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กําหนดออกวารสาร
ปละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือน
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน (สงตนฉบับภายใน 30 สิงหาคม)
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม (สงตนฉบับภายใน 1 มีนาคม)

เรียนทานผูอานทุกทาน วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร ไดดําเนินการ
จัดทํามาโดยตอเนื่อง ถึงแมจะออกชาบาง จนกระทั่งถึงฉบับนี้เปนฉบับปที่ 19
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ซึง่ ทางคณะผูจ ดั ทําไดรวบรวมบทความ
ทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อใหทานผูอานไดศึกษามาโดยตลอด ประกอบดวย
นิพนธตนฉบับ 2 เรื่อง รายงานผูปวย 2 เรื่อง และสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัด
กําแพงเพชร มาใหผอู า นไดศกึ ษากันวาจังหวัดกําแพงเพชรนัน้ มีสถานทีท่ อ งเทีย่ ว
ที่ใดบาง ซึ่งไดมาถึงตอนที่ 12 อําเภอพรานกระตาย ตอจากฉบับที่แลว เพื่อให
ผูอานไดศึกษาเพิ่มเติม และเปนประโยชนแกทานผูอานตอไป
บรรณาธิการวารสาร
วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร

มารูจักจังหวัดกําแพงเพชรกันเถอะ (ตอนที่ 12)
ตอจากตอนที่ 11 ( ปที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558) ในฉบับนี้เรามาทําความรูจักกับ
สถานที่ทองเที่ยวของอําเภอตอไปกัน คือ อําเภอพรานกระตาย

อําเภอพรานกระตาย (Amphoe Phran Kratai)

“àÍ¡ÅÑ¡É³ÀÒÉÒ¶Ôè¹ ËÔ¹Í‹Í¹àÁ×Í§¾Ò¹
μÓ¹Ò¹¶éÓ¡ÃÐμ‹ÒÂ·Í§ àËç´â¤¹´Í§ÃÊ´Õ”

ประวัติความเปนมาของอําเภอพรานกระตาย
มีนายพรานเดินทางมาสํารวจเสนทาง เพื่อไปสรางเมืองหนาดานของกรุงสุโขทัย วันหนึ่งขณะที่กําลังพักแรม
นายพรานไดพบกระตายขนสีทองสวยงามมากบริเวณหนาถํา้ แหงหนึง่ และไดหายเขาไปในถํา้ ตอมานายพรานจึงกราบ
บังคมทูลพระรวงใหรับทราบและรับอาสาจะจับกระตายตัวดังกลาว และไดใชความพยายามที่จะจับตั้งหลายครั้ง
แตไมประสบผลสําเร็จ จึงไดสรางบานถาวรขึ้นบริเวณหนาถํ้าเพื่อรอจับกระตาย หลายปตอมาจึงมีผูอพยพมาอยูเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปนหมูบาน ชาวบานจึงพรอมใจกันตั้งชื่อหมูบานวา “บานพรานกระตาย” ไดรับสถาปนาเปน
อําเภอครั้งแรก เมื่อป 2438

ที่ตั้งและอาณาเขต :
อําเภอพรานกระตาย อยูทางทิศเหนือสุดของจังหวัด ติดตอกับเขตการปกครองขางเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อําเภอเมืองตาก (จังหวัดตาก)และอําเภอบานดานลานหอย (จังหวัดสุโขทัย)
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอคีรีมาศ (จังหวัดสุโขทัย) และ อําเภอลานกระบือ
ทิศใต
ติดตอกับ อําเภอไทรงาม และ อําเภอเมืองกําแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอโกสัมพีนคร และ อําเภอเมืองตาก (จังหวัดตาก)
พื้นที่ :
1,081.791 ตารางกิโลเมตร
ประชากร :
69,455 คน (พ.ศ.2552)
ความหนาแนน : 64.2 คน / ตารางกิโลเมตร
การปกครองสวนภูมิภาค :
อําเภอพรานกระตาย แบงพืน้ ทีก่ ารปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองทองที่
ออกเปน 10 ตําบล 116 หมูบาน
ที่ตั้ง : ทีว่ า การอําเภอพรานกระตาย ถนนประเวสไพรวัน ตําบลพรานกระตาย อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร
62110 โทรศัพท : 055-761489, 055-761321, 055-761724 โทรสาร : 055-761321
ลักษณะอากาศ : ภูมิอากาศโดยทั่วไป เปนแบบมรสุม มี 3 ฤดู
สภาพเศรษฐกิจ
1. อาชีพหลัก ไดแก ทําการเกษตร ประมาณรอยละ 80 คาขาย รอยละ 10 รับจาง รอยละ 10
2. อาชีพเสริม ไดแก หัตถกรรมแกะสลักไม หินออน ปลูกผักสวนครัว (คะนา พริก เผือก แตงกวา ผักชี ฯลฯ)
เลี้ยงสัตว (โคเนื้อ กระบือ สุกร เปด ไก)
3. จํานวนธนาคาร มี 3 แหง ไดแก
ธนาคารออมสิน โทร.055-761264
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร โทร.055-761382
การเกษตรกรรม
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว พืชไร (ขาวโพด มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ถั่วเขียว ถั่วลิสง
ถั่วเหลือง งาดํา)
2. ชื่อแหลงนํ้าที่สําคัญไดแก อางเก็บนํ้าหวยบง ตําบลหนองหัววัว อางเก็บนํ้าเขายอดเหล็ก หนองจระเข
อางเก็บนํ้าวังนํ้าแดง คลองแมระกา คลองหวยมะดัน คลองสงนํ้าทอทองแดง ตามโครงการพระราชดําริ
ตําบลคลองพิไกร

สถานที่ที่นาสนใจ ในเขตอําเภอพรานกระตาย
วัดไตรภูมิ (Wat Trai Phum)
ตั้งอยูเลขที่ 1 หมูที่ 12 ตําบลถํ้ากระตายทอง อําเภอ
พรานกระตาย แยกจากถนนกําแพงเพชร - สุโขทัย 1 กิโลเมตร
วัดไตรภูมสิ นั นิษฐานวานาจะสรางขึน้ ในสมัยกรุงสุโขทัย จากหลักฐาน
ภายในวัดมีพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย ประดิษฐาน
บนฐานชุกชี ภายในวิหาร (ปจจุบันไดบูรณะใหมทั้งวิหารและ
หลวงพอสัมฤทธิ์) มีวัดโพธาราม (ปจจุบันเปนวัดราง) ซึ่งสราง

ในสมัยเดียวกัน อยูด า นทิศเหนือ โดยมีลาํ คลองกัน้ ระหวางกลาง วัดไตรภูมชิ าวบาน
สมัยกอน เรียกวา “วัดใต” สวนวัดโพธาราม เรียกวา “วัดเหนือ” เมื่อชุมชน
พรานกระตายเสื่อมลงราวปลายกรุงสุโขทัย วัดไตรภูมิจึงไดกลายเปนวัดรางไปดวย
เปนระยะเวลาประมาณ 300 - 400 ป เมือ่ ชุมชนพรานกระตายเกิดขึน้ มาใหมอกี ครัง้
ราวตนกรุงรัตนโกสินทรประมาณ พ.ศ. 2380 ชาวบานจึงไดชว ยกันบูรณะวัดไตรภูมิ
ใหเจริญรุงเรืองขึ้นมาจนถึงปจจุบัน
ประวัติความเปนมาของวัดไมปรากฏหลักฐานใดๆ ที่พอจะใหสืบคนได
จึงไมอาจทราบไดวาใครเปนผูสราง, สรางขึ้นในสมัยใด ขอมูลไดจากการสันนิษฐาน
ประกอบกับคําบอกเลาทีบ่ อกสืบตอกันมาเทานัน้ ดังนัน้ จึงสันนิษฐานกันวาวัดไตรภูมิ
นาจะสรางขึ้นในสมัยสุโขทัยเปนราชธานี แตจะเปนปใดนั้นไมอาจจะประมาณได
ทีส่ นั นิษฐานวาสรางในสมัยนัน้ ก็เพราะมี หลักฐานปรากฏอยู คือวิหารทีอ่ ยูภ ายในวัด
ซึ่งตั้งคูกับอุโบสถ อาคารวิหารนั้นสรางขึ้นใหมแนนอน เพราะที่หลังคามีป พ.ศ.
ที่สรางปรากฏเปนหลักฐาน อยูวาสรางในป พ.ศ.2498
สวนภายในวิหารนั้นมีพระพุทธรูปโลหะประเภทเนื้อสัมฤทธิ์อยูองคหนึ่ง หนาตักประมาณวาเศษ ประทับ
อยูบนฐานชุกชี ซึ่งกอดวยศิลาแลงลักษณะเชนเดียวกับแทนพระพุทธรูปที่พบเห็นไดทั่วไปในเมืองเกายุคสุโขทัย ทั้งที่
เมืองสุโขทัยและทีเ่ มืองกําแพงเพชรเอง ลักษณะของพระพุทธรูปและฐานชุกชีลว นเปนของเกา เพราะฉะนัน้ จึงสันนิษฐาน
ไดวา วัดไตรภูมินี้เปนวัดเกาสมัยสุโขทัย เปนวัดรางมาในสมัยหนึ่ง อาจจะตั้งแตปลายสมัยกรุงสุโขทัยลงมาจนถึง
ตนสมัยกรุงรัตนโกสินทร รวมระยะเวลาไมนอยกวา 300-400 ป ที่สันนิษฐานดังกลาว มีเหตุผลหลายประการ คือ
สมัยกรุงสุโขทัยนัน้ นิยมสรางวัดกันมาก เมือ่ สุโขทัยเสือ่ มอํานาจลง วัดตางๆ
ก็คอ ยๆ รางไปทัง้ หมด ไมวา จะเปนวัดในตัวเมืองหลวงหรือตามหัวเมืองตางๆ
และยังมีวัดรางอีกแหงหนึ่งทางทิศตะวันออกของวัดไตรภูมิ หางออกไป
ประมาณ 800 เมตร บริเวณวัดรางแหงนีเ้ ดิมที มีหอนํา้ ซึง่ กรุดว ยศิลาแลง
มีซากเจดียศิลาแลงและมีตนมะมวงใหญๆ ปกคลุมอยูทั้งเปนเนินดิน
ที่นํ้าทวมไมถึง แตปจจุบันกลายเปนทองนาไปหมดแลว หลักฐานตางๆ
ถูกกลบถูกทําลายไปหมด วัดรางแหงนี้ ไมมีชื่อเรียก แตชาวบานเรียกวา
“ทุง สะปรก” (คงเรียกเพีย้ นมาจากคําวา “ปรก” ซึง่ เปนคําเรียกการนัง่ สมาธิ
ของพระทีว่ า “นัง่ ปรก” เพราะสมัยกอนบริเวณนีเ้ ปนทีอ่ ยูก รรมฐานของพระ
เพิ่งมาหยุดกันเมื่อปาละเมาะแถวนั้นถูกบุกรุกทํานากัน สาเหตุที่รางนั้น
คงเปนเพราะชาวบานหนีภัยสงคราม หรือถูกกวาดตอนไปเปนเชลยที่
กรุงศรีอยุธยาสมัยสรางเมืองใหมๆ
วัดไตรภูมเิ ปนวัดเกาแกแตคงรางมานาน เมือ่ มีชมุ ชนมาตัง้ หลักแหลง
มากขึ้น จึงไดชวยกันบูรณะวัดใหเจริญขึ้นมา โดยมีเจาอาวาสปกครอง
วัดไตรภูมมิ าแลว 10 รูปทัง้ รูปปจจุบนั สวนวัดโพธารามและวัดทุง สะปรกนัน้
ก็คงบูรณะบาง แตคงเกินกําลังมากไปจึงปลอยใหรางอยูอยางนั้น โดย
ชุมชนใชพื้นที่ดินทางทิศตะวันตก สําหรับสรางบานเมืองมากกวาทางทิศ
ตะวันออกจึงทําใหทางทิศตะวันออกเปนวัดรางและทีท่ าํ เกษตรกรรมอยางเดียว
เพราะเปนที่ลุม

สวนชื่อวัดนั้น คงตั้งขึ้นในภายหลังจากสรางวัดเสร็จ หากวาเรื่องสรางวัดขางตนเปนความจริง เพราะคําวา
“ไตรภูมิ” นั้น ในยุคสุโขทัยตอนตนยังไมปรากฏเรียกกัน มารูจักกันแพรหลายก็ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท
กษัตริยองคที่ 5 แหงกรุงสุโขทัย เพราะพระองคไดพระราชนิพนธหนังสือทางพระพุทธศาสนาไวเรื่องหนึ่งชื่อเรื่อง
“ไตรภูมิพระรวง” ซึ่งแพรหลายมาตราบเทาทุกวันนี้ สวนชื่อเดิมของวัดเมื่อแรกสรางเสร็จใหมๆ ไมอาจสันนิษฐานได
โดยประการทัง้ ปวงแตถา หากวาวัดนีไ้ ดสรางขึน้ ในสมัยสุโขทัยตอนปลาย ชือ่ วา “วัดไตรภูม”ิ คงเปนชือ่ เดิมมาตัง้ แตแรก
เรือ่ งชือ่ วัดนีม้ กี ารสันนิษฐานไดอกี ทางหนึง่ วา เมือ่ วัดนีไ้ ดรา งไปนานในภายหลังไดมผี คู นมาตัง้ รกรากทํามาหากินกันมาก
กลายเปนชุมชนใหญขึ้นจึงไดชวยกันบูรณะวัดรางขึ้นมาใหม เมื่อบูรณะเสร็จจึงคิดตั้งชื่อวัดใหมกัน เมื่อมีหลักฐาน
แนนอนวาวัดทีบ่ รู ณะกันขึน้ มานีเ้ ปนวัดเกาสมัยสุโขทัยประกอบกับมีความเชือ่ เรือ่ งนรกสวรรคทมี่ ปี รากฏอยูใ นหนังสือ
ไตรภูมพิ ระรวงจึงไดนาํ คําวา “ไตรภูม”ิ มาเปนชือ่ วัด เพือ่ ใหทราบวาเปนคําเกาครัง้ สุโขทัยเปนเมืองหลวงทัง้ ความหมาย
ก็บงบอกถึงเรื่องนรกสรรคที่ตนเชื่อถือดวย (ไตร ภูมิ แปลวาสามภพ หรือสามภูมิ ไดแก ภูมิมนุษย ภูมิสรรค และภูมินรก)
สวนวัดรางอีกวัดหนึ่ง ซึ่งอยูทางตอนเหนือของวัดไตรภูมินั้น ชาวบาน
ก็คงจะบูรณะใหเปนวัดมีพระสงฆเหมือนกัน มีหลักฐานที่เห็นชัดคือไดสรางศาลา
เสาไมมะคาขนาดใหญไวทาํ บุญกุศลกันหนึง่ หลังสรางกุฏใิ หพระอยูอ าศัยตัง้ ชือ่ วัดวา
“วัดโพธาราม” ที่ตั้งชื่อนี้คง เปนเพราะวาบริเวณวัดรางแหงนี้ มีตนโพธิ์ใหญ
ขึน้ งอกงามหลายตนทัง้ ตรงกลางวัดและดานเหนือวัด (ปจจุบนั ตายเกือบหมดแลว)
เพราะเปนวัดมีพระสงฆทางกรมศาสนา (ยุคนั้นเรียกกระทรวงธรรมการ) จึงได
ขึ้นทะเบียนไว ตอมาเมื่อวัดไตรภูมิเจริญมากขึ้นพระสงฆวัดโพธารามคงขาดผูนํา
ทีส่ ามารถจึงยายตัวเองมาอยูเ สียทีว่ ดั ไตรภูมิ ปลอยใหวดั โพธารามรางไปอีกครัง้ หนึง่
สวนศาลาใหญวัดนั้นยังคงอยูที่เดิม ทางราชการไดขอใชเปนสถานที่เรียนหนังสือ
ของเด็กๆ มาตั้งแตป พ.ศ. 2448 เรียกวา “โรงเรียนวัดโพธาราม” แตถึงกระนั้น
ก็ตาม วัดไตรภูมกิ ไ็ ดขา มไปใชศาลาหลังใหญนใี้ นการทําบุญงานใหญๆ ทุกครัง้ เชน
งานเทศนมหาชาติ งานประจําป งานตักบาตรเทโว ในภายหลังงานประจําปไดยา ย
มาจัดที่วัดไตรภูมิ ในป พ.ศ. 2518 ไดยายศาลาวัดโพธารามมาปลูกที่บริเวณกุฏิ
วัดไตรภูมิ เพื่อใชเปนศาลาหอฉันและศาลาการเปรียญเปนอันวาวัดโพธาราม
ไดกลายเปนวัดรางโดยสมบูรณแบบอีกวาระหนึ่ง ประกอบกับเนื้อที่บริเวณรอบๆ
วัดถูกบุกรุกเรื่อยมาจนเหลือบริเวณไมกวางขวางอยางเกากอน
วัดโพธ์บัลลังก (Wat Pho Banlang)
หมู 9 ใหมพัฒนา ตําบลถํ้ากระตายทอง อําเภอพรานกระตาย แยกทางเขาโรงพยาบาล 300 เมตร
ศาลเจาพอถํ้ากระตายทอง (San Chao Pho Gold Rabbit Cave)
ตั้งอยูหมูที่ 6 ตําบลถํ้ากระตายทอง อําเภอพรานกระตาย ทางแยกติดถนนกําแพงเพชร - สุโขทัย เปนถาน
ที่มีความสําคัญและเปนเอกลักษณของชาวอําเภอพรานกระตาย ทุกๆ ป จะมีการจัดงานฉลองรื่นเริงที่ศาลเจาพอ
ถํา้ กระตายทองนี้ เพือ่ เปนทีส่ กั การะและรําลึกถึงบรรพบุรษุ ของชาวอําเภอพรานกระตาย มีประวัตเิ ลาวามีนายพราน
เดินทางมาสํารวจเสนทางเพือ่ ไปสรางเมืองหนาดานของกรุงสุโขทัย วันหนึง่ ขณะทีก่ าํ ลังพักแรมนายพรานไดพบกระตาย
ขนสีทองสวยงามมากบริเวณหนาถํา้ แหงหนึง่ และไดหายเขาไปในถํา้ ตอมานายพรานจึงกราบบังคมทูลพระรวงใหรบั ทราบ

และรับอาสาจะจับกระตายตัวดังกลาวและไดใชความพยายามที่จะจับตั้งหลายครั้งแตไมประสบผลสําเร็จจึงได
สรางบานถาวรขึน้ บริเวณหนาถํา้ เพือ่ รอจับกระตาย หลายปตอ มาจึงมีผอู พยพมาอยูเ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จนกลายเปนหมูบ า น
ชาวบานจึงพรอมใจกันตั้งชื่อหมูบานวา “บานพรานกระตาย” ปจจุบันสถานที่บริเวณศาลเจาพอถํ้ากระตายทอง
ถูกบูรณะและตกแตงใหเปนสถานที่สวนยอมแลดูสวยงามและมีการสรางรูปปนนายพราน ซึ่งเปนตัวแทนเจาพอ
ถํ้ากระตายทองใหชาวอําเภอพรานกระตายไดสักการะบูชา
เขานางทอง (Khao Nang Thong)
ตัง้ อยูใ นเขต ตําบลเขาคีรติ อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร เปนเขาทีม่ คี วามสําคัญทางประวัตศิ าสตร
ของเมืองบางพานและเปนที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ที่สันนิฐานกันวาพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย)
ทรงสรางไวบนยอดเขาตามหลักฐานในหลักศิลาจารึกหลักที่ 3 ศิลาจารึกนครชุม ดานที่ 2 บรรทัดที่ 52 - 57 ปรากฎ
ขอความดังตอไปนี้
“ พระยาธรรมมิกราช ใหไปพิมพเอารอยตีน…พระเปนเจ็งเถิงสิงหล อันเหยียบเหนือจอมเขาสุมนกูฎบรรพต
ประมาณเทาใดเอามาพิมพไว จุงคนทั้งหลายแท…อันหนึ่งประดิษฐสถานไวในเมืองศรีสัชนา เหนือจอมเขา…อันหนึ่ง
ประดิษฐสถานไวในเมืองสุโขทัยเหนือเขาสุมนกูฎ อันหนึ่งประดิษฐสถานไวในเมืองบางพานเหนือจอมเขานางทอง”
บนเขานางทองมีการวางผังของโบราณสถานจะวางตามแนวยาวมีบนั ไดทางขึน้ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ดานบนสูงสุดเปนเจดียใหญทรงดอกบัวตูมหรือพุมขาวบิณฑ ฐานเจดียกวาง 12 เมตร กอดวยอิฐปนแลง สวนบนเปน
ศิลาแลง ถัดมาเปนเจดียรายเล็ก 3 องค กวาง 2 เมตรเทากันทุกองค ถัดมาเปนวิหาร 4 ตอน ตอนแรกยาว 13 เมตร
กวาง 6 เมตร ตอนที่สองกวาง 10 เมตรยาว 21 เมตร (ปจจุบันโบราณสถานเหลานี้ทรุดโทรมมากแทบจะดูไมออกวา
เปนอะไร) สวนดานทายสุดคลายที่ตั้งบุษบก เปนที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท (ปจจุบันเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ กรุงเทพฯ)
เมือ่ ไมนานมานีบ้ ริเวณคลองวังพาน (อยูใ กลกบั วัดพานทองศิรมิ งคล) ไดมกี ารขุดลอกคลองโดยเครือ่ งจักรกล
ของทางราชการไดขุดพบพระเครื่องปนดินเผา เศษกระเบื้องตลอดจนเครื่องใชไมสอยภายในครัวเรือนของชาวเมือง
โบราณเปนจํานวนมาก ทีส่ าํ คัญไดพบเสาไมตะเคียนซึง่ สันนิษฐานวาหนาจะเปนศาลาทีป่ ระทับของเจาผูค รองนครใน
อดีต เปนหลักฐานที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งของเมืองพาน เขานางทองในปจจุบัน กําลังจะไดรับการบูรณะจากหนวยงาน
ของทางราชการใหเปนแหลงประวัติศาสตรและการทองเที่ยว
เหมืองหินออนพรานกระตาย (Marble Mine Phran Kratai)
หินออนของอําเภอพรานกระตายที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วประเทศ ดังมี
เรื่องที่ควรกลาวถึงที่วา จังหวัดกําแพงเพชรเปนจังหวัดหนึ่งที่สามารถผลิตหินออน
เพื่อการกอสรางและประดิษฐเปนสิ่งของตางๆ ไดอยางมากมาย หินออนที่ผลิต
ที่อําเภอพรานกระตายจังหวัดกําแพงเพชร จัดเปนหินออนคุณภาพดี สีสันสวยงาม
แหลงหินออนที่สําคัญในจังหวัดกําแพงเพชร อยูที่อําเภอพรานกระตาย
บริเวณทิวเขาสวางอารมณ เขาเขียวและเขาโทน ในทางธรณีวิทยาจัดวาหินออน
ที่เขาสวางอารมณ มีอายุประมาณ 300 - 400 ลานป เปนหินปูนที่ตกผลึกใหม
อาจเรียกวา หินออนในแงการคา เขาสวางอารมณ ตัง้ อยูท างทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของตลาดพรานกระตาย ลักษณะเปนภูเขายอดแหลม มีผาชันเชนเดียวกับหินปูนทัว่ ไป

ประกอบดวยหินปูนตกผลึกใหม โดยทั่วไปมีชั้นหนาสีขาว สีเทาออน
สีเทาแกปานกลาง ชั้นหินทั้งหมดหนาประมาณ 150 เมตร ในปจจุบัน
รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทําเหมืองหินออนในจังหวัดกําแพงเพชร
โดยการใหสัมปทานการทําเหมืองหินออนในเขตเขาโทนอันเปนภูเขา
ลูกหนึ่งในทิวเขาสวางใหประทานบัตร ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2524
มีเนือ้ ทีส่ มั ปทาน 22 ไรเศษ หินออนทีเ่ ขาโทนมีคณ
ุ สมบัตเิ ดน คือ ผิวเปนมัน
มีสีเทาและขาว อมชมพู มีวิธีการผลิตโดยเริ่มจาก
1. ระเบิดปรับหนาเหมืองหินออน เพือ่ เตรียมการทําหินบล็อก
2. ใชลวดตัดหินออนในแนวตั้ง โดยมีนํ้าหลอเลี้ยงขณะตัด
3. ทําการเคลื่อนหินไปสูโรงงานแปรรูปหินออน เพื่อแปรรูป
ในลักษณะตางๆ
4. ชิ้นหินออนที่ผานการแปรรูปแลว จะถูกลําเลียงไปผาน
เครื่องขัดผิว แลวนําไปแยกสี ลวดลาย ขนาด ออกเปน
กลุมเตรียมไวสําหรับการจัดสงตามลูกคาเสนอ
สําหรับเศษหินออนจากการแปรรูปจะนําไปผลิตเปนหินเกล็ด เพื่อใชทําแผนหินขัดใชเปนกระเบื้องปูพื้น
เปนการนําทรัพยากรธรรมชาติหนิ ออนมาใชอยางคุม คาทีส่ ดุ การผลิตหินออนทีอ่ าํ เภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร
จึงเปนอาชีพเดนทีส่ ดุ อาชีพหนึง่ ของจังหวัดกําแพงเพชร ทีน่ าํ รายไดมาสูจ งั หวัดจํานวนมากหินออนของเรา มีมาตรฐาน
การผลิตทีพ่ ฒ
ั นาแลว ทัดเทียมหรือบางอยางอาจลํา้ หนาตางชาติ ผลิตภัณฑหนิ ออนทีม่ ชี อื่ เสียงของอําเภอพรานกระตาย
จัดเปนสินคาของชุมชน อาทิ ชางแกะสลัก โคมไฟ ที่ทับกระดาษ บาตรพระ แจกัน ศาลเจา นาิกาตั้งโตะ โตะ เกาอี้
จานแกว ถังแชไวน และของแตงบานจํานวนมาก มีความละเอียดออนที่สวยงาม ทําชื่อเสียงและรายไดมาสูจังหวัด
กําแพงเพชรจํานวนมาก
อางเก็บนํ้าหวยบง (Huai Bong Reservoir)
ตั้งอยูที่ : ตําบลหนองหัววัว อําเภอพรานกระตาย เปนสถานที่
เพื่อการพักผอนและแหลงนํ้าสงเสริมดานการเกษตร

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/guidepong/2010/05/23/
entry-8
บรรณาธิการวารสาร
วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร
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ประสิ ทธิภาพการรักษา Shoulder impingement syndrome
ด้ วยการฉีดยา Triamcinolone เฉพาะทีในขนาดทีต่ างกัน
The Efficacy of Subacromial Injection with Triamcinolone for Treatment of Shoulder
Impingement Syndrome : 2 Different Dose
ธนิต ตันอารี ย,์ พ.บ.*

Abstract
Introduction : Shoulder impingement syndrome is the most frequent cause of shoulder pain. Subacromial
corticosteroid injection with triamcinolone acetonide is commonly use for pain relief and functional improvement.
The recommended dose of triamcinolone acetonide were different between 20 and 40 mg.
Objective : To compare the efficacy of subacromial corticosteroid injection between 20 and 40 mg triamcinolone
acetonide for treatment of shoulder impingement syndrome.
Material and method : Sixty-four patients with shoulder impingement syndrome were randomly divided into two
groups. Group A were injected with 20 mg triamcinolone and group B were injected with 40 mg triamcinolone.
Outcomes measured at 2 and 6 weeks after injection included pain (visual analog scale, VAS) and function
(shoulder pain and disability index, SPADI).
Results : Fifty-eight patients completed follow-up at 2 and 6 weeks (28 in groupA, 30 in group B). At 2 weeks
follow-up, group B (VAS 28.80, SPADI 26.18)had better outcome than group A(VAS 31.36, SPADI 29.26) but
there were no statistically significant. At 6 weeks follow-up, there were no statistically significant in term of VAS
and SPADI.
Conclusion : Subacromial corticosteroid injection with 20 mg triamcinolone acetonide was comparable to 40 mg
triamcinolone acetonide for treatment of shoulder impingement syndrome.
Keyword : Shoulder impingement syndrome, Subacromial corticosteroid injection, Triamcinolone acetonide

* นายแพทย์ชาํ นาญการ กลุ่มงานออร์ โธปิ ดิค โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทคัดย่อ
บทนํา : Shoulder impingement syndrome เป็ นโรคที พบได้บ่อยในผูป้ ่ วยทีมี อาการปวดไหล่ ซึ งการรักษาด้วย
Subacromial corticosteroid injection ได้ผลเป็ นทีน่าพอใจ ในประเทศไทย Triamcinolone acetonide เป็ นตัวหนึงทีมี
การใช้กนั อย่างแพร่ หลาย โดยขนาดยาทีมีการแนะนํานันแตกต่างกัน แต่ทีนิยม คือ 20 และ 40 มิลลิกรัม
วัตถุ ประสงค์ : เพือศึกษาเปรี ยบเทียบผลของการรักษา Shoulder impingement syndrome ด้วยวิธี Subacromial
corticosteroid injection โดยใช้ Triamcinolone acetonide เปรี ยบเทียบกันระหว่างขนาด 20 และ 40 มิลลิกรัม
รู ปแบบการวิจัย : Prospective, Randomized controlled trial study
สถานทีวิจัย : โรงพยาบาลกําแพงเพชร
วิธีดําเนินการวิจัย : ศึกษาข้อมูลผูป้ ่ วยทีเข้ารับการรักษา Shoulder impingement syndrome ด้วยวิธี Subacromial
corticosteroid injection จํานวน 64 คนทีห้องตรวจผูป้ ่ วยนอก แผนกศัลยกรรมออร์ โธปิ ดิกส์ โรงพยาบาลกําแพงเพชร
ระหว่างตุลาคม 2557 ถึงมิถุนายน 2558 โดยใช้ Triamcinolone acetonide ขนาด 20 หรื อ 40 มิลลิกรัม ทําการบันทึก
ระดับความเจ็บปวดและหน้าทีของข้อไหล่โดยใช้ Visual Analog Scale (VAS) และShoulder Pain and Disability
Index (SPADI) หลังการรักษาที 2 และ 6 สัปดาห์
ผลการวิจัย : พบว่า การรักษาด้วยTriamcinolone acetonide ขนาด 20 และ 40 มิลลิ กรัมมีค่า VAS และ SPADI
ที 2 และ 6 สัปดาห์ลดลงประมาณ 50% แต่ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญระหว่างขนาดยาทังสองกลุ่ม
ข้ อยุติ : การรักษา Shoulder impingement syndrome ด้วยวิธี Subacromial corticosteroid injectionโดยใช้
Triamcinolone acetonide ขนาด 20 และ 40 มิลลิกรัมมีผลการรักษาไม่แตกต่างกัน
คําสํ าคัญ : Shoulder impingement syndrome, Subacromial corticosteroid injection, Triamcinolone acetonide

บทนํา
Shoulder impingement syndrome เป็ นสาเหตุ ที พบได้มากที สุ ดในผูป้ ่ วยที มี อาการปวดไหล่ โดยพบได้
ประมาณครึ งหนึ งของผูป้ ่ วยที มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดดังกล่ า ว1 พยาธิ สภาพเกิ ดจากการอักเสบของเส้ นเอ็น
หัวไหล่ร่วมกับการถูกหนีบโดยช่องเหนื อหัวไหล่ (Subacromial space)2 การรักษาด้วยวิธี Subacromial corticosteroid
injectionได้ผลเป็ นทีน่าพอใจ ซึ งในประเทศไทย Triamcinolone acetonide เป็ นตัวหนึ งทีนิ ยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย
โดยขนาดยาทีการใช้มีตงแต่
ั 10 ถึง 80 มิลลิ กรัม3 แต่ขนาดทีได้รับการแนะนําและเป็ นทีนิ ยมใช้กนั คือ 20 และ
40 มิลลิ กรัม 4 อย่างไรก็ตามการศึ กษาเปรี ยบเที ยบผลการรั ก ษาด้วยยาขนาดดังกล่ าวยังมี ไ ม่มากนักและการใช้
Corticosteroid injection ในขนาดทีสู งอาจพบโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น Subcutaneous fat necrosis, Local skin
depigmentation และ Muscle atrophy ได้มากกว่าเมือเทียบกับยาในขนาดทีเหมาะสม การศึกษาวิจยั นี ทําขึนมาเพือ
เปรี ยบเทียบผลของการรักษา Shoulder impingement syndrome ด้วยวิธี Subacromial corticosteroid injection โดยใช้
Triamcinolone acetonide เปรี ยบเทียบกันระหว่างขนาด 20 และ 40 มิลลิกรัมโดยดูผลการรักษาที 2 และ 6 สัปดาห์
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วิธีดําเนินการวิจัย
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลผูป้ ่ วยทีเข้ารับการรักษา Shoulder impingement syndrome ด้วยวิธี Subacromial
corticosteroid injection ทีห้องตรวจผูป้ ่ วยนอก แผนกศัลยกรรมออร์ โธปิ ดิกส์ โรงพยาบาลกําแพงเพชรระหว่าง
วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
Inclusion criteria
- ผูป้ ่ วยทีมีอายุมากกว่า 18 ปี
- ผูป้ ่ วยทีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ น Shoulder impingement syndromeโดยดูจากอาการปวดบริ เวณจุดเกาะของ
กล้ามเนือ Deltoid อาการปวดเมือกางไหล่ และ Neer and Hawkins Kennedy tests ให้ผลบวก
Exclusion criteria
- ผูป้ ่ วยทีมีประวัติขอ้ ไหล่หลุด กระดูกข้อไหล่หกั หรื อไหล่ติด
- ผูป้ ่ วยทีได้รับการรักษาด้วยวิธี Subacromial corticosteroid injection ไม่เกิน 3 เดือน
- ผูป้ ่ วยทีมีอาการปวดไหล่จากสาเหตุอืนๆ เช่น กระดูกต้นคอ Acromioclavicular joint และ Frozen shoulder
- ผูป้ ่ วยทีมีขอ้ ห้ามในการฉี ดยาเฉพาะที เช่น ความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด
- ผูป้ ่ วยจิตเวชหรื อไม่สามารถให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามบันทึ กข้อมูลผูป้ ่ วยได้แก่ เพศ อายุ แขนข้างทีถนัด แขนข้างทีเป็ น
ระยะเวลาทีมีอาการ และภาวะแทรกซ้อนทีเกิดขึน การประเมินผลความเจ็บปวดโดยใช้ Visual Analog Scale (VAS)
ตังแต่ 0 ถึง 100 มิลลิเมตร และ Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) ซึงเป็ นแบบสอบถามทีใช้ประเมินความ
เจ็บปวด และความสามารถในการใช้งานของข้อไหล่โดยแบ่งเป็ น Pain scale และ Disability scale5 โดยบันทึกผลของ
การรักษาที 2 และ 6 สัปดาห์ผปู ้ ่ วยจะได้รับการแบ่งกลุ่มเป็ น 2 กลุ่มโดยการสุ่ มจากพยาบาลทีห้องตรวจผูป้ ่ วยนอก
แผนกศัลยกรรมออร์ โธปิ ดิกส์ กลุ่ม A ได้รับ Subacromial corticosteroid injection โดยใช้ Triamcinolone acetonide
ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรจํานวน 2 มิลลิลิตรผสมกับ 1% Lidocaineจํานวน 8 มิลลิลิตร กลุ่ม B ได้รับ
Subacromial corticosteroid injection โดยใช้ Triamcinolone acetonide ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จํานวน
4 มิลลิลิตร ผสมกับ 1% Lidocaine จํานวน 6 มิลลิลิตร ปริ มาตรรวม 10 มิลลิลิตรทัง 2 กลุ่ม โดยพยาบาลทีห้องตรวจ
ผูป้ ่ วยนอกเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมยาฉี ดดังกล่าว ตําแหน่ งทีฉี ดยาอยู่ตรงบริ เวณใต้ต่อปุ่ มกระดูก Acromion ทางด้านหลัง
ขณะทีฉี ดชีเข็มไปทางด้านหน้าเพือให้ยาเข้าสู่ ช่อง Subacromial bursa หลังจากนันสังเกตอาการหรื อภาวะแทรกซ้อน
เฉี ยบพลันทีอาจเกิดขึน และแนะนําการปฏิบตั ิตวั รวมถึงท่ากายบริ หารข้อไหล่
สถิติทใช้
ี
รู ปแบบของงานวิจยั เป็ น Prospective randomized controlled trial study โดยสถิติทีใช้ในงานวิจยั ได้แก่ สถิติ
เชิ งพรรณนา จะนําเสนอโดยใช้ตารางแจกแจงความถี ร้ อยละเมื อข้อมูลเป็ นแบบจํานวน หากเป็ นข้อมูลต่อเนื อง
จะนําเสนอด้วยค่าเฉลี ย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิ ติเชิ งอนุ มานเปรี ยบเทียบค่าเฉลียความแตกต่างของความ
เจ็บ ปวด และหน้า ที ของข้อไหล่ หลัง ได้รับ การรั กษาโดยวิธี Subacromial corticosteroid injection โดยสถิ ติ
Independent t-test และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของข้อมูลเบืองต้นของผูป้ ่ วยโดยสถิติ Chi-square test
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ผลการวิจัย
มีผปู้ ่ วยจํานวน 64 คนเข้าร่ วมการวิจยั แบ่งเป็ น 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ม A และกลุ่ ม B กลุ่ มละ 32 คน โดย
กลุ่ม A ได้รับการรักษาด้วยวิธี Subacromial corticosteroid injectionโดยใช้ Triamcinolone acetonide 20 มิลลิกรัม
กลุ่ม B ได้รับการรักษาด้วยวิธี Subacromial corticosteroid injection โดยใช้ Triamcinolone acetonide 40 มิลลิกรัม
มีผปู้ ่ วย จํานวน 6 คน ไม่ได้มารั บการตรวจรั กษาต่อเนื อง เหลือผูป้ ่ วยจํานวน 58 คนเข้าร่ วมจนสิ นสุ ดการวิจยั
แบ่งเป็ นกลุ่ม A 28 คน และกลุ่ม B 30 คน (แผนภูมิ 1)
แผนภูมิ 1 แสดงจํานวนผูป้ ่ วยทีเข้ารับการรักษาจนกระทังสิ นสุ ดการวิจยั
กลุ่ม A ได้รับ Triamcinolone acetonide 20 มิลลิกรัม
กลุ่ม B ได้รับ Triamcinolone acetonide 40 มิลลิกรัม
ผู ้ป่ วยทีเข ้าร่วม
การวิจัย
64 คน

กลุม
่ A

กลุม
่ B

32 คน

32 คน

ไม่ได ้มาตรวจตามนัด

ไม่ได ้มาตรวจตามนัด

4 คน

2 คน

สินสุดการวิจัย

สินสุดการวิจัย

28 คน

30 คน

เมือดูจากข้อมูลเบืองต้นของผูป้ ่ วยทังสองกลุ่มพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติดา้ นเพศ
อายุเฉลีย แขนข้างทีถนัด แขนข้างทีมีอาการ และระยะเวลาทีผูป้ ่ วยมีอาการโดยเฉลีย (ตาราง 1)
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ตาราง 1 เปรี ยบเทียบข้อมูลเบืองต้นของผูป้ ่ วย
ข้ อมูลเบืองต้นของผู้ป่วย

กลุ่ม A

กลุ่ม B

จํานวน ร้ อยละ

จํานวน ร้ อยละ

p-valve

เพศ
ชาย
หญิง

9
19

32.14
67.86

12
18

40
60

.534

49.11(9.16)

47.73(9.34)

.574

24
4

85.71
14.29

23
7

76.67
23.33

.380

17 60.17
11 39.21

21
9

70
30

.457

13.23(9.93)

.331

อายุ
ปี (SD)
แขนข้ างทีถนัด
ขวา
ซ้าย
แขนข้ างทีเป็ น
ขวา
ซ้าย
ระยะเวลาทีผู้ป่วยมีอาการ
สัปดาห์ (SD)

11.07(6.35)

เมือดูค่าเฉลี ย VAS และ SPADI ก่อนให้การรักษาในผูป้ ่ วยกลุ่ม A คือ 62.07 (10.29) และ 55.11(9.90)
ส่ วนในผูป้ ่ วยกลุ่ม B คือ 64.73 (10.23) และ 57.36 (9.88) ตามลําดับ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (ตาราง 2)
ผลการรักษาที 2 สัปดาห์ พบว่า ค่าเฉลีย VAS คือ 31.36 (9.83)ในผูป้ ่ วยกลุ่ม A และ 28.80 (10.27) ใน
ผูป้ ่ วยกลุ่ม B ส่ วนค่าเฉลีย SPADI คือ 29.26 (9.43) ในผูป้ ่ วยกลุ่ม A และ 26.18 (8.06) ในผูป้ ่ วยกลุ่ม B สังเกตได้วา่
ค่าเฉลียทัง VAS และ SPADI ในผูป้ ่ วยกลุ่ม B น้อยกว่ากลุ่ม A แต่เมือมาคํานวณทางสถิติ ไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญระหว่างผูป้ ่ วยทังสองกลุ่ม (ตาราง 2)
ผลการรักษาที 6 สัปดาห์ เมือดูค่าเฉลีย VAS และ SPADI ในผูป้ ่ วยกลุ่ม A คือ 24.29 (9.41) และ 22.83 (9.31)
ส่ วนในผูป้ ่ วย กลุ่ม B คือ 26.07 (9.49) และ 23.05 (8.47) ตามลําดับ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (ตาราง 2) และไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆจนสิ นสุ ดการวิจยั
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ตาราง 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียของ VAS และ SPADI ก่อนเริ มการรักษา และที 2 กับ 6 สัปดาห์หลังการรักษา
ข้ อมูล
ก่ อนเริมการรักษา
VAS
SPADI
ที 2 สัปดาห์
VAS
SPADI
ที 6 สัปดาห์
VAS
SPADI

กลุ่ม A

กลุ่ม B

mean (SD)

mean (SD)

62.07 (10.29)
55.11 (9.90)

64.73 (10.23)
57.36 (9.88)

.328
.391

31.36 (9.83)
29.26 (9.43)

28.80 (10.27)
26.18 (8.06)

.338
.186

24.29 (9.41)
22.83 (9.31)

26.07 (9.49)
23.05 (8.47)

.476
.924

p-valve

อภิปรายผลการวิจัย
Shoulder impingement syndrome เป็ นโรคที พบได้บ่ อยในผูป้ ่ วยที มี อาการปวดไหล่ สาเหตุ เกิ ดจาก
การอักเสบของเส้นเอ็นหัวไหล่ร่วมกับการถูกหนี บโดยช่องเหนื อหัวไหล่ (Subacromial space) ซึ งพบว่าการรักษา
Shoulder impingement syndrome ด้วยวิธี Subacromial corticosteroid injection นันได้ผลเป็ นทีน่าพอใจ6,7 สารทีมี
การแนะนําให้ใช้ในการรักษามีหลายตัวเช่น Methylprednisolone diacetate (Depo-Medrol) Prednisolone tebutate
(Hydeltra-TBA) Triamcinolone acetonide (Kenalog) และ Betamethasone acetate (Celestone Soluspan) เป็ นต้น
ในประเทศไทยสาร Corticosteroid ที นิ ยมใช้กนั อย่า งแพร่ หลายเนื องจากหาได้ง่า ยและมี ราคาถู ก คื อ
Triamcinolone acetonide ซึ งมีการศึกษาพบว่าได้ผลการรักษาทีดีเช่นกัน8 ขนาดของยาทีได้รับการแนะนํามีหลาย
ขนาด เช่น 5-40 มิลลิกรัมแนะนําโดย Cush and Kavanaugh 20 มิลลิกรัมแนะนําโดย Saunders 5-40 มิลลิกรัม
แนะนําโดย Noerdlinger and Fadale และ 40-80 มิลลิกรัมแนะนําโดย Moore9 แต่การใช้ยาในขนาดสู งย่อมมีโอกาส
เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าการใช้ยาในขนาดทีเหมาะสม ซึ งภาวะแทรกซ้อนทีพบคือ Subcutaneous fat necrosis,
Local skin depigmentation, Muscle atrophy รวมถึง Tendon rupture10 มีการศึกษาส่ วนใหญ่สนับสนุ นการรักษาด้วย
Triamcinolone acetonide 40 มิลลิกรัม9,11,12 แต่การรักษาด้วย Triamcinolone acetonide20 มิลลิกรัมก็พบว่าได้ผลดี
เช่นกัน13,14 สําหรับระยะเวลาทีเลือกใช้ในการวิจยั นัน เนื องจากมีรายงานว่า Triamcinolone acetonide มีระยะเวลา
การออกฤทธิ อยู่ที 2-4 สัป ดาห์ 13,15 ดังนันระยะเวลา 6 สัป ดาห์ ทีใช้ในการศึ กษานี น่ าจะเพี ยงพอต่ อการติ ดตาม
ผลการรักษา
แบบสอบถาม Shoulder Pain and Disability Index (SPADI)ประกอบด้วย Pain scaleและ Disability scale
สามารถบอกถึ งความเจ็บปวดและความสามารถของข้อไหล่ ในการทํา กิ จวัตรประจําวัน ดังนันการศึ กษานี จึ งใช้
SPADI เป็ นตัวชี วัดเนื องจากเป็ นแบบสอบถามทีเข้าใจง่าย มีลกั ษณะคล้าย Visual Analog Scale ประกอบกับมี
รายงานสนับสนุ นว่า SPADI มี sensitivity และ specificity ต่อ Subacromial shoulder pain มากกว่าแบบสอบถาม
อืน16,17
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จากการวิจยั นี พบว่า ข้อมูลเบืองต้นของผูป้ ่ วย ได้แก่ เพศ อายุเฉลี ย แขนข้างทีถนัด แขนข้างทีเป็ น และ
ระยะเวลาทีผูป้ ่ วยมีอาการโดยเฉลี ย ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระหว่างผูป้ ่ วยทังสองกลุ่ม และ
เมือดูค่า VAS และ SPADI ก่อนได้รับการรักษาก็ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเช่นกัน
ผลของการรักษาของทังสองกลุ่มที 2 และ 6 สัปดาห์ พบว่าค่า VAS และSPADI ในผูป้ ่ วยทังสองกลุ่มลดลง
จากก่อนการรักษาประมาณ 50% แต่ผลของการรักษาด้วย Triamcinolone acetonide 20 มิลลิกรัม เมือเทียบกับ
40 มิลลิ กรัม ที 2 และ 6 สัปดาห์ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติระหว่างผูป้ ่ วยทังสองกลุ่ ม
สอดคล้องกับการวิจยั ของ Saunders13 และ Hong J14 ซึ งสนับสนุ นว่าการรักษาด้วย Triamcinolone acetonide
20 มิลลิกรัมนันได้ผลดี ดังนันการวิจยั นีจึงสนับสนุ นว่าการใช้ Corticosteroid ขนาดทีเหมาะสมนันได้ผลไม่แตกต่าง
จากการใช้ Corticosteroid ในขนาดทีสู งกว่า และสามารถหลีกเลียงภาวะแทรกซ้อนทีอาจเกิดขึนได้
สรุ ป
ข้อมูลทีได้จากการวิจยั นี สนับสนุ นว่าการรักษา Shoulder impingement syndrome ด้วยวิธี Subacromial
corticosteroid injection โดยใช้ Triamcinolone acetonide ขนาด 20 มิลลิกรัมนันได้ผลดีไม่แตกต่างกับ Triamcinolone
acetonide ขนาด 40 มิลลิกรัม ดังนันจึงควรพิจารณาใช้ Triamcinolone acetonide ขนาด 20 มิลลิกรัมในผูป้ ่ วยทีเข้ารับ
การรักษาด้วยวิธี Subacromial corticosteroid injection เป็ นครังแรกน่ าจะได้ผลการรักษาทีดีและสามารถหลีกเลียง
ภาวะแทรกซ้อนทีอาจเกิดขึน
กิตติกรรมประกาศ
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างความรู้ กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานทีมารับการรักษา
ตัวในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลกําแพงเพชร
The relationship between food for diabetes knowledge and dietary habits of diabetic patient in
Kamphaengphet hospital
รัตนา ห้องหิ รัญ, วท.ม.*

Abstract
Public health behavior changes based on the development of society. The conditions of non communicable diseases is increasing. The treatment is based on self-care behaviors of diabetic patients is
important. The purpose of this research was to assess the relationship between food for diabetes knowledge and
dietary habits. Questionnaires data collection of 381 diabetic patients who receive treatment at Kamphaengphet
hospital (1 Oct 2014 – 29 Feb 2015) about personal appearance, knowledge and dietary habits showed 40-60 score
of food for diabetes knowledge and 66-87 score of dietary habits. In conclusion, diabetic patients have food for
diabetes knowledge and dietary habits in very well level, but after analysis the result show that, food for diabetes
knowledge and dietary habits aren’t have correlation with statistical significance (p<0.05). This study show that,
diabetic patients with good level in food for diabetes knowledge not necessary to have good dietary habits.
This study show most diabetic patient who have good knowledge. But some knowledge needs to be
improved in order to affect their dietary habits. Researcher suggested that there is a need to nutrition education for
diabetic patient and relatives of patients.
Keyword : diabetic patient, food for diabetes knowledge, dietary habits.

* นักโภชนาการชํานาญการ โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทคัดย่อ
พฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชนทีเปลียนแปลงไปตามการพัฒนาของสังคม ส่ งผลให้ประชาชนเกิ ดสภาวะ
โรคไม่ ติ ด ต่ อ เพิ มมากขึ น ในการรั ก ษาโรคขึ นอยู่ก ับ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวานเป็ นสํ า คัญ
การวิจยั นี มี วตั ถุ ประสงค์ เพือศึกษาเรื องความรู้ และพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานทีมารับ
การรักษาในโรงพยาบาลกําแพงเพชร จํานวน 381 คน ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2558 โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลลักษณะส่ วนบุ คคล ความรู ้ และพฤติกรรมของผูต้ อบแบบสอบถาม เพือหาร้ อยละ
ค่าเฉลี ย และความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ และพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ทีมารับการรักษาในโรงพยาบาลกําแพงเพชร มีคะแนนความรู ้รวมอยูใ่ นช่วง 46 - 60 คะแนน และคะแนนพฤติกรรม
การบริ โภคอาหารรวมอยู่ในช่ วง 66-87 คะแนน สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความรู ้ และพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารอยู่ในเกณฑ์ทีดี มาก แต่เมือวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ แล้วพบว่า ความรู ้ และพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารของ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ไม่มีความสัมพันธ์กนั (p<.05) แสดงว่า ผูท้ ีมีความรู ้เรื องอาหารเบาหวานอยูใ่ นเกณฑ์ดี ไม่จาํ เป็ น
ว่าจะมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารอยูใ่ นเกณฑ์ดีตามไปด้วย
จากผลการวิจยั ครังนีแสดงให้เห็นว่าผูป้ ่ วยทีมีความรู ้ดี ส่ วนใหญ่ก็จะมีพฤติกรรมทีดี แต่ยงั ขาดความรู ้ในบาง
เรื อง ส่ งผลให้การทําพฤติกรรมในเรื องนันๆ ผิดพลาดไป จึงควรจัดอบรมให้ความรู ้ เรื องอาหารเบาหวานแก่ผปู ้ ่ วย
และญาติทีมารับการรักษาตัวในหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาลกําแพงเพชร โดยเน้นในเรื องทีผูป้ ่ วยยังขาดความรู ้ และความ
เข้าใจ ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นอาหารประเภททีไม่ค่อยรับประทาน เพือให้ผปู ้ ่ วยได้มีพฤติกรรมทีดีขึน
คําสํ าคัญ : ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ความรู้เรื องอาหารเบาหวาน พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร

บทนํา
ปั จจุบนั ปั ญหาสาธารณสุ ขได้เปลียนแปลงไปตามการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
และวิทยาการทางการแพทย์ของประเทศ ทําให้วิถีการดํารงชีวิต และพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชนเปลียนแปลง
ตามไปด้วย ปั จจัยดังกล่ าวส่ งผลกระทบโดยตรงต่อสุ ขภาพของประชากรโลกทําให้เกิ ดโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะ
โรคเบาหวานเพิมมากขึน จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า ในปั จจุบนั ประชากรทัวโลกมีภาวะเบาหวานอย่าง
น้อย 171 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2543 และคาดว่าจะเพิมเป็ น 366 ล้านคน ในอีก 30 ปี ข้างหน้า โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้นนั คาดว่าจะเพิมจาก 58.7 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 ไปถึง 101 ล้านคน ในปี พ.ศ. 25731 สําหรับ
ประเทศไทย สํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ติดตามเฝ้ าระวังปั ญหาการเจ็บป่ วยของคนไทยตลอดปี
พ.ศ. 2551 พบว่า ผูป้ ่ วยเบาหวานทีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีจาํ นวนทังสิ น 645,620 คน และยังพบว่าผูห้ ญิง
เป็ นโรคเบาหวานมากกว่าผูช้ ายเกือบสองเท่า จากการเปรี ยบเทียบข้อมูลทุก 10 ปี คือ ในปี พ.ศ. 2529 มีอตั ราการเข้า
รั ก ษาในโรงพยาบาลประมาณ 33 ต่ อ ประชากรแสนคน เพิ มเป็ น 100 ในปี พ.ศ. 2539 และเพิ มสู ง ถึ ง 586.8
ในปี พ.ศ. 2549 จากข้อมูลดังกล่าวทําให้เห็นได้วา่ โรคเบาหวานเป็ นโรคทีอัตราป่ วยมีแนวโน้มเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว
และเป็ นปัญหาสุ ขภาพทีสําคัญของคนไทยในอนาคต2

»‚·Õè 19 ©ºÑº·Õè 2 ¡Ã¡®Ò¤Á - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2558

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

จังหวัดกําแพงเพชร พบผูป้ ่ วยเบาหวานเพิมมากขึน จากในปี พ.ศ. 2545 มีอตั ราป่ วย 180.5 อัตราตาย 5.74
ต่อแสนประชากร และได้เพิมขึนเป็ น 976.9 และ 12.56 ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. 2555 ตามลําดับ3 และจากข้อมูล
สถิติของโรงพยาบาลกําแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2550 มีผปู้ ่ วยโรคเบาหวานทีเข้ารับการรักษาตัวในหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาล
กําแพงเพชร จํานวน 1,684 ราย ปี พ.ศ. 2551 จํานวน 1,848 ราย ปี พ.ศ. 2552 จํานวน 2,148 ราย ปี พ.ศ. 2553 จํานวน
2,305 ราย ปี พ.ศ. 2554 จํานวน 2,656 ราย และในปี พ.ศ. 2555 จํานวน 2,808 ราย ซึ งมีจาํ นวนเพิมขึนในทุกๆ ปี 4
ความสําคัญในการรักษาโรคเบาหวาน อยู่ทีพฤติ กรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวาน สําคัญยิงกว่า
การรักษาจากแพทย์ เพราะถ้าหากผูป้ ่ วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองทีเหมาะสม จริ งจัง และต่อเนื อง นอกจากผูป้ ่ วย
สามารถดําเนิ นชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขแล้ว ยังช่ วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาแล้วยังเพิมสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างบุคคลในครอบครัวอีกด้วย การควบคุ มโรคเบาหวานเพือป้ องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จําเป็ นต้องอาศัย
การดูแลตนเองเป็ นสําคัญ ซึ งประกอบด้วยการควบคุมอาหาร การควบคุ มนําหนัก การใช้พลังงานในร่ างกาย
การรับประทานยา และการมาตรวจตามนัด 5 ดังนันผูป้ ่ วยจะต้องดู แลสุ ขภาพตนเองเพือต่อสู ้ กบั โรคเบาหวาน
ตลอดไปทังในปั จจุ บ นั และอนาคต โดยการดู แลจัดการเรื องเบาหวานต้องอาศัยความร่ วมมื อของตัวผูป้ ่ วยเอง
(Primary Self Care) 6 และจะต้องมีการปรับเปลี ยนอาหารทีรับประทาน7 ซึ งผูป้ ่ วยเบาหวานทราบดีวา่ การควบคุม
อาหารทีถูกต้องทังปริ มาณและชนิ ดของอาหารจะช่ วยทําให้การควบคุมระดับนําตาลในเลือดได้ผลดียิงขึน แต่ผปู ้ ่ วย
โรคเบาหวานมักจะมีปัญหาในการปฏิบตั ิเกียวกับการควบคุมอาหาร ซึ งเกิดจากปั จจัยทีเกียวข้องหลายประการ และ
ความรู ้ก็เป็ นปั จจัยหนึงทีสําคัญเพราะเป็ นพืนฐานในตัดสิ นใจในการกระทําพฤติกรรม 8 และจากการทีผูว้ ิจยั ได้มีการ
ให้โภชนศึกษาแก่ผปู ้ ่ วยโรคเบาหวานทีมารับการรักษาตัวในหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาลกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
พบว่า ผูป้ ่ วยยังมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารทีผิดพลาด ซึ งส่ งผลให้ระดับนําตาลในเลือดยังเพิมขึนอยูเ่ สมอ ทังที
ผูป้ ่ วยได้รับความรู ้เกียวกับการบริ โภคอาหารอยูเ่ สมอ
ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาถึ งความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ เรื องอาหารเบาหวานของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานกับ
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานทีมารับการรักษาตัวในหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาลกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร เพือนําผลการศึ ก ษาที ได้มาประยุกต์ใ ช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มให้ผูป้ ่ วยเบาหวานมี พฤติ กรรม
การบริ โภคอาหารทีดี และเหมาะสมแก่โรคต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาความรู้เรื องอาหารเบาหวานและพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของผูป้ ่ วยเบาหวานทีมารับการรักษา
ตัวในหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาลกําแพงเพชร
2. เพือศึ ก ษาความสัม พันธ์ ระหว่า งความรู ้ เรื องอาหารเบาหวานกับ พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารของผูป้ ่ วย
เบาหวานทีมารับการรักษาตัวในหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาลกําแพงเพชร
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (Descriptive Study) เพือศึกษาความรู้เรื องอาหารเบาหวาน และ
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานทีมารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาลกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร
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กลุ่ ม ประชากร คื อ ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที มารั บ การรั ก ษาในหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาลกําแพงเพชร จัง หวัด
กําแพงเพชร จํานวน 8017 คน โดยคํานวณกลุ่ มตัวอย่างจากสู ตรของ Yamane ได้จาํ นวน 381 คน นํามาแบ่งตาม
สัดส่ วนของประชากรผูป้ ่ วยเบาหวานแต่ละตึกโดยใช้วิธีการคํานวณการสุ่ มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling)
ซึ งมีสัดส่ วนดังนี ตึกอายุรกรรมชาย ร้อยละ 30 (114 คน) ตึกอายุรกรรมหญิง ร้อยละ 30 (114 คน) ตึกพิเศษ (5 ชัน)
ร้อยละ 20 (77 คน) ตึกศัลยกรรม (4 ชัน) ร้อยละ 16 (61 คน) ตึกสงฆ์อาพาธ ร้อยละ 4 (15 คน) โดยเครื องมือทีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที 1 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ งมีลกั ษณะแบบเลื อกตอบและ
แบบเติมข้อความ จํานวน 12 ข้อ
ส่ วนที 2 แบบสอบถามความรู ้เกียวกับอาหารโรคเบาหวาน ซึ งมีลกั ษณะแบบเลือกตอบคําตอบทีถูกต้องเพียง
หนึงคําตอบ จํานวน 15 ข้อ
ส่ วนที 3 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร จํานวน 22 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี ปฏิบตั ิทุกวัน 5-6 วันต่อสัปดาห์ 3-4 วันต่อสัปดาห์ 1-2 วันต่อสัปดาห์ และไม่เคย
ปฏิบตั ิ
แล้วนําแบบสอบถาม ทีได้รับการตรวจคุ ณภาพเครื องมือแล้ว ไปดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
โดยเก็บข้อมูลจากการสอบถามผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที มารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาลกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 381 คน ตังแต่วนั ที 1ตุ ลาคม 2557 ถึ งวันที 29 กุมภาพันธ์ 2558 เก็บข้อมูลได้ครบ 381 คน
มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติต่างๆดังนี
1. สถิติพืนฐานได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
2. สถิติทีใช้ทดสอบสมมติฐาน วัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับความแปรตามด้วย ค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์
ผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นมาก เป็ นเพศหญิ ง จํานวน 234 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 61.40 และเพศชาย จํานวน
147 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.60 เป็ นกลุ่มผูส้ ู งอายุ มีอายุ 61 ปี ขึนไป จํานวน 209 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.9 มีสถานภาพ
สมรส จํานวน 293 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.9 จบชันประถมศึกษา จํานวน 247 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.8 ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ จํานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.6 และส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี ยน้อยกว่า 4,000 บาท จํานวน 153 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 40.16
ตาราง 1 แสดงค่ าความถี และค่ าร้ อยละ ช่ วงคะแนนความรู้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ช่ วงคะแนนความรู้
16-30
31-45
46-60
61-75
รวม

จํานวน
9
47
235
90
381

ร้ อยละ
2.40
12.30
61.70
23.60
100.00

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ

»‚·Õè 19 ©ºÑº·Õè 2 ¡Ã¡®Ò¤Á - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2558

Kamphaeng Phet Hospital

จากตารางผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมาก มี คะแนนรวมอยู่ในช่ วง 46 - 60 คะแนน (ร้ อยละ 61-80 ของ
คะแนนรวม) จํานวน 235 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.70 สรุ ปได้วา่ ผูป้ ่ วยเบาหวานทีรับการรักษาในหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาล
กําแพงเพชร มีความรู ้เรื องอาหารเบาหวานอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ตาราง 2 แสดงค่ าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน คะแนนความรู้ ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ ละข้ อ
ความรู ้

ค่ าเฉลีย

1. ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานควรจํากัดอาหารประเภทใด
2. ข้าวชนิดใดมีนาตาลสู
ํ
งกว่ากัน
3. ในผูป้ ่ วยเบาหวานควรเลือกรับประทานขนมปั งชนิดใด
4. ผูป้ ่ วยเบาหวานควรเลือกรับประทานเนือสัตว์ชนิดใด
5. อาหารประเภทใดทีผูป้ ่ วยเบาหวานไม่ควรรับประทานบ่อย
6. ผูป้ ่ วยเบาหวานสามารถกินผักชนิดใดอย่างไม่จาํ กัดปริ มาณ
7. ผูป้ ่ วยเบาหวานควรรับประทานผักอย่างน้อยวันละกีทัพพี
8. ผลไม้ชนิดใดทีผูป้ ่ วยเบาหวานห้ามรับประทาน
9. นํามันพืชชนิดใดทีผูป้ ่ วยเบาหวานควรเลือกใช้ในการปรุ งประกอบอาหาร
10. อาหารชนิดใดใช้นามั
ํ นในการปรุ งประกอบน้อยทีสุด
11. อาหารชนิดใดต่อไปนีทีคนเป็ นโรคเบาหวานไม่ควรรับประทาน
12. ผูป้ ่ วยเบาหวานควรเลือกรับประทานอาหารชนิดใด
13. นมประเภทใดทีผูป้ ่ วยเบาหวานสามารถดืมได้
14. เครื องดืมทีผูป้ ่ วยเบาหวานไม่ควรรับประทาน
15. กรณี ผปู ้ ่ วยเบาหวานทีดืมกาแฟควรเลือกดืมกาแฟชนิดใด

4.15
4.50
1.19
4.49
4.57
3.44
0.24
4.82
2.18
4.33
3.61
4.57
4.74
4.82
3.81

ส่ วนเบียงเบน ระดับความรู้
1.88
1.50
2.14
1.52
1.41
2.32
1.06
.94
2.48
1.71
2.24
1.41
1.12
.94
2.14

สูง
สูง
ตํา
สูง
สูงมาก
ปานกลาง
ตํามาก
สูงมาก
ตํา
สูง
ปานกลาง
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูง

เมือวิเคราะห์แบบสอบถามเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี ยคะแนนในข้อ 7. ปริ มาณผักที
ควรรั บประทาน อยู่ใ นเกณฑ์ตามาก
ํ
แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามไม่ท ราบว่าในหนึ งวันควรรั บประทานผัก ใน
ปริ มาณใด และมีค่าเฉลี ยคะแนนในข้อ 3. ชนิ ดของขนมปั งทีควรรับประทาน และข้อ 9. ชนิ ดของนํามันพืชทีควร
เลือกใช้ อยูใ่ นเกณฑ์ตาํ
ตาราง 3 แสดงค่ าความถี และค่ าร้ อยละ ช่ วงคะแนนพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม
ช่ วงคะแนนพฤติกรรม
44-65
66-87
88-110
รวม

จํานวน
39
323
19
381

ร้ อยละ
10.20
84.80
5.00
100.00

จากตาราง 3 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นมาก มี คะแนนรวมอยู่ในช่ วง 66-87 คะแนน (ร้ อยละ 61-80 ของ
คะแนนรวม) จํานวน 323 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.80 สรุ ปได้วา่ ผูป้ ่ วยเบาหวานทีรับการรักษาในหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาล
กําแพงเพชร มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารอยูใ่ นเกณฑ์ดี
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ตาราง 4 แสดงค่ าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน คะแนนพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ ละข้ อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
1. ท่านรับประทานอาหารครบ 3 มือในเวลาทีใกล้เคียงกันทุกวัน
2. ท่านรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ทุกมือ
3. ท่านไม่รับประทานอาหารว่างระหว่างมือ
4. ท่านดืมนํา 6-8 แก้ว ต่อวัน
5. ท่านรับประทานอาหารประเภทข้าวแป้ งประมาณ 1-2 ทัพพีในแต่ละมือ
6. ท่านรับประทานข้าวไม่ขดั สี เช่น ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง เป็ นประจํา
7. ท่านรับประทานวุน้ เส้น ก๋ วยเตียว บะหมี เป็ นประจํา
8. ท่านไม่รับประทานข้าวทีขัดสี เช่น ข้าวเหนียว ขนมปั งขาว
9. ท่านรับประทานผัก ประเภทผักใบทีปรุ งสุกแล้วมือละประมาณ 2-3 ทัพพี
10. ท่านไม่รับประทานผลไม้ประเภท องุ่น ทุเรี ยน ลําไย มะม่วงสุก
11. ท่านรับประทานผลไม้ประเภท ชมพู่ แอปเปิ ล ฝรัง
12. ท่านรับประทานเนือสัตว์ประเภท หมู เนือ ไก่ ทีไม่ติดหนังติดมัน
13. ท่านไม่รับประทานเนือสัตว์ประเภท หมู เนือ ไก่ทีติดหนังติดมัน
14. ท่านไม่รับประทานแกงกะทิ
15. ท่านไม่รับประทานอาหารทอด และอาหารชุบแป้ งทอด เช่น ปาท่องโก๋ กล้วยแขก
ข้าวเม่าทอด
16. ท่านไม่รับประทานของขบเคียวทอดกรอบ
17. ท่านไม่ดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์
18. ท่านไม่ดืมเครื องดืมทีมีรสหวาน เช่น นําอัดลม นําหวาน โอเลียง เป็ นประจํา
19. ท่านไม่ดืมเครื องดืมทีมีนาตาล
ํ เช่น กาแฟ ไมโล เป็ นต้น
20. ท่านไม่รับประทานขนมหวาน และขนมเชือมต่างๆ เช่น ทองหยิบ ขนมชัน สังขยา
ลอดช่อง ฯลฯ
21. ท่านใช้สารให้ความหวาน หรื อนําตาลเทียมทดแทนนําตาลในอาหารและเครื องดืม
22. ท่านไม่เติมเครื องปรุ งรส เช่น นําตาลทราย มากกว่าหรื อเท่ากับ 2 ช้อนชา เมือ
รับประทานอาหารจานเดียว เช่น ก๋ วยเตียว ผัดซีอิว เป็ นต้น

4.20
3.84
2.96
4.09
3.97
2.07
2.26
2.94
2.81
3.80
2.39
2.57
3.55
4.13

ส่ วน
เบียงเบน
1.25
1.32
1.50
1.31
1.34
1.43
1.14
1.59
1.38
1.21
1.14
1.22
1.30
1.08

3.69

1.12

สูง

4.29
4.65
4.11
3.87

.97
.92
1.10
1.45

สูง
สูงมาก
สูง
สูง

3.86

1.10

สูง

1.55

1.09

ตํา

4.45

.94

สูง

ค่ าเฉลีย

ระดับ
พฤติกรรม
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
สูง
ตํา
ตํา
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ตํา
ปานกลาง
สูง
สูง

เมือวิเคราะห์แบบสอบถามเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลียคะแนนในข้อ 6.รับประทานข้าว
ไม่ขดั สี ข้อ 7.รับประทานแป้ งชนิดอืนนอกจากข้าว ข้อ 11.รับประทานผลไม้รสไม่หวาน ข้อ 21.การใช้สารให้ความ
หวานหรื อนําตาลเทียม อยูใ่ นเกณฑ์ตาํ แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการปฏิบตั ิตามพฤติกรรมการบริ โภคอาหารดัง
ข้อข้างต้นน้อยมาก
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ตาราง 5

แสดงค่ าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ของการได้ รับความรู้ เรืองอาหาร เบาหวาน และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
รวมคะแนนความรู้
Pearson Correlation
.076
รวมคะแนนพฤติกรรม
Sig. (2-tailed)
.138
N
381

จากตารางเป็ นค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ เพือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้เรื องอาหารเบาหวาน
และพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
จากผลรวมคะแนนความรู้เรื องอาหารเบาหวาน และผลรวมคะแนนพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร เมือนํามา
วิเ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ แ ล้ว พบว่า ความรู้ เ รื องอาหารเบาหวานและพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน ไม่มีความสัมพันธ์กนั (p<.05) แสดงว่า ผูท้ ีมีความรู ้เรื องอาหารเบาหวานอยูใ่ นเกณฑ์ดี ไม่จาํ เป็ นว่าจะ
มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารอยูใ่ นเกณฑ์ดีตามไปด้วย
อภิปรายผล
การวิจยั เรื อง ความสั ม พันธ์ ระหว่างความรู ้ เรื องอาหารเบาหวานของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานกับ พฤติ ก รรม
การบริ โ ภคอาหารของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที มารั บ การรั ก ษาตัว ในหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาลกํา แพงเพชร จัง หวัด
กําแพงเพชร เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความรู้เรื องอาหารเบาหวานและพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารของผูป้ ่ วยเบาหวาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ เรื องอาหารเบาหวานกับพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารของผูป้ ่ วยเบาหวานทีมารับการรักษาตัวในหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาลกําแพงเพชร มีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 381 คน
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามตังแต่วนั ที 1ตุลาคม 2557 ถึงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2558 มีผลการวิจยั ดังนี ความรู้เรื อง
อาหารเบาหวานของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคอาหารของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ทีมารับการรักษาตัวในหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาลกําแพงเพชร หมายความว่า ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานทีมีความรู้เรื องอาหาร
เบาหวานอยูใ่ นระดับดี ถึงดี มาก อาจจะมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารอยู่ในระดับตํา ปานกลางหรื อดี ก็ได้ ทังนี เป็ น
เพราะว่า พฤติกรรมการบริ โภคอาหารของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ไม่ได้ขึนอยู่กบั ความรู ้ เพียงอย่างเดี ยว แต่ขึนอยู่กบั
ความเชือ ทัศนคติทีมีอยูเ่ ดิมของผูป้ ่ วยอีกด้วย สอดคล้องกับการวิจยั เรื องความเชือด้านสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ
ของผูท้ ีเป็ นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเชื อด้านสุ ขภาพ
โดยรวมและพฤติกรรมสุ ขภาพโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก (r=.186) อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .01 9 แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาโครงสร้างของการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการดูแลตนเองใน
ผู้ป่ วยโรคเบาหวาน ผลการศึ ก ษาพบว่ า ค่ า เฉลี ยสถานการณ์ ข องการรั บ รู ้ ป ระโยชน์ แ ละอุ ป สรรคในผู ้ป่ วย
โรคเบาหวานมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้อุปสรรคในการดูแลตนเอง 10
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานทีมารับการรักษาตัวในหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาลกําแพงเพชร มีความรู้เรื องอาหารเบาหวาน
อยูใ่ นระดับดีถึงดีมาก แต่มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารทีถูกต้องในระดับทีแต่ต่างกัน ทังนี เป็ นเพราะว่า พฤติกรรม
การบริ โภคอาหารของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ไม่ได้ขึนอยูก่ บั ความรู ้เพียงอย่างเดียว แต่ขึนอยูก่ บั ความเชื อ ทัศนคติทีมีอยู่
เดิมของผูป้ ่ วยอีกด้ว ย ซึ งไม่มีการศึกษาเกี ยวกับความเชื อ ทัศนคติ ทีมีอยู่เดิ มของผูป้ ่ วยในการวิจยั ครังนี จึงควรมี
การวิจยั ต่อไปในกลุ่มตัวอย่างอืนๆ และศึกษาเกียวกับความเชือและทัศนคติเพิมขึนด้วย
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การพยาบาลการให้ ยาระงับความรู้ สึกสํ าหรับการผ่ าตัดผู้ป่วยมะเร็งเซลล์ตับ: กรณีศึกษา
Anesthetic Nursing Care for Hepatic Resection Surgery in Hepatocellular Carcinoma (HCC)
Patient: A case study
สุปราณี อุดมรัตนศิริชยั , ป.พ.ส.*

Abstract
Hepatic resection surgery for Hepatocellular Carcinoma patient is curative treatment. There is the
complicate major surgery. Patient are at high risk of massive perioperative blood loss and uncontrollable bleeding
which is a risk factor for post-operative liver failure. So the nurse anesthetist and anesthetic team are critical to
have a comprehensive knowledge of anatomy physiology of the liver cancer. The nurse anesthetist in coordinated
with the anesthesiologist are to evaluate the risk of the patient and plan all the process of anesthesia. These have
contributed to reduce complications and mortality rate from the operation.
The case study of the 67 year-old Thai male presented to the hospital with symptom of fatique
,significant weight loss ,bloating and lump below the right costal margin. His diagnosis was Hepatocellular
Carcinoma (HCC). He underwent the surgery exploratory laparotomy and Right lobe hepatic resection (segment
5).The nurse anesthetist in coordinated with the anesthesiologist plan all the process of anesthesia and provided
pre-anesthetic ,peri-anesthetic and post-anesthetic nursing care.A result the patient was safe no complication from
the surgery and anesthesia.
Keywords : Hepatocellular Carcinoma, Hepatic resection surgery ,Anesthetic nursing care
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บทคัดย่อ
การผ่า ตัดมะเร็ ง เซลล์ตบั เป็ นการรัก ษาที หวังผลให้หายขาดจากโรคมะเร็ งตับ แต่ การผ่า ตัดตับ เป็ น
การผ่าตัดใหญ่ ทีมี ค วามเสี ยงสู งอาจทําให้เกิ ดตับวายหลังผ่า ตัดจากการสู ญเสี ยเลื อดเป็ นจํา นวนมากได้ รายงาน
การศึกษานี นําเสนอผูป้ ่ วยชายไทย อายุ 67 ปี มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัด เพือผ่าตัดตับแบบเปิ ดทางหน้าท้อง
ผูป้ ่ วยให้ประวัติวา่ คลําพบก้อนใต้ชายโครงขวา ท้องอืด นําหนักลด 5 กิโลกรัม 6 เดือนก่อนมาโรงพยาบาลได้รับ
การวินิจฉัยเป็ นมะเร็ งเซลล์ตบั จากผลอัลตร้าซาวน์ และผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ กรณี ศึกษารายนี ได้รับการเยียมก่อน
การระงับความรู้สึกทีหอผูป้ ่ วย เฝ้ าระวังขณะให้การระงับความรู้สึก และติดตามเยียมหลังการระงับความรู้สึกทีหอ
ผูป้ ่ วยวิกฤตและทีหอผูป้ ่ วย พบปั ญหาทางการพยาบาลทีสําคัญ คือ ผูป้ ่ วยมีความวิตกกังวลเกี ยวกับการดมยาสลบ
เพือการผ่าตัด และผลกระทบหลังผ่าตัด มีความเสี ยงต่อการเกิดภาวะช็อกจากการสู ญเสี ยเลือดในขณะผ่าตัด มีความ
เสี ยงต่อการเกิ ดภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดิ นหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิ ต และไม่สุขสบายเนื องจากอาการปวด
แผลผ่าตัดหลังผ่าตัด ทุกปั ญหาได้รับการแก้ไข ผูป้ ่ วยไม่เกิ ดภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู ้สึกและการผ่าตัด
ได้รั บ การจัด การอาการปวดที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถกลับ บ้า นได้อ ย่า งปลอดภัย รวมระยะเวลาผูป้ ่ วยอยู่ใ น
โรงพยาบาลทังหมด 8 วัน
คําสํ าคัญ : มะเร็ งเซลล์ตบั การผ่าตัดตับ การพยาบาลวิสัญญี
ความสํ าคัญของปัญหา
มะเร็งเซลล์ ตับ (Hepatocellular Carcinoma : HCC) เป็ นมะเร็ งปฐมภูมิชนิดร้ายแรงของเซลล์ตบั เอง
ส่ วนใหญ่พบร่ วมกับโรคตับแข็ง เป็ นมะเร็ งทีพบมากทีสุ ดของตับ และพบมากเป็ นอันดับที 5 ของมะเร็ งทังหมด
พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 4 เท่า 1 ในประเทศไทยพบอุบตั ิการณ์ของโรคมะเร็ งเซลล์ตบั เป็ นอันดับ 1
ในเพศชาย และอันดับ 3 ในเพศหญิง และมีอตั ราการเสี ยชี วิตค่อนข้างสู ง1 มะเร็ งเซลล์ตบั มีลกั ษณะการเจริ ญหลาย
รู ปแบบจากการเปลี ยนแปลงของเซลล์ตบั ทังภายใน และโครงสร้ างรู ปลัก ษณะภายนอก ระยะของโรคแบ่งเป็ น
4 ระยะ คือ ระยะแรก ก้อนเนื องอกมีขนาดเล็กและมีเพียง 1 ก้อน ระยะที 2 มีการลุกลามของก้อนเนื องอกเข้าหลอด
เลือดในตับ มีหลายก้อนแต่กอ้ นยังเล็ก ระยะที 3 ก้อนโตมากลุกลามเข้าเนือเยือข้างเคียงตับหรื อเข้าหลอดเลือดดําใหญ่
ในช่ องท้อง และระยะที 4 โรคมะเร็ งแพร่ กระจายไปตามกระแสโลหิ ตและอวัยวะอืน3 สาเหตุทีแท้จริ งยังไม่ทราบ
แน่ ชัด แต่ มี ปั จ จัย เสี ยงสํ า คัญ ได้แ ก่ โรคตับ แข็ ง จากทุ ก ๆ สาเหตุ เช่ น การดื มสุ ร า การได้รั บ สารก่ อ มะเร็ ง 2
อะฟลาทอกซิ น ไนโตรซามิน และการติ ดเชื อไวรั สตับอักเสบบี และซี เมือร่ างกายรั บสารก่ อมะเร็ งทําให้เกิ ดตับ
อักเสบ มีการเปลี ยนแปลงรู ปร่ างและขนาดเซลล์จะมีการเจริ ญเติบโตแบ่งตัวอย่างรวดเร็ ว มีผลทําให้เลือดไปเลียง
เซลล์ตบั ลดลงเกิดเนือตายในตับ ซึงหลายรายเสี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งตับก่อนอายุ 50 ปี
มะเร็ งตับระยะแรกจะไม่มีอาการและอาการแสดงทีเด่นชัด ผูป้ ่ วยจะรู ้ สึกท้องอื ด ปวดท้อง ระยะหลัง
อาการรุ นแรงมากขึน มีอาการปวดท้องคลําพบก้อนใต้ชายโครงขวา ตา ตัวเหลือง อ่อนเพลีย นําหนักลด มีอาการไข้
หนาวสัน หรื อมีอาการแทรกซ้อนรุ นแรงจากการแตกของก้อนมะเร็ ง ทําให้เกิ ดอาการปวดท้องรุ นแรง กดเจ็บชาย
โครงขวาใต้ลินปี ความดันเลือดตํา และมีภาวะซีดจากการเสี ยเลือดมาก วินิจฉัยได้จากประวัติ อาการและอาการแสดง
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การทํา อัล ตร้ า ซาวด์ เอกซเรย์ค อมพิ ว เตอร์ หรื อ ถ่ า ยภาพคลื นแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าร่ ว มกับ ผลการตรวจเลื อ ดหาค่ า
Alfa-fetoprotein (AFP) การรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งเซลล์ตบั ต้องประเมินสภาวะความรุ นแรงของโรคตับ ขนาดก้อน และ
ระยะของโรค สภาพผูป้ ่ วย โดยการรักษามี 2 วิธี คือ การรักษาแบบบรรเทา เช่น การฉี ดแอลกอฮอล์เข้าก้อนมะเร็ ง
การทําลายก้อนมะเร็ งด้วยความร้อน และการใช้สารเคมีบาํ บัด เป็ นต้น วิธีที 2 รักษาโดยการผ่าตัดก้อนมะเร็ งเซลล์ตบั
เป็ นการผ่าตัดทีสามารถหวังผลให้หายขาด โดยพิจารณาจากขนาดของก้อนมะเร็ งไม่เกิน 5 เซนติเมตรและไม่แพร่ ไป
ยังเส้นเลื อดสําคัญหรื ออวัยวะอืน แต่การผ่าตัดตับเป็ นการผ่าตัดทีมีความเสี ยงสู ง จากการสู ญเสี ยเลื อดปริ มาณมาก
ขณะผ่าตัด การควบคุ มการหยุดเลื อดเป็ นไปได้ยาก อาจพบภาวะตับวายหลังผ่าตัดได้ ดังนันการพยาบาลการให้
ยาระงับความรู ้สึกสําหรับการผ่าตัดตับในผูป้ ่ วยมะเร็ งเซลล์ตบั จึงมีความสําคัญควบคู่กนั ไป
การพยาบาลการให้ยาระงับความรู ้สึกผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็ งเซลล์ตบั มี 3 ขันตอน คือ การพยาบาลก่อน ขณะ
และหลังระงับความรู้สึก โดยก่อนให้ยาระงับความรู ้ สึก ควรตรวจเยียมผูป้ ่ วย เพื อประเมินสภาวะความรุ นแรงของ
โรค ความยากง่ายในการใส่ ท่อช่วยหายใจ 4 บ่งชี ปั ญหาความต้องการและวางแผนการพยาบาลให้ยาระงับความรู ้สึก
ให้ครอบคลุ มทังด้านร่ างกายและจิ ตใจ ผูป้ ่ วยที ต้องได้รับการผ่าตัด จะมี ความกลัว ความวิตกกังวลเกี ยวกับโรค
การผ่าตัด และการระงับความรู้ สึก ดังนัน พยาบาลต้องทําความเข้าใจถึ งความวิตกกังวลเหล่านัน เปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ่ วยซักถามข้อสงสัย และอธิ บายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจเกียวกับโรค ขันตอนในการให้ยาระงับความรู ้ สึก และสภาพหลัง
ผ่าตัด 5 รวมทังการให้คาํ แนะนําเกี ยวกับการปฏิบตั ิตวั หลังการผ่าตัดทีเหมาะสม ระงับความรู ้ สึกผูป้ ่ วยทัวร่ างกาย
ด้วยเทคนิค Balanced ใส่ ท่อช่วยหายใจ เลือกใช้ยาระงับความรู ้สึกทีไม่เป็ นพิษต่อตับและบริ หารยาอย่างระมัดระวัง
ใช้เทคนิค Rapid sequence induction เพือหลีกเลียงการสู ดสําลักในช่วง Induction และ Intubation ทีอาจเกิดขึนได้
โดยเฉพาะผูป้ ่ วยทีมีภาวะนําในช่องท้องมาก เฝ้ าระวังสัญญาณชี พ6 ความดันในหลอดเลือดแดง (IBP) ปริ มาณเลือด
ในหลอดเลือดดําใหญ่ (CVP) ควบคุมระดับความดันเลือดและระดับความเข้มข้นของออกซิ เจนในเลือดให้เป็ นปกติ
เพือรักษาปริ มาณเลื อดและออกซิ เจนทีไปเลี ยงตับ ผูป้ ่ วยทีต้องช่ วยหายใจหลังผ่าตัด จะได้รับการดูแลในหอผูป้ ่ วย
วิกฤต เฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด จนกว่าผูป้ ่ วยจะพ้นภาวะวิกฤตจึงพิจารณาถอดท่อช่วยหายใจ ส่ วนผูป้ ่ วยที
การผ่าตัดใช้เวลาไม่นานและไม่มีการสู ญเสี ยเลื อดจํานวนมากจะพิจารณาถอดท่อช่ วยหายใจ เมือตืนดี จะได้รับการ
ดูแลในห้องพักฟื นเพือดูแลอย่างใกล้ชิด ก่อนส่ งกลับหอผูป้ ่ วย
การพยาบาลการให้ยาระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็ งเซลล์ตบั ทีเป็ นการผ่าตัดทียุง่ ยากซับซ้อนจาก
ตัวโรคเองและมี ความเสี ยงต่อการสู ญเสี ยเลื อดปริ มาณมากอย่างเฉี ยบพลัน ดังนันวิสัญญีพยาบาลจึงต้องมีความรู้
ความชํานาญ และความตืนตัวตลอดเวลา ก่อนให้ยาระงับความรู ้ สึกต้องประเมินความเสี ยงจากภาวะสุ ขภาพของ
ผูป้ ่ วย เตรี ยมผูป้ ่ วยให้มีความพร้อมทังร่ างกายและจิตใจ มีการวางแผนเตรี ยมยา สารนํา เลือด ส่ วนประกอบของเลือด
ให้การพยาบาลและเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนขณะให้ยาระงับความรู้สึก รวมถึงการจัดการความปวดหลังผ่าตัด เพือให้
ผูป้ ่ วยปลอดภัย สุ ขสบาย ลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด และอัตราการเสี ยชีวติ
กรณีศึกษา
ผูป้ ่ วยชายไทย อายุ 67 ปี มาโรงพยาบาลตามแพทย์นดั เพือผ่าตัดตับแบบเปิ ดทางหน้าท้อง ประวัติความ
เจ็บป่ วยปั จจุบนั 6 เดื อน ก่ อนมาโรงพยาบาล นําหนักลดลง 5 กิ โลกรั ม คลําพบก้อนใต้ชายโครงขวา ท้องอื ด
แน่นท้อง ผลอัลตร้าซาวด์ พบ Liver mass Segment 5 ขนาด 3.5x5.5x4.5 เซนติเมตร และผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
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พบ Right lobe of Liver solid mass Segment 5 ขนาด 3.5x5.5x4.5 เซนติเมตร ได้รับการวินิจฉัยเป็ นมะเร็ งเซลล์ตบั
จึงนัดให้มานอนโรงพยาบาล เพือรับการผ่าตัด แรกรับทีหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมชาย ผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดี นําหนัก 54 กิโลกรัม
ส่ วนสู ง 162 เซนติเมตร อ่อนเพลีย มีอาการท้องอืด คลําพบก้อนใต้ชายโครงขวา สัญญาณชี พแรกรับ ความดันโลหิ ต
150/80 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 88 ครัง/นาที หายใจ 16 ครัง/นาที ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีตเป็ นความดันโลหิ ตสู ง
3 ปี รับประทานยาสมําเสมอ 5 ปี ก่อนเคยมีอาการ ตัว ตา เหลือง แพทย์วินิจฉัยเป็ นตับอักเสบ รักษานาน 7 วัน อาการ
ดีขึน และไม่พบอาการผิดปกติ ประวัติแพ้ยา Penicillin ไม่สูบบุหรี ดืมสุ ราทุกวันมาประมาณ 30 ปี หยุดดืม ประมาณ
5 ปี ปฏิเสธการผ่าตัดในอดีต ปฏิเสธการระงับความรู้สึกทีผิดปกติของบุคคลในครอบครัว ผลการตรวจภาพถ่ายรังสี
ทางทรวงอก และคลื นไฟฟ้ าหัวใจปกติ กลุ่ มเลื อด บี ผลการตรวจโลหิ ต วิท ยาพบระดับ เกล็ ดเลื อดตํากว่า ปกติ
(98,000 IU/L) ผลตรวจการทํางานของตับและเอ็นไซน์ตบั สู งกว่าปกติ (SGOT 410 IU/L, SGPT 201 IU/L, ALP
63 IU/L)
แพทย์วางแผนการรั กษาให้ผูป้ ่ วยงดนําอาหาร ยกเว้น ยาลดความดันโลหิ ต ใส่ สายสวนปั สสาวะคา
เพือบันทึกจํานวนปริ มาณนําเข้า-ออก ได้รับ Platelet 4 ยูนิต เพือเพิมระดับเกล็ดเลือด ให้สารนํา 5% D/N/2 1000 ซี ซี
ทางหลอดเลือดดํา เตรี ยมเลือด จอง PRC 6 ยูนิต FFP 6 ยูนิต PLT 6 ยูนิต จองเตียงหอผูป้ ่ วยหนักหลังผ่าตัด วิสัญญี
พยาบาลวางแผนให้การระงับความรู ้ สึกแบบทัวร่ างกาย ตรวจเยียมผูป้ ่ วยก่อนให้ยาระงับความรู ้ สึก เพือประเมิน
ปั ญหาความต้องการพยาบาล ใช้วิธีการระงับความรู ้สึกแบบทัวร่ างกาย เทคนิค Rapid sequence induction โดยให้
ผูป้ ่ วยสู ดดมออกซิ เจน 100 เปอร์ เซ็นต์ 6 ลิตรประมาณ 3-5 นาที จากนันให้ยานําสลบ Thiopentone sodium
300 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดํา ให้ Succinyl choline 100 มิลลิกรัม ตามทันที ให้ผชู ้ ่วยกดบริ เวณกระดูก cricoid
ป้ องกันการสําลัก หลังให้ Succinyl choline ครบ 60 วินาที จึงใส่ ท่อช่วยหายใจทางปาก โดยไม่ตอ้ งช่ วยหายใจ
blow cuff ท่อช่ วยหายใจตรวจดูตาํ แหน่งทีเหมาะสม โดยฟั งลมผ่านปอดทังสองข้างให้เท่ากัน จึงคลายมือจาก
การกดกระดูก cricoid ควบคุมการหายใจด้วยยาหย่อนกล้ามเนื อ cisatracurium ให้ยาแก้ปวด Fentanyl ผูป้ ่ วยได้รับ
การทํา Central line เพือประเมินปริ มาณนํา และเลือดในร่ างกายและ Arterial line เพือติดตามสัญญาณชีพ เฝ้ าระวัง
การเปลียนแปลงของระบบไหลเวีย นเลือด ระบบหายใจ ค่าความอิมตัวของออกซิ เจนในเม็ดเลือดแดง และอัตรา
การเต้นของหัวใจของผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิด การผ่าตัดใช้เวลา 4 ชัวโมง ประเมินการเสี ยเลื อด 1,200 ซี ซี ได้รับการ
ทดแทนด้วย PRC 4 ยูนิต FFP 4 ยูนิต PLT 4 ยูนิต ปริ มาณปั สสาวะ 400 ซี ซี ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากภาวะ
ทางเดินหายใจอุดกัน ภาวะพร่ องทางออกซิ เจน การไหลเวียนของเลือดดี จึงส่ งไปห้องผูป้ ่ วยวิกฤต เพือเฝ้ าระวังต่อ
ตรวจเยียมประเมินสภาพผูป้ ่ วยภายหลังการให้การระงับความรู้สึกเพือติดตามประเมินผลและให้การพยาบาลระงับ
ปวดหลังผ่าตัด สรุ ปปั ญหาทีพบกรณี ศึกษารายนี มีดงั นี
การพยาบาลก่ อนการระงับความรู้ สึก
ปัญหาและข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาล
ปัญหาที 1 ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกียวกับการดมยาสลบเพือการผ่ าตัดและผลกระทบหลังผ่ าตัด
ผูป้ ่ วยมีสีหน้าแสดงความวิตกกังวลบอกว่ากลัวไม่ฟืน ไม่เคยผ่าตัด กลัวเจ็บแผล
ข้ อมูลสนับสนุน
1. เพือลดความวิตกกังวลของผูป้ ่ วยและญาติ
วัตถุประสงค์
2. เพือให้ผปู ้ ่ วยมีความพร้อมทังทางร่ างกายและจิตใจ
1. ผูป้ ่ วยมีสีหน้าสดชืนขึน มีอาการคลายความวิตกกังวล
เกณฑ์ การประเมิน
2. ผูป้ ่ วยมีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับการปฏิบตั ิตนก่อนและหลังผ่าตัด
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กิจกรรมการพยาบาล
1. ตรวจเยียมผูป้ ่ วยก่อนการระงับความรู ้สึกล่วงหน้า 1วัน เพือประเมินปัญหาและความเสี ยงของ
ผูป้ ่ วยเพือมาวางแผนการระงับความรู ้สึกกับวิสัญญีแพทย์ พูดคุย แนะนําตนเอง ให้กาํ ลังใจ ความเชือมันแก่ผปู ้ ่ วยจะ
ได้รับการดูแล เมืออยูใ่ นห้องผ่าตัดจากทีมวิสัญญีแพทย์ และศัลยแพทย์อย่างใกล้ชิด
2. อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยและญาติทราบถึงขันตอนการให้ยาระงับความรู ้สึก
3. อธิ บายขันตอนการเตรี ยมร่ างกายทีผูป้ ่ วยจะได้รับคืนก่อนวันผ่าตัด เช่น โกนขนทําความสะอาด
งดนํา งดอาหาร ยกเว้นยาลดความดันโลหิ ตก่อนเข้าห้องผ่าตัด
4. อธิ บายถึ งการปฏิ บ ตั ิ ตวั เมื อสิ นสุ ดการผ่า ตัด การเข้า รั บการดูแลในห้องผูป้ ่ วยวิกฤต การใช้
แผนการระงับความปวดด้วยวิธี Patient Control Analgesia (PCA) เมือผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดี
1. ผูป้ ่ วยแสดงอาการคลายความวิตกกังวล พูดคุย ซักถามสิ งทีตนเองกังวลใจ
การประเมินผล
2. ผูป้ ่ วยปฏิบตั ิตนตามแผนการรักษาของแพทย์รับฟังการใช้ PCA
ปัญหาที 2 เสี ยงต่ อการเกิดภาวะเลือดออกง่ ายจากเกล็ดเลือดตํา
ข้ อมูลสนับสนุน 1. ผูป้ ่ วยเป็ นมะเร็ งเซลล์ตบั ทําให้ประสิ ทธิภาพการทํางานของตับลดลง
2. ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ Platelet 98,000 IU/L และ Platelet smear decrease
เพือให้ผปู ้ ่ วยมีระดับเกล็ดเลือดเพิมขึนเพือลดภาวะเลือดออกง่าย
วัตถุประสงค์
เกณฑ์ การประเมิน ระดับเกล็ดเลือดอยูใ่ นเกณฑ์ มากกว่า 100,000 IU/L
กิจกรรมการพยาบาล
1. สังเกตและบันทึกอาการ สัญญาณชีพเพือประเมินภาวะเลือดออกก่อนผ่าตัดจากการแตกของ
ก้อนมะเร็ งตับ
2. ระมัดระวังเรื อง การให้สารนํา การเจาะเลือด เพราะจะทําให้เกิดก้อนเลือดใต้ผวิ หนังได้
3. ดูแลให้เกล็ดเลือดตามขันตอนและครบตามแผนการรักษา
4. บันทึกอาการและอาการแสดง สัญญาณชีพ ขณะและหลังให้เกล็ดเลือด
5. ประเมินผลหลังการให้เกล็ดเลือด
ประเมินผลการพยาบาล 1. ผูป้ ่ วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้เกล็ดเลือด
2. ผลการตรวจเกล็ดเลือดซํา เพิมขึนเป็ น 110,000 IU/L
การพยาบาลขณะระงับความรู้ สึก
ปัญหาที 1 เสี ยงต่ อการเกิดภาวะช็ อกจากการสู ญเสี ยเลือดขณะผ่ าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน
1. ได้รับการผ่าตัดตับแบบเปิ ดทางหน้าท้อง
2. ระยะเวลาในการผ่าตัดนาน 4 ชัวโมง ขณะผ่าตัดมีการสู ญเสี ยเลือด 1,200 ซีซี
ไม่เกิดภาวะช็อกจากจากการสู ญเสี ยเลือดขณะผ่าตัด
วัตถุประสงค์
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เกณฑ์ การประเมิน
1. สัญญาณชีพ ความดันเลือด ไม่ตากว่
ํ า 90/60 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 60-80 ครัง/นาที
2. ค่า Central venous pressure ( CVP) อยูใ่ นช่วง 8-12 เซนติเมตรนํา
3. ปริ มาณปั สสาวะออกอย่างน้อย 0.5 มิลลิลิตร/ชัวโมง
4. ค่าความเข้มข้นเลือด 30 เปอร์ เซ็นต์
กิจกรรมการพยาบาล
1. ตรวจบันทึกสัญญาณชีพจากเครื องมือฝ้ าระวังอย่างต่อเนื อง เพือประเมินภาวะช็อก
2. อ่านค่า Central venous pressure (CVP) เพือดูปริ มาณนํา และเลือดทีไหลเวียนในร่ างกาย
3. ตรวจบันทึกจํานวนเลือดทีสู ญเสี ยไป และตรวจดูความเข้มข้นของเลือดผูป้ ่ วยเป็ นระยะๆ
4. ดูแลให้สารนํา เลือด และส่ วนประกอบของเลือดทดแทนอย่างเพียงพอและรวดเร็ ว
5. บันทึกปริ มาณปัสสาวะทีออกทุก 1 ชัวโมง
ประเมินผลการพยาบาล
1. ผูป้ ่ วยไม่เกิดภาวะช็อกจากจากการสู ญเสี ยเลือดขณะผ่าตัด
2. ความดันเลือด 107/60 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 98 ครัง/นาที
3. ค่า CVP 8 เซนติเมตรนํา
4. ผล ความเข้มข้นเลือด 30 เปอร์ เซ็นต์
5. ปัสสาวะออก 400 มิลลิลิตร
ปัญหาที 2 เสี ยงต่ อการเกิดภาวะพร่ องออกซิเจน
ข้ อมูลสนับสนุน 1. ผูป้ ่ วยได้รับยาระงับความรู ้สึกแบบทัวร่ างกาย (General anesthesia)
2. ผูป้ ่ วยใส่ ท่อช่วยหายใจ
วัตถุประสงค์
เพือให้ผปู้ ่ วยได้รับออกซิเจนเพียงพอ
เกณฑ์ การประเมินผล 1. สัญญาณชีพอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ค่าความอิมตัวออกซิ เจนปลายนิวไม่ตากว่
ํ า 92 เปอร์เซ็นต์
2. ไม่มีอาการขาดออกซิ เจน เช่น ปลายมือเขียว ปากคลํา
กิจกรรมการพยาบาล
1. ใช้เทคนิค Rapid sequence induction และ intubation ป้ องกันการสู ดสําลักเข้าระบบทางเดินหายใจ
2. ตรวจสอบตําแหน่งท่อช่วยหายใจ ยึดป้ องกันการเลือน หลุด ท่อหักพับ
3. คํานวณและตังค่าอัตราการหายใจ ปริ มาตรลมหายใจ เปอร์ เซ็นต์ออกซิ เจน อย่างเหมาะสม
4. ติดตามการทํางานของเครื องดมยาสลบให้ส่งก๊าซสู่ ผปู ้ ่ วยอย่างสมําเสมอ
5. บันทึกสัญญาณชีพ ค่าความอิมตัวออกซิ เจนปลายนิวทุก 5 นาที
6. ดูดเสมหะจากท่อช่วยหายใจ ทุกครังทีมีเสมหะ
7. สังเกตอาการผิดปกติทีบ่งชีว่าผูป้ ่ วยขาดออกซิ เจน
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การประเมินผลการพยาบาล
1. ไม่มีอาการแสดงของการขาดออกซิ เจน
2. สัญญาณชีพหลังใส่ ท่อช่วยหายใจความดันเลือด148/72มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 102 ครัง/นาที
3. ค่าความอิมตัวออกซิ เจนปลายนิว 96-100 เปอร์ เซ็นต์
การพยาบาลหลังผ่าตัด
ปัญหาที 1 เสี ยงต่ อการเกิดภาวะแทรกซ้ อนระบบทางเดินหายใจไหลเวียนโลหิตขณะย้ ายไปดูแลทีหอผู้ป่วยวิกฤต
ข้ อมูลสนับสนุน
ผูป้ ่ วยได้รับการใส่ ท่อช่วยหายใจกลับหอผูป้ ่ วยวิกฤต
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากการเคลือนย้ายไปหอผูป้ ่ วยวิกฤต
2. ผูป้ ่ วยได้รับออกซิเจนเพียงพอตลอดการเคลือนย้าย
เกณฑ์ การประเมินผล 1. ไม่มีการดึงรังท่อช่วยหายใจจนหลุด
2. สัญญาณชีพไม่เปลียนแปลงค่าความอิมตัวออกซิ เจนปลายนิวไม่ตากว่
ํ า 92 เปอร์ เซ็นต์
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประสานข้อมูลผูป้ ่ วยกับพยาบาลห้องผ่าตัดและพยาบาลหอผูป้ ่ วยวิกฤต
2. เมือพร้อมจะย้ายผูป้ ่ วย ปลดท่อช่วยหายใจออกจากเครื องดมยาสลบ ย้ายลงเปลเรี ยบร้อย ต่อและควบคุม
การหายใจด้วย ออกซิเจน 100 เปอร์เซ็นต์ ทาง AMBU bag อย่างสมําเสมอ ติดเครื องเฝ้ าระวัง ก่อนเคลือนย้าย
3. ย้ายสายนําเกลือ สาย Central line และ สาย A-line อย่างระมัดระวัง
4. เมือย้ายผูป้ ่ วยลงเตียงทีหอผูป้ ่ วยหนักต่อเครื องช่วยหายใจกับผูป้ ่ วย ประสานการดูแลเฝ้ าระวังหลังผ่าตัด
และฤทธิ ตกค้างของยาระงับความรู ้สึกกับพยาบาลหอผูป้ ่ วยวิกฤต
การประเมินผลการพยาบาล
1. การเคลือนย้ายผูป้ ่ วยราบรื น
2. ผูป้ ่ วยไม่เกิดภาวะพร่ องออกซิ เจน ค่าความอิมตัวออกซิ เจนปลายนิว 97 เปอร์เซ็นต์
3. สัญญาณชีพความดันเลือด 118/72 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 82 ครัง/นาที
ปัญหาที 2 ผู้ป่วยไม่ ได้ รับความสุ ขสบายเนืองจากปวดแผลผ่ าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ่ วยได้รับการผ่าตัดตับ มีแผลผ่าตัดบริ เวณหน้าท้อง
2. ผูป้ ่ วยใส่ ท่อช่วยหายใจทําให้มีความลําบากในการสื อสาร
3. สัญญาณชีพ ความดันเลือด 140/90 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 110 ครัง/นาที
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ผปู้ ่ วยสุ ขสบาย
2. เพือบรรเทาอาการเจ็บปวด พักได้
เกณฑ์ การประเมินผล 1. ผูป้ ่ วยไม่กระสับกระส่ าย พักผ่อนได้
2. สัญญาณชีพอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
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กิจกรรมการพยาบาล
1. ขณะผูป้ ่ วยยังไม่รู้สึกตัวให้ประเมินอาการเจ็บปวดจากสัญญาณชีพ
2. ประเมินสภาพผูป้ ่ วยเมือผูป้ ่ วยรู ้สึกตัว เข้าไปพูดคุย อธิ บายสาเหตุทีต้องใส่ ท่อช่วยหายใจและสอบถาม
ความสามารถทีจะใช้เครื อง PCA
3. ประเมิน Pain score ร่ วมกับสัญญาณชีพเพือให้ยาระงับปวดตามแผนการรักษา
4. ประเมินอาการปวดซําอีกครังหลังให้ยาระงับปวด
การประเมินผลการพยาบาล
1. ผูป้ ่ วยพักผ่อนได้ หายใจตามเครื องช่วยหายใจ 16 ครัง / นาที
2. สัญญาณชีพความดันเลือด 110/78 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 84 ครัง/นาที Pain score 4
3. ผูป้ ่ วยสามารถใช้เครื อง PCA ได้ตามคําแนะนําอย่างถูกต้องในวันรุ่ งขึน
จากการติ ด ตามเยี ยมผู ้ป่ วยที หอผูป้ ่ วยวิ ก ฤตหลัง ผ่า ตัด 1 วัน ผู ้ป่ วยสามารถถอดเครื องช่ ว ยหายใจได้
หายใจเองผ่านออกซิ เจน Canular 4 lit/min อ่อนเพลี ย ขยับตัวเองได้ แผลผ่าตัดไม่ซึม เลือดออกในขวดระบาย
สู ญญากาศ 200 มิลลิลิตร อุณหภูมิกาย 37.2 องศาเซลเซี ยส ควบคุมความเจ็บปวดจากเครื อง PCA 1วันต่อมาได้รับ
การย้ายออกจากหอผูป้ ่ วยวิกฤต ไปยังตึกศัลยกรรมชาย อาการดีขึนตามลําดับ และได้รับการอนุญาตให้กลับบ้านได้
และนัดพบแพทย์เพือติดตามการรักษา รวมเวลารักษาในโรงพยาบาล 8 วัน
สรุ ป
จากกรณี ศึก ษาผูป้ ่ วยมี อาการท้องอืด แน่ นท้อง อ่อนเพลี ย ร่ วมกับการคลําได้กอ้ นใต้ชายโครงขวาด้วย
ตนเอง จึงมาพบแพทย์ได้รับการตรวจเพิมเติมจนทราบถึงโรคทีเป็ นและมารับการรักษาด้วยการผ่าตัด เนืองจากเป็ น
การผ่าตัดใหญ่ ดังนัน การประสานงานระหว่างศัลยแพทย์และวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล จัดเตรี ยมความพร้ อม
ของอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ยา เลือด สารประกอบของเลือด การจัดหาอุปกรณ์เฝ้ าระวังพิเศษ เช่น Arterial line Central
line หน่ วยงานหอผูป้ ่ วยวิกฤตทีจะช่ วยดูแลหลังผ่าตัด การจัดการความเจ็บปวดด้วยเครื อง PCA จะมีผลทําให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพทีดีในการรักษา และการพยาบาลผูป้ ่ วยมีความปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถกลับไปพักฟื น
ต่อทีบ้านและมาตรวจรักษาตามนัด
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การให้ ยาระงับความรู้ สึกทารกแรกคลอดผ่ าตัดผนังหน้ าท้ องไม่ ปิด
มีรูโหว่ ลาํ ไส้ ออกมานอกช่ องท้ อง : กรณีศึกษา
Anesthesia of Newborn Operation of Abdominal Wall Defect Associated with
Gastroschisis : A Case Study
เปรมทิพย์ ลิขิตพงศธร, ป.พ.ส. *

Abstract
The infant congenital related to abdominal wall defect and gastroschisis is generally found and also is
considered as an emergency that urgently needs operating. The symptom is usually found in young women who
have the first pregnancy. The objective of this study is to study the symptoms of an infant both pre- and postanesthesia in the gastroschisis operation. The patient, 1 day age infant, had the gastroschisis symptom, and then got
operated to relocate the intestine. According to the operation, it related to the risk of anesthesia, so the anesthetist
must give a qualified anesthetic nursing care in every stage in the surgery room by medical assessing of patient
before anesthetic and preparing anesthetic equipment as well as preparing required drugs. During the anesthetic
process, the provided drugs must be suitably controlled in accordance with the dose given for an infant, and the
patient must be intimately took care. After the anesthetic process, the patient needs to be looked after for getting
recovered, and also took care of oxygenation closely. The post-anesthetic assessment revealed that the anesthesia
did not lead to the complications, resulting in the safety of the patient.
Keywords ; Anesthesia, infant, abdominal wall defect

* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (วิสญ
ั ญีพยาบาล) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
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บทคัดย่อ
ความพิการโดยกําเนิ ดของผนังหน้าท้องไม่ปิด มีรูโหว่ลาํ ไส้ออกมานอกช่องท้องของทารกแรกคลอดพบได้
บ่ อ ย และเป็ นภาวะฉุ ก เฉิ น ซึ งต้อ งรั ก ษาด้ว ยการผ่า ตัด รี บ ด่ ว น มัก เกิ ด กับ มารดาอายุ น้ อ ย และเป็ นท้อ งแรก
วัตถุประสงค์เพือศึกษาถึงอาการของทารกแรกคลอดขณะและหลังให้ยาระงับความรู ้สึกจากการผ่าตัดนําลําไส้เข้าช่อง
ท้อง ผูป้ ่ วยทารกแรกคลอดเพศชาย อายุ 1 วัน พบลําไส้โผล่ออกมานอกช่องท้องได้รับการผ่าตัดด่วน เพือนําลําไส้เข้า
ช่ องท้อง เสี ยงต่อการให้ยาระงับความรู ้ สึก ดังนันวิสัญญีพยาบาลต้องให้การพยาบาลทางวิสัญญีในห้องผ่าตัดทุ ก
ระยะอย่างมีคุณภาพ โดยการประเมินสภาพทัวไปผูป้ ่ วยก่อนให้ยาระงับความรู ้สึก เตรี ยมความพร้อมของเครื องดม
ยาสลบ อุปกรณ์ ต่างๆ ยาทีจําเป็ นต้องใช้ ขณะให้ยาระงับความรู ้ สึกต้องระมัดระวังในการบริ หารยาให้ถูกต้องตาม
ขนาดของการให้ยาในทารกแรกคลอด การเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยขณะให้ยาระงับความรู ้สึกอย่างใกล้ชิด และหลังให้ยาระงับ
ความรู ้สึก ต้องดูแลผูป้ ่ วยเกียวกับระยะการฟื น การหายใจ ดูแลการให้ออกซิ เจนอย่างถูกต้อง จากการประเมินผลหลัง
การให้ยาระงับความรู ้สึกไม่เกิดผลแทรกซ้อน ผูป้ ่ วยปลอดภัย
คําสํ าคัญ : การให้ยาระงับความรู ้สึก ทารกแรกคลอด ผนังหน้าท้องไม่ปิด
บทนํา
หน้าท้องไม่ปิดแต่กาํ เนิ ด เป็ นความพิการแต่กาํ เนิ ด โดยมีผนังหน้าท้องใกล้สะดื อแยกเป็ นช่ องโหว่ ทําให้
ลําไส้และอวัยวะภายในออกมาอยู่นอกช่ องท้อง โดยทีไม่มีถุงคลุมลําไส้ ส่ วนสะดือ และสายสะดือจะยึดติดกับผนัง
หน้าท้องในตําแหน่ งปกติ ช่ องโหว่จะอยู่ด้านขวาของสายสะดื อเสมอขนาด 2-4 เซนติเมตร แบ่งตามลักษณะของ
ลําไส้ได้ 2 แบบ คือ Antenatal type ลักษณะลําไส้จะบวม หนา หดสัน สี ไม่สดใส มีแผ่นสี ขาวเหลืองหรื อเขียวเหลือง
คลุ มบนลําไส้ เกิ ดจากการสัมผัสกับนําครําอยู่นาน ซึ งระคายต่อผนังลําไส้ เกิ ดการบวมและอักเสบของผนังลําไส้
และแบบ Perinatal type ลักษณะลําไส้บวมเล็กน้อย ความยาวของลําไส้ไม่หดหายไปมาก เกิดจากการทีลําไส้ออกมา
สัมผัสนําครําในระยะสันๆก่อนคลอด การวินิจฉัยก่อนทําได้โดยใช้ ultrasound
การรักษาต้องดูแลเกียวกับ hypothermia และ dehydration เนื องจากลําไส้ออกมาสัมผัสกับอากาศโดยตรง
อย่าพยายามดันลําไส้กลับเข้าช่องท้องเพราะจะเพิมการบาดเจ็บของลําไส้ให้ใช้ผา้ gauze ชุบ saline อุ่นเช็ดลําไส้เท่าที
ทําได้ ไม่ตอ้ งลอก fibrin ทีติดแน่ นกับลําไส้ ไม่ตอ้ งแกะลําไส้ออกจากกัน ให้เช็ดอย่างนุ่มนวลและรวดเร็ ว ถ้านาน
เกินไปเด็กจะตัวเย็น ถ้าพบลักษณะของ intestinal atresia ควรบันทึกด้วย หลังเช็ดเสร็ จใช้ผา้ gauze ชุบ saline หมาดๆ
ห่อรอบลําไส้ทงหมดตามด้
ั
วย vasaline gauze และ gauze แห้ง และพันด้วย roll gauze อย่าให้กลิงไปมา และทําผ่าตัด
ด้วยการเย็บผนังช่องท้องเข้าหากัน ในขันตอนเดียวหลังจากนําลําไส้กลับเข้าช่องท้องแล้วการพยากรณ์โรค 91-93%1-2
ก่อนให้ยาระงับความรู ้สึกทารกแรกคลอดต้องประเมินปั ญหาและการเตรี ยมผูป้ ่ วยเกียวกับ ภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ ได้แก่ การสู ญเสี ยสารนําและอิเล็คโตรลัยต์ การติดเชื อ การสู บเสี ยความร้อน และภาวะกระเพาะอาหารไม่วา่ ง
เตรี ยมการดูแลขันพืนฐานทางวิสัญญีให้พร้อม โดยเฉพาะการควบคุมอุณหภูมิกาย ตรวจสอบหลอดเลือดทีให้สารนํา
และยาปฏิชีวนะ ให้ยา Premedication และให้สูดดมออกซิ เจน ขณะให้ย าระงับความรู้สึก การนําให้หมดความรู้สึก
และใส่ ท่อช่วยหายใจ ทําในขณะทีทารกยังตืนอยู่ ควบคุมระดับการหายใจด้วยมือตลอด หรื อใช้เครื องช่วยหายใจใน
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ระยะแรกทียังไม่ได้นาํ อวัยวะเข้าในช่ องท้อง ระยะทีนําอวัยวะเข้าในช่ องท้องแล้ว และศัลยแพทย์ตอ้ งประเมินปิ ด
หน้าท้องได้หรื อไม่ ควรควบคุมการหายใจด้วยมือ เพราะจะทราบถึงภาวะแทรกซ้อนของปอดตลอดเวลา บริ หารยาที
ใช้ค วบคุ ม ระดับ ความรู ้ สึ ก ตัว ยาหย่อนกล้ามเนื อ ยาระงับ ความรู ้ สึ ก ทางการหายใจ อย่า งถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว และ
ระมัดระวังเป็ นพิเศษ หลังให้ยาระงับความรู ้ สึก ดูแลเกี ยวระบบทางเดิ นหายใจ ควบคุมอุณหภูมิกาย การเฝ้ าระวัง
ความผิดปกติจากระบบอืนๆ และภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดและให้ยาระงับความรู ้สึก
กรณีศึกษาผู้ป่วย
กรณี ศึกษาทารกแรกคลอด G1P0 GA 36 weeks by ultrasound พบลําไส้โผล่ออกนอกช่องท้องชนิ ด Perinatal
ผ่าตัดคลอดทีโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพศชาย อายุ 1 วัน แรกคลอด APGAR score 1 นาที = 9 คะแนน
5 นาที = 10 คะแนน 10 นาที = 10 คะแนน นําหนักแรกคลอด 2,170 กรัม O2saturation 98 % อุณหภูมิ 37.1 องศา
เซลเซี ยส HR 134-146 ครัง/นาที RR 50-60 ครัง/นาที ใส่ NG Tube ได้นาสี
ํ เขียวประมาณ 50 มล. สวนทวารได้
ขีเทาเล็กน้อย ได้ยา้ ยทารกแรกคลอดไปที NICU ก่อนให้ยาระงับความรู ้สึกได้ประเมินสภาพทารกแรกคลอด มีการ
สู ญเสี ยสารนําทางลําไส้ทีอยูน่ อกช่องท้องอย่างมากและรวดเร็ ว ได้ maintenance fluid ดูการตอบสนองของชี พจร
ความดันโลหิตและปริ มาณปั สสาวะรวมทังความถ่วงจําเพาะ ตามแผนการรักษาของแพทย์ การให้ยาระงับความรู ้สึก
เตรี ยมความพร้อมของเครื องดมยาสลบ อุปกรณ์ ยาชนิ ดต่างๆทีใช้สําหรับทารกแรกคลอดกรณี ศึกษานี การนําสลบ
และใส่ ท่อช่ วยหายหายใจทําในขณะทีเด็กตืน และควบคุมการหายใจด้วยมือตลอดระยะเวลาการผ่าตัดอย่างใกล้ชิด
การบริ หารยาทําด้วยความระมัดระวัง หลังให้ยาระงับความรู ้สึก ดูแลการหายใจ ถอดท่อช่วยหายใจเมืออุณหภูมิกาย
36 องศาเซลเซี ย ส ห่ ม ผ้า ให้เ พื อควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ก าย ดู แ ลการให้ส ารนําอิ เ ล็ คโตรลัย ท์ ยาปฏิ ชี ว นะ เฝ้ าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ประเมินผลหลังการให้ยาระงับความรู้สึก ผูป้ ่ วยตืนดี หายใจได้ดี On O2 box การพยาบาล
ทางด้านจิตใจแก่ครอบครัวเป็ นสิ งสําคัญ วิสัญญีพยาบาลควรให้ขอ้ มูลทีชัดเจนเกียวกับการให้ยาระงับความรู ้สึกและ
การผ่าตัด การพยากรณ์ โรคแก่ครอบครัว เพือลดความวิตกกังวล และเปิ ดโอกาสให้ครอบครัวได้ระบายความรู้สึก
รวมผูป้ ่ วยนอนโรงพยาบาล 36 วัน
ปัญหาและการพยาบาล
ระยะก่ อนให้ ยาระงับความรู้ สึก
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้ อที 1 มีโอกาสเกิดความเสี ยงต่อการให้ยาระงับความรู ้สึกในการผ่าตัดภาวะฉุ กเฉิ น
ข้ อมูลสนับสนุน
1. ผ่าตัดคลอดทารกแรกคลอด พบผนังหน้าท้องไม่ผดิ มีลาํ ไส้ออกมานอกช่องท้อง
2. ผูป้ ่ วยจําเป็ นต้องได้รับการผ่าตัดด่วน ซึ งเป็ น Emergency case
3. วิสัญญีพยาบาลจะประเมินผูป้ ่ วยแรกรับก่อนให้ยาระงับความรู ้สึกทีห้องผ่าตัด
วัตถุประสงค์ ของการพยาบาล ผูป้ ่ วยได้รับการเตรี ยมความพร้อมก่อนให้ยาระงับความรู้สึก
เกณฑ์ การประเมินผล 1. ผูป้ ่ วยได้รับการตรวจสภาพร่ างกายอีกครัง เป็ นการ double check
2. วิสัญญีพยาบาลเตรี ยมเครื องมือและอุปกรณ์ต่างๆทีใช้ในการใส่ ท่อช่วยหายใจได้
ครบถ้วนก่อนการให้ยาระงับความรู ้สึก
3. ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการให้ยาระงับความรู้สึก และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
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กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินปั ญหาและการเตรี ยมผูป้ ่ วยทารกแรกคลอดทีมีผนังหน้าท้องไม่ปิด มีลาํ ไส้โผล่ออกมานอกช่อง
ท้อง ดูวา่ ผูป้ ่ วยมีปัญหาของ hypothermia และ dehydration3 พบว่าผูป้ ่ วยมีการสู ญเสี ยสารนําทางอวัยวะทีออกมานอก
ช่องท้องอย่างรวดเร็ ว และผูป้ ่ วยได้รับการ maintenance fluid ไว้
2. Monitors ผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิด เพือดูการเปลียนแปลงในขณะได้รับยาสลบ ควบคุมการหายใจด้วยมือตลอด
3. ติด chest piece ทีทรวงอกด้านซ้ายไว้ฟังการเต้นของหัวใจและสี ยงลมเข้าปอด ถ้ามี airway obstruction จะ
บอกได้ทนั ที ฟังตลอดเวลา เพือไม่ให้ทารกมีช่วงการขาดออกซิ เจน
4. หนีบ pulse oximeter ทีนิวชีของมือขวา เพือดูค่า SpO2 และจังหวะของ flow or pulse
5. จัดแขนทังสองข้างของผูป้ ่ วยแนบลําตัว โดยใช้ผา้ พันแขนสอดกับเตียง ระวังอย่าให้มีการกดทับของปุ่ ม
กระดูก ป้ องกันการกดทับของผิวหนัง และอวัยวะสําคัญ ส่ วนทีอยูด่ า้ นล่าง ป้ องกันอันตรายต่อเส้นประสาท
6. ตรวจดูวา่ มีการงดนําและอาหาร ใบเซ็นยินยอมผ่าตัดเรี ยบร้อยหรื อไม่ ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
Blood group
7. ซักถามประวัติต่างๆอีกครัง เพือป้ องกันการผิดพลาด
การประเมินผล
1. มีการ double check ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
2. วิสัญญีพยาบาลสามารถให้ยาระงับความรู ้สึกทารกแรกคลอดอย่างปลอดภัย
3. ทารกแรกคลอดตืนดี On O2 box
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลข้ อที 2 อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะใส่ ทอ่ ช่วยหายใจ
ข้ อมูลสนับสนุน 1. ผูป้ ่ วยหลับไม่ลึกพอ มีการหดเกร็ งของหลอดลมจากมีการกระตุน้ กล้ามเนือบริ เวณ larynx
2. ใส่ ท่อช่วยหายใจในขณะทีทารกแรกคลอดตืน
วัตถุประสงค์ ของการพยาบาล ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขึนในขณะใส่ ท่อช่วยหายใจ
เกณฑ์ การประเมินผล 1. การนําสลบทําได้ดี ผูป้ ่ วยหลับลึก
2. ไม่มีการหดเกร็ งของหลอดลม สามารถใส่ ท่อช่วยหายใจได้
กิจกรรมการพยาบาล
1. ใส่ ท่อช่วยหายใจด้วยวิธี awake intubation ก่อนใส่ ท่อช่วยหายใจให้ Fentanyl 2 ไมโครกรัม/กก เข้าหลอด
เลื อดนําไปก่อนจะให้ออกซิ เจนผูป้ ่ วยโดยใช้ mask เด็กถือไว้เหนื อจมูกเด็กประมาณ 2-3 นาที เพือให้ผปู้ ่ วยได้รับ
ออกซิเจน 100 % โดยให้ผปู้ ่ วยหายใจเอง
2. ใช้มือทัง 2 ข้าง กดไหล่เด็กให้แนบกับเตียง นิวมือประคองศีรษะไม่ให้ดิน การกด cricoid pressure ไม่ค่อย
มีประสิ ทธิภาพมากนัก เพราะถ้ากดแรงอาจกด larynx ทําให้ใส่ ท่อช่วยหายใจลําบาก ดังนันทารกแรกเกิดควรใส่ สาย
สวนดูดสารเหลวในกระเพาะออกให้มากทีสุ ด จะสามารถป้ องกัน aspiration ได้ดีกว่า
3. ใส่ ท่อช่วยหายใจขนาด 2.5 มม. ไม่มี cup (ชนิด PVC) อย่างรวดเร็ วและนุ่มนวล ลึกประมาณ 9 เซนติเมตร
ต่อกับเครื องบีบช่วยหายใจด้วยมือขวา ใช้มือซ้ายจับท่อช่วยหายใจให้อยูก่ บั ที
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4. ฟั งเสี ยงปอดทังสองข้างโดยเลื อนหู ฟังไปตามตําแหน่ งของปอด เมือเสี ยงปอดเท่ากันทังสองข้าง ยึดท่อ
ช่วยหายใจด้วยพลาสเตอร์ ติดทีมุมปากขวา
5. ใส่ orophayngeal air way NO 0-1 เพือป้ องกันผูป้ ่ วยกัดท่อช่วยหายใจ
6. เปิ ด gas sevoflurane ประมาณ 8 % ในระยะแรกเพือให้เด็กหลับ
7. วัด BPได้ 86/50mmHg, P 130 /min ควบคุมการหายใจ 18-20 ครัง/นาที
การประเมินผล
1. สามารถใส่ ท่อช่วยหายใจได้อย่างราบรื น
2. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขึนขณะใส่ ท่อช่วยหายใจ
3. การนําสลบผูป้ ่ วยดี ผูป้ ่ วยหลับลึก
ระยะให้ ยาระงับความรู้ สึก
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลข้ อที 3 มีโอกาสเกิดความเสี ยงในการบริ หารยาระงับความรู ้สึก
ข้ อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ่ วยอาจได้รับยาสลบมากเกินไป
2. บริ หารยาหย่อนกล้ามเนื อไม่ได้ขนาด และตามระยะเวลาทียาออกฤทธิ
3. ให้ยาแก้ฤทธิยาสลบไม่เพียงพอกับทารกแรกคลอด
วัตถุประสงค์ ของการพยาบาล เพือป้ องกันการเกิดความเสี ยงในการบริ หารยาระงับความรู ้สึก
เกณฑ์ การประเมินผล 1. บริ หารยาให้ถูกต้องตามขนาด เวลา และชนิดของยาทีใช้
2. ระหว่างทีศัลยแพทย์ทาํ ผ่าตัด เฝ้ าดูผปู ้ ่ วยทารกแรกคลอดให้ได้รับยาเพียงพอต่อการรักษา
ระดับสลบให้ลึกพอทีจะทําผ่าตัดได้ บริ หารยาได้ถูกต้องตามระยะเวลาการออกฤทธิของยา
กิจกรรมการพยาบาล
1. ดูแลและควบคุมอุณหภูมิกาย ตรวจสอบหลอดเลือดทีให้สารนํา การให้ยาปฏิชีวนะ และตรวจสอบว่าสาย
สวนกระเพาะทํางานดีหรื อไม่ ใช้สายดูดเสมหะเบอร์ 10 หรื อ 12 Fr. ดูดสารคงค้างในกระเพาะออกให้หมด ประเมิน
ความรุ นแรงของภาวะขาดสารนําของผูป้ ่ วย ก่อนให้ยาระงับความรู ้สึก ผูป้ ่ วยได้รับ 10% D/W 450 ml (v) 10 cc/hr.
จาก NICU มาตามแผนการรักษาของแพทย์
2. Premedication ด้วย atropine 0.01 มก./กก. เข้าหลอดเลือดดํา เพือป้ องกันไม่ให้เกิดภาวะหัวใจเต้นช้า และ
ให้สูดดมออกซิเจน และวัด CO2
3. การควบคุมระดับการหมดความรู้สึก หลังจากใส่ ท่อช่ วยหายใจแล้ว ควบคุมการหายใจด้วยมือตลอด ใช้
เครื องช่ ว ยหายใจในระยะแรกที ยัง ไม่ ไ ด้เ อาอวัย วะเข้า ในช่ อ งท้อ ง แต่ ใ นระยะที อวัย วะเข้า ช่ อ งท้อ งแล้ว และ
ศัล ยแพทย์ต้อ งการประเมิ น ว่ า ปิ ดหน้ า ท้อ งได้เ ลยหรื อ ไม่ จะควบคุ ม การหายใจด้ว ยมื อ เพราะจะทราบถึ ง
lung complication ตลอดเวลา
4. ควบคุมระดับการหมดความรู้สึกด้วย gas sevoflurane ในระยะแรกให้ 8 % นานประมาณ 5 นาที จะลด
gas sevoflurane เป็ น 4 % ไประยะหนึง และต่อไปจะควบคุมระดับความรู ้สึกตัว 2 % ไปเรื อยๆ เพือป้ องกันความดัน
โลหิตตํา
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5. เมื อศัล ยแพทย์นํา ลํา ไส้ เ ข้า ช่ อ งท้อ งแล้ว ศัล ยแพทย์จ ะให้ ฉี ด ยาหย่ อ นกล้า มเนื อ ได้แ ก่ atracurium
1 mg /kg. เพือช่วยในการเย็บปิ ดหน้าท้อง ก่อนผ่าตัดเสร็ จประมาณ 5 นาที จะปิ ด gas sevoflurane ก่อน
6. ขณะทีควบคุมระดับการหมดความรู้สึก วิสัญญีแพทย์จะให้ NSS 100 cc (v) drip อีก 1 เส้น โดยให้ครังละ
10 cc x 4 ครังทุก 15 นาที เพือชดเชย Third space loss
7. การผ่า ตัด ดํา เนิ น ไปได้ 1 ชัวโมง 15 นาที โดยไม่ มี ภ าวะแทรกซ้อ นเกิ ด ขึ น ผูป้ ่ วยเสี ย เลื อดเล็ ก น้อ ย
ปั สสาวะไม่ออก NG content 13 ml สังเกตความดันโลหิ ต และชีพจร ปกติ ได้ให้สารนําทดแทนเลือดทีเสี ยไป
8. ดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจ ในปากให้โล่ง ผูป้ ่ วยยังใส่ ท่อช่ วยหายใจต่อ self-inflating bag , SpO2 =
99-100 % ความดันโลหิต 62/28 มิลลิเมตรปรอท PR 60 ครัง/นาที HR 141 ครัง/นาที
การประเมินผล 1. ในระยะรักษาระดับสลบ ผูป้ ่ วยไม่เกิดภาวะผิดปกติเกิดขึน
2. ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัยจากการให้ยาระงับความรู ้สึกและการผ่าตัด
การพยาบาลหลังให้ ยาระงับความรู้สึก
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้ อที 4 มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังให้ยาระงับความรู ้สึก
ข้ อมูลสนับสนุน
1. ทารกรู ้สึกตัว และเริ มดินจากการเจ็บแผลผ่าตัด
2. หายใจเร็ ว HR 141 ครัง/นาที
วัตถุประสงค์ ของการพยาบาล ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังให้ยาระงับความรู ้สึก
เกณฑ์ การประเมินผล 1. ทารกหายใจปกติ
2. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบอืนๆหลังให้ยาระงับความรู ้สึก
กิจกรรมการพยาบาล
1. ดู แลเกี ยวกับระบบทางเดิ นหายใจ ผูป้ ่ วยหายใจสมําเสมอ ก่ อนถอดท่อช่ วยหายใจที อุ ณหภูมิ 36 องศา
เซลเซี ยส และต่อด้วย O2 box
2. ดูแลและให้ความอบอุ่นแก่ทารกแรกคลอด เพือควบคุมอุณหภูมิกาย
3. ดู แลระดับความรู ้ สึกตัวของทารกแรกคลอดอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความดันโลหิ ต 86/50 มิลลิ เมตร
ปรอท ชีพจร 130 ครัง/นาที หายใจ 22 ครัง/นาที
4. เฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังการให้ยาระงับความรู ้สึกและผ่าตัด เกียวกับ lung complication, hypoxemia
และ hypercarbia ไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆ
5. ดูแลการให้สารนําตามแผนการรักษาของแพทย์
การประเมินผล
ไม่พบภาวะแทรกซ้อนของระบบอืนๆหลังให้ยาระงับความรู ้สึกและผ่าตัด
วิจารณ์ และสรุ ป
การผ่าตัดแก้ไขความพิการแต่กาํ เนิ ดจากผนังหน้าท้องไม่ปิด ลําไส้โผล่ออกมานอกช่ องท้องของทารกแรก
คลอดที นํา มาเป็ นกรณี ศึ ก ษา วิสั ญญี พ ยาบาลจะต้องมี ค วามรู ้ เ กี ยวกับ กายวิ ภาค สรี ร วิท ยา เภสั ช วิท ยาของเด็ ก
ตลอดจนอุ ปกรณ์ เครื องใช้ต่างๆ เทคนิ คการระงับความรู ้ สึกในทารกแรกเกิ ด สําหรั บผูป้ ่ วยกรณี ศึกษาใส่ ท่อช่ วย
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หายใจในขณะทีทารกตืน(awake incubation) และต่อด้วยระบบ Jackson Rees ซึ งความยุง่ ยากจะอยูต่ รงวิธีการจับ
ทารกแรกคลอดให้ถูกต้อง 4 เพือให้วิสัญญีแพทย์ได้ใส่ ท่อช่ วยหายใจได้สะดวกและนุ่ มนวล รวดเร็ ว การ Monitor
ผูป้ ่ วยต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ควบคุมการหายใจด้วยมือตลอดเวลา รู ้วิธีการใช้เครื องต่างๆได้อย่างถูกต้อง การบริ หาร
ยาในขณะให้ยาระงับความรู ้สึกสําคัญมาก ต้องให้วิสัญญีแพทย์เป็ นผูก้ าํ หนด การให้สารนําในทารกแรกคลอดขนาด
ทีจะให้นอ้ ยมาก วิสัญญีพยาบาลต้องระมัดระวังเป็ นอย่างมาก สําหรับผูป้ ่ วยกรณี ศึกษาทัง ก่อน ขณะ และหลังให้ยา
ระงับความรู ้สึกเป็ นไปอย่าราบรื น ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
ข้ อเสนอแนะ
การให้ยาระงับความรู สึกในทารกแรกเกิดผ่าตัด วิสัญญีพยาบาลต้องมีความรู ้พืนฐานทางสรี รวิทยาของทารก
แรกเกิ ด ความละเอี ยดรอบคอบ ความว่องไวของวิสั ญญี พ ยาบาล ความสํา คัญของการให้ย าระงับ ความรู ้ สึ ก จะ
เน้นหนักไปทางด้านการประเมิ นทารกแรกเกิ ดก่อนให้ยาระงับความรู ้ สึก ต้องพยายามตรวจหาความผิดปกติของ
ระบบต่างๆ แล้วช่ วยแก้ไขหรื อช่ วยเหลื อประคับประคองทารกแรกเกิดให้ดีทีสุ ดเท่าทีจะทําได้ ในขณะให้ยาระงับ
ความรู ้สึกก็ตอ้ งคอยระมัดระวังให้การพยาบาลอย่างใกล้ชิด
เอกสารอ้างอิง
1. Black AE. Medical assessment of the pediatric patient. Br J Anaesth 1999; 83: 3-15.
2. Maxwell LG. Age-related issues in preoperative evaluation. Testing And planning: pediatrics.
Anesthesiology Clin N Am 2004; 22: 27-43.
3. Holl JW. Anesthesia for abdominal surgery. In : Gregory GA, editor. Pediatric anesthesia. 4th ed.
New York : Churchill Livingstone, 2002. p. 567-85.
4. Kelly RE. Necrotizing Enterocolitis and Prematurity. In : Fun-Sun F Yao, Artusio JF Jr, edidor.
Anesthesiology : Problem-Oriented.Patient Management. 2nd ed. Philadephia : JB Lippincott Company ;1988.
p. 272-84.
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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.
2. Stedman’s medical dictionary. 26thed. Baltimore: Williams & Wilkins ; 1995. Apraxia ; p. 199-20.
3.7 วิดีทัศน
ลําดับที่. ชื่อเรื่อง (วีดีทัศน). เมืองที่ผลิต : แหลงผลิต ; ปที่ผลิต.
1. HIV+/AIDS : the facts and the future (videocassette). St. Louis (MO) : Mosby-year Book ; 1995.
3.8 สื่ออิเล็กทรอนิกส
1. ลําดับที่. ชื่อผูนิพนธ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารหรือชนิดของสื่อ [online] ปที่พิมพ [วัน เดือน ป ที่คนขอมูล ] ; ปที่
(เลมที่ถามี) : [จํานวนหนาหรือจํานวนภาพ]. แหลงขอมูล : URL address underlined.
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1. Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [online] 1995 Jan-Mar[cited 1999
Dec 25] ; 1 (1) : [24 Screens]. Available from: URL : http: // www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm
2. Garfinkel PE, Lin E, Goering p. Should amenor-rhoea be necessary for the diagnosis of anorexia nervosa?
Br J Psych [online] 1996 [cited 1999 Aug 17] ; 168(4) : 500-6. Available from : URL : http:// biomed. niss.ac.uk
2. กรณีที่ไมปรากฏชื่อผูนิพนธใหเริ่มตนจากอางอิง
1. National Organization for Rore Disease [online]. 1999 Aug 16 [cited 1999 Aug 21] ; Available from: URL:
http://rarediseases.org/
2. Royal College of General Practitioners. The primary health care team. [online]. 1998 [cited 1999 Aug 22] ;
[10 screen]. Available from : URL : http://rcgp.crg.uk /informat/publicat/rcf 0021.htm
3. Zand J. The natural pharmacy: herbal medicine for depression [online]. [1999?] [cited 2001 Aug 23] ; [15 screens].
Available from : URL : http://www.healthy.net/ asp/templates/Article.asp? Page Type=Article & Id= 920
3. Web based / online Databases
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

