชน ความรู ทักษะ
การดูแลตนเองที่บาน ฟนฟู สงเสริมสมรรถภาพสังคม จิตใจ รางกาย เศรษฐกิจที่เหมาะสมแตละราย และเชื่อม
โยงกับทรัพยากรที่จําเปนที่สามารถหาไดจากชุมชน การมีสวนรวมในชุมชน สังคมที่สนับสนุน และเอื้ออํานวยความ
สะดวก มีการจัดรูปแบบบริการ สงเสริมคุณภาพชีวิตดานสังคมที่เหมาะสมใหครอบคลุมตอเนื่อง
สรุป
ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําไปใชพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตอเนื่องที่บาน ที่มี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับปญหา ความตองการดูแล เพิ่มคุณภาพชีวิตผูปวย ครอบครัวที่เหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่เขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ และควรมีการจัดรูปแบบบริการและสงเสริมคุณภาพชีวิตดานสังคม
ที่เหมาะสมใหครอบคลุมผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทั้งอําเภอ และดําเนินการพัฒนาตอไปใหยั่งยืน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ แพทยหญิง
ดวงดาว ศรียากูล คุณสุภาภรณ นากลาง โรงพยาบาลเพชรบูรณ อาจารยมณฑล ทองนิตย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เขารวมโครงการวิจัย และสมาชิก
ครอบครัว เครือขายแกนนําสุขภาพในชุมชนที่ใหความรวมมือในการดําเนินการวิจัย
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การศึกษาปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคจากการรับเลือดและความผิดพลาดของการใหเลือด
Blood Transfusion Ractions and Transfusions Associated Errors
รุงอรุณ กิจเกตุ ,วท.บ.*

Abstract
Background : From the literature review, incidence of blood transfusion reactions and acute hemolytic transfusion
reaction cause of mortility and reveals resource useless of the hospital. This study shows that were useful for quality
development and prevention of transfusion reactions and acute hemolytic transfusion reaction.
Objective : To study trend of blood transfusion and transfusion reactions, study correlation between number of
transfusion reaction and blood products. The cause of acute hemolytic transfusion reaction for the developement
about of blood safety.
Material and method : This retrospective study collected data from the reported of blood transfusion reactions to
obtain treatment in Ban Mi hospital during 2004-2013.Percentage of blood transfusion reactions and compare
occurrence ratio per unit. To study correlation of double check blood group before blood transfusion for prevention
of acute hemolytic transfusion reaction has significantly difference (p-value<0.05)
Results : A total of blood transfusion were 31,104 cases. There were 274 transfusion reactions reports from 60,992
blood units transfused. The incidence of blood transfusion reactions was 0.45 percent. The incidence of blood
transfusion reactions due to WB, PRC, FFP, LPRC and PC were 0.98, 0.59, 0.46, 0.14 and 0.13 percent,
respectively. The mumber of blood transfusion had increased from 5,780 units in 2004 to 7,384 units in 2013 while
the transfusion reactions had decreased from 0.42 percent in 2004 to 0.38 percent in 2013. From total 274 transfusion
reactions, 139 cases (50.73 percent), 128 cases (46.72 percent), 7 cases (2.55 percent) were due to FNHTR, allergic
reaction, and AHTR, respectively and the occurrence ratio per unit were 1:439, 1:477 and 1:8,713, respectively. The
correlation between the transfusion reactions and blood products showed that FNHTR related to the most of PRC,
FFP, WB, LPRC and PC were 78.42, 7.19, 6.47, 5.04 and 2.88 respectively. Allergic reaction related to the most
of PRC, FFP, WB , PC, and LPRC were 44.53, 34.38, 11.72, 7.03 and 2.34 respectively. The acute hemolytic
transfusion reaction (AHTR) occurred at ward 5 cases (1.82 percent) and blood bank 2 cases (0.73 percent).
The prevention for decreased FNHTR and allergic reaction should have increased transfused LPRC and decreased
WB and PRC. The prevention of AHTR should have double checked blood group before blood transfusion for
prevention of acute hemolytic transfusion reaction has significantly difference.(p-value=0.014)
Conclusion : This study shows that were useful for quality development blood transfusion system in hospital and the
patient have safety.
Key Words : Blood Transfusion Ractions, Transfusions Associated Errors
* งานธนาคารเลือด กลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
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บทคัดยอ
ความเปนมาและปญหา : จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาพบปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคจากการรับเลือด และ
การใหเลือดผิดหมู อาจทําใหผูปวยเสียชีวิต และสูญเสียทรัพยากรของโรงพยาบาล จึงไดทําการศึกษาอุบัติการณไม
พึงประสงคจากการรับเลือดเพื่อพัฒนาคุณภาพการปองกันการเกิดปฏิกิริยาจากการรับเลือดและการใหเลือดผิดพลาด
วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาแนวโนมของการใหเลือด อัตราการเกิดปฏิกิริยาไมพึงประสงคจากการรับเลือด ความสัมพันธ
กับชนิดของเลือด สาเหตุความผิดพลาดที่เกี่ยวของกับการใหเลือดผิดเพื่อพัฒนาดานความปลอดภัย
วัสดุและวิธีการ : เปนการศึกษาแบบยอนหลังเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานอุบัติการณปฏิกิริยาจากการรับเลือด
ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2556 วิเคราะหอัตราการเกิดอุบัติการณไมพึงประสงคจากการรับเลือดเปนรอยละ และ
เปรียบเทียบอัตราสวนตอยูนิต ศึกษาความสัมพันธการตรวจหมูเลือด 1 และ 2 ครั้ง โดยใชโปรแกรม SPSS 16.0
มีนัยสําคัญทางสถิติ P–value < 0.05
ผลการศึกษา : พบอุบัติการณไมพึงประสงคจากการใหเลือด จํานวน 274 ราย มีการใหเลือดทั้งหมด 60,992 ยูนิต
คิดเปนอัตราการเกิดอุบัติการณไมพึงประสงคจากการรับเลือด รอยละ 0.45 โดยจําแนกตามผลิตภัณฑของเลือดดังนี้
whole blood (WB), packed red cells (PRC), fresh frozen plasma( FFP), leukocyte poor packed red cells(LPRC) และ
platelet concentrate (PC) รอยละ0.98, 0.59, 0.46, 0.14, 0.13 ตามลําดับ การใหเลือดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จาก 5,780 ยูนิต
ในป พ.ศ. 2547 เพิ่มขึ้นเปน 7,384 ยูนิต ในป พ.ศ. 2556 ในขณะที่จํานวนอุบัติการณไมพึงประสงคจากการรับเลือด
ลดลงจากรอยละ 0.42 ในป พ.ศ. 2547 เปนรอยละ 0.38 ในป พ.ศ. 2556 พบ febrile non – hemolytic transfusion
reaction (FNHTR) มากที่สุด จํานวน 139 ราย รอยละ 50.73 คิดเปน 1 : 439 ยูนิต รองลงมาเปน allergic reaction
จํานวน 128 ราย รอยละ 46.72 คิดเปน 1 : 477 ยูนิต มีการใหเลือดผิด (acute hemolytic transfusion reaction =AHTR)
จํานวน 7 ราย รอยละ 2.55 คิดเปน 1 : 8,713 ยูนิต การเกิด febrile non– hemolytic transfusion reaction (FNHTR) มี
ความสัมพันธกับการให packed red cells (PRC), fresh frozen plasma( FFP), whole blood (WB), leukocyte poor
packed red cells (LPRC), platelet concentrate (PC) รอยละ 78.42, 7.19, 6.47, 5.04 และ 2.88 ตามลําดับ การเกิด
allergic reaction มีความสัมพันธกับการให packed red cells (PRC), fresh frozen plasma( FFP), whole blood (WB),
platelet concentrate (PC), และ leukocyte poor packed red cells (LPRC) รอยละ 44.53, 34.38, 11.72, 7.03 และ 2.34
ตามลําดับ การใหเลือดผิด acute hemolytic transfusion reaction (AHTR) พบวาสาเหตุเกิดขึ้นที่หอผูปวย 5 ราย รอยละ
1.82 เกิดขึ้นที่ธนาคารเลือด 2 ราย รอยละ 0.73 การปองกันการเกิดอุบัติการณ FNHTR และ allergic reaction ควรมี
การใช LPRC และ PC แทนการใช WB และPRC การปองกันการใหเลือดผิดพบวาการตรวจหมูเลือด 2 ครั้งกอนการ
ใหเลือดทําใหการใหเลือดผิดลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P–value = 0.014
สรุป : ผลการศึกษาครั้งนี้มีประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการปองกันการเกิดอุบัติการณไมพึงประสงคจากการรับ
เลือด และปองกันการใหเลือดผิด ผูปวยมีความปลอดภัยมากขึ้น
คําสําคัญ : อุบัติการณไมพึงประสงคจากการรับเลือด ความผิดพลาดของการใหเลือด
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ความเปนมาและปญหา
การใหเลือด นอกจากมีประโยชนในการรักษาและชวยชีวิตผูปวยแลว อาจทําใหเกิดอาการไมพึงประสงค
หรือเกิดภาวะแทรกซอนตามมา ซึ่งอาจมีความรุนแรงมากจนทําใหผูปวยถึงแกชีวิต และสูญเสียทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดไปโดยเปลาประโยชน 3-4 เชน การใหเลือดผิดหมู (Acute hemolytic transfusion reaction = AHTR) ภาวะที่มีไข
หลังไดรับเลือด (Febrile non hemolytic transfusion reaction = FNHTR) การมีผื่นคันบริเวณผิวหนัง Allergic reaction
เปนตน11 เปาหมายสําคัญของการใหเลือด จึงเปนการปองกันการเกิดความผิดพลาด และการเกิดภาวะแทรกซอนจาก
การใหเลือดที่อาจเกิดขึ้นนอยที่สุด ซึ่งจะทําใหการใหเลือดแกผูปวยเกิดผลการรักษาที่ดีที่สุด 10 การมีระบบการรายงาน
และเฝาระวังความเสี่ยงจากการใหเลือด2 จึงจําเปนตองมีมาตรการที่สามารถปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนจากการให
เลือดใหเกิดขึ้นนอยที่สุด เพื่อติดตามประเมินอาการของผูปวยหลังไดรับเลือดอยางใกลชิด และปลอดภัย ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาอุบัติการณไมพึงประสงคจากการรับเลือด เพื่อลดความเสี่ยงและสนับสนุนนโยบายบริการโลหิต
แหงชาติ พ.ศ. 2553ทําใหผูปวยไดรับเลือดที่ปลอดภัย 9
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแนวโนมของจํานวนการใหเลือด อุบัติการณไมพึงประสงคจากการรับโลหิตของผูปวย
2. ศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติการณไมพึงประสงคจากการับโลหิตกับชนิดของเลือด
3. เพื่อหาแนวทางแกไขและลดจํานวนผูปวยที่เกิดอุบัติการณไมพึงประสงคจากการรับโลหิต
4. ศึกษาสาเหตุความผิดพลาดที่เกี่ยวของกับการใหเลือด เพื่อเปนขอมูลสําคัญในการนําไปพัฒนาดาน
ความปลอดภัยของผูปวยในโรงพยาบาลบานหมี่
วัสดุและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนีเ้ ปนการศึกษาเชิงบรรยาย โดยทําการรวบรวมขอมูลยอนหลัง(retrospective study) ในกลุม
ผูปวยที่มารับการรักษาจากการรับเลือด และสวนประกอบของเลือดในโรงพยาบาลบานหมี่และมีรายงานอุบัติการณไม
พึงประสงคจากการรับเลือด ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 รวม 10 ป ขอมูลที่ใชใน
การศึกษาประกอบดวย เพศ หมูเลือด ชนิดของเลือด อาการของผูปวยหลังจากไดรับเลือด วิเคราะหสาเหตุการเกิด
อุบัติการณไมพึงประสงคจากการรับโลหิตกับชนิดของเลือดที่เกิดขึ้นในแตละปแสดงเปนรอยละ อัตราอุบัติการณไม
พึงประสงคจากการรับโลหิต คํานวณโดยใชจํานวนผูปวยที่เกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือด (ยูนิต) หารดวย จํานวนเลือด
ทั้งหมดที่ใหผูปวย (ยูนิต) คูณดวย หนึ่งรอย อัตราการเกิดอุบัติการณไมพึงประสงคจากการรับโลหิตตอยูนิต คํานวณ
โดยใชจํานวนอุบัติการณการเกิดปฏิกิริยาจากการรับเลือดแตละชนิดหารดวยจํานวนเลือดที่ใช อุบัติการณความ
ผิดพลาดจากการใหเลือดศึกษาความสัมพันธการตรวจหมูเลือด 1 และ 2 ครั้ง โดยใชโปรแกรม SPSS 16.0 มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ P–value < 0.05
ผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา ผูปวยที่พบอุบัติการณไมพึงประสงคจากการรับโลหิตเปนเพศหญิง 164 ราย รอยละ
59.85 และเพศชาย 110 ราย รอยละ 40.15 มีหมูเลือด O = 115 ราย รอยละ 41.97 หมูเลือด B = 95 ราย รอยละ
34.68 หมูเลือด A = 45 ราย รอยละ 16.42 หมูเลือด AB = 19 ราย รอยละ 6.93 ดังตารางที่ 1 จํานวนการใหเลือด
ผูปวยในโรงพยาบาลบานหมี่ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2556 พบวา มีการใหเลือดทั้งหมด 60,992 ยูนิต จํานวน
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ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลบ้านหมีระหว่างปี พ.ศ.
–
พบว่า มีการให้เลือดทังหมด , ยูนิต จํานวน
,104 ราย ผูป้ ่ วยทีพบอุบตั ิการณ์ไม่พึงประสงค์จากการรับโลหิ ตจํานวน ราย คิดเป็ นอัตราการเกิด
อุบตั ิการณ์ไม่พึงประสงค์จากการรับโลหิ ต ร้อยละ . จําแนกตามชนิดของเลือดได้ดงั นี ชนิด WB=2,650 ยูนิต
เกิดปฏิกิริยา ยูนิต ร้อยละ . PRC =28,590 ยูนิต เกิดปฏิกิริยา ยูนิต ร้อยละ . FFP =11,990 ยูนิต
เกิดปฏิกิริยา ยูนิต ร้อยละ . LPRC =7,791 ยูนิต เกิดปฏิกิริยา ยูนิต ร้อยละ . PC = 9,971 ยูนิต
เกิดปฏิกิริยา 13 ยูนิต ร้อยละ . ดังตารางที พบอุบตั ิการณ์ FNHTR มากทีสุ ด จํานวน ราย ร้อยละ
. คิดเป็ น : ยูนิต รองลงมาเป็ นปฏิกิริยา allergic reaction จํานวน ราย ร้อยละ . คิดเป็ น :
ยูนิต AHTR จํานวน ราย ร้อยละ . คิดเป็ น : , ยูนิต ดังตารางที สาเหตุของการเกิดอุบตั ิการณ์
febrile non– hemolytic transfusion reaction (FNHTR) เกิดจากการให้ PRC มากทีสุ ด ร้อยละ . รองลงมา
เป็ น FFP ร้อยละ . WB ร้อยละ . LPRC ร้อยละ . และ PC ร้อยละ . สาเหตุการเกิด allergic
reaction เกิดจากการให้ PRC มากทีสุ ด ร้อยละ . รองลงมาเป็ น FFP ร้อยละ . WB ร้อยละ .
PC ร้อยละ . และ LPRC ร้อยละ . ความผิดพลาดการให้เลือดเป็ น acute hemolytic transfusion reaction
(AHTR) พบว่า สาเหตุเกิดขึนทีหอผูป้ ่ วย ราย คิดเป็ น ร้อยละ . เกิดขึนทีธนาคารเลือด ราย คิดเป็ น
ร้อยละ .
ตารางที 1 แสดงจํานวนผูป้ ่ วยทีพบอุบตั ิการณ์ไม่พึงประสงค์จากการรับโลหิ ตแยกหมู่เลือดตังแต่
ปี พ.ศ. 2547 – 2556 (ราย)
เพศ (ราย)
ปี พ.ศ.
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
Total
%

ชาย หญิง
15 9
21 16
14 19
7 18
11 18
11 15
8 15
9 20
8 12
6 22
110 164
40.15 59.85

Blood group
O
9
19
15
9
10
12
6
14
9
12
115
41.97

B
7
10
13
11
11
6
12
7
5
13
95
34.68

A
3
6
3
3
7
5
5
6
6
1
45
16.42

AB
5
2
2
2
1
3
0
2
0
2
19
6.93

Total
24
37
33
25
29
26
23
29
20
28
274
100
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ตารางที 2 แสดงจํานวนเลือดและส่วนประกอบของเลือดทีให้ผปู ้ ่ วยทังหมดตังแต่ ปี พ.ศ. 2547- 2556
แยกตามชนิดของเลือด:จํานวนเลือดทีเกิดปฏิกิริยา (ยูนิต)
จํานวน เลือดทีให้ผปู ้ ่ วย : จํานวนเลือดทีเกิดปฏิกิริยา
ปี พ.ศ.
WB
PRC
LPRC
FFP
PC
2547
229:4
2,536:12
738:1
1,310:4
967:3
2548
216:2
2,466:21
693:2
1,010:10
929:2
2549
198:2
2,861:20
534:2
1,398:7
823:2
2550
233:2
2,369:17
952:2
876:3
813:1
2551
391:1
2,692:19
1,010:2
918:6
768:1
2552
389:7
2,303:13
1,000:0
881:5
769:1
2553
383:3
2,855:16
562:0
1,024:3
755:1
2554
362:3
3,416:16
507:1
1,489:8
1,050:1
2555
173:2
3,695:15
773:1
1,680:2
1,612:0
2556
76:0
3,399:20
1,022:0
1,404:7
1,485:1
Total
2,650:26 28,590:169 7,791:11
11,990:55
9,971:13
%
0.98
0.59
0.14
0.46
0.13

Total
5,780:24
5,314:37
5,814:33
5,243:25
5,779:29
5,342:26
5,579:23
6,824:29
7,933:20
7,384:28
60,992:274

ตารางที 3 แสดงอัตราอุบตั ิการณ์ไม่พึงประสงค์จากการรับเลือด ต่อยูนิต สัมพันธ์กบั ชนิดของเลือด
transfusion
Total
reactions
60,992 ยูนิต
FNHTR
1 : 439
Allergic reaction
1 : 477
AHTR(ผิดหมู่ ผิดคน) : 8,713
Total

ชนิดของเลือดทีให้ผปู ้ ่ วย (ยูนิต)
WB
PRC
LPRC
FFP
9
113
3
10
15
53
7
44
2
3
1
1
26
169
11
55

PC
4
9
0
13

รู ปภาพ แสดงอุบตั ิการณ์การให้เลือดผิด(acute hemolytic transfusion reaction )
2.5
2.
2
1.5
1
1
0.5

p=0.014

0
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

Total
139
128
7
274

%
50.73
46.72
2.55
100

%
0.42
0.69
0.57
0.48
0.5
0.49
0.41
0.42
0.25
0.38
0.45
0.45
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สรุ ปและวิจารณ์
จากการศึกษา พบว่า การให้เลือดผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลบ้านหมีมีแนวโน้มเพิมขึนแต่อุบตั ิการณ์ไม่พึงประสงค์
จากการรับเลือดมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ . ในปี พ.ศ.
เป็ นร้อยละ . ในปี พ.ศ.
พบอุบตั ิการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากการรับเลือดโดยรวมร้อยละ . ลดลงเป็ นร้อยละ . โดยเกิดจากจํานวนการใช้ WB ทีลดลงจากเดิมมี
การใช้ ยูนิต ในปี พ.ศ.
ลดลงเหลือ ยูนิต ในปี พ.ศ.
ซึ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ผกาวรรณ
–
พบว่า มีอตั ราการเกิดที ร้อยละ
ชนะชัยสุ วรรณ ( ) ทีทําการศึกษาโรงพยาบาลตํารวจ ระหว่างปี พ.ศ.
. ปฏิกิริยาทีพบส่ วนมาก คือ febrile non – hemolytic transfusion reaction (FNHTR) รองลงมา คือ allergic
reactionสาเหตุเกิดจากการให้ PRC มากทีสุ ด รองลงมาเป็ น FFP และWB การใช้ LPRCและPC แทน PRCและ WB
จะทําให้การเกิด FNHTR และ allergic reaction ลดลง5 ผลการศึกษานี จึงสนับสนุนผลการวิจยั ทีผ่านมาให้มีความ
ชัดเจนขึน นอกจากนีการลดการให้เลือดทีไม่จาํ เป็ น เป็ นทางเลือกหนึงทีช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาจากการรับเลือด
ปฏิกิริยา Febrile non – hemolytic transfusion reaction (FNHTR) พบในอัตรา : 439 ยูนิต มากกว่าในรายงาน
Hemovigilance : Thailand : Annual Report 2005 – 2008 ทีพบในอัตรา : 800 – : , ยูนิต และมากกว่ารายงาน
อัตราการเกิดในการศึกษาของผกาวรรณ ชนะชัยสวุรรณ ( ) ทีมีอตั ราเสี ยงที : ยูนิต โดยสาเหตุเกิดจากมี
แอนติบอดีต่อแอนติเจนของเม็ดเลือดขาวทีอยูใ่ นส่ วนประกอบเลือด ทําให้มีการหลัง Cytokines ออกมาใน
ส่ วนประกอบของเลือด หรื ออาจเกิดจาก Cytokines ทีหลังออกมาจากเม็ดเลือดขาวในส่ วนประกอบของเลือดทีทิงไว้
นานก่อนทําการปั นแยกทําให้ผรู ้ ับเกิดปฏิกิริยามีไข้ หนาวสันหลังรับเลือด และมีไข้สูงขึนมากกว่า องศาเซลเซี ยส
หลังรับเลือดในปั จจุบนั มีคาํ แนะนําสําหรับผูป้ ่ วยทีเคยเกิดปฏิกิริยามาก่อนควร ควรใช้ leukoreduced blood เช่น
LPRC หรื อ prestorage filtered blood ในผูป้ ่ วยทีมีการให้เลือดในระยะยาว 3
ปฏิกิริยา Allergic reaction มีอตั ราการเกิด : ยูนิต มากกว่าในรายงาน Hemovigilonce : Thailand :
Annual Report 2005 – 2008 5 ทีพบในอัตรา : 700 – : , ยูนิต และใกล้เคียงกับอัตราการเกิดในการศึกษาของ
ผกาวรรณ ชนะชัยสุ วรรณ ( ) ทีพบในอัตรา : ยูนิต ซึ งเป็ นโรงพยาบาลทัวไปเช่นเดียวกับโรงพยาบาลบ้าน
หมี ทังนีการเกิด allergic reaction เป็ นปฏิกิริยาทีเกิดจากโปรตีนในพลาสมาของผูบ้ ริ จาคเข้าไปจับกับ Ig. E บน mast
cell และกระตุน้ การปล่อย histamine จาก mast cell
Acute hemolytic transfusion reaction (AHTR) พบ : , ยูนิต ซึ งมากกว่าในรายงาน Hemovigilonce :
Thailand : Annual Report 2005 – 2008 ทีพบในอัตรา : ,000 – : , ยูนิต ผูป้ ่ วยทีพบ ราย เนืองจากปิ ด
ฉลากชือ – นามสกุลผูป้ ่ วยสลับกัน ราย เป็ นการให้เลือดชนิด WB ทําให้ผปู ้ ่ วยเกิด AHTR จากการให้เลือดผิดหมู่
มีอาการปัสสาวะเป็ นสี แดง นําเลือดไปให้ผิดคน ราย เป็ นการให้เลือดชนิด PRC ผูป้ ่ วยมีอาการแน่นหน้าอก คลืนไส้
อาเจียน ราย เจ้าหน้าทีธนาคารเลือดตรวจผิดพลาด ราย เป็ นการให้เลือดชนิด PRC ซึ งหมู่เลือด Compatible แต่
FFP เป็ น ABO incompatible ผูป้ ่ วยไม่มีอาการเพราะได้รับจํานวนน้อย และอีก รายเกิดจากเจ้าหน้าทีธนาคารเลือด
จ่ายเลือดผิดหมู่เป็ นเลือดชนิ ด LPRC ได้มีการทํา root cause analysis เพือป้ องกันการเกิดซําโดยมีการกําหนดให้
ตรวจสอบผลหมู่เลือดอย่างน้อยสองครังก่อนการให้เลือดผูป้ ่ วย จัดทําระบบบันทึกประวัติผปู ้ ่ วย รวมทังปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ เคร่ งครัดจนทําให้เกิดความผิดพลาดลดลง
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การพยาบาลใหคําปรึกษาผูปวยมะเร็งเตานมโดยใชหลักกระบวนการพยาบาล :
กรณีศึกษาผูปวย1ราย
Nursing care and counseling for breast cancer patients using the nursing process :
A Case study
อรอนงค กลางนภา, รป.ม. *

Abstract
Breast cancer patients with a large number compared to the number one cancer found in the top five. If
patient had untreated patient may had died. The major problem of not admitted was the lack of knowledge,
understanding and acceptance of the patient. A case study was thai woman in aged 63 years. She came to the
hospital Lump in her left breast for one week. Doctor examined by palpation to find a lump the size of 2 x 2 cm.
Doctors send patients do Ultrasound, Mammogram and biopsy specimens. A new analysis released Doctors
diagnosed with breast cancer, Phase 2 (CA Breast stage II). The doctor sent a nurse counselor. Doctor had to treat a
patient lying on a hospital surgical ward woman passing through the left breast surgery and chemotherapy. Nursing
major problems during the study. 1) Patient had anxiety about the illness and the disease. 2) Patient had more
anxiety, thus making it vulnerable to nutritional eating less. 3) Patient treated incorrectly due to lack of knowledge
of the rules before and after surgery. 4) Patient was discomfort due to the side effects of chemotherapy. From
this study, Patient received to nursing care from nurse counselor of effective. 1) The patient had been promoting
literacy, understanding and accepting the illness during the first outpatient building. 2) from visiting patient in ward
with two times, the patient could be treated appropriately. 3) from visiting patient in home with two times, the
patient could take care of themselves and behave appropriately.
Keywords : Breast cancer, Counseling process, Nursing Process

* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทคัดย่อ
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งเต้านมมีจาํ นวนมากเป็ นอันดับหนึง เมือเปรี ยบเทียบกับโรคมะเร็ งทีพบบ่อย 5 อันดับแรก
หากผูป้ ่ วยได้รับการรักษาไม่ทนั อาจทําให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวติ ได้ ซึ งปั ญหาสําคัญของการไม่เข้ารับการรักษา คือ การขาด
ความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับของผูป้ ่ วย กรณี ศึกษาเป็ นหญิงไทย อายุ 63 ปี มาโรงพยาบาลด้วย คลําพบก้อน
ในเต้านมข้างซ้าย มา สัปดาห์ แพทย์คลําพบก้อนทีเต้านมซ้ายขนาด × 2 cm ส่ งผูป้ ่ วยทํา Ultrasound, Mammogram
เต้านม และตัดชินเนื อส่ งตรวจ ผลวิเคราะห์ออกมาแพทย์วินิจฉัยเป็ นโรคมะเร็ ง เต้านม ระยะที 2 (CA Breast stage II)
แพทย์ส่งพบพยาบาลให้การปรึ กษา แพทย์ได้ให้การรักษาให้ผปู้ ่ วยนอนทีหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาล
กําแพงเพชร โดยทําผ่าตัดเต้านมซ้าย และทําเคมีบาํ บัด ปั ญหาการพยาบาลทีสําคัญในช่วงเวลาทีศึกษา คือ 1) ผูป้ ่ วยมี
ความวิตกกังวลเกียวกับโรคทีเจ็บป่ วย 2) ผูป้ ่ วยมีความวิตกกังวลมากจึงเสี ยงต่อภาวะโภชนาการทําให้รับประทาน
อาหารไม่ค่อยได้ 3)ผูป้ ่ วยปฏิบตั ิตวั ไม่ถูกต้อง เนืองจากขาดความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั ก่อน และหลังผ่าตัด 4) ผูป้ ่ วยไม่
สุ ขสบายเนืองจากผลข้างเคียงของยาเคมีบาํ บัด จากการศึกษาครังนีผูป้ ่ วยได้รับการพยาบาลให้การปรึ กษาทีมี
ประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ 1) ผูป้ ่ วยได้รับการส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจและยอมรับการเจ็บป่ วยช่วงแรกรับทีตึกผูป้ ่ วยนอก
2) จากการเยียมผูป้ ่ วยขณะนอนในหอผูป้ ่ วย 2 ครัง พบว่า ผูป้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิตวั ได้อย่างเหมาะสม 3) จากการติดตาม
เยียมบ้าน 2 ครัง พบว่าผูป้ ่ วยสามารถดูแลตนเองได้ และปฏิบตั ิตวั ได้อย่างเหมาะสม
คําสํ าคัญ มะเร็ งเต้านม กระบวนการให้คาํ ปรึ กษา กระบวนการพยาบาล
บทนํา
โรคมะเร็ งเต้านม สําหรับผูป้ ่ วยหญิงมีสถิติป่วยมากทีสุ ดในบรรดาโรคมะเร็ งด้วยกัน ในสหรัฐอเมริ กามีสถิติ
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งเต้านมทีสู งทีสุ ดในโลก และรองลงมา คือ ประเทศนิวซีแลนด์ เดนมาร์ก และอังกฤษ สําหรับใน
ประเทศไทย จากผลการสํารวจของสถาบันมะเร็ งแห่งชาติ พบว่า ในปี พ.ศ. 2550 ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งทีมารับบริ การ
ตรวจวินิจฉัย และรักษาทีสถาบันมะเร็ งแห่งชาติ มีผปู ้ ่ วยใหม่ จํานวน 3,167 ราย โดยทีผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งเต้านมมี
จํานวนมากเป็ นอันดับหนึง เมือเปรี ยบเทียบกับโรคมะเร็ งทีพบบ่อย 5 อันดับแรก กล่าวคือ พบว่าเป็ น 1) มะเร็ งเต้านม
793 ราย 2) มะเร็ งปากมดลูก 363 ราย 3) มะเร็ งปอด 316 ราย 4) มะเร็ งลําไส้ใหญ่ และ 5) ทวารหนัก 302 ราย
6) มะเร็ งตับ 258 ราย
สถิติโรงพยาบาลกําแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2554 – 2556 มะเร็ งเต้านม จํานวน 143,136 คน และ 148 คน2,3
ซึ งมีแนวโน้มสู งขึน ในอดีตทีผ่านมาการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้านมประสบกับปั ญหา ผูป้ ่ วยและญาติขาดความรู้
ความเข้าใจ และการยอมรับโรคทีเจ็บป่ วย ทําให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวติ ได้ง่าย รวมทังผูป้ ่ วยมีภาวะเครี ยดอย่างรุ นแรงอาจคิด
ทําร้ายตัวเองหรื อฆ่าตัวตายได้ และปริ มาณผูป้ ่ วยมาตรวจกับแพทย์มีเป็ นจํานวนมากทําให้แพทย์ไม่มีเวลาทีจะให้
คําอธิบาย ซึงเป็ นปั ญหาสําคัญทีต้องแก้ไข ดังนันในปั จจุบนั จึงจําเป็ นต้องมีพยาบาลให้การปรึ กษา (Nurse Counselor)
โดยมีบทบาทสําคัญในการใช้กระบวนการให้คาํ ปรึ กษาประกอบด้วย 5 ขันตอน 1) การสร้างสัมพันธภาพ 2) สํารวจ
ปัญหา 3) เข้าใจปัญหา สาเหตุ และความต้องการของผูป้ ่ วย และญาติ ) วางแผนแก้ปัญหา ) การยุติการให้การ
ปรึ กษา4 โดยการศึกษาครังนี ผูศ้ ึกษาได้นาํ ศาสตร์ ผสมผสานกับกระบวนการพยาบาลประกอบด้วย ซึ งประกอบด้วย
ขันตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การวินิจฉัยทางการพยาบาล การกําหนดเป้ าหมายการปฏิบตั ิการพยาบาล
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การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล 5 นํามาประยุกตใชเพื่อเปน
แนวทางใหกับพยาบาลให การปรึกษาที่จะใหการพยาบาลที่จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยใหมีความรู ความ
เขาใจ ยอมรับ และสามารถปฏิบัติตัวไดเหมาะสมกับภาวะเจ็บปวยรวมทั้งสังเกตอาการ อาการแสดงและการเปลี่ยน
แปลงของผูปวยทั้งดานรางกายจิตใจ และพิทักษสิทธิในเรื่องของการรักษาความลับ และการเขาถึงบริการรักษามะเร็ง
เตานม ทั้งนี้ เพื่อใหผูปวยรูสึกถึงความปลอดภัย คลายความกังวล และพรอมที่จะเขารับบริการรักษาตอไป
บทบาทของพยาบาลในการดูแลผูปวยมะเร็งเตานมที่มีประสิทธิภาพจะตองมีความรู ความเขาใจพยาธิ
สรีรวิทยา การดําเนินของโรค การดูแล การรักษา และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม รวมทั้งมีความรู ความเขาใจในความ
วิตกกังวลของผูปวย และตองมีทักษะการใหการปรึกษาในการตอบสนองความตองการของผูปวยทั้งดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อใหผูปวยไดมีความรู ความเขา และยอมรับการเจ็บปวยสามารถดูแลตนเอง
และปฏิบัติตัวไดอยางมีคุณภาพและเหมาะสม
คําจํากัดความ
มะเร็งเตานม (breast cancer) คือ มะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณเนื้อเยื่อเตานม พบไดทั้งในผูหญิง และผูชาย แตโดย
สวนใหญมักพบในผูหญิงโดยเฉพาะในชวงอายุ 40 ปขึ้น
กระบวนการใหคําปรึกษา หมายถึง กระบวนการที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอน
1) การสรางสัมพันธภาพ
2) สํารวจปญหา
3) เขาใจปญหา สาเหตุและความตองการของผูปวยและญาติ
4) วางแผนแกปญหา
5) การยุติการใหการปรึกษา
กระบวนการพยาบาล หมายถึง กระบวนการที่ประกอบดวยซึ่งประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก การรวบรวม
ขอมูล การวินิจฉัยทางการพยาบาล การกําหนดเปาหมายการปฏิบัติการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล
สาเหตุของการเกิดมะเร็งเตานมยังไมทราบแนชัด แตพบวามีปจจัยเสี่ยงหรือมีความสัมพันธกับภาวะของ
ฮอรโมน พันธุกรรม และภาวะทางสภาพแวดลอม โดยทั่วไปมักพบมะเร็งเตานมในผูปวยอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป 6
(แตในแถบเอเชียพบในผูปวยอายุนอยกวานี้ไดบอยขึ้น) ประวัติการมีประจําเดือนครั้งแรกอายุนอย (early menarche)
และหมดประจําเดือนชา (late menopause) การไมมีบุตรหรือมีบุตรคนแรกเมื่ออายุมาก โดยเฉพาะมากกวา 30 ป มี
ประวัติมะเร็งเตานมในครอบครัวเดียวกัน 7 องคประกอบอื่น เชน การไดรับรังสี 8,9และปริมาณไขมันในสารอาหารที่
รับประทาน6 เปนตน
อาการและอาการแสดง \
1) คลําพบกอนที่เตานม หรือรูสึกวาเตานมบริเวณนั้นหนาตัวขึ้นแตกตางจากเตานมบริเวณอื่น สวนใหญกดที่
กอนแลวไมคอยเจ็บ
2) สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปราง และขนาดของเตานม เชน เตานมสองขางขนาดไมเทากัน
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3) มีการเปลียนแปลงของผิวหนังรอบๆ เต้านม เช่น มีผวิ หนังบุ๋มลงไปเป็ นจุดคล้ายผิวส้ม แดงร้อน เป็ น
แผลเรื อรัง
4) หัวนมบุ๋มลงไป โดยเฉพาะเป็ นทีเต้านมข้างเดียวหรื อเพิงมามีอาการตอนอายุมาก
) พบมีสารคัดหลังออกมาจากหัวนม โดยเฉพาะมีเลือดไหลออกมาจากหัวนม
6) คลําได้กอ้ นหรื อกดเจ็บทีรักแร้
) มีอาการของมะเร็ งทัวไป คือ เบืออาหารและนําหนักลด
) มาด้วยอาการจากมะเร็ งแพร่ กระจายไปทีอืน เช่น มีกระดูกหักจากมะเร็ งลามไปกระดูก ต้นแขนบวม
ต่อมนําเหลืองตามตัวโต เป็ นต้น
) มาด้วยไปตรวจคัดกรองมะเร็ งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสี Mammogram แล้วพบก้อนเนื อผิดปกติ
การวินิจฉัย
การวินิจฉัยโรคมะเร็ งเต้านม มีวธิ ีการตรวจทีใช้ในการค้นหา ได้แก่
1) แมมโมแกรม (Mammogram) : การเอกซเรย์เต้านม
2) การตัดชินเนือไปตรวจ (Biopsy) : การนําเซลล์หรื อเนือเยือไปตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยพยาธิ
แพทย์เพือตรวจหาลักษณะของมะเร็ ง
การรักษา มีอยู่ 4 วิธี ประกอบด้วย
1. การผ่าตัด ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มกั จะได้รับการผ่าตัดเพือนําเนืองอกออกจากหน้าอกร่ วมกับต่อมนําเหลือง
บางส่ วนเพือดูวา่ มีเซลล์มะเร็ งอยู่ หรื อไม่การผ่าตัดหลัก ๆ มีอยู่ 4 วิธี ได้แก่
1.1) การผ่าตัดแบบสงวนเต้านมเป็ นการผ่าตัดทีนําเอาเนื องอกออก
1.2) การผ่าตัดเอาเต้านมออกทังข้าง เป็ นการผ่าตัดทีนําเอาเต้านมข้างทีมีเนืองอกออกทังหมดร่ วมกับ
ต่อมนําเหลืองใต้รักแร้เพือการตรวจวินิจฉัย
1.3) การผ่าตัดเอาเต้านมออกทังข้างแบบปรับปรุ ง (Modified radical mastectomy) เป็ นการผ่าตัดที
นําเอาเต้านมข้างทีมีเนื องอกออกทังหมดร่ วมกับ ต่อมนําเหลืองใต้รักแร้ ต่อมนําเหลืองใต้ผนังหน้าอก และกล้ามเนือ
ผนังหน้าอก
1.4 ) การผ่าตัดเต้านมแบบกว้าง (Radical mastectomy) เป็ นการผ่าตัดทีนําเอาเต้านมข้างทีมีเนืองอก
กล้ามเนือใต้หน้าอก และต่อมนําเหลืองทังหมดทีรักแร้ออก
2. การฉายแสงหรือการฉายรังสี เป็ นการใช้รังสี พลังงานสู งเพือกําจัดเซลล์มะเร็ งหรื อป้ องกันเซลล์มะเร็ ง
เติบโต แบ่งได้เป็ น 2 ชนิด ได้แก่
2.1) การฉายแสงภายนอก เป็ นการใช้เครื องฉายรังสี ส่งรังสี ไปยังบริ เวณก้อนเนื องอก ผนังหน้าอก
หรื อต่อมนําเหลือง มักใช้ภายหลังได้รับการผ่าตัด และได้ยาเคมีบาํ บัด
2.2) การฉายแสงภายในหรื อการฝังแร่ เป็ นการใช้สารกัมมันตรังสี ติดกับอุปกรณ์บางชนิด เช่น
เข็ม ลวด จากนันนําไปวางไว้ในบริ เวณทีเป็ นเนื องอกหรื อบริ เวณข้างเคียง
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3. การใชยาเคมีบําบัด เปนการใชยาเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของเนื้องอก โดยการกําจัดหรือหยุดเนื้องอกจาก
การแบงตัววิธีการใหยามีทั้งชนิด รับประทาน และชนิดฉีดเขาเสนเลือดหรือฉีดเขาบริเวณกลามเนื้อ วิธีการใหยาขึ้นอยู
กับชนิดและระยะของโรค
4. การรักษาดวยฮอรโมน เปนการรักษาโดยการนําเอาฮอรโมนหรือหยุดการทํางานของฮอรโมนเปนผลทําให
เซลลมะเร็งหยุดการเจริญเติบโต ถาตรวจพบวาเซลลมะเร็งมีตัวรับการตอบสนองตอฮอรโมน (receptors) อาจเลือก
วิธีการรักษาเพื่อลดการทํางานของฮอรโมน
การพยากรณโรค
ขนาดของกอนมะเร็ง (tumor size) สามารถใชบอกถึงการพยากรณโรคของมะเร็งเตานมได 10,11 ขนาดของ
กอนมะเร็งที่ใหญขึ้นจะมีผลทําใหการกําเริบของโรคเร็วขึ้น และเสียชีวิตในชวงเวลาอันสั้น นอกจากนี้ยังพบอุบัติการณ
โรคกําเริบเฉพาะที่สูงขึ้นดวยมะเร็งเตานมที่มีขนาด 1 เซนติเมตร จะมีโอกาสโรคกําเริบประมาณ 10 % ในขณะที่
มะเร็งขนาด 1-2 เซนติเมตร จะมีโอกาสโรคกําเริบ 20-25 % ในระยะเวลา 5 ป
กรณีศึกษา
หญิงไทย อายุ 63 ป เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลกําแพงเพชร วันที่ 24 มีนาคม 2556 มาดวยอาการคลําพบ
กอนในเตานมขางซายมา 1 สัปดาห แพทยคลําพบกอนขนาด 2×2cm สงผูปวย Ultrasound และทํา Mammogram
เตานม และตัดชิ้นเนื้อสงตรวจ ผลวิเคราะหออกมาวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2556 ผูปวยนําผลทํา Mammogram มา F/U
แพทยนัดฟงผล Pathology วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556 วันที่แพทยบอกผล Pathology แพทยวินิจฉัยเปนโรคมะเร็ง
เตานม ระยะที่ 2 (CA Breast stage II) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 แพทยนัดผูปวยเพื่อ Admit ผาตัดในวันที่ 30
เมษายน พ.ศ. 2556 ทํา Mastectomy left breast และหลังผาตัดไดใหการรักษาเคมีบําบัด 8 ครั้งนอนโรงพยาบาล 12วัน
แพทยจําหนายเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 และสงตัวไปรักษาฉายแสงตอที่ศูนยมะเร็งลําปาง
การวินิจฉัยโรคกรณีศึกษา โรคมะเร็งเตานมขางซายระยะที่ 2 (CA BREAST LEFT stage 2)
การวางแผนการพยาบาล ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาผูปวย ผูศึกษาพบวาผูปวยมีปญหาทางการพยาบาลที่สําคัญ ดังนี้
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 1 : ผูปวยมีความวิตกกังวล เกี่ยวกับโรคที่เจ็บปวย
ขอมูลสนับสนุน
S : ผูปวยเลาวาคลําไดกอนในเตานมมา 7 วัน แพทยไดคลําพบกอนสงทําแมมโมแกรม และตัด
ชิ้นเนื้อสงตรวจ
O : ผูปวยทานอาหารไมไดน้ําหนักลดลง
วัตถุประสงคการพยาบาล : เพื่อลดความวิตกกังวลและสงเสริมใหผูปวยไดมีความรู ความเขาใจและยอมรับกับ
โรคที่เจ็บปวย
เกณฑการประเมินผลการพยาบาล การประเมินผลกอนและหลังใหการพยาบาลใหการปรึกษาการประเมิน
ความพึงพอใจการพยาบาลใหการปรึกษา การคัดกรองภาวะซึมเศรา
การคัดกรองความเสี่ยงการฆาตัวตาย
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กิจกรรมการพยาบาล
1. การสรางสัมพันธภาพ โดยการทักทาย พยาบาลใหการปรึกษาแนะนําตัวเอง และพูดเรื่องทั่วไป การใสใจ
รวมทั้งการเปดประเด็นอธิบายเหตุผลการใหการปรึกษา
2. สํารวจปญหาโดยการเปดโอกาสใหผูปวยและญาติไดระบายความรูสึกรวมถึงการฟง การถาม การทวนความ
การสะทอนความรูสึก การเงียบ การสรุปความ และการสังเกต
3. เขาใจปญหา สาเหตุและความตองการของผูปวยและญาติ
4. วางแผนเพื่อแกปญหา โดยการใหขอมูลแนะนํา การพิจารณาทางเลือก และการใหกําลังใจ
5. การแนะนําโรค สาเหตุ อาการ การรักษา และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมโดยใหความรูกับผูปวยเกี่ยวกับ
โรคมะเร็งเตานม เพื่อใหผูปวยเตรียมความพรอมในการดูแลตนเอง และเพื่อเปนการคลายกังวลใหกับผูปวย เชน บอก
ผูปวยวา “โรคมะเร็งเตานมนั้นสามารถรักษาใหหายได ถาไดรับการรักษาในระยะแรก”
6. แนะนําการฟงผลชิ้นเนื้อที่ปกติ และผิดปกติตองปฏิบัติตัวอยางไรโดยใหผูปวยไดระบายความรูสึกเกี่ยวกับ
การเจ็บปวยที่ผปู วยรูสึกวิตกกังวล สงเสริมใหผูปวยยอมรับตอผลการตรวจที่กําลังจะทราบ และเตรียมพรอมที่จะ
ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือแนวทางการรักษาของแพทย และพยาบาลใหการปรึกษา
7. แนะนําใหผูปวยรับประทานอาหารใหเพียงพอตอความตองการของรางกาย
8. ใหกําลังใจผูปวยในการดูแลตนเอง
9. การยุติการใหบริการ โดยการใหกําลังใจ สรุปปญหาทั้งหมด ยุติการบริการ และทําการนัดในครั้งตอไป
(การเยี่ยมผูปวย)
ประเมินผลการพยาบาล
1. ผูปวยบอกวารูสึกกังวลนอยลงเพราะไดรับรูรายละเอียดในการปฏิบัติตัวและรักษาโรคมะเร็งเตานมมากขึ้น
2. ผูปวยบอกวารูสึกพรอมที่จะยอมรับผลการตรวจและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคําแนะนํานําของแพทยและ
พยาบาลใหการปรึกษา
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 2 : ผูปวยมีความวิตกกังวลมากจึงเสี่ยงตอภาวะโภชนาการทําใหรับประทานอาหาร
ไมคอยได
ขอมูลสนับสนุน
S : น้ําหนักตัวลดลงจากน้ําหนักตัวลดลงจาก 65 กิโลกรัมเปน62กิโลกรัม
O : รับประทานอาหารไมได
วัตถุประสงค : ไมเกิดภาวะพรองโภชนาการและสามารถรับประทานอาหารไดอยางเพียงพอตอ
ความตองการของรางกาย
เกณฑการประเมินผลการพยาบาล
- รับประทานอาหารได
- มีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น
กิจกรรมการพยาบาล
1. แนะนําใหรับประมานอาหารที่มีประโยชนโดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีน ธาตุเหล็ก รวมทั้งวิตามิน อาหารที่มี
แคลอรีสูง และเกลือแรจากผักและผลไม
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. ถ้าผูป้ ่ วยไม่สามารถรับประทานอาหารในมือเดียวในปริ มาณทีมากพอ ควรแนะนําให้รับประทานอาหาร
ครังละน้อยๆ และเพิมจํานวนมืออาหารเป็ นวันละ - มือ และไม่ควรเร่ งรี บผูป้ ่ วยในขณะรับประทานอาหาร
. จัดอาหารให้น่ารับประทาน และรับประทานอาหารขณะทียังอุ่นๆ
. ให้ผปู ้ ่ วยชังนําหนักทุกสัปดาห์
ประเมินผลการพยาบาล
- ผูป้ ่ วยรับประทานอาหารได้
- ผูป้ ่ วยอยากรับประทานอาหารมากขึน
- นําหนักตัวเพิมขึน
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที : ผูป้ ่ วยปฏิบตั ิตวั ไม่ถูกต้องเนื องจากขาดความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั ก่อน และหลังผ่าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน
S : ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพบว่า มีกอ้ นทีเต้านมข้างซ้าย
O : แพทย์แจ้งว่าต้องผ่าตัด นัดให้ผปู ้ ่ วยมา Admitted โรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
1. ผูป้ ่ วยมีความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องเกียวกับการเตรี ยมตัวก่อนผ่าตัด และการปฏิบตั ิตวั
หลังการผ่าตัด
. ผูป้ ่ วยมีความเข้าใจเกียวกับสาเหตุ อาการ และการรักษาโรคทีถูกต้อง
เกณฑ์ การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้อง ทังก่อนและหลังการเข้ารับการผ่าตัด
2. ทราบถึงสาเหตุและขันตอนการรักษาโรค
3. ผูป้ ่ วยไม่มาเข้ารับการรักษาตามทีแพทย์นดั เมือถึงเวลา
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูป้ ่ วย เกียวกับโรคและการรักษาโรคว่ามีความรู ้มาก น้อยเพียงใด
. อธิ บายและแนะนําเกียวกับการปฏิบตั ิตวั ทังก่อนและหลังผ่าตัดได้ถูกต้องและปฏิบตั ิตามคําแนะนํา
. ให้ความรู ้เกียวกับสาเหตุ อาการ และการรักษาโรคทีถูกต้อง
. แนะนําเกียวกับผลข้างเคียง ของการให้เคมีบาํ บัด
. ประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยก่อนทีจะนัดผ่าตัด
6. ติดตามเยียมบ้านให้มาพบแพทย์ตามนัดเพือทําการผ่าตัด
ประเมินผลการพยาบาล
1. ผูป้ ่ วยสามารถตอบคําถามเกียวกับการปฏิบตั ิตวั ทังก่อนและหลังผ่าตัดได้ถูกต้องและ ฝึ กปฏิบตั ิตวั ตาม
คําแนะนํา
. ผูป้ ่ วยไม่มาตามทีแพทย์นดั ผ่าตัดต้องไปติดตามเยียมบ้านผลเข้ามารับการรักษาและทําผ่าตัด
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ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที : ผูป้ ่ วยไม่สุขสบายเนืองจากผลข้างเคียงของยาเคมีบาํ บัด
ข้ อมูลสนับสนุน
S : ผูป้ ่ วยรู ้สึกร่ างกายอ่อนเพลีย ปวดเมือยตามร่ างกาย อาเจียนในการให้ยาเคมีบาํ บัด ครังที
O : 1. การให้ยาเคมีบาํ บัดรักษา
2. การฉายรังสี (การฉายรังสี )
3. โรคมะเร็ งทีผูป้ ่ วยเป็ นอยู่
4. สาเหตุอืนๆ เช่น ยา การติดเชือ โรคหรื อความเจ็บป่ วยอืนๆ
วัตถุประสงค์ ทางการพยาบาล
. การปวดเมือยตามร่ างกายลดลง
. ให้ผปู ้ ่ วยสุ ขสบายและไม่รู้สึกอ่อนเพลีย
. ให้ผปู ้ ่ วยสามารถเผชิญกับความเจ็บป่ วยได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวต่อภาวการณ์เจ็บป่ วยได้
เกณฑ์ การประเมินผล
1. สี หน้ายิมแย้ม ไม่มีอาการซึ มเศร้า
2. พูดคุยกับผูป้ ่ วยข้างเตียง มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ไม่เงียบเฉย
3. รับประทานอาหารและนอนหลับพักผ่อนได้มากขึน
. ผูป้ ่ วยบอกว่าสุ ขสบายขึน อาการอ่อนเพลีย ปวดเมือยตามร่ างกายลดลง
กิจกรรมการพยาบาล
1. สร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วย แสดงท่าทีเห็นใจผูป้ ่ วย
2. สังเกตพฤติกรรม สี หน้า ท่าทางหรื อซักถามข้อมูลผูป้ ่ วยเพิมเติมจากญาติ
3. เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยซักถามเกียวกับโรคและการรักษาทางการพยาบาลตามความเหมาะสมและแนะนําการ
ปฏิบตั ิตวั ทีถูกต้องกับสภาวะของโรค
4. เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้ผปู ้ ่ วยและญาติซกั ถามในสิ งทีสงสัยและยังไม่เข้าใจ
5. แนะนําให้ญาติให้กาํ ลังใจผูป้ ่ วยและหลีกเลียงการพูดคุยในสิ งทีทําให้ผปู ้ ่ วยเกิดความวิตกกังวลและ
สนับสนุนให้ญาติมีส่วนร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วย
6.ให้ผปู ้ ่ วยพักผ่อนให้เพียงพอ
ประเมินผลการพยาบาล
. ผูป้ ่ วยปวดเมือยตามร่ างกายลดลง
. ผูป้ ่ วยพูดคุยมากขึน มีสีหน้าท่าทางซึ มเศร้าลดลง
. ผูป้ ่ วยรับประทานอาหารได้ นําหนักเพิมขึน-ลดลงจากเดิมไม่มาก
. ผูป้ ่ วยและญาติให้ความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมในแผนการรักษาพยาบาล พยายามปฏิบตั ิตวั ตาม
คําแนะนําของแพทย์
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ขอเสนอแนะ
1) ผูปวยมะเร็งเตานมยังขาดความรู ความเขาใจในเรื่องการดูแลตนเองดังนั้นพยาบาลใหการปรึกษา และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพควรมีบทบาทการเยี่ยมบานอยางตอเนื่อง
2) การดูแลผูปวยมะเร็งเตานม ครอบครัวมีสวนสําคัญ เนื่องจากจะชวยใหผูปวยสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
เพื่อการควบคุมโรคที่เหมาะสมได
3) ควรมีการใหความรูแกผูปวยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว โดยอาจจัดทําในรูปแบบของแผนพับ
สื่อวีดิทัศน
4) พัฒนาระบบการดูแลผูปวยมะเร็งเตานมในระบบเครือขายบริการสถานบริการสาธารณสุขในระดับ
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บทสรุป
การดูแลผูปวยมะเร็งเตานมมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากหากผูปวยขาดความรู ความเขาใจ การยอมรับ
และหากผูปวยไดรับการรักษาที่ไมทันจะทําใหเสียชีวิตไดอยางรวดเร็ว นอกจากนั้นยังสงผลกระทบในดานตางๆ เชน
ผลกระทบทางดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และภาวะแทรกซอนที่อาจตามมาได เชน ภาวะติดเชื้อ ซึ่งภาวะติด
เชื้อนี้อาจทําใหผูปวยเสียชีวิตได ดังนั้นพยาบาลที่มีบทบาทในการดูแลผูปว ยมะเร็ง เตานมที่มีประสิทธิภาพจะตองมี
ความรู ความเขาใจพยาธิสรีรวิทยาการดําเนินของโรค การดูแล การรักษา และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม รวมทั้งมี
ความรู ความเขาใจในความวิตกกังวลของผูปวย และตองมีทักษะการใหการปรึกษาในการตอบสนองความตองการ
ของผูปวยทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และเศรษฐกิจเพื่อใหผูปวยไดมีความรู ความเขา และยอมรับการ
เจ็บปวยสามารถดูแลตนเอง และปฏิบัติตัวไดอยางมีคุณภาพและเหมาะสม
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การพยาบาลผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน แบบไมอีลอยด : กรณีศึกษา
Acute myeloid leukemia Patient Nursing : Case study
ศรีจิตต ประสิทธิเมตต, ปพส.*

Abstract
Leukemia is one of the 10 most prevalent forms of cancer. The cancer advances rapidly, leading to death,
within a short period if it is not treated in time, especially in those with acute myeloid leukemia. Our case-study is of
an adult male aged 34. One month prior to hospital visit, the patient had untreated intermittent gum bleeding, thus he
was scheduled for teeth cleaning at Lad Yao hospital. Excessive bleeding and abnormally slow coagulation halted
the teeth cleaning treatment and the patient was transferred and admitted to SawanPracharak within 1 hour and 30
minutes. The patient was diagnosed with acute myeloid leukemia and was then treated for low platelet and paleness
symptoms by administering platelet concentrate and plasma renin concentration (PRC) intravenously. Bone marrow
was collected and tested to reaffirm the diagnosis. The patient subsequently underwent chemotherapy. This casestudy highlights that efficient nursing during emergency results in complication-free therapy, and the acute myeloid
leukemia patient could safely be dismissed from the hospital.
Key word : Leukemia, chemotherapy, complication

* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค
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บทคัดยอ
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเปนโรคที่พบไดบอยใน 10 อันดับแรกของโรคมะเร็ง หากผูปวยไดรับการรักษาไมทัน
จะทําใหเสียชีวิตในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยเฉพาะผูปวยที่เปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน กรณีศึกษาเปนผูปวย
ชายไทยวัยผูใหญตอนตน อายุ 34 ป มาโรงพยาบาลดวย 1 เดือนกอนมาโรงพยาบาลผูปวยมีเลือดออกตามไรฟนเปนๆ
หายๆไมไดรับการรักษาที่ไหน วันนี้ญาติจึงพาไปขูดหินปูนที่โรงพยาบาลลาดยาว1 ชั่วโมง 30 นาที กอนมาโรงพยาบาล
ขณะผูปวยขูดหินปูน พบวา มีเลือดไหลมาก และหยุดชากวาปกติ จึงหยุดขูดหินปูน จึงสงตอมารับการรักษา
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ ผูปวยไดรับการวินิจฉัยเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน แพทยใหการรักษาตาม
แนวทางของการมีเกล็ดเลือดต่ําและซีด โดยให Platelet concentrate และให PRC ทางหลอดเลือดดํา มีการเจาะไข
กระดูกตรวจยืนยันวินิจฉัย และใหการรักษาดวยวิธีเคมีบําบัด ปญหาที่สําคัญในชวงเวลาที่ศึกษา คือ 1) การมีภาวะ
เลือดออก 2) การมีภาวะซีด และ 3) การเกิดภาวะติดเชื้อ การพยาบาลที่เปนปญหาสําคัญของผูปวยรายนี้ คือ การดูแล
เรื่องภาวะเลือดออกงาย และภาวะซีด ปญหาสําคัญรองลงมาคือ การเฝาระวังภาวะติดเชื้อกอนและหลังการใหยาเคมี
บําบัด จากการศึกษานี้ไดรับการพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพในชวงภาวะฉุกเฉิน สงผลใหผูปวยสามารถจําหนายออก
จากโรงพยาบาลอยางปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซอน
คําสําคัญ : มะเร็งเม็ดเลือดขาว เคมีบําบัด ภาวะแทรกซอน
บทนํา
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเปนโรคที่พบไดบอยใน 10 อันดับแรกของโรคมะเร็ง หากผูปวยไดรับการรักษาไมทัน
จะทําใหเสียชีวิตในระยะเวลาที่รวดเร็วโดยเฉพาะผูปวยที่เปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน มะเร็งเม็ดเลือดขาว
หรือ “ลิวคีเมีย” (Leukemia) เปนโรคที่มีความผิดปกติของไขกระดูก โดยมีการสรางและปลอยเซลลเม็ดเลือดขาว
จํานวนมากที่มีลักษณะผิดปกติ และทํางานไดไมดีออกสูกระแสเลือดมีความผิดปกติในการเจริญเปนตัวแก ทําใหมี
เม็ดเลือดขาวตัวออนจํานวนมากในไขกระดูก ทําใหเกิดการเบียดบังการสรางเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
ที่ปกติ จนนําไปสูการเกิดภาวะที่ผิดปกติตางๆ เชน โลหิตจางความตานทานเชื้อโรคลดลง ติดเชื้อไดงาย และเมื่อไป
สะสมในอวัยวะตางๆทําใหเกิดอาการบวมโต และรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได มะเร็งเม็ดเลือดขาวจัดเปนมะเร็งระบบ
โลหิตที่พบไดบอยในประเทศไทย โดยพบบอยเปนอันดับสองของมะเร็งระบบโลหิตรองจากมะเร็งตอมน้ําเหลือง 1
สถิติโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ พบวา ผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันเขามารับการรักษา จํานวนมากถึง
ปละ 125 ราย สวนใหญถูกสงตัวมาจากโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในเขตเครือขายบริการที่ 3 โดยลักษณะ
ของผูปวยมีทั้งผูปวยใหมไมทราบการวินิจฉัยโรค และผูปวยที่ไดรับการรักษามากอน จากเวชสถิติ 5 อันดับโรคของ
หอผูปวยพิเศษ 6 ตึก 1 โรงพยาบาลสวรรคประชารักษในปงบประมาณ 2555 และ 2556 2,3 พบวา มีจํานวนผูปวย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน แบบมัยอีลอยด ที่เขารับการรักษาในหอผูปวยจํานวน 33 ราย และ 34ราย
ตามลําดับโดยเปนลําดับที่ 2 รองจากผูปวยคลอดลูก การรักษาดวยยาเคมีบําบัดเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูปวยมะเร็งเม็ด
เลือดขาว เพื่อชวยใหโรคสงบและชวยยืดอายุผูปวย แตยาเคมีบําบัดนั้นเปนสารที่มีพิษคอนขางสูงทําลายเซลลมะเร็ง
และเซลลปกติในระยะแบงตัว ทําใหเกิดผลไมพึงปารถนาหลายประการ เชน การกดไขกระดูก ทําใหเกิดภาวะโลหิตจาง
ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ํา ภาวะเกล็ดเลือดต่ํา ในขั้นตอนการรักษาเพื่อทําใหโรคสงบจะทําใหสภาพของผูปวยมีโอกาสเสี่ยง
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ต่อการติดเชือและมีเลือดออกผิดปกติ ซึ งเป็ นภาวะแทรกซ้อนทีมีอนั ตรายและมีอตั ราตายสู ง การรักษาและการป้ องกัน
มีความจําเป็ น จุดอ่อนทีสําคัญมากในการทําให้การรักษาไม่ประสบผลสําเร็ จ ได้แก่ ความเข้าใจในการวินิจฉัยโรค
และวิธีการดูแลตนเองระหว่างการรักษาให้โรคสงบ เมือผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รับการบอกข่าวร้ายจากแพทย์ ผูป้ ่ วย
ส่ วนมากจะเกิดความวิตกกังวลต่อความเจ็บป่ วย และมักมีปัญหาด้านจิตใจร่ วมด้วยคือ กลัวต่อการเปลียนแปลง
ภาพลักษณ์ วิตกกังวลเรื องเศรษฐกิจ กลัวทํางานไม่ได้ตามปกติ กลัวไม่หายจากโรค และกลัวตาย
บทบาทของพยาบาลในการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ ง คือ การช่วยเหลือผูป้ ่ วยในการลดความทุกข์ทรมานจากผล
ข้างเคียงของการรักษา การปรับตัวต่อการรักษา การปรับตัวต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึน ดังนันพยาบาลผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
มะเร็ งเม็ดเลือดขาวจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื องของโรคและการรักษาของผูป้ ่ วย ตลอดจนความรู้ความเข้าใจใน
ความเครี ยดของบุคคลและต้องมีทกั ษะในการตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยทังด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และเศรษฐกิจช่วยบรรเทาทุกข์ ให้กาํ ลังใจเพือให้ผปู ้ ่ วยอดทน แก้ไข และเผชิญกับปั ญหาต่างๆทีเกิดขึนอย่างมีคุณภาพ
คําจํากัดความ
Acute myeloid leukemia (AML) หรื อ มะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ถือเป็ นกลุ่มของโรคทีมีลกั ษณะ
แตกต่างกัน (heterogeneous group) เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ตน้ กําเนิ ดเม็ดเลือดในไขกระดูก ทําให้มีการเจริ ญ
เติบโต และเพิมจํานวนขึนอย่างรวดเร็ วของเซลล์มะเร็ งในไขกระดูก และเลือด ทีมีความหลากหลายทางด้าน
morphology, immunophenotype, cytogenetics ตลอดจนด้าน molecular เซลล์มะเร็ งเหล่านีจะแทนที และยับยัง
การเจริ ญเติบโตของเซลล์ ซึงสร้างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด เกิดอาการและอาการแสดง ในผูป้ ่ วย
ในระยะเวลาอันสัน เช่น มีอาการซีด อ่อนเพลีย เลือดออกผิดปกติ ไข้สูงเป็ นต้น4,5
อุบัติการณ์
การประมาณการณ์ของ International Agency for Research on Cancer (IARC) พบมะเร็ งเม็ดเลือดขาวคิดเป็ น
ร้อยละ 3 ของมะเร็ งทังหมด โดยในแต่ละปี จะมีผปู ้ ่ วยรายใหม่ประมาณ 255, 932 ราย ประเทศไทยนันมะเร็ งเม็ดเลือดขาว
เป็ นมะเร็ งทีพบบ่อยเป็ นอันดับแปดในเพศชาย และอันดับสิ บในเพศหญิง1 มะเร็ งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์พบได้บ่อย
กว่ามะเร็ งเม็ดเลือดขาวลิมฟอยด์ ในเพศชายคิดเป็ นอัตราส่ วน 1.6 ต่อ 1.0 และในเพศหญิงคิดเป็ นอัตราส่ วน 1.4 ต่อ 1.0
โดยมะเร็ งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน (AML) ในเพศชายพบร้อยละ 17 – 43 และเพศหญิงพบร้อยละ 18 –
56 มะเร็ งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน (AML) เป็ นมะเร็ งเม็ดเลือดขาวทีพบได้บ่อยในผูใ้ หญ่ โดยอุบตั ิการณ์
จะเพิมขึนตามอายุ และเพิมขึนแบบทวีคูณ (exponential) จนถึงอายุ 85 ปี ทีอายุ 85 ปี นัน ความเสี ยงต่อการเกิดมะเร็ ง
เม็ดเลือดขาวจะเพิมขึนเป็ น 300 เท่า 1
สาเหตุ
สาเหตุทีแท้จริ งยังไม่ทราบแน่ชดั แต่มีปัจจัยเสี ยงหลายอย่าง ได้แก่ พันธุกรรม Radiation สารเคมี โดยเฉพาะ
การสัมผัสเบนซินและวัสดุทีได้จากเบนซิน (benzene derivatives) การได้รับยาเคมีบาบัดชนิด alkylating agents มีโรค
ทางระบบโลหิ ตวิทยามาก่อน เช่น MDS, Aplastic anemia, Multiple myeloma เป็ นต้น
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อาการและอาการแสดง
ผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน มักจะมีอาการของการทํางานของไขกระดูกลมเหลว (bone marrow
failure) ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นไมเกิน 1 เดือน ไดแก โลหิตจางจะมีอาการซีด ออนเพลีย เหนื่อยงาย หัวใจเตนเร็ว
ปวดศีรษะ เกล็ดเลือดต่ําจะมีเลือดออกงาย มักพบจุดเล็กๆ (petechiael) ตามรางกาย แขน ขา มีจ้ําเลือด (ecchymosis) มี
เลือดกําเดา (epistaxis) เลือดออกที่เยื่อบุตา (conjunctiva hemorrhages) ประจําเดือนมากผิดปกติ (hyper menorrhea)
หรือเลือดออกจากทางเดินอาหาร และอาการที่เกิดจากเม็ดเลือดขาวต่ํา คือ มีการติดเชื้อไดงาย ตําแหนงที่พบ ไดแก
ผิวหนัง ชองปาก ทวารหนัก หรือในกระแสเลือด ผูปวยมักมีอาการไขหนาวสั่น อาการอื่นๆ ไดแก เบื่ออาหาร6
การวินิจฉัย
การวินิจฉัยโรค acute myeloid leukemia จําเปนตองตรวจเลือด ทํา bone marrow aspiration และ bone marrow
biopsy สงยอม Wright-Giemsa stain เพื่อใชดูรูปรางของเซลล ตลอดจน cytogenetic และ immunophenotype ดวย
สําหรับ bone marrow biopsy ใหยอม hematoxylineosin stain และอาจยอม immunohistochemistry ดวย แมวาการทํา
bone marrow biopsy จะไมสามารถบอกชนิดของเซลลไดชัดเจน แตอาจชวยในการประเมิน cellularity สามารถพบ
การจับกลุมของ leukemic cell ที่ไมพบใน bone marrow aspiration และสามารถบอกวามี fibrosis หรือไม ในกรณีที่
ไมสามารถดูดไขกระดูกไดเชน กรณี “dry tap” ควรทํา marrow imprint หรือ touch preparation แลวยอมดวย WrightGiemsa stain4
การรักษา
ในการดูแลรักษาผูปวยAML จําเปนตองใหการรักษาภาวะแทรกซอนที่เกิดจากตัวโรคตลอดจนอาการแทรกซอน
อันเนื่องจากโรคมะเร็งแทรกซึมเขาในระบบประสาทสวนกลาง การรักษาภาวะแทรกซอนตางๆ เหลานี้มีความสําคัญ
ไมนอยกวาการรักษาโรคมะเร็งโดยตรงความสําเร็จของการรักษาโรค AML ขึ้นกับการรักษาภาวะแทรกซอนตาง ๆ
เหลานี้ดวย ดังนั้นการรักษาโรค AML จึงแบงไดเปน 2 ขั้นตอน คือ
1. การรักษาแบบประคับประคอง
1.1 การใหเลือด ผูปวย AML ที่มีภาวะโลหิตจางควรไดรับเลือดในรูปของ packed RBC เมื่อระดับ
ฮีโมโกลบินต่ํากวา 7 g/dL กอนให และระหวางใหยาเคมีบําบัด ควรใหในรูปของ leukocyte-poor blood เพื่อลด
การ expose ตอ leukocyte antigen และลดการแพเลือดและภาวะ alloimmunization
1.2 การใหเกล็ดเลือด ในผูปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ใชยาเคมีบําบัดรักษา ทําใหเกล็ดเลือดต่ํา
อายุของเกล็ดเลือดสั้นลง มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดเลือดออกตามอวัยวะตางๆ เพิ่มขึ้น เมื่อเกล็ดเลือดลดลงเหลือ 30,000
เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร และถาลดลงถึง 20,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร อาจทําใหเลือดออกในสมองได การ
ใหเกล็ดเลือดในการรักษาเพื่อรักษาระดับของเกล็ดเลือดไวประมาณ 50,000-100,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร 7
1.3 การรักษาการติดเชื้อ ความเสี่ยงตอการติดเชื้อจะสัมพันธกับระดับของ Neutrophil ที่ต่ําลง ซึ่งอาจ
เกิดจากไขกระดูกถูกรุกรานดวย leukemic cells หรือเปนผลจากยาเคมีบําบัด การรักษาโดยการให ยาปฏิชีวะนะ ตาม
ความไวของเชื้อที่เปนสาเหตุ
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2. การรักษาจําเพาะ
ผูปวยโรค AML จาเปนตองไดรับยาเคมีบาบัด เพื่อทาลายเซลมะเร็งเม็ดเลือด และเพื่อใหระบบ
การสรางเม็ดเลือดในไขกระดูกกลับมาสรางเม็ดเลือดไดตามปกติ ซึ่งเราเรียกสภาวะที่ผลการตรวจเลือดและไขกระดูก
กลับมาเปนปกติวาผูปวยมี complete remission (CR) ในปจจุบันการตัดสินวาผูปวย AML มี CR หรือไม อาศัยการ
ตรวจเลือดและไขกระดูกเปนหลัก ในการรักษาในขั้นตอนนี้ สามารถแบงเปน 2 ระยะ คือ
2.1 ระยะ remission induction เปนการรักษาเพื่อชักนาใหโรคสงบ (induction phase) โดยใชยาเคมี
บําบัดหลายชนิดรวมกัน ( combination chemotherapy) เพื่อลดจานวนเซลมะเร็งใหเกิด complete remission สําหรับ
แนวทางการรักษาผูปวย AML ดวยยาเคมีบาบัด มักขึ้นอยูกับแนวทาง / แผนการรักษาที่กําหนดในแตละสถาบัน /
โรงพยาบาล สูตรยาที่นิยมใชใน induction phase คือ 3+7 regimen ไดแก 8 Idarubicin (12 mg/m2) in NSS 50 ml IV
OD for 3 days Cytosine arabinoside (100-200 mg/m2) in NSS 200 ml IV in 12 hrs OD for 7 days
2.2 ระยะ post remission therapy เปนการรักษาภายหลังได complete remission จาก induction
regimen เพื่อเพิ่มอัตราการหายของโรคหรือใหระยะเวลาของการ remission ยาวนานขึ้น ซึ่งการรักษาในระยะนี้อาจเปน
การใชยาเคมีบาบัดที่มีดวยกันหลายแบบ คือ อาจเปน standard chemotherapy หรือ high dose chemotherapy หรือ
การปลูกถายไขกระดูก( bone marrow transplantation) ซึ่งจะเปนแบบ allogeneic stem cell transplantation สาหรับ
สูตรยาที่นิยมใชใน post remission phase คือ High dose Ara-C (HIDAC) ซึ่งเปนยา Cytosine arabinoside ในขนาดสูง
กวาปกติ โดยขนาดยาที่ผูปวยไดรับไมวาจะอยูในระยะใด จะขึ้นอยูกับนาหนักและสวนสูงของผูปวยแตละคน8
การพยากรณโรค
ผูปวยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดเฉียบพลัน ที่ไมไดรับการรักษาจะถึงแกกรรมอยางรวดเร็วภายในเวลาไมกี่วัน
หรือไมกี่สัปดาห เนื่องจากภาวะไขกระดูกลมเหลวทําใหผูปวยติดเชื้อรุนแรงหรือเลือดออกในอวัยวะที่สําคัญ ผูปวยที่
ไดรับการรักษาดวยโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสมมีโอกาสเขาสูภาวะโรคสงบ ประมาณรอยละ 70-85 ในผูปวยผูใหญ
ที่ไดรับการรักษาเต็มที่สามารถหวังผลหายขาดไดประมาณรอยละ 20-40 ทั้งนี้ขึ้นกับอายุของผูปวย จํานวนเม็ดเลือด
ขาวเมื่อแรกวินิจฉัย และความผิดปกติของโครโมโซมที่ตรวจพบ 9
กรณีศึกษา
ผูปวยชายไทยวัยผูใหญตอนตน อายุ 34 ป เขารับการรักษาโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ เมื่อ 19 มีนาคม
2557 ดวยอาการ 1 เดือนกอนมาโรงพยาบาลผูปวยมีเลือดออกตามไรฟนเปนๆหายๆไมไดรับการรักษาที่ไหน ญาติจึง
พาไปขูดหินปูนที่โรงพยาบาลลาดยาว 1 ชั่วโมง 30 นาที กอนมาโรงพยาบาลขณะผูปวยขูดหินปูน ทันตแพทยพบวามี
เลือดไหลมาก และหยุดชากวาปกติ จึงหยุดขูดหินปูน และใหการรักษาโดยทํา Pressure with Gauze เลือดไหลออก
ลดลง สงตรวจทางหองปฏิบัติการ CBC พบ Platelet เทากับ 10x103 /ul , Hct เทากับ 17 % จึงสงตอมารับการรักษา
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ ปฏิเสธโรคประจําตัว ปฏิเสธการผาตัด ไมมีประวัติแพยา ผูปวยไดรับการวินิจฉัยเปน
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
แรกรับผูปวยรูสึกตัวดี ออนเพลีย มีเลือดออกตามไรฟน สัญญาณชีพ ความดันโลหิต 130 / 60 มิลลิเมตรปรอท
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ชีพจร 110 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที ผลการตรวจทางโลหิตวิทยา พบวา มี
ระดับฮีโมโกลบิน 5.2 กรัมตอเดซิลิตร ฮีมาโตคริต 15.3 % ระดับเม็ดเลือดขาว 10,800 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร
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นิวโตฟล ( neutrophil) 80.1 % ลิมโฟซัย (lymphocyte )19.2 % โมโนซัย (monocyte ) 0.5 % เกล็ดเลือด 13,000 เซลล
ตอลูกบาศกมิลลิเมตร เรติคูโรซัย (reticulocyte) 1.3 % การตรวจทางเคมีคลินิก มีระดับโซเดียม 142 มิลลิโมลตอลิตร
โปแทสเซียม 4.1 มิลลิโมลตอลิตร คลอไรด 106 มิลลิโมลตอลิตร คารบอนไดออกไซด 23 มิลลิโมลตอลิตร แพทยให
การรักษาโดย Platelet transfusion โดยให Platelet concentrate 10 units และให PRC 2units ทางหลอดเลือดดํา และให
ยา Transamine (250) 2 เม็ด ผสมน้ํา 10 ซี.ซี. อมทุก 4 ชั่วโมง หลังใหเลือดและเกล็ดเลือด ตรวจพบเกล็ดเลือด 28,000
เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร ฮีมาโตคริต 19.6 % ผูปวยไดรับการปรึกษาแพทยทางโลหิตวิทยา ไดรับการเจาะไขกระดูก
วันที่ 20 มีนาคม 2557 สงตรวจโปรตีนที่แสดงออกบนผิวเซลลมะเร็งเพื่อแยกชนิดโดย Flow cytometry และตรวจ
chromosome เพื่อชวยยืนยันการวินิจฉัย จากผลการตรวจไขกระดูกและเซลลเม็ดเลือด แพทยวนิ ิจฉัยวาเปนมะเร็งเม็ด
เลือดขาวเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด ( Acute Myeloid Leukemia : AML) แพทยใหการรักษาโดย Platelet transfusion
โดยให Platelet concentrate 10 units ในวันที่ 22 มีนาคม 2557 อีกครั้งเนื่องจากเกล็ดเลือด 28,000เซลลตอลูกบาศก
มิลลิเมตรซึ่งแพทยโลหิตวิทยาตั้งเปาหมายไวที่ 30,000เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร และให LPRC 1 units ทางหลอด
เลือดดํา ติดตามผลเกล็ดเลือด 73,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร ฮีมาโตคริต 19.2 %ใหยา Vesanoid 10 มิลลิกรัม
รับประทานครั้งละ 4 เม็ด หลังอาหารเชาและเย็น และตรวจอัลตราซาวดหัวใจเพื่อดูการทํางานของหัวใจกอนใหยาเคมี
บําบัดในวันที่ 25 มีนาคม 2557 พบผลปกติ แพทยโลหิตวิทยาเริ่มใหยาเคมีบําบัดในวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยใหยา
Ondansetron 8 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดํากอนใหยาเคมีบําบัด ½ ชั่วโมง ตอเนื่อง 8 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดําทุก 8
ชั่วโมง เปนเวลา 7 วัน ยาเคมีบําบัดที่ผูปวยไดรับคือ Ara-C 180 มิลลิกรัมผสมใน 5%D/W 1,000 มิลลิลิตร ใหทาง
หลอดเลือดดําใน 24 ชั่วโมง เปนเวลา 7 วัน และ Idarubicin 22 มิลลิกรัม ผสมใน5 % D/ W 100 มิลลิลิตร ใหทางหลอด
เลือดดําในเวลา 15 นาที เปนเวลา 3 วัน ยา Allopurinol 100 มิลลิกรัม รับประทาน ครั้งละ 3 เม็ด หลังอาหารเชา
ยา Sodamint รับประทานครั้งละ 2 เม็ด หลังอาหารเชา กลางวัน และเย็น ยา Ranitidine 150 มิลลิกรัม รับประทานครั้ง
ละ 1 เม็ด กอนอาหารเชาและเย็น ยา Folic รับประทานหลังอาหารเชา หลังผูปวยไดรับยาเคมีบําบัด วันที่ 2 ผูปวย
รับประทานอาหารไดนอยมีอาการคลื่นไส อาเจียน แพทยใหการรักษาโดยใหสารน้ําชนิด 0.9 % Nacl 1,000 มิลลิลิตร
หยดทางหลอดเลือดดําชั่วโมงละ 40 มิลลิลิตรและใหยา Metoclopramide 10 มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ 2 เม็ดกอน
อาหารเชา กลางวัน เย็นและกอนนอน หลังผูปวยไดรับยาเคมีบําบัดครบ วันที่ 7 เมษายน 2557 ผูปวยมีไข ตัวรอน
อุณหภูมิ 38.2 องศาเซลเซียส มีเลือดออกตามไรฟน ตรวจทางโลหิตวิทยา พบวามีระดับเกล็ดเลือด 19,000 เซลลตอ
ลูกบาศกมิลลิเมตรระดับเม็ดเลือดขาว 1,200 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 67.9% lymphocyte 23.2 %
eosinophil 0.2% monocyte 8.7 % เจาะเลือดเพาะเชื้อและเริ่มใหยาปฏิชีวนะ Meropenam 1,000 มิลลิกรัม ทางหลอด
เลือดดําทุก 8 ชั่วโมง เปนเวลา 18 วัน หลังผูปวยไดรับยาปฏิชีวนะวันที่ 3 อุณหภูมิรางกายผูปวยลดลง ไมมีไข ให
Platelet concentrate 10 units (SDP) ใหยา Transamine 250 มิลลิกรัม 3 เม็ดละลายน้ําอมแลวกลืนหลังอาหารเชา
กลางวัน และเย็น ติดตามผลตรวจทางโลหิตวิทยาหลังไดรับเคมีบําบัดครบในวันที่ 11 เมษายน 2557 พบวา มีระดับ
เกล็ดเลือด 11,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร ฮีมาโตคริต 19.1% แพทยใหการรักษาโดยให SDP 1 units และให
LPRC 1 units ทางหลอดเลือดดําและมีการติดตามผลตรวจทางโลหิตวิทยาเปนระยะพรอมทั้งให SDP 1 units และให
LPRC 1 units ตามแผนการรักษาของแพทย วันที่ 25 เมษายน 2557 ผูปวยไมมีเลือดออกตามไรฟน ไมมีไขมาเปน
ระยะเวลา 1 สัปดาห ผลตรวจทางโลหิตวิทยาพบวามีระดับเกล็ดเลือด 21,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร ฮีมาโตคริต
21.4 % ระดับเม็ดเลือดขาว 1,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร แพทยอนุญาตใหลากลับบานโดยใหยา Acyclovir
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รับประทานครั้งละ 2 เม็ด หลังอาหารเชา กลางวัน และเย็นรับประทานเฉพาะวันศุกร และวันจันทร ยา Ranitidine 150
มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ 1 เม็ด กอนอาหารเชาและเย็น ยา Folic รับประทานหลังอาหารเชา และใหกลับมารับการ
รักษาตอในวันที่ 28 เมษายน 2557
วันที่ 26 เมษายน 2557 ผูปวยกลับเขาโรงพยาบาลหลังจากลากลับบานโดยพบมีไขสูงที่บาน อุณหภูมิ 38 องศา
เซลเซียส รายงานแพทย แพทยมีแผนการรักษาใหตรวจทางโลหิตวิทยาพบวามีระดับเกล็ดเลือด 56,000 เซลลตอ
ลูกบาศกมิลลิเมตร ระดับเม็ดเลือดขาว 1,100 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร ฮีมาโตคริต 19.0 % neutrophil 36.1%
lymphocyte 57.6 % eosinophil 0.0% monocyte 5.3 % ใหยา Neupogen 300 ไมโครกรัม ทางใตผิวหนัง วันละครั้ง
ให LPRC 1 units ทางหลอดเลือดดํา เจาะเลือด เก็บปสสาวะเพาะเชื้อ และเริ่มใหยาปฏิชีวนะ Meropenam 1,000
มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดําทุก 8 ชั่วโมง หลังไดยาเคมีบําบัดครบ 29 วัน ผลเม็ดเลือดขาวไมขึ้น แพทยมีแผนการรักษา
เจาะไขกระดูก ผูปวยไดรับการเจาะไขกระดูกวันที่ 29 เมษายน 2557 ผลยอมไขกระดูกพบ blast cell นอยกวา 5 %
แพทยอนุญาตใหกลับบานไดใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
การพยาบาลผูปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน แบบไมอีลอยด
การพยาบาลแรกรับ
การพยาบาลที่เปนปญหาสําคัญของผูปวยรายนี้ คือ การดูแลเรื่องซีด และเลือดออกงายเนื่องจากตั้งแตแรกรับ
ที่ผูปวยมานอนโรงพยาบาล ผูปวยมีระดับเกล็ดเลือดต่ําโอกาสที่ผูปวยจะเกิดภาวะเลือดออกไดงายตามอวัยวะตาง ๆ
ของรางกายมีมากขึ้น การพยาบาลที่สําคัญคือการประเมินสัญญาณชีพ ประสานหนวยงานคลังเลือดเพื่อใหผูปวยไดรับ
Platelet transfusion , LPRC ตามแผนการรักษาของแพทย พรอมทั้งติดตามผลตรวจทางโลหิตวิทยา ใหคําแนะนํา และ
การดูแลเรื่องการหลีกเลี่ยงการแปรงฟน ประเมินภาวะเลือดออกตามใตผิวหนังของผูปวยโดยเฉพาะบริเวณที่มีการฉีด
ยา หรือเจาะเลือด ระวังการกระแทกและการบาดเจ็บที่ผิวหนัง ประเมินระดับความรูสึกตัวของผูปวยเพราะมีโอกาสที่
ทําใหเลือดออกในสมองได
การพยาบาลกอนไดรับยาเคมีบําบัด
การพยาบาลระยะนี้ คือ การเตรียมความพรอมของผูปวยและครอบครัวกอนไดรับยาเคมีบําบัด โดยใหความรู
และคําแนะนําเกี่ยวกับการรักษา เพื่อใหผูปวยเขาใจ และใหความรวมมือในการรักษาดูแลประเมินภาวะสุขภาพจาก
การซักประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ โดย ใหผูปวยไดรับการตรวจ Echocardiogram , CBC
ใหเลือดและเกล็ดเลือด ใหยา Folic ตามแผนการรักษาของแพทย เพื่อเตรียมความพรอมในการรับยาเคมีบําบัด
การพยาบาลระหวางไดรับยาเคมีบําบัด
1. ดูแลฉีดยาเคมีบําบัด ดวยความระมัดระวังอยางสูง ทั้งนี้เพราะการรั่วไหลของยาออกนอกเสนเลือดแลว
จะทําใหเกิดการอักเสบ ของเนื้อเยื่อบริเวณนั้นอยางรุนแรง เกิดเปนแผลเรื้อรังได
2. ดูแลสุขภาพทั่วไป เชน การทําความสะอาดชองปาก เพื่อปองกันและลดอัตราการอักเสบภายในชองปาก
3. ดูแลประเมินสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง สอน และสาธิตการวัดไขกับผูปวย แนะนําการเฝาระวังภาวะ
Febrile neutropenia
4. ดูแลเรื่องอาการคลื่นไส อาเจียน และเบื่ออาหาร โดยใหยาแกอาเจียนรวมดวยตามแผนการรักษา
5. ดูแลปญหาอื่น เชน อาการปวด อาการนอนไมหลับ การมีไขซึ่งเกิดจากยาหรือจากการติดเชื้อก็ได
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6. ดูแลใหผูปวยไดรับประทานอาหาร Low bacterial diet ตามแผนการรักษาของแพทย
7. ดูแลบันทึกปริมาณสารน้ําเขา – ออก ทุก 8 ชั่วโมงเพื่อปองการภาวะไมสมดุลของสารน้ํา
8. ดูแลติดตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน ผลตรวจทางโลหิตวิทยา ไดแก CBC ผลการตรวจทางเคมี
คลินิก ไดแก BUN Creatinine Electrolyte Calcium Phosphorus และผลการเพาะเชื้อ ไดแก Hemoculture, Urineculture
เปนตน
การพยาบาลหลังไดรับยาเคมีบําบัด
การพยาบาลที่สําคัญ คือ
1. การดูแลไมใหเกิดปญหาแทรกซอนและอาการขางเคียงของยาเคมีบําบัด เชน ลําไสอุดตัน การมี
เลือดออกในกระเพาะ การติดเชื้อในระยะที่มีเม็ดเลือดขาวต่ํา อาการเบื่ออาหาร ผมรวง
2. ดูแลใหผูปวยไดรับการพักผอนอยางเพียงพอ
3. อธิบายใหผูปวยทราบวาเมื่อใดผูปวยจําเปนจะตองรีบมาตรวจซ้ํา เชน กรณีที่มีไข (Temperature >
38.1 องศาเซลเซียส) ผูปวยควรจะไดมาตรวจทันทีเพื่อหาสาเหตุของไข และใหการรักษาโดยเรงดวน กรณีที่ผูปวยมี
เม็ดเลือดขาวต่ํารวมดวย
4. วางแผนการจําหนายโดยผูปวยตองเรียนรูกอนจําหนาย ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติตัวและความรูที่
จําเปนสําหรับผูปวยตามรูปแบบ M-E-T-H-O-D
ขอวินิจฉัยการพยาบาลกรณีศึกษา
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 1 ผูปวยมีภาวะเลือดออกตามอวัยวะตางๆ เนื่องจากเกล็ดเลือดต่ํา
ขอมูลสนับสนุน
S:
ผูปวยบอกวา “มีเลือดออกตามไรฟนเปนๆหายๆตอเนื่องมา 1 เดือน”
O : 1. แรกรับตรวจรางกายพบมีเลือดออกตามไรฟน ซีดบริเวณเปลือกตา มีทาทางออนเพลีย
2. ผลการตรวจทางโลหิตวิทยา พบวามีระดับฮีโมโกลบิน 5.2 กรัมตอเดซิลิตร ฮีมาโตคริต 15.3 %
เกล็ดเลือด 13,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร
วัตถุประสงคการพยาบาล เพื่อใหภาวะเลือดออกทุเลาลง ไมเกิดอันตรายจากภาวะเลือดออก
เกณฑการประเมินผลการพยาบาล
1.ไมมีอาเจียนเปนเลือด ไมมีเลือดกําเดาไหลหรือเลือดออกตามไรฟน
2. ไมปวดทอง ทองไมอืด ไมมีอาการคลื่นไสอาเจียน
3. อุจจาระสีปกติ
4. สัญญาณชีพอยูในเกณฑปกติ
5. จํานวนเกร็ดเลือดอยูในเกณฑปกติ
6. ไมมีภาวะเลือดออกหรือจุดเลือดเกิดขึ้นใหม
กิจกรรมการพยาบาล
1. ตรวจวัดสัญญาณชีพ ระดับความรูสึกตัว ทุก 1-4 ชั่วโมง ถาพบอาการผิดปกติตองรายงานแพทยทราบ
ถึงแมวาจะไมมีเลือดออกในขณะที่สัญญาณชีพมีการเปลี่ยนแปลงเพราะอาจเกิดจากมีเลือดออกภายในได
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2. ประเมินอาการแสดงของภาวะเลือดออกตามอวัยวะตางๆทุกครั้ง เชน เลือดออกตามไรฟน อาเจียน หรือ
ถายอุจจาระเปนเลือด จ้ําเลือดขนาดใหญตามขา เลือดกําเดาไหล ปวดทองรุนแรง ถาพบตองรีบรายงานใหแพทย
ทราบทันที เพื่อใชพิจารณาการทดแทนเลือดใหกับผูปวย
3. ดูแลใหสารประกอบของเลือด เชน เกล็ดเลือด (Platelet concentrate) เม็ดเลือดแดง (LPRC) ครบตาม
แผนการรักษา สิ่งที่ตองระมัดระวัง คือ การเช็คชื่อผูปวย หมูเลือด หมายเลขยูนิต ชนิด ปริมาณ เวลาที่ให อัตรา อาการ
แสดงกอนและหลังใหเลือด ในการจองเลือดทุกครั้งตองเจาะเลือด เพื่อตรวจสอบหมูเลือดทุกครั้ง และติดตามผล
โลหิตวิทยา (CBC) หลังใหเลือดตามแผนการรักษาของแพทย
4. ระมัดระวังเรื่องการใหยา หรือสารน้ํา การเจาะเลือด ฉีดยา ไมฉีดยาเขากลามเนื้อ เพราะจะทําใหเกิด
กอนเลือดใตผิวหนังได การเจาะเลือด ฉีดยาเขาเสนจะตองพิจารณา หาเสนเลือดใหเหมาะสมหลังเจาะเลือด หรือฉีดยา
เขาเสนจะตองกดใหนานจนกวาเลือดหยุดไหล
5. ดูแลใหรับประทานอาหารออนยอยงาย มีประโยชนไมมีกากแข็งที่จะครูดทางเดินอาหาร
6. ดูแลปากฟน โดยใหผูปวยบวนปากดวยน้ํายาบวนปากชนิดออนบอยๆ งดแปรงฟน
7. ดูแลเรื่องการขับถาย สังเกตและบันทึกลักษณะและปริมาณอุจจาระ ผูปวยขับถายเปนสีดําคลํ้า อาจมี
เลือดออกจากทางเดินอาหารสวนบน ถายเปนเลือดสดๆ มักออกจากทางเดินอาหารสวนลาง สังเกตลักษณะวาเหลว
หรือแข็ง อาการทองผูกจะทําใหอุจจาระเสียดสีเกิดแผลบริเวณรอบๆ ทวารหนัก ซึ่งพบไดบอยในผูปวยโรคเลือด
ถาทองผูกจะตองใหรับประทานผลไม เชน มะละกอ สม ดื่มน้ําใหเพียงพอ
8. ดูแลเรื่องการพักผอน ผูปวยจะออนเพลียจากการสูญเสียเลือด และภาวะซีด ควรรบกวนผูปวยใหนอย
อํานวยความสะดวกใหผูปวย ชวยเหลือในการทํากิจกรรม ตามความเหมาะสม
9. ดูแลเรื่องการขับถายปสสาวะ สังเกตลักษณะสี ปริมาณปสสาวะ เพื่อประเมินภาวะเลือดออกทางเดิน
ปสสาวะ และปองกันการเกิดไตวายเฉียบพลัน ความผิดปกติที่ตองบันทึกและรายงาน ไดแก ปสสาวะเปนเลือด
ปสสาวะออกนอยกวา 30 ซีซี. ตอชั่วโมง
10. ดูแลประเมินผลภาวะซีดของผูปวย โดยดูสีผิวหนัง เยื่อบุตา ลิ้น ริมฝปาก ปลายมือปลายเทา ตรวจหาคา
ฮีมาโตคริต และผลการตรวจ CBC เปนระยะๆ ตามแผนการรักษา เชน กอนและหลังใหเลือด 4-6 ชั่วโมง
11. ดูแลใหยารับประทานตามแผนการรักษา โดยใหยา Folic รับประทานครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหารเชา
เพื่อใชรักษาภาวะเลือดจาง
ประเมินผลการพยาบาล
ผูปวยรูสึกตัวดี ไมมีอาเจียนเปนเลือด ไมมีเลือดกําเดาไหล หรือเลือดออกตามไรฟน ไมมีอาการคลื่นไส
อาเจียน อุจจาระสีปกติ สัญญาณชีพอยูในเกณฑปกติ คือ ความดันโลหิตอยูในชวง 90/60 – 100/70 มิลลิเมตรปรอท
ชีพจรสม่ําเสมออยูในชวง 90 – 110 ครั้ง / นาที อัตราการหายใจอยูในชวง 22 – 24 ครั้ง / นาที ไมมีจุดเลือดออกเกิด
ขึ้นใหม ผลตรวจทางโลหิตวิทยา วันที่ 22 มีนาคม 2557 ตรวจพบเกล็ดเลือด 28,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร
ฮีมาโตคริต 19.6 % แพทยมีแผนการรักษาให Platelet transfusion โดยให Platelet concentrate 10 units ทางหลอด
เลือดดํา
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ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที 2 เสี ยงต่อการเกิดเนื อเยือถูกทําลาย บริ เวณให้ยาเคมีบาํ บัด
ข้ อมูลสนับสนุน
S:O : แพทย์มีแผนการรักษาให้ยาเคมีบาํ บัดในวันที 31 มีนาคม 2557 โดยให้ยา Ondansetron 8 มิลลิกรัม ทาง
หลอดเลือดดําก่อนให้ยาเคมีบาํ บัด ½ ชัวโมง ต่อเนือง 8 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดําทุก 8 ชัวโมง เป็ นเวลา 7 วัน ยา
เคมีบาํ บัดทีผูป้ ่ วยได้รับ คือ Ara-C 180 มิลลิกรัมผสมใน 5%D/W 1,000 มิลลิลิตร ให้ทางหลอดเลือดดําใน 24 ชัวโมง
เป็ นเวลา 7 วัน และ Idarubicin 22 มิลลิกรัม ผสมใน 5 % D/ W 100 มิลลิลิตร ให้ทางหลอดเลือดดําในเวลา 15 นาที
เป็ นเวลา 3 วัน
วัตถุประสงค์ การพยาบาล ไม่เกิดเนื อเยือถูกทําลาย
เกณฑ์ การประเมินผลการพยาบาล
1. ไม่มีการอักเสบของเส้นเลือดดํา
2. ไม่มีการเคลือนหลุดของเข็ม
3. ไม่มีรอยเนือตาย
กิจกรรมการพยาบาล
1. ดูแลใช้เทคนิคการให้สารนําอย่างระมัดระวังเป็ นพิเศษโดยการทีเลือกเส้นเลือดทีแข็งแรง เหมาะสม ไม่แตกง่าย
ไม่อยูบ่ ริ เวณข้อพับทีต้องเคลือนไหวมาก จะต้องทดสอบก่อนให้เคมีบาํ บัด ว่าเข็มเข้าเส้นเลือดจริ ง โดยให้นากลั
ํ น หรื อ
นําเกลือ ฉี ดเข้าทางหลอดเลือดดํา เมือทดสอบแล้วจึงให้เคมีบาํ บัด เมือจะถอนเข็มออก ควรล้างสายยาง และเข็มด้วยนํา
กลัน หรื อนําเกลือก่อน เพือป้ องกันยาทีค้างรดผิวหนังของผูป้ ่ วย ปิ ดยึดเข็มให้มนคง
ั และปลอดภัยจากการเลือนหลุด
2. สังเกตอาการแสดงของเส้นเลือดอักเสบ เช่น ร้อนแดง บวมบริ เวณให้ ต้อง หยุดให้ แล้วทําเช่นเดียวกับข้อ 1
เปลียนตําแหน่งใหม่ทนั ที รายงานแพทย์เพือรักษา บริ เวณอักเสบ
3. ดูแลสวมถุงมือ เพือป้ องกันการสัมผัสกับยา ขณะต่อขวด หรื อเริ มให้
4. ดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับการพักผ่อนขณะทีให้ยา โดยให้ยานอนหลับชนิดอ่อน Amitryp 10 มิลลิกรัม
รับประทานครังละ 1 เม็ดก่อนนอน ร่ วมด้วยตามแผนการรักษาของแพทย์
6. แนะนําให้ผปู ้ ่ วยระมัดระวังการเคลือนหลุดของเข็ม และอันตรายทีผูป้ ่ วยได้รับ ถ้าสัมผัสกับยา
7. ติดตามตรวจสอบบริ เวณทีให้บ่อยๆ
ประเมินผลการพยาบาล
ผูป้ ่ วยระหว่างให้ยาเคมีบาํ บัดตังแต่วนั ที 31มีนาคม 2557 ถึง 6 เมษายน 2557 ไม่มีอาการแสดงของภาวะ
เนือเยือถูกทําลาย คือ ไม่มีการอักเสบของเส้นเลือดดํา ไม่มีการเคลือนหลุดของเข็ม ไม่มีรอยเนือตาย
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที 3 เสี ยงต่อภาวะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย เนื องจากผูป้ ่ วยเกิด
อาการคลืนไส้ อาเจียนหลังได้รับยาเคมีบาํ บัด
ข้ อมูลสนับสนุน
S:
ผูป้ ่ วยบอกว่า “ไม่มีความรู ้สึกอยากอาหาร คลืนไส้ อาเจียน”
O:
1. ผูป้ ่ วยมีอาการคลืนไส้ อาเจียนเป็ นนําลาย 1 ครังในวันที 1 เมษายน 2557
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2. ผูปวยรับประทานอาหารไดมื้อละ 1/3 ถวย น้ําหนัก 72 กิโลกรัม
วัตถุประสงคการพยาบาล อาการคลื่นไส อาเจียน ทุเลา ไดรับอาหารเพียงพอกับความตองการของรางกาย
เกณฑการประเมินผลการพยาบาล
1. รับประทานอาหารทางปากได ไมมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน
2. น้ําหนักตัวไมลดลง
กิจกรรมการพยาบาล
1. ดูแลใหผูปวยรับประทานอาหารที่ชอบ และไมมีกลิ่นที่รุนแรงเผ็ดรอน อุณหภูมิพอเหมาะกับชนิดอาหาร
ใหอาหารที่มีพลังงานสูง มีประโยชนมาก มีคุณคาทางอาหารสูง ใหผลไม น้ําผลไม และเครื่องดื่มทดแทน หรือเสริม
ระหวางมื้อ
2. ดูแลปากฟนใหสะอาด กอนรับประทานอาหาร เพื่อใหคราบเลือดหมดไปความรูสึกอยากรับประทานอาหาร
จะมีมากขึ้น ควรใหอาหารออนๆ ยอยงาย ไมตองเคี้ยวมาก เพราะจะทําใหเลือดออกตามไรฟนไดมากขึ้น
3. ใหยาระงับอาการคลื่นไส ตามแผนการรักษา ใหยา Metoclopramide 10 มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ 2 เม็ด
กอนอาหารเชา กลางวัน เย็นและกอนนอน
4. บันทึก อาการและอาการแสดงของผูปวยเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร อาการคลื่นไสอาเจียน ในแตละมื้อ
เพื่อชวยเหลือผูปวยในภาวะขาดน้ํา และสารอาหาร ประเมินดูน้ําหนักตัวผูปวยอยางนอยทุกสัปดาห หากผูปวยมี
น้ําหนักลดลง ควรปรึกษานักโภชนบําบัด
ประเมินผลการพยาบาล
รับประทานอาหารของโรงพยาบาลไดมื้อละ 1/3 ถวยเทาเดิม แตรับประทานผลไม และเครื่องดื่มประเภท
นมได รูสึกคลื่นไส แตไมอาเจียน เมื่อไดกลิ่นอาหาร น้ําหนักตัวไมลดลง คือ มีน้ําหนักตัวเทากับ 72 กิโลกรัม
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 4 มีกรดยูริกแอซิดสูง เนื่องจากมีการทําลายของเซลลเม็ดเลือด เพิ่มขึ้น
ขอมูลสนับสนุน
S:O : ยูริก แอซิด 5.7 mg% (วันที่ 2 เมษายน 2557)
วัตถุประสงคการพยาบาล ยูริก แอซิดลดลง ไมเกิดภาวะไตวาย
เกณฑการประเมินผลการพยาบาล
1. ยูริก แอซิดอยูในเกณฑปกติ
2. จํานวนน้ําที่ไดรับและขับออกจากรางกายมีความสมดุลกัน
กิจกรรมการพยาบาล
1. ดูแลไมใหผูปวยรับประทานอาหารที่มียูริก แอซิด สูง เชน เครื่องในสัตว
2. แนะนําใหผูปวยดื่มน้ํามากๆ เพื่อชวยขับถายออกทางปสสาวะ
3. ใหยาเพื่อลดยูริก แอซิด คือ ยา Allopurinol 100 มิลลิกรัม รับประทาน ครั้งละ3 เม็ดหลังอาหารเชา
4. สังเกต บันทึกปริมาณของปสสาวะ เพื่อดูวามีปสสาวะออกจํานวนสมดุลกับปริมาณน้ําเขาสูรางกายหรือไม
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ประเมินผลการพยาบาล
มีความสมดุลของน้ําที่ไดรับและขับออกจากรางกาย คือจํานวนน้ําที่รางกายไดรับ 1,450 มิลลิลิตร มีปสสาวะ
ออก 1,550 มิลลิลิตร แพทยยังไมมีแผนการรักษาใหตรวจ ยูริก แอซิด ซ้ํา
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 5 เสี่ยงตอภาวะติดเชื้อหลังไดรับยาเคมีบําบัด เนื่องจากมีเม็ดเลือดขาวต่ําและประสิทธิภาพ
ในการทํางานลดลง
ขอมูลสนับสนุน
S:
ผูปวยบนออนเพลีย
O : 1. ผลตรวจทางโลหิตวิทยาวันที่ 5 เมษายน 2557 และ 7 เมษายน 2557 พบระดับเม็ดเลือดขาว 1,000
เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร และ 1,200 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตรตามลําดับ
2. วันที่ 7 เมษายน 2556 ผูปวยมีไข ตัวรอน อุณหภูมิ 38.2 องศาเซลเซียส วันที่ 26 เมษายน 2557
หลังแพทยอนุญาตใหลากลับบาน เวลา 19.00 ตัวรอน วัดไขที่บาน อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส
3. ผูปวยมีจํานวนนับของเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟล (neutrophils) ในเลือด (absolute neutrophil count :
ANC) อยูในชวง 298 – 397 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร
วัตถุประสงคการพยาบาล ผูปวยปลอดภัยไมเกิดภาวะติดเชื้อ
เกณฑการประเมินผลการพยาบาล
1.ระดับเม็ดเลือดขาวอยูในเกณฑ
2. อุณหภูมิรางกายอยูในเกณฑปกติ
3. ANC อยูในชวง 500 – 1,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร
กิจกรรมการพยาบาล
1. ดูแลติดตามผลเลือดโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาว และผลเพาะเชื้อจากเลือด
2. ดูแลปากฟน โดยใหผูปวยบวนปากดวยน้ํายาบวนปากชนิดออนบอยๆ งดแปรงฟน
3. วัดอุณหภูมิทุก 4 ชั่วโมง ถามีไข และอุณหภูมิรางกายสูงกวา 38 องศาเซลเซียสใหรายงานใหแพทยทราบ
4. ดูแลใหผูปวยไดรับประทานอาหารที่มีแบคทีเรียต่ํา โดยใหผูปวยงดผักสด และผลไมสด
5. ดูแลใหไดรับยาปฏิชีวนะ Meropenam 1,000 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดําทุก 8 ชั่วโมงตามแผนการรักษา
ของแพทยพรอมทั้งเฝาระวังภาวะแทรกซอนจากการไดรับยาปฎิชีวนะ
6. ดูแลความสะอาดของรางกาย เสื้อผา และสิ่งแวดลอมใหสะอาดอยูเสมอ ระวังการติดเชื้อทางผิวหนัง
7. ลางมือกอนและหลังใหการพยาบาลผูปวยทุกครั้ง
8. ดูแลจัดใหผูปวยหลีกเลี่ยงการติดตอกับบุคคลที่เปนหวัด เปนวัณโรค หรือโรคติดเชื้ออื่นๆ โดยจัดใหผูปวย
อยูในหองแยกซึ่งเปนหองสําหรับใหยาเคมีบําบัด
9. ดูแลความสะอาดของรางกาย เสื้อผา และสิ่งแวดสอมใหสะอาดอยูเสมอ ระวังการติดเชื้อทางผิวหนัง

»‚·Õè 18 ©ºÑº·Õè 2 ¡Ã¡®Ò¤Á - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

ประเมินผลการพยาบาล
ผูปวยหลังไดยาปฏิชีวนะมีอุณหภูมิรางกายอยูในเกณฑปกติ คือ 36.0 – 37.00 องศาเซลเซียส ผลตรวจทาง
โลหิตวิทยาวันที่ 30 เมษายน 2557พบระดับเม็ดเลือดขาว 1,600 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร ANC เทากับ 320 เซลลตอ
ลูกบาศกมิลลิเมตร
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 6 ผูปวยและญาติมีความวิตกกังวลตอความเจ็บปวยของผูปวย
ขอมูลสนับสนุน
S:
ผูปวยบอกวา “ไมเคยปวยเปนโรคอะไรมากอน ตองใชเวลารักษานานหรือเปลา กลับบานไปแลว
ทํางานไดเหมือนเดิมหรือเปลา”
O : 1. ผูปวยมีสีหนาวิตกกังวล พักผอนไดนอย
2. ภรรยาผูปวย สอบถามอาการของผูปวยเปนระยะ ๆ
3. ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน และตองไดรับ
ยาเคมีบําบัดครั้งแรก
วัตถุประสงคการพยาบาล เพื่อใหผูปวยและญาติ คลายความวิตกกังวลพรอมทั้งยอมรับได
เกณฑการประเมินผลการพยาบาล
1. ผูปวยใหความรวมมือในการรักษา พักผอนไดมากขึ้น
2. ภรรยาและบุตรของผูปวย มีสีหนาแจมใสขึ้น และเขาใจในแผนการรักษาของแพทย
กิจกรรมการพยาบาล
1. สรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปวย แจงใหผูปวยทราบทุกครั้งกอนใหการพยาบาล ใหความสนใจและเอาใจใส
อยางสม่ําเสมอ
2. อธิบายใหผูปวยและญาติ ทราบถึงภาวะของโรค ตลอดจนแผนการรักษาพยาบาล เปนระยะโดยใหความรู
ในเรื่องโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน การรักษาโดยใหยาเคมีบําบัด การพยากรณโรคอยางละเอียด
3. เปดโอกาสใหญาติไดมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ หรือชวยผูปวยในการทํากิจวัตรประจําวันเทาที่
สามารถทําได และไมเกิดอันตราย
4. เปดโอกาสใหญาติซักถามขอสงสัย ระบายความวิตกกังวล
5. สงเสริมใหผปู วยไดนอนหลับพักผอนอยางเพียงพอ ลดปจจัยที่เพิ่มความเครียด ลดความเจ็บปวด และ
ไมสุขสบาย จัดกิจกรรมการพยาบาล โดยไมรบกวนผูปวยบอย ๆ
ประเมินผลการพยาบาล
หลังไดรับคําอธิบาย ญาติและผูปวยคลายความวิตกกังวลลง สีหนาแจมใสขึ้น ใหความรวมมือในการ
รักษาพยาบาล และเขาใจแผนการรักษา ผูปวยนอนหลับไดมากขึ้น
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 7 ผูปวยและญาติมีความรูในเรื่องการปฏิบัติตัวไมเพียงพอเมื่อกลับบาน
ขอมูลสนับสนุน
S:
ผูปวยบอกวา “ไมเคยปวยเปนโรคอะไรมากอน กลับบานไปทํางานไดหรือไม”
O : 1. ผูปวยมีสีหนาวิตกกังวล พักผอนไดนอย
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2. ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน และตองไดรับ
ยาเคมีบําบัดครั้งแรก
วัตถุประสงคการพยาบาล ญาติและผูปวยมีความรูเพียงพอในการจัดการดูแลผูปวยในเรื่องอาหาร ยา การออกกําลังกาย
ไดอยางถูกตอง และทราบอาการที่ควรพาผูปวยมาพบแพทย
เกณฑการประเมินผลการพยาบาล
1. ญาติและผูปวยสามารถบอกถึงการดูแลตนเองหลังไดรับยาเคมีบําบัดได
2 .ญาติและผูปวยบอกกิจกรรมที่ควรทําและหลีกเลี่ยงไดถูกตอง
3. บอกวิธีการใชยา การสังเกตอาการขางเคียงไดถูกตอง
4. สามารถวัดอุณหภูมิรางกายไดถูกตอง
5. บอกถึงอาการและอาการแสดงที่ตองมาพบแพทยกอนนัดได
กิจกรรมการพยาบาล
1. อธิบายใหผูปวยและครอบครัวทราบเกี่ยวกับการดําเนินการของโรคตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับรักษาพยาบาล
การดูแลตอเนื่องระยะยาว พรอมแนะนําแหลงใหคําปรึกษาตามความเหมาะสม
2. บอกถึงวัตถุประสงค และแผนของการรักษาพยาบาลแตละอยาง และทุกครั้งที่ใหการพยาบาล
3. สอนเกี่ยวกับการผอนคลาย และจัดใหไดพักผอนอยางเพียงพอ
4. ใหขอมูลแกผูปวย และครอบครัวเกี่ยวกับการดําเนินการของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
การรักษา ผลกระทบที่ไดรับหลังใหยาเคมีบําบัด การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากการไดรับยาเคมีบําบัด
พรอมทั้งมาตรวจตามนัด เพื่อการรักษาอยางตอเนื่องเพื่อใหระยะของโรคอยูในระยะสงบและสูตรการรักษาของแพทย
ไมลมเหลว
5. สอนและสาธิตการใชปรอทวัดอุณหภูมิรางกายเพื่อใหผูปวยสามารถประเมินภาวะไขของตนเองไดถูกตอง
เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิรางกาย 38.00 องศาเซลเซียสผูปวยจะเกิดภาวะติดเชื้อ
ประเมินผลการพยาบาล
ผูปวยและครอบครัวมีความรูเกี่ยวกับการดําเนินของโรค สามารถบอกแผนการรักษาของแพทยได บอกวิธีการ
ดูแลตนเองหลังไดรับยาเคมีบําบัดได วัดอุณหภูมิรางกายไดถูกตองบอกวิธีการใชยา การสังเกตอาการขางเคียงได
ถูกตอง บอกสถานพยาบาลใกลบานที่จะใหการชวยเหลือในขณะมีอาการฉุกเฉินได บอกอาการและอาการแสดงที่ตอง
มาตรวจกอนนัดได บอกวันและสถานที่ที่ตองไปพบแพทยตามนัดไดถูกตอง
วิจารณ
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเปนโรคที่พบไดบอยใน 10 อันดับแรกของโรคมะเร็ง หากผูปวยไดรับการรักษาไมทัน
จะทําใหเสียชีวิตในระยะเวลาที่รวดเร็วโดยเฉพาะผูปวยที่เปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน โดยสาเหตุที่แทจริงยัง
ไมทราบแนชัด แตมีปจจัยเสี่ยงหลายอยาง ไดแก พันธุกรรม Radiation สารเคมี การไดรับยาเคมีบําบัดชนิด alkylating
agents มีโรคทางระบบโลหิตวิทยามากอน เชน MDS, Aplastic anemia, Multiple myeloma เปนตน1 การวางแผน
รักษาขึ้นอยูกับการแบงระยะของโรค เปาหมายของการรักษา คือ การไมหายอยางสมบูรณโดยคงไวซึ่งการทําหนาที่
ของไขกระดูกตามปกติ 6 ประวัติและการตรวจรางกายขั้นตนจะชวยเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินภาวะแทรกซอน
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ที่จะเกิดขึ้น ความรุนแรง และความยาวนานของอาการทางคลินิกของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเปนขอมูลที่สําคัญที่ตอง
รวบรวม การติดตามเฝาระวัง คนหาปญหาที่จะเกิดขึ้นกับผูปวยอยางตอเนื่อง และมีการรายงานที่มีประสิทธิภาพ
สงผลใหการพยาบาลเปนไปอยางเหมาะสม ปองกันไมใหโรคดําเนินตอไปถึงขั้นรุนแรง ซึ่งจะชวยลดภาวะแทรกซอน
ที่จะเกิดตามมาได 10 สําหรับกรณีศึกษารายนี้อายุ 34 ป ไมทราบสาเหตุของการเกิดโรคแตจากการซักประวัติ พบวามี
อาการทางคลินิกที่ยาวนานเนื่องจากมีเลือดออกตามไรฟนเปนๆหายๆมาประมาณ 1 เดือน เมื่อเขามารับการรักษาใน
โรงพยาบาล การไดรับการดูแล และการวินิจฉัยที่รวดเร็วภายใน 2 วัน ชวยใหผูปวยไดรับการรักษาที่รวดเร็ว
กระบวนการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสามารถใหการดูแลปญหาที่สําคัญ คือ ภาวะเลือดออก และภาวะซีด นอกจากนี้
การติดตามเฝาระวังยังชวยลดอันตรายจากภาวะแทรกซอนจากการติดเชื้อเนื่องจากการมีเม็ดเลือดขาวผิดปกติได
ทันทวงที ดังนั้นผูปวยจึงสามารถจําหนายออกจากโรงพยาบาลไดอยางปลอดภัยไมเกิดภาวะแทรกซอน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการสงตอ เพื่อการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง โดยมีการเยี่ยมบานติดตามผล
การรักษาเปนระยะ
2. ควรมีการใหความรูแกผูปวยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยูบานโดยอาจจัดทําในรูปแบบของ
แผนพับ การสอนเปนรายบุคคล สื่อวีดีทัศน แผนทําโครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผูปวยที่ไดรับยา
เคมีบําบัด
3. พัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ ประสบการณตามสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และสมรรถนะเชิงเทคนิคของ
บุคคลากรทางการพยาบาลเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการดูแลผูปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบ
ไมอีลอยดอยางมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยดในระบบเครือขายบริการ
สถานบริการสาธารณสุขในระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ระดับอําเภอ จังหวัด
บทสรุป
การดูแลผูปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันมีความสําคัญยิ่งเนื่องจากหากผูปวยไดรับการรักษาไมทัน
จะทําใหเสียชีวิตในระยะเวลาที่รวดเร็ว นอกจากนี้โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันยังสงผลกระทบตางๆ เชน
ผลกระทบทางดานรางกาย ผลกระทบทางดานจิตใจ ผลกระทบทางดานสังคม รวมถึงภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น
ไดแก ภาวะติดเชื้อ ซึ่งเปนภาวะแทรกซอนที่สําคัญที่ทําใหผูปวยเสียชีวิตได ดังนั้นพยาบาลที่มีบทบาทในการดูแล
ผูปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องของโรคและการรักษาของผูปวย
ตลอดจนความรูความเขาใจในความเครียดของบุคคลและตองมีทักษะในการตอบสนองความตองการของผูปวยทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และเศรษฐกิจชวยบรรเทาทุกข ใหกําลังใจเพื่อใหผูปวยอดทน แกไข และเผชิญกับ
ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นอยางมีคุณภาพ
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การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการผาตัดทําทางระบายน้ําของลูกตารวมกับการใชไมโตมัยซินซี
ในผูปวยตอหิน : กรณีศึกษา
Nursing Care of Patients with glaucoma receiving Trabeculectomy
with Mitomycin C : A Case study
สุจิตรา เกษทรัพย.ปพส ,*

Abstract
Glaucoma is a significant problem of visibility disease which is the second cause of blindness. It is
gradually progressive disorder with minimal pain and without warning sing. It causes permanently most common
damage individual visibility. This makes glaucoma a severe disease. Patients was a 63 years old man admitting to
the hospital for Trabeculectomy with Mitomycin C surgery. Nurses provided 3 stages of operative nursing care plan
including pre-operative, intra operative and post-operative period followed by 5-FU injection. The patient was
finally discharged from the hospital without any complications with effective nursing cares provided by nurses.
Key word : Glaucoma Trabeculectomy Mitomycin C

* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค
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บทคัดย่อ
ต้อหิ น (Glaucoma) เป็ นโรคทางตาทีสําคัญ การดําเนิ นโรคเป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไป ไม่ค่อยมีอาการเจ็บปวด
ใดๆ แต่เมือปรากฏอาการขึนแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เป็ นสาเหตุสาํ คัญของสภาวะตาบอด เป็ นอันดับ 2
รองจากโรคต้อกระจก แต่มีความรุ นแรงมากกว่าเพราะเป็ นการสู ญเสี ยสายตาอย่างถาวร อีกทังยังเป็ นโรคทีไม่มีอาการ
ใดๆ จึงจัดได้วา่ เป็ นโรคอันตรายมาก โดย 9 ใน 10 กรณี ศึกษาเป็ นผูป้ ่ วยชายไทยวัยสู งอายุ อายุ 63 ปี มาโรงพยาบาล
ด้วยแพทย์นดั มาผ่าตัดต้อหิ นตาขวา แพทย์ให้การรักษาโดยทําการผ่าตัดทําทางระบายนําในตาร่ วมกับการใช้ไมโตมัย
ซินซี (Trabeculectomy with Mitomycin C) ให้การพยาบาลตามแนวทางการผ่าตัด โดยมี 3 ระยะ คือ ระยะก่อนผ่าตัด
ระยะผ่าตัด ระยะหลังผ่าตัด และให้การรักษาต่อด้วยการฉี ดยา 5 – FU จากการศึกษานีได้รับการพยาบาลอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพตามระยะของการผ่าตัด ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยสามารถจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยปราศจาก
ภาวะแทรกซ้อน
คําสํ าคัญ : ต้อหิน การผ่าตัดทําทางระบายนําของลูกตา ไมโตมัยซินซี
บทนํา
ต้อหิ น (Glaucoma) เป็ นโรคทางตาทีสําคัญ การดําเนินโรค เป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไป ไม่ค่อยมีอาการเจ็บปวด
ใดๆ แต่เมือปรากฏอาการขึนแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้1 จากการสํารวจสภาวะตาบอด และโรคทีเป็ นสาเหตุ
สําคัญในประเทศไทย ปี 2549 พบว่า โรคต้อหิน เป็ นสาเหตุสาํ คัญของสภาวะตาบอด คิดเป็ นร้อยละ 9.8 เป็ นอันดับ 2
รองจากโรคต้อกระจก2 แม้จะเป็ นอันดับทีสองแต่มีความรุ นแรงมากกว่าเพราะเป็ นการสู ญเสี ยสายตาอย่างถาวร อีกทัง
ยังเป็ นโรคทีไม่มีอาการใดๆ จึงจัดได้วา่ เป็ นโรคอันตรายมาก โดย 9 ใน 10 ของผูป้ ่ วยต้อหิ นไม่ทราบว่าตนเองเป็ นโรค
ต้อหิ น ในปั จจุบนั จากการสํารวจในประเทศไทยคาดว่ามีประชากรทีเป็ นต้อหิ นประมาณ 800,000 คนทัวประเทศ 3
จากสถิติ 5 อันดับโรคของแผนกผูป้ ่ วยนอกตา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ในปี งบประมาณ 6 มีจาํ นวนผูป้ ่ วย
ต้อหิ น ทีเข้ารับการรักษาในแผนกจํานวน 2,211 ราย มีผปู ้ ่ วยทีเข้ารับการผ่าตัด จํานวน 78 ราย และปี งบประมาณ 7
มีจาํ นวนผูป้ ่ วยต้อหิน 2,271 ราย และมีผปู ้ ่ วยทีได้รับการผ่าตัด 121 ราย โรคต้อหิ นเป็ นกลุ่มของโรคทีมีรอยโรคบริ เวณ
ประสาทตา โดยมีความดันตาสู งเป็ นปัจจัย เสี ยงทีสําคัญทีทําให้เกิดโรค จนส่ งผลให้เกิดความ ผิดปกติของขัวประสาท
ตาร่ วมกับการเกิดการสู ญเสี ย ลานสายตา มีผลให้การมองเห็นสู ญเสี ยไป ดังนัน เป้ าหมายในการรักษาคือการลดความ
ดันตา ซึงทําได้ โดยการใช้ยาทีช่วยส่ งเสริ มการระบายออกของนําหล่อเลียงลูกตา( aqueous humor) และ / หรื อลดการ
สร้างนําหล่อเลียงลูกตา ซึ งอยูใ่ นรู ปของยาหยอดตาหรื อยาชนิด รับประทาน หรื อใช้ ทังสองอย่างร่ วมกันเมือใดก็ตามที
ให้ยาเต็มทีแล้วยังไม่สามารถควบคุมความดันตาให้อยูใ่ นเกณฑ์ปลอดภัยได้ การรักษาทีต้องทําต่อไปคือ การรักษาโดย
ใช้แสงเลเซอร์ หรื อการผ่าตัดเพือเพิมการ ระบายนําหล่อเลียงลูกตาหรื อลดการสร้างนําเลียงลูกตา 1 แม้วา่ การสู ญเสี ย
สายตาจากต้อหิ นจะเป็ นการสู ญเสี ยแบบถาวร แต่การคุมความดันตาให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสมถือเป็ นการรักษาทีสําคัญ
มากในการจะหยุดหรื อชะลอการดําเนินของโรค 3
บทบาทของพยาบาลในการดูแลต้อหิ น คือ การช่วยเหลือผูป้ ่ วยในการลดความทุกข์ทรมานจากผลข้างเคียง
ของการรักษา การปรับตัวต่อการรักษา การปรับตัวต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึน ดังนันพยาบาลผูด้ ูแลผูป้ ่ วยต้อหิ น
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื องของโรค และการรักษาของผูป้ ่ วย ตลอดจนความรู ้ความเข้าใจในการเผชิ ญกับ
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การสู ญเสี ยทางตาของบุคคล และต้องมีทกั ษะในการตอบสนองความต้อง การของผูป้ ่ วยทังด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และเศรษฐกิจช่วยบรรเทาทุกข์ ให้กาํ ลังใจเพือให้ผปู ้ ่ วยอดทน แก้ไข และเผชิญกับปั ญหาต่างๆทีเกิดขึนอย่างมี
คุณภาพ4
คําจํากัดความ
ต้ อหิน (Glaucoma) เป็ นอาการของโรคตาทีเกิดจากความดันภายในลูกตาสู งผิดปกติ เป็ นผลให้ประสาทตา
กระทบกระเทือน และสู ญเสี ยการมองเห็น ภายในลูกตาจะมีของเหลว (Aqueous) ทีเป็ นวุน้ ซึงจะมีการหมุนเวียน
ถ่ายเทอยูเ่ สมอ โดยนําวุน้ นีจะไหลออกจากดวงตาไปตามท่อทีอยูม่ ุมหัวตา เพือกลับคืนสู่ กระแสโลหิ ต หากร่ างกาย
ผลิตนําวุน้ มากเกินไป หรื อระบบระบายทํางานตํากว่าปกติ จะมีผลทําให้ความดันในดวงตาพุง่ สู งขึน4
อุบัติการณ์
มีการคาดการณ์วา่ มีผปู ้ ่ วยโรคต้อหิ นทัวโลกเพิมขึนจาก 60.5 ล้านคน ในปี 2553 เป็ น 79.6 ล้านคนและปี 2563
จะมีผตู ้ าบอดทังสองข้างจากโรคนีถึง 11.1 ล้านคน5 สําหรับประเทศไทยข้อมูลจากสถิติสาธารณสุ ข ปี 2555 พบผูป้ ่ วย
โรคต้อหิ นทัวประเทศ 17,687 ราย ชายหญิงพอๆ กัน พบมากสุ ดทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,831 ราย ภาคกลาง
4,352 ราย กรุ งเทพมหานคร 3,486 ราย ภาคเหนือ 3,084 ราย และภาคใต้ 1,934 ราย โดยในคนปกติทวไปที
ั
อายุ 40 ปี
ขึนไป มีโอกาสเป็ นโรคต้อหินประมาณร้อยละ 1 ส่ วนผูท้ ีเป็ นโรคเบาหวานมีโอกาสเป็ นต้อหิ นมากถึง ร้อยละ 5-7
หรื อมากกว่าคนปกติ 5-7 เท่าตัว แนวโน้มผูป้ ่ วยโรคนีจะมากขึนตามจานวนผูป้ ่ วยเบาหวาน ซึ งขณะนีไทยมีประมาณ
3.5 ล้านคน
สาเหตุ
ความผิดปกติของความดันภายในลูกตาเป็ นสาเหตุหลักทีก่อให้เกิดการลุกลามของต้อหิ น ภายในลูกตา จะมี
ส่ วนเรี ยกว่า ช่องด้านหน้าของลูกตา (Anterior Chamber) ซึ งมีตาํ แหน่งอยูห่ ลังกระจกตา แต่อยูห่ น้าม่านตา และภายใน
ช่องนีมีของเหลว ทีเรี ยกว่า Aqueous humor บรรจุอยูเ่ ต็ม ของเหลวนี จะท้าหน้าทีนํา ออกซิเจน และสารอาหารทีจําเป็ น
ไปหล่อเลียงเนือเยือบริ เวณใกล้เคียง ซึ งทัวไปแล้วอัตราการสร้างของเหลวนี จะสมดุลพอดีกบั อัตราการไหลออก เราจึง
มีระดับความดันภายในลูกตาทีปกติ แต่ในสภาวะทีเป็ นต้อหิ น ของเหลวนีจะไหลออกจากลูกตาด้วยอัตราทีน้อยลง จน
ทําให้ระดับความดันภายในลูกตาเพิมสู งขึนเรื อยๆ อย่างช้าๆ และต่อเนื อง ซึ งถ้าเพิมขึนเป็ นเวลานาน จะส่ งผลให้ขวั
ประสาทถูกทําลาย จนถึงขันสู ญเสี ยการมองเห็น4
อาการและอาการแสดง
เนืองจากโรคต้อหิ นมีการดําเนินอย่างช้า ๆ ความดันในลูกตาค่อย ๆ เพิมขึน ดังนันผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จึงไม่มี
อาการนอกจากผูป้ ่ วยแบบเฉี ยบพลันจะมีอาการมองเห็นภาพไม่ชดั เมือมองแสงไฟจะมองเห็นเป็ นรุ ้งกินนําเป็ นวงๆ
ปวดตา หรื อปวดศีรษะ พบได้ทุกช่วงอายุ คนทีมีโอกาสเป็ นมากขึนได้แก่ผมู ้ ีอายุ 60 ปี ขึนไป ผูท้ ีมีประวัติครอบครัว
เป็ นโรคต้อหิ น และผูป้ ่ วยเบาหวาน อาการของโรคต้อหิ นจะแบ่งออกตามชนิดของโรคได้ดงั นี คือ 4
1. ต้อหิ นแบบมุมเปิ ด เป็ นชนิ ดทีพบบ่อยทีสุ ด เกิดจากการไหลเวียนของนําหล่อเลียงตาอุดตันทําให้ความดัน
ในลูกตาสู งขึนผูป้ ่ วยจะไม่มีอาการ ไม่มีสัญญาณเตือน หากไม่พบอาการก็จะมีการเสื อมของสายตา
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2. ตอหินแบบมุมปด พบไมบอย เกิดเมื่อมุมระหวาง มานตาและกระจกตาแคบ ตอหินชนิดนี้จะมีอาการแบบ
เฉียบพลันเนื่องจากมีการอุดตันของทอระบายน้ําตาทําใหความดันในลูกตาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ผูปวยจะมีอาการปวด
ตา ปวดศีรษะ คลื่นไสอาเจียน เห็นแสงเปนสายรุงรอบดวงไฟและตามัวลง ซึ่งถามีอาการเหลานี้ตองรีบมารักษาเพราะ
จะทําใหเกิดการทําลายประสาทตาไดการรักษามักจะตองผาตัด
3. ตอหินที่เกิดจากสาเหตุอื่นเชน การอักเสบของตา การไดรับอุบัติเหตุ โรคเบาหวาน หรือการไดรับยา เชน
ยากดภูมิคุมกัน อาการของโรคตอหินชนิดนี้จะไมรุนแรง 4
การวินิจฉัย
1. การตรวจความดันในลูกตา (Tonometry) เปนการวัดความดันลูกตาซึ่งคาปกติเทากับ 12-22 มิลลิเมตรปรอท
2. การตรวจประสาทตาและจอรับภาพ (Ophthalmoscope) เปนการใชเครื่องมือสองเขาไปในตาเพื่อตรวจดู
ประสาทตา อาจตองใชยาหยอดขยายมานตาเพื่อใหการตรวจไดงายมากขึ้น ผูปวยที่เปนตอหินเรื้อรังจะพบวา
เสนประสาทตามีสีซีดและมีขนาดใหญ
3. การตรวจลานสายตา (Perimeter) เปนการตรวจลานสายตาของผูปวยกลาวคือ การมองเห็นของคนปกติ
สามารถมองเห็นไดมุมกวาง แตผูปวยที่เปนโรคตอหินพื้นที่การมองจะแคบลงวิธีการตรวจจะใหผูปวยมองตรงแลวจะมี
หลอดไฟหรือแสงสวางวางในตําแหนงที่ตางกันและใหผูปวยบอกวามองเห็นในตําแหนงใดบาง แพทยจะจดจํา
ตําแหนงที่เห็นเพื่อตรวจสอบวาลานสายตาแคบกวาปกติหรือไม
4. การตรวจมุมของกลามเนื้อ iris กับ cornea (Gonioscopy) เปนการตรวจเพื่อใหสามารถบอกวาเปนตอหิน
ชนิดใด โดยแพทยจะหยอดยาชาและเอาเครื่องมือที่ใชตรวจติดกับตาซึ่งจะมีกระจก แพทยสามารถมองเห็นวาเปน
มุมเปดหรือมุมปด 3
การรักษา
หลักการรักษา คือลดความดันตา เพราะเปนปจจัยเสี่ยงเพียงอยางเดียวที่ควบคุมได การลดความดันในลูกตานั้น
มี 3 วิธีหลัก ๆ คือ
1. การรักษาโดยการใชยา
การรักษาโดยการใชยานั้นเปนการรักษาที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากเปนวิธีที่งายและปลอดภัย โดยออกฤทธิ์
เสริมการระบายของน้ําหลอเลี้ยงภายในลูกตา ความดันภายในลูกตาลดลงได และออกฤทธิ์โดยการลดการสรางของน้ํา
หลอเลี้ยงลูกตา3
2. การรักษาโดยการยิงแสงเลเซอร
การยิงแสงเลเซอร เปนการรักษาที่ทําไดโดยงาย รวดเร็วใชระยะเวลาประมาณ 15 – 20 นาที ไมเจ็บ ไมตองฉีด
ยาชา การยิงเลเซอรมีวัตถุประสงค เพื่อลดความดันตาในทั้งตอหินชนิดมุมเปด และมุมปด แสงเลเซอรที่ใชในการรักษา
มีหลายชนิด ในตอหินมุมเปดการยิงแสงเลเซอรเปนการยิงที่บริเวณทอระบายน้ําโดยตรง เพื่อเปดทอใหกวางขึ้นคลาย
กับการลอกทอน้ํา สวนการยิงในตอหินมุมปดนั้นจะทําเพื่อใหมุมของชองระบายน้ําเปดกวางขึ้น 6
3. การรักษาโดยการผาตัด
การรักษาดวยการผาตัด ในปจจุบันแพทยนิยมที่จะรักษาดวยวิธีการผาตัด เนื่องจากประสบผลสําเร็จ ในการ
รักษา วิธีนี้เหมาะสําหรับผูปวยที่เปนตอหินชนิดมุมปด หรือในรายที่รักษาดวยยาแลวไมไดผลหรือมีผลขางเคียงของยา

»‚·Õè 18 ©ºÑº·Õè 2 ¡Ã¡®Ò¤Á - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

อาจจะใชยาชาเฉพาะที่หรือใหยาระงับความรูสึกทั่วรางกาย ขึ้นอยูกับดุลพินิจของจักษุแพทย วิธีการผาตัดที่นิยมมาก
ที่สุดคือ การทําทางเดินระบายน้ําในตารวมกับการใชไมโตมัยซินซี (Trabeculectomy with Mitomycin C) ขอดีของวิธีนี้
คือ มีรอยพับของเปลือกตาขาว (sclera flap) อยูทางดานนอกของรูเปด (fistula)ปองกันไมใหน้ําหลอเลี้ยงในตา
(aqueous humor) ไหลออกมามากเกินปกติชวยใหความแข็งแรงกับตาขาวบริเวณนั้น และลดการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้น
หลังผาตัด การผาตัดอาจไดผลไมดีนักเนื่องจากมีการอุดตันบริเวณแผลผาตัดจากเนื้อเยื่อพังผืด (fibrosis) ของเนื้อเยื่อ
บนตาขาว (episcleral) จึงมีการใชยาในกลุมตานเมตะบอไลท ชวยลดการเกิดเนื้อเยื่อพังผืดตามธรรมชาติ ยาที่ใชเชน
Mitomycin C และ 5 fluorouracil7 Mitomycin C เปนยากลุม quinine, carbonate และ aziridine มีผลลดการสรางเสนใย
และลดการเจริญเติบโตของเซลล ในการผาตัดตาใชผสมในความเขมขน 0.1 – 0.5 mg/ml ชุบฟองน้ําเล็ก ๆ วางบนตา
ขาวใตเยื่อบุตาที่เลาะไวประมาน 3 นาที กอนที่จะทําการเจาะตาขาว เพื่อไมใหน้ํายาเขาไปในชองดานหนา มานตาแลว
ลางออกดวยสารน้ําที่ใชลางตา มีผลทําใหยับยั้งการเจริญเติบโตหรือยับยั้งการสรางเสนเลือดที่จะงอกใหมในลูกตาซึ่ง
เปนสาเหตุทําใหเกิดการอุดตันที่จอประสาทตา ทําใหความดันในลูกตาสูง ยานี้มีคาครึ่งชีวิตประมาณ 1 ชั่วโมง และจะ
ถูกขับออกทางน้ําดีหรือปสสาวะ อาการขางเคียงของยาไดแก คลื่นไสอาเจียน เบื่ออาหาร ทองเสีย บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในหองผาตัดตองระมัดระวังในการใชยาโดยสวมถุงมือ เสื้อกาวน หนากากอนามัย และแวนตาเพื่อปองกันการสัมผัส
กับยาโดยตรง และทิ้งขวดยาโดยใสถุงสีแดงเขียนขางถุงใหชัดเจนวา ยาเคมีบําบัดมีพิษอันตรายกอนสงเพื่อทําลาย3
การพยากรณโรค
การพยากรณโรคในโรคตอหินขึ้นกับชนิด/สาเหตุของโรคตอหินที่มีหลากหลาย จึงแตกตางกันไดมากในแต
ละบุคคล ตั้งแตมีโอกาสรักษาไดหาย เชน กรณีเปนตอหินชนิดทุติยภูมิไปจนถึงไมมีโอกาสรักษาไดหาย เชน ในกรณี
เปนตอหินแตกําเนิด เปนตน ดังนั้นแพทยผูรักษาเทา นั้นที่จะเปนผูใหการพยากรณโรคของผูปวยได
กรณีศึกษา
ผูปวยชายไทยวัยสูงอายุ อายุ 63 ป เขารับการรักษาโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ เมื่อ 18 กรกฎาคม 2557
ดวยแพทยนัดผาตัดตอหิน เพื่อผาตัดทําทางระบายน้ําในตา รวมกับการใชไมโตมัยซิน ซี ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557
ผูปวยมีโรคประจําตัว คือ ความดันโลหิต เบาหวาน ปฏิเสธการแพยา และอาหาร เคยไดรับการผาตัดตอกระจกมากอน
สัญญาณชีพแรกรับ ความดันโลหิต 207/64 mmHg ชีพจร 78 ครั้ง/นาที หายใจ 20 ครั้ง/นาที อุณหภูมิรางกาย 37 องศา
เซลเซียส ผูปวยรูสึกตัวดี ชวยเหลือตัวเองไดดี การใหขอมูลผูปวยเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยลดความวิตกกังวลดานจิตใจ
เมื่อผูปวยเขารับการรักษาในหอผูปวยตา หู คอ จมูก วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ไดไปเยี่ยมผูปวยที่หอผูปวยเพื่อ
แนะนําตัว และสรางสัมพันธภาพกับผูปวย รวมทั้งแนะนําวิธีการปฏิบัติตัวกอนผาตัด สิ่งแวดลอมที่พบในหองผาตัด
การปฏิบัติตัวขณะทําผาตัด เปดโอกาสใหผูปวยซักถาม และระบายความรูสึกเพื่อคลายความวิตกกังวล ระยะผาตัด
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 9.00 น. รับผูปวยจากหอผูปวยมาหองผาตัดชั้น 2 เมื่อผูปวยมาถึงหองรอผาตัด
สอบถามชื่อ นามสกุล หัตถการ ตําแหนงผาตัด ดูปายขอมือผูปวย เวชระเบียนผูปายในใหตรงกัน ตรวจสอบยาและ
เวชภัณฑที่มากับผูปวยเพื่อเตรียมความพรอมกอนการผาตัด ประเมินสภาพอาการทั่วไป วัดสัญญาณชีพ พูดคุยเพื่อ
คลายความวิตกกังวล จัดเตียงราบรับผูปวยใหเหมาะสมกับหัตถการ ดูแลใหผูปวยปสสาวะกอนเขาหองผาตัดอยาง
ใกลชิดเนื่องจากผูปายอาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย เคลื่อนยายผูปวยเขาหองผาตัดเวลา 11.45 น. ผาตัดเสร็จเวลา 13.10 น.
ทําความสะอาดรอบดวงตาซายดวยน้ําสะอาด ปายยาฆาเชื้อ ปดตาดวยผากอสและครอบตาดวยที่ครอบตาพลาสติก
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ประเมินสภาพผูปวยและเคลื่อนยายผูปวยกลับหอผูปวย รายงานอาการเพื่อสงตอการดูแลผูปวยกับพยาบาลประจํา
หอผูปวย และสงผูปวยเวลา 13.15 น. รวมเวลาในการผาตัด 1 ชั่วโมง 10 นาที ระยะหลังผาตัด วันแรก 19 กรกฎาคม
พ.ศ.2557 ผูปวยรูสึกตัวดีไมมีการปวดแผล ตาขางขวาไมมีสารคัดหลั่งออกจากแผล ไมมีอาการคลื่นไสอาเจียนจาก
อาการขางเคียงของยาไมโตมัยซิน ซี ผูปวยสามารถพักผอนได รับประทานอาหารไดดี ใหคําแนะนําการดูแลแผลผาตัด
ที่ตาขางขวาใหแกผูปวยในเรื่องการเช็ดตา การหยอดยา การปายตา สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เชนการเบงถายอุจจาระ หรือไอ
จามแรงๆเพราะจะไปเพิ่มแรงดันในลูกตา อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย วันที่ 2 หลังผาตัด 20 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ผูปวยไมมีอาการปวดแผล แผลผาตัดไมมีสารคัดหลั่งออกมา รับประทานอาหาร และพักผอนไดตามปกติ สีหนา
สดชื่นขึ้น จักษุแพทยเปดตา และตรวจวัดความดันในลูกตาพบวาปกติจึงอนุญาตใหผูปวยกลับบานได ใหคําแนะนํา
แกผูปวยใหมาตรวจตามนัด การหยอดตา สังเกตอาการผิดปกติที่ควรพบแพทยกอนถึงวัดนัดและปฏิบัติตามคําแนะนํา
อยางเครงครัด
การพยาบาลผูปวยผาตัดโรคตอหินดวยการทําทางระบายน้ําในตารวมกับการใชไมโตมัยซินซี ( Trabeculectomy with
Mitomycin C)
การพยาบาลที่ใหกับผูปวยผาตัดโรคตอหินดวยการทําทางระบายน้ําในตารวมกับการใชไมโตมัยซินซี
(Trabeculectomy with Mitomycin C) แบงออกเปน 3 ระยะคือ
1. การพยาบาลระยะกอนผาตัด
ในระยะนี้เปนระยะเตรียมความพรอมกอนการผาตัด ผูปวยจะตองมีความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
พยาบาลผาตัดจึงมีบทบาทสําคัญในการเยี่ยมผูปวยกอนผาตัด เพื่อสรางสัมพันธภาพคลายความวิตกกังวลใหผูปวยดวย
การใหขอมูลเกี่ยวกับโรค การรักษา การผาตัด ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ สิ่งแวดลอมในหองผาตัด การแตงกายของ
บุคลากรในหองผาตัด การปฏิบัติตัวกอนผาตัด การดูแลความสะอาดรางกาย การพักผอน แนะนําเรื่องการหายใจ
ในขณะผาตัด เปดโอกาสใหผูปวยซักถามและประเมินความรูสึกนอกจากนี้จะตองประเมินความพรอมทางดานรางกาย
ดวย เชนการติดตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การฉายรังสีปอด การตรวจคาความดันลูกตา เพื่อเตรียมความ
พรอมในระยะตอไป
2. การพยาบาลระยะผาตัด
ในระยะนี้เริ่มตั้งแตไปรับผูปวยจากหอผูปวยจนสงกลับหอผูปวย พยาบาลเขาไปทักทายผูปวย เพื่อลดความ
วิตกกังวล ตรวจสอบชื่อสกุลใหตรงปายขอมือ และเวชระเบียน สอบถามตําแหนงตาขางที่จะทําผาตัดใหตรงกับ
ใบขอมูลผาตัด ดูแลนําผูปวยเขาหองผาตัด ประเมินการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนการ
3. การพยาบาลระยะหลังผาตัด
ในระยะนี้จะตองประเมินสภาพอาการโดยทั่วไปสัญญาณชีพ ประเมินแผลผาตัด อาการปวดแผล อาการ
ขางเคียงของยา Mitomycin C และใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวหลังผาตัด และที่สําคัญที่สุดคือการปฏิบัติตัวเมื่อกลับ
บาน ผูปวยจะตองดูแลแผลอยางเครงครัด หยอดตาตามแพทยสั่ง และตองมาตรวจตามแพทยนัดอยางสม่ําเสมอ
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ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เมื่อผูปวยเขารับการรักษาในหอผูปวยตา หู คอ จมูก วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ไดไปเยี่ยมผูปวยที่
หอผูปวย เพื่อแนะนําตัวและสรางสัมพันธภาพกับผูปวย รวมทั้งแนะนําวิธีการปฏิบัติตัวกอนผาตัด สิ่งแวดลอมที่พบ
ในหองผาตัด การปฏิบัติตัวขณะทําผาตัด
2. ระยะผาตัดวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. รับผูปวยจากหอผูปวยมาหองผาตัดชั้น 2 เมื่อผูปวย
มาถึงหองรอผาตัดไดเขาไปทักทายผูปวย สอบถามชื่อ นามสกุล หัตถการ ตําแหนงผาตัด ดูปายขอมือเวชระเบียนผูปวย
ในใหตรงกัน ตรวจสอบยาและเวชภัณฑที่มากับผูปวยเพื่อเตรียมความพรอมกอนการผาตัดประเมินสภาพอาการทั่วไป
วัดสัญญาณชีพ ไดรับการผาตัดทําทางระบายน้ําในตารวมกับการใชไมโตมัยซิน ซี
3.ใหการพยาบาลผูปวยเปนเวลา 2 วัน ผูปวยอาการดีขึ้นตามลําดับ ไมเกิดภาวะแทรกซอนจากการผาตัดดูแลให
คําแนะนําเรื่องการปฏิบัติตัวหลังผาตัด การลางตา การอาบน้ํา
4. แพทยอนุญาตใหกลับบานได ดูแลใหคําแนะนําเรื่องปฏิบัติตัวเมื่อกลับบาน ทั้งดานสิ่งแวดลอม อาหารและ
การมาตรวจตามนัด
ขอวินิจฉัยการพยาบาลกรณีศึกษา
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 1 ผูปวยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับแผนการรักษา พยาบาล และการมองเห็นของผูปวย
หลังผาตัด
ขอมูลสนับสนุน
S : ผูปวยบอกวา “หลังผาตัดสายตาจะมองเห็นอยูใชมั้ย เหมือนตอนผาตัดตอกระจกหรือเปลา ”
O : ผูปวยแสดงสีหนาวิตกกังวล
วัตถุประสงคการพยาบาล เพื่อใหผูปวยและญาติคลายความวิตกกังวล
เกณฑการประเมินผลการพยาบาล
1. ผูปวยใหความรวมมือในการรักษา พักผอนไดมากขึ้น
2. ภรรยาและบุตรของผูปวย มีสีหนาแจมใสขึ้น และเขาใจในแผนการรักษาของแพทย
กิจกรรมการพยาบาล
1. สรางสัมพันธภาพที่ดี กับผูปวยดวยทาทีที่เปนมิตร และพรอมใหความชวยเหลือ
2. อธิบายใหผูปวย และญาติไดรับรูเกี่ยวกับโรค ขั้นตอนการผาตัดอยางสั้นๆ และงายๆ เปดโอกาสใหผูปวย
และญาติมีสวนรวมในการตัดสินใจ รับทราบขอมูลตามแผนการรักษาพยาบาล
3. ใหกําลังใจและความมั่นใจตามความเปนจริง เชน หลังผาตัดผูปวยจะตองเช็ดหนาแทนการลางหนาประมาณ
1 เดือน หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทําใหน้ําเขาตา เพื่อปองกันการติดเชื้อที่ตาขางผาตัด
4. แนะนําวิธีการผอนคลายความวิตกกังวล เชน การทําสมาธิ การบริหารการหายใจ การฟงเพลงเบาๆ
การสวดมนต
5. สงเสริมใหผูปวยนอนหลับพักผอนใหเต็มที่ ชวยเหลือใหผูปวยไดรับความสุขสบายมากที่สุดเทาที่ทําได
โดยจัดสิ่งแวดลอมใหสงบ ปราศจากสิ่งกระตุน เชน ผูคนพลุกพลาน แสงและเสียง
6. เปดโอกาสใหญาติหรือบุคคลในครอบครัวมีสวนรวมในการใหกําลังใจ และชวยเหลือผูปวย
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7. สังเกตความวิตกกังวล กลัว และติดตามความวิตกกังวลทั้งของผูปวยและญาติ ยอมรับสิ่งที่ญาติกังวล หวงใย
ใหขอมูลที่ญาติสงสัยหรือกังวล อธิบายใหบุคคลในครอบครัวหรือญาติเขาใจแผนการรักษาพยาบาล การผาตัด ของ
ผูปวยกอนและหลังการผาตัด เพื่อความรวมมือในการดูแลผูปวยและการเผชิญปญหาของผูปวย
8. ใหการพยาบาลโดยการเคารพสิทธิความเปนบุคคล และใหเกียรติผูปวยตลอดเวลาที่มีปฏิสัมพันธกับผูปวย
ประเมินผลการพยาบาลหลังไดรับคําอธิบาย ญาติและผูปวยคลายความวิตกกังวลลง สีหนาแจมใสขึ้น และเขาใจ
แผนการรักษา ผูปวยนอนหลับไดมากขึ้น
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 2 ผูปวยมีความตองการการเตรียมความพรอมในกอนผาตัดตอหิน
ขอมูลสนับสนุน
S : ผูปวยบอกวาไมทราบวิธีการปฏิบัติตัวกอนผาตัด
O : แพทยมีแผนการผาตัดตอหินแบบ trabeculectomy with mitomycin C RE วันที่ 19 กรกฎาคม 2557
เวลา 9.00 น.
วัตถุประสงคการพยาบาล เพื่อใหผูปวยมีความพรอมในการเขารับการผาตัด
เกณฑการประเมินผลการพยาบาล
1. ผูปวยสามารถบอกการปฏิบัติตัวกอนผาตัดไดถูกตอง
2. ผูปวยสามารถปฏิบัติตัวกอนผาตัดไดถูกตอง
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินความรู ความสามารถในการรับรูการปฏิบัติตัวกอนผาตัด พรอมใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวกอน
ผาตัด
2. การเตรียมความพรอมดานรางกาย อธิบายใหผูปวยรับทราบตอการเตรียมรางกายดังนี้
2.1 ดูแลความสะอาดรางกายทั่วไป เชน การตัดเล็บ
2.2 ดูแลสระผม ฟอกหนาดวย antiseptic อาบน้ําเชาวันทําการผาตัด
2.3 หลังรับประทานอาหารเชา ดูแลแปรงฟนบวนปากใหสะอาด
2.4 ดูแลใหถอดฟนปลอม และของมีคากอนไปหองผาตัด
2.5 ดูแลใหผูปวยถายปสสาวะกอนไปหองผาตัด
2.6 ตรวจสอบ / บันทึกผลการตรวจตางๆ เชนการแพยา
3. เตรียมความพรอมดานจิตใจ อารมณ สังคม และเศรษฐกิจ ดังนี้
3.1 ตอบขอซักถามผูปวย และญาติเกี่ยวกับเรื่องตางๆที่ทําใหไมสบายใจหรือกังวลใจดวยทาทางที่
เปนมิตร เชน กังวลเรื่องการดูแลลูกหลาน
3.2 แนะนําเรื่องการเผชิญความเครียด เชนการฝกการหายใจอยางมีประสิทธิภาพขณะที่มีผาคลุมหนา
ระหวางผาตัด การทําสมาธิ การฟงเพลงบรรเลงเบาๆ
ประเมินผลการพยาบาล
ผูปวยกอนผาตัดไดรับการเตรียมความพรอมดานรางกาย โดยแพทยไมมีคําสั่งตัดขนตาสามารถบอกวิธีการ
ปฏิบัติตัวไดถูกตอง และสงเขาหองผาตัดไดตามแผนการรักษาของแพทย
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ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที 3 ผูป้ ่ วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด : แผลผ่าตัดแยก มีเลือดออกในช่องหน้า
ของลูกตา มีความดันในลูกตาเพิมขึน
ข้ อมูลสนับสนุน
S:O : ผูป้ ่ วยได้รับการเคลือนย้ายจากเปลลงเตียงหลังการผ่าตัด
วัตถุประสงค์ การพยาบาล ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
เกณฑ์ การประเมินผลการพยาบาล
แผลผ่าตัดไม่แยก ความดันลูกตาอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ คือ 16 ± 3 มม.ปรอท ผูป้ ่ วยได้รับการจําหน่ายกลับบ้านได้
ตามแผนการรักษา
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประคองศีรษะขณะเคลือนย้ายผูป้ ่ วย เปลทีเข็นควรเข็นช้าๆไม่ชนสิ งหนึงสิ งใด
2. จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยรู้สึกสบาย หลีกเลียงการนอนตะแคงด้านผ่าตัด พลิกตะแคงตัวอย่างช้าๆ นอนราบ ไม่หนุน
หมอน 4 ชัวโมง
3. แนะนําการกระทําทีทําให้เกิดการกระทบกระเทือน ควรหลีกเลียง เช่น
3.1 การกลอกตาอย่างรวดเร็ ว โดยเผลอหันตามเสี ยงเรี ยกของพยาบาลและญาติ
3.2 การแปรงฟัน หรื อหวีผม ใช้การบ้วนปากบ่อยๆแทน
3.3 การสระผมด้วยตนเองเปลียนเป็ นการนอนสระผม ห้ามเกาแรงๆ
3.4 การไอ จามแรงๆ การเบ่งถ่ายอุจจาระ
3.5 การก้มหน้าตํากว่าเอว การยกของหนัก
4. ดูแลปิ ดตาแบบแน่นขนาดพอดี เพือกดบริ เวณ filering bleb ไม่ให้นาเอเควี
ํ
ยสรัวออกจากช่องม่านตามาก
เกินทําให้ช่องหน้าม่านตาไม่ตืน เพราะผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดมักมีช่องม่านตาตืนเพราะ bleb ทีอยูใ่ ต้เยือบุตา อาจจะใหญ่
เกินไป
5. ดูแลสิ งแวดล้อมให้ผปู ้ ่ วยมีการเคลือนไหวศีรษะน้อยทีสุ ด เช่น การวางโต๊ะข้างเตียง ควรไว้ขา้ งตาทีไม่มี
การผ่าตัด ดูแลห้องให้เงียบสงบปราศจากเสี ยงดัง ซึงเป็ นการกระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยกลอกตาตามเสี ยง
6. ช่วยเหลือขณะผูป้ ่ วยลุกจากเตียงป้ องกันการล้ม และแนะนําว่าอาจต้องให้ผปู ้ ่ วยเดินมากๆซึ งต่างจากการ
ผ่าตัดต้อกระจก
7. ตรวจสัญญาณชีพ สังเกตอาการผิดปกติ เช่น เลือดซึ มเปื อนผ้าปิ ดตา คลืนไส้ อาเจียน ปวดตามาก ควร
รายงานแพทย์ทราบ
8. อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจ ถ้าผูป้ ่ วยเกิดมี fibroblast ทําให้ bleb ไม่ form แพทย์จะฉีดยา 5 – FU เข้า
subconjunctiva ตรงกันข้ามกับบริ เวณทีทําผ่าตัดเพือยับยัง fibroblast ซึ งอาจต้องฉี ดติดต่อกันเป็ นระยะ 4 – 5 สัปดาห์
หลังผ่าตัด
ประเมินผลการพยาบาล
ผูป้ ่ วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ความดันลูกตา 5.9 มม.ปรอท ไม่มีอาการปวดตา ไม่มีคลืนไส้ อาเจียน
ได้รับการจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลในวันที 20 กรกฏาคม 2557 ตามแผนการรักษา และจากการติดตามผูป้ ่ วยที
แผนกผูป้ ่ วยนอกตา พบว่าผูป้ ่ วยได้รับการฉี ด 5 – FU ต่อในวันที 9 สิ งหาคม 2557
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ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 4 ผูปวยมีโอกาสเกิดภาวะไมสุขสบายเนื่องจากปวดตา ปวดเมื่อยตนคอ ปวดเมื่อยรางกาย
ขอมูลสนับสนุน
S : ผูปวยบอกวา ไมปวดตาแตปวดเมื่อยตามรางกายและตนคอเล็กนอย
O : ผูปวยหลังผาตัดตอหินแบบ trabeculectomy with mitomycin C RE
: หลังผาตัดถูกจํากัดกิจกรรมใหนอนหงายราบ 4 ชั่วโมง
วัตถุประสงคการพยาบาล เพื่อบรรเทาความไมสุขสบาย
เกณฑการประเมินผลการพยาบาล
1. ผูปวยไมปวดตา pain scale < 4 คะแนน
2. นอนหลับพักผอนได
กิจกรรมการพยาบาล
1. ดูแลประเมินอาการปวดตาตาม pain scale
2. ประเมินอาการไมสุขสบาย
3. ดูแลสอนเรื่องการเบี่ยงเบนความสนใจ เชน การนับเลขยอนไปมา 1- 10 การทําสมาธิจดจอกับลมหายใจ
เขา – ออก
4. แนะนําการนอนผอนคลาย ขยับแขนขาไดตามปกติ และนอนตะแคงไมทับตาขางที่ผาตัด
5. สังเกตการนอนหลับพักผอนของผูปวย
6. ดูแลสิ่งแวดลอมใหเงียบ และผอนคลาย
7. ดูแลใหยาลดความดันลูกตาตามแผนการรักษาของแพทย
ประเมินผลการพยาบาล
ผูปวยไมมีอาการปวดตาแตปวดเมื่อยตามตัวเล็กนอย pain scale 2 คะแนน นอนหลับพักผอนได มขอยาแกปวด
ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 5 ผูปวยมีโอกาสเกิดการติดเชื้อภายในลูกตา
ขอมูลสนับสนุน
S:O : ผูปวยหลังผาตัดตอหินแบบ trabeculectomy with mitomycin C RE ผูปวยพรองความรูการปฏิบัติตัว
เพื่อปองกันการติดเชื้อภายในลูกตาขางผาตัด
วัตถุประสงคการพยาบาล ผูปวยปลอดภัยไมเกิดภาวะติดเชื้อภายในลูกตา
เกณฑการประเมินผลการพยาบาล
1.ผูปวยมีความรูในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันการติดเชื้อ
2. อุณหภูมิรางกายอยูในเกณฑปกติ
3. ไมมีเปลือกตาบวม ไมบนปวดตามาก ไมมีขี้ตา ไมมีสารคัดหลั่งออกจากลูกตา
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินการติดเชื้อภายในลูกตา เชน มีขี้ตามาก เปลือกตาบวม ปวดตามาก มีสารคัดหลั่งออกจากลูกตา
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2. ล้างมือให้สะอาดทุกครังก่อนและหลังการให้การพยาบาล และให้การพยาบาลทีเกียวกับตาข้างทีผ่าตัดด้วย
หลักการปราศจากเชื อ (sterile technique)
3. แนะนําให้ใช้ผา้ ชุบนําเช็ดหน้าแทนการล้างหน้า และผ้าปิ ดตาไม่เปี ยกชืน
4. แนะนําผูป้ ่ วยห้ามเปิ ดตา ห้ามขยีตาข้างทีปิ ดไว้
5. ก่อนปิ ดผ้าปิ ดตา ต้องให้ผปู ้ ่ วยหลับตาก่อนปิ ดตาเสมอ มิฉะนันจะทําให้เกิดการถลอกของกระจกตา
(corneal abration) จากผ้าปิ ดตาดูดซับนําตาจนกระจกตาแห้ง
6. ดูแลเช็ดตาด้วยเทคนิค sterile ข้างทีทําผ่าตัดทุกวัน และหยอดตาตามแผนการรักษาของแพทย์
7. บันทึกสัญญาณชีพ ทุก 4 ชัวโมง (24 ชัวโมงหลังการผ่าตัด)
8. สังเกตอาการมีขีตามาก เปลือกตาบวม ปวดตามาก มีสารคัดหลังออกจากลูกตา ถ้ามีรีบรายงานแพทย์
ประเมินผลการพยาบาล
ผูป้ ่ วยมีความรู้ในการปฏิบตั ิตวั เพือป้ องกันการติดเชื อหลังผ่าตัดมีอุณหภูมิร่างกายอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ คือ
36.0 – 37.00 องศาเซลเซียส ผูป้ ่ วยไม่มีเปลือกตาบวม ไม่บ่นปวดตามาก ไม่มีขีตา ไม่มีสารคัดหลังออกจากลูกตา
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที 6 ผูป้ ่ วยมีความสามารถในการดูแลตนเองลดลงเนื องจากถูกปิ ดตาข้างทีทําผ่าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน
S : ผูป้ ่ วยบอกว่า “ตาข้างขวาถูกปิ ดทําให้ทาํ อะไรไม่คล่อง”
O : ผูป้ ่ วยถูกปิ ดตาข้างขวาไว้หลังผ่าตัดต้อหินแบบ trabeculectomy with mitomycin C RE
วัตถุประสงค์ การพยาบาล เพือให้ผปู ้ ่ วยได้รับการช่วยเหลือในการทํากิจกรรม และป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ
เกณฑ์ การประเมินผลการพยาบาล
. ผูป้ ่ วยมีร่างกายสะอาด ได้รับประทานอาหารและยาตามแผนการรักษาของแพทย์
. ผูป้ ่ วยไม่เกิดอุบตั ิเหตุขณะอยูโ่ รงพยาบาล
กิจกรรมการพยาบาล
. จัดสถานที และดูแลผูป้ ่ วยให้สะดวกต่อการรับประทานอาหาร การลุกนัง การเดิน สอนวิธีการดูแลตนเอง
. ช่วยเหลือ และดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้ทาํ ความสะอาดร่ างกาย ปาก และฟัน เปลียนเสื อผ้า
3. อธิ บายแผนการรักษาทุกครัง หลีกเลียงการใช้ภาษากาย
4. แนะนําการระวังอุบตั ิเหตุ โดยการยกเหล็กกันเตียงไว้ตลอดเวลาทีผูป้ ่ วยอยูบ่ นเตียง
5. แนะนําญาติเรื องการระวังอุบตั ิเหตุ
ประเมินผลการพยาบาล
ผูป้ ่ วยมีร่างกายสะอาด ได้รับการช่วยเหลือในการทํากิจกรรม ไม่เกิดอุบตั ิเหตุ ญาติสามารถช่วยเหลือผูป้ ่ วยใน
การทํากิจกรรม และการป้ องกันอุบตั ิเหตุได้
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที 7 ส่ งเสริ มการเตรี ยมความพร้อมก่อนกลับบ้าน
ข้ อมูลสนับสนุน
S:O : 1. ผูป้ ่ วยเป็ นผูส้ ู งอายุ 63 ปี เวลาหยอดตามีมือสันเล็กน้อย
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วัตถุประสงคการพยาบาล ญาติ และผูปวยสามารถดูแลตนเองได
เกณฑการประเมินผลการพยาบาล
1. ญาติและผูปวยสามารถบอกถึงการดูแลตนเองหลังการไดรับการผาตัดได
2 .ญาติและผูปวยบอกกิจกรรมที่ควรทําและหลีกเลี่ยงไดถูกตอง
3. บอกวิธีการใชยาหยอดตา การสังเกตอาการขางเคียงไดถูกตอง
4. บอกถึงอาการและอาการแสดงที่ตองมาพบแพทยกอนนัดได
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินความพรอมในการปฏิบัติตัว เมื่อกลับบาน เชน ความรูในการปฏิบัติตัวของผูปวยและญาติ
สภาพแวดลอม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
2. แนะนําผูปวยและญาติในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบานดังนี้
2.1 ความจําเปนในการหยอดยาอยางสม่ําเสมอ วิธีการใชยา การสังเกตผลขางเคียงของการใชยารักษา
ตอหินทั้งชนิดหยอด และรับประทาน บันทึกไวทุกครั้งเมื่อมีอาการและนํามาพบแพทยตามนัดทุกครั้ง
2.2 อาการเปลี่ยนแปลงทางตาที่ตองมาพบแพทย เชน ปวดตา ตาแดง น้ําตาไหล ตามัว เปนตน
2.3 จัดบานใหเปนระเบียบ มีแสงสวางมากพอ การเดินตองระวังเปนอยางมาก
2.4 การทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเอง แมการมองเห็นจะลดลง สวนใหญยังสามารถรับประทาน
อาหารไดตามปกติ
3. สอนผูปวยและญาติเรื่องการหยอดตา การเช็ดตา การรับประทานยาตามแผนการรักษา
4. ประเมินความรูหลังใหคําแนะนํา และใหผูปวยและญาติฝกปฏิบัติหลังการสอน แจกแผนพลับคําแนะนําการ
ปฏิบัติตัว เนนการหยอดตาอยางสม่ําเสมอ การเช็ดตา การรับประทานยา
5. เนนความสําคัญของการมาตรวจตามนัดทุกครั้ง และอาการผิดปกติที่มากอนนัด เชนความดันลูกตาสูงขึ้น ตา
มัวลง หรือตาอักเสบ เปนตน เพื่อการรักษาที่เหมาะสมและปองกันไมใหอาการของโรครุนแรง
6. ทําความเขาใจกับผูปวยและญาติ เรื่องการรักษาตอหินวาเปนโรคที่รักษาใหหายขาดไมได แตสามารถ
ควบคุมความดันลูกตาใหปกติได
ประเมินผลการพยาบาล
ผูปวยและครอบครัวสามารถบอกถึงการดูแลตนเองหลังการไดรับการผาตัดได บอกวิธีการใชยา การสังเกต
อาการขางเคียงไดถูกตอง บอกกิจกรรมที่ควรทําและหลีกเลี่ยงไดถูกตอง บอกอาการและอาการแสดงที่ตองมาตรวจ
กอนนัดได บอกวันและสถานที่ที่ตองไปพบแพทยตามนัดไดถูกตอง
วิจารณ
ตอหิน (Glaucoma) เปนโรคทางตาที่สําคัญ การดําเนินโรค เปนแบบคอยเปนคอยไป ไมคอยมีอาการเจ็บปวด
ใดๆ แตเมื่อปรากฏอาการขึ้นแลวไมสามารถรักษาใหหายขาดได เปนสาเหตุสําคัญของสภาวะตาบอด เปนอันดับ 2
รองจากโรคตอกระจก แตมีความรุนแรงมากกวาเพราะเปนการสูญเสียสายตาอยางถาวร อีกทั้งยังเปนโรคที่ไมมีอาการ
ใดๆ จึงจัดไดวาเปนโรคอันตรายมาก โดย 9 ใน 10 หลักการรักษาคือ ลดความดันในลูกตา ปองกันตาบอดโดยใหยา
หยอดตา ที่มีฤทธิ์ในการลดความดันในลูกตาและเพิ่มการไหลเวียนของน้ําในตา การใหยารับประทานและการผาตัด
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ทําทางระบายน้ําในตา รวมกับการใชยา Mitomycin C ซึ่งในปจจุบันเปนวิธีการรักษาที่ไดผลสําเร็จดีการเฝาติดตาม
อาการและอาการแสดงของภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นสามารถใหการดูแลและการพยาบาลเปนไปอยางเหมาะสม
ปองกันไมใหโรคดําเนินตอไปถึงขั้นรุนแรง ซึ่งจะชวยลดภาวะแทรกซอนที่จะเกิดตามมาได สําหรับกรณีศึกษารายนี้
อายุ 64 ป สาเหตุของการเกิดโรคนาจะเกิดการที่ผูปวยมีประวัติเปนโรคเบาหวาน และมีอายุมากกวา 60 ป เมื่อเขามารับ
การรักษาในโรงพยาบาลการไดรับการผาตัด และการดูแลตามระยะของการผาตัด ชวยใหผูปวยไดรับการรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ กระบวนการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสามารถปองกันภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นได คือ
ภาวะแทรกซอนหลังผาตัด ไดแก แผลผาตัดแยก มีเลือดออกในชองหนาลูกตา ดังนั้นผูปวยจึงสามารถจําหนายออกจาก
โรงพยาบาลไดอยางปลอดภัยไมเกิดภาวะแทรกซอน ตามแผนการรักษาของแพทย
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการสงตอเพื่อการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง โดยมีการเยี่ยมบาน ติดตาม
ผลการรักษาเปนระยะ
2. ควรมีการใหความรูแกผูปวยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยูบานโดยอาจจัดทําในรูปแบบของ
แผนพับ การสอนเปนรายบุคคล สื่อวีดีทัศน มีแผนทําโครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผูปวยผาตัด
โรคตอหินดวยการทําทางระบายน้ําในตารวมกับการใชไมโตมัยซินซี
3. พัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ ประสบการณตามสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และสมรรถนะเชิงเทคนิคของ
บุคคลากรทางการพยาบาลเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการดูแลผูปวยผูปวยผาตัดโรคตอหินดวยการทําทางระบาย
น้ําในตารวมกับการใชไมโตมัยซินซีอยางมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบการดูแลผูปวยผาตัดโรคตอหินดวยการทําทางระบายน้ําในตารวมกับการใชไมโตมัยซินซีใน
ระบบเครือขายบริการ สถานบริการสาธารณสุขในระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ระดับอําเภอ จังหวัด
บทสรุป
การดูแลผูปวยโรคตอหินมีความสําคัญยิ่งเนื่องจาก ทําใหผูปวยตาบอดไดหากไมไดรับการรักษาอยางรวดเร็ว
และตอเนื่อง การดําเนินของโรคจะเปนไปแบบชาๆ ผูปวยสวนใหญอาจไมมีอาการ โรคตอหินไมสามารรักษาใหหาย
ขาดได แตสามารถควบคุมได เมื่อแพทยวินิจฉัยวาเปนโรคตอหินและผูปวยตองเขารับการรักษาอยางตอเนื่องหลักการ
รักษา คือ ลดความดันในลูกตา ปองกันตาบอดโดยใหยาหยอดตา ที่มีฤทธิ์ในการลดความดันในลูกตา และเพิ่มการ
ไหลเวียนของน้ําในตา การใหยารับประทานและการผาตัดทําทางระบายน้ําในตารวมกับการใชยา Mitomycin C ซึ่งใน
ปจจุบันเปนวิธีการรักษาที่ไดผลสําเร็จดี ดังนั้นพยาบาลที่มีบทบาทในการดูแลผูปวยโรคตอหินอยางมีประสิทธิภาพ
จะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องของโรค และการรักษาของผูปวย และตองมีทักษะในการตอบสนองความตองการ
ของผูปวยทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และเศรษฐกิจชวยบรรเทาทุกข ใหกําลังใจเพื่อใหผูปวยอดทน แกไข
และเผชิญกับปญหาตางๆที่เกิดขึ้นอยางมีคุณภาพ
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¶Â³¶¶®¦´o¼·¡r
ªµ¦µ¦Ã¦¡¥µµ¨¶Â¡Á¡¦ ´¶ ¹Ê Á¡º°É Á¥Â¡¦n¨µµª·µµ¦ Â¨³Á}Áª¸Á°¨µµª·µµ¦
Â¨³µª·¥´ ¤¸ªµ¤¥·¸¦´ Á¦º°É µª·µµ¦ Â¨³µ¦¸Á¸¥É ª´µ¦Â¡¥rÂ¨³µµ¦» o¼ ¦³r³no´
Á¡º°É ¸¡¤· ¡rÄªµ¦µ¦ª¦³Á¦¸¥¤o´µ¤¶Â³¶°¥nµ¦·´Ê ¸Ê Á¡º°É ªµ¤³ªÂ¨³¦ªÁ¦ÈªÄµ¦¨¡·¤¡r
¹É ³Á}¦³Ã¥r¶®¦´Á¦¸¥¤ªµ¤ Á¡º°É ¨¡·¤¡rªµ¦µ¦¸¤É ¸ °ºÉ Á¸¥°ºÉ Ç oª¥¦³Á£ °ªµ¤
µ¦Á¦¸¥¤Â¨³no´
1. ¦³Á£ªµ¤
·¡ro ´ (original article)
Á}¦µ¥µ¨µ¦«¹¬µ oªoµ ª·¥´ ¸ÁÉ ¸¥É ª´¦³» £µ¡ Â¨³/®¦º°µ¦¡´µ¦³µµ¦» ª¦¦³°
oª¥¨¶´Áº°Ê Á¦º°É ´n°Å¸Ê º°É Á¦º°É  º°É o¼ ¡· r ´¥n°´Ê £µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬ ¶¶´ ¶ ª·¸ µ¦«¹¬µ
¨µ¦«¹¬µ ª·µ¦r °o ¥»· ··¦¦¤¦³µ« Â¨³Á°µ¦°oµ°· ªµ¤¥µª °Á¦º°É Å¤nª¦Á· ÒÑ ®oµ¡·¤¡r
ªµ¤ªª·µµ¦ (review article)
Á}ªµ¤¸É ª®¦º°¦ª¦ª¤ªµ¤¦oÁ¼ ¦º°É ÄÁ¦º°É ®¸É µªµ¦µ¦®¦º°®´º°nµÇ ´Ê ÄÂ¨³nµ¦³Á«
¦³°oª¥ ¶ ª·¸ µ¦ºo °o ¤¼¨ Áº°Ê ®µ¸É ª ª·µ¦r Â¨³Á°µ¦°oµ°· °µ¤¸ªµ¤Á®È °o¦¼ ª¦ª¤
Á¡·¤É Á·¤oª¥ÈÅo ªµ¤¥µª °Á¦º°É Å¤nª¦Á· ÒÑ ®oµ¡·¤¡r
ªµ¤¡·Á«¬ (special article)
Á}ªµ¤¦³Á£¹É ·«´ r´ ªµ¤ ¢g ª·µ¸ÅÉ ¤n¤¼¦r¡°¸É ³¦¦»Á µo Á}ªµ¤·Ä
·®¹É ®¦º°Á}ªµ¤Â °o ·Á®ÈÁ¸¥É ªÃ¥´Á®»µ¦r{ »´ ¸°É ¥nÄ¼ ªµ¤Ä °¤ª¨Á}¡·Á«¬
·³ (miscellany)
Á}ªµ¤ µÁ¨È¸ÁÉ º°Ê ®µ°µÁ µo µn ¥®¦º°Å¤nÁ µo µn ¥ªµ¤nµÇ ¸É ¨nµª¤µ µo o Án ¦·«´ r ¦µ¥µ
¨µ¦«¹¬µÃ¥´Á  ®¦º°¦µ¥µÁº°Ê oÈÅo
®¤µ¥¹¦¦µ·µ¦ (letter to the editor) ®¦º°®¤µ¥Ão° (correspondence)
Á}Áª¸Äo·n°°Ão¦³®ªnµ´ª·µµ¦o¼°nµ´Áoµ °ªµ¤¸É¸¡·¤¡rÄªµ¦µ¦Ä¦¸o¼°nµ¤¸
°o ·Á®ÈÂnµ o°µ¦¸ÄÊ ®oÁ®Èªµ¤Å¤n¤¼¦r®¦º° °o ·¡¨µ °¦µ¥µ Â¨³µ¦´Ê ¦¦µ·µ¦°µª·¡µ¬r
´»®¦º°ÃoÂ¥o
2. µ¦Á¦¸¥¤o´
2.1 º°É Á¦º°É  (tittle)
¦³°oª¥
2.1.1 º°É Á¦º°É  ª¦´Ê ³´¦´ Â¨³º°É Ájµ®¤µ¥®¨´ °µ¦«¹¬µ Å¤nÄo¶¥n° ªµ¤¥µªÅ¤nª¦Á· ÒÑÑ ´ª
°´¬¦ ¡¦o°¤n°Å¢ oµº°É ¥µª¤µ´Á}º°É Á¦º°É ¦° (subtitle) º°É Á¦º°É o°¤¸£µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬ Å¤n°o Änª¨¸
¸ÅÉ ¤n¶Á} Án "µ¦«¹¬µ.." ®¦º° "µ¦´Á.."
2.1.2 º°É o¼ ¡· rÄ®o¤¸ ´Ê £µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬ (Å¤nÄo¶¥n°)
2.1.3 ®nª¥µ®¦º°µ´¸É o¼ ¡· r¶µ
2.1.4 º°É Â¨³¸°É ¥n¼ °o¼ ¡· r ¸ÄÉ o· n°Á¸¥É ª´o´Â¨³ªµ¤¸É ¡¸ ¤· ¡rÂ¨oª
2.1.5 Â®¨n»´»µ¦«¹¬µ
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2.2 ´¥n° (abstract)
Á}Áº°Ê ªµ¤¥n°µ¤¨¶´Ã¦¦oµ °ªµ¤ ÅoÂn ¶ ª´»Â¨³ª·¸ µ¦«¹¬µ¨µ¦«¹¬µÂ¨³ª·µ¦r
Å¤nÁ· 250 ¶ ®¦º° 15 ¦¦´ Äo£µ¬µ¦´»¤Á}¦³Ã¥¤¼¦r¤¸ ªµ¤®¤µ¥Ä´ªÁ°Å¤n°o ®µªµ¤®¤µ¥n°
o°Á}¦³Ã¥°¸ (Á¡µ³£µ¬µ°´§¬) Å¤nª¦¤¸¶¥n° o°Á ¥¸ ´Ê £µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬
´¥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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