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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 20
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถนุ ายน 2559 ซึง่ ทางคณะผูจ ดั ทําไดรวบรวมบทความ
ทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อใหทานผูอานไดศึกษามาโดยตลอด ประกอบดวย
นิพนธตนฉบับ 2 เรื่อง รายงานผูปวย 2 เรื่อง และสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัด
กําแพงเพชร มาใหผอู า นไดศกึ ษากันวาจังหวัดกําแพงเพชรนัน้ มีสถานทีท่ อ งเทีย่ ว
ที่ใดบาง ซึ่งไดมาถึงตอนสุดทาย คือ อําเภอลานกระบือ ตอจากฉบับที่แลว เพื่อให
ผูอานไดศึกษาเพิ่มเติม และเปนประโยชนแกทานผูอานตอไป
บรรณาธิการวารสาร
วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร

มารูจักจังหวัดกําแพงเพชรกันเถอะ (ตอนสุดทาย)
ตอจากตอนที่ 12 (ปที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558) ในฉบับนี้เรามาทําความรูจักกับสถานที่
ทองเที่ยวของอําเภอสุดทายของจังหวัดกําแพงเพชรกันคะ คือ อําเภอลานกระบือ

อําเภอลานกระบือ (Amphoe Lan Krabue)
“áËÅ‹§¹íéÒÁÑ¹ÊÔÃÔ¡ÔμÔì ¼ÅÔμ¡Ò«¸ÃÃÁªÒμÔ
¾Ø·¸ÈÒÊμÃÅ×ÍàÅ×èÍ§ àÁ×Í§áË‹§¤Ø³¸ÃÃÁ àÅÔÈÅíéÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´”

ประวัติความเปนมาของอําเภอลานกระบือ
อําเภอลานกระบือมีชื่อเรียกตั้งแตสมัยโบราณวา “บานลานควาย” เนื่องจากสมัยกอนบริเวณนี้เปนพื้นที่
ปาดงดิบมีสัตวปามากมาย โดยเฉพาะ “ควายปา” มีเปนจํานวนมาก ฝูงใหญ ชอบนอนและกินดินโปง ซึ่งเปนดินที่มี
ความเค็มตามธรรมชาติและมีอยูเปนบริเวณกวาง สัตวปานานาชนิดตางก็ชอบกินดินโปงทั้งสิ้น ณ บริเวณที่ดินโปงนี้
ปจจุบนั เปนทีต่ งั้ ของวัดแกวสุรยิ ฉ าย เมือ่ มีผคู นอพยพเขามาอยูใ นบริเวณนีม้ ากขึน้ จึงไดมกี ารยกฐานะเปนตําบล และ
เปลี่ยนชื่อเปนตําบล “ลานกระบือ” อยูในเขตการปกครองของอําเภอพรานกระตาย จนเมื่อป พ.ศ. 2520 จึงไดมีการ
จัดตั้งเปน “กิ่งอําเภอลานกระบือ” และยกฐานเปน “อําเภอลานกระบือ” ตั้งแตป พ.ศ. 2527 เปนตนมา
ที่ตั้งและอาณาเขต :
อําเภอลานกระบือตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครอง
ขางเคียงดังตอไปนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อําเภอคีรีมาศ (จังหวัดสุโขทัย) และ อําเภอบางระกํา (จังหวัดพิษณุโลก)
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอบางระกํา(จังหวัดพิษณุโลก) และ อําเภอวชิรบารมี(จังหวัดพิจิตร)
ทิศใต
ติดตอกับ อําเภอไทรงาม
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอพรานกระตาย

พื้นที่ :
429.123 ตารางกิโลเมตร
ประชากร :
42,431 คน (พ.ศ.2552)
ความหนาแนน : 98.87 คน / ตารางกิโลเมตร
การปกครองสวนภูมิภาค :
อําเภอลานกระบือ แบงพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครอง
ทองที่ออกเปน 7 ตําบล 67 หมูบาน
ที่ตั้ง :
ที่วาการอําเภอลานกระบือ หมูที่ 6 ตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 62170
โทรศัพท : 055-769050 โทรสาร : 055-769050 เว็บไซตอําเภอ : http://members.thai.net/lankrabue
ลักษณะอากาศ : ภูมอิ ากาศโดยทัว่ ไป มีฤดูหนาว ชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ ฤดูรอ น ชวงระหวางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม ฤดูฝน ชวงระหวางเดือนมิถุนายน - ตุลาคม มีลักษณะแหงแลง แตก็มีฤดูกาล
ครบสามฤดู คือ ฤดูฝน, ฤดูหนาว, ฤดูรอน ซึ่งก็เหมาะแกการเพาะปลูกและเกษตรกรรม
สภาพเศรษฐกิจ
1. อาชีพหลัก ไดแก เกษตรกรรม (รอยละ 68) ปศุสัตว
2. อาชีพเสริม ไดแก มะพราวเสวย ผักตบชวาสาน ขาวเกรียบผลไม ผาทอมือ เสื่อกก ธูปหอม นํ้าพริกแกง
นมถั่วเหลือง ดอกไมประดิษฐใยบัว นํ้าปลา
3. จํานวนธนาคารมี 2 แหง ไดแก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
การเกษตรกรรม
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาวนาป ออย ถั่วเหลือง สมเขียวหวาน
2. ชื่อแหลงนํ้าที่สําคัญไดแก คลองหวยใหญ คลองมาบไทร คลองนํ้าเย็น คลองคณฑี คลองลําแมทาบ

สถานที่ที่นาสนใจ ในเขตอําเภอลานกระบือ
วัดแกวสุรยฉาย (Wat Kaew Surichai)
เจาอาวาสวัดแกวสุริยฉาย และเจาคณะตําบลลานกระบือ เลาประวัติวัดแกวสุริยฉายวา ไดสรางราว
พุทธศักราช 2400 ในสมัยรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ผูที่ยกที่ดินใหสรางวัด คือ
นายแกว และ นางฉาย ประชาชนจึงรวมกันสรางวัดขึ้น ณ ที่ดินแหงนี้และขนานนามวัดแหงนี้วา “วัดแกวสุริยฉาย”

ในวัดประดิษฐาน หลวงพอขํา หลวงพอกลับ ซึ่งมีรูปหลอของทานทั้งสอง
อยูในศาลากลางวัด วาทานทั้งสองเปนพระอาจารยของ เจาอธิการยี้ และไดรับ
การถายถอดวิทยาคุณจากพระอาจารยของทาน คือ หลวงพอขําเปนอาจารยของ
หลวงพอกลับ หลวงพอกลับเปนอาจารยของหลวงพอไสว (พระครูวินิจวชิรคุณ)
หลวงพอไสวเปนอาจารยของเจาอธิการยี้ ทานเปนพระสงฆที่ทรงวิทยาคุณ
ทางคาถาอาคมยิง่ เปนทีพ่ งึ่ หลักทัง้ ทางธรรมะและทางโลก พระเจดียโ บราณสององค
ซึ่งเปนที่เก็บอัฐิของเจาอาวาสและผูที่มีพระคุณตอวัดและพระอุโบสถ ซึ่งเปน
โบสถสมัยโบราณที่ถมดินขึ้นมาสูงมากทําใหอาคารพระอุโบสถและพระวิหาร
เสียรูปทรงไปในโบสถมีพระพุทธรูปขนาดใหญเปนพระประธาน เมื่อสังเกต
โดยละเอียดพบวาไดนาํ ปูนไปฉาบพระองคไว จึงอาจสันนิษฐานไดวา มีพระทีเ่ ปน
โลหะชนิดใดชนิดหนึง่ ทีม่ คี ณ
ุ คามาก มีพระวิหารอยูห ลังพระอุโบสถเปนวิหารเกา
หลวงพอกลับ
ที่ไดรับการบูรณะเปลี่ยนรูปทรงไป แตก็ยังดูงดงามตามแบบสถาปตยกรรม
กําแพงเพชรในสมัยรัตนโกสินทร ในศาลาใหญมชี มรมผูส งู อายุมาชุมนุมจํานวนมาก
ไดจัดกิจกรรมรวมกัน ทั้งการออกกําลังกายและกิจกรรมบันเทิง นับวาเปนการ
จัดตั้งไดอยางงดงามมาก
นอกจากนั้นลูกศิษยสายหลวงพอเงินวัดบางคลาน มรณภาพมาครบ 9 ป
แตรา งไมเนาเปอ ยแถมยังแข็งเปนหิน นามวา “หลวงพอโน” หรือ “พระครูวนิ จิ วชิรคุณ”
หลวงพอโน อดีตเจาอาวาสวัดแกวสุรยิ ฉ าย พระเกจิอาจารยชอื่ ดังของ จ.กําแพงเพชร
ซึง่ มรณภาพเมือ่ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2544 โดยทางวัดไดขอพระราชทานเพลิงศพ
ใหหลวงพอโน ในวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 ซึ่งตรงกับวันที่หลวงพอโน
มรณภาพ ครบ 9 ปพอดี ตอมาพระครูรัตนวชิโรภาส เจาคณะตําบลลานกระบือ
เจาอาวาสวัดแกวสุรยิ ฉ าย พระสมุหอ าํ นวย อัคควัณโณ รองเจาอาวาส พรอมดวย
นายธํารงค จันทรคง นายกเทศมนตรีลานกระบือ และคณะกรรมการวัดไดชว ยกัน
นําโลงศพหลวงพอโนออกมา พบวาศพของหลวงพอโนไมเนาเปอยสภาพศพ
แหงแกรงเหมือนคนที่มีรูปรางผอม ผมบนศีรษะและขนคิ้ว ขนตา และหนาแขง
ยังอยูครบ
หลวงพอโน
นอกจากนี้ คณะลูกศิษยไดนําศพ หลวงพอโน เปลี่ยนจีวร
ชุดใหมใหพบวาหนังชวงที่อยูภายใตจีวรยังมีสภาพเปนสีขาวนวล
คลายผิวคนธรรมดาและไมมีกลิ่นเหม็นเนาแตอยางใด หลังจากเปลี่ยน
จีวรชุดใหมแลวจึงนําศพใสโลงแกวนํามาตั้งไวบนศาลาการเปรียญ
เพื่อรอพระราชทานเพลิงศพ
บรรยากาศบนศาลาการเปรียญวัดแกวสุรยิ ฉ าย ชวงสงกรานตซงึ่ เปนทีต่ งั้ โลงแกวบรรจุรา งของหลวงพอโน
มีประชาชนทีท่ ราบขาวความมหัศจรรยพากันเดินทางมากราบไหวขอพรเนือ่ งในเทศกาลสงกรานตจาํ นวนมากจนลน
ศาลา โดยทางวัดไดนําโตะหมูบูชามาประดับตบแตงและนํารูปหลวงพอโนที่เปลี่ยนจีวรชุดใหมอยูในทายืนขยายใหญ
มาตัง้ ใหประชาชนกราบสักการะ โดยรูปดังกลาวเหมือนพระทีย่ งั มีชวี ติ หลับตาเดินจงกรม สวนบริเวณลานวัดเต็มไปดวย
ประชาชนทีข่ บั รถมาจากทัว่ สารทิศยืนตามรมไมตา งๆ ทําใหทวี่ ดั แกวสุรยิ ฉ ายคึกคักเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่
เปนชวงใกลวนั ทีส่ ลากกินแบงรัฐบาลจะออกรางวัล ยิง่ มีประชาชนและลูกศิษยลกู หาทีเ่ ดินทางกลับมาในชวงเทศกาล

สงกรานตพากันมากราบไหวขอพรกันอยางมากมายและเสีย่ งโชคเลขวันเกิด
วันบวช วันมรณภาพ รวมไปถึงอายุและพรรษาทีบ่ วช แตเลขวันพระราชทานเพลิง
เปนเลขที่กลาวถึงมากที่สุด
สําหรับหลวงพอโน เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2475 ที่
อ.พรานกระตาย อุปสมบทเมือ่ วันเสารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 ทีว่ ดั แกวสุรยิ ฉ าย
เปนลูกศิษยสายหลวงพอเงิน วัดบางคลาน จังหวัดพิจติ ร อดีตพระเกจิอาจารย
ชือ่ ดังของเมืองไทย โดยหลวงพอโนเปนลูกศิษยของหลวงปูก ลับและหลวงปูข าํ
ซึ่งเปนลูกศิษยของหลวงพอเงินโดยตรง
ตอมาเมื่อประมาณป 2536 หลวงพอโน อาพาธเปนอัมพฤกษ
อัมพาตและโรคกระเพาะอักเสบ ตองเขาโรงพยาบาลผาตัดลําไส จนกระทั่ง
มรณภาพเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2544 ภายในกุฏิ รวมสิริอายุได 96 ป
49 พรรษา ขณะทีพ่ ระเครือ่ งทีห่ ลวงพอโนสรางเปนทีร่ จู กั กันดีในหมูล กู ศิษยวา
มีพุทธคุณทางดานคงกระพันชาตรี แคลวคลาดปลอดภัย รวมถึงดานเมตตามหานิยม โดยเฉพาะเหรียญรุนแรก
สรางเมือ่ ป 2517 ปจจุบนั ลูกศิษยลกู หาตางเก็บไวหมดมีการเชาหาองคละหลักหมืน่ บาท นอกจากนัน้ ยังมีพระเนือ้ ดิน
แบบตางๆ หลายรุน ซึ่งก็หายไดยากเหมือนกัน
วัดโพธ์เตี้ย (วัดปลักไมดํา) Wat Pho Tia (Wat Plak Mai Dam)
อยูที่บานปลักไมดํา ม.3 ตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ เปนวัดโบราณวัดหนึ่ง เดิมชาวบานเรียกกันวา
“วัดงิ้วงาม” มีหลวงพอกลายเปนเจาอาวาสหลังจากที่ทานมรณภาพแลว หลวงพอขําไดเปนเจาอาวาสรูปตอมาและ
เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดงิ้วงามเปน “วัดโพธิ์เตี้ย” ตามสัญลักษณของตนโพธิ์ที่มีลักษณะเตี้ยแคระ ซึ่งปจจุบันตนโพธิ์นี้
ไดตายแลว
พระโพธิ์ พัชยาโน รักษาการเจาอาวาส ซึ่งบวชมาได เพียง 4 พรรษา แตดูมีความตั้งใจและจริงใจในการ
บริหารและดูแลวัดเปนอยางมาก เลาวาพระเจดียโบราณ อายุราว 150 ป ซึ่งมีสามองคแตโดนขุดทําลายไป 1 องค
เหลือใหเห็นเพียง 2 องค อยูในสภาพคอนขางสมบูรณ มีผูมาขุดทําลายพระเจดียประมาณ 30 คน ไมมีใครที่ตายดีสักคน
นาจะเปนอุทาหรณใหคนรุน หลังไดรบั ทราบและระมัดระวังมากขึน้ ในการทําลายโบราณสถานและโบราณวัตถุ เพราะ
ผูสรางสาปแชงไว ดานหลังพระเจดียเปนพระอุโบสถ อายุราว 150 ป สรางในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 4 เปนอุโบสถขนาดยอมเรียกกันโดยทั่วไปวาโบสถมหาอุตม คือ
มีทางเขาดานหนาทางเดียวไมมีทางออก เหมาะสําหรับปลุกเสกเครื่องราง
ของขลังหรือแมแตบวชพระ สภาพคอนขางทรุดโทรมตามอายุขยั และยังไมได
รับการดูแลอยางถูกวิถีจากกรมศิลปากรหรือกรมศิลปากรอาจยังไมทราบ
วามีโบสถเกาแกอยูที่วัดนี้จึงยังมิไดขึ้นทะเบียนไว ขางซายของพระอุโบสถ
เปนพระวิหารทีไ่ ดรบั การบูรณะและดัดแปลงแกไขแลว ทําใหสถาปตยกรรมเดิม
ถูกดัดแปลงแกไขไปโดยไมทราบถึงความสําคัญอยางถูกตองและแทจริง
ทางดานหนามีวหิ ารขนาดเล็กมีรปู จําลองหลวงปูข าํ อดีตเจาอาวาส ขนาดเทา
องคจริงประดิษฐานไวคกู บั รอยพระพุทธบาทจําลองทีย่ า ยมาจากหนาพระเจดีย
ยังอยูในสภาพงดงามสมบูรณ

สมัยเมื่อป พ.ศ. 2499 เสนทางคมนาคมทางบกทุรกันดารมากถนนหนทางเปนดินโคลน จากตัวจังหวัดมา
อ.บางระกํา ระยะทาง 15 กม. แตก็ตองใชเวลาเดินทางเปนวัน ไมมีไฟฟา-นํ้าประปาใช การเดินทางมาตองอาศัยมา
ทางเรือ โดยนั่งรถโดยสารขึ้นเหนือไปลงเรือที่บานกงไกรลาศ มากับเรือบรรทุกสินคานําผูโดยสารมาตลาดบางระกํา
ก็ใชเวลาหนึ่งวันเต็มๆ มาถึงตลาดบางระกําก็ใกลคํ่า ชื่อเสียงเกียรติคุณและวัตถุมงคลของ หลวงพอขํา อินทปญญา
จึงเปนที่รูจักของคนใน อ.บางระกํามากกวาที่อื่นๆ เพราะคนในตลาดบางระกําติดตอคาขายกับ อ.ลานกระบือ และ
หมูบานใกลเคียงเปนจํานวนมาก หลายๆ คนที่เคยคาขายไปๆ มาๆ
ในยุคสมัยที่หลวงพอขํายังคงมีชีวิตวัตถุมงคลของทาน ชวยปกปองคุมครองชีวิตใหพนภัยจากสัตวรา ยซึ่งมี
อยูชุกชุมและคนรายที่ประพฤติตนเปนโจรอยูเปนอันมากในสมัยนั้น ตัวอยางเชน นายอั้ง แซลิ้ม ที่เคยนําสินคาไปขายที่
อ.ลานกระบือ ก็ไดรบั ความเมตตาอนุเคราะหจาก หลวงพอขํา โดยไดรบั ตะกรุดโทนและลูกดานลงอักขระ ซึง่ มีจาํ นวน
นอยมาก (ลูกดาน ก็คือ ลูกปนพระรามหกที่ตํารวจสมัยกอนใชประจํากายเปนปนเล็กยาวเมื่อยิงแลวไมระเบิด
ทานจึงไดนํามาลงอักขระเปนมหาอุด ถือไดวาทานเปนเกจิอาจารยในยุคแรกที่ทําของอยางนี้) ตะกรุดและลูกดาน
ก็ยังคงตกทอดมาถึงบุตรหลานในปจจุบัน
หลวงพอขํา วัดโพธิ์เตี้ย (วัดปลักไมดํา) อ.ลานกระบือ มีความรูดานไสยเวทและอาคมเขมขลังสูงมาก
ไดสรางเครื่องรางตางๆ แจกลูกศิษยไวมากในสมัยกอน ตะกรุดโทนของทานมีชื่อเสียงมากมีผูนําไปใชไดผลกันมาก
จนทานทําไมทัน ตะกรุดโทน เปนลักษณะของตะกั่วทุบดวยมือ เชนเดียวกับ ตะกรุด ของ หลวงพอพิธ วัดฆะมัง
จ.พิจิตร ในฤดูแลงเมื่อหนทางคมนาคมไปมาสะดวกจะมีขาราชการผูใหญจากตัวจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัด
ใกลเคียงเดินทางมาหาทาน เพื่อขอมงคลวัตถุจากหลวงพอขําเอาไวคุมครองตนอยูเสมอๆ
หลวงพอขํา อินทปญญา ก็เปนศิษยของหลวงพอเงิน วัดบางคลาน อีกดวย จากคําบอกเลาของคุณลุงทองดี
หมีคมุ ทีเ่ ปนลูกศิษยคอยรับใชหลวงพอขํามาตลอด ไดเคยเดินทางไปพรอมหลวงพอไปพบหลวงพอเงินทีว่ ดั บางคลาน
หลายครั้ง เพราะหลวงพอขํามักไปพบเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการสรางมงคลวัตถุและการเรียนวิชาอาคมจาก
หลวงพอเงินอยูเ สมอ การสรางตะกรุดโทนของหลวงพอขําจึงมีอานุภาพเขมขลังเปนอยางยิง่ เชนเดียวกับ ตะกรุดของ
หลวงพอพิธ วัดฆะมัง ซึ่งมีศักดิ์เปนหลานของหลวงพอเงินเปนศิษยรุนเดียวกัน แตตะกรุดของหลวงพอพิธทานสราง
เอาไวมากกวาคนจึงรูจักแตตะกรุดของ หลวงพอพิธ สวนตะกรุดของ หลวงพอขํา มีนอยมากยากตอการแสวงหา
นอยคนจะไดรูจัก นอกจากบุคคลที่ไดรับมากับมือของทานโดยตรง หลวงพอพิธ มรณภาพ ป พ.ศ. 2488 หลวงพอขํา
มรณภาพ ป พ.ศ. 2482
สํานักสงฆวัดสระแหง (Wat Sra Haeng House of priest)
สํานักสงฆแหงนี้เปนวัดโบราณอายุหลายรอยป เพราะมีรองรอยวาเคยเปนวัดเกาแกตั้งแตสมัยสุโขทัย
กลางลานวัดมีสถานที่ที่สัญณิฐานวาเปนอุโบสถ ไดมีการขุดเปนหลุมลึกลักษณะเปนกรุพระ มีลักษณะคลายสระใหญ
แมฝนจะตกมามากมายขนาดไหนก็ไมเคยมีนํ้าขังเลย จึงไดชื่อวา “สระแหง”
ศาลาคลองพาน (Sala Klong Phan)
เปนศาลาไมสักสถาปตยกรรมแบบโบราณ สรางในสมัยราชกาลที่ 5 สรางโดยหมอยา ชื่อหมอจล สุขมี รักษาโรค
ใหชาวบานทั้งใกลไกลเปนที่นับถือของชาวบานในอดีตศาลานี้สําคัญมาก ทุกเดือน 11 ของทุกปจะมีมหรสพฉลอง
บริเวณขางศาลามีตนโพธิ์ 2 ตน แตรวมเปนตนเดียว เปนตนโพธิ์ที่หมอจลอฐิษฐานกับภริยาวา ถาเปนเนื้อคูกันให
ตนโพธิ์รวมเปนตนเดียวกันนับวาเปนเรื่องที่แปลกประหลาดมาก

แหลงนํ้ามันสิรกิติ์ (Sirikit Oil Field)
เปนแหลงนํ้ามันที่สําคัญของประเทศไทย ไดรับพระราชทานนามวา “แหลงนํ้ามันสิริกิติ์” ตั้งวันที่ 11
กันยายน พ.ศ. 2524 ตัง้ อยูท อี่ าํ เภอลานกระบือ เปนสัมปทานของบริษทั ไทยเชลลเอ็กซพลอเรชัน่ แอนดโปรดักชัน่ จํากัด
ตอมาเปน บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เขามาทําการขุดเจาะนํ้ามันดิบและแกสธรรมชาติ
ปจจุบันแหลงนํ้ามันสิริกิติ์ก็ยังคงเปนแหลงนํ้ามันบนบกขนาดใหญที่สุดในประเทศ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2528
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ไดเขามาเปนผูรวมทุนในการสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียมในพื้นที่สัมปทาน S1 โดยที่บริษัท ปตท.สผ. ถือหุนรอยละ 25 และบริษัทไทยเชลลถือหุนรอยละ 75
ตอมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 บริษัท ปตท.สผ. ไดซื้อหุนทั้งหมดของบริษัทไทยเชลล ทําใหบริษัท ปตท.สผ.
เปนเจาของสัมปทาน S1 ทัง้ หมด และกลายเปนผูด าํ เนินการแหลงนํา้ มันสิรกิ ติ ิ์ แหลงนํา้ มันอันทรงคุณคาของประเทศไทย
แปลงสัมปทาน S1 ซึง่ ประกอบดวยแหลงตางๆ คือ แหลงสิรกิ ติ ,ิ์ หนองตูม, วัดแตน, หนองมะขาม, หนองหลวง,
ปรือกระเทียม, ประดูเฒา และทับแรด ไดลงนามรับสัมปทาน ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2522 ผลิตในเชิงพาณิชย
ตั้งแตป พ.ศ. 2525 เรียกนํ้ามันดิบที่ขุดไดจากแหลงนี้วา “นํ้ามันดิบเพชร” และเปนที่มาของคําวา “โชติชวงชัชวาล”
เพราะเปนความหวังแรกของขุมพลังงานของไทย
มีปริมาณกาซธรรมชาติ 104 พันลาน ลบ.ฟุต และนํ้ามันดิบ 34 ลานบารเรล ปโตรเลียมที่ผลิตขึ้นมาจาก
หลุมผลิตจะถูกสงผานตอไปยังสถานีผลิตกลาง อ.ลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร กาซและนํ้ามันดิบจะถูกแยกออก
จากกัน กาซจะถูกสงไปทีส่ ถานีผลิตกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึง่ อยูห า งจากสถานีผลิตกลาง
ประมาณ 3 กิโลเมตร นํ้ามันดิบจะถูกสงจากสถานีผลิตกลางไปยังสถานีรถไฟบึงพระ โดยรถยนตและรถพวง
ขนาดความจุคันละ 100 บารเรล (เที่ยวละ 200 บารเรล) ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร ตอจากนั้นนํ้ามันดิบจะถูกสง
โดยการรถไฟแหงประเทศไทยจากสถานีรถไฟบึงพระไปยังโรงกลั่นนํ้ามันบางจากและไทยออยล
ตอมาในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2526 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเปนองคประธาน
ในพิธีเปดแหลงนํ้ามันสิริกิติ์
สวนรมเกลา (Rom Klao Garden)
สวนสาธารณเพื่อสุขภาพ รวมสรางโดย บริษัท ไทยเชลลเอ็กซพลอเรชันแอนดโปรดักชัน จํากัด (มหาชน)
และ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530
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ประสิ ทธิผลการให้ บริการฟื นฟูสมรรถภาพทีบ้ านในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ทีมีความเสี ยงสู งในโรงพยาบาลกําแพงเพชร
Effectiveness of home based stroke rehabilitation in Kamphaeng Phet hospital
สมสุดา ยาอินทร์, พ.บ.*

Abstract
Introduction : Stroke is the second leading cause of death and disability in adults. It causes disability, limitations
in activities of daily living, participation in society and reduce quality of life. Rehabilitation helps stroked
survivors relearn skills to perform activities of daily living and improves quality of life.
Objective : The study evaluation the effectiveness of home based stroke rehabilitation.
Study designs : Randomized Control Trial in stroke patients, who live in Muang district, Kamphangphet
province , divided into two groups of 23 people.
Material and Methods : The Barthel index, ICF, EQ5D and MAS are performed to compare the results between
two groups of home based rehabilitation. The intervention group is closely home visits at 1st, 2nd, 3rd and 6th
months compare with a control group that was visiting at 3rd and 6th months at home. The outcomes are compared
by using regression analysis statistical model with repeated measures data.
Results : Forty six stroke patients receive home visit rehabilitation. Mostly of stroke survivors older than
60 years old and diagnosed as ischemic stroke. They have the level of Barthel index starting at the maximum
assistance. After the home based rehabilitation, the intervention and control groups have increase the level of
Barthel index to minimal assistance, that no different in statistical level.
Conclusion : Stroke patients should receive home based rehabilitation regularly, at least three, and six months
after the disease. Rehabilitation helps stroked survivors relearn skills to perform activities of daily living and
improves quality of life.
Keywords : stroke, rehabilitation.

* นายแพทย์ชาํ นาญการ กลุ่มงานเวชกรรมฟื นฟู โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทคัดย่อ
บทนํา : โรคหลอดเลือดสมองเป็ นสาเหตุอนั ดับสองของการเสี ยชีวิต และความพิการในผูใ้ หญ่ทวโลก
ั
ทําให้เกิ ด
ภาวะทุพพลภาพ มีขอ้ จํากัดในการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆ การเข้าร่ วมกิจกรรมในสังคม และทําให้คุณภาพชี วิต
ลดลง การให้การฟื นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่ผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ทําให้ผปู ้ ่ วยมีความสามารถในการ
ดําเนินกิจวัตรประจําวัน และคุณภาพชีวติ ดีขึน
วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาประสิ ทธิ ผลของการให้บริ การฟื นฟูสมรรถภาพทีบ้านในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
รู ปแบบ สถานที ผู้ป่วย : เป็ นการศึกษาแบบ Randomized Control Trial ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ศึกษาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มละ 23 คน
การวัดผลและวิธีการ : วัดผลโดยใช้ Barthel index,ICF,EQ5D และ MAS ในการเปรี ยบเทียบผลระหว่างการฟื นฟู
สมรรถภาพทีบ้านโดยการเยียมบ้านอย่างใกล้ชิด เดือนที 1 2 3 และ 6 เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมทีได้รับการเยียม
บ้าน เดือนที 3 และ 6 โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยแบบข้อมูลมีการวัดซํา
ผล : ผูป้ ่ วยทีได้รับการเยียมบ้านทังหมด 46 ราย ส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี และวินิจฉัยเป็ นโรคหลอดเลือด
สมองตีบ โดยมี Barthel index เริ มต้นทีระดับ maximum assistance เมือได้รับการฟื นฟูสมรรถภาพโดยการ
เยียมบ้าน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม พบว่า ทังกลุ่มทีได้รับการเยียมบ้านอย่างใกล้ชิดและกลุ่มควบคุมมีระดับ Barthel index
เพิมขึนอยู่ทีระดับ minimal assistance ทัง 2 กลุ่ม ผลการฟื นฟูสมรรถภาพโดยการเยียมบ้านทัง 2 แบบ มีผลไม่
แตกต่างกัน
ข้ อ ยุติ และการนํ า มาใช้ : ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองควรได้รับ การฟื นฟูส มรรถภาพโดยการเยียมบ้านอย่า ง
สมําเสมออย่างน้อย ที 3 และ 6 เดือนหลังเกิดโรค เพือการฟื นฟูสมรรถภาพการช่วยเหลือตนเองในชี วิตประจําวัน
ทีดีขึน
คําสํ าคัญ : โรคหลอดเลือดสมอง การฟื นฟูสมรรถภาพ

บทนํา
โรคหลอดเลือดสมองเป็ นสาเหตุอนั ดับสองของการเสี ยชี วิตและความพิการในผูใ้ หญ่ทวโลก
ั 1 และยังเป็ น
ปั ญหาอย่างยิงในประเทศกําลังพัฒนา สําหรับประเทศไทย โรคหลอดเลือดสมองเป็ นสาเหตุการเสี ยชี วิตอับดับหนึ ง
ในผูห้ ญิง และอันดับสามในผูช้ าย 2 โดยพบว่าความชุ กของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย ในผูใ้ หญ่
อายุมากกว่า 45 ปี เท่ากับร้อยละ 1.883 ความชุกจะเพิมขึนในผูใ้ หญ่ทีอายุมากกว่า 65 ปี และเป็ นเพศชาย โรคหลอด
เลือดสมองก่อให้เกิดความบกพร่ องของร่ างกายได้หลายส่ วน ทําให้เกิดภาวะทุพพลภาพ มีขอ้ จํากัดในการทํากิจวัตร
ประจําวันต่างๆ รวมทังมีขอ้ จํากัดในการเข้าร่ วมกิจกรรมในสังคม และทําให้คุณภาพชีวติ ลดลง ก า ร ใ ห้ ก า ร ฟื น ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แก่ผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ทําให้ผปู ้ ่ วยมีความสามารถในการดําเนิ นกิจวัตรประจําวัน
ั ง ทําให้
และคุณภาพชี วิตดี ขึน4 แต่เนื องจากปั ญหาการเข้าถึงบริ การฟื นฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลอย่างไม่ทวถึ
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมองบางราย สู ญเสี ย โอกาสในการฟื นฟู ส มรรถภาพ และเป็ นบุ ค คลทุ พ พลภาพ จาก
การศึ กษาเปรี ยบเที ยบในต่างประเทศ พบว่า การให้การฟื นฟูสมรรถภาพในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองที บ้า น
หลังจากถูกจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล มีผลต่อการฟื นตัวของผูป้ ่ วยใกล้เคียงกับการให้การฟื นฟูสมรรถภาพใน
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โรงพยาบาล 5,6,7,8 ในประเทศไทย พบว่า การให้ ก ารฟื นฟู ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมองที บ้า น ทํา ให้ ผูป้ ่ วยมี
ความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวันทีดีกว่ากลุ่มทีได้รับคําแนะนําในการฟื นฟูสมรรถภาพก่อนจําหน่ายจาก
โรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว9
การวิจยั นี มี วตั ถุ ประสงค์เพือศึ กษาประสิ ทธิ ผลของการให้บริ การฟื นฟูสมรรถภาพที บ้านในผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลื อดสมอง ในบริ บทการให้บริ การของกลุ่มงานเวชกรรมฟื นฟู โรงพยาบาลกําแพงเพชร เพือนําไปพัฒนา
ระบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
วิธีดําเนินการวิจัย
ทําการศึกษาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองรายใหม่ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ทีรับการรักษาที
โรงพยาบาลกําแพงเพชร ระหว่างเดื อน ธันวาคม 2557 ถึง ตุลาคม 2558 จํานวน 46 ราย ทีอายุมากกว่า 18 ปี
ประเมิน Barthel index อยูใ่ นกลุ่ม Severe disable, Maximum assistance และ Moderate assistance โดยผูป้ ่ วยจะต้อง
ไม่มีความพิการอยูก่ ่อนเป็ นโรคนี ไม่มีภาวะ severe dysphasia, severe cognitive impairment และ severe neglect
โดยทําการทดลองแบบสุ่ มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized Control Trial) กลุ่มละ 23 คน กลุ่มแรกได้รับการเยียม
บ้านอย่างใกล้ชิด ในเดือนที 1 2 3 และเดือนที 6 กลุ่มทีสอง กลุ่มควบคุมทีได้รับการเยียมบ้านตามมาตรฐานการ
ดําเนิ นงานฟื นฟูในบริ บทโรงพยาบาลกําแพงเพชร ในเดือนที 3 และ เดือนที 6 ทังสองกลุ่มได้รับการดูแลโดยทีม
เวชกรรมฟื นฟู ให้บริ การฟื นฟูสมรรถภาพทีปรับตามสภาพของผูป้ ่ วยแต่ละราย โดยจะเป็ นการฝึ กแบบก้าวหน้า
ประกอบด้วย การบริ หารข้อต่อของร่ างกาย, ท่าออกกําลังกายเพือเพิมความแข็งแรงของกล้ามเนื อ การเคลือนไหว
ร่ างกายขณะอยู่บนเตี ยง การทรงตัวในท่านัง การฝึ กยืนและฝึ กเดิ น รวมทังการฝึ กการช่ วยเหลื อตนเองใน
การปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันเบืองต้น ให้คาํ แนะนําในการปรับสภาพบ้าน และให้อุปกรณ์เครื องช่วยสําหรับผูพ้ ิการ
ทังในการฝึ กฟื นฟู และใช้ในชีวติ ประจําวัน
รวบรวมข้อมูลทัวไปของผูป้ ่ วย อายุ เพศ การวินิจฉัย และโรคประจําตัว ข้อมูล การประเมินทางคลินิก
โดยใช้แบบประเมิน Barthel index, ICF (International Classification of Functioning) แบบสอบถามคุณภาพชีวิต
EQ-5D และ MAS (Motor Assessment Scale) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มเมือเริ มต้นด้วย t-test และ Exact
probably test ในการเปรี ยบเทียบผลการฟื นฟูสมรรถภาพระหว่างกลุ่มทีระยะเริ มต้น เดือนที 3 และเดือนที 6 ใช้
สถิติการวิเคราะห์ถดถอยแบบข้อมูลมีการวัดซํา ดังแผนภูมิ 1
งานวิจยั นีผ่านการพิจารณารับรองจริ ยธรรมวิจยั ในมนุษย์แล้ว
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แผนภูมิ 1 Flow chart of study protocol
ผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ (onset <6 months)
อายุ 18 ปี ขึนไป ทีอาศัยอยู่ อ.เมือง จ.กําแพงแพชร
ระหว่างธันวาคม 2557 – เมษายน 2558
150 คน
Exclude จาก exclusion criteria 104 ราย
-Previous disability
-Global aphasia
-Barthel index อยูใ่ นกลุม
่ Independent,
minimal assisted

เข ้าตามเกณฑ์
46 คน

Stratified Randomization โดย Barthel index

Intervention group

Control group

Home-based rehabilitation
ย ้ายทีอยู่ 2 คน

n= 23

3 month home rehabilitation

Conventional rehabilitation

n=23

เสียชีวต
ิ 3 คน

(once a month)
Evaluation at 3 months

n= 21

Evaluation at 3 months

n=20

Evaluation at 6 months

n=20

เสียชีวต
ิ 2 คน

Evaluation at 6 months

n=19

หมายเหตุ. Evaluation ที เดือนที 3 และ 6 ประกอบด ้วยการประเมิน Barthel index, ICF, Quality of Life (EQ-5D), Motor
assessment scale
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ผลการวิจัย
ลักษณะทัวไปของผู้ป่วย
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองทีได้รับการเยียมบ้านทังหมด 46 ราย เป็ นชายและหญิงเท่าเท่ากัน เมือแบ่งเป็ น
สองกลุ่ม สัดส่ วนในกลุ่มเยียมบ้านใกล้ชิด เป็ นชาย : หญิง ร้อยละ 39.13 : 60.87 ในกลุ่มควบคุมมีสัดส่ วนของชาย
และหญิงผกผันกับกลุ่มแรก อายุเฉลียรวมทังสองกลุ่ม 63.67 ปี ทังสองกลุ่มส่ วนใหญ่วินิจฉัยเป็ นโรคหลอดเลือด
สมองตีบ และมีโรคประจําตัวร้อยละ 89.13 ( ตาราง 1)
ลักษณะทางคลินิก
เมือเริ มต้นการรักษาหลังจากแบ่งกลุ่มแบบสุ่ ม ผูป้ ่ วยทังสองกลุ่มมีผลการประเมินทางคลินิกไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ มี Barthel index เฉลีย เริ มต้นทีระดับ maximum assistance มีระดับการประเมินคุณภาพ
ชีวิต EQ-5D index และ EQ-5D VAS ในระดับค่อนข้างตํา MAS (Motor Assessment Scale) อยูใ่ นระดับค่อนข้าง
ตํา (ตาราง 2) ICF (International Classification of Functioning) ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับยากลําบากปานกลาง
จนถึงลําบากทีสุ ด ในทุกหัวข้อ ยกเว้น d550 การรับประทานอาหารทีส่ วนใหญ่อยู่ในระดับไม่มีความยากลําบาก
(ตาราง 3)
เมือเปรี ยบเทียบผลการฟื นฟูสมรรถภาพทังสองกลุ่มทีระยะเริ มต้น เดือนที 3 และเดือนที 6 ทังสองกลุ่ม
มี Barthel index เฉลีย เพิมขึนมาในระดับ Minimal assistance ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ มีระดับ
การประเมินคุณภาพชีวิต EQ-5D index และ EQ-5D VAS เพิมขึนมาในระดับปานกลาง MAS (Motor Assessment
Scale) เพิ มขึ นในทังสองกลุ่ ม แต่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ร ะหว่ า งสองกลุ่ ม (ตาราง 4)
ICF (International Classification of Functioning) ทีเดือนที 6 ดีขึนจากเริ มต้นทุกหัวข้อเป็ นส่ วนใหญ่ ยกเว้นหัวข้อ
d870 การพึงพาตนเองทางเศรษฐกิ จ ที ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับเท่าเดิ ม ทังสองกลุ่ มมีระดับ ICF ทีเปลี ยนแปลงไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 5)
อภิปรายผล
จากข้อจํากัดในทางปฏิบตั ิในบริ บทของโรงพยาบาลกําแพงเพชร ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ไม่สามารถ
ฝึ กกายภาพบําบัดและกิ จกรรมบําบัดอย่างเข้มข้นทีโรงพยาบาลได้ ทังสาเหตุขอ้ จํากัดเรื องเตียงนอนโรงพยาบาล
และความยากลําบากในการเดิ นทางมาทําการฟื นฟูสมรรถภาพแบบผูป้ ่ วยนอกอย่างสมําเสมอ ทําให้กลุ่มงานเวช
กรรมฟื นฟู โรงพยาบาลกําแพงเพชร ปรับบริ บทการให้บริ การฟื นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองเป็ น
การให้บริ การเชิงรุ ก โดยการเยียมบ้าน โดยมีผลการวิจยั ศึกษาเปรี ยบเทียบในต่างประเทศ เป็ นข้อสนับสนุนว่า การ
ให้การฟื นฟูสมรรถภาพในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองทีบ้านหลังจากถูกจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล มีผลต่อการ
ฟื นตัวของผูป้ ่ วยใกล้เคียงกับการให้การฟื นฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาล5,6,7,8
ผลการศึกษาของรายงานฉบับนี ยืนยันผลของการวิจยั อืน ดังจะเห็นว่าผลเปรี ยบเทียบความสามารถในการ
ใช้ชีวิตประจําวัน Barthel index , แบบประเมินความสามารถของร่ างกาย MAS (Motor assessment scale) รวมทัง
แบบประเมิน ICF ในหัวข้อ การช่ วยเหลื อชี วิตประจําวันและการเคลื อนไหว แบบประเมินคุณภาพชี วิต เพิมขึน
หลังจากให้การฟื นฟูสมรรถภาพ ในทังสองกลุ่มทีได้รับการฟื นฟูสมรรถภาพแบบเยียมบ้าน แม้จะไม่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ ม การวิจยั ของมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่าการให้ก ารฟื นฟูผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองที บ้า น
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ทําให้ผปู ้ ่ วยมีความสามารถในการดําเนิ นกิ จวัตรประจําวันและคุณภาพชี วิตทีดี กว่ากลุ่มทีได้รับคําแนะนําในการ
ฟื นฟูสมรรถภาพก่อนจําหน่ายจากโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรก และผลทีแตกต่างนี จะ
ยังคงอยูจ่ นถึง 2 ปี 9 การศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ผลทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม เนืองจากกลุ่มควบคุม
เป็ นกลุ่มทีไม่ได้รับการเยียมบ้านเลย ซึ งแตกต่างจากงานวิจยั นี ทีกลุ่มควบคุ มได้รับการเยียมบ้านเช่ นเดี ยวกันแต่มี
ความถีนอ้ ยกว่า อีกทังความแตกต่างทีพบอาจเป็ นผลมาจากการติดตามผูป้ ่ วยในระยะยาวถึง 2 ปี ทําให้เห็นผลการ
แตกต่างทีชัดเจน
อีกเหตุผลหนึงทีทําให้ผลการศึกษานีพบว่าทังสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันน่าจะเป็ นจาก การประเมินผล
ที ระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือน ซึ งเป็ นระยะเวลาทีค่อนข้างยาว เมือเทียบกับการวัดผลจากงานวิจยั อืนๆ ทีวัดผล
ทุกสัปดาห์ หรื อ ทุกเดือน ทําให้ให้เห็ นผลความแตกต่างได้นอ้ ย เนื องจากการฟื นตัวทางระบบประสาทจะเกิดขึน
อย่างรวดเร็ วในช่วง 11 สัปดาห์แรก10 ซึ งหากมีการวัดผลทีระยะเวลาถีขึน คือ ทุกสัปดาห์ หรื อทุกเดือน อาจพบ
ความแตกต่างทีชัดเจนกว่านี จาก systematic review พบว่ามีงานวิจยั 2 ฉบับที เก็บข้อมูลรายสัปดาห์ พบว่า ที
6-8 สัปดาห์ ผูป้ ่ วยกลุ่มฟื นฟูสมรรถภาพทีบ้านมีการฟื นตัวทางระบบประสาทดีกว่ากลุ่มฝึ กทีศูนย์ฝึก แต่อย่างไรก็
ตามเมือติดตามจนถึงระยะเวลา 6 เดือน พบว่าทังสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน8
สรุ ป
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ควรได้รับการฟื นฟูสมรรถภาพโดยการเยียมบ้านอย่างสมําเสมออย่างน้อย ที
3 และ 6 เดือนหลังเกิดโรค การเยียมบ้านอย่างใกล้ชิด อาจไม่จาํ เป็ นสําหรับผูป้ ่ วยทุกราย แต่ขึนกับความเหมาะสม
และสถานการณ์ โดยอาจพิจารณาเป็ นรายๆ ไป
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ นายแพทย์พิชยั ศิริพรพาณิ ชย์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร คณะกรรมการ
วิจยั และเจ้าหน้าทีกลุ่มงานเวชกรรมฟื นฟู โรงพยาบาลกําแพงเพชรทุกท่าน ทีให้ความร่ วมมือในการรวบรวมข้อมูล
และจัดทํารายงานวิจยั ฉบับนี เพือปรับปรุ งการฟื นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึน ขอขอบคุณ ศ.ดร.นพ.ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ และรศ.ชไมพร ทวิชศรี ทีเป็ นทีปรึ กษาการจัดทํารายงานวิจยั

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ

»‚·Õè 20 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2559

Kamphaeng Phet Hospital

ตาราง 1 ลักษณะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการวินิจฉัย
ลักษณะทีศึกษา
เพศ
ชาย
หญิง
อายุเฉลีย Mean(SD)
BMI Mean(SD)
LOS Mean(SD)
Duration Mean(SD)
Diagnosis
Ischemic
Hemorrhage
Weakness
dominance side
non dominance side
Medical history
DM
HT
DLP
AF
RHD
COPD

กลุ่มเยียมบ้ านใกล้ ชิด
จํานวน
ร้อยละ

กลุ่มควบคุม
จํานวน
ร้อยละ

9
14
61.65
23.89
5.61
44.04

39.13
60.87
(12.54)
(5.11)
(7.25)
(64.60)

14
9
65.70
23.19
4.43
35.87

60.87
39.13
(11.16)
(4.22)
(5.12)
(55.32)

0.238

15
8

65.22
34.78

19
4

82.61
17.39

0.314

7
16

30.43
69.57

13
10

56.52
43.48

0.136

5
18
9
2
1
0

21.74
78.28
39.13
8.70
4.35
0

5
18
14
4
2
1

21.74
78.26
60.87
17.39
8.70
4.35

1.000
1.000
0.238
0.665
1.000
1.000

ตาราง 2 ดัชนีด้าน Barthel index, EQ-5D, MAS เริมต้ น
กลุ่มเยียมบ้ านใกล้ ชิด

กลุ่มควบคุม

p-value

Barthel index
EQ-5D index
EQ-5D VAS

Mean(SD)
47.83(19.93)
-0.15(0.30)
49.65(15.8)

Mean(SD)
49.35(15.10)
0.09(0.41)
47.41(18.61)

0.772
0.033
0.661

Total MAS

16.74(11.23)

20.52(11.90)

0.274

p-value

0.254
0.617
0.529
0.647

7
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ตาราง 3 baseline ICF
ลักษณะทีศึกษา
d420 การเคลือนย้ ายตนเอง
ไม่มีความยากลําบาก
มีความยากลําบากเล็กน้อย
มีความยากลําบากปานกลาง
มีความยากลําบากรุ นแรง
มีความยากลําบากทีสุด
d450 การเดิน
ไม่มีความยากลําบาก
มีความยากลําบากเล็กน้อย
มีความยากลําบากปานกลาง
มีความยากลําบากรุ นแรง
มีความยากลําบากทีสุด
d465 การใช้ อุปกรณ์
ไม่มีความยากลําบาก
มีความยากลําบากเล็กน้อย
มีความยากลําบากปานกลาง
มีความยากลําบากรุ นแรง
มีความยากลําบากทีสุด
ไม่เกียวข้อง
d510 การทําความสะอาดร่ างกาย
ไม่มีความยากลําบาก
มีความยากลําบากเล็กน้อย
มีความยากลําบากปานกลาง
มีความยากลําบากรุ นแรง
มีความยากลําบากทีสุด
d530 การดูแลกําจัดของเสีย
ไม่มีความยากลําบาก
มีความยากลําบากเล็กน้อย
มีความยากลําบากปานกลาง
มีความยากลําบากรุ นแรง
มีความยากลําบากทีสุด

กลุ่มเยียมบ้ านใกล้ ชิด
จํานวน
ร้ อยละ

กลุ่มควบคุม
จํานวน
ร้ อยละ

p-value

1
3
7
9
3

4.35
13.04
30.43
39.14
13.04

2
4
7
6
4

8.70
17.39
30.43
26.09
17.39

0.872

0
2
3
4
14

0
8.70
13.04
17.39
60.87

0
3
6
3
11

0
13.04
26.09
13.04
47.83

0.715

0
1
0
5
8
9

0
4.35
0
21.74
34.78
39.13

0
1
3
2
8
9

0
4.35
13.04
8.70
34.78
39.13

0.408

1
0
6
8
8

4.35
0
26.09
34.78
34.78

2
1
6
6
8

8.70
4.35
26.09
26.09
34.77

0.944

0
1
6
6
10

0
4.35
26.09
26.09
43.47

1
3
4
9
6

4.35
13.04
17.39
39.13
26.09

0.408
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ตาราง 3 baseline ICF (ต่ อ)
ลักษณะทีศึกษา
d540 การแต่ งตัว
ไม่มีความยากลําบาก
มีความยากลําบากเล็กน้อย
มีความยากลําบากปานกลาง
มีความยากลําบากรุ นแรง
มีความยากลําบากทีสุด
d550 การรับประทานอาหาร
ไม่มีความยากลําบาก
มีความยากลําบากเล็กน้อย
มีความยากลําบากปานกลาง
มีความยากลําบากรุ นแรง
มีความยากลําบากทีสุด
d870 การพึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ
ไม่มีความยากลําบาก
มีความยากลําบากเล็กน้อย
มีความยากลําบากปานกลาง
มีความยากลําบากรุ นแรง
มีความยากลําบากทีสุด
ไม่เกียวข้อง
d920 นันทนาการและกิจกรรมยามว่ าง
ไม่มีความยากลําบาก
มีความยากลําบากเล็กน้อย
มีความยากลําบากปานกลาง
มีความยากลําบากรุ นแรง
มีความยากลําบากทีสุด
ไม่เกียวข้อง

กลุ่มเยียมบ้ านใกล้ ชิด
จํานวน
ร้ อยละ

กลุ่มควบคุม
จํานวน ร้ อยละ

p-value

0
0
11
6
6

0
0
47.82
26.09
26.09

1
2
10
5
5

4.35
8.70
43.47
21.74
21.74

0.683

11
3
2
4
3

47.83
13.04
8.70
17.39
13.04

9
2
5
3
4

39.13
8.70
21.74
13.04
17.39

0.825

0
0
1
2
14
6

0
0
4.35
8.70
60.87
26.08

0
0
1
0
14
8

0
0
4.35
0
60.87
34.78

0.640

0
1
2
4
16
0

0
4.35
8.70
17.39
69.56
0

0
1
2
3
16
1

0
4.35
8.70
13.04
69.56
4.35

1.000
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ตางราง 4 เปรี ยบเทียบผลการฟื นฟูสมรรถภาพที base line, 3 month, 6 month

Barthel index
Base line
3 month
6 month
EQ-5D index
Base line
3 month
6 month
EQ-5D VAS
Base line
3 month
6 month
Total MAS
Base line
3 month
6 month

กลุ่มเยียมบ้ านใกล้ ชิด
Mean(SD)

กลุ่มควบคุม
Mean(SD)

p-value

47.83(19.93)
82.38(16.33)
85.26(24.63)

49.35(15.10)
83.75(20.51)
84.75(27.80)

0.802

-0.15(0.30)
0.19(0.33)
0.41(0.43)

0.09(0.41)
0.37(0.43)
0.48(0.45)

0.258

49.65(15.58)
60.10(14.66)
70.16(20.08)

47.41(18.61)
64.50(15.67)
74.88(19.64)

0.124

16.74(11.23)
30.76(12.24)
33.95(11.16)

20.52(11.90)
32.60(14.89)
35.45(15.08)

0.742

ตาราง 5 เปรียบเทียบ ICFที base line, 6 month แบ่ งเป็ น 3 ระดับ
ลักษณะทีศึกษา
d420 การเคลือนย้ ายตนเอง
เท่าเดิม
ดีขึน
แย่ลง
d450 การเดิน
เท่าเดิม
ดีขึน
แย่ลง
d465 การใช้ อุปกรณ์
เท่าเดิม
ดีขึน
แย่ลง

กลุ่มเยียมบ้ านใกล้ ชิด
จํานวน
ร้อยละ

กลุ่มควบคุม
จํานวน
ร้อยละ

p-value

3
16
0

15.79
84.21
0

5
15
0

25.00
75.00
0

0.695

2
16
1

10.53
84.21
5.26

4
16
0

20.00
80.00
0

0.661

1
9
1

9.09
81.82
9.09

2
9
0

18.18
81.82
0

1.000
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ตาราง 5 เปรียบเทียบ ICF ที base line, 6 month แบ่ งเป็ น 3 ระดับ (ต่ อ)
ลักษณะทีศึกษา
d510 การทําความสะอาดร่ างกาย
เท่าเดิม
ดีขึน
แย่ลง
d530 การดูแลกําจัดของเสีย
เท่าเดิม
ดีขึน
แย่ลง
d540 การแต่ งตัว
เท่าเดิม
ดีขึน
แย่ลง
d550 การรับประทานอาหาร
เท่าเดิม
ดีขึน
แย่ลง
d870 การพึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ
เท่าเดิม
ดีขึน
แย่ลง
d920 นันทนาการและกิจกรรมยามว่ าง
เท่าเดิม
ดีขึน
แย่ลง

กลุ่มเยียมบ้ านใกล้ ชิด
จํานวน
ร้ อยละ

กลุ่มควบคุม
จํานวน
ร้ อยละ

p-value

5
13
1

26.32
68.42
5.26

6
14
0

30.00
70.00
0

1.000

2
16
1

10.53
84.21
5.26

5
15
0

25.00
75.00
0

0.407

3
15
1

15.79
78.95
5.26

5
15
0

25.00
75.00
0

0.695

7
11
1

36.84
57.90
5.26

8
11
1

40.00
55.00
5.00

1.000

9
6
1

56.25
37.50
6.25

10
4
0

71.43
28.57
0

0.840

4
14
1

21.05
73.69
5.26

3
16
0

15.79
84.21
0

0.693
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การบริหารความเสี ยงในงานคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลกําแพงเพชร
Risk Mangement in Drug Inventory Services at Kamphaengphet Hospital
สมบูรณ์ เตชทวีทรัพย์, ภ.บ.*

Abstract
Medicines and medical supplies are the main cost of health services as a high priority. Under a limited
budget, it is essential to have an effective management of drug inventory. This research was a cross-sectional
descriptive study. The objective of this study was to perform risk management in drug inventory at several steps
including drug receiving, drug distribution, and drug storage. The scope of this study was to identify risks, and
assess the severity of the risks identified. Risks in work process were identified using a data collection form. Data
were collected from December 1, 2014 – March 31, 2015. A total of 40 pharmacist and staffs assessed the
severity of these risks. In addition, we evaluated the satisfaction level of 45 clients who were stakeholders in the
drug inventory.
The most common risk occurred in each procedure and the severity of risks were in the moderate to the
high level. In the procedure of receiving, requisitioning, distribution drugs and maintaining drug storage,
respectively. The risk is “the supplier did not attach the purchasing orders” (31.78%), whereas “substocks did not
identify reference numbers of the requisition” (7.10%) and “the supplier shipped broken products” (0.46%)
“incomplete delivery” (0.46%). The quality of inventory services was also assessed by the following indicators:
“distribution error at substocks” (0.27%); “unequal amount of drugs in computer database and stock” (0.61%);
“unequal amount of drugs in stock card and stock” (1.37%); “unequal amount of drugs in stock card and
computer database” (1.10%). The study found that there is no stock-out incident and no error in the drug
inventory record during the process of receiving drugs. Regarding the satisfaction, the substock personnel was
highly satisfied with the inventory services especially receiving the correct drugs. However, their satisfaction
level was low with respect to the quality of the waiting area. The overall satisfaction was rated in the high level.
The results of the inventory services quality and overall satisfaction, the study can conclude that the risks
identified in drug inventory services were in an acceptable level. However, to reduce the reaming risks, the
causes of risks still need to be identified continuously and resolved them appropriate. Risk management is a
potential improve the quality of work process to meet the standard of Hospital Accreditation and Re-accreditaion
in the further.
Key word : Drug Inventory, Substocks, Risk, Requisition
* เภสัชกรชํานาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทคัดย่อ
ยาและเวชภัณฑ์เป็ นต้นทุ นหลักของหน่ วยบริ การสาธารณสุ ขทีมี สัดส่ วนสู งเป็ นอันดับแรกของรายจ่าย
ภายใต้ภาวะงบประมาณอันจํากัดจึงจําเป็ นต้องมีการควบคุมงานคลังเวชภัณฑ์ทีมีประสิ ทธิ ภาพ การวิจยั ครังนี เป็ น
การวิจยั เชิ งพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ งแบบตัดขวาง เพือศึกษากระบวนการบริ หารความเสี ยงในงานคลัง
เวชภัณฑ์ในส่ วนของการตรวจรั บเวชภัณฑ์ การควบคุ มการเบิ กจ่ายเวชภัณฑ์ และการเก็บรั กษาเวชภัณฑ์ โดยมี
ขอบเขตศึกษาใน 2 ขันตอน คือการค้นหารวบรวมความเสี ยง และการประเมินระดับความรุ นแรงร่ วมกับความถีของ
ความเสี ยงทีเกิดขึน โดยในส่ วนของการค้นหาความเสี ยง จะทําการรวบรวมความเสี ยงโดยใช้แบบเก็บข้อมูลตาม
ขันตอนการปฏิบตั ิงานทีได้ศึกษาไว้โดยการศึกษาระหว่างวันที 1 ธันวาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 ในส่ วนของ
การประเมินระดับความรุ นแรง จะทํา โดยให้เภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 40 คน ประเมิ นโดยใช้แบบ
ประเมินระดับความรุ นแรงของความเสี ยงทีเกิดขึนระหว่างการปฏิบตั ิงาน และมีการประเมินระดับความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องกับงานคลังเวชภัณฑ์จาํ นวน 45 คน ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ
ผลการศึกษาพบความเสี ยงที เกิ ดขึ นสู งสุ ดและมี ระดับความรุ นแรงปานกลางถึ งมาก ณ ขันตอนการรั บ
เวชภัณฑ์เข้าคลัง การเบิกเวชภัณฑ์จากหน่ วยเบิก และการจัด-จ่ายเวชภัณฑ์ให้กบั หน่ วยเบิก ได้แก่ การทีผูข้ ายไม่
แนบใบสังซื อเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล ร้ อยละ 31.78 การทีหน่ วยเบิกไม่ระบุเลขทีอ้างอิงในใบเบิก ร้อยละ 7.10
และการทีผูข้ ายส่ งสิ นค้าในสภาพไม่สมบูรณ์ ร้ อยละ 0.46 ส่ งสิ นค้าไม่ครบ ร้ อยละ 0.46 ตามลําดับ ในส่ วนของ
ตัวชีวัดทางคลังเวชภัณฑ์ พบว่า อัตราการจ่ายเวชภัณฑ์ให้หน่วยเบิกผิด พบร้อยละ 0.27 อัตราความคลาดเคลือนของ
ยาคงคลัง เมือเทียบจํานวนเวชภัณฑ์ในคอมพิวเตอร์ กบั จํานวนคงคลัง เที ยบจํานวนเวชภัณฑ์ในสต๊อคการ์ ดกับ
จํานวนคงคลัง และเทียบจํานวนเวชภัณฑ์ในสต๊อคการ์ ดกับจํานวนในคอมพิวเตอร์ พบร้ อยละ 0.61 ร้อยละ 1.37
และร้อยละ 1.10 ตามลําดับ ส่ วนอัตรายาขาดคลัง และอัตราการรับยาเข้าคลังผิดไม่พบว่ามีความเสี ยงเกิดขึน สําหรับ
ตัวชี วัดทางด้านความพึงพอใจของบุคลากรทีมีต่องานคลังเวชภัณฑ์ พบว่ามีความพึงพอใจมากทีสุ ดในด้านความ
เชื อมันว่าจะได้รับเวชภัณฑ์ทีถูกต้อง แต่มีความพึงพอใจน้อยทีสุ ดในส่ วนของพืนทีรอรับเวชภัณฑ์ ซึ งเมือสรุ ปใน
ภาพรวมแล้ว พบว่าความพึงพอใจของบุคลากรอยูใ่ นระดับมาก
จากผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ ความเสี ยงทีเกิดขึน ณ งานคลังเวชภัณฑ์ จัดอยูใ่ นเกณฑ์ทีกําหนด เมือประเมิน
จากตัวชี วัดทางคลังเวชภัณฑ์และการประเมิ นความพึงพอใจของบุ คลากร แต่อย่างไรก็ตามเพือลดความเสี ยงที
เกิ ดขึ นและควบคุ มป้ องกันให้ค วามเสี ยงอยู่ในระดับ ที ยอมรับได้ จึงจําเป็ นจะต้องมีการทบทวนสาเหตุและหา
วิธีแก้ไขอย่า งต่ อเนื อง การที หน่ วยงานมี การบริ หารความเสี ยงที ดี จะเป็ นการช่ วยพัฒ นาระบบการทํางานให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานมีความน่ าเชื อถื อ เพือมุ่งสู่ การเยียมสํารวจในการต่ออายุการรับรองคุ ณภาพโรงพยาบาล
ต่อไป
คําสํ าคัญ : คลังเวชภัณฑ์ หน่วยเบิก ความเสี ยง ใบเบิก
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บทนํา
ยาและเวชภัณฑ์ เป็ นต้นทุนหลักของหน่วยบริ การสาธารณสุ ขทีมีสัดส่ วนสู งเป็ นอันดับสองรองจากค่าแรง
ภายใต้ภาวะงบประมาณทีมีจาํ กัด การบริ หารคลังยาและเวชภัณฑ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพจะทําให้มียาและเวชภัณฑ์ใน
ปริ มาณทีเพียงพอต่อการให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยและสนับสนุ นหน่วยบริ การต่างๆ งานคลังเวชภัณฑ์ประกอบด้วยระบบ
ย่อยต่างๆ ทัง การคัดเลือก การจัดหา การกระจาย และการใช้ ซึ งในแต่ละระบบจะต้องมีกระบวนการหรื อกิจกรรม
ปฏิ บตั ิ ทีชัดเจน อย่างไรก็ตามกระบวนการทํางานแต่ละกิ จกรรมนันย่อมมี ความเสี ยงที จะเกิ ดข้อผิดพลาดขึนได้
ดังนันการบริ หารความเสี ยงในงานคลังเวชภัณฑ์จึงมี ความจําเป็ นอย่างยิงในการลดปั ญหาดังกล่าว เพือให้หน่ วย
บริ ก ารและผูป้ ่ วยมีค วามมันใจว่า จะได้รับ ยาดี มี คุณ ภาพในปริ มาณที เพี ยงพออย่า งเหมาะสมกับความต้องการ
สอดคล้องกับมาตรการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารเวชภัณฑ์ ความเสี ยงทีเกิดขึนในงานคลังเวชภัณฑ์สามารถ
พบได้ในหลายรู ปแบบ ซึ งแต่ละรู ปแบบก่อให้เกิ ดผลกระทบในหลายด้าน เช่ น ปั ญหายาคงคลังไม่พอเบิกจ่ายจะ
ส่ งผลให้ขาดแคลนยาในการรักษาผูป้ ่ วย ในทางตรงกันข้ามการมียาค้างคลังยามากเกินจําเป็ น แม้จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชี วิตผูป้ ่ วยโดยตรง แต่ถือเป็ นภาระทางการเงินทีต้องเสี ยงบประมาณไปแทนทีจะนํามาบริ หารให้เกิ ดประโยชน์
อย่างคุม้ ค่า แต่อย่างไรก็ตามความเสี ยงดังกล่าวสามารถบริ หารจัดการให้นอ้ ยลงได้ หากมีการวางระบบป้ องกันทีดี
ซึ งการบริ หารความเสี ยงเป็ นกระบวนการหนึ งทีสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กับระบบควบคุ ม
ภายในและการตรวจสอบภายใน ได้กาํ หนดเป็ นแนวทางพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
โรงพยาบาลกําแพงเพชร เป็ นโรงพยาบาลทัวไป ขนาด 410 เตียง มีหน่ วยบริ การระดับรองในเครื อข่าย
33 แห่ง ได้แก่ รพ.สต. 28 แห่ง ศสม. 2 แห่ง ศูนย์บริ การสาธารณสุ ขเทศบาล 3 แห่ง ในปี 2557 มีผปู้ ่ วยมารับบริ การ
แบ่งเป็ นผูป้ ่ วยนอกเฉลี ย 1,464 ราย/วัน และผูป้ ่ วยในเฉลี ย 422 ราย/วัน มูลค่ายาและเวชภัณฑ์คงคลัง ณ วันที
30 กันยายน 2557 เป็ นเงิน 27,841,379.34 บาท งบประมาณในการจัดซื อยา และเวชภัณฑ์ปี 2558 เป็ นเงิน 181, 999,
554.92 บาท คิดเป็ นเป็ น 48.65% ของงบจัดซื อวัสดุทุกประเภท หากในงานคลังเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลมีความ
เสี ยงเกิดขึนแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามย่อมส่ งผลกระทบกับตัวผูป้ ่ วยและหน่วยบริ การได้ จากสภาพปั ญหาดังกล่าว
หากได้มีการศึกษาเกียวกับกระบวนการบริ หารความเสี ยงในงานคลังเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลกําแพงเพชร จะทํา
ให้เกิดการพัฒนางาน ให้เป็ นส่ วนหนึงของความมุ่งมันสู่ โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือค้นหาและรวบรวบความเสี ยงในงานคลังเวชภัณฑ์
2. เพือหาแนวทางการป้ องกันความเสี ยง และนํามาควบคุมความเสี ยง โดยวัดระดับความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ และผูร้ ับบริ การ
3. เพือประเมินระดับความรุ นแรง และอัตราความถีของความเสี ยงทีเกิดขึน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ในครังนีเป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา เพือค้นหาความเสี ยงและการจัดการกับความเสี ยงทีเกิดขึนใน
งานคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ช่วงระยะเวลาทีศึกษาตังแต่เดือนธันวาคม 2557
ถึง มีนาคม 2558
ประชากร คือ เจ้าหน้าทีกลุ่มงานเภสัชกรรม 40 คน ประเมินระดับความรุ นแรงของความเสี ยงทีเกิดขึน
ในงานคลังเวชภัณฑ์ เจ้าหน้าที งานคลังเวชภัณฑ์และเจ้าหน้าที นอกกลุ่มงานเภสัชกรรมทีเบิกเวชภัณฑ์ 45 คน
ประเมินระดับความพึงพอใจ
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เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) แบบเก็บข้อมูลเกี ยวกับลัก ษณะทัวไปของคลังและการทํา งานของคลังเวชภัณฑ์ซึ งจะเป็ นข้อมูล ที
เกิดขึนจากขันตอนการทํางานในคลังเวชภัณฑ์ ได้แก่ การรับเวชภัณฑ์จากผูข้ าย, การเบิกเวชภัณฑ์จากหน่ วยเบิก
ต่างๆ และการจัด-จ่ายเวชภัณฑ์ให้กบั หน่วยเบิก
2) แบบประเมินระดับความรุ นแรงของความเสี ยงทีเกิดขึนในงานคลังเวชภัณฑ์
3) แบบสอบถามเพือประเมินความพึงพอใจของหน่ วยเบิ ก(ผูร้ ับบริ การ) และของเจ้าหน้าทีในงานคลัง
เวชภัณฑ์(ผูใ้ ห้บริ การ)
กําหนดให้ ตัวเลขระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่ 1=ไม่พึงพอใจอย่างยิง 2=ไม่พึงพอใจ 3=เฉยๆ
4=พึงพอใจ 5=พึงพอใจอย่างยิง
ตัวเลขการประเมิ นความรุ นแรง 5 ระดับ ได้แก่ 1=ไม่ รุน แรง 2=รุ น แรงน้อย 3=รุ น แรงปานกลาง
4=รุ นแรงมาก 5=รุ นแรงมากทีสุ ด
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)
ผลดําเนินการวิจัย
แบ่งเป็ น 2 ตอน ได้แก่
1) การค้ นหาและรวบรวมความเสี ยงในงานคลังเวชภัณฑ์
ส่ วนที 1 : ลักษณะทัวไปของงานคลังเวชภัณฑ์ดงั ตารางที 1
ส่ วนที 2 : ข้อมูลเกียวกับการรับเวชภัณฑ์เข้าคลังเวชภัณฑ์ พบว่า ความเสี ยงมากทีสุ ดในขันตอนการรับ
เวชภัณฑ์เข้าคลังเวชภัณฑ์ ได้แก่ การทีบริ ษทั ผูข้ ายไม่ได้แนบใบสังซื อเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลมาด้วย ซึ งพบถึ ง
ร้อยละ 31.78 รองลงมา ได้แก่ การทีบริ ษทั ผูข้ ายไม่ได้แนบใบวิเคราะห์มากับสิ นค้า พบร้อยละ 7.37 การตรวจสอบ
จํานวนสิ นค้าไม่ตรงตามใบส่ งของพบร้อยละ 0.46 และสิ นค้าอยูใ่ นสภาพชํารุ ด พบร้อยละ 0.46 ตามลําดับ
ส่ วนที 3 : ข้อมูลเกียวกับการเบิกเวชภัณฑ์ออกจากคลังเวชภัณฑ์
ข้อมูลจากใบเบิกเวชภัณฑ์ พบว่า ขันตอนการเบิกเวชภัณฑ์ของหน่วยเบิก ไม่มีการระบุรหัสเวชภัณฑ์ พบ
ความเสี ยงสู งสุ ดถึงร้อยละ 48.39 รองลงมา ได้แก่ หน่วยเบิกไม่ได้ระบุหน่วยบรรจุของเวชภัณฑ์มาในแต่ละครังของ
การเบิก พบร้อยละ 12.26 กรณี หน่วยเบิกไม่ได้ระบุทีใบเบิกเวชภัณฑ์วา่ เป็ นการ “เบิก” หรื อ “คืน” พบร้อยละ 10.32
กรณี หน่วยเบิกไม่ระบุเลขทีใบเบิก พบร้อยละ 7.10
ข้อมูลจากการจัด-จ่ายเวชภัณฑ์ให้หน่วยเบิก พบว่า มีความเสี ยงเกิดขึนในทุกขันตอนของการลงข้อมูลการ
เบิก โดยความเสี ยงสู งสุ ดในด้านจํานวนของเวชภัณฑ์ในสต๊อคการ์ ดไม่ตรงกับจํานวนเวชภัณฑ์คงคลัง ร้อยละ 1.37
ในส่ วนของการจ่ายเวชภัณฑ์ให้กบั หน่วยเบิก ร้อยละ 0.27
ส่ วนที 4 : ข้อมูลเกียวกับความพึงพอใจของบุคลากรต่องานคลังเวชภัณฑ์ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจ
มากทีสุ ดในด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคลากรในคลังเวชภัณฑ์เมือหน่วยเบิกมีปัญหาในเรื องเกียวกับ
การติดต่อกับคลังเวชภัณฑ์ รองลงมา คือ ความมันใจว่าจะได้รับเวชภัณฑ์ทีถูกต้อง และมีความพึงพอใจน้อยทีสุ ด
คือ ด้านลักษณะของบริ เวณทีรอรับการเบิก -จ่ายเวชภัณฑ์ทีมีความคับแคบเกินไป ทําให้ไม่สะดวกในการเบิก-จ่าย
เวชภัณฑ์
เมือเปรี ยบเทียบความพึงพอใจระหว่างบุคลากรผูต้ อบแบบสอบถามที เป็ นหน่ วยเบิกและเจ้าหน้าที คลัง
เวชภัณฑ์ พบว่า ปั จจัยที มีผลต่อความพึงพอใจทีมี ความเห็ นไม่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 มีอยู่
3 ด้า น ได้แก่ ความสะอาดของบริ เ วณที รอรั บ เวชภัณฑ์ มนุ ษ ยสัม พันธ์ ของเจ้า หน้า ที คลัง เวชภัณ ฑ์ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคลากรในคลังเวชภัณฑ์ ดังตาราง 2
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ตาราง 1 ความเสี ยงทีเกิดขึนเกียวกับลักษณะทัวไปของงานคลังเวชภัณฑ์
ลักษณะทัวไป
ความเสียงทีเกิดขึน
1. สถานทีเก็บเวชภัณฑ์
มีความเสี ยงในด้านความคับแคบของสถานที ทําให้ไม่สะดวกในการทํางานเท่าทีควร
2. บริ เวณและลักษณะของชัน
มีความเสี ยงในด้านบริ เวณทีรับเวชภัณฑ์ เนืองจากอยูบ่ ริ เวณด้านหน้าทางเข้า ทําให้กีด
เก็บเวชภัณฑ์
ขวางการทํางานอืนๆ โดยเฉพาะในช่วงวันทีตรงกับหน่วยเบิกมารับเวชภัณฑ์ตามใบเบิก
3. อุปกรณ์ในบริ เวณทีทํางาน
ไม่มีความเสี ยงเกิดขึน
4. อุณหภูมิ
ไม่มีความเสี ยงเกิดขึน
5. ระบบระบายอากาศ
บริ เวณทีใช้เก็บเวชภัณฑ์ควรจะมีพดั ลมระบายอากาศทุกห้อง เพือช่วยระบบอากาศ
ภายในห้องมีการหมุนเวียน ลดการเกิดความชืน
6. คู่มือการเก็บรักษาเวชภัณฑ์
มีความเสี ยงเกิดขึนเนืองจากคู่มือการเก็บรักษาเวชภัณฑ์มีประโยชน์มาก เช่น กรณี ทียา
บางตัวจําเป็ นต้องมีการเก็บรักษาด้วยวิธีพิเศษ ถ้าผูท้ ีไม่รู้จาํ เป็ นต้องเป็ นผูร้ ับยาแล้วอาจจะ
เก็บไม่ถูกวิธี ซึงมีผลต่อสภาพความคงตัวของยา ทําให้ยาเสื อมคุณภาพเร็ วกว่าทีควรจะ
เป็ น
7. การจัดเก็บเวชภัณฑ์
กรณี ทีเวชภัณฑ์บางตัวทีจัดเรี ยงตามชือการค้า อาจเกิดปั ญหาได้ เช่น กรณี ชือของยาทีมี
ชือสามัญทางค้าและชือการค้าทีใกล้เคียงกันอาจทําให้หยิบผิดได้ หากจําเป็ นต้องใช้ยา
อย่างเร่ งด่วนอาจจะหาได้ยาก เนืองจากไม่รู้วา่ ยาจัดเก็บไว้บริ เวณใด นอกจากนีกรณี ชนั
วางเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอพบว่ามีการวางกับพืน ซึงถือว่ามีความเสี ยงเกิดขึนจากความชืน
บนพืน อาจทําให้เวชภัณฑ์เกิดการเสื อมสภาพได้
8. การแสดงวันหมดอายุ
ไม่มีความเสี ยงเกิดขึน
9. การป้ องกันการโจรกรรม
การไม่มีสญ
ั ญาณกันขโมย เนืองจากต้องผ่านห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยในก่อนถึงจะเข้าถึงส่วน
ของคลังได้ ถือเป็ นความเสี ยงในระดับหนึง เพราะหากมีการโจรกรรมเกิดขึนก็จะไม่มี
ใครทราบได้เลย เนืองจากไม่มีสญ
ั ญาณใดทีสามารถบอกเหตุได้ ต้องดูกล้องวงจรปิ ด
ย้อนหลังเท่านัน
10. การป้ องกันอัคคีภยั
ถึงแม้จะมีนายาดั
ํ บเพลิงหน้าทางเข้าคลังเวชภัณฑ์ หากทีอุบตั ิเหตุเกิดขึนในห้องทีอยูด่ า้ น
ในสุด อาจะช้าเกินไปในการจะนํานํายาดับเพลิงจากบริ เวณอืนมาใช้ ทําให้มีความเสี ยงที
จะเสี ยหายได้ ควรมีนายาดั
ํ บเพลิงกระจายไว้ให้ทวถึ
ั งในส่วนของห้องเก็บเวชภัณฑ์
มากกว่า 2 จุด นอกจากนีการทีไม่มีสญ
ั ญาณดักควัน อาจเกิดความเสี ยงการเตือนภัยกรณี
เกิดเหตุในเวลาทีไม่มีเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงานอยูไ่ ด้
11. การป้ องกันอุทกภัย
แม้จะยังไม่เคยมีอุทกภัยเกิดขึน แต่ควรจะจัดระบบป้ องกันไว้ เช่น จัดหาสถานทีที
สามารถขนย้ายเวชภัณฑ์ไปไว้ชวคราวได้
ั
หากมีอุทกภัยเกิดขึน นอกจากนีควรมีการจัดทํา
แผนป้ องกัน เนืองจากหากเกิดเหตุฉุกเฉิ นขึนอาจจะไม่รู้วา่ ควรจะทําอย่างไร เพราะยัง
ไม่ได้มีการเตรี ยมการเอาไว้
12. วิธีปฏิบตั ิงานในคลัง
การทีเจ้าหน้าทีในงานคลังเวชภัณฑ์นาํ สต๊อคการ์ดมาตัดทีโต๊ะทํางาน มีโอกาสเกิดความ
เสี ยงมากกว่าในบริ เวณทีเก็บ เช่น กรณี ทีมีเจ้าหน้าทีอีกคนต้องการตัดสต๊อคของยาตัว
เดียวกันแล้วยังหาสต๊อคการ์ดไม่พบ จึงนําของออกไปก่อนแล้วจําไว้วา่ จะมาตัดสต๊อค
ภายหลัง อาจจะลืมแล้วไม่ได้ตดั สต๊อคทําให้จาํ นวนของเวชภัณฑ์ในสต๊อคการ์ดผิดพลาด
ไปจากความเป็ นจริ ง หรื อการนําสต๊อคการ์ดออกจากบริ เวณทีเก็บหากเกิดการสูญหายก็
จะไม่รู้วา่ ขณะนันยอดคงคลังคงเหลืออยูเ่ ท่าไร
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ตาราง 2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในแต่ ละปัจจัยทีมีผลต่ อความพึงพอใจ
จนท.หน่ วยเบิก
ปัจจัยทีมีผลต่ อความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย
S.D.
ลักษณะของบริ เวณทีรอรับเวชภัณฑ์
3.33
.994
ความสะอาดของบริ เวณทีรอรับเวชภัณฑ์
4.13
.629
ระยะเวลาในการให้บริ การของเจ้าหน้าที
4.23
.626
ระยะเวลาในการรอรับเวชภัณฑ์
4.23
.817
ความครบถ้วนของเวชภัณฑ์ทีได้รับ
4.27
.740
มนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าทีคลังเวชภัณฑ์
4.03
.718
ความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าทีคลังเวชภัณฑ์
4.30
.535
กิริยาท่าทางของเจ้าหน้าทีคลังเวชภัณฑ์
4.23
.626
ความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคลากรในคลังเวชภัณฑ์
4.27
.583
ความมันใจในความถูกต้องของเวชภัณฑ์ทีได้รับ
4.30
.466
ความมันใจในจํานวนของเวชภัณฑ์ทีได้รับ
4.33
.479
ความมันใจว่าคลังเวชภัณฑ์มีเวชภัณฑ์เพียงพอตามความต้องการ
4.37
.490
ค่ าเฉลียรวม
4.17
.355
*P <.05
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จนท.คลังเวชภัณฑ์
ค่ าเฉลีย
S.D.
4.00
.756
3.80
.561
3.87
.352
3.60
.737
3.33
.724
3.73
.594
3.73
.594
3.53
.516
4.07
.258
3.93
.258
3.73
.458
3.73
.799
3.76
.279

P-value
.017*
.090
.042*
.015*
<0.001*
.170
.002*
.001*
.119
.002*
<0.001*
.002*
<0.001*

2) การประเมินระดับความรุ นแรงของความเสี ยงทีเกิดขึน
การนําข้อมูลความเสี ยงทีเกิดขึนในขันตอนการทํางานของคลังเวชภัณฑ์ทงหมด
ั
16 ความเสี ยง มาประเมิน
ความถีและความรุ นแรงของความเสี ยงทีเกิดขึน พบว่าส่ วนใหญ่จดั เป็ นระดับความรุ นแรงน้อย 9 ความเสี ยง ระดับ
ความรุ นแรงปานกลาง 3 ความเสี ยง ระดับความรุ นแรงมาก 4 ความเสี ยง ความเสี ยงในระดับรุ นแรงมาก พบ
4 ความเสี ยง ได้แก่ ผูข้ ายไม่แนบใบวิเคราะห์มากับสิ นค้า ร้ อยละ 7.37 สิ นค้าส่ งมาในสภาพชํารุ ด ร้ อยละ 0.46
คลังเวชภัณฑ์จ่ายจํานวนขาด ร้อยละ 0.19 คลังเวชภัณฑ์จ่ายรายการขาด ร้อยละ 0.04 ตามลําดับ ดังตาราง 3
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ตาราง 3 ความถีและระดับความรุนแรงของเสียงทีเกิดขึนในงานคลังเวชภัณฑ์
ความเสียงในขันตอนการทํางาน
ใบเบิกไม่ระบุรหัสเวชภัณฑ์
ผูข้ ายไม่แนบใบสังซือของโรงพยาบาลมากับสิ นค้า
ใบเบิกระบุหน่วยบรรจุไม่ถูกต้อง
ใบเบิกไม่ระบุวา่ เป็ นการ “เบิก” หรื อ “ส่งคืน”
ผูข้ ายไม่แนบใบวิเคราะห์มากับสิ นค้า
ไม่ระบุเลขทีใบเบิก/ใบส่งคืน
จํานวนในสต๊อคการ์ดไม่ตรงกับจํานวนคงคลัง
จํานวนในคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกับจํานวนในสต๊อคการ์ด
จํานวนในคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกับจํานวนคงคลัง
สิ นค้าทีส่งมาอยูใ่ นสภาพชํารุ ดไม่สมบูรณ์
สิ นค้าทีส่งไม่ครบตามใบส่งของ
คลังเวชภัณฑ์ลงข้อมูลการเบิกในสต๊อคการ์ดผิดพลาด
คลังเวชภัณฑ์จ่ายจํานวนขาด
คลังเวชภัณฑ์ลงข้อมูลการเบิกในคอมพิวเตอร์ผดิ พลาด
คลังเวชภัณฑ์จ่ายรายการขาด
คลังเวชภัณฑ์จ่ายจํานวนเกิน

ความเสียงทีเกิดขึน
(ร้ อยละ)
48.39
31.78
12.26
10.32
7.37
7.10
1.37
1.10
0.67
0.46
0.46
0.27
0.19
0.19
0.04
0.04

