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เรียนทานผูอานทุกทาน วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร ไดดําเนินการ
จัดทํามาโดยตอเนื่อง ถึงแมจะออกชาบาง จนกระทั่งถึงฉบับนี้เปนฉบับปที่ 19
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถนุ ายน 2558 ซึง่ ทางคณะผูจ ดั ทําไดรวบรวมบทความ
ทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อใหทานผูอานไดศึกษามาโดยตลอด ประกอบดวย
นิพนธตนฉบับ 3 เรื่อง รายงานผูปวย 1 เรื่อง และสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัด
กําแพงเพชร มาใหผอู า นไดศกึ ษากันวาจังหวัดกําแพงเพชรนัน้ มีสถานทีท่ อ งเทีย่ ว
ที่ใดบาง ซึ่งไดมาถึงตอนที่ 11 อําเภอปางศิลาทอง ตอจากฉบับที่แลว เพื่อให
ผูอานไดศึกษาเพิ่มเติม และเปนประโยชนแกทานผูอานตอไป
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ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

การศึกษาระดับความสามารถโดยรวมของผู้ป่วยโรคจิตเภททีเข้ ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลกําแพงเพชร
Studied of The Global Assessment of Functioning Scale on Schizophrenic patients
in Khamphaeng Phet Hospital
จุฑามาศ พรมอุทยั , พ.บ.*

Abstract
Schizophrenia is a chronic and severe illness, with the majority of patients experiencing multiple relapses
during the course of the illness. Approximately three quarters of people with schizophrenia have ongoing disability
with relapse people. This descriptive research aims to study function of patients with Schizophrenia in Kamphaeng
phet Hospital with Global Assessment of Functioning Scale (GAF scale). Function of patients with schizophrenia
who abuse and do not abuse substances are compared. Participants are patients with schizophrenia who visit
psychiatric clinic of Kamphaeng Phet Hospital from October 1st 2014 - September 30th 2014 (513 cases).
Participants’ function is evaluated using GAF scale. The data was analyzed using statistical frequency, percentage
of characteristic parameters. The comparison analysis was performed with T- test and Chi-square test.
The results shows: patients with schizophrenia were 62.76% male, age range 31-40 years = 30.01%, are
not employed = 31.57%, has a history of substance abuse = 34.12%, alcohol abuse = 32.55%, amphetamine
abuse = 14.81%. Twenty-five percent of participants’ GAF falls into low function category. Comparative study
finds that the non-abusing substance group has higher functioning score than the abusing one, significantly
(p<0.001). The group that has become abstinence from substance after the treatment scores significantly higher
(p<0.05). The results suggest that substance abuse in patients with schizophrenia is an important issue to be
concerned and monitored. Prevention and treatment program in this specific group of patients should be developed
in order to improve the overall function.
Keywords : GAF scale, schizophrenia, substance

* นายแพทย์ชาํ นาญการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลกําแพงเพชร

1

2

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

»‚·Õè 19 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2558

บทคัดย่ อ
โรคจิตเภทเป็ นความเจ็บป่ วยทางจิตทีเรื อรังรุ นแรง มีโอกาสกําเริ บซําหลายครังในระหว่างการเจ็บป่ วย และ
ภายหลังอาการกําเริ บซํา จะพบว่าผูป้ ่ วยมีความสู ญเสี ยจากภาวะบกพร่ องทางสุ ขภาพ ถึงสามในสี วัตถุประสงค์ของ
การศึ กษาครั งนี เพือศึกษาระดับความสามารถโดยรวมของผูป้ ่ วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลกําแพงเพชร และศึกษา
เปรี ยบเทียบระดับความสามารถโดยรวมระหว่างกลุ่มผูป้ ่ วยทีไม่ใช้สารเสพติด และใช้สารเสพติด กลุ่มประชากรเป็ น
ผูป้ ่ วยโรคจิตเภท ทีเข้ารับการรักษาทีคลิ นิกจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลกําแพงเพชร ระหว่างวันที 1 ตุลาคม
2556 – 30 กันยายน 2557 จํานวน 513 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระดับความสามารถโดยรวมของผูป้ ่ วยในปั จจุบนั
โดยใช้ค่า GAF scale (Global Assessment of Functioning Scale) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี หาค่า
ร้อยละในการอธิ บายคุ ณลักษณะตัวแปรของกลุ่มทีศึกษา เปรี ยบเทียบข้อมูลความสามารถโดยรวมของผูป้ ่ วยโดยใช้
สถิติทดสอบ T-test และ Chi-square test
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผูป้ ่ วยโรคจิตเภท เป็ นเพศชาย ร้อยละ 62.76 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 30.01
ไม่ได้ประกอบอาชี พ ร้ อยละ 31.57 มีประวัติใช้สารเสพติดร้อยละ 34.12 สารเสพติดทีใช้เป็ นสุ ราร้อยละ 32.55 ใช้
แอมเฟตามีน ร้อยละ 14.81 ผูป้ ่ วยโรคจิตเภทมีระดับความสามารถโดยรวมตํา ร้อยละ 24.95 ศึกษาเปรี ยบเทียบพบว่า
กลุ่มทีไม่มีประวัติการใช้สารเสพติด มีระดับความสามารถโดยรวมสู งกลุ่มทีใช้สารเสพติดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ
(p<0.001) และในกลุ่มผูป้ ่ วยทีสามารถเลิกสารเสพติดได้ภายหลังเข้ารับการรักษา พบว่ามีระดับความสามารถโดยรวม
สู งขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ดังนัน ปั ญหาการใช้สารเสพติดในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคจิตเภท จึงเป็ นปั ญหาที
ควรตระหนัก ถึ งและควรมี ก ารเฝ้ าระวัง อย่า งต่ อเนื อง รวมทังพัฒนาระบบการดู แลในด้านการป้ องกัน และการ
บําบัดรักษาการใช้สารเสพติด เพือดูแลผูป้ ่ วยมีระดับความสามารถโดยรวมทีดีขึน
คําสํ าคัญ : ระดับความสามารถโดยรวม โรคจิตเภท สารเสพติด
บทนํา
โรคจิตเภท เป็ นความเจ็บป่ วยทางจิต เวชที รุ นแรง และพบบ่อย อัตราความชุ กของโรคจิตเภทประมาณ
ร้อยละ 0.7 -1.11 ของประชากรทัวโลก ในประเทศไทยจากการสํารวจเป็ นกลุ่มประชากร พบว่า อัตราการเจ็บป่ วย
รายใหม่ ร้อยละ 0.6 พบมากเป็ นอันดับที 1 ของการเจ็บป่ วยทางจิต2 โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็ นโรคทีมีความ
ผิดปกติทางด้านความคิด การรับรู้และพฤติ กรรม การดําเนิ นของโรคมีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไป ส่ วนใหญ่จะเริ ม
แยกตัวออกจากสัง คมขาดความสนใจในการดู แลตนเองเกี ยวกับ การปฏิ บตั ิ กิ จวัตรประจําวัน การทําหน้าที ด้า น
การทํางานบกพร่ อง3 มีผลกระทบมากทังต่อตัวผูป้ ่ วย ครอบครัวและชุ มชน จากการศึกษาภาระโรคในประเทศไทย
ปี 2552 พบว่า สาเหตุ หลักของการสู ญเสี ยจากภาวะบกพร่ องทางสุ ขภาพนัน ความผิดปกติ ทางจิ ตพบเป็ นสาเหตุ
อันดับที 1 ในเพศชาย และอันดับที 2 ในเพศหญิง โดยการประมาณจํานวนปี ทีสู ญเสี ยเนื องจากภาวะบกพร่ องทาง
สุ ขภาพดังกล่าวโรคจิตเภทพบเป็ นอันดับที 6 ในเพศชาย และพบเป็ นอันดับที 10 ของเพศหญิง4 อันเนืองมาจากเป็ น
ความเจ็บป่ วยทางจิ ตที มี สั ดส่ วนเข้า รั บการรั ก ษาในโรงพยาบาลจิ ตเวชมากที สุ ด เมื อมี อาการกําเริ บ มัก มี ค วาม
บกพร่ องในการทําหน้าที และบกพร่ องต่อผูอ้ ื น มี ภาวะของการพึงพิงสู ง มี ลกั ษณะการดําเนิ นโรคเรื อรั งคล้ายกับ
โรคอืนหลายโรค เช่น เบาหวาน หอบหืด พบว่า มีปัจจัยเสี ยงมาจากหลายปั จจัยร่ วมกัน แสดงอาการของโรคจิตให้
ผูใ้ กล้ชิดสังเกตเห็ นได้ชดั เจน รวมทังมักเกิดความบกพร่ องของกระบวนการความคิด มีโอกาสเกิดกําเริ บซํา5 และ
ภายหลังอาการกํา เริ บซํา ผูป้ ่ วยจะมี การพยากรณ์ โรคไม่ดี มี โอกาสเกิ ดความเสื อมถอยของบุ คลิ กภาพ อารมณ์
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การรั บ รู ้ อ ย่ า งถาวร ความสามารถในการดู แ ลตนเองในชี วิ ต ประจํา วัน ลดลง 6 ยัง พบว่ า ปั จ จัย ที เกี ยวข้อ งใน
การพยากรณ์ โรคไม่ ดี ได้แก่ เริ มมี อาการเมืออายุน้อย กลุ่ มอาการด้านลบ มีประวัติครอบครั วเป็ นโรคจิตเภท
บทบาทการเข้าสังคมหรื อการทําหน้าทีเดิ มไม่ดีก่อนการเจ็บป่ วย ขาดแหล่งสนับสนุ นทางสังคม มีประวัติการใช้
สารเสพติด7
โรงพยาบาลกําแพงเพชร เป็ นโรงพยาบาลทัวไปขนาด 410 เตียง เปิ ดให้บริ การคลินิกสุ ขภาพจิตและจิตเวช
ตังแต่ปี 2545 พบผูป้ ่ วยมีจาํ นวนเพิมขึนเรื อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ่ วยโรคจิตเภท มีจาํ นวนมากทีสุ ด ระหว่างปี 2555 2557 มีจาํ นวน 1,128 ราย, 1,130 ราย และ 1,275 ราย ตามลําดับ ผูป้ ่ วยโรคจิตเภทส่ วนใหญ่ มีสภาพการเจ็บป่ วย
เรื อรัง บางรายมี การเจ็บป่ วยซับซ้อน เมือเข้ารั บการรักษาในโรงพยาบาลจะอยู่รักษาเป็ นเวลานาน และเมื อกลับสู่
ชุมชนมักมีปัญหาในการดําเนินชีวติ มีผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยตามมา โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ่ วยโรคจิตเภททีมีปัญหา
อาการกําเริ บบ่อยๆ มักส่ งผลต่อการดําเนินโรค รวมไปถึงระดับความสามารถโดยรวมของผูป้ ่ วยในระยะยาว
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพือศึกษาระดับความสามารถโดยรวมของผูป้ ่ วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลกําแพงเพชร
2.เพือศึกษาเปรี ยบเทียบระดับความสามารถโดยรวมผูป้ ่ วยโรคจิตเภทระหว่างกลุ่มผูป้ ่ วยทีไม่ใช้สาร
เสพติดและกลุ่มทีใช้สารเสพติด
วิธีดําเนินการวิจัย
เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาในกลุ่มผูป้ ่ วยทีได้รับการวินิจฉัยเป็ นโรคจิตเภท มีอายุตงแต่
ั 18 ปี ขึนไป เข้ารับ
การรักษาทีคลินิกจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลกําแพงเพชร ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 - เดือนกันยายน 2557
โดยเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผูป้ ่ วย ประเมินระดับความสามารถโดยรวมในปั จจุบนั ของผูป้ ่ วยโดยใช้ค่า GAF scale
(Global Assessment of Functioning Scale)8 โดยประเมินจากอาการในปัจจุบนั ของผูป้ ่ วย
เครื องมือในการวิจยั ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทัวไป ปี ทีวินิจฉัยเป็ นโรคจิตเภท โดยการวินิจฉัยตามเกณฑ์
การจําแนกโรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทย์อเมริ กนั (DSM-IV) พิจารณาตามเกณฑ์อาการและอาการแสดงของ
โรคจิตเภท9 จะเน้นทีความรับผิดชอบในหน้าทีการงาน การสังคม ระยะเวลาการเกิดอาการ ข้อมูลการใช้สารเสพติด
ของผูป้ ่ วยโรคจิตเภท การรักษาแบบผูป้ ่ วยใน แบบประเมินระดับความสามารถโดยรวมจากการประเมินค่า GAF
scale เป็ นการประเมินความสามารถของผูป้ ่ วยในด้านจิตใจ สังคมและการประกอบอาชีพ แต่ไม่รวมถึงความบกพร่ อง
ในการใช้ชีวิตจากความจํากัดของสภาพร่ างกายหรื อจากสิ งแวดล้อม แบบประเมินได้รับการแปลโดยกรมสุ ขภาพจิต
ผูว้ ิจยั เป็ นผูป้ ระเมินการให้ค่า GAF scale การวิจยั นี ได้ผ่านการรับรองทางจริ ยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั โรงพยาบาลกําแพงเพชร วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปโดยใช้สถิติแจกแจงความถี หาค่าร้อยละเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลความสามารถโดยรวมของผูป้ ่ วยโดยใช้สถิติทดสอบ T-test และ Chi - square test
ผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิจยั ตามลําดับดังนี
ส่ วนที 1 ข้อมูลส่ วนบุคล และข้อมูลการใช้สารเสพติดของผูป้ ่ วยโรคจิตเภท
ส่ วนที 2 ข้อมูลแสดงระดับความสามารถโดยรวมของผูป้ ่ วยจิตเภท
ส่ วนที 1 ข้ อมูลทัวไป
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยจิตเภทจํานวน 513 คน เป็ นเพศชาย ร้อยละ 62.76 เพศหญิง ร้อยละ 37.23 อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 30.01 ไม่ได้ประกอบอาชี พ ร้ อยละ 31.57 รองลงมามีอาชี พรับจ้างทัวไป ร้ อยละ 30.41
สถานภาพโสด ร้อยละ 51.07 ระยะเวลาการเจ็บป่ วยอยูใ่ นช่วง 1-5 ปี ร้อยละ 52.82 ได้รับการวินิจฉัยโรคครังแรกที
เข้ารับการรักษาเป็ นกลุ่มโรคจิต (psychosis) ร้อยละ 61.98 เคยเข้ารักษาแบบผูป้ ่ วยใน ร้อยละ 55.75 โดยเข้า รับการ
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รักษาแบบผูป้ ่ วยในที โรงพยาบาลกําแพงเพชร ร้อยละ 4.89 ได้รับการส่ งต่อไปรักษาโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช
โรงพยาบาลทบวงมหาวิทยาลัย หรื อโรงพยาบาลศูนย์ ร้อยละ 95.10
ตาราง 1 จํานวนและร้อยละการใช้สารเสพติดของผูป้ ่ วยโรคจิตเภท ( N = 513 )
การใช้ สารเสพติด
จํานวน
ก่ อนเข้ ารับการรักษา
338
ไม่ใช้สารเสพติด
175
ใช้สารเสพติด
101
ใช้สารเสพติด 1 ชนิด
74
ใช้สารเสพติดร่ วมกัน 2 ชนิด ขึนไป
ประเภทของสารเสพติดทีใช้
167
สุรา
76
แอมเฟตามีน
5
กาว
3
กัญชา
3
ฝิ น
ขณะรับการรักษาในปัจจุบัน
361
ไม่ใช้สารเสพติด
152
ใช้สารเสพติด
147
ใช้สารเสพติด 1 ชนิด
5
ใช้สารเสพติดร่ วมกัน 2 ชนิด ขึนไป
ประเภทของสารเสพติดทีใช้
151
สุรา
4
แอมเฟตามีน
2
กาว

ร้ อยละ
65.88
34.12
57.71
42.29
32.55
14.81
0.97
0.58
0.58
70.37
29.63
96.71
3.29
29.43
0.77
0.38

จากตาราง 1 พบว่า ผูป้ ่ วยโรคจิตเภทมีการใช้สารเสพติดก่อนเข้ารับการรักษา ร้อยละ 34.12 สารเสพติดทีใช้
มากทีสุ ด คือ สุ รา ร้อยละ 32.55 แอมเฟตามีน ร้อยละ 14.81 มีการใช้สารเสพติดร่ วมกันตังแต่ 2 ชนิ ดขึนไปเป็ น
สัดส่ วน ร้อยละ 42.29 หลังเข้ารับการรักษาพบว่าในปั จจุบนั ยังใช้สารเสพติดอยู่ ร้อยละ 29.63 โดยสารเสพติดทีใช้มาก
ทีสุ ดเป็ นสุ รา ร้อยละ 29.43 รองลงมาเป็ นการใช้สารแอมเฟตามีน ร้อยละ 0.77
ส่ วนที 2 ข้ อมูลแสดงระดับความสามารถโดยรวมของผู้ป่วยจิตเภท
ตาราง 2 จํานวนและร้อยละคะแนนความสามารถโดยรวมของผูป้ ่ วยโรคจิตเภท ( N = 513 )
ระดับคะแนน
จํานวน
ร้ อยละ
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
1
0.19
41 - 50
127
24.76
51 - 60
25
4.87
61 - 70
111
21.64
71 - 80
244
47.57
81 – 90
4
0.78
91 – 100
1
0.19
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จากตาราง 2 พบว่า ผูป้ ่ วยโรคจิตเภทมีคะแนนระดับความสามารถโดยรวม อยูร่ ะหว่าง 71 - 80 คะแนน
ร้อยละ 47.57 ระดับความสามารถโดยรวมอยูใ่ นระดับตํากว่า 50 ร้อยละ 24.95
ตาราง 3 เปรี ยบเทียบคะแนนระดับความสามารถโดยรวมของผูป้ ่ วยโรคจิตเภทตามลักษณะประชากร เพศ อายุ สถานภาพสมรส
อาชีพ ระยะเวลาการเจ็บป่ วยและประวัติการรักษา แบบผูป้ ่ วยใน
จํานวน คะแนนระดับความสามารถโดยรวม(GAF scale) p-value
ปัจจัย
(N=513)
Mean
SD
เพศ
322
1.29
<0.001*
ชาย
5.76
191
1.13
หญิง
6.26
อายุ (ปี )
84
1.26
<0.001*
5.67
< 35 ปี
363
1.25
5.95
35 – 60 ปี
66
1.18
6.22
61 ปี ขึนไป
สถานภาพสมรส
251
1.26
0.807
6.01
คู่
262
1.25
5.87
โสด
อาชีพ
150
1.27
0.178
5.94
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
232
1.23
5.91
รับจ้าง
99
1.24
6.11
เกษตรกรรม
32
1.39
5.70
ค้าขาย/รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ระยะเวลาการเจ็บป่ วย
139
1.19
0.20
5.95
<1 ปี
188
1.29
5.80
1 – 5 ปี
81
1.26
6.01
6 - 10 ปี
102
1.25
6.13
>10 ปี ขึนไป
ประวัตกิ ารรักษาแบบผู้ป่วยใน
227
1.96
0.003
6.08
ไม่เคยมีประวัติ
286
1.29
5.83
มีประวัติ
*p < 0.001

จากตาราง 3 เมือเปรี ยบเทียบระดับความสามารถโดยรวมตามลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ ระยะเวลาการเจ็บป่ วย ประวัติการรักษาแบบผูป้ ่ วยใน พบว่า เพศ อายุ ประวัติการรักษาแบบผูป้ ่ วยในที
แตกต่างกัน มีระดับความสามารถโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยในส่ วนของเพศ พบว่า เพศหญิง
มีระดับความสามารถโดยรวมสู งกว่าเพศชาย ด้านอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 61 ปี ขึนไป มีระดับความสามารถโดยรวมสู ง
กว่ากลุ่มอายุ 35 - 60 ปี และกลุ่มทีอายุนอ้ ยกว่า 35 ปี ตามลําดับ ในด้านประวัติการรักษาแบบผูป้ ่ วยใน พบว่า กลุ่มที
ไม่มีประวัติการรั กษาแบบผูป้ ่ วยในมี ระดับ ความสามารถโดยรวมสู ง กว่ากลุ่ มที มี ประวัติก ารรั กษาแบบผูป้ ่ วยใน
ในส่ วนของสถานภาพสมรส อาชีพ ระยะเวลาการเจ็บป่ วย มีระดับความสามารถโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 4 เปรี ยบเทียบคะแนนระดับความสามารถโดยรวมของผูป้ ่ วยโรคจิตเภท ระหว่างไม่มีประวัติการใช้สารเสพติด
ก่อนการรักษา ใช้สารเสพติด 1 ชนิด และใช้สารเสพติด 2 ชนิดขึนไป
จํานวน
Mean
กลุ่มผู้ป่วย
SD
P-value
(N= 513)
GAF
1. ไม่มีประวัติใช้สารเสพติดก่อนรักษา
338
6.21
1.17
< 0.001
2. ใช้สารเสพติด 1 ชนิด
100
5.64
1.24
3. ใช้สารเสพติด 2 ชนิดขึนไป
75
5.13
1.21
*p < 0.001

จากตาราง 4 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนระดับความสามารถโดยรวมของผูป้ ่ วยโรคจิตเภท พบว่า
กลุ่มทีไม่มีประวัติการใช้สารเสพติดก่อนการรักษา มีคะแนนเฉลี ยของคะแนนระดับความสามารถโดยรวมมากทีสุ ด
(Mean = 6.21, SD = 1.17) และกลุ่มทีใช้สารเสติด 2 ชนิดขึนไป มีค่าเฉลียตําสุ ด (Mean = 5.13, SD = 1.21)
ตาราง 5 เปรี ยบเทียบคะแนนระดับความสามารถโดยรวมของผูป้ ่ วยโรคจิตเภท ระหว่างไม่มีประวัติการใช้สารเสพติด
ก่อนและหลังเข้ารับการรักษา เลิกใช้สารเสพติดหลังรับการรักษาและมีการใช้สารเสพติดอย่างต่อเนือง
จํานวน
Mean
กลุ่มผู้ป่วย
SD
P-value
(N= 513)
GAF
1. ไม่มีประวัติใช้สารเสพติดก่อนและหลังการรักษา
286
6.47
0.98
< 0.001
2. เลิกใช้สารเสพติดหลังได้รับการรักษา
127
5.59
1.29
3. มีการใช้สารเสพติดอย่างต่อเนือง
100
4.80
1.25
*p < 0.001

จากตารางที 5 พบว่า คะแนนระดับความสามารถโดยรวมของผูป้ ่ วยโรคจิตเภทมีความสัมพันธ์กบั การใช้
สารเสพติด ในกลุ่มทีไม่มีประวัติใช้สารเสพติดทังก่อนและหลังเข้ารับการรักษา มีคะแนนเฉลียของคะแนนระดับ
ความสามารถโดยรวมมากทีสุ ด (Mean = 6.47, SD = 0.98 ) ค่าเฉลียคะแนนเพิมขึนหลังเลิกใช้สารเสพติด และกลุ่มที
ใช้สารเสพติดอย่างต่อเนื อง มีค่าเฉลียตําสุ ด (Mean = 4.80, SD = 1.25) จากการคํานวณทางสถิติ พบว่าประวัติการใช้
สารเสพติด มีความสัมพันธ์กบั ระดับความสามารถโดยรวมอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.001)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ กษาครั งนี พบว่า ผูป้ ่ วยโรคจิ ตเภทที เข้า รั บการรั ก ษาในโรงพยาบาลกําแพงเพชร เป็ นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง และส่ วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี สถานภาพโสดและว่างงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จงรักษ์
ฐานวรกูล โรงพยาบาลสวนปรุ ง10 ทีศึกษาพบผูป้ ่ วยโรคจิตเภทเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงและอายุผปู ้ ่ วยส่ วนใหญ่
อยูใ่ นช่วง 31 - 40 ปี ประมาณครึ งหนึงเคยมีประวัติการรักษาแบบผูป้ ่ วยใน จากข้อมูลพบว่า มีการส่ งตัวผูป้ ่ วยโรคจิต
เภททีอาการกําเริ บไปรักษาทีโรงพยาบาลจิตเวชในสัดส่ วนทีสู งถึงร้อยละ 95.10 เนืองจากช่วงทีศึกษายังไม่มีจิตแพทย์
ประจําการ และยังไม่มีการรั กษาแบบผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลกําแพงเพชร ทําให้มีการส่ งตัวผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที
อาการกําเริ บไปรักษาทีโรงพยาบาลจิตเวชในสัดส่ วนทีสู งกว่าในปั จจุบนั ในส่ วนพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ก่อน
ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาแบบผูป้ ่ วยโรคจิตเภท พบว่ามีพฤติกรรมการใช้สารเสพติดมากกว่า 1 ใน 3 ของผูป้ ่ วย
โรคจิตเภททังหมด โดยสารเสพติดทีใช้มากทีสุ ดคือสุ รา ผูป้ ่ วยโรคจิตเภทมีความชุ กของการดื มสุ ราสู งเมือเทียบกับ
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คนทัวไป และผูป้ ่ วยโรคจิตเภททีมีประวัติดืมสุ รามีความสัมพันธ์กนั อย่างมากระหว่างปั ญหาการเสพสารเสพติดอืนๆ
ร่ วมกับการดืมสุ รา11
การศึกษาระดับความสามารถโดยรวมของผูป้ ่ วยโรคจิตเภทโรงพยาบาลกําแพงเพชร พบว่า ร้อยละ 24.95 มี
คะแนนระดับความสามารถโดยรวมตํา โดยพบว่าระดับความสามารถโดยรวมของผูป้ ่ วยโรคจิตเภทมีความสัมพันธ์
กับด้านเพศ อายุ ประวัติการเข้ารับการรักษาแบบผูป้ ่ วยใน และประวัติการใช้สารเสพติด พิจารณาด้านเพศ พบว่า เพศ
หญิงมีระดับคะแนนความสามารถโดยรวมสู งกว่าเพศชาย ทังนี อาจเนื องจากเพศชายมักมีการพยากรณ์ โรคที ไม่ดี
เกี ยวข้องกับการเจ็บป่ วยเมืออายุน้อย ปั ญหาการใช้สารเสพติดมากกว่า ส่ งผลให้มีอาการกําเริ บรุ นแรง เพศหญิงมี
ปั จจัยปกป้ องภายในทีตอบสนองต่อยาต้านโรคจิต เช่น การมีฮอร์ โมนเอสโตรเจน ฮอร์ โมนเอสตร้าไดออล12 และ
เมือเกิ ดการเจ็บป่ วยในครั งแรกช่ วงที มีอาการรุ นแรงเข้ารับการรักษาแบบผูป้ ่ วยในทีเร็ วกว่าเพศชาย13 ด้านประวัติ
การรักษาแบบผูป้ ่ วยในพบว่า กลุ่มทีไม่มีประวัติการรักษาแบบผูป้ ่ วยในมีระดับความสามารถโดยรวมสู งกว่ากลุ่มทีมี
ประวัติ ก ารรั ก ษาแบบผูป้ ่ วยใน ข้อบ่ ง ชี ให้ผูป้ ่ วยรั ก ษาแบบผูป้ ่ วยใน คื อ เมื อผูป้ ่ วยมี อ าการกําเริ บ เช่ น ผูป้ ่ วยมี
พฤติกรรมก้าวร้าววุน่ วาย เสี ยงต่อการเกิดอันตรายต่อตนเองและผูอ้ ืน โดยสาเหตุของผูป้ ่ วยจิตเภททีมีอาการกําเริ บมี
ได้จากหลายสาเหตุ เช่ น ขาดยา หรื อไม่รับประทานยาตามแพทย์สัง ขาดความต่อเนื องในการรักษา มีพฤติกรรมใช้
สารเสพติด ส่ งผลให้ระดับความสามารถโดยรวมลดลง14 ด้านอายุ พบว่า เมืออายุเพิมขึ นผูป้ ่ วยโรคจิ ตเภทมีระดับ
ความสามารถโดยรวมสู งขึน ทังนี ผูป้ ่ วยหลังได้รับการรักษาทีต่อเนื อง อาการทางจิตสงบลงส่ งผลต่อคุ ณภาพชี วิต
และระดับความสามารถโดยรวมที เพิมขึ น การมีแหล่ งสนับสนุ นทางด้านสังคม มี ผดู ้ ู แลการเข้าถึ งระบบบริ การ
สุ ขภาพ โดยเครื อข่ายทังทีมสหสาขาและเครื อข่ายนอกระบบในชุ มชน การติ ดตามเยียมบ้านอย่างต่อเนื อง ทําให้
การกลับเป็ นซําลดลง สามารถดูแลตนเองได้ 14
ด้านประวัติการใช้สารเสพติด พบว่า ผูป้ ่ วยทีเคยมีประวัติใช้สารเสพติดและสามารถเลิ กได้หลังรักษา จะมี
ระดับความสามารถโดยรวม ดี กว่าผูป้ ่ วยโรคจิตเภททียังใช้สารเสพติดอยู่ต่อเนื อง โดยกลุ่มผูป้ ่ วยโรคจิตเภททีไม่มี
ประวัติใช้สารเสพติดเลยตังแต่แรก มี ระดับความสามารถโดยรวมสู งทีสุ ด ผูป้ ่ วยโรคจิตเภททีมีปัญหาดืมสุ รา จะมี
ระดับความสามารถโดยรวมตํา ทังนี เนื องจาก การดื มสุ ราเพิมความรุ นแรงของโรคเพิมความเสี ยงต่อการฆ่าตัวตาย
มากกว่าผูป้ ่ วยโรคจิตเภททีไม่มีปัญหาการดืมสุ รา15 มีอตั ราการรักษาแบบผูป้ ่ วยในสู ง และมักต้องนอนในโรงพยาบาล
นานกว่า เมือเทียบกับผูป้ ่ วยจิตเภททีไม่มีปัญหาดืมสุ รา16 และผูป้ ่ วยโรคจิตเภททีดืมสุ ราจะมีความสามารถโดยรวม
ลดลง17 ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีสามารถเลิกการใช้สารเสพติดได้ มีระดับคะแนนความสามารถโดยรวมสู งขึน ผลสื บเนื อง
จากการทีผูป้ ่ วยสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมการดืมสุ ราได้ ส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพทางบวก
เกิ ด การรั บ รู ้ ค วามสามารถตนเองอย่ า งต่ อ เนื องในด้า นการทํา หน้า ที ในชี วิ ต ประจํา วัน ซึ งได้แ ก่ การสื อสาร
การตัดสิ นใจ การดูแลสุ ขภาพ การทําหน้าทีทางสังคม ส่ งผลให้ความสามารถในการทําหน้าทีโดยรวมเพิมขึน18
สรุ ปผลการวิจัย
กลุ่มผูป้ ่ วยโรคจิตเภททีศึกษาเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และยังพบว่ามีพฤติกรรมใช้สารเสพติดอยู่เป็ น
จํานวนมาก โดยสารเสพติดทีใช้มากทีสุ ด คือ สุ รา การใช้สารเสพติด มีความสัมพันธ์กบั ระดับความสามารถโดยรวม
ของผูป้ ่ วยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มผูป้ ่ วยจิตเภททีไม่มีพฤติกรรมใช้สารเสพติด จะมีระดับความสามารถ
โดยรวมดีทีสุ ด เมือเทียบกับกลุ่มผูป้ ่ วยจิตเภททีมีประวัติใช้สารเสพติด จึงควรตระหนักถึงปั ญหาการใช้สารเสพติดใน
ผูป้ ่ วยโรคจิตเภทให้มากขึน และควรเกิดการพัฒนาระบบการดูแลและระบบบริ การเพือจัดการกับปั ญหาดังกล่าว
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การบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทํางาน และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ของแรงงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
Work-Related Injuries and Work Safety Behavior among Wood Furniture Labor
สุภาพร ธารเปี ยม, พย.ม.*

Abstract
Introduction : Workers who produce wood furniture are occupation with a high risk of injury. Safety behavior in
workplace is the key factor in reducing injuries related to work.
Objective : To study injuries related to work and safety behavior in wood furniture labor in Kosamphi Nakhon
District, Kamphaeng Phet Province
Material and method : This research is a descriptive study. Randomization criteria was used to gather data from
232 wood furniture laborers in Kosamphi Nakhon District, Kamphaeng Phet Province. The data was collected from
interviews. The data comprises of personal and professional interviews, work-related injuries and safety behavior
in the workplace. The duration of collection period is from December 2014 to January 2015. Then the data was
analyzed using descriptive statistics.
Results : The study found that the rate of work-related injuries occurred to the sample group was 29.31 percent, of
which 60.29 percent of the injury required the laborer to pause from work. Also, the results shows that 59.49
percent of the injury was caused from the preparation while 25 percent of the injuries are from assembling and
packaging. Of all the causes, injury caused by dust into eyes occupies 26.47 percent, mills cut at hands for 16.18
percent and bruises for 10.29 percent. The body parts receiving injuries are 36.76 percent on hands, 33.28 percent
on eyes and 22.06 percent on fingers. For safety behavior, 63.79 percent of the sample group exhibits moderate
overall safety behaviors. For individual safety behaviors, the behavior of using personal protective equipment is at
low level (63.79 percent) and the behavior of operating machines properly is at moderate level (80.60 percent).
Conclusion : Occupational health staff team should provide of occupational health and safety in the furniture
industry workforce. In addition to monitoring work-related injuries, should raise the awareness of safe work habits,
especially the use of personal protective equipment and operating machines properly.
Key words : Injuries related to work, Safe behavior in the workplace, Wood furniture

* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มงานอาชี วเวชกรรม โรงพยาบาลกําแพงเพชร

11

12

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

»‚·Õè 19 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2558

บทคัดย่อ
บทนํ า : แรงงานทีผลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ ไ ม้ เป็ นอาชี พ ทีมี ความเสี ยงสู ง ต่ อการบาดเจ็บ ที เกี ยวเนื องจากการทํา งาน
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานเป็ นปั จจัยสําคัญในการลดการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทํางานได้
วัตถุ ประสงค์ : เพือศึ กษาการบาดเจ็บที เกี ยวเนื องจากการทํางานและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของ
แรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร
วัสดุและวิธีการ : ศึกษาวิจยั เชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างเป็ น แรงงานทีทํางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ในอําเภอโกสัมพีนคร
จํานวน 232 คน เครื องมือทีใช้รวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย ข้อมูลส่ วนบุคคลและการประกอบอาชี พ
การบาดเจ็บทีเกี ยวเนื องจากการทํางาน และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน เก็บรวบรวมข้อมูลเดื อนธันวาคม
2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาวิจยั : กลุ่มตัวอย่างมีอตั ราการบาดเจ็บทีเกียวเนื องจากการทํางาน ร้อยละ 29.31 และเป็ นการบาดเจ็บที
ต้องหยุดงาน ร้อยละ 60.29 ทังนีพบว่าการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทํางานเกิดมากในขันตอนการจัดเตรี ยม ร้อยละ
59.49 และขันตอนการประกอบ/บรรจุ ร้อยละ 25 สาเหตุการบาดเจ็บเกิ ดจากฝุ่ นเข้าตา ร้อยละ 26.47 เลือยบาดมือ
ร้อยละ 16.18 และฟกชํา ร้ อยละ10.29 ตามลําดับ อวัยวะทีได้รับบาดเจ็บมากทีสุ ด คือ มือ ตา และนิ วมือ ร้อยละ
36.76, 33.82 และ 22.06 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.79 มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานโดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง และพฤติ กรรมความปลอดภัยรายด้าน คื อ การใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุ คคล และพฤติ กรรมความ
ปลอดภัยการใช้เครื องมื อเครื องจักรอย่างถู กวิธี อยู่ในระดับตํา และระดับปานกลาง (ร้ อยละ 73.71 และ 80.60
ตามลําดับ)
สรุ ป : ทีมอาชี วอนามัยควรจัดบริ การอาชี วอนามัย และความปลอดภัยในแรงงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้อย่างเป็ นระบบ
มี ก ารเฝ้ าระวัง การบาดเจ็บ ที เกี ยวเนื องจากการทํา งาน สร้ างความตระหนักในด้านของสภาพการทํา งาน และ
พฤติกรรมการทํางานทีปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลและการใช้เครื องมือ
เครื องจักรอย่างถูกวิธี
คําสํ าคัญ : การบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทํางาน พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน เฟอร์นิเจอร์ไม้

บทนํา
อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิ จของประเทศ เนื องจากเป็ นอุตสาหกรรมที
สร้ างรายได้ให้กบั ประเทศ ในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการส่ งออก สู งกว่าปี พ.ศ. 2555 ประมาณ 33.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ 1 อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ต้องใช้แรงงานในทุกกระบวนการผลิต ซึ งแรงงานเหล่านี ต้องเผชิ ญกับปั จจัย
อันตรายสู งและก่อให้เกิดความเสี ยงต่อการได้รับบาดเจ็บทีเกี ยวเนื องจากการทํางาน และอาจรุ นแรงทําให้เกิดความ
พิการหรื อเสี ยชี วิต2 กระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศให้กิจการเกี ยวกับการแปรรู ปไม้ เป็ นกิ จการทีเป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพ3 จากการสํารวจโดยสํานักงานสถิติแห่ งชาติในปี 2556 พบว่าสาเหตุการเกิดการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการ
ทํางานเกิ ดจากของมีคมบาดมากทีสุ ด และจากการศึกษาวิจยั ของแรงงานผลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จังหวัดลําพูน พบว่า
แรงงานเคยได้รับอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บทีเกิ ดจากการทํางานร้อยละ 16.94 ดังนันความเสี ยงต่อสุ ขภาพโดยเฉพาะ
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การบาดเจ็บทีเกียวเนื องจากการทํางานในแรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จึงเป็ นประเด็นทีสําคัญทางด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
การได้รับบาดเจ็บที เกี ยวเนื องจากการทํางาน ส่ งผลกระทบต่อการสู ญเสี ยทางด้านสุ ขภาพและเศรษฐกิ จ
การสู ญเสี ยทางด้านสุ ขภาพ ได้แก่ ความพิการทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานเดิ มได้ หรื ออาจสู ญเสี ยชี วิต2 สําหรับใน
ประเทศไทย จากสถิติกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม ปี พ.ศ. 2555 พบว่า มีลูกจ้างทีเป็ นผูบ้ าดเจ็บจาก
การทํางานร้อยละ 96 และเจ็บป่ วยจากการทํางานประมาณ ร้อยละ 4 เข้ารับบริ การในคลินิกโรคจากการทํางาน
ประมาณ 1.3 แสนคน ซึ งกองทุนเงินทดแทนได้จ่ายเงินชดเชยไปทังหมด 18 ล้านบาท จากข้อมูลข้างต้นจึงชีให้เห็นถึง
ความจําเป็ นทีต้องมีมาตรการในการควบคุม
โดยทัวไปการบาดเจ็บทีเกี ยวเนื องจากการทํางานของแรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มีสาเหตุมาจากสภาพ
การทํางาน ได้แก่ การทํางานกับเครื องจักร /อุปกรณ์ ไฟฟ้ า / ของมีคม การวางเครื องมือ /อุปกรณ์ ไม่เป็ นระเบี ยบ
สาเหตุของการบาดเจ็บจากการทํางาน ร้อยละ 10 เกิ ดจากสภาพการทํางานทีไม่ปลอดภัย เช่ น ทํางานกับอุปกรณ์
เครื องมือทีมีความคม เครื องมือ หรื อเครื องจักรชํารุ ด เครื องจักรไม่มีอุปกรณ์ ป้องกัน อันตราย สถานทีทํางานไม่
สะอาด การจัดวางสิ งของ ไม่เป็ นระเบี ยบ บริ เวณพืนทีทํางานลื นหรื อมีสิงกี ดขวาง ระบบการระบายอากาศไม่
เหมาะสม 2 นอกจากสภาพการทํางานทีไม่ปลอดภัยทีก่อให้เกิดการบาดเจ็บทีเกียวเนื องจากการทํางาน พฤติกรรม
การทํางานทีไม่ปลอดภัยก็เป็ นอีกหนึ งปั จจัยสําคัญทีทําให้เกิดการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทํางาน ดังนัน การลด
การบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทํางานต้องเน้นความสําคัญกับพฤติกรรมการทํางานทีปลอดภัย5
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบการโดยหลักการ ประกอบด้วย การใช้อุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายส่ วนบุ คคล การใช้เครื องมื อเครื องจัก รอย่า งถู กวิธี และการจัดสิ งแวดล้อมในการทํางาน การจัด
สิ งแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสมกับบริ บทการทํางานของแรงงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จะเน้นการจัดสถานทีและ
อุ ปกรณ์ การทํางานให้เหมาะสมกับ สภาพคนทํางาน หรื อจัดสภาพพื นที ทํา งานให้เป็ นระเบี ย บเรี ยบร้ อย รวมทัง
ดังนัน
การรักษาความสะอาดในบริ เวณพืนทีทํางาน เพือลดอันตรายหรื อป้ องกันการบาดเจ็บจากการทํางา6
องค์ป ระกอบของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ซึ งเป็ นการปฏิ บตั ิที เน้นที
ตัวบุคคล จึงให้ความสําคัญต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล และการใช้เครื องมือเครื องจักรอย่างถูกวิธี
จากการศึกษาพฤติกรรมปกป้ องสุ ขภาพของคนงานผลิตเครื องเรื อนไม้ในอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม
พบว่า พนักงานทุกคนไม่เคยสวมหน้ากากกันสารเคมี และไม่สวมปลักอุดหู มากถึ งร้ อยละ 93.337 ชี ให้เห็ นว่า
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลยังเป็ นประเด็นปั ญหาทีต้องให้ความสนใจ
อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร เป็ นอําเภอทีมีสถานประกอบกิจการเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ขนาดเล็ก
และขนาดกลาง จํานวน 32 แห่ ง8 จากรายงานของเวชระเบียน โรงพยาบาลกําแพงเพชร พบว่า มีผปู้ ่ วยจากอําเภอ
โกสัมพีนคร ได้รับอุบตั ิเหตุสาเหตุการบาดเจ็บมาจากการสัมผัสกับแรงกลวัตถุสิงของมากทีสุ ด จํานวน 185 ครัง
โดยได้รับบาดเจ็บจากการมีวตั ถุแปลกปลอมเข้าตา จํานวน 82 ครัง หรื อร้ อยละ 44 ของจํานวนผูท้ ีได้รับบาดเจ็บ
ทังหมด ในกลุ่มผูเ้ ข้ารับบริ การพบว่า เกือบครึ งเป็ นกลุ่มทีประกอบอาชี พผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ซึงมีสัดส่ วนสู งสุ ดของ
การได้รับบาดเจ็บ 6 ผูว้ ิจยั ในฐานะพยาบาลอาชีวอนามัยซึ งมีบทบาทสําคัญในการจัดบริ การด้านสุ ขภาพ และความ
ปลอดภัยในการทํางานแก่ผปู ้ ระกอบอาชีพ จึงเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาการบาดเจ็บทีเกียวเนื องจากการทํางาน
และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานเฟอร์นิเจอร์ ไม้ ซึ งเป็ นกลุ่มทีมีโอกาสสัมผัสต่อปั จจัยคุกคาม
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สุ ขภาพจากสภาพแวดล้อมในการทํางานและสภาพการทํางาน เพือนําผลการศึ กษาทีได้เป็ นข้อมูลพืนฐานในการ
ส่ งเสริ มพฤติกรรมการทํางานทีปลอดภัยและป้ องกันการบาดเจ็บทีเกี ยวเนื องจากการทํางาน ตลอดจนการปรับปรุ ง
สภาพการทํางานของแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้เพือคุณภาพชีวติ ในการทํางานทีดี
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาอัตราการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทํางานของแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้
2. เพือศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้
วิธีดําเนินการวิจัย
เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา ประชากร คือ แรงงานทีทํางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ในอําเภอโกสัมพีนคร ที
ขึนทะเบียนกับอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 32 แห่ง มีคนงานทังหมด 550 คน6 ผูว้ จิ ยั ดําเนินการศึกษาใน
สถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที ยินยอมให้เข้าทําการศึ กษา จํานวนทังหมด 29 แห่ ง คํานวณขนาด
ตัวอย่างจากตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี ร์ และมอร์ แกน10 ทีระดับความคลาดเคลื อน .05 ได้ขนาดกลุ่ ม
ตัว อย่างอย่า งน้อ ย จํา นวน 226 คน คัดเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งตามคุ ณ สมบัติที กํา หนด คื อ อายุต ังแต่ 18 ปี ขึ นไป
มีประสบการณ์ การทํางานอย่างน้อย 6 เดือน ทํางานในขันตอนใดขันตอนหนึ งตังแต่ 1) การจัดเตรี ยม 2) การขึน
รู ปไม้ 3) การทําสี 4) การประกอบ/บรรจุ สามารถสื อสารความหมาย และเข้าใจภาษาไทย ยินดีให้ความร่ วมมือ
ในการศึกษาวิจยั จํานวน 232 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
ส่ วนที 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลและการประกอบอาชี พ
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 232 ราย เป็ นเพศชาย ร้อยละ 68.10 เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 31.90 มีอายุอยูใ่ นช่วง
18-59 ปี (อายุเฉลีย 36.23 ปี S.D.= 9.74) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 88.36 มีสถานภาพสมรสคู่ การศึกษาส่ วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับประถมศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นช่วง 10,001-15,000 บาท มีรายได้พอใช้และเหลือเก็บ
ร้อยละ 55.60 และมีรายได้พอใช้แต่ไม่เหลือเก็บ ร้อยละ 36.64 มีประสบการณ์ทาํ งานอยูใ่ นช่ วง 6 เดือน - 20 ปี
(เฉลีย 4.84 ปี และS.D. = 4.06) ส่ วนจํานวนชัวโมงการทํางานต่อสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 88.36 ทํางานมากกว่า
48 ชัวโมงต่อสัปดาห์ นอกจากนี กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 70.69 ไม่เคยได้รับการอบรม และได้รับคําแนะนําเกียวกับ
วิธีการทํางานทีปลอดภัย
ส่ วนที 2 การบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทํางานของแรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
ข้อมูลการบาดเจ็บที เกี ยวเนื องจากการทํางานของกลุ่ มตัวอย่าง ประกอบด้วย ความถี ของการบาดเจ็บ
สาเหตุของการบาดเจ็บ อวัยวะทีได้รับบาดเจ็บ ผลของการได้รับบาดเจ็บ นําเสนอในตาราง 1 – 2 สําหรับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลางดังแสดงในตาราง 3 ส่ วนพฤติ กรรมความปลอดภัย
ในการทํางานแต่ละด้าน แสดงในตาราง 4
อภิปรายผลการวิจัย
1. การบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทํางานของแรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
การศึกษาการบาดเจ็บทีเกี ยวเนื องจากการทํางานของแรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ อําเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกําแพงเพชร ในช่ วง 1 ปี ที ผ่านมา พบว่าแรงงานผลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มี อตั ราการบาดเจ็บที เกี ยวเนื องจาก
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การทํางาน ร้ อยละ 29.31 กลุ่ ม ตัวอย่า งต้องหยุดงานร้ อยละ 60.29 และได้รับ การรัก ษาร้ อยละ 95.59 โดยได้รับ
การรักษาทีโรงพยาบาล หรื อรักษาทีสถานีอนามัย/คลินิก จากรายงานประจําปี พ.ศ. 2556 โดยสํานักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน พบว่าการบาดเจ็บทีต้องหยุดงานมีมากถึง ร้อยละ 68.611 ซึ งใกล้เคียงกับการศึกษาในครังนี คือ
กลุ่มตัวอย่างมีการหยุดงาน ร้อยละ 60.29 ส่ วนใหญ่เป็ นการหยุดงานมากกว่า 3 วันขึนไป ซึ งจะส่ งผลกระทบทัง
การสู ญเสี ยทางด้านสุ ขภาพและเศรษฐกิ จ เมื อพิจารณาสาเหตุของการบาดเจ็บ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างได้รับบาดเจ็บที
เกี ยวเนื องจากการทํางานจากฝุ่ นเข้าตา ร้ อยละ 26.47 เลื อยบาดมือ ร้ อยละ 16.18 ฟกชํา ร้ อยละ 10.29 (ตาราง 2)
การบาดเจ็บจากฝุ่ นเข้าตาจะเกิดขึนในขันตอนการจัดเตรี ยม (ไสไม้ ตัดไม้ ขัดประสาน เหลาไม้) ซึ งสะท้อนสภาพ
การทํางานที ไม่ปลอดภัย โดยธรรมชาติ ในขันตอนการจัดเตรี ย ม (ไสไม้ ตัดไม้ ขัดประสาน เหลาไม้) จะมี ฝุ่น
ฟุ้ งกระจาย ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการทํางานทีไม่ปลอดภัย โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ร้อยละ 93.10
ไม่สวมแว่นตานิ รภัย ร้อยละ 70.69 ไม่สวมผ้าปิ ดปากและจมูกขณะพ่นแลคเกอร์ และร้อยละ 18.53 ไม่ใช้ผา้ ปิ ดปาก
ปิ ดจมูกเพือป้ องกันฝุ่ นไม้ (ตาราง 4) ส่ วนการบาดเจ็บจากเครื องมือเครื องจักรตัด บาด หรื อกระแทกอาจเกิดขึนได้
ทังในขันตอนการจัดเตรี ยม (ไสไม้ ตัดไม้ ขัดประสาน เหลาไม้) และขันตอนการประกอบ/บรรจุ ทังนี จากสภาพการ
ทํางานทีไม่ปลอดภัยมีการทํางานกับเครื องมือ เครื องจักรและอุปกรณ์ของมีคม กล่าวคือแรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
โดยส่ วนใหญ่หรื อเกือบทังหมด จะมีการใช้เครื องมือ เครื องจักรและอุปกรณ์ของมีคม เช่น เลือยไฟฟ้ า สว่าน กบไส
ไม้ ทําให้มีความเสี ยงสู งจากการได้รับบาดเจ็บจากการทํางานอันเนืองจากการใช้เครื องมือ เครื องจักรและอุปกรณ์ทีมี
คม เมือเทียบกับการศึกษาของชื นกมล สุ ขดี พบว่า คนงานผลิตเครื องเรื อนไม้ในจังหวัดเชี ยงใหม่เคยได้รับบาดเจ็บจาก
เครื องจักรกล/อุปกรณ์ไฟฟ้ า/ของมีคม ร้อยละ 94.58 7 โดยสรุ ปการศึกษาการบาดเจ็บทีเกียวเนื องจากการทํางานครังนี
ประการสําคัญเกิดจากกลุ่มตัวอย่างมีสภาพการทํางานทีไม่ปลอดภัย และมีพฤติกรรมการทํางานทีไม่ปลอดภัย โดย
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 22.84 ไม่เคยศึกษาวิธีการใช้เครื องมือเครื องจักรจากคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และเข้าใจ
ก่อนใช้งาน (ตาราง 4) และพบว่าพนักงาน ร้อยละ 93.10 ไม่เคยสวมแว่นตานิ รภัย และร้อยละ 70.69 ไม่เคยใส่ ผา้ ปิ ด
ปากและจมูกขณะพ่นสี /แลคเกอร์ (ตาราง 4) ผลการศึกษาในประเด็นสาเหตุการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทํางานจึง
เป็ นไปตามแนวคิดทฤษฎีที ระบุว่าการบาดเจ็บทีเกี ยวเนื องจากการทํางานเกิดจากทังสภาพการทํางานทีไม่ปลอดภัย
(การใช้เครื องมือเครื องจักรของมีคม) ร่ วมกับการกระทําหรื อพฤติ กรรมที ไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคลเป็ นต้น11 ซึ งจะได้อภิปรายต่อไป
2. พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมความปลอดภัย ในการทํา งานของแรงงานผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ พบว่ า
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานโดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 63.79 ส่ วนพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทํางานรายด้านของกลุ่มตัวอย่าง เมือพิจารณาการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลเป็ นรายข้อ พบว่าขณะ
ทํางานกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 93.10) ไม่เคยสวมแว่นตานิ รภัย ผ้าปิ ดปากและจมูก ขณะพ่นสี /แลคเกอร์
ร้อยละ 70.69 และไม่ใช้ผา้ ปิ ดปาก ปิ ดจมูกเพือป้ องกันฝุ่ น ร้ อยละ 18.53 (ตาราง 4) เมือเปรี ยบเทียบกับการศึกษา
พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลในกลุ่ม แรงงานเฟอร์ นิเจอร์ ในจังหวัดลําพูน4 พบว่า มีการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล เป็ นประจําร้อยละ 60.4 ซึ งมีสัดส่ วนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
สู งกว่าการศึกษาในครังนี ทังนีอาจเพราะกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการกระตุน้ เตือนจากวิทยุ
บุคคลในครอบครัว เพือนบ้าน เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในสถานประกอบการ และเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข เป็ นต้น
จึงทําให้สัดส่ วนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลสู งกว่า
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ส่ วนพฤติ กรรมความปลอดภัยด้านการใช้เครื องมื อเครื องจักรอย่างถู กวิธีในการศึ กษาครังนี พบว่า
กลุ่มตัวอย่างไม่เคยศึกษาวิธีการใช้เครื องมือ เครื องจักร จากคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดและเข้าใจก่อนการใช้งาน
ร้อยละ 22.84 ทํางานกับเครื องจักรทีชํารุ ดบางครังและเป็ นประจํา ร้อยละ 15.52 และร้อยละ 10.34 ตามลําดับ
มีการหยอกล้อกับเพือนร่ วมงานในขณะใช้เครื องมือ เครื องจักรในการทํางานบางครัง และประจํา ร้อยละ 14.22
และร้อยละ 7.33 ตามลําดับ และมีการทํางานกับเครื องจักรหรื ออุปกรณ์ ทีไม่มีเครื องป้ องกันอันตรายบางครัง และ
เป็ นประจํา ร้อยละ17.24 และร้อยละ 9.05 ตามลําดับ (ตาราง 4)
ปั จจัยสําคัญทีอาจส่ งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของกลุ่มตัวอย่างซึ งเป็ นแรงงานที
ไม่ได้รับการคุม้ ครองทางด้านความปลอดภัยและด้านสุ ขภาพตามระบบประกันสังคมตามกฎหมาย 12 ทีสําคัญ คือ
การได้รับคําแนะนําเกียวกับการทํางานทีปลอดภัยมีความสําคัญต่อพฤติกรรมหรื อการกระทําทีปลอดภัย จึงสามารถ
ลดความเสี ยงต่อการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทํางาน ในการศึกษานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เคยได้รับการอบรมหรื อ
แนะนําเกียวกับวิธีการทํางานทีปลอดภัย ร้อยละ 70.69 นอกจากนี กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาในชันประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 57.33 และร้อยละ 30.17) อาจส่ งผลถึงความเข้าใจในข้อมูลทีได้รับ หรื ออาจเป็ น
เหตุ ให้มีโอกาสน้อยในการเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพในประเด็นการทํางานที ปลอดภัยหรื อพฤติกรรมการ
ทํางานทีปลอดภัย ในส่ วนของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่เคยสวมแว่นตา
นิรภัย ร้อยละ 93.10 ไม่เคยสวมหน้ากากกันสารเคมีทีมีไส้กรอง ร้อยละ 92.24 ไม่สวมผ้าปิ ดปากและจมูกขณะพ่นสี /
แลคเกอร์ ร้ อยละ 70.69 (ตาราง 4) ทังๆที เคยได้รับคําแนะนําเกี ยวกับความรู ้ พืนฐานด้านความปลอดภัยใน
การทํางาน ร้อยละ 48.53 แสดงให้เห็นถึงความจําเป็ นของการปรับกลยุทธการให้ขอ้ มูลข่าวสารสุ ขภาพทีจะนําไปสู่
การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
ตาราง 1 จํานวนและร้อยละข้อมูลทีเกียวข้องกับการเกิดการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทํางานของแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ในช่วง 1 ปี (n = 232)
ข้ อมูล
จํานวน
ร้ อยละ
การบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทํางาน
ไม่เคย
164
70.69
เคย
68
29.31
ความถีในการเกิดการบาดเจ็บ
จํานวน 1 ครัง
32
47.06
จํานวน 2 ครัง
17
25.00
จํานวน 3 ครัง
16
23.53
จํานวน > 3 ครัง
3
4.41
พิสยั (1-12), & (S.D.) = 2.21(2.27)
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ตาราง 2 จํานวนและร้อยละข้อมูลทีเกียวกับสาเหตุการเกิดการบาดเจ็บ อวัยวะทีได้รับบาดเจ็บ และผลของการได้รับบาดเจ็บ
ทีเกียวเนืองจากการทํางานของแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ในช่วง 1 ปี
ข้ อมูล
จํานวน
ร้ อยละ
สาเหตุของการบาดเจ็บจากการทํางาน (n=68)
ฝุ่ นไม้เข้าตาและถูกกระแทก
4
5.88
เครื องจักรบาดนิว
1
1.47
ถูกเลือยบาดบริ เวณหัวเข่า ต้องต่อเอ็นหัวเข่า
4
5.88
ถูกใบเลือยบาด
6
8.82
ปื นยิงไม้ถูกมือและสว่านบาดมือ
3
4.41
ฝุ่ นเข้าตา
18
26.47
ฟกชํา
7
10.29
ถูกเครื องจักรหนีบ ,ฝุ่ นเข้าตาและถูกแมงป่ องต่อย
1
1.47
เลือยถูกนิว
5
7.35
เลือยบาดมือ
11
16.18
สว่านเจาะ
1
1.47
สว่านบาดนิวและสว่านบาดมือ
3
4.41
เครื องจักรหนีบ ฟกชํา
4
5.88
อวัยวะทีได้ รับบาดเจ็บ (n=68)
นิวมือ
15
22.06
อวัยวะทีได้ รับบาดเจ็บ (n=68)
แขน
1
1.47
เท้า
4
5.88
ความถีของอวัยวะทีได้ รับบาดเจ็บ (n=137)
ตา
49
35.77
นิวมือ
38
27.74
มือ
42
30.66
แขน
1
0.73
เท้า
7
5.11
ผลของการได้ รับบาดเจ็บ (n=68)
ระคายเคือง/คัน
23
33.82
ฟกชํา
11
16.18
แผลถลอก
10
14.71
บาดแผลฉี กขาดเล็กน้อย
5
7.35
บาดแผลฉี กขาดลึก
14
20.59
กระดูกหัก/แตก/ร้าว
5
7.35
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ตาราง 3 จํานวน ร้อยละ และระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานโดยรวมและรายด้านของกลุ่มตัวอย่าง ( n = 232 )
พฤติกรรมความปลอดภัย

จํานวน

ร้ อยละ

83

35.78

148

63.79

1

0.43

1

0.43

60

25.86

171

73.71

42

18.10

ระดับปานกลาง (คะแนน 18.39 – 24.65)

187

80.60

ระดับตํา (คะแนน < 18.39)

3

1.29

โดยรวม
ระดับสูง (คะแนน > 52.56)
ระดับปานกลาง (คะแนน 42.70 – 52.56)
ระดับตํา (คะแนน < 42.70)
พิสยั = 28-60,

&

(S.D.) = 47.63(4.93)

รายด้ าน
การใช้อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ระดับสูง (คะแนน > 28.81 )
ระดับปานกลาง (คะแนน 23.41 – 28.81)
ระดับตํา (คะแนน < 23.41)
พิสยั = 12-30,

&

(S.D.) = 26.11(2.70), Median = 27.00

การใช้เครื องมือ เครื องจักรอย่างถูกวิธี
ระดับสูง (คะแนน > 24.65)

พิสยั = 12-30,

&

(S.D.) = 21.52 (3.13), Median = 22.00
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ตาราง 4 จํานวน และร้อยละพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน ของแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (n = 232)
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
การใช้ อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
- สวมเสื อแขนยาว – กางเกงขายาวขณะทํางาน
- สวมรองเท้าผ้าใบ(หรื อรองเท้าทีปิ ดคลุมทังปลายเท้าและส้น
เท้า
- สวมปลักอุดหูขณะทํางานทีมีเสี ยงดัง (เช่น เสี ยงจากกบไฟฟ้ า,
เสี ยงจากสว่านไฟฟ้ า,เสี ยงจากเรื อยไฟฟ้ า)
- ใช้ผา้ ปิ ดปาก ปิ ดจมูกเพือป้ องกันฝุ่ น
- สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ขณะพ่นสี /แลกเกอร์
หมวกทําจากพลาสติก
แว่นตานิรภัย
หน้ากากกันสารเคมีทีมีไส้กรอง
ผ้าปิ ดปากและจมูก
ผ้ากันเปื อนพลาสติก
ถุงมือยาง
การใช้ เครืองมือเครืองจักรอย่ างถูกวิธี
- ศึกษาวิธีการใช้เครื องมือ เครื องจักร จากคู่มือการใช้งานอย่าง
ละเอียด และเข้าใจก่อนการใช้งาน
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื องจักรก่อนการใช้งาน
- ตรวจสอบความผิดปกติ หรื อซ่อมเครื องจักรขณะทํางาน
- ทํางานกับเครื องจักร หรื ออุปกรณ์ทีชํารุ ด
- ทํางานกับเครื องจักร หรื ออุปกรณ์ทีไม่มีเครื องป้ องกันส่วนที
เป็ นอันตราย
- จัดเก็บอุปกรณ์ เครื องมือ เครื องจักรเป็ นระเบียบเมือเลิกงาน
- แต่งกายรัดกุมทุกครังขณะทํางานกับเครื องจักร
- กินยาแก้หวัด หรื อยาแก้แพ้ก่อนทํางานกับเครื องจักร
- ดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ ก่อนหรื อขณะทํางานกับ
เครื องจักร
- หยอกล้อกับเพือนร่ วมงานในขณะใช้เครื องมือ เครื องจักร ใน
การทํางาน

การปฏิบัตใิ นการทํางาน
ทําประจํา
ทําบางครัง
ไม่ เคยทํา
จํานวน (ร้ อยละ) จํานวน (ร้ อยละ) จํานวน (ร้ อยละ)
105(45.26)
23(9.91)

86(37.07)
37(15.95)

41(17.67)
172(74.14)

5(2.16)

27(11.64)

200(86.21)

103(44.00)

86(37.07)

43(18.53)

3(1.29)
1(0.43)
12(5.17)
41(17.67)
3(1.29)
1(0.43)

11(4.74)
15(6.47)
6(2.59)
27(11.64)
6(2.59)
7(3.02)

218(93.97)
216(93.10)
214(92.24)
164(70.69)
223(96.12)
224(96.55)

102(43.97)

77(33.19)

53(22.84)

169(72.84)
155(66.81)
24(10.34)
21(9.05)

26(11.21)
38(16.38)
36(15.52)
40(17.24)

37(15.95)
39(16.81)
172(74.14)
171(73.71)

178(76.72)
107(46.12)
6(2.59)
4(1.72)

36(15.52)
89(38.36)
19(8.19)
7(3.02)

18(7.76)
36(15.52)
207(89.22)
221(95.26)

17(7.33)

33(14.22)

182(78.45)

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาชี ให้เห็ นว่า พยาบาลอาชี วอนามัย และที ม สุ ข ภาพอื นๆที เกี ยวข้องควรตระหนัก และให้
ความสําคัญกับการจัดบริ การอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในแรงงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้อย่างเป็ นระบบ นอกจากมี
ระบบการเฝ้ าระวังการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทํางานแล้ว ควรสร้างความตระหนักในด้านของสภาพการทํางานที
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ปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานทีปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลและการ
ใช้เครื องมือเครื องจักรอย่างถูกวิธี ทังนีเพือก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ นายแพทย์พิชยั ศิริพรพาณิ ชย์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร ทีให้การสนับสนุ น
การทําวิจยั ครังนี ขอบคุณ คุณภูวณัฐ ฤกษ์ดีทวีกุล นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ จากสํานักงานสาธารณสุ ข
อําเภอโกสัมพีนคร และคุณฉวีวรรณ เรื องงาม นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ จากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตําบลโกสัมพีนคร ขอบคุณเจ้าของโรงงานผลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ และพนักงานทุกคนที ให้ความร่ วมมือในการเก็บ
ข้อมูลเพือทําวิจยั และท้ายทีสุ ดนี ขอขอบคุ ณเจ้าหน้าทีกลุ่มงานอาชี วเวชกรรมโรงพยาบาลกําแพงเพชรทุกคน ทีมี
ส่ วนช่วยให้งานวิจยั นีสําเร็ จลงด้วยดี
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การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีใช้ บ้านเป็ นเรือนนอนต่ อเนืองจากโรงพยาบาลสู่ ชุมชนด้ วยการ
จัดการผู้ป่วยรายกรณี เครือข่ ายโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
Continuing Care of Stroke Home Ward with Case Management
at Phetchabun Hospital Health Networks
สุภาภรณ์ นากลาง, พย.บ. *

Abstract
Stroke may cause severe disability. Disabled stroke survivors require ongoing support at home and in
community. The cost of hospitalization and expenditure is high and vary. This study aimed to examine the
effectiveness of continuing care of stroke home ward with case management in the Phetchabun Hospital and health
network. 32 patients with stroke who have scores of The Barthel ADL Index less than 75 were purposively selected
between October 2013 and September 2014. The study was conducted in 3 phases; 1) developing continuing care
of stroke home ward with case management and selecting valid and reliable instruments including the
INHOMESSS Home care forms, the Barthel ADL Index, the WHO Quality of Life questionnaire, and the
satisfaction questionnaire, 2) implementing the developed pathway into practice and evaluating outcomes and
3) evaluating effectiveness of continuing care of stroke home ward with case management and patients’
satisfaction. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and paired t-test.
The results showed that the continuing care of stroke home ward with case management increased levels and scores
of the Barthel ADL Index, quality of life and satisfaction among patients with stroke. Furthermore, all patients
received continuing care and no readmission rate within 28 day after discharge. From the results, continuing care of
stroke home ward with case management should be used for delivering care for patients with stoke at home in
order to develop patient’s quality of life and their activity of daily living.
Key words : Continuing care, stroke patients, home ward, case management
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บทคัดย่อ
โรคหลอดเลื อดสมองมี ความรุ นแรงและเป็ นโรคเรื อรั ง ผูท้ ีรอดชี วิตมีภาวะอัมพาต อัมพฤกษ์เป็ นภาวะ
ทุพลภาพทียาวนาน สู ญเสี ยค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลสู ง การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาระบบการดูแลและ
ประเมินผลการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี ตังแต่ตุลาคม 2556 ถึงกันยายน2557 เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยทีมีคะแนน
ความสามารถการปฏิ บตั ิกิจวัตรประจําวัน น้อยกว่า 75 จํานวน 32 คน ดําเนินการ 3 ระยะ ระยะที 1 พัฒนาระบบการ
จัดการผูป้ ่ วยรายกรณี โดยจัดทําแผนการดูแลผูป้ ่ วยทีบ้าน แบบเยียมบ้าน แบบประเมินความสามารถการปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวัน แบบวัดความพึงพอใจ แบบวัดคุณภาพชี วิต ระยะที 2 นําการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี ไปใช้จริ ง ระยะที 3
ประเมินผลการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติทดสอบทีของประชากรกลุ่มเดียว พบว่าภายหลังจากการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี ผูป้ ่ วยมีคะแนนความสามารถใน
การปฏิ บตั ิกิจวัตรประจําวัน คุ ณภาพชี วิตและความพึงพอใจผูร้ ับบริ การ เพิมขึน แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ
(p<.05) ความครอบคลุมการดูแลต่อเนื องทีบ้านร้อยละ 100 ไม่มีreadmission ผลการศึกษานี สามารถนําไปให้บริ การ
แก่ผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนเพือให้ผปู ้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ทีดี สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้ดว้ ยตนเอง
และประยุกต์ใช้ในโรคเรื อรังอืนได้
คําสํ าคัญ : การดูแลต่อเนือง ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ใช้บา้ นเป็ นเรื อนนอน การจัดการรายกรณี
บทนํา
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke or cerebrovascular disease) เป็ นโรคทีมีความรุ นแรงและเรื อรังโรคหนึ งของ
คนไทย ดังจะเห็นจากรายงานการศึกษา Thai Epidemiologic Stroke (TES) study คาดการณ์ความชุกของโรคหลอด
เลือดสมอง พ.ศ. 2548-2550 ประมาณร้อยละ 1.881 และรายงานขององค์การอนามัยโรค ทีพบว่า อัตราตายจําเพาะ
ตามอายุต่อประชากรไทยแสนคนในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองเท่ากับ 123 ราย นอกจากนี ผูท้ ีรอดชี วิตจากโรค
หลอดเลือดสมองจํานวนมากยังต้องอยู่ในสภาพอัมพาต อัมพฤกษ์ ดังจะเห็ นจากข้อมูลรายงานการเฝ้ าระวังโรคไม่
ติดต่อปี พ.ศ. 2554 พบจํานวนผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง 18,629 คน ในจํานวนนี มีผปู ้ ่ วยอัมพาต ประมาณร้อยละ
53 และผูป้ ่ วยเนื อสมองตายจากการขาดเลือดประมาณร้อยละ 252 จากการทีผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะ
อัมพาต อัมพฤกษ์ เป็ นภาวะทุพลภาพทียาวนานส่ งผลให้สูญเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสู งถึง 2,973 ล้านบาท
ต่อปี การทีโรคหลอดเลือดสมองเป็ นโรคเรื อรัง และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาทีสู ง กระทรวงสาธารณสุ ขได้ริเริ มให้มี
การจัดการกับโรคนี อย่างจริ งจัง โดยนําองค์ประกอบของรู ปแบบการดูแลโรคเรื อรัง (Chronic Care Model) เป็ น
แนวทางในการดูแลผูป้ ่ วย กระบวนการทํางาน ได้แก่ 1) การสนับสนุนการจัดการตนเอง ให้ความสําคัญอยูท่ ีผูป้ ่ วย
และครอบครัวในการจัดการโรคเนื องจากระยะเวลาของโรคยาวนาน และไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 2) ระบบ
สารสนเทศทางคลินิก มุ่งเน้นข้อมูลระบบทะเบียนฐานข้อมูลโรค 3) การสนับสนุ นการตัดสิ นใจ มุ่งเน้นการพัฒนา
แนวทางปฏิ บ ัติ สํา หรั บ การดู แ ลผูป้ ่ วย 4) นโยบายและทรั พ ยากรชุ ม ชน มุ่ ง เน้น เครื อ ข่ า ยการดู แ ลผูป้ ่ วยของ
โรงพยาบาลและเชือมโยงถึงชุมชน 5) หน่วยงานบริ การสุ ขภาพ เป็ นการสนับสนุ นด้านกําลังคนและงบประมาณใน
การบริ หารจัดการ และ 6) การออกแบบระบบการให้บริ การ ทังระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 3 นอกจากการ
จัดการโรคซึงมี 6 องค์ประกอบดังกล่าว ยังได้มีการริ เริ มนํารู ปแบบการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี มาใช้ในการดูแลผูป้ ่ วย
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เรื อรัง เนื องจากการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี เป็ นกระบวนการจัดการบริ การด้านสุ ขภาพทีมุ่งเน้นผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง
เพือตอบสนองความต้องการด้านสุ ขภาพของผูป้ ่ วยแต่ละรายอย่างครอบคลุมและต่อเนื อง โดยมีความร่ วมมือกันของ
บุคลากรสาขาวิชาชีพต่างๆในทีมสุ ขภาพ ในการประเมิน วางแผน ดําเนิ นการปฏิบตั ิ ติดตามและประเมินผลการดูแล
ตลอดระยะเวลาทีรับไว้ในความดูแล โดยมีผจู้ ดั การผูป้ ่ วย (Case Manager) เป็ นผูต้ ิดต่อสื อสาร ประสานงานและ
กํากับการดูแลเพือให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้ าหมายทีวางไว้และภายในเวลาทีกําหนด โดยใช้แผนการดูแลผูป้ ่ วยล่วงหน้า
(Clinical Pathway) เป็ นเครื องมื อในการกํากับการปฏิ บตั ิ กิจกรรมการดู แลต่างๆ 4 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เป็ น
โรงพยาบาลทัวไปแห่งหนึงทีให้บริ การในการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
และจังหวัดใกล้เคียง ได้นาํ แนวทางการดูแลโรคเรื อรัง (Chronic Care Model) มาประยุกต์ใช้ มุ่งเน้นให้ผปู ้ ่ วยและ
ครอบครัวสามารถจัดการตนเองและปั จจัยเสี ยงต่างๆ ได้ กล่าวคือ เมือผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองอาการคงทีและเข้า
สู่ ระยะฟื นฟู แพทย์จะส่ งผูป้ ่ วยกลับไปดู แลต่อทีบ้าน ให้สมาชิ กในครอบครั วเป็ นผูด้ ู แล โดยในขณะที ผูป้ ่ วยอยู่
โรงพยาบาลจะมี การเตรี ยมความพร้ อมผูด้ ู แลและผูป้ ่ วยก่อนการจําหน่ ายควบคู่ไปกับการดูแลผูป้ ่ วยข้างเตียงของ
พยาบาล เพือช่ วยให้ผูป้ ่ วยและผูด้ ู แลมี ความมันใจในการจัดการดู แลความเจ็บป่ วย จัดหาอุ ปกรณ์ เครื องมื อหรื อ
วิธี ก ารดู แลผูป้ ่ วย สามารถประเมิ นปั ญหาอุ ปสรรค และความสําเร็ จในการจัดการโรคเป็ นระยะอย่า งสมําเสมอ
อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานการให้บริ การของโรงพยาบาลทีผ่านมายังไม่ดีเท่าทีผูเ้ กียวข้องคาดหวัง กล่าวคือจาก
ข้อ มู ล พบว่า ปี พ.ศ. 2555 มี จ าํ นวนผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมอง 607 ราย ในจํา นวนนี ผูป้ ่ วยมี ร ะยะเวลานอน
โรงพยาบาลเฉลีย 6.44 วัน ผูป้ ่ วยถูกส่ งไปเวชศาสตร์ ฟืนฟู ร้ อยละ 69.10 ส่ งผลให้ก่อนกลับบ้านมีผปู ้ ่ วยทีสามารถ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้เพียงร้อยละ 43 และทีได้รับการวางแผนก่อนกลับบ้าน เพียงร้อยละ 57 นอกจากนี ยังพบว่า
ในระยะ 2 สัปดาห์แรกทีผูป้ ่ วยกลับบ้าน ผูป้ ่ วยต้องการการดูแลทังในเชิ งวิชาชี พ และจากบุคคลในครอบครัว ซึ งก่อ
ปั ญหาและความยุง่ ยากแก่ผดู ้ ูแลเป็ นอันมาก กล่าวคือ เมือดูแลผูป้ ่ วยนานขึน พบว่า คุณภาพชี วิตของผูด้ ูแลลดลงด้วย5
และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การออกแบบบริ การอย่างต่อเนื องสําหรับผูป้ ่ วยโรคเรื อรังในชุ มชนโดยใช้
รู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื อรัง รวมทังการจัดการดูแลรายกรณี ส่งผลให้คุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยเพิมมากขึน3 เช่ น
ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกันเรื อรัง ผูป้ ่ วยเบาหวานและความดันโลหิตสู ง และผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง 6,7,8,9 ผูว้ ิจยั ในฐานะ
ผูร้ ับผิดชอบงานการดู แลต่อเนื องผูป้ ่ วยโรคเรื อรั งในชุ มชน มี ความตังใจที จะพัฒนางานบริ การการดูแลผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลื อดสมองทีใช้บา้ นเป็ นเรื อนนอนต่อเนื องจากโรงพยาบาลสู่ ชุมชน ให้มีคุณภาพ มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ น
ด้วยการศึกษาวิจยั เพือพัฒนางานประจําสู่ การวิจยั โดยการนําการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี และแนวคิดการดูแลโรคเรื อรัง
ของ Wagner, 199910 มาใช้เป็ นพัฒนารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองทีใช้บา้ นเป็ นเรื อนนอนต่อเนื อง
จากโรงพยาบาลสู่ ชุมชนด้วยการจัดการรายกรณี และมีการประเมินเพือให้ทราบถึงประสิ ทธิ ผลรู ปแบบการดูแลนี
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองทีใช้บา้ นเป็ นเรื อนนอนต่อเนืองจากโรงพยาบาลสู่
ชุมชนด้วยการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี เครื อข่ายโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
2. เพือศึกษาผลของการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองทีใช้บา้ นเป็ นเรื อน
นอนต่อเนืองจากโรงพยาบาลสู่ ชุมชนด้วยการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี เครื อข่ายโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี เป็ นการจัดการด้านการดูแลผูป้ ่ วย โดยประสานทรัพยากรทางด้านสุ ขภาพสําหรับ
ผูป้ ่ วยทังหมดระบบบริ การสุ ขภาพ โดยให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัวมีส่วนร่ วม และให้ความร่ วมมือตามบริ บทปั ญหาและ
ความต้องการของผูป้ ่ วยและครอบครั ว เฉพาะราย ซึ งผูจ้ ัดการรายกรณี จะใช้ก ระบวนการจัด การรายกรณี แ ละ
องค์ประกอบในรู ปแบบการดูแลโรคเรื อรัง เป็ นแนวทางในการดูแล เพือส่ งเสริ มความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวัน คุณภาพชีวติ และความพึงพอใจของผูป้ ่ วย ดังรู ป
การจัดการรายกรณี
- การประเมินภาวะสุขภาพ การวางแผน
- การอํานวยความสะดวกสําหรับการปฏิบตั ิของทีมสุขภาพและผูเ้ กียวข้อง
- การค้นหาและจัดสรรทรัพยากรทีเหมาะสมกับความต้องการของบุคคล
ผูด้ ูแล และครอบครัว
- การประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการดูแล

ความสามารถใน
การปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวัน

คุณภาพชีวิตของ
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรือรัง
Health Care Organization : หน่ วยบริการสุ ขภาพ
- นโยบายการดูแลต่อเนืองทีชัดเจน เป็ นรู ปธรรม นําสู่ การปฏิบตั ิได้
Delivery System Design :การออกแบบระบบให้ บริการ
- การดูแลด้วยการจัดการรายกรณี (case management )
- ทีมสุขภาพทีทํางานร่ วมกัน ส่งต่อข้อมูลกัน
Clinical Information Systems : ระบบข้ อมูลและข่ าวสารในเรืองสุ ขภาพ
- การใช้ขอ้ มูลข่าวสารสําหรับการจัดการการดูแล
Self - management Support :การสนับสนุนการจัดการด้ วยตนเอง
- การให้ความรู้และฝึ กทักษะผูป้ ่ วยและญาติ/ผูด้ ูแล Decision Support : ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจของบุคลากร
- การสนับสนุนทางวิชาการ การดูแลโรคหลอดเลือดสมอง Community
Resources:แหล่งประโยชน์ ของชุมชนและนโยบาย
- ชุมชน ทีมีความพร้อมและให้การสนับสนุนดูแล

ผูป้ ่ วย

ความพึงพอใจ
ของผูป้ ่ วย

ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั นีเป็ นการวิจยั เพือพัฒนางานประจําสู่ การวิจยั ด้วยการนําการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี ไปใช้ในการดูแล
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง และติดตามประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน คุณภาพชี วิตและความ
พึงพอใจของผูป้ ่ วย ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557 ครอบคลุมพืนทีเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพอําเภอเมือง
ทัง 25 โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจําตําบล/ศูนย์สุขภาพชุมชนทีมีกลุ่มเป้ าหมาย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มประชากร คือ ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองทีใช้บา้ นเป็ นเรื อนนอน เขต
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่ ม ตัว อย่างเป็ นผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองที ใช้บ ้านเป็ นเรื อนนอน เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง 32 ราย
ใช้เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี
1. สามารถอ่านออกและเขียนภาษาไทยได้
2. เป็ นผูป้ ่ วยทีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคหลอดเลือดสมองและต้องการการดูแลต่อเนื องทีบ้าน มีคะแนน
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน: ADL (Activity of Daily Living Scale; Barthel Index) น้อยกว่า 75
3. ผูป้ ่ วยและครอบครัวยินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
1. การจัดการรายกรณี ประกอบด้วย Stroke Home Ward Pathway, แผนการดูแลโรคหลอดเลือดสมองแบบ
องค์รวม และแบบเยียมบ้าน
2. เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
2.1 แบบประเมิ นความสามารถในการปฏิ บตั ิกิจวัตรประจําวันของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมอง (The
Barthel Activity of Daily Living Index : ADL ) เป็ นแบบประเมินทีใช้ในการประเมินผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือประเมินความก้าวหน้าในการดูแลตนเองและการเคลือนไหวในผูป้ ่ วยทีได้รับการฟื นฟู
สมรรถภาพประกอบด้วย 10 กิจกรรม ได้แก่ การรับประทานอาหาร การหวีผม การลุ กจากทีนอน การใช้ห้องสุ ขา
การควบคุ มการขับถ่ายอุจจาระ การควบคุมการขับถ่ายปั สสาวะ การอาบนํา การสวมใส่ เสื อผ้า การเคลือนทีภายใน
บ้าน และการเดินขึนลงบันได 1 ชัน โดยมีคะแนนรวม 0-100 คะแนน และมีการแบ่งคะแนนระดับความสามารถใน
การปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันซึ งเป็ นคะแนนไม่ต่อเนื องและคะแนนทีได้จะอยูใ่ นช่วงคะแนนทีกําหนดไว้ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี
0 - 20 หมายถึง ไม่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้เลย
25 – 45 หมายถึง สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้เล็กน้อย
50 – 70 หมายถึง สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้ปานกลาง
75 – 95 หมายถึง สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได้มาก
100 หมายถึง สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได้ดว้ ยตนเองทังหมด
2.2 แบบวัดคุณภาพชี วิตผูป้ ่ วยโรคเรื อรังของ WHO ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ งแวดล้อม มีจาํ นวน 26 ข้อ คะแนนคุณภาพชีวิตมีคะแนน ตังแต่ 26 – 130 คะแนน
โดยเมือผูต้ อบรวมคะแนนทุกข้อได้คะแนนเท่าไร สามารถเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ปกติทีกําหนดดังนี
26 – 60 คะแนน
แสดงถึงการมีคุณภาพชีวติ ทีไม่ดี
61 – 95 คะแนน
แสดงถึงการมีคุณภาพชีวติ กลาง ๆ
แสดงถึงการมีคุณภาพชีวติ ทีดี
96 – 130 คะแนน

25

26

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

»‚·Õè 19 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2558

2.3 แบบวัดความพึงพอใจต่อบริ การทีได้รับ ของสํานักการพยาบาล ประกอบด้วยข้อคําถามทังหมด 10 ข้อ
ลักษณะคําตอบเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ ด
การดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ
ระยะที 1 พัฒนาระบบการดูแลด้ วยการจัดการรายกรณี แนวปฏิบัติและเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั และทีมวิจยั พัฒนาแนวปฏิบตั ิการการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี โดยศึ กษาเอกสารงานวิจยั ที เกี ยวข้อง
ข้อมูลปั ญหาจากผูใ้ ห้บริ การ และผูร้ ับบริ การ เพือร่ วมกันจัดทําร่ าง Stroke Home Ward Pathway แผนการดูแลโรค
หลอดเลือดสมองแบบองค์รวม และแบบเยียมบ้าน ของสหวิชาชี พและภาคีเครื อข่ายในชุ มชน จากนันนําไปให้
ผูเ้ ชี ยวชาญจํา นวน 3 ท่ า น ตรวจสอบความตรงตามเนื อหา ภายหลัง จากปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามข้อ เสนอแนะของ
ผูเ้ ชี ยวชาญ ผูว้ ิจยั นําแนวปฏิบตั ิ ไปทดลองใช้กบั พยาบาลจํานวน 2 คน ในสถานการณ์จริ ง และปรับแก้ให้เหมาะสม
ตามข้อเสนอแนะ จนกระทังสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
เครื องมือทีใช้ในการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันของผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมอง (The Barthel Activity of Daily Living Index : ADL ) แบบวัดคุณภาพชี วิตผูป้ ่ วยโรคเรื อรังของ
WHO และแบบวัดความพึ งพอใจต่ อบริ ก ารที ได้รับ ของสํ า นัก การพยาบาล ซึ งเครื องมื อทังสามชิ นได้ผ่า นการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือแล้ว
ระยะที 2 นําการจัดการรายกรณีไปใช้ ในการดูแลผู้ป่วย
ผูว้ จิ ยั จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื องการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี ให้กบั
พยาบาลของเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ทัง 25 รพ.สต./ศสช. เพือทําความเข้าใจและเตรี ยม
ความพร้อมในขันตอนวิธีการปฏิบตั ิตามแนวทางการจัดการรายกรณี ให้เข้าใจตรงกัน แล้วจึงนําการจัดการผูป้ ่ วยราย
กรณี ไปใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยจริ ง เป็ นระยะเวลา 6 เดือน
ระยะที 3 การประเมินประสิ ทธิผลการจัดการรายกรณี
ภายหลังจากการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองด้วยการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี ไปแล้ว 6 เดื อน ผูว้ ิจยั
ดําเนิ นการเก็บรวมรวมข้อมูลของผูป้ ่ วยและครอบครัวทีบ้าน ตามพืนทีทีรับผิดชอบของหน่วยบริ การสุ ขภาพในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผปู ้ ่ วยทีมีคุณสมบัติตามทีกําหนดในระยะเวลาดังกล่าว จํานวน 32 คน
การพิทกั ษ์ สิทธิของกลุ่มตัวอย่ าง
งานวิจยั ครังนีได้ผา่ นการรับรองจริ ยธรรมจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของสํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดเพชรบูรณ์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลทัวไป แจกแจงความถี คํานวณหาร้อยละ และค่าเฉลีย
2. ข้อมูลคะแนนการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ความพึงพอใจและคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการดูแลด้วยการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี โดยใช้สถิติ Paired-T test
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ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทัวไป
ในการดูแลผูป้ ่ วยด้วยการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี มีผปู ้ ่ วยทีมีคุณสมบัติตามทีกําหนด จํานวน 32 คน ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ59.38 มี อายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี มากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 40.62 รองลงมา 61-70 ปี
คิดเป็ นร้ อยละ 37.50 สถานภาพสมรสคู่ มากทีสุ ด คิ ดเป็ นร้อยละ 50 รองลงมา คือ หม้าย คิดเป็ นร้ อยละ 34.38
จบการศึ ก ษาชั นประถมศึ ก ษา มากที สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 46.88 รองลงมามัธ ยมศึ ก ษา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 28.12
อาชี พ ส่ วนใหญ่ รับจ้าง คิ ดเป็ นร้ อยละ 43.75 ชนิ ดของโรคหลอดเลื อดสมองส่ วนใหญ่เป็ นเส้ นเลื อดสมองแตก
ร้อยละ 65.62 ดังตาราง 1
ตาราง 1 จํานวน ร้อยละ ของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง จําแนกตามข้อมูลทัวไป
ข้ อมูล
จํานวน ( N= 32คน )
1. เพศ
13
ชาย
19
หญิง
2. อายุ
3
41-50 ปี
13
51-60 ปี
12
61-70 ปี
4
มากกว่า 70 ปี
3. สถานภาพ
3
โสด
16
คู่
11
หม้าย
2
หย่า/แยก
4. ระดับการศึกษา
8
ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
15
ประถมศึกษา
9
มัธยมศึกษา
5. อาชีพ
เกษตรกรรม
12
ค้าขาย
6
รับจ้าง
14
6. ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง
11
ตีบตัน
21
แตก

ร้ อยละ
40.62
59.38
9.38
40.62
37.50
12.50
9.38
50
34.38
6.25
25
46.88
28.12
37.50
18.75
43.75
34.38
65.62

27

28
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2. ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน คุณภาพชีวติ ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตาราง 2 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียคะแนนความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมอง ก่อนและหลังการจัดการรายกรณี ( n = 32 )
ก่ อนการจัดการ
หลังการจัดการ
p-value
ผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณี
Mean
SD
Mean
SD
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
49.06
10.58
75.78
10.24
<.001*
คุณภาพชีวติ ผูป้ ่ วย
102.06
4.85
122.34
5.18
<.001*
ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
58.97
9.68
83.71
6.01
<.001*
* p<.05

ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองมีค่าเฉลี ยของคะแนนความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน คุณภาพชีวิต
ผูป้ ่ วย ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย ก่อนและหลังการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.001)
นอกจากนันยังพบว่า มีอตั ราความครอบคลุ มของผูป้ ่ วยทีได้รับการดูแลอย่างต่อเนื องที บ้าน ร้ อยละ100 และไม่มี
อุบตั ิการณ์การ Re-admission ภายใน 28วัน หลังจําหน่าย ในกลุ่มเป้ าหมายนี
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษาผลของการใช้การจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
ครอบคลุ มพืนที เครื อข่า ยบริ การสุ ขภาพอําเภอเมื อง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี โดยการ
ประยุกต์ใช้รูปแบบการดูแลโรคเรื อรัง Chronic Care Model (CCM) ของ Wagner (1999) มีประสิ ทธิ ผลค่อนข้างสู ง
กล่าวคือ ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองจํานวน 32 คน มีความสามารถในการปฏิ บตั ิกิจวัตรประจําวันดี ขึน มีคุณภาพ
ชีวติ ทีดี และมีความพึงพอใจมากต่อการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี
ผลการศึกษา ครังนี สอดคล้องกับการวิจยั ทีศึกษาแนวทางการจัดบริ การต่อเนื องในชุ มชนสําหรับผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลโกสุ มพิสัยและเครื อข่าย9 ผลการวิจยั พบว่า การดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที
ต่อเนืองจากโรงพยาบาลถึงบ้าน ช่วยให้คุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยดีขึน และผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจมาก และการวิจยั
ทีประเมินผลรู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุ พรรณบุรี 8 ผลการวิจยั
พบว่า ผูป้ ่ วยกลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค่ า เฉลี ยคะแนนความสามารถในการทํา กิ จวัตรประจําวันด้วยตนเองได้ภ ายหลัง การ
จําหน่าย 30 วัน มากกว่าก่อนจําหน่ายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.001) และมีความพึงพอใจมากทีสุ ดต่อการบริ การ
ของทีมสหสาขาวิชาชีพ นอกจากนีบุคลากรทุกคนในทีมสหสาขาวิชาชีพสามารถปฏิบตั ิตามแผนได้ครบถ้วน และมี
ความพึงพอใจเป็ นอย่างมาก
การจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี ในการวิจยั ครั งนี เป็ นการวางระบบการพัฒนาแก้ไขปั ญหาการดู แลผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองในชุ มชน โดยลักษณะการจัดการรายกรณี เป็ นรู ปแบบการดําเนิ นการในชุ มชนทีเน้นการติดตาม
ผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื องเมือกลับสู่ ชุมชน ซึ งในระบบการจัดการนี ยังมีการนํารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื อรังมาใช้ร่วม
ด้วย โดยมีกระบวนการดังนี 1) การประกาศนโยบายทีชัดเจนในการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองให้แก่บุคลากรที
เกี ยวข้องของโรงพยาบาลโดนสอดคล้องกับนโยบายของทีมนําของโรงพยาบาล 2) คิดสร้ างสรรค์ระบบการดูแล
ผูป้ ่ วย โดยมีการประสานกับทีมสหสาขาวิชาชีพซึ งสนับสนุนให้ทุกสหสาชาวิชาชี พได้แสดงบทบาทของตนเองอย่าง
ชัดเจน เช่ น แพทย์วางแผนการรักษา พยาบาลให้ความรู้ คําแนะนําการปฏิบตั ิตวั ทีเหมาะสม เภสัชกรให้ความรู้
การรับประทานยา เป็ นต้น ซึ งผูว้ ิจยั เป็ นผูป้ ระสานความร่ วมมือ (Case Manager) โดยร่ วมกันพัฒนาแผนการดูแลที
บ้า น มี ก ารประกาศใช้และรั บ ทราบร่ ว มกัน 3) พัฒ นาสมรรถนะพยาบาลผูด้ ู แ ลผูป้ ่ วยในเครื อข่ า ยโรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ ให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการดู แลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื อง ตังแต่จาํ หน่ ายผูป้ ่ วยไปทีบ้านหรื อชุ มชนอย่าง
เหมาะสม โดยใช้แ ผนการดู แลเป็ นตัวควบคุ มการใช้ทรั พ ยากร และกิ จกรรมการดู แลผูป้ ่ วย 4) การจัดระบบเพื อ
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สนับสนุ นการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยตามบริ บทของแต่ละราย โดยส่ งเสริ มให้ผูป้ ่ วยและผูด้ ู แลเกิ ดความรับผิดชอบ
สุ ขภาพของตนเอง ให้ผูป้ ่ วยและครอบครั วมี ส่วนร่ วมในการดู แลผูป้ ่ วย เพือให้เกิ ดวัฒนธรรมในการดู แลตนเอง
5) รวบรวมทรัพยากรทีมีอยูใ่ นชุมชน สนับสนุนและประสานงานกับชุมชนของผูป้ ่ วยเพือช่วยให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัว
สามารถจัดการกับโรคได้ดว้ ยตนเอง เช่ น การสนับสนุ นดูแลของจิตอาสา อาสมัครสาธารณสุ ข หรื อ องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล เป็ นต้น 6) การติดตามประเมินผลและมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลลัพธ์ โดยการประชุ มสะท้อนคิดผลการ
ดําเนิ นงานกับทีมสหวิชาชี พ และปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื อง พร้ อมทังการลงทะเบียนผูป้ ่ วย Home ward ของ
โรงพยาบาล เพือการพัฒนาขี ดความสามารถอย่างต่อเนื องและยังยืน การมีระบบการจัดการรายกรณี ทีดี ช่ วยเพิม
คุณภาพการดูแลรักษาและผลลัพธ์ทางคลินิกของผูป้ ่ วย ช่ วยให้ผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองมีความสามารถในการ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน8 ทําให้คุณภาพชีวติ ดีขึน3 นอกจากนี การจัดการรายกรณี และการดูแลต่อเนื องถึงบ้าน ยังช่วย
ตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลได้ตรงตามปั ญหาทีเกิดขึน ผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลมีความมันใจในการจัดการ
การเจ็บป่ วยมากขึน สามารถประเมินปั ญหาอุปสรรค และค้นหาวิธีการดูแลสุ ขภาพของตนเองได้ เกิ ดความใกล้ชิด
และมี สั ม พัน ธภาพที ดี ก ับ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ส่ ง ผลให้เกิ ด ความพึ งพอใจในการดู แ ลแบบการจัดการรายกรณี
ซึงรู ปแบบการจัดการรายกรณี ผปู้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถสรุ ปได้ดงั ภาพ
แนวทางการดูแล Stroke Home Care คปสอ.เมือง เพชรบูรณ์
Delivery System Design :การออกแบบระบบให้ บริการ
- การดูแลด้วยการจัดการรายกรณี
(case management )
- ทีมสุ ขภาพทีทํางานร่ วมกัน ส่ งต่อข้อมูลกัน
- การสร้างสัมพันธภาพทีดีต่อกัน ในทีมงาน
- การประสานงานทีมีประสิ ทธิภาพ
- การกําหนดแผนการติดตามความก้าวหน้าและเป้ าหมายการดูแล
- การกําหนดแผนการเยียม
Decision Support : ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจของบุคลากร
- การสนับสนุนทางวิชาการ การดูแลโรคหลอดเลือดสมองให้กบั ทีมงาน ,
การจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ , Conference Case
- การปฏิบตั ิตามแนวทาง เวชปฏิบตั ิ /CPG/Care map /แนวทางการดูแล
Stroke Home Care
- การให้ความรู้ผใู ้ ห้บริ การ เรื องการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง
- การปรึ กษาผูเ้ ชียวชาญ :แพทย์ พยาบาล ทีมสหสาขา
Community Resources:แหล่ งประโยชน์ ของชุ มชนและนโยบาย
- สําหรับผูป้ ่ วย มีญาติ และ ผูด้ ูแลหลัก/ผูด้ ูแลรอง
- สําหรับชุมชน ทีมีความพร้อมและให้การสนับสนุนดูแล : อบต./เทศบาล /
ชมรม/องค์กรเอกชน/จิตอาสา/อสม./นักบวช เป็ นต้น

ผู้ป่วยและญาติทีได้ รับข้ อมูล รับรู้
และมีส่วนร่ วมอย่างจริงจัง

Self - management Support :การสนับสนุนการจัดการตนเอง
- การให้ความรู้และฝึ กทักษะผูป้ ่ วยและญาติ/ผูด้ ูแล
- การกระตุน้ ผูป้ ่ วย/การสนับสนุนทางจิตใจ /จิตวิญญาณ
- การประเมินการจัดการตนเองของผูป้ ่ วย
- การสนับสนุนทรัพยากรและเครื องมือการจัดการตนเอง เช่นอุปกรณ์เสริ ม แผ่น
พับ ความรู ้ คู่มือการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย Stroke
- การวางแผนดูแลแบบมีส่วนร่ วมกับผูป้ ่ วย ครอบครัวและชุมชน
Health Care Organization : หน่ วยบริการสุ ขภาพ
- การสนับสนุนของผูน้ าํ องค์กร: ผอ.รพ./หน.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม/ผอ.รพ.
สต./หน.หอผูป้ ่ วย-หน่วยงานต่างทีเกียวข้อง
- นโยบายการดูแลต่อเนืองทีชัดเจน เป็ นรู ปธรรม นําสู่ การปฏิบตั ิได้
- การมีส่วนร่ วมของแพทย์-พยาบาลเจ้าของไข้และทีมสหสาขา
- ปรับปรุ งระบบการดูแลทีต่อเนือง การควบคุมติดตามคุณภาพการดูแล
- ความพร้อมในทุกด้านสําหรับการเปลียนแปลงการดูแลทีมีคุณภาพ
Clinical Information Systems : ระบบข้ อมูลและข่ าวสารในเรืองสุ ขภาพ
- การลงทะเบียนผูป้ ่ วย Home ward ของ รพ./สอ.
- การใช้ขอ้ มูลข่าวสารสําหรับการจัดการการดูแล
- การสะท้อนกลับของข้อมูลการปฏิบตั ิงาน ให้กบั ผูเ้ กียวข้อง

ปฏิสัมพันธ์ ทมีี ประสิ ทธิภาพ

ทีมดูแลทีได้ รับการเตรียมพร้ อม
และทํางานเชิงรุ ก ในการสนับสนุน
ผู้ป่วย และครอบครัว

ผลลัพธ์
- คะแนน ADL ผู้ป่วย Stroke มีคะแนนทีดีขนึ
- ระดับคะแนน Quality of Life ผู้ป่วย Stroke ดีขนึ
- ความพึงพอใจ ในบริการพยาบาลเยียมบ้ านของ ผู้ป่วย Stroke ดีขนึ
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ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. พยาบาลหรื อบุคลากรสาธารณสุ ข สามารถนํารู ปแบบการจัดการรายกรณี ไปใช้ในการให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมองในชุมชนเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูป้ ่ วย
2. หน่ วยงานทีเกียวข้องควรให้การสนับสนุ นให้พยาบาลหรื อบุคลากรสาธารณสุ ข ได้มีความเข้าใจในการนํา
การจัดการรายกรณี และรู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื อรัง ไปใช้ในการให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลื อด
สมองในชุมชน
3. ควรทําการศึกษาผลการดูแลต่อเนื องด้วยการจัดการรายกรณี ในโรคเรื อรังอืน เช่น เบาหวาน ความดันโลหิ ต
สู ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคปอดอุดกันเรื อรัง
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การพยาบาลผู้ป่วยผ่ าตัดมะเร็งปากมดลูกทีได้ รับการรักษาต่ อด้ วยรังสี : กรณีศึกษา
Nursing Care of Cervical Cancer Operated Patient with the Radiation Treatment :
A Case Study
วิไล ชืนจิตร์, ป.พ.ส.*

Abstract
Cervical cancer is the most found cancer among the five cancer related illnesses usually found in Thais.
It occurs through the abnormal change of cells around cervical leading to an uncontrollable cell division.
The objective of this work is to study the results of the operation of cervical cancer and the subsequent radiation
treatment. The patient, 28 ages, had the presenting symptom, which was the bleeding out of cervical one day before
going to the hospital. After medical investigation, the results showed that the patient had the cervical cancer
squamous cell CA type. The patient was operated by radical hysterectomy with pelvic node dissection (RHND).
After getting operated, the possibility of hypovolemic shock, occurs through the bleeding inside the pelvic,
was also determined by recording the vital signs, O2 saturation every 1 hour and observing the surgical wound at
the abdominal surface and the bleeding out of the vagina as well. The sleeping position of the patient was
fowler’s position. The patient was getting medically healed according to the treatment plan of the doctor.
The treatment results revealed that the patient had no hypovolemic shock after the medical evaluation of nursing
care giving to the patient, and also no complications after the medical assessment after the radiation treatment.
Keywords : radical hysterectomy with pelvic node dissection (RHND), Radiation treatment

* พยาบาลชํานาญการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
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บทคัดย่อ
มะเร็ งปากมดลูก เป็ นมะเร็ งทีพบมากเป็ นอันดับ 1 ในบรรดามะเร็ ง 5 อันดับแรกของคนไทย เกิดจากการ
เปลียนแปลงทีผิดปกติของเซลล์บริ เวณปากมดลูก มีการแบ่งตัวของเซลล์มากจนไม่สามารถควบคุมได้ วัตถุประสงค์
เพือศึกษาถึ งผลการรักษาด้วยการผ่าตัดมะเร็ งปากมดลูกและต่อด้วยรังสี ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 28 ปี มาด้วยอาการ
สํา คัญ คื อ 1 วันก่ อ นมาโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยมี เลื อดออกจากช่ องคลอดมาก ตรวจพบเป็ นมะเร็ ง ปากมดลู ก ชนิ ด
Squamous cell CA ผูป้ ่ วยได้รับการผ่าตัดมะเร็ งปากมดลูกแบบถอนรากถอนโคน (RHND) มีโอกาสเสี ยงต่อภาวะ
Hypovolemic shock จากการตกเลื อดภายในอุ ง้ เชิ งกรานหลังผ่าตัด ได้ประเมินและบันทึกเกี ยวกับสัญญาณชี พ
O2 saturation ทุก 1 ชัวโมง แผลผ่าตัดบริ เวณหน้าท้องและเลื อดทีออกจากช่ องคลอด จัดให้ผปู้ ่ วยนอน Fowler’s
position ดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ ผลลัพธ์ของการดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด ไม่มีอาการ
ของภาวะ hypovolemic shock จากการประเมินผลการพยาบาลทีให้ผปู้ ่ วย และติดตามประเมินผลหลังการรักษา
ด้วยรังสี ไม่พบภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
คําสํ าคัญ : มะเร็ งปากมดลูก การผ่าตัดแบบถอนรากถอนโคน (RHND) การรักษาต่อด้วยรังสี
บทนํา
มะเร็ งปากมดลูก เป็ นมะเร็ งทีพบมากเป็ นอันดับ 1 ในบรรดามะเร็ ง 5 อันดับแรกของคนไทย มะเร็ งปาก
มดลูก เป็ นโรคอันเกิดจากการเปลียนแปลงทีผิดปกติของเซลล์บริ เวณปากมดลูก มีการแบ่งตัวของเซลล์มากจน ไม่
สามารถควบคุมได้ สาเหตุและปั จจัยเสี ยงทีสําคัญของการเกิดมะเร็ งปากมดลูก ได้แก่ สตรี ทีมีอายุตงแต่
ั 40 ปี ขึนไป
การมีเพศสัมพันธ์ครังแรกตังแต่อายุนอ้ ยกว่า 17 ปี 1 คู่นอนเคยมีภรรยาเป็ นมะเร็ งปากมดลูก ไม่ได้สวมถุงยางอนามัย
ป้ องกันหรื อมีเพศสัมพันธ์ ขณะมีระดูมีเพศสัมพันธ์กบั คู่นอนทีชอบเทียวหญิงบริ การ นอกจากนี ฐานะ การศึกษา
สู บบุหรี รั บประทานยาเม็ดคุ มกําเนิ ดภายในระยะเวลา 5 ปี จะเพิมความเสี ยงต่อการเกิ ดมะเร็ งปากมดลูก 1 เท่า2
อาการและอาการแสดง มักไม่พบในระยะก่อนลุกลาม เนื องจากพยาธิ สภาพทีเกิดขึนยังไม่รุนแรงมีขนาดเล็ก ยังไม่มี
การติดเชือหรื อมีเส้นเลือดมาหล่อเลียงมาก อาจมีตกขาวเป็ นมูกใส ระยะเริ มต้นอาจมาด้วยอาการมีเลือดออกผิดปกติ
ทางช่องคลอดเป็ นหยดๆในขณะหรื อหลังร่ วมเพศ สําหรับผูป้ ่ วยมะเร็ งปากมดลูกในระยะลุกลาม อาจจะมาด้วยอาการ
เลือดออกมากทางช่องคลอด มีกลินเหม็น อาการปวด มักจะเกิดในระยะท้ายทีโรคเป็ นมากและลุกลามไปไกล3
การวินิจฉัย โรค ใช้ก ารซัก ประวัติเกี ยวกับอาการนํา มาพบแพทย์ ได้แก่ ตกขาว มีจาํ นวนมากผิด ปกติ
ลักษณะเป็ นหนอง มีกลิ นเหม็น เลื อดออกเมือสัมผัส หรื อหลังมีเพศสัมพันธ์ อาการเจ็บปวด การตรวจร่ างกายว่ามี
ต่อมนําเหลื องบริ เวณใดที โตกว่าปกติ โดยเฉพาะ supraclavicular node มี ตบั และม้ามโตหรื อไม่ 4 การตรวจ
Pap smear เป็ นวิธีทีดีทีสุ ดในการตรวจคัดกรองหามะเร็ งปากมดลูกระยะเริ มต้น เพราะเป็ นการตรวจทีทําได้ง่าย
สะดวกไม่เจ็บปวด และเสี ยค่าใช้จ่ายน้อย โดยอาศัยดูการเปลี ยนแปลงของ mucous และ cytoplasma มีโอกาส
ผิดพลาดน้อย5 การรักษา ขึนอยูก่ บั ความรุ นแรงของโรค คือ ระยะเริ มแรก (treatment of CIN) สิ งทีต้องนํามาพิจารณา
ในการรักษาด้วย คือ อายุของผูป้ ่ วย ความต้องการตังครรภ์อีกในอนาคต ความรุ นแรงของโรค สภาพร่ างกาย และ
จิตใจของผูป้ ่ วย ความสามารถในการมาตรวจติดตามผล การรักษามะเร็ งปากมดลูกในระยะลุกลาม ได้แก่ การผ่าตัด
การรักษาด้วยรังรังสี การรักษาด้วยเคมีบาํ บัด การรั กษาโดยใช้หลายวิธีร่วมกัน เป็ นต้น6 การพยาบาลผูป้ ่ วยทีได้รับ
การผ่าตัดมะเร็ งปากมดลู กทีได้รับการรั กษาต่อด้วยรั งสี ได้มีการประเมิ นผูป้ ่ วยก่ อนผ่าตัดโดยซักประวัติเกี ยวกับ
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ประวัติเบืองต้น ประวัติอืนๆทีจะมีผลต่อการผ่าตัด การพยาบาลผูป้ ่ วยก่ อนผ่าตัด โดยการเตรี ยมความพร้อมของ
ผูป้ ่ วยทังด้านร่ างกายและจิตใจ รวมถึงการเตรี ยมความพร้อมด้านเอกสาร วัสดุอุปกรณ์พิเศษต่างๆทีใช้ในการผ่าตัด
เพือให้ผปู ้ ่ วยได้รับการผ่าตัดตามแผน การพยาบาลหลังผ่าตัด ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด เช่ น ภาวะช็อก
การติดเชื อแผลผ่าตัด ปอดแฟบ ปอดอักเสบ การติดเชื อของทางเดิ นปั สสาวะ เป็ นต้น7 ส่ งเสริ มการหายของแผล
ผ่า ตัด และช่ ว ยให้ผูป้ ่ วยกลับ สู่ ภาวะปกติ โดยเร็ ว แพทย์ส่ ง ต่ อผูป้ ่ วยไปรั บ การรั ก ษาต่ อด้วยรั ง สี ที โรงพยาบาล
ศูนย์มะเร็ งลพบุรีได้ให้ความรู ้เกียวกับการดูแล และแนะนําการรักษาความสะอาดและสุ ขภาพทัวไปของร่ างกายให้
พร้ อ มที จะรั บ รั ง สี พร้ อ มทังการเตรี ย มทางด้า นจิ ต ใจเพื อลดความวิ ต กกัง วล ผู ้ป่ วยให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
รักษาพยาบาลเป็ นอย่างดี ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของแพทย์และพยาบาล พร้ อมทังมาตามนัดทุกครังหลังจากได้รับ
การรักษาด้วยการผ่าตัดและรังสี ทําให้ทราบผลการรักษาอย่างต่อเนือง จึงมีความสนใจทีจะศึกษา
กรณีศึกษา
ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 28 ปี ส่ งต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชนด้วยอาการเลือดออกจากช่องคลอดมากผิดปกติ
แพทย์รับไว้ทีหอผูป้ ่ วยนรี เวช ความดันโลหิ ต 110/80 มิลลิเมตรปรอท ชี พจร 98 ครังต่อนาที หายใจ 20 ครัง/นาที
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส MEWS Score 1 คะแนน ผูป้ ่ วยมีประวัติการตังครรภ์มา 2 ครัง คลอดปกติ ไม่มีแท้ง
จากการตรวจร่ างกาย และการตรวจชิ นเนื อ พบว่า เป็ นมะเร็ งปากมดลูกชนิด Squamous cell CA ต้องรักษาด้วย
การผ่าตัดมะเร็ งปากมดลูกแบบถอนรากถอนโคน(RHND) และต่อด้วยรังสี รักษา ดังนันการพยาบาลผูป้ ่ วยก่อน และ
หลังผ่าตัดเป็ นหน้าทีสําคัญของพยาบาล การเตรี ยมความพร้อมให้แก่ผปู ้ ่ วยตังแต่มีแผนรับผูป้ ่ วยนอนโรงพยาบาล
เพือผ่าตัดจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีความพร้อมทังทางร่ างกายและจิตใจต่อการผ่าตัดทีจะเกิดขึน รวมถึงสามารถปฏิบตั ิตวั ได้
ถูกต้องทังในระยะก่อนและหลังผ่าตัด ส่ งผลให้มีผลลัพธ์หลังผ่าตัดดี ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และช่วยให้ผปู ้ ่ วยกลับ
ฟื นสภาพเดิมได้โดยเร็ ว ก่อนไปรักษาต่อด้วยรังสี ทีโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ งลพบุรี ได้ให้คาํ แนะนําเกียวกับการปฏิบตั ิ
ตนทังด้านร่ างกายและจิตใจ เพือลดความวิตกกังวลของผูป้ ่ วย รวมผูป้ ่ วยนอนโรงพยาบาล 12 วัน
ปัญหาและการพยาบาล
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที 1 เสี ยงต่อการเกิดภาวะ hypovolemic shock เนื องจากการผ่าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ่ วยได้รับการผ่าตัดมะเร็ งปากมดลูกแบบถอนรากถอนโคน (RHND) การผ่าตัดนี มีการตัดเลาะเนื อเยือ
ต่างๆในอุง้ เชิงกรานออกมาก การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 3-5 ชัวโมง
2. การตกเลือดเกิดขึนได้ 2 ระยะ คือ การตกเลือดในขณะผ่าตัดและการตกเลือดหลังผ่าตัดพบได้นอ้ ย
3. ในขณะผ่าตัดจะมีการตรวจหาหลอดเลือดอยูแ่ ล้ว ยกเว้นว่าห้ามเลือดไม่ดีก่อนผ่าตัดเสร็ จหรื อห้ามเลือดที
ออกหลายจุดไม่ได้ ทําให้เกิดการเสี ยนําและเลือด เกิดภาวะ shock ได้
วัตถุประสงค์ ของการพยาบาล เพือป้ องกันการเกิดภาวะ hypovolemic shock
เกณฑ์ การประเมินผล
1. สัญญาณชีพปกติ (BP 110/70 mmHg, P 98 /min , R 20 / min, T 37 o C)
2. ไม่พบอาการเขียว
3. ค่าความอิมตัวของออกซิ เจนในเลือดแดงร้อยละ 90-100
4. คลืนไฟฟ้ าหัวใจปกติ
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กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ shock ได้แก่ อาการซี ด ท้องอื ดจากเลื อดออกในช่ องท้อง
ชีพจรเบาเร็ ว กระสับกระส่ าย ตัวเย็น เหงือออก เป็ นต้น
2. ตรวจนับ ชี พ จรและความดันโลหิ ตทุ ก 15 นาที เป็ นเวลา 2 ชัวโมง ทุ ก 30 นาทีภ ายใน 4 ชัวโมง ทุ ก
1 ชัวโมง ภายใน 8 ชัวโมง และทุก 2 ชัวโมงภายใน 12 ชัวโมง หลังจากนันควรวัดทุก 4 ชัวโมง ตลอดระยะเวลาที
อยูโ่ รงพยาบาล
3. ต่อท่อระบายเข้ากับเครื อง suction ต่อลงขวด สังเกต discharge ทีออกมา และจดบันทึกไว้
4.สังเกตเลือดทีออกจากแผล จากช่องคลอด และจดบันทึกปริ มาณนําเหลืองและเลือดจากท่อระบาย
5. จดบันทึกจํานวนปัสสาวะทุก 1 ชัวโมง ภายใน 8 ชัวโมง และบันทึกต่อไปตามสภาวะของผูป้ ่ วย
6. ประเมินอาการแสดงของภาวะขาดนํา ได้แก่ ปากแห้ง ผิวแห้ง ความตึงตัวของผิวไม่ดี
7. สังเกตภาวะซีดจากผิวหนัง เล็บ และเปลือกตา
8. ตรวจดู ค่ า ฮี มาโตคริ ท และบันทึ ก ตามระยะที วางแผนไว้ ถ้า พบว่า ค่า ฮี ม าโตคริ ทลดตําลงมากกว่า
ร้อยละ 20 ต้องรายงานแพทย์ทนั ที
9. ในขณะทีผูป้ ่ วยไม่สามารถได้อาหารทางปาก ควรดูแลให้ได้รับสารนําทางหลอดเลื อดดําให้ครบถ้วน
และเพียงพออย่างน้อยวันละ 3,000 มิลลิลิตร
การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี สัญญาณชี พปกติ ไม่มีอาการซี ด
2. ไม่มีอาการตกเลือด ขณะผ่าตัดเสี ยเลือด 300 ซีซี
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที 2 มีโอกาสเกิดการติดเชือในอุง้ เชิ งกรานและแผลผ่าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน
1. ปั ญหาทีเกิดกับบาดแผลของการผ่าตัดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งจะพบได้วา่ อาจเกิดความผิดปกติได้มากเนื องจาก
ภาวะของโรคร่ วมกับภาวะทุพโภชนาในการเป็ นโรคและการรักษา
2. ขบวนการเกิดเนื อเยือใหม่เพือซ่อมแซมการสู ญเสี ยจากการผ่าตัดจะเป็ นไปได้ชา้ และเสี ยงต่อ
ภาวะแทรกซ้อนได้
วัตถุประสงค์ ของการพยาบาล เพือป้ องกันการติดเชื อในอุง้ เชิงกรานและแผลผ่าตัด
เกณฑ์ การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยไม่มีอาการไข้สูง
2. ไม่มีการติดเชื อในอุง้ เชิงกรานและแผลผ่าตัด เนื องจากไม่อาการบวม แดง หรื อมี discharge ไหล
กิจกรรมการพยาบาล
1. ป้ องกันการอุดตันของ retroperitoneal tube drain โดยการ
1.1 ตรวจดูให้เครื องดูดสุ ญญากาศทํางานอย่างสมําเสมอ
1.2 ใช้นิวรี ดท่อระบาย ทุก 2 ชัวโมง และดูแลอย่าให้สายหักพับ
1.3 จดบันทึกปริ มาณนําเหลืองและเลือดอย่างสมําเสมอและถูกต้องทุก 8 ชัวโมง
2. จัดให้นอนท่า semi fowler เพือป้ องกัน pelvic congestion
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3. หลีกเลียงการจับต้องบริ เวณแผลผ่าตัด ระวังไม่ให้แผลเปี ยกนํา
4. ตรวจสอบบริ เวณแผลว่ามี discharge หรื อ หนอง สี และปริ มาณพร้อมทังบันทึกทุกครัง
5. สังเกตลักษณะของแผลว่ามีอาการอักเสบ บวม แดง เจ็บปวดหรื อไม่
6. ทําความสะอาดแผลผ่าตัดตามแผนการรักษา และทําความสะอาดแผลทีท่อระบายทุกวันด้วย
aseptic technique
7. จดบันทึกอุณหภูมิร่างกายทุก 4 ชัวโมง เพือประเมินภาวะการติดเชือ
8. ส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ เช่น การเจาะเลือด ไปเพาะเชือ เป็ นต้น
9. ให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา
การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยไม่มีไข้ แผลผ่าตัดแห้งดี ไม่มี discharge ไหล
2. ไม่มีการอุดตันของ retroperitoneal tube drain
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที 3 ผูป้ ่ วยวิตกกังวลทีต้องไปรับการรักษาด้วยรังสี
ข้ อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ่ วยแสดงสี หน้าหวาดกลัว
2. ผูป้ ่ วยเป็ นมะเร็ งปากมดลูกได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
3. แพทย์มีแผนทีจะให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาต่อด้วยรังสี
วัตถุประสงค์ ของการพยาบาล เพือป้ องกันการแพร่ กระจายของมะเร็ งไปยังอวัยวะอืนๆ
เกณฑ์ การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยเข้าใจเกียวกับการเตรี ยมตัวก่อนไปรับการรักษาด้วยรังสี
2. ไม่มีการแพร่ กระจายเชือไปยังอวัยวะอืนๆ
กิจกรรมการพยาบาล
1. แนะนําผูป้ ่ วยเกียวกับการเตรี ยมร่ างกายให้พร้อมก่อนไปรักษาต่อด้วยรังสี โดยการทําความสะอาด และ
ดูแลสุ ขภาพทัวไป ได้แก่ ภาวะซี ด ความต้านทานของร่ างกายดี ไม่มีโรคแทรกซ้อนอืนๆ ไม่มีการติดเชื อของร่ างกาย
บริ เวณทีฉายรังสี ไม่มีแผล เป็ นต้น
2. เตรี ยมผล Chest x-ray , EKG, CT, Lab ให้กบั ผูป้ ่ วยไปให้แพทย์ทีโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ งลพบุรี พร้อม
แนะนําให้ผปู้ ่ วยนําผลมาคืนทีโรงพยาบาลเดิมด้วย
3. แนะนําเรื องโรคและการรักษาให้ผูป้ ่ วยทราบ และการปฏิ บตั ิตนทีถูกต้องตามแนวทางการรักษาของ
แพทย์ เกี ยวกับ การประเมิ นสุ ข ภาพและการดู แลรั ก ษา ส่ ง เสริ มสภาพแวดล้อมเพื อป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจาก
การรักษา เช่น การให้ความรู้ และคําแนะนําเกียวกับการดูแลสุ ขภาพส่ วนบุคคลตามความเหมาะสม เป็ นต้น
การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยเข้าใจ และสามารถตอบคําถามได้ถูกต้อง
2. ผูป้ ่ วยให้ความร่ วมมือในการรักษาต่อด้วยรังสี
3. ผูป้ ่ วยลดความวิตกกังวลลง
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สรุ ป
สาเหตุ ทีแท้จริ งของมะเร็ งปากมดลูกยังไม่ทราบแน่ นอน จากรายงานการศึกษาเกี ยวกับอุบตั ิการณ์ และ
สาเหตุทีเกียวข้องกับการเกิดมะเร็ งปากมดลูก มีพฤติกรรมทางระบาดวิทยาคล้ายกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผูป้ ่ วย
กรณี ศึกษามีความเสี ยงต่อการเกิดมะเร็ งปากมดลูก ผูป้ ่ วยมีบุตร 2 คน คลอดปกติ ไม่เคยทํา Pap smear เลย ตังแต่
คลอดบุตรทําให้มีโอกาสเกิดรอยโรคก่อนการเกิดมะเร็ งปากมดลูกระยะลุกลาม (CIN) ในปั จจุบนั สามารถวินิจฉัยโรค
ในระยะเริ มแรกได้อย่างรวดเร็ ว การักษา คือ การผ่าตัด พยาบาลจึงควรมี ความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับการดําเนิ น
ของโรค ขันตอนการตรวจวินิจฉัย การรั กษาในระยะต่ างๆ ตลอดจนการพยาบาลก่ อนและหลัง ผ่า ตัด เพื อลด
อันตราย และภาวะแทรกซ้อนทีอาจทําให้ผปู้ ่ วยเสี ยชีวติ
ข้ อเสนอแนะ
การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็ งปากมดลูก เป็ นการทํางานทีต้องประสานงานกับบุคลากรหลายฝ่ าย ไม่วา่ จะ
เป็ นทีมแพทย์หรื อวิสัญญีแพทย์ เจ้าหน้าทีจากห้องปฏิบตั ิการต่างๆ ธนาคารเลือด ห้องผ่าตัด หน่วยพักฟื นหลังผ่าตัด
หอผูป้ ่ วย และอืนๆ นอกจากนียังต้องให้การพยาบาลอย่างต่อเนืองและมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ ตังแต่ก่อนผ่าตัด
จนกระทังหลังผ่าตัดและเมื อจําหน่ ายผูป้ ่ วยกลับบ้าน ทังนี เพือความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก หากพยาบาลมี
ความรู้ ความเข้าใจการพยาบาลผูป้ ่ วยทังก่อนและหลังผ่าตัดเป็ นอย่างดี จะช่ วยลดอันตรายและภาวะแทรกซ้อนจาก
การผ่าตัดได้มาก ผูป้ ่ วยเองก็มีความมันใจ รู ้ สึกปลอดภัย และมีคุณภาพชี วิตทีดี ขึน จนสามารถกลับไปดํารงชี วิตได้
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ
วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการ และเปนเวทีเสนอผลงานทาง
วิชาการ และงานวิจัย มีความยินดีรับเรื่องทางวิชาการ และสารคดีเกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุข ผูประสงคจะ
สงตนฉบับเพื่อตีพิมพในวารสารควรจะเตรียมตนฉบับตามคําแนะนําอยางจริงทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การลงพิมพซงึ่ จะเปนประโยชนสาํ หรับเตรียมบทความ เพือ่ ลงพิมพวารสารทีม่ ชี อื่ เสียงอืน่ ๆ ดวยประเภทของบทความ
การเตรียมและสงตนฉบับ
1. ประเภทบทความ
นิพนธตนฉบับ (original article)
เปนรายงานผลการศึกษา คนควา วิจัยที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพ และ/หรือการพัฒนาระบบสาธารณสุข ควรประกอบ
ดวยลําดับเนือ้ เรือ่ งดังตอไปนี้ ชือ่ เรือ่ ง ชือ่ ผูน พิ นธ บทคัดยอทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คําสําคัญ บทนํา วิธกี ารศึกษา
ผลการศึกษา วิจารณ ขอยุติ กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอางอิง ความยาวของเรื่องไมควรเกิน 10 หนาพิมพ
บทความทบทวนวิชาการ (review article)
เปนบทความที่ทบทวนหรือรวบรวมความรูเรื่องใดเรื่องหนี่งจากวารสารหรือหนังสือตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศประกอบดวย บทนํา วิธกี ารสืบคนขอมูล เนือ้ หาทีท่ บทวน บทวิจารณ และเอกสารอางอิง อาจมีความเห็น
ของผูรวบรวมเพิ่มเติมดวยก็ได ความยาวของเรื่องไมควรเกิน 10 หนาพิมพ
บทความพิเศษ (special article)
เปนบทความประเภทกึง่ บทปฏิทศั นกบั บทความ ฟน วิชาทีไ่ มสมบูรณพอทีจ่ ะบรรจุเขาเปนบทความชนิดใดชนิดหนึง่
หรือเปนบทความแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวโยงกับเหตุการณปจจุบันที่อยูในความสนใจของมวลชนเปนพิเศษ
บทปกิณกะ (miscellany)
เปนบทความขนาดเล็กที่เนื้อหาอาจเขาขายหรือไมเขาขายบทความตางๆ ที่กลาวมาขางตน เชน บทปริทัศน
รายงานผลการศึกษาโดยสังเขป หรือรายงานเบื้องตนก็ได
จดหมายถึงบรรณาธิการ (letter to the editor) หรือจดหมายโตตอบ (correspondence)
เปนเวทีใชตดิ ตอตอบโตระหวางนักวิชาการผูอ า นกับเจาของบทความทีต่ พี มิ พในวารสารในกรณีผอู า นมีขอ คิด
เห็นแตกตาง ตองการชี้ใหเห็นความไมสมบูรณหรือขอผิดพลาดของรายงาน และบางครั้งบรรณาธิการอาจวิพากษ
สนับสนุนหรือโตแยง
2. การเตรียมตนฉบับ
2.1 ชื่อเรื่อง (tittle)
ประกอบดวย
2.1.1 ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อเปาหมายหลักของการศึกษา ไมใชคํายอ ความยาวไมควรเกิน
100 ตัวอักษร หรือ 20 คํา พรอมชองไฟ ถาชื่อยาวมากตัดเปนชื่อเรื่องรอง (subtitle) ชื่อเรื่องตองมีภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ไมตองใสวลีที่ไมจําเปน เชน “การศึกษา..” หรือ “การสังเกต..”
2.1.2 ชื่อผูนิพนธใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไมใชคํายอ)
2.1.3 หนวยงานหรือสถาบันที่ผูนิพนธทํางาน
2.1.4 ชื่อและที่อยูของผูนิพนธ ที่ใชติดตอเกี่ยวกับตนฉบับและบทความที่ตีพิมพแลว
2.1.5 แหลงทุนสนับสนุนการศึกษา
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2.2 บทคัดยอ (abstract)
เปนเนือ้ ความยอตามลําดับโครงสรางของบทความ ไดแก บทนํา วัสดุและวิธกี ารศึกษาผลการศึกษาและวิจารณ
ไมเกิน 250 คํา หรือ 15 บรรทัด ใชภาษารัดกุมเปนประโยคสมบูรณมีความหมายในตัวเองไมตองหาความหมายตอ
ตองเปนประโยคอดีต (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ไมควรมีคํายอ ตองเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดยอภาษาไทยของบทความภาษาอังกฤษใหใส ชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธเปนภาษาไทยไวเหนือเนื้อความยอ
2.3 คําสําคัญ หรือคําหลัก (key words)
ใสไวทา ยบทคัดยอ เปนหัวขอเรือ่ งสําหรับทําดัชนีเรือ่ ง (subject index) ของปวารสาร (volume) และดัชนีเรือ่ ง
สําหรับ Index Medicus โดยใช Medical Subject Headings (MeSH) terms ของ U.S National Library of Medicine
เปนแนวทางการใหคําสําคัญหรือคําหลัก
2.4 บทนํา (introduction)
เปนสวนของบทความที่บอกเหตุผล นําไปสูการศึกษา แตไมตองทบทวนวรรณกรรม มากมายที่ไมเกี่ยวกับ
จุดมุงหมายของการศึกษา เปนสวนที่อธิบายใหผูอานรูปญหา ลักษณะ และขนาด เปนการนําไปสูความจําเปนในการ
ศึกษาวิจยั ใหไดผลเพือ่ แกปญ
 หาหรือตอบคําถามทีต่ งั้ ไว หากมีทฤษฎีทจี่ าํ เปนตองใชในการศึกษา อาจวางพืน้ ฐานไวใน
สวนนี้ได และใหรวมวัตถุประสงคของการศึกษาเปนรอยแกวในสวนทายของบทนํา ไมใสผลการศึกษาและสรุป
2.5 วิธีดําเนินการวิจัย (Methods)
เขียนชี้แจงแยกเปน 2 หัวขอใหญ คือ วัสดุและวิธีการศึกษา
หัวขอวัสดุใหบอกรายละเอียดของสิ่งนํามาศึกษา อาทิ ผูปวย คนปรกติ สัตว พืช ฯลฯ รวมถึงจํานวนและ
ลักษณะเฉพาะของตัวอยางที่ศึกษา เชน เพศ อายุ นํ้าหนัก ฯลฯ ตองบอกถึงการอนุญาตจากผูที่เขารับการศึกษา และ
การยอมรับจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการศึกษาสิ่งมีชีวิต ตลอดจนอุปกรณตางๆ ที่ใชในการศึกษา
หัวขอวิธีการศึกษา เริ่มดวยรูปแบบ แผนการศึกษา (study design, protocol) เชน randomized double blind,
descriptive หรือ quasi-experiment การสุมตัวอยาง เชน การสุมตัวอยางแบบงาย แบบหลายขั้นตอน เปนตน วิธีหรือ
มาตรการทีใ่ ชศกึ ษา (interventions) เชน รูปแบบการศึกษา การรักษา ชนิดและขนาดของยาทีใ่ ช ถาเปนมาตรการทีร่ จู กั
ทั่วไปใหระบุในเอกสารอางอิงถาเปนวิธีใหม อธิบายใหผูอานเขาใจแลวนําไปใชตอได ใหระบุเครื่องมือ/อุปกรณ และ
หลักการที่ใชในการศึกษาเชิงคุณภาพ/ปริมาณใหชัดเจน และกระชับ เชน แบบสอบถาม การทดสอบความเชื่อถือ
วิธีการเก็บขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช
2.6 ผลการวิจัย (results)
แจงผลทีพ่ บตามลําดับหัวขอของแผนการศึกษาอยางชัดเจน ดูไดงา ย ถาผลไมซบั ซอนไมมตี วั เลขมากบรรยาย
เปนรอยแกว แตถา ตัวเลขมาก ตัวแปรมากควรใชตาราง หรือแผนภูมโิ ดยไมตอ งอธิบายตัวเลขในตารางซํา้ อีกในเนือ้ เรือ่ ง
ยกเวนขอมูลสําคัญๆ อยางจํากัด แปลความหมายของผลที่คนพบหรือวิเคราะหและสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐาน
ที่วางไว
2.7 อภิปรายผล (discussion)
เริ่มดวยการวิจารณผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย หรือแตกตางไปจากผลงานที่มี
ผูร ายงานไวกอ นหรือไม อยางไร เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนัน้ วิจารณผลทีไ่ มตรงตามทีค่ าดหวังอยางไมปด บัง อาจแสดง
ความคิดเห็นเบือ้ งตนตามประการณหรือขอมูลทีต่ นมีเพือ่ อธิบายสวนทีโ่ ดดเดนแตกตางเปนพิเศษได แลวจบบทความ
ดวยขอยุติ
2.8 สรุป (conclusion)
ผลที่ไดตรงกับวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม ใหขอเสนอแนะที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชนหรือใหประเด็น
คําถามการวิจัยตอขอยุติอาจใสใวในหัวขอเดียวกันกับวิจารณก็ได
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2.9 ตาราง ภาพ และแผนภูมิ
ควรสอดแทรกตารางไวในเนื้อเรื่อง ใสคําวา ตาราง 1
2.10 กิตติกรรมประกาศ (acknowledgments)
มีเพียงยอหนาเดียว แจงใหทราบวามีการชวยเหลือทีส่ าํ คัญจากทีใ่ ดบาง เชน ผูบ ริหาร ผูช ว ยเหลือทางเทคนิค
บางอยาง และผูสนับสนุนทุนการวิจัยเทาที่จําเปน แตการใสชื่อคนชวยมากๆ ทําใหบทความดอยความภูมิฐานเพราะ
ผูอานจะอนุมานวางานสวนใหญมีคนชวยทั้งหมด
2.11 เอกสารอางอิง (references)
เขียนอางอิงแบบระบบแวนคูเวอร (Vancouver style) ดูในหัวขอการเขียนเอกสารอางอิง
3. การเขียนเอกสารอางอิง
การอางอิงเอกสารใชระบบแวนคูเวอร (Vancouver style) โดยใสตัวเลขในวงเล็บหลังขอความหรือหลังชื่อ
บุคคลเจาของขอความทีอ่ า งถึง โดยใชหมายเลข 1 สําหรับเอกสารอางอิงอันดับแรก และเรียงตอไปตามลําดับ ถาตองการ
อางอิงซํ้าใหใชหมายเลขเดิม หามใชคํายอในเอกสารอางอิงยกเวนชื่อตนและชื่อวารสาร บทความที่บรรณาธิการ
รับตีพิมพแลวแตยังไมเผยแพร ใหระบุ “กําลังพิมพ” บทความที่ไมไดตีพิมพใหแจง “ ไมไดตีพิมพ ” หลีกเลี่ยง “ ติดตอสวนตัว ”
มาใชอางอิง เวนแตมีขอมูลสําคัญมากที่หาไมไดทั่วๆ ไปใหระบุชื่อ และวันที่ติดตอในวงเล็บทายชื่อเรื่องที่อางอิง
ชื่อวารสารในการอางอิง ใหใชชื่อยอตามรูปแบบของ U.S. Nation Library of Medicine ที่ตีพิมพใน
Index Medicus ทุกป หรือในเว็บไซต http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/liji.html
การเขียนเอกสารอางอิงในวารสารวิชาการมีหลัก เกณฑ ดังนี้
3.1 วารสารวิชาการ
ลําดับที่. ชื่อผูนพิ นธ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารปที่พิมพ ; ปที่ : หนาแรก - หนาสุดทาย.
วารสารภาษาไทย ชือ่ ผูน พิ นธใหใชชอื่ เต็มทัง้ ชือ่ และชือ่ สกุล ชือ่ วารสารเปนชือ่ เต็ม ปทพี่ มิ พเปนปพทุ ธศักราช
วารสารภาษาอังกฤษใชชอื่ สกุลกอน ตามดวยอักษรยอตัวหนาตัวเดียวของชือ่ ตัวและชือ่ รอง ถามีผนู พิ นธมากกวา 6 คน
ใหใสชื่อเพียง 6 คนแรก แลวตามดวย et al. (วารสารภาษาอังกฤษ) หรือและคณะ (วารสารภาษาไทย) ชื่อวารสารใชชื่อยอ
ตามแบบของ Index Medicus หรือตามแบบที่ใชในวารสารนั้นๆ เลขหนาสุดทายใสเฉพาะเลขทาย ตามตัวอยางดังนี้
3.1.1 เอกสารจากวารสารวิชาการ
1. วิทยา สวัสดิวฒ
ุ พิ งศ, พัชรี เงินตรา, ปราณี มหาศักดิพ์ นั ธ, ฉวีวรรณ เชาวกีรติพงศ, ยุวดี ตาทิพย.การสํารวจความ
ครอบคลุมและการใชบริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในสตรี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ป 2550. วารสารวิชาการ
สาธารณสุข 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 องคกรเปนผูนิพนธ
1. คณะผูเชี่ยวชาญจากสมาคมอุรเวชแหงประเทศไทย เกณฑการวินิจฉัยและแนวทางการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพทางกายของโรคระบบการหายใจเนื่องจากการประกอบอาชีพ. แพทยสภาสาร 2538 ; 24 : 190-204.
3.1.3 ไมมีชื่อผูนิพนธ
1. Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial). BMJ 1981 ; 283 : 628.
3.1.4 บทความในฉบับแทรก
1. วิชัย ตันไพจิตร. สิ่งแวดลอม โภชนาการกับสุขภาพ ใน : สมชัย บวรกิตติ, จอหน พี ลอฟทัส บรรณาธิการ.
เวชศาสตร-สิ่งแวดลอม. สารศิริราช 2539 ; 48 (ฉบับผนวก) : 153-61.
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วิธีการเขียนฉบับแทรก
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 ระบุประเภทของบทความ
1. บุญเรือง นิยมพร, ดํารง เพ็ชรพลาย, นันทวัน พรหมผลิน, ทวี บุญโชติ, สมชัย บวรกิตติ, ประหยัด ทัศนาภรณ.
แอลกอ - ฮอลกับอุบัติเหตุบนทองถนน (บทบรรณาธิการ). สารศิริราช 2539 ; 48 :616-20.
2. Enzenseberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson‘s disease (letter). Lancet 1996 ; 347 :1337.
3.2 หนังสือ ตํารา หรือรายงาน
3.2.1 หนังสือหรือตําราผูนิพนธเขียนทั้งเลม
ลําดับที่. ชื่อนิพนธ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ ; ปที่พิมพ.
- หนังสือแตงโดยผูนิพนธ
1. ธงชัย สันติวงษ. องคการและการบริหารฉบับแกไขปรับปรุง. พิมพครัง้ ที่ 7. กรุงเทพมหานคร:ไทยวัฒนาพาณิช;
2535.
2. Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY) : Delmar
Publishers ; 1996.
- หนังสือมีบรรณาธิการ
1. วิชาญ วิทยาศัย, ประคอง วิทยาศัย, บรรณาธิการ. เวชปฏิบัติในผูปวยติดเชื้อเอดส. กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิเด็ก ; 2535.
2. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York : Churchill Livingstone ; 1996.
3.2.2 บทหนึ่งในหนังสือหรือตํารา
ลําดับที่. ชื่อผูนิพนธ. ชื่อเรื่องใน. ใน : ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. เมืองที่พิมพ :
สํานักพิมพ ; ปที่พิมพ. หนา (หนาแรก-หนาสุดทาย).
1. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย การใหสารนํ้าและเกลือแร. ใน : มนตรี ตูจินดา, วินัย สุวัตถี, อรุณ วงษจิราษฎร, ประอร
ชวลิตธํารง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ ;
2550. หนา 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.
3.3 รายงานการประชุม สัมมนา
ลําดับที่. ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม ; วัน เดือน ปประชุม ; สถานที่จัดประชุม.
เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ ; ปที่พิมพ.
1. อนุวัฒน ศุภชุติกุล, งามจิตต จันทรสาธิต, บรรณาธิการ. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ.. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 2 เรื่อง สงเสริมสุขภาพ : บทบาทใหมแหงยุคของทุกคน ; 6-8
พฤษภาคม 2541 ; ณ โรงแรมโบเบทาวเวอร. กรุงเทพมหานคร : ดีไซร ; 2541.
2. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th
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Interna- tional 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 รายงานการวิจัย พิมพโดยผูใหทุน
ลําดับที่. ชื่อผูนิพนธ. ชื่อเรื่อง. เมืองที่พิมพ : หนวยงานที่พิมพ/แหลงทุน ; ปที่พิมพ. เลขที่รายงาน.
1. ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ, ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย. การพัฒนากลไกการจายเงินที่มีประสิทธิภาพ ในระบบ
สาธารณสุขดวยกลุม วินจิ ฉัยโรครวม. กรุงเทพมหานคร : กองโรงพยาบาลภูมภิ าค/สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุขไทย/
องคการ อนามัยโลก ; 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 วิทยานิพนธ
ลําดับที่. ชื่อผูนิพนธ. ชื่อเรื่อง (ประเภทปริญญา). ภาควิชา คณะ. เมือง : มหาวิทยาลัย ; ปที่ไดปริญญา.
1. ชยมัย ชาลี. ตนทุนในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีตวั อยาง 4 โรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต). ภาควิชาเศรษฐศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ; 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 สิ่งพิมพอื่นๆ
3.6.1 บทความในหนังสือพิมพ
ลําดับที่. ชื่อผูเขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ วันเดือนปที่พิมพ ; สวนที่ : เลขหนา (เลขคอลัมน).
1. เพลิงมรกต. หมอ. หนังสือพิมพไทยรัฐ วันที่ 30 สิงหาคม 2539 ; 23. (คอลัมน 5).
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 กฎหมาย
1. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง 2532. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2532, ราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 106, ตอนที่ 129. (ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2532).
2. Preventive Health Amendments of 1993. Pub L No. 103-188, 107 Stat. 2226. (Dec 14, 1993).
3.6.3 พจนานุกรม
1. พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2535. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน ; 2538 . หนา 545.
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2. Garfinkel PE, Lin E, Goering p. Should amenor-rhoea be necessary for the diagnosis of anorexia nervosa?
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ลําดับที่. ชื่อผูนิพนธ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารหรือชนิดของสื่อ [online]. โรงพิมพถามี. แหลงขอมูล : ชื่อเรื่อง
และฐานขอมูลถามี. [ วัน เดือน ป ที่คนขอมูล].
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].
4. CD-ROM
Clinical pharmacology 2000 [CD-ROM]. Version 2.01. [cited 2001 Aug 7]; Gainsville (FL): Gold standard
Multime- dia; 2001.
5. Book on CD-ROM
5.1 The Oxford English dictionary [book on CD-ROM]. 2nded. New York (NY): oxford university Press; 1992.
5.2 Paracetamol. Martindale’s: the extra pharmacopoeia. In: International Healthcare Series [CD-ROM].
[cited 1998 Sep 3]; Englewood (co): Micromedex; 1998.
6. Journal on CD-ROM
ลําดับที่. ชื่อผูนิพนธ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร(ชื่อยอ) [Serial on CD-ROM] ป; เลมที่ : หนา.
6.1 Gershou ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [Serial on CD-ROM]. 1995; 52: 900-901.
7. Other Software
Format: Title (1 space) medium in square brackets [eg. Computer program, Computer file.] Version. Place
of produc- tion: Producer; Year.
7.1 Epi Info [computer program]. Version 6. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention; 1994.
4. ตาราง ภาพ และแผนภูมิ
ตาราง ภาพและแผนภูมิ ที่จัดทําและนําเสนอไดครบถวน จะกระตุนความสนใจผูอานบทความและทําให
เขาใจเนือ้ หาบทความไดรวดเร็ว สวนมากผูอ า นจะอานชือ่ เรือ่ ง บทคัดยอ พิจารณาตารางและรูปภาพกอนจะตัดสินใจ
วาจะอานบทความตอไปไดหรือไม
4.1 ตาราง
ตารางเนนการจัดระเบียบของคําพูด ตัวเลข และเครื่องหมายตางๆ บรรจุลงในคอลัมนเพื่อแสดงขอมูล และ
ความสัมพันธของขอมูล แนวทางการจัดทําตาราง มีดังนี้
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- แทรกในเนื้อหาไดเลย ไมควรเสนอตารางเปนภาพถาย
- หั ว คอลั ม น เป น ตั ว แทนอธิ บ ายข อ มู ล ในคอลั ม น ควรจะสั้ น หรื อ ย อ ๆ และอธิ บ ายรายละเอี ย ด
ในเชิงอรรถ(Footnote) ใตตาราง
- แถว (Rows) เปนขอมูลที่สัมพันธกับคอลัมน หัว-แถว (Row headings) ใชตัวเขมจะทําใหเดนขึ้น
- เชิงอรรถ จะเปนคําอธิบายรายละเอียดทีบ่ รรจุในตารางไดไมหมด ไมควรใชเลขกํากับเพราะอาจสับสน
กับเลขของเอกสารอางอิง ใหใชเครื่องหมายตามลําดับนี้ *
- เมื่อผูอาน อานตารางแลวควรเขาใจไดสมบูรณ โดยแทบไมตองหาความหมายเพิ่มเติมในบทความ
ดังนั้น ชื่อตารางควรสั้นไดใจความ คอลัมนเรียงลําดับความสําคัญ (เวลาที่ศึกษา, การดําเนินโรค) จากซายไปขวา
เรียงลําดับของแถวจากบนลงลาง
- บทความหนึง่ เรือ่ งควรมีตารางไมเกิน 4 ตาราง หรือเนือ้ หา 1,000 คําตอ 1 ตารางถามีตารางมากจะทําให
ไมชวนอาน จัดหนายากลําบาก ใชเวลามากและสิน้ เปลือง ถาผูน พิ นธมขี อ มูลมากใหเลือกเฉพาะขอมูลทีส่ าํ คัญนําเสนอ
เปนตารางในบทความ ไมควรระบุทุกขอมูลที่ปรากฏในตารางลงในเนื้อหาอีก อาจจะมีตารางขอมูลอื่นๆ แยกไวถา
ผูอานสนใจจึงจะสงให
- ตองขออนุญาต และแสดงความขอบคุณกรณีนําขอมูลในตารางมาจากบทความของผูอื่น
4.2 ภาพและแผนภูมิ
ภาพและแผนภูมิ จะสื่อความหมายไดชัดเจนเนนจุดสําคัญ และมีประสิทธิภาพมีแนวทางดังนี้
- ภาพหรือแผนภูมิ ตองคมชัด เปนภาพขาว-ดํา ภาพสีไมควรใชเพราะสิ้นเปลือง และภาพสีจะตีพิมพ
ไมชัดเจน
- ขนาดโดยทั่วไปใช 5 × 7 นิ้ว ไมควรใหญเกิน 8 ×10 นิ้ว ไมตัดขอบไมติดกับกระดาษรองไมเขียน
รายละเอียดหลังรูปภาพ ไมมวนรูปภาพควรทําเครื่องหมายเล็กๆ ไวที่ขอบรูปภาพและเขียนคําอธิบายไวตางหาก
บรรณาธิการจะเปนผูเขียนชื่อเจาของเรื่อง ชื่อเรื่องไวหลังรูปภาพทันทีที่ไดรับตนฉบับเพื่อปองกันการสับสน ที่ไม
แนะนําใหเจาของเรื่องเขียนหลังภาพเพราะอาจจะเขียนหนักมือเกินไป ทําใหรอยเขียนปรากฏทางดานหนาภาพ และ
คุณภาพของรูปภาพเสียไป
5. การสงตนฉบับ
ตนฉบับที่สงใหบรรณาธิการ ตองเปนฉบับจริงพรอมดวยตนฉบับ 2 ชุด (ไฟลขอมูล / CD - ROM ) ไมควรมวน
หรือพับตนฉบับ ควรสงในซองหนาและใหญพอเหมาะกับ แผนกระดาษตนฉบับการสงตนฉบับควรสงจดหมายแนบ
ไปดวย แจงรายละเอียดบางประการ อาทิ สถานที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูนิพนธ ที่กองบรรณาธิการจะติดตอได
จํานวนสําเนาตนฉบับที่สงไป และอื่นๆ เมื่อผูเขียนยายที่อยูหรือเดินทางไปจากสถานที่อยูเดิม เปนเวลานาน ควรแจง
ใหบรรณาธิการทราบดวย
6. การปรับแกตนฉบับ
โดยทั่วไปผูอา นทบทวน (reviewer) จะตรวจสอบความถูกตอง และครบถวนดานวิชาการ แลวสงใหผูเขียน
ปรับแก สิทธิในการปรับแกตน ฉบับเปนของผูเ ขียน แตกองบรรณาธิการสงวนสิทธิในการตีพมิ พบทความเฉพาะทีผ่ า น
ความเห็นชอบตามรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเทานั้น ทั้งนี้มีการประสานเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ดานวิชาการและอื่นๆ ประมาณ 2-3 ครั้ง
7. การตรวจทานตนฉบับกอนตีพิมพ (final proof)
ผูเ ขียนตองตรวจทานพิสจู นอกั ษรในลําดับสุดทาย เพือ่ ใหความเห็นชอบในความถูกตองครบถวนของเนือ้ หา
กอนลงตีพิมพ
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การสงตนฉบับใหบรรณาธิการ
พิมพหนาเดียวบนกระดาษขนาด A4 (216 x 279 มม.) เวนระยะหางจากขอบกระดาษดานบนและซายมือ
อยางนอย 40 มม. (1.5 นิ้ว) ดานลางและขวามือ อยางนอย 25 มม.(1 นิ้ว) ใสเลขที่หนาตั้งแตหนาปกชื่อเรื่องเรียงไป
ตามลําดับทีม่ มุ ขวาบนหรือลางของกระดาษ ซึง่ เปนตนฉบับ 2 ชุด มาพรอมกับ ไฟลขอ มูล / CD – ROM เพือ่ เก็บขอมูล
สําหรับทางคอมพิวเตอร รูปแบบอักษร Angsana ตัวอักษรขนาด 16
กําหนดการออกของวารสาร
ปละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือน
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน (สงตนฉบับภายใน 30 สิงหาคม)
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม (สงตนฉบับภายใน 1 มีนาคม )
หมายเหตุ : บทความไมควรเกิน 10 หนา ตอเรื่อง
การสงตนฉบับ
กรุณาสงถึง
คุณอาภากร เอมโอฐ
กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ
หองสมุดโรงพยาบาลกําแพงเพชร
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
e-mail : librarian_hh@hotmail.com
โทรศัพท (055) 714223 - 5 ตอ 1403
โทรสาร (055) 711232
เมือ่ บรรณาธิการไดรบั ตนฉบับไว จะแจงตอบกลับใหผนู พิ นธทราบวา ใหแกไขกอนพิจารณาตีพมิ พรบั ตีพมิ พ
โดยไมแกไข หรือไมรับพิจารณาตีพิมพ
บทความที่ไมไดรบั พิจารณาตีพิมพ จะไมสงตนฉบับคืน
บทความที่ไดรับพิจารณาตีพิมพ กองบรรณาธิการจะสงวารสารใหผูนิพนธ