ระดับความรุนแรง
2
2
2
2
4
3
2
2
2
4
3
2
4
2
4
3

อภิปรายผลการวิจัย
ความเสี ยงที มี ความถี และระดับความรุ นแรงมาก ควรได้รับ การแก้ไขเป็ นอันดับ แรกตามแนวคิ ดของ
หลักการบริ หารความเสี ยง คือความเสี ยงในเรื องการระยะเวลาการส่ งสิ นค้าตามใบสังซื อ สําหรับความเสี ยงทีพบ
ความถีในการเกิดขึนบ่อยทีสุ ด ได้แก่ ความเสี ยงในขันตอนการเบิกเรื องใบเบิกไม่ระบุรหัสเวชภัณฑ์ ร้อยละ 48.39
และความเสี ยงในขันตอนรับเวชภัณฑ์เรื องผูข้ ายไม่แนบใบสังซื อมากับสิ นค้า ร้อยละ 31.78 โดยความเสี ยงทังสอง
เรื องจัดเป็ นความรุ นแรงระดับรุ นแรงน้อย แต่เนื องจากเกิดขึนบ่อย จึงถือเป็ นความเสี ยงระดับสู ง (ตามแนวคิดของ
Risk Matrix) ซึ งความเสี ยงทียอมรับไม่ได้ ต้องมีแผนปรับปรุ งให้อุบตั ิการณ์ลดลงอยูใ่ นระดับทียอมรับได้ จึงควร
ได้รับการแก้ไขเป็ นอันดับแรก
ความเสี ยงทีเกิดขึนในงานคลังเวชภัณฑ์มีทงหมด
ั
16 ความเสี ยง ซึ งแต่ละความเสี ยงในขันตอนการทํางาน
ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปแนวทางแก้ไข ดังนี
1. คลังเวชภัณฑ์ควรกําหนดแนวทางปฏิ บตั ิให้ผขู ้ ายแนบใบสังซื อ และใบวิเคราะห์มาทุ กครังที มีการส่ ง
เวชภัณฑ์ หากผูข้ ายไม่ได้แนบเอกสารมาด้วยสาเหตุ ใ ดก็ตาม อาจมี ระบบการเตื อนด้วยในการสังซื อเวชภัณฑ์
ครังถัดไป
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2. คลังเวชภัณฑ์ควรมีหนังสื อแจ้งเรื องการส่ งสิ นค้าชํารุ ดไม่สมบูรณ์ หรื อไม่ครบตามจํานวนในใบส่ งของ
และกําหนดการส่ งเวชภัณฑ์แก้ไขให้ถูกต้อง หากดําเนินการไม่ตามกําหนดอาจข้อสงวนสิ ทธิ ปรับหรื อยกเลิกการรับ
เวชภัณฑ์ดงั กล่าว
3. คลังเวชภัณฑ์ควรจัดทําเอกสารข้อมู ลรายการเวชภัณฑ์แจกจ่ายหน่ วยเบิกว่ามีรายการเวชภัณฑ์ รหัส
เวชภัณฑ์ ขนาดบรรจุ หน่ วยนับ เพือการเบิกแต่ละครังจะได้ระบุความต้องการพร้อมรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง
และปรับปรุ งเป็ นปั จจุบนั ทุกครังเมือมีการเปลียนแปลง
4. คลังเวชภัณฑ์ควรออกข้อกําหนดในการติดต่อส่ งใบเบิกเวชภัณฑ์ในแต่ละครังของรอบการเบิกว่าหน่วย
เบิกควรระบุขอ้ มูลทีเป็ นสาระสําคัญในใบเบิกอะไรบ้าง เพือลดปั ญหาและความเสี ยงทีอาจเกิ ดขึนในการทํางาน
ขันตอนนี
5. คลังเวชภัณฑ์ควรมีการลงข้อมูลทุกครังทีมีการรับ - จ่ายเวชภัณฑ์
6. คลังเวชภัณฑ์ควรเพิมระบบการตรวจสอบทีมี การรับ – จ่ายเวชภัณฑ์ทุกครัง เช่ น การสุ่ มในรอบเบิก
แต่ละครัง
7. หากพบปั ญหาควรรี บหาสาเหตุ และปรับปรุ งแนวทางการทํางาน เพือลดข้อผิดพลาดในครังต่อไป
ในการจัด การความเสี ยงตามแนวทางการบริ ห ารความเสี ยงของสถาบัน พัฒ นาและรั บ รองคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาล ได้กาํ หนดให้วิเคราะห์ความเสี ยงโดยจัดลําดับตาม Risk Matrix โดยกําหนดว่าความเสี ยงทีควรได้รับ
การแก้ไขก่อน ได้แก่ ความเสี ยงทีมีความถีน้อยถึงมากทีสุ ดและมีระดับความรุ นแรงมากทีสุ ด ความเสี ยงทีมีความถี
ปานกลางถึ งมากทีสุ ดและมีระดับความรุ นแรงมาก ความเสี ยงทีมีความถีมากทีสุ ดและมีระดับความรุ นแรงปาน
กลาง ซึ งจากความเสี ยงทีกล่าวมาทังหมดนี สรุ ปได้วา่ ความเสี ยงทีควรได้รับการแก้ปัญหาก่อน ได้แก่ การทีผูข้ ายไม่
แนบใบวิเคราะห์เวชภัณฑ์มากับสิ นค้า เนื องจากพบความถีร้อยละ 7.37 และจัดระดับความรุ นแรงในระดับรุ นแรง
มาก
ความเสี ยงทีควรได้รับการแก้ไขในลําดับรองลงมา คือ ความเสี ยงทีมีความถีน้อยและมีระดับความรุ นแรง
มากถึงมากทีสุ ด ความเสี ยงทีมีความถีปานกลางถึ งมากและมีระดับความรุ นแรงปานกลาง ความเสี ยงทีความถีมาก
และมี ระดับความรุ นแรงน้อย ซึ งได้แก่ หน่ วยเบิ กไม่ระบุรหัสเวชภัณฑ์ในใบเบิก/ไม่ระบุ เลขที อ้างอิงในใบเบิ ก
ผูข้ ายไม่แนบใบสังซื อของโรงพยาบาลมากับสิ นค้า/ส่ งสิ นค้าไม่ครบจํานวน/สภาพชํารุ ดไม่สมบูรณ์ คลังเวชภัณฑ์
จ่ายจํานวนเวชภัณฑ์ขาด/รายการไม่ครบ
นอกจากนีผูว้ จิ ยั ยังประเมินว่า ความเสี ยงทีเกิดจากข้อมูลในสต๊อคการ์ ด/ในคอมพิวเตอร์ /ในเวชภัณฑ์คงคลัง
ทีไม่ตรงกัน มีความเชื อมโยงในระบบการทํางาน แม้จะเป็ นเจ้าหน้าที ทํางานไม่ใช่ คนเดี ยวกัน แต่พบความเสี ยง
สู งสุ ดในขันตอนการจัด-จ่ายเวชภัณฑ์ให้กบั หน่วยเบิก และระดับความรุ นแรงน้อย แต่หากเกิดปั ญหาจากความเสี ยง
นี มี ความถี เพิมมากขึ น จะส่ งผลกระทบต่อระบบงานอื นหลายด้าน เช่ น ระบบการสังซื อเวชภัณฑ์ ซึ งต้องอาศัย
ข้อ มู ล จากคอมพิ ว เตอร์ และเวชภัณ ฑ์ ค งคลัง ซึ งข้อ มู ล ที ผิ ด พลาดคลาดเคลื อนอาจส่ ง ผลถึ ง ปั ญ หาเวชภัณ ฑ์
ขาดสต๊อค ทําให้เกิดปั ญหาต่อผูป้ ่ วยทีจําเป็ นต้องใช้เวชภัณฑ์ต่างๆในการรักษาพยาบาล
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ข้ อเสนอแนะ
1.องค์กรแต่ละแห่ งประกอบด้วยหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานจะมีขนตอนการทํ
ั
างานทีต่างกัน จึงควร
สํารวจขันตอนการทํางานของแต่ละหน่วยงานก่อนนําไปใช้ในการบริ หารความเสี ยง เพือให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานทําอยู่ และควรมีการพิจารณารายละเอียดของการทํางานในแต่ละหน่วยงานก่อนทีจะนําไปปรับใช้
2.การเก็บข้อมูลในแต่ละขันตอนการทํางาน ควรมี ผรู ้ ับผิดชอบแยกกัน เนื องจากการทํางานบางขันตอน
จะต้องทําไปพร้อมๆกันในระยะเวลาเดียวกัน ทําให้ผเู ้ ก็บข้อมูลทีเป็ นผูท้ าํ งานด้วยอาจเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน
3.การประเมินระดับความรุ นแรงของความเสี ยงใน ควรมีการคัดเลื อกผูม้ ีส่วนเกี ยวข้องกับการทํางานด้าน
คลังเวชภัณฑ์โดยตรง เพือเพิมความเชือมันของผลการประเมินทีได้
4.การประเมิ น ความพึ ง พอใจ ควรมี ก ารประเมิ น ในช่ ว งเวลาต่ า งๆ เพราะแต่ ล ะช่ ว งเวลาจะมี ปั จ จัย
สภาพแวดล้อม/บุคลากรต่างกัน และทําอย่างสมําเสมอเป็ นประจํา ครอบคลุมผูร้ ับบริ การทังภายในและภายนอก
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ อ.ดร.ภก.ศรั ณ ย์ กอสนาน กลุ่ ม วิ ช าเภสั ช กรรมสั ง คมแลการบริ ห าร คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิท ยาลัย หัวเฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ ที ให้ค าํ ปรึ ก ษาและแก้ไ ขข้อ บกพร่ องต่ า งๆ รวมถึ ง ข้อเสนอแนะที เป็ น
ประโยชน์ เพือให้การศึกษานีมีความสมบูรณ์ขึน
ขอขอบพระคุ ณ นายแพทย์พิ ชัย ศิ ริพ รพาณิ ช ย์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลกํา แพงเพชร, ภก.อํานวยพร
สัทธรรมพงศา หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ในฐานะผูบ้ งั คับบัญชา ที สนับสนุ นการทํารายงานการศึ กษานี และ
เภสัชกร เจ้าหน้าทีกลุ่มงานเภสัชกรรม และบุคลากรในโรงพยาบาลกําแพงเพชรทีให้ความร่ วมมือ เสี ยสละเวลาให้
ข้อมูลในการศึกษา จนสามารถเก็บข้อมูลได้สาํ เร็ จลุล่วงด้วยดี
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การพยาบาลผู้ป่วยทีได้ รับการผ่ าตัดมะเร็งส่ วนหัวของตับอ่อน (Whipple operation) : กรณีศึกษา
Nursing for patients undergoing Whipple operation : A case study
วีรวรรณ อุดมประภาทรัพย์, พย.ม.*

Abstract
Introduction : The Whipple operation or pancreatoduodenectomy is the surgical procedure to treat head of the
pancreatic cancer. The procedure is complex, time consuming and at high risk of complications. Between 2013 2015, there were 13 patients underwent Whipple operation at Kamphaengphet hospital. The perioperative nurses
should be highly skilled expertise. They should applied nursing process to perioperative nursing care for more
safety.
Objective :To study the nursing care process in the patient with head of the pancreas cancer.
Results :The case study of a 75 years-old Thai male patient who was admitted with epigastric pain, fatigue,
jaundice, loss of appetite and significant weight loss. His diagnosis was head of pancreatic cancer. He underwent
the Whipple operation. The nursing care process was applied perioperative nursing care. Result, the patient was a
safe and uncomplication from surgery.
Conclusions : The perioperative nurses must have highly skilled expertise in the nursing care process. The
process was aimed to assess the patient health status before surgery, to prepare proper surgical equipment, to
facilitate the surgical team to work more conveniently, to fix problems as they arise and to prevent complications
that can occur after surgery. The appropriate nursing care process was provided throughout the process of the
perioperative nursing care.
Keywords : Head of the pancreatic cancer surgery (Whipple operation), perioperative nursing care.

*

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ งานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทคัดย่อ
บทนํา : การผ่าตัดมะเร็ งส่ วนหัวของตับอ่อน เป็ นการผ่าตัดทางศัลยกรรมทัวไปทียุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลาใน
การผ่าตัดนาน มี โอกาสเสี ยงต่อภาวะแทรกซ้อนสู ง ปั จจุ บนั โรงพยาบาลกําแพงเพชร มี การผ่าตัดส่ วนหัวของ
ตับอ่อน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 จํานวน 13 ราย ดังนันพยาบาลห้องผ่าตัดจึงต้องมีทกั ษะความรู ้ความ
ชํานาญอย่างสู ง โดยนํากระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยทังก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด
ได้อย่างเหมาะสม เพือให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัย
วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาการให้การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็ งส่ วนหัวของตับอ่อน
ผลการศึกษา : กรณี ศึกษา ผูป้ ่ วยชายไทย อายุ 75 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดจุกท้องใต้ลินปี อ่อนเพลีย ตัวตา
เหลือง อุจจาระสี เหลือง เบืออาหาร นําหนักลด แพทย์วินิจฉัย CA head of pancreas ทําผ่าตัดมะเร็ งส่ วนหัวของ
ตับอ่อน (Whipple operation) ได้ให้การพยาบาลในระยะก่ อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด ผลลัพธ์ผูป้ ่ วย
ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด
สรุ ป : ดังนันพยาบาลห้องผ่าตัดต้องอาศัยทักษะความรู ้ความชํานาญอย่างสู งในการปฏิบตั ิการ มีการประเมินความ
พร้อมของผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด การเตรี ยมอุปกรณ์ในการผ่าตัด เพืออํานวยให้ทีมผ่าตัดสามารถทํางานได้สะดวก และ
แก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่วงที และมีการป้ องกันภาวะแทรกซ้อนทีอาจเกิดขึนได้หลังผ่าตัด เพือให้ผปู ้ ่ วยผ่าตัดปลอดภัย
โดยการใช้กระบวนการพยาบาลในการวางแผนให้การพยาบาลผูป้ ่ วยร่ วมกับทีมสุ ขภาพ ทังในระยะก่ อนผ่าตัด
ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด
คําสํ าคัญ : การผ่าตัดมะเร็ งส่ วนหัวของตับอ่อน การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด

บทนํา
การผ่าตัดมะเร็ งส่ วนหัวของตับอ่อน (Whipple operation) เป็ นการผ่าตัดส่ วนหัวของตับอ่อน ลําไส้เล็ก
ส่ วนต้น (Duodenum) ถุงนําดี ท่อนําดี และกระเพาะอาหารบางส่ วนออก จากนันศัลยแพทย์จะทําการเย็บต่อลําไส้
เข้ากับอวัยวะส่ วนที เหลื ออยู่ คือ ตับอ่อน กระเพาะอาหาร ท่อนําดี เพือสร้ างระบบทางเดิ นทางใหม่ทีสามารถ
ทํางานได้ตามปกติ ซึ งเป็ นการผ่าตัดทางศัลยกรรมทัวไปทียุ่งยากซับซ้อน และใช้ระยะเวลาในการทําผ่าตัดนาน
โดยผูป้ ่ วยที เป็ นมะเร็ งตับอ่อนเมื อเริ มเป็ นมักไม่มีอาการ แต่อาการมักเกิ ดหลังโรคลุ กลามแล้ว ผูป้ ่ วยมักมาพบ
แพทย์ดว้ ยอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปั สสาวะเข้ม อุจจาระซี ด คันตามตัว อาการรุ นแรงขึนเรื อยๆ ส่ วนใหญ่ปวด
ท้องตือๆ บริ เวณลินปี ร้าวทะลุ ไปกลางหลัง เบืออาหาร ผอมลง ท้องเสี ยถ่ายเหลว บางครังมีอาการอักเสบของเส้น
เลือดดําใต้ผิวหนังบ่อยครัง (Thrombophlebitis migrans) โดยไม่ทราบสาเหตุ หลังจากแพทย์ซกั ประวัติ อาการ
และการตรวจร่ างกายแล้ว จะทําการตรวจเพิมเติมโดยการทําอัลตราซาวด์ หรื อเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
เพือดูพยาธิ สภาพของตับอ่อน และตับเพราะมะเร็ งตับอ่อนกระจายไปตับได้สูง และอาจมีการตรวจเลือดเพือตรวจ
สารที เรี ยกว่า ซี อี เอ (CEA) หรื อ ซี เอ 19-9 (CA 19-9) หากอัลตราซาวด์ หรื อเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ พบมีกอ้ นเนื อ
ของตับอ่อน แพทย์มกั ทําการผ่าตัดเพือเอาก้อนเนือออก เพือการรักษา และเพือนําก้อนเนื อไปตรวจพิสูจน์ทางพยาธิ
วิทยา นอกจากนีจะมีการตรวจเลือดเพิมเติม ตรวจปั สสาวะ และภาพเอกซเรย์ปอด เพือดูสภาพร่ างกายผูป้ ่ วย และ
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ดูวา่ มีโรคแพร่ กระจายไปปอดและตับหรื อไม่ ซึงระยะของโรคมะเร็ งตับอ่อนมี 4 ระยะดังนี ระยะที 1 : ก้อนมะเร็ ง
ลุกลาม จํากัดอยูเ่ ฉพาะในตับอ่อน ระยะที 2 : ก้อนมะเร็ งลุกลามออกนอกตับอ่อน แต่ยงั ไม่ลุกลามเข้าเส้นประสาท
และ/หรื อหลอดเลือด ในช่องท้อง และ/หรื อ ลุกลามเข้าต่อมนําเหลืองรอบๆตับอ่อนแล้ว ระยะที 3 : โรคมะเร็ ง
ลุกลามเข้าสู่ เส้นประสาท และ/หรื อหลอดเลือดในช่องท้อง และระยะที 4 : โรคมะเร็ งแพร่ กระจายเข้ากระแสเลือด
(โลหิต) ไปยังอวัยวะต่างๆทัวร่ างกายทีพบบ่อย คือ ตับ ปอด และกระดูก ดังนัน การรักษามีหลายวิธีขึนอยูก่ บั ระยะ
ของมะเร็ ง 1,2
ในการรักษามะเร็ งตับอ่อน โดยการผ่าตัด มี 2 วิธี คือ 1) การผ่าตัดแบบหวังผลหายขาด (Curative resection)
เป็ นการเอาก้อนเนื อออกได้หมด ได้แก่ Whipple operation, Extra hepatic bile duct resection with cholecystectomy
with lymphadenectomy และการทําการต่อ Roux-en-Y hepaticojejunostomy หลังการผ่าตัด พบว่าอัตราการมีชีวิต
อยูไ่ ด้ใน 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20 และวิธีที 2) การผ่าตัดเพือประคองอาการ และบรรเทาอาการปวด (Palliative
resection) ซึ งมี 2 แบบ คือ แบบแรกจะเป็ นการเปลี ยนทางระบายนําดี ใ ห้ออกทางลํา ไส้ เล็กแทน (Palliative
billiative-enteric bypass) ซึ งการผ่าตัดนี อาจต้องใช้เวลาเป็ นสัปดาห์ในการฟื นตัว ข้อดี คือ ในขณะผ่าตัด สามารถ
ตัดเส้นประสาทที มาทีตับอ่อน ทําให้ลดอาการปวดลงได้ ส่ วนแบบทีสองเป็ นการใส่ ท่อเทียมผ่านการส่ องกล้อง
บริ เวณทีท่อนําดีรวมมาเปิ ดตรงลําไส้เล็กส่ วนต้น แต่มีบางครังนานไปทําให้ท่อนําดีตนั ได้ ซึ งต้องได้รับการเปลียน
ใส่ ท่อเทียมใหม่ ในปั จจุบนั การใส่ ท่อเทียมได้รับความนิ ยมมากเพือทดแทนการผ่าตัดเปลียนทางระบายนําดี จาก
การศึกษาพบว่า การผ่าตัดรักษาโดยการผ่าตัดนัน ถ้าไม่มีหลักฐานแสดงว่ามะเร็ งได้กระจายออกมานอกตัวตับอ่อน
(พบได้นอ้ ยมาก ยกเว้นมะเร็ งทีรู เปิ ดรวมของท่อทางเดินนําดีทีบริ เวณลําไส้เล็กส่ วนต้น (Ampulla) ควรทํา Radical
excision เช่น ถ้าเป็ นทีหัวตับอ่อนก็ทาํ Pancreatico - duodenectomy หรื อ Whipple operation ถ้าเป็ นทีตัวหรื อหางก็
ตัดตับอ่อนออกเกือบทังหมด แต่ถา้ มีการกระจายออกนอกตัวตับอ่อนแล้วก็ควรทํา Bypass เพือแก้ปัญหา Jaundice
และ Duodenum อุดตัน เช่น ต่อถุงนําดีกบั ลําไส้ (Cholecysto - jejunostomy) และทํา Gastro-enterostomy เป็ นต้น
สําหรับมะเร็ งที Ampulla นัน ถ้าผูป้ ่ วยไม่แข็งแรงพอทีจะทนการทําผ่าตัดใหญ่ก็อาจทํา Local excision โดยผ่าเข้า
ทางรอยเปิ ดที Duodenum การใช้รังสี รักษาหรื อยา Chemotherapy ระงับอาการปวดได้ในบางรายแต่ไม่ช่วยให้ผปู ้ ่ วย
มีชีวติ ยืนยาวขึน 1,2,3,4
ปั จจุบนั โรงพยาบาลกําแพงเพชร ได้มีการผ่าตัดมะเร็ งส่ วนหัวของตับอ่อน โดยสถิติผ่าตัดปี พ.ศ. 2556 - 2558
มีจาํ นวน 13 ราย 5,6,7 การพยาบาลผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัดมีวตั ถุ ประสงค์ทีสําคัญ คือ ผูป้ ่ วยได้รับการผ่าตัดอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และไม่เกิ ดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ซึ งพยาบาลห้องผ่าตัดเป็ นผูอ้ ยู่
ใกล้ชิ ด กับ ผูป้ ่ วยมากที สุ ด ในช่ ว งภาวะวิ ก ฤตดัง กล่ า ว จะต้อ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถ และความชํา นาญด้า น
การพยาบาล รวมทังมีความรู้ความเข้าใจขันตอนในการผ่าตัด ซึงต้องอาศัยทักษะความรู ้ความชํานาญอย่างสู งในการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลผ่าตัด มีการประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด การเตรี ยมอุปกรณ์ในการผ่าตัด เพืออํานวย
ความสะดวกให้ทีมผ่าตัดสามารถทํางานได้อย่างราบรื น รวดเร็ วและสามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆได้ทนั ท่วงที และมี
การป้ องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆทีอาจเกิ ดขึนได้หลังผ่าตัด เพือให้ผปู ้ ่ วยผ่าตัดปลอดภัย โดยการนํากระบวนการ
พยาบาล (Nursing process) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการปฏิบตั ิบนพืนฐานของทฤษฎีหรื อหลักฐานเชิ งประจักษ์มาใช้
ในการดูแลผูป้ ่ วย ทังก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม ภายใต้มาตรฐานการพยาบาลผ่าตัด
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โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นหลักให้บริ การแบบองค์รวม ซึงจะทําให้ผปู้ ่ วยได้รับการดูแลทีคลอบคลุม
ทังร่ างกาย จิตวิญญาณ และจิตสังคม 8,9,10
กรณีศึกษา
ผูป้ ่ วยชายไทย อายุ 75 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการ 1 เดือนปวดจุกท้องใต้ลินปี อ่อนเพลีย ตัวตาเหลือง
อุจจาระสี เหลื อง ปั ส สาวะสี เหลื อง เบืออาหาร นําหนักลด รั กษาที โรงพยาบาลชุ มชน แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ น
Obstructive jaundice จึงส่ งตัวมารักษาต่อทีโรงพยาบาลกําแพงเพชร ได้รับการทํา CT of upper abdomen พบ Distal
CBD obstruction และวินิจฉัย Primary pancreatic head CA ได้ทาํ การรักษาส่ องกล้องตรวจ และฉี ดสี เอกซเรย์
ท่อนําดี และท่อตับอ่อน และต่อมาได้ทาํ ผ่าตัดมะเร็ งส่ วนหัวของตับอ่อน (Whipple operation) ได้ให้การพยาบาล
ก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด ทังด้านร่ างกายและจิตใจ ผลลัพธ์ผปู ้ ่ วยปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจาก
การผ่าตัด รวมระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล 19 วัน
ปัญหาและข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาล
ระยะก่อนผ่าตัด
ปัญหา : ผูป้ ่ วยจะมีความวิตกกังวลและกลัวเกียวกับการผ่าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน : ผูป้ ่ วยมีสีหน้าวิตกกังวล บอกกลัวการผ่าตัด จากประวัติไม่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน
บ่นนอนไม่หลับ
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : ลดความวิตกกังวลและความกลัวเกียวกับการผ่าตัด และมีความรู ้ ความเข้าใจ
สามารถปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องทุกระยะการผ่าตัด มีความพร้อมทังร่ างกายและจิตใจก่อนผ่าตัด
เกณฑ์ การประเมินผล : ผูป้ ่ วยคลายความวิตกกังวล ให้ความร่ วมมือเกียวกับการผ่าตัด
กิจกรรมการพยาบาล :
การเตรียมด้ านจิตใจ
1. ติดตามเยียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด 1วัน ทักทายผูป้ ่ วยโดยการเรี ยกชือ แนะนําตนเองและสถานทีปฏิบตั ิงาน
2. ชีแจงวัตถุประสงค์การเยียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด เพือลดความวิตกกังวล และให้คาํ แนะนําการปฏิบตั ิตวั ก่อน
ผ่าตัด
3. อธิ บายถึงขันตอนการผ่าตัด โดยผูป้ ่ วยจะได้รับการดูแลจากแพทย์ และพยาบาลอย่างใกล้ชิด
4.ให้คาํ แนะนําข้อมูลเกียวกับสถานที บรรยากาศสิ งแวดล้อมในห้องผ่าตัด และสภาพผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด เช่น
อาการปวดแผลหลังผ่าตัด สายท่อระบายต่างๆ ออกจากช่องท้องเพือระบายเลือด และนําเหลืองต่างๆ ออกจากแผล
การใส่ ส ายสวนคาทางจมู ก เพื อระบายนําย่อยต่ า งๆ จากกระเพาะอาหาร การงดนําและอาการหลังการผ่า ตัด
การได้รับสารนําทางหลอดเลือดดําจนกว่าแพทย์จะให้รับประทานอาหารได้
5. สังเกตการแสดง ท่าทาง คําพูด อารมณ์ของผูป้ ่ วย ตลอดจนความผิดปกติทางด้านร่ างกาย
6. เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วยสอบถามข้อสงสัยและได้ระบายความรู้สึก โดยตอบข้อซักถามของผูป้ ่ วยด้วยท่าที
นุ่ มนวล ใช้ภาษาทีเข้าใจง่าย อยู่ในขอบเขตหน้าทีทีสามารถตอบได้ และตังใจฟั งการระบายความรู ้ สึกของผูป้ ่ วย
อย่างเต็มใจ และเห็นใจ
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การเตรียมด้ านร่ างกาย
1. พยาบาลประจําหอผูป้ ่ วยจะมาแจ้งให้ผปู ้ ่ วยงดนําและอาหารหลังเทียงคืน
2. การดูแลความสะอาดร่ างกาย อาบนํา สระผมสวมใส่ เสื อผ้าทีสะอาดก่อนไปห้องผ่าตัด
3. การถอดฟันปลอม และเครื องประดับต่างๆ
4. การเซ็นต์ยนิ ยอมผ่าตัด
การประเมินผล :
ผูป้ ่ วยคลายความกังวล สี หน้าแจ่มใส ให้ความร่ วมมือ เข้าใจเหตุผลของการผ่าตัด
ระยะขณะผ่าตัด
ปัญหาที 1 : เสี ยงต่อภาวะ Hypovolumic shock จากการเสี ยเลือดขณะผ่าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน : เป็ นการผ่าตัดใหญ่มี Trauma ต่อเนือเยือและอวัยวะทีสําคัญหลายระบบ
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : เพือให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะ Hypovolumic shock จากการเสี ยเลือด
เกณฑ์ การประเมินผล : การผ่าตัดมีการสู ญเสี ยเลือดได้ในภาวะทีสัญญาณชีพไม่เปลียนแปลง
กิจกรรมการพยาบาล :
1. ศึกษาขันตอนการผ่าตัด และจัดเตรี ยมเครื องมืออุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน รวมถึงเลือกใช้เครื องมือได้
เหมาะสมกับขันตอนการผ่าตัด เพือให้การผ่าตัดเป็ นไปอย่างราบรื น
2. ประสานงานกับวิสัญญี ในการประเมินสัญญาณชีพ และเฝ้ าระวังการเปลียนแปลงทุก 5 นาที
3. จัดเตรี ยมทีมเสริ ม เมือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด การสู ญเสี ยเลือดขณะผ่าตัด เฝ้ าระวังและ
ประเมินภาวะการณ์ตลอดเวลาเพือคอยให้ความช่วยเหลือหรื อตัดสิ นใจใช้เครื องมือหรื ออุปกรณ์เพือป้ องกันและ
แก้ไขภาวะวิกฤติ
4. พยาบาลช่วยแพทย์ สังเกตดูจุดเลือดออกใน Field ผ่าตัด ตลอดจนช่วยแพทย์ในการ Stop bleeding
5. บันทึกความสมดุลของปริ มาณนําเข้าออก รวมถึงการสู ญเสี ยเลือด
การประเมินผล
ผูป้ ่ วยสู ญเสี ยเลือดปริ มาณ 650 ซี ซี ระหว่างผ่าตัดเจาะ Hb 8.5% ได้ให้ PRC 1 ยูนิต Hb หลังเลือดหมด
เท่ากับ 10.6% สัญญาณชีพไม่เปลียนแปลง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด
ปัญหาที 2 : มีโอกาสเกิดภาวะ Hypothermia
ข้ อมูลสนับสนุ น : เป็ นการผ่าตัดใหญ่และอาจมีการเสี ยเลื อดมากขณะผ่าตัดได้ ซึ งการเสี ยเลือดทําให้
อุณหภูมิร่างกายลดตําลงอย่างรวดเร็ ว อีกทังการผ่าตัดใช้เวลาผ่าตัดนาน 6-8 ชัวโมง และห้องผ่าตัดเป็ นห้องแอร์
อุณหภูมิในห้องผ่าตัดเย็น
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : เพือรักษาสภาวะอุณหภูมิร่างกายให้อยูใ่ นระดับปกติ
เเกณฑ์ การประเมินผล : ผูป้ ่ วยไม่มีภาวะ Hypothermia เช่น ปลายมือปลายเท้าเขียว
กิจกรรมการพยาบาล :
1. ควบคุมอุณหภูมิหอ้ งให้อยูร่ ะหว่าง 23-25 องศาเซลเซียส
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2. ดูแลคลุมผ้าให้ผปู ้ ่ วยในระยะก่อนผ่าตัดและเปิ ดเฉพาะส่ วนทีต้องทําผ่าตัด
3. ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายผูป้ ่ วยโดยการห่มผ้าหรื อใช้ Warmer
4. ดูแลให้ผา้ ทีปูรองตัวผูป้ ่ วยแห้งอยูเ่ สมอ
5. ใช้สารนําอุ่นล้างช่องท้อง เปลียนผ้าทีคลุมผูป้ ่ วยซึ งเปี ยกจากการใช้สารนําล้างช่องท้อง
6. ประเมินสภาพผิวหนังของผูป้ ่ วยว่ามีภาวะ Hypothermia หรื อไม่ เช่น ผิวหนังเย็น ปลายมือปลายเท้าเขียว
การประเมินผล : ผูป้ ่ วยไม่มีผวิ หนังเย็น ไม่มีปลายมือปลายเท้าเขียว
ปัญหาที 3 : มีโอกาสเกิดภาวะติดเชือจากการผ่าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน :
- เนื องจากผิวหนังเป็ นทีอยูข่ องแบคทีเรี ยพวก Staphylococcus aureus species
- เนืองจากการผ่าตัดมีการสัมผัสกับ mucosa ของ Stomach และอาจมีการปนเปื อนของ Content
ออกมาที field ผ่าตัดได้
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : ป้ องกันการติดเชื อแผลผ่าตัด
เกณฑ์ การประเมินผล : ผูป้ ่ วยไม่มีการติดเชื อแผลผ่าตัด ในระยะหลังผ่าตัด ไม่มีไข้สูง
กิจกรรมการพยาบาล :
1. ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการพยาบาลผ่าตัดโดยใช้หลัก Aseptic technique และ Sterile technique
2. ประเมินสภาพผิวหนังของผูป้ ่ วยว่ามีสิงผิดปกติ เช่น ผืนแดง ตุ่มหนอง หรื อบาดแผลหรื อไม่
3. ทําความสะอาดผิวหนังด้วยนํายาฆ่าเชือ ตามมาตรฐานการทําความสะอาดผิวหนังก่อนผ่าตัด
4. การปูผา้ ผ่าตัดปราศจากเชื อให้ถูกต้อง โดยเปิ ดเฉพาะส่ วนทีจะลงมีดผ่าตัดเท่านัน
5. ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาของแพทย์
การประเมินผล : แผลผ่าตัดไม่อกั เสบ บวม แดง ผูป้ ่ วยไม่มีไข้
ปัญหาที 4 : เสี ยงต่ออุบตั ิเหตุจากการเคลือนย้าย การใช้เครื องจีไฟฟ้ า
ข้ อมูลสนับสนุน :
- ผูป้ ่ วยได้รับยาสลบ ก่อนการเคลือนย้ายจากเตียงผ่าตัด ฤทธิของยาสลบยังไม่หมด
- การติด Electric plate ของเครื องจี ไฟฟ้ าถ้าไม่แนบสนิ ททังแผ่น จะทําให้เกิดการไหม้ของผิวหนังบริ เวณนันได้
วัตถุประสงค์ การพยาบาล :
- ป้ องกันการอุบตั ิเหตุทีเกิดจากการตกตียงผ่าตัดของผูป้ ่ วย
- เพือป้ องกันการพองไหม้ของผิวหนังบริ เวณทีติดแผ่นสื อนําไฟฟ้ า
เกณฑ์ การประเมินผล : ผูป้ ่ วยไม่ตกเตียงผ่าตัด และบริ เวณผิวหนังทีติดแผ่นสื อนําไฟฟ้ าไม่พองไหม้
กิจกรรมการพยาบาล :
1. ใช้ Safety belt รัดตัวผูป้ ่ วยติดกับเตียงผ่าตัด
2. ประเมินสภาพผิวหนังบริ เวณทีจะติดแผ่นสื อนําไฟฟ้ า และวางแผ่นสื อนําไฟฟ้ าอย่างถูกต้องเหมาะสม มี
หลักในการวางแผ่นสื อ คือ วางในส่ วนทีมีกล้ามเนื อ วางในส่ วนทีไม่มีขนหรื อขนน้อยทีสุ ด วางในส่ วนทีแห้ง
ป้ องกันการเปี ยกนําจากการทําผ่าตัดได้ วางให้ใกล้บริ เวณทีทําผ่าตัดทีสุ ด แลไม่วางบนปุ่ มกระดูกต่างๆ
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3. การติดแผ่นสื อนําไฟฟ้ าให้แนบสนิทกับผิวหนังของผูป้ ่ วย
4. ระมัดระวังไม่ให้ผิวหนังผูป้ ่ วยสัมผัสกับโลหะ เช่น เตียง
5. ตรวจสอบการการพองไหม้บริ เวณผิวหนังส่ วนทีวางแผ่นสื อ และลงบันทึกลักษณะผิวหนัง
6. ขณะเคลือนย้ายผูป้ ่ วยลงจากตียงผ่าตัดไปยังเปลนอนใช้แผ่น Pad slide ช่วยเคลือนย้าย และเคลือนย้าย
ด้วยความนุ่มนวล
7. ระมัดระวังสารระบายต่างๆทีติดมากับตัวผูป้ ่ วยไม่ให้เลือนหลุด และอยูใ่ นสภาพทีเหมาะสม
การประเมินผลการพยาบาล :
- ไม่มีอุบตั ิเหตุการตกเตียง ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการเคลือนย้าย
- ผิวหนังผูป้ ่ วยไม่พองไหม้จากการใช้เครื องจีไฟฟ้ า
การพยาบาลผู้ป่วยระยะหลังผ่ าตัด
ปัญหา : ผูป้ ่ วยไม่สุขสบายเนืองจากปวดแผลผ่าตัด
ข้ อมู ลสนั บสนุ น : เนื อเยือของร่ างกายถู กทําลายหรื อได้รับความชอกชําจากการผ่าตัดและระยะความ
เจ็บปวดจะสู งสุ ดในระยะหลังผ่าตัด 30 ชัวโมงแรก
วัตถุประสงค์ การพยาบาล เพือบรรเทาอาการปวดแผล
กิจกรรมการพยาบาล :
1. อธิบายให้ผปู้ ่ วยทราบสาเหตุของความปวดแผลผ่าตัด และแผนการรักษาของแพทย์
2. แนะนําให้ผปู้ ่ วยหายใจเข้า-ออก ลึก ๆ ยาว ๆ เมือปวดแผลผ่าตัด
3. จัดให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นท่า Semi-fowler’s position เพือลดความตึงตัวของกล้ามเนือ บรรเทาอาการปวดได้
4. ขจัดสิ งทีอาจทําให้เกิดอาการปวดแผลมากขึน แนะนําให้ผปู ้ ่ วยใช้มือประคองแผลเวลาไอ เวลา
เคลือนไหว และระมัดระวังสายระบาลต่างๆไม่ให้ดึงรัง
5. ให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษาของแพทย์ และติดตามอาการปวดแผลหลังได้รับยา
การประเมินผลการพยาบาล : ผูป้ ่ วยปวดแผลพอทน นอนพักได้
บทสรุ ป
จากกรณี ศึกษาผูป้ ่ วยทีได้รับการผ่าตัดส่ วนหัวของมะเร็ งตับอ่อน ซึ งเป็ นการผ่าตัดทางศัลยกรรมทัวไป
ทียุ่งยากซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดนาน มีโอกาสเสี ยงต่อภาวะแทรกซ้อนสู งต่อทุกระบบของร่ างกาย
ในฐานะบทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัดจึงต้องอาศัยทักษะความรู ้ ความชํานาญอย่างสู งในการปฏิ บตั ิการ เช่น ใน
การประเมินสภาพความพร้ อมของผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด การเตรี ยมอุปกรณ์ในการผ่าตัดทีพร้อมและเหมาะสมเมือผ่าน
เข้าอวัยวะทีสํา คัญที ต้องระวัง เป็ นพิ เ ศษ เพืออํานวยให้ทีมผ่าตัดสามารถทํางานได้ส ะดวก และแก้ไ ขปั ญหาได้
ทัน ท่ ว งที และมี ก ารป้ องกัน ภาวะแทรกซ้ อ นที อาจเกิ ด ขึ นได้ห ลัง ผ่ า ตัด ผู ้ป่ วยผ่ า ตัด ปลอดภัย โดยการใช้
กระบวนการพยาบาลในการวางแผนให้การพยาบาลผูป้ ่ วยร่ วมกับทีมสุ ขภาพ ทังในระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและ
หลัง ผ่า ตัด เพื อให้ ผูป้ ่ วยผ่า นพ้น ระยะวิก ฤต เจ็บป่ วยทุ ก ข์ทรมานจากโรค และสามารถกลับ มาดู แลตนเองได้
ตามปกติ
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การลดระยะเวลาการส่ งผู้ป่วย STEMI ไปทําการสวนหัวใจ
ภายหลังรักษาด้ วยยาละลายลิมเลือดไม่ สําเร็จ
Reduction Transferred time of STEMI patients to perform Primary
Cutaneous Intervention after failed thrombolytic therapy
วงษ์จนั ทร์ ชัยชลทรัพย์, ป.พ.ส.*

Abstract
Introduction : Kamphaeng Phet hospital develops a capability to treat cardiovascular disease especially
ST-elevated myocardial infarction (STEMI). We found twenty-four percentage of STEMI patients need to
performthe primary cutaneous intervention (PCI) after failed thrombolytic therapy but delayed transferred time
was the problem.
Objective : To develop the transferred system and study the outcome of reduction in transferred time of STEMI
patients to perform PCI after failed thrombolytic therapy.
Material and Methods : This a research and development conducted in 10 registered nurses who have
experience at least five years and 102 STEMI patients who failed thrombolytic therapy that were classified into
two groups (before-after intervention). The research tools were group discussion guideline, evaluation form of
transferred system by lean concept and the patient’s medical record. The methodology was categorized into
3phases – 1) situation analysis 2) development of transferred system by lean concept and 3) outcome analysis.
Data were analyzed using content analysis, percentage, mean and standard deviation. The Wilcoxon Rank Sum
test and Sign Rank test were used to compare the results between two groups.
Results : The transferred system composed of the transferred system preparation byusing a) SBAR
communication through social networks, b) 3 parallel job assignments and c) transferred time guarantee. During
transfer, emphasize the nurse to use guideline for STEMI patients care. And post- transferred evaluation. The
outcome of reduction transferred time effectiveness evaluated by registered nursed showed high level, high
satisfaction and reduced the transferred time. This transferred systemwas reduced from 112 minutes to 53
minutes with statistically significant (p = 0.013). The mortality, heart failure occurrence and recurrence of
coronary stenosis rate was reduced from 13.7, 27.5 and 11.8 percent to 9.8, 21.6 and 5.9 percent respectively, but
non-statistically significant.
Conclusion : The development of transferred system by lean concept showed effectiveness of reduction in
transferred time with high level satisfaction of patients and medical care providers.
Keywords : primary cutaneous intervention,failed thrombolytic therapy, lean
* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทคัดย่อ
บทนํา : โรงพยาบาลกําแพงเพชรพัฒนาศักยภาพในการรักษาผูป้ ่ วยทางโรคหลอดเลือดและหัวใจ ร้อยละ 24 ของ
ผูป้ ่ วย STEMI ทีรักษาด้วยยาละลายลิมเลือดไม่สาํ เร็ จต้องส่ งไปสวนหัวใจ แต่พบว่ามีความล่าช้าในการส่ งต่อผูป้ ่ วย
กลุ่มนี
วัตถุประสงค์ : พัฒนาและศึกษาผลลัพธ์ของการลดระยะเวลาการส่ งผูป้ ่ วย STEMI ไปทําการสวนหัวใจ
วิธีการวิจัย : เป็ นการวิจยั และพัฒนา กลุ่ มศึ ก ษาแบ่งเป็ น พยาบาลวิช าชี พที มี ประสบการณ์ 5 ปี ขึ นไป จํานวน
10 คน และผูป้ ่ วย STEMI ทีรักษาด้วยยาละลายลิมเลือดไม่สําเร็ จ แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมและทดลอง กลุ่มละ 51 คน
ดําเนิ นการ 3 ระยะ คื อ วิเคราะห์ สถานการณ์ พัฒนารู ปแบบการส่ ง ผูป้ ่ วยตามแนวคิ ดลี น และประเมิ นผลลัพ ธ์
เครื องมื อประกอบด้วย แนวทางการสนทนากลุ่ ม แบบประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บตั ิ การส่ งต่อ และแบบ
บันทึ ก ข้อมู ล ผูป้ ่ วยวิ เคราะห์ ข ้อมู ล ด้ว ยการวิเ คราะห์ เ ชิ งเนื อหา ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี ย และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน
เปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มด้วย Wilcoxon Rank Sum test และ Sign Rank test
ผลการวิจัย : รู ปแบบการส่ งต่อทีพัฒนาขึน ประกอบด้วย การเตรี ยมการส่ งต่อโดยใช้ SBAR ผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ใช้การทํางานคู่ขนานมอบหมายเป็ น 3 งาน ประกันเวลาในขันตอนสําคัญ ระหว่างส่ งต่อดูแลตามแนว
ทางการดูแลผูป้ ่ วย STEMI และติดตามประเมินผลหลังการส่ งต่อ พยาบาลมีความเห็ นว่า ประสิ ทธิ ผลของการ
ปฏิ บตั ิ การส่ งต่อตามแนวคิ ดลี นอยู่ในระดับมากเกิ ดความพึงพอใจ ลดความสู ญเปล่ า และลดระยะเวลาได้ โดย
ระยะเวลาในการเตรี ยมการส่ งต่อลดลงจาก 112 นาที เหลือ 53 นาที อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.013) อัตรา
การตาย การเกิ ดภาวะหัวใจล้มเหลว และการเกิ ดหลอดเลื อดหัวใจตีบซําลดลงจากร้ อยละ 13.7,27.5 และ11.8
เหลือร้อยละ 9.8, 21.6 และ 5.9 ตามลําดับ แต่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
สรุ ป : การส่ งต่อผูป้ ่ วยตามแนวคิดลีน สามารถลดระยะเวลา ลดความสู ญเปล่า และสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูป้ ่ วย
และพยาบาลได้
คําสํ าคัญ : การสวนหัวใจภายหลังรักษาด้วยยาละลายลิมเลือดไม่สาํ เร็ จ แนวคิดการจัดการแบบลีน

บทนํา
ภาวะกล้ามเนื อหัวใจตายเฉี ยบพลันชนิ ด STEMI เป็ นปั ญหาสําคัญ และเป็ นโรคทีมีอตั ราการตายสู งใน
ประเทศไทย การวินิจฉัยรักษาที แน่ นอน และรวดเร็ ว จึ งเป็ นสิ งสําคัญที จะช่ วยลดอัตราการตายของผูป้ ่ วยได้
การดูแลรักษาทีดีทีสุ ด คือ การทําให้หลอดเลือดหัวใจทีตีบสามารถมีเลือดไหลเวียนได้ในเวลาทีเร็ วทีสุ ด ซึ งอาจให้
ยาละลายลิมเลื อด หรื อสวนหัวใจขยายหลอดเลื อดด้วยบอลลูน1 AHA Guideline 2013 แนะนําว่า ผูป้ ่ วย STEMI
ทีมาโรงพยาบาลภายใน 12 ชัวโมงนับจากเริ มมีอาการ หากไม่สามารถส่ งผูป้ ่ วยไปทําสวนหัวใจได้ภายใน 120 นาที
นับแต่ผปู ้ ่ วยไปถึงโรงพยาบาลแรกทีเข้ารับการรักษา แนะนําให้เลือกใช้ยาในการละลายลิมเลือดหากไม่มีขอ้ บ่งห้าม
โดยเป้ าหมายของการให้ยาละลายลิมเลือดควรได้รับภายใน 30 นาทีนบั แต่มาถึงโรงพยาบาล2
การประเมินความสําเร็ จของการรักษาด้วยยาละลายลิมเลือด ปั จจุบนั ใช้การติดตาม EKG 12 leads ภายหลัง
เริ มให้ยาละลายลิมเลือด 90 นาที หาก EKG แสดง ST segment ลดตําลงน้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่ายังไม่สามารถ
เปิ ดหลอดเลื อดหัวใจที ตีบให้เลื อดกลับมาไหลเวียนเป็ นปกติ ได้ พบอุ บตั ิ การณ์ การรั กษาด้วยยาละลายลิ มเลื อด
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ไม่สําเร็ จ พบเฉลี ยร้ อยละ 30 ซึ งเพิมความเสี ยงของการเสี ยชี วิตในระยะแรก (4-6 สัปดาห์) มากขึน และทําให้
การทํางานของหัวใจห้องล่างซ้ายผิดปกติอย่างมาก โดยพบอัตราการตายในระยะแรกประมาณร้อยละ 16-204 จึง
ควรพิจารณาส่ งผูป้ ่ วยต่อไปโรงพยาบาลที ทําการสวนหัวใจได้โดยเร็ วทีสุ ด3 แต่หลักฐานปั จจุ บนั ยังสรุ ปไม่ได้
ถึงเวลาทีเหมาะสมในการสวนหัวใจภายหลังรักษาด้วยยาละลายลิมเลือด จากการศึกษาการสวนหัวใจด้วยบอลลูน
ภายใน 12 ชัวโมงหลังเกิดอาการ ในผูป้ ่ วย STEMI ภายหลังรักษาด้วยยาละลายลิมเลือด พบว่า มีประโยชน์ในด้าน
การลดการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบซํา ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามระยะเวลาทีใช้ในการส่ งต่อผูป้ ่ วย
ต้องเร็ วทีสุ ดเท่าทีสามารถทําได้ เพือจํากัดการขยายวงกว้างของพืนทีการตายของกล้ามเนือหัวใจให้นอ้ ยทีสุ ด2
โรงพยาบาลกําแพงเพชร มีศกั ยภาพในการรักษาผูป้ ่ วย STEMI ด้วยการให้ยาละลายลิมเลือด โดยมีห้อง
ผูป้ ่ วยหนักอายุรกรรมเป็ นหน่วยงานหลักทีรองรับผูป้ ่ วยในภาวะวิกฤต จากสถิติปี 2553-2555 พบมีผปู้ ่ วย STEMI
ทีเข้ารับการรักษาทีโรงพยาบาลกําแพงเพชรเฉลียปี ละ 110 ราย ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิมเลือดเฉลียร้อยละ
71.7 ในจํานวนนีมีผปู ้ ่ วยทีหลอดเลือดไม่เปิ ดหลังให้การรักษาด้วยยาละลายลิมเลือด 90 นาทีคิดเป็ นร้อยละ 245 โดย
มีระบบการปรึ กษาและส่ งต่อข้อมูลผูป้ ่ วยทางโทรศัพท์และโทรสาร แต่ค่อนข้างมีปัญหาเรื องระบบส่ งต่อทีล่าช้า
ใช้เวลาในการเตรี ยมการส่ งต่อเฉลีย 2 ชัวโมง 25 นาที นับแต่โรงพยาบาลแม่ข่ายรับดูแลผูป้ ่ วยจนกระทังรถฉุ กเฉิ น
เคลือนออกจากโรงพยาบาล ซึ งอาจส่ งผลกระทบต่อผูป้ ่ วยทําให้มีอาการทรุ ดลงและเสี ยชีวติ ได้
แนวคิดการจัดการแบบลีนของวอแม็กและโจนส์ เป็ นเครื องมือทีใช้ในการบริ หารจัดการกระบวนการ
ทํางานเพือลดความสู ญเปล่าทีเกิดขึนทังกระบวนการอย่างต่อเนื อง โดยการพิจารณาคุณค่าในการดําเนิ นงานมุ่งเน้น
การลดความสู ญเปล่า ส่ งผลให้เกิ ดผลลัพธ์ทีดีต่อผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื องและยังยืน6 จากการทบทวนและสังเคราะห์
งานวิจยั ที เกี ยวข้องพบว่า การจัดการแบบลี นสามารถพัฒนากระบวนการในการทํางานให้ดีขึน7-10 จึ งได้นาํ มา
ประยุกต์ใช้ในการลดระยะเวลาในกระบวนการส่ งต่อผูป้ ่ วย เพือให้ผปู ้ ่ วย STEMI ได้รับการรักษาทีเหมาะสมใน
เวลาทีรวดเร็ วขึน ซึ งอาจช่ วยลดการเกิ ดภาวะแทรกซ้อนทีส่ งผลคุ ณภาพชี วิตของผูป้ ่ วยและอัตราการเสี ยชี วิตใน
ระยะแรกได้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือพัฒนารู ปปแบบการส่ งผูป้ ่ วย STEMI ไปทําการสวนหัวใจภายหลังรักษาด้วยยาละลายลิ มเลื อด
ไม่สาํ เร็ จ
2. เพือศึกษาผลของการลดระยะเวลาการส่ งผูป้ ่ วย STEMI ไปทําการสวนหัวใจต่อภายหลังรักษาด้วยยา
ละลายลิมเลือดไม่สาํ เร็ จ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับระบบการจัดการแบบลี น ของวอแม็ก และ
โจนส์ 6 นํามาเป็ นกรอบแนวคิดในการทําความเข้าใจกระบวนการทํางาน และสร้างรู ปแบบการปฏิบตั ิการส่ งต่อทีมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยศึกษากิจกรรมทังหมดในการปฏิ บตั ิการส่ งต่อตามลําดับ ตังแต่เริ มต้นจนรถฉุ กเฉิ นเคลือนออก
จากโรงพยาบาล ร่ วมกันวิเคราะห์วา่ กิจกรรมใดทีทําให้เกิดคุณค่า กิจกรรมใดทีไม่เกิดคุณค่าแต่จาํ เป็ น กิจกรรมใดที
ไม่เกิดคุณค่าและเป็ นความสู ญเปล่า วิเคราะห์ดาวน์ไทม์ (DOWNTIME)16 และค้นหาแนวทางเพือลดความสู ญเปล่า
สร้ างการปฏิ บตั ิ การส่ ง ต่อรู ปแบบใหม่ โดยเพิมคุ ณค่าของแต่ละกิ จกรรมให้เกิ ดประโยชน์ในการลดระยะเวลา

33

34

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

»‚·Õè 20 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2559

รอคอย ลดการทํางานทีซําซ้อน และลดภาระการทํางานของพยาบาล โดยผูว้ ิจยั กําหนดกรอบแนวคิดเพือศึกษาผล
ของการลดระยะเวลาการส่ งต่อผูป้ ่ วย STEMI ไปทําการสวนหัวใจภายหลังรักษาด้วยยาละลายลิมเลือดไม่สําเร็ จไว้
ดังนี 1) ความคิ ดเห็ นของพยาบาลเกี ยวกับประสิ ท ธิ ผลของการปฏิ บตั ิ การส่ งต่ อตามแนวคิ ดลี น ได้แก่ การลด
ระยะเวลา การลดความสู ญเปล่า และความพึงพอใจ 2) ผลลัพธ์ ต่อผูป้ ่ วย ได้แก่ ระยะเวลาการเตรี ยมการส่ งต่อ
การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขณะส่ งต่อ อัตราการตายภายใน 30 วัน การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และการเกิ ด
หลอดเลือดหัวใจตีบซําใน 6 เดือน
วัสดุและวิธีการ
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั และพัฒนา เพือพัฒนาและศึกษาผลของการลดระยะเวลาการส่ งผูป้ ่ วย STEMI
ไปทํา การสวนหั ว ใจภายหลัง รั ก ษาด้ว ยยาละลายลิ มเลื อ ดไม่ สํ า เร็ จ ตามแนวคิ ด ลี น ดํา เนิ น การวิ จ ัย ตังแต่
เดือนกันยายน 2554 ถึง สิ งหาคม 2558
ประชากรและกลุ่มศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มดังนี
1) พยาบาลวิชาชีพประจําห้องผูป้ ่ วยหนักอายุรกรรม และงานการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหัวใจ คัดเลือกกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเฉพาะเจาะจงโดยเป็ นพยาบาลทีมีประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ขึนไป จํานวน 10 คน
2) ผูป้ ่ วยกล้ามเนื อหัวใจตายเฉี ยบพลันชนิ ด STEMI ทีเข้ารับการรักษาในช่วงเดือนกันยายน 2554 ถึง
สิ งหาคม 2558 และได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิมเลือดไม่สําเร็ จ ซึ งแพทย์ประเมินจากการตรวจคลืนไฟฟ้ าหัวใจ
หลังได้รับยาละลายลิมเลือด 90 นาที แล้วคลืนไฟฟ้ าหัวใจส่ วน ST ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 503 จําเป็ นต้องส่ งต่อไป
โรงพยาบาลทีทําการสวนหัวใจได้ กําหนดขนาดตัวอย่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 17 โดยผูว้ ิจยั วางแผนให้
ตัวอย่างสองกลุ่มมีขนาดตัวอย่างเท่ากัน เพือทดสอบอิทธิ พลของการปฏิ บตั ิ การส่ งต่อผูป้ ่ วยตามรู ปแบบปกติกบั
รู ปแบบใหม่ทีพัฒนาขึนตามแนวคิดลีน โดยค่าขนาดอิทธิ พล = 0.5 กําหนดความคลาดเคลือนชนิ ดที 1 เท่ากับ 0.05
อํานาจทดสอบ 0.80 เป็ นการทดสอบทางเดียว ได้ขนาดตัวอย่างกลุ่มละ 51 ราย รวม 102 ราย กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็ น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมเป็ นผูป้ ่ วยทีส่ งต่อไปทําการสวนหัวใจ จํานวน 51 ราย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามลําดับ
เข้ารับบริ การโดยนับย้อนหลังจากผูท้ ีมารับบริ การในเดื อนสิ งหาคม 2556 คนสุ ดท้ายย้อนหลังไปจนครบตาม
จํานวน ส่ วนกลุ่มทดลองผูป้ ่ วยทีส่ งต่อไปทําการสวนหัวใจจํานวน 51 ราย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามลําดับเข้า
รับบริ การก่อนไปหลังเริ มตังแต่ตน้ เดือนกันยายน 2556 จนครบตามจํานวน
ดําเนินการวิจัย เป็ น 3 ระยะ ดังนี
ระยะที 1 วิเคราะห์สถานการณ์การส่ งผูป้ ่ วย STEMI ไปทําการสวนหัวใจภายหลังรักษาด้วยยาละลาย
ลิ มเลื อดไม่ สํา เร็ จ โดยการประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่ าย เพือรวบรวมข้อมู ล และสอบถามข้อมูล ปั ญ หา
อุปสรรคในระบบส่ งต่อ ศึกษารายงานผลการดําเนิ นงานระบบช่องทางด่วนผูป้ ่ วย STEMI ปี 2553-25555 เพือดู
ขนาดของปั ญหา เก็บรวบรวมข้อมูลของผูป้ ่ วย STEMI กลุ่มควบคุ ม จํานวน 51 ราย (กันยายน 2554 - สิ งหาคม
2556) ได้แก่ ระยะเวลาทีใช้ในการเตรี ยมการส่ งต่อ จากบันทึกทางการพยาบาล และอัตราการตายใน 30 วัน การเกิด
ภาวะหัวใจล้มเหลว และการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบซําใน 6 เดือน จากการประสานโรงพยาบาลแม่ข่าย ฐานข้อมูล
โรงพยาบาล และการติดต่อผูป้ ่ วยทางโทรศัพท์ตามแบบเก็บข้อมูลทีผูว้ ิจยั สร้ างขึน นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ด้ว ยจํานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี ย และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน สนทนากลุ่ มพยาบาลวิชาชี พ จํานวน 10 คน ตาม
แนวทางการสนทนากลุ่มทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือหา และสรุ ปเป็ นประเด็นหลัก
ระยะที 2 พัฒนารู ปแบบการส่ งต่อผูป้ ่ วย STEMI ไปทําการสวนหัวใจภายหลังรักษาด้วยยาละลายลิม
เลือดไม่สาํ เร็ จตามแนวคิดลีน ดําเนินการพัฒนาเป็ นวงจรต่อเนือง (กันยายน 2556 ถึง สิ งหาคม 2558) ดังนี
การวางแผน : ระดมสมองรวบรวมขันตอนกระบวนการส่ งต่อผูป้ ่ วยตามระบบทํางานปกติ
วิเคราะห์ความสู ญเปล่าตามหลัก DOWNTIME กําหนดแนวปฏิ บตั ิการส่ งต่อผูป้ ่ วยรู ปแบบใหม่ โดยปรับเปลียน
ขันตอนการเตรี ยมการส่ งต่อเป็ นการทํางานแบคู่ขนาน (Parallel) มอบหมายงาน ( job assignment) ด้านการเตรี ยม
ผูป้ ่ วย การเตรี ยมบุคลากร / เครื องมือในการส่ งต่อ และการเตรี ยมเอกสารต่างๆ สร้างแบบฟอร์ มข้อมูลทีจําเป็ นใน
การส่ งต่อและใช้การสื อสารแบบ SBAR เพือลดความซําซ้อนในการส่ งข้อมูลไม่ครบถ้วน การประกันเวลาตังแต่
แม่ข่ายรับผูป้ ่ วยจนรถฉุ กเฉิ นเคลือนออกจากโรงพยาบาลไม่เกิน 30 นาที พยาบาลส่ งต่อมาถึงหน่วยงานภายในเวลา
15 นาที และพนักงานขับรถมาถึ งหน่ วยงานภายในเวลา 20 นาที การจัดทํากระเป๋ ายาฉุ กเฉิ น (Kit box) ของ
หน่ ว ยงานที พร้ อมสํา หรั บ การส่ งต่ อ รวมถึ งทบทวนวรรณกรรมที เกี ยวข้องเพื อพัฒนาแนวทางการดู แ ลผูป้ ่ วย
STEMI ขณะและหลังการส่ งต่อ
การปฏิ บตั ิ : ปฏิ บตั ิตามรู ปแบบการส่ งต่อผูป้ ่ วยที พัฒนาขึน ในช่ วงเดื อนกันยายน 2558 ถึ ง
สิ งหาคม 2558 จํานวน 51 ราย
การสังเกต : ติดตามประเมินผลการลดระยะเวลาการส่ งผูป้ ่ วย STEMI ไปทําการสวนหัวใจ
ภายหลังรักษาด้วยยาละลายลิมเลื อดไม่สําเร็ จ โดยการเก็บระยะเวลาทีใช้ในการเตรี ยมการส่ งต่อ อัตราการตายใน
30 วัน อัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขณะส่ งต่อ การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และการเกิดหลอดเลือดหัวใจ
ตี บซําใน 6 เดื อน ตามแบบเก็ บข้อมูล ที สร้ า งขึ น รวมถึ ง ติ ดตามปั ญหาและอุ ปสรรคในการปฏิ บตั ิ ตามรู ป แบบ
ทีพัฒนาขึน
การสะท้อนผล : นําเสนอความสําเร็ จจากการนํารู ปแบบการส่ งต่อผูป้ ่ วย STEMI ไปทําการสวน
หัวใจภายหลังรักษาด้วยยาละลายลิ มเลื อดไม่สําเร็ จตามแนวคิดลี นไปใช้ และปั ญหาอุปสรรคทีเกิ ดขึนกรณี ทีไม่
สามารถปฏิบตั ิได้ตามแนวทางทีกําหนดไว้ได้ให้กบั พยาบาลผูป้ ฏิบตั ิทราบเป็ นระยะ สรุ ปปัญหาพบ เมือพยาบาลเวร
ส่ งต่อออกปฏิ บตั ิหน้าทีแล้ว จะตามพยาบาลได้ค่อนข้างยาก และใช้เวลานาน จึงกําหนดแนวทางให้ตามพยาบาล
ห้องผูป้ ่ วยหนักตามลําดับทีกําหนดไว้ ได้แก่ พยาบาลเวรหยุด การปรับเปลียนเวรพยาบาล และพยาบาลหัวหน้าตึก
ทังนีให้เป็ นอํานาจหน้าทีของพยาบาลหัวหน้าเวร
ระยะที 3 ประเมินผลภายหลังการนํารู ปแบบการส่ งต่อผูป้ ่ วยตามแนวคิดลีนไปใช้ โดยการประเมิน
ความคิ ดเห็ น ของพยาบาลเกี ยวกับ ประสิ ท ธิ ผลของการปฏิ บ ตั ิ การส่ ง ต่ อตามแนวคิ ดลี น ด้านการลดระยะเวลา
การลดความสู ญเปล่า และความพึงพอใจ ติดตามผลลัพธ์ของผูป้ ่ วยกลุ่มทดลองด้านการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ขณะส่ ง ต่ อ นํา เสนอเป็ นจํา นวน และร้ อ ยละ เปรี ย บเที ย บข้อ มู ล ทัวไปของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ระยะเวลาที ใช้ใ น
การเตรี ยมการส่ งต่อ และอัตราการตายใน 30 วัน การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบซํา
ใน 6 เดือน ด้วย Wilcoxon Rank Sum test และ Sign Rank test
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เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
1. แนวทางการสนทนากลุ่ ม กึ งโครงสร้ า งที ผู ้วิ จ ัย พัฒ นาขึ น โดยประเด็ น คํา ถามหลั ก ดั ง นี
แนวทางการส่ งต่อผูป้ ่ วยทีปฏิ บตั ิงานอยู่ในปั จจุบนั มีปัญหาอุปสรรคหรื อไม่อย่างไร ท่านมีความคิดเห็ นอย่างไร
เกียวกับการส่ งต่อผูป้ ่ วยทีล่าช้า ท่านมีแนวคิดอย่างไรบ้างในการแก้ปัญหานี และท่านต้องการการสนับสนุ นจาก
ผูบ้ ริ หารเรื องใดบ้าง
2. แบบประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของพยาบาลเกี ยวกับ ประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บ ัติ ก ารส่ ง ต่ อ ตาม
แนวคิดลี น ที ผูว้ ิจยั สร้ างขึ น ประกอบด้วย 2 ส่ วน ส่ วนที 1 คือ อายุ เพศ และประสบการณ์การทํางานของผูใ้ ห้
ข้อมูล ส่ วนที 2 เป็ นข้อความสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลเกียวกับการปฏิบตั ิการส่ งต่อรู ปแบบใหม่ มีจาํ นวน
10 ข้อ โดยกําหนดขอบเขตตามตัวแปรย่อย ดังนี การลดระยะเวลา จํานวน 3 ข้อ (1-3) การลดความสู ญเปล่า
จํานวน 4 ข้อ (4-7) และความพึงพอใจ จํานวน 3 ข้อ (8-10) ระดับคะแนนเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
เห็นด้วยน้อยทีสุ ดเท่ากับ 1 คะแนน จนถึงเห็นด้วยมากทีสุ ด เท่ากับ 5 คะแนน และแปลผลดังนี คะแนน 1.00-1.67
หมายถึง การปฏิบตั ิการส่ งต่อตามแนวคิดลีน มีประสิ ทธิ ผลน้อย คะแนน 1.68 -3.35 หมายถึง การปฏิบตั ิการส่ งต่อ
ตามแนวคิ ด ลี น มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลปานกลาง คะแนน 3.36-5.00 หมายถึ ง การปฏิ บ ัติ ก ารส่ ง ต่ อ ตามแนวคิ ด ลี น
มีประสิ ทธิ ผลมาก แบบประเมินตรวจสอบความตรงทางเนื อหา โดยให้ผทู้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผูช้ ่วย
หัวหน้าพยาบาลด้านอายุรกรรม พยาบาลหัวหน้างานศูนย์คุณภาพ และหัวหน้างานการพยาบาลโรคหัวใจ เท่ากับ
0.86 หาค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟาของครอนบาคได้ 0.84
3. แบบบันทึ กข้อมูลผูป้ ่ วยที ผูว้ ิจยั สร้ างขึ น ประกอบด้วย 2 ส่ วน ส่ วนที 1 คื อ ข้อมูลทัวไปผูป้ ่ วย
ได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่ งที เกิ ดกล้ามเนื อหัวใจตาย การมาโรงพยาบาล ระดับความรุ นแรง (Killip Class) และ
ระยะเวลาทีมีอาการเจ็บแน่ นหน้าอก ส่ วนที 2 คือ ข้อมูลผลลัพธ์ ได้แก่ ระยะเวลาการเตรี ยมการส่ งต่อ การเกิ ด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขณะส่ งต่อ อัตราการตาย การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบซํา
ผลการวิจัย นําเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี
1) ผลการพัฒนาการส่ งผู้ป่วย STEMI ไปทําการสวนหัวใจภายหลังรักษาด้ วยยาละลายลิมเลือดไม่ สําเร็จ
1.1) ผลการวิเคราะห์ สถานการณ์ การดูแลผู้ป่วย
ผลการประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่าย พบว่า ผูป้ ่ วยไปถึ งโรงพยาบาลล่าช้า การส่ งข้อมูลประวัติการ
รั ก ษาและอาการผูป้ ่ วยต้องขอข้อมู ลกลับ เป็ นระยะ พยาบาลนํา ส่ งทราบอาการของผูป้ ่ วยก่ อนส่ งต่ อไม่ชัดเจน
เพียงพอ พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ท่อช่วยหายใจเข้าปอดข้างใดข้างหนึ ง ยาทางหลอดเลือดดําไม่ได้ตาม
จํานวนทีพอเหมาะในระยะเวลาทีกําหนด และผูป้ ่ วยมีบางรายเกิดอาการทรุ ดลงขณะนําส่ ง ผลการทบทวนบันทึก
ทางการพยาบาลของผูป้ ่ วย STEMI กลุ่มควบคุ มจํานวน 51 ราย พบว่า ระยะเวลาในการเตรี ยมการส่ งต่อตังแต่
โรงพยาบาลแม่ข่ายตอบรับผูป้ ่ วยจนถึงรถฉุ กเฉิ นเคลือนออกจากโรงพยาบาลใช้ระยะเวลาเฉลีย 112 นาที ผลการ
ทบทวนข้อมูลจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลและการติดต่อผูป้ ่ วยทางโทรศัพท์ พบอัตราการตาย การเกิ ดภาวะหัวใจ
ล้มเหลว และการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบซําคิดเป็ นร้อยละ 13.7, 27.5 และ 27.8 ตามลําดับ สาระสําคัญทีได้จาก
การสนทนากลุ่มสรุ ปได้ดงั นี การส่ งต่อข้อมูลทางโทรสารไม่สะดวกต้องไปส่ งทีห้องฉุ กเฉิ น บางครังโรงพยาบาล
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แม่ข่ายต้องการข้อมูลเพิมต้องเดินกลับไปมาทําให้เสี ยเวลามาก ไม่มีเครื องติดตามการเต้นของหัวใจในรถฉุ กเฉิ น
พยาบาลส่ ง ต่ อ มาช้า เมื อมาถึ งแล้วต้องมาดําเนิ นการทางเอกสาร ไปลงทะเบี ยนที ห้องอุ บตั ิ เหตุ ฉุก เฉิ น และ
ตรวจสอบกระเป๋ ายาฉุ กเฉิ น หากกรณี พยาบาลเวรส่ งต่อออกไปส่ งผูป้ ่ วยแล้ว จะตามพยาบาลได้ยาก เสี ยเวลาตาม
พยาบาลค่อนข้างมาก การตามรถฉุ กเฉิ นและพนักงานขับรถ จะดําเนิ นการอย่างน้อย 2 ครัง คือ ลําดับแรกสอบถาม
ว่ามี รถฉุ กเฉิ นและพนักงานขับรถพร้ อมออกส่ งต่อผูป้ ่ วยหรื อไม่ และการประสานการเตรี ยมรถฉุ กเฉิ น จะตาม
พนักงานขับรถอีกครังเมือผูป้ ่ วยและพยาบาลพร้อมทีจะออกเดินทาง กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีขอ้ เสนอว่า ควรมีอุปกรณ์ ที
ช่ วยเพิ มความปลอดภัย ของผูป้ ่ วยบนรถฉุ ก เฉิ น ได้แก่ เครื องติ ดตามการเต้นของหัวใจ เครื องควบคุ ม การให้
สารละลายทางหลอดเลือดดํา และควรมีแนวปฏิบตั ิการส่ งต่อทีชัดเจน
1.2) ผลการพัฒนารู ปแบบการส่ งต่ อผู้ป่วย STEMI ตามแนวคิดลีน มี 3 ขันตอนดังนี
1.2.1) การเตรี ยมการส่ งต่อ : ประเมินความสําเร็ จหลังการรักษาด้วยยาละลายลิมเลื อด 90 นาที หาก
คลืนไฟฟ้ าหัวใจส่ วน ST ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 50 ให้รายงานแพทย์ ดําเนินการประสานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายตาม
หลัก SBAR ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เมือโรงพยาบาลแม่ข่ายรับดูแลผูป้ ่ วยใช้ระบบการทํางานคู่ขนานโดย
มอบหมายงานให้ทาํ งานไปพร้อมกัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผูป้ ่ วยปฏิบตั ิโดยพยาบาลเจ้าของไข้ ด้านการประสานการ
ส่ งต่อโดยพยาบาลหัวหน้าเวร ด้านเอกสารและอืนๆ โดยพยาบาลในทีมและผูช้ ่วยเหลือคนไข้ โดยการปฏิบตั ิการ
เตรี ยมการส่ งต่อก่อนและหลังพัฒนาตามแนวคิดลีน แสดงในภาพ 1
1.2.2) การดูแลผูป้ ่ วยบนรถฉุกเฉิน : ระหว่างการส่ งต่อให้การดูแลตามมาตรฐานวิชาชี พ และแนวทาง
การดูแลผูป้ ่ วย STEMI ใช้เครื องติดตามการเต้นของหัวใจ และเครื องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดํา
กรณี ใส่ ท่อช่ วยหายใจให้ตรวจสอบตําแหน่ งท่อช่ วยหายใจโดยการฟั งปอด 5 ตําแหน่ ง และบันทึกตําแหน่ งที
เหมาะสมไว้ บันทึกข้อมูลและรายงานสถานการณ์ หากพบอาการเปลียนแปลงระหว่างการส่ งต่อให้ขอคําปรึ กษามา
ที ห้อ งผูป้ ่ วยหนัก อายุ ร กรรม หากเกิ ด สถานการณ์ ที ไม่ ป ลอดภัย ให้ พ ยาบาลส่ ง ต่ อ สามารถตัด สิ น ใจแวะ
สถานพยาบาลทีใกล้ทีสุ ด
1.2.3) หลังการส่ งต่อ : ส่ งมอบประวัติการเจ็บป่ วย อาการแสดงทีเปลียนแปลง การดูแลรักษา การดูแล
ระหว่างการส่ งต่อ พร้อมส่ งมอบเอกสารให้กบั พยาบาลของโรงพยาบาลแม่ข่าย ติดตามประเมินผลหลังการส่ งต่อ
ผูป้ ่ วย โดยการโทรศัพท์ติดตามผูป้ ่ วย และประสานกับงานการพยาบาลโรคหัวใจ เพือติดตามการเสี ยชี วิต การเกิด
ภาวะหัวใจล้มเหลว และการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบซํา
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ภาพ 1 เปรี ยบเทียบแนวปฏิบตั ิการเตรี ยมการส่ งต่อผูป้ ่ วย STEMI ไปทําการสวนหัวใจภายหลังรักษาด้วย
ยาละลายลิมเลือดไม่สาํ เร็ จก่อนและหลังพัฒนาตามแนวคิดลีน
การปฏิบัติการเตรี ยมการส่ งต่ อผู้ป่วย STEMI ตามปกติ

แนวปฏิบัติการเตรียมการส่ งต่ อผู้ป่วย STEMI ภายหลังพัฒนาตามแนวคิดลีน
แนวป

»‚·Õè 20 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2559

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

2) ผลการลดระยะเวลาการส่ งผู้ป่วย STEMI ไปทําการสวนหัวใจต่ อ พยาบาลวิชาชี พผูใ้ ห้ขอ้ มูลร้อยละ 90.0
เป็ นเพศหญิง อายุเฉลีย 34.7 ปี (SD=4.57) ประสบการณ์การทํางานเฉลีย 12.3 ปี (SD=4.30) โดยพยาบาลเห็นว่า
ประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บตั ิการส่ งต่อตามแนวคิดลี นในภาพรวมและรายด้านทัง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที
พยาบาลเห็นว่ามีประสิ ทธิ ผลมากทีสุ ดคือ ความพึงพอใจ รองลงมาคือ การลดความสู ญเปล่า และการลดระยะเวลา
ตามลําดับ โดยด้านการลดระยะเวลาพยาบาลเห็นว่าผูป้ ่ วย STEMI ได้รับการส่ งต่อทีรวดเร็ ว และทันเวลามากทีสุ ด
ส่ วนด้านการกําจัดความสู ญเปล่าคือมีเครื องมืออุปกรณ์เกียวกับการปฏิบตั ิการส่ งต่อทีสะดวก มีประสิ ทธิ ภาพ และ
เกิดความปลอดภัยต่อผูป้ ่ วยมากทีสุ ด และพยาบาลเกิดความพึงพอใจจากการได้รับคําชมเชยจากผูใ้ ช้บริ การเกียวกับ
การส่ งต่อผูป้ ่ วยของหน่วยงานมากทีสุ ด (ตาราง 1)
ตาราง 1 ความคิดเห็นของพยาบาลเกียวกับประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิการส่ งต่อตามแนวคิดการจัดการแบบลีน
ความคิดเห็นเกียวกับประสิทธิผลของการปฏิบัตกิ ารส่ งต่ อ
การลดระยะเวลา
- ลดระยะเวลารอคอยของผูป้ ่ วยและโรงพยาบาลแม่ข่ายทีรับส่งต่อได้
- ผูป้ ่ วยได้รับการตรวจรักษาทีเหมาะสมตามเวลานัดหมาย
- ผูป้ ่ วยได้รับการส่งต่อทีรวดเร็ ว และทันเวลา
การลดความสู ญเปล่ า
- มีขนตอนการส่
ั
งต่อผูป้ ่ วยทีชัดเจน และนํามาปฏิบตั ิได้จริ ง
- ลดขันตอนทีก่อให้เกิดความล่าช้าในการส่งต่อผูป้ ่ วยได้
- ลดภาระงาน และ/หรื อความตึงเครี ยดของท่านขณะปฏิบตั ิงานได้
- มีนวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์เกียวกับการปฏิบตั ิการส่งต่อทีสะดวก
มีประสิ ทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยต่อผูป้ ่ วย
ความพึงพอใจ
- ท่านมีความพึงพอใจในการทํางานทีเกียวข้องกับการส่งต่อผูป้ ่ วย
- ท่านได้รับคําชมเชยจากผูใ้ ช้บริ การเกียวกับการส่งต่อผูป้ ่ วย
- ท่านได้รับคําชมเชยจากโรงพยาบาลแม่ข่ายเกียวกับการส่งต่อผูป้ ่ วย

ค่ าเฉลีย
4.1

SD
0.69
4.0
3.8
4.4

4.5

0.82
0.67
0.53
0.83

4.5
4.5
4.2
4.6
4.5

0.71
0.71
1.05
0.84
1.11

4.5
4.6
4.4

1.03
1.03
1.32

ผลการศึกษาข้อมูลผูป้ ่ วย STEMI ที ส่ งต่อไปทําการสวนหัวใจภายหลังรั กษาด้วยยาละลายลิ มเลื อด
ไม่สําเร็ จ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุเฉลีย 65 ปี (SD=10.15) เกิ ดกล้ามเนื อหัวใจขาดเลื อดที ตําแหน่ งที
ผนังด้านหน้า และด้านล่างพอๆ กัน มากกว่าครึ งถูกส่ งต่อมาจากโรงพยาบาลชุ มชน ระยะเวลาทีมีอาการเจ็บแน่ น
หน้าอกประมาณ 3-4 ชัวโมง ระดับความรุ นแรงของโรคเมือแรกรับของกลุ่มควบคุ มอยูท่ ีระดับ 1-2 ร้อยละ 56.9
แต่กลุ่มทดลองระดับความรุ นแรงของโรคเมื อแรกรับอยู่ทีระดับ 3-4 ร้ อยละ 52.9 แต่ไม่แตกต่างกันทัง 2 กลุ่ ม
ภายหลัง นํา รู ป แบบการส่ ง ต่ อผูป้ ่ วยตามการจัดการแบบลี น ไปใช้ระยะเวลาในการเตรี ย มการส่ ง ต่ อลดลงจาก
112 นาที เหลือ 53 นาที อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 อัตราการตายลดลงจากร้อยละ 13.7 เหลือร้อยละ 9.8
การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ลดลงจากร้อยละ 27.5 เหลือร้อยละ 21.6 และการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบซําลดลงจาก
ร้อยละ 11.8 เหลือร้อยละ 5.9 แต่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิ ติ (ตาราง 2) การเกิ ดเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ขณะส่ งต่อ
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พบผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ ขณะส่ งต่อ 1 ราย คิดเป็ นร้อยละ 1.96 ไม่พบรายงานการเกิดท่อช่วยหายใจเลือนหลุดหรื อเข้าปอด
ข้างใดข้างหนึง หรื อการไม่ได้ยาทางหลอดเลือดดําตามจํานวนทีพอเหมาะและในระยะเวลาทีกําหนด
ตาราง 2 เปรี ยบเทียบผลของการลดระยะเวลาการส่งผูป้ ่ วย STEMI ไปทําการสวนหัวใจภายหลังรักษาด้วยยาละลายลิมเลือด
ไม่สาํ เร็ จ
การส่ งต่ อ
การส่ งต่ อ
ตามปกติ
ตามแนวคิดลีน
ผลของการลดระยะเวลาการส่ งผู้ป่วย
p-value
(n=51)
(n=51)
คน
ร้ อยละ
คน
ร้ อยละ
ระยะเวลาในการเตรี ยมการส่งต่อ:
0.013*
นาที (SD)
112
(91.2)
53
(20.1)
การเสี ยชีวติ
7
13.7
5
9.8
0.539
การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
14
27.5
11
21.6
0.490
การเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบซํา
6
11.8
3
5.9
0.295

* p < 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ การส่ งผูป้ ่ วย STEMI ไปทําการสวนหัวใจต่อภายหลังรั กษาด้วยยาละลาย
ลิมเลือดไม่สาํ เร็ จก่อนการพัฒนา พบว่า ผูป้ ่ วยไปถึงโรงพยาบาลทีทําสวนหัวใจล่าช้า ใช้ระยะเวลาเฉลีย 112 นาที
เป็ นผลมาจากการเกิ ดความสู ญเปล่ าในกระบวนการส่ งต่ อเป็ นอย่างมาก ได้แก่ ความสู ญเปล่ าจากการรอคอย
พยาบาล พนักงานขับรถ และรถฉุ กเฉิ น การสู ญเปล่าจากการเคลื อนย้ายจากจุดหนึ งไปอีกจุดหนึ งโดยไม่จาํ เป็ น
เช่น การเดินไปส่ งข้อมูลทางโทรสารทีห้องอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น การสู ญเปล่าจากการแก้ไขข้อผิดพลาดในการส่ งข้อมูล
ทีจําเป็ นของผูป้ ่ วยไม่ครบถ้วน ต้องมีการเดินกลับไปมาระหว่างห้องผูป้ ่ วยหนักอายุรกรรม และห้องอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น
ตลอดจนเกิ ดความสู ญเปล่ าจากการทํางานซําซ้อนในการประเมิ นผูป้ ่ วยและการเตรี ย มข้อมูล ระหว่างพยาบาล
เจ้าของไข้และพยาบาลส่ งต่อ ความสู ญเปล่าทีเกิดขึนได้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อมในการประสานส่ งต่อใน
โรงพยาบาล ความไม่พร้อมในการเตรี ยมข้อมูลของผูป้ ่ วยก่อนส่ งต่อ และความไม่พร้อมของเครื องมือและอุปกรณ์
ทีจําเป็ นในการดูแลผูป้ ่ วยในรถฉุ กเฉิ นขณะส่ งต่อ ได้แก่ เครื องติดตามการเต้นของหัวใจ และเครื องควบคุมสารนํา
ทางหลอดเลือดดํา บางครังมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ท่อช่ วยหายใจเข้าปอดข้างใดข้างหนึ ง ยาทางหลอด
เลือดดําไม่ได้ตามระยะเวลาทีกําหนด ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยบางรายเกิดอาการทรุ ดลงขณะส่ งต่อ
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ ดงั กล่าวผูว้ ิจยั จึงพัฒนารู ปแบบการส่ งต่อผูป้ ่ วย STEMI ไปทําการสวนหัวใจ
ต่อภายหลังรักษาด้วยยาละลายลิมเลือดไม่สาํ เร็ จ ตามแนวคิดลีน เพือจัดการกระบวนการทีช่วยเพิมขีดความสามารถ
ในการส่ งต่อ และกําจัดความสู ญเปล่ าทีเกิ ดขึ นตลอดทังกระบวนการอย่างต่อเนื อง18 โดยการระดมสมองศึกษา
กิจกรรมทังหมดในการปฏิบตั ิการส่ งต่อ พิจารณาคุณค่าในแต่ละขันตอน และสร้างรู ปแบบการปฏิบตั ิการส่ งต่อทีมี
ประสิ ทธิ ภาพ รู ปแบบภายหลังการพัฒนาทีเปลียนแปลงไปจากเดิมได้แก่ ใช้ระบบการสื อสารแบบเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เพือช่วยประสานส่ งต่อระหว่างโรงพยาบาลใช้การสื อสารแบบ SBAR และสร้างแบบฟอร์ มรวบรวมข้อมูล
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เพือลดความซําซ้อนและความไม่ครบถ้วนของข้อมูลในการส่ งต่อ สร้างแนวปฏิบตั ิการส่ งต่อและการประกันเวลา
ในขันตอนที สํา คัญเพื อให้บุคลากรที เกี ยวข้องตระหนัก ถึ งความสําคัญของเวลา และจัดระบบการทํางานแบบ
คู่ขนาน โดย มอบหมายงานครอบคลุม ทัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรี ยมผูป้ ่ วย ด้านการเตรี ยมบุคลากร/เครื องมือใน
การส่ งต่อ และด้านการเตรี ยมเอกสารต่างๆ เพือให้ทุกคนช่วยกันทํางาน โดยมีเป้ าหมายของการพัฒนารู ปแบบ คือ
สามารถลดระยะเวลาในการเตรี ยมการส่ งต่อไม่เกิน 30 นาที จะเห็นได้วา่ การจัดการแบบลีน ทําให้เกิดสภาพการ
ไหลอย่างต่อเนื อง ราบรื น ต่อเนื อง และสร้ างคุ ณค่าให้แก่ ระบบอยู่เสมอ ช่ วยควบคุ มดู แลกิ จกรรมต่างๆ ไม่ให้
หยุดชะงัก และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน ด้วยแรงงานทีน้อยลง ใช้อุปกรณ์น้อยลง เวลาน้อยลง ในขณะเดียวกันก็
สามารถนําไปสู่ การผลิต ในสิ งทีตรงตามความต้องการของผูร้ ับบริ การหรื อผูใ้ ช้บริ การได้มากขึนด้วย 6
ผลลัพธ์ต่อผูป้ ่ วยภายหลังการนํารู ปแบบการส่ งต่อตามแนวคิดลีนไปใช้ พบว่า ระยะเวลาในการเตรี ยมการ
ส่ งต่อลดลงจาก 112 นาที เหลือ 53 นาที อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (ตาราง 2) แสดงให้เห็ นว่า รู ปแบบ
การส่ งต่อตามแนวคิดลีน สามารถลดความสู ญเปล่าในกระบวนการส่ งต่อได้ โดยทําให้เกิดความพร้อมทีครอบคลุม
ทัง 3 ด้าน คือ ด้านการเตรี ยมผูป้ ่ วย ด้านการเตรี ยมบุคลากร/เครื องมือในการส่ งต่อ และด้านการเตรี ยมเอกสารต่างๆ
ส่ งผลทําให้กระบวนการส่ งต่อผูป้ ่ วยไปทําการสวนหัวใจเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการแบบลี นในระบบบริ การสุ ขภาพทีกล่าวว่า การเขียนขันตอนการปฏิบตั ิงาน ทําให้ความสู ญเปล่าปรากฏ
เด่นชัด เป็ นการตรวจการลื นไหลของงานทังกระบวนการ การวิเคราะห์คุณค่าของแต่ละกิจกรรม เพือออกแบบ
กระบวนการใหม่ โดยตัดเวลาทีไม่จาํ เป็ น ลดขันตอน ขจัดการบริ การทีไม่เพียงพอ เพือให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลรักษา
ทีทันเวลาและรวดเร็ วขึน19, 20 และสอดคล้องกับผลการศึกษาการพัฒนาระบบการให้บริ การผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาล
คลองหลวงที พบว่า ภายหลังการนํากระบวนการจัดการแบบลีนมาใช้ ช่วยลดระยะเวลาปฏิ บตั ิการลดลงจากเดิ ม
ประมาณร้อยละ 257 เช่นเดียวกันกับผลการศึกษาการนําแนวคิดการจัดการแบบลีนมาประยุกต์ใช้กบั ระบบช่องทาง
ด่ วนพิเศษในการดู แลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองตี บหรื ออุ ดตันระยะเฉี ยบพลันว่า ช่ วยลดระยะเวลาในแต่ล ะ
ขันตอนการรักษา ทําให้ผปู ้ ่ วยได้รับยาละลายลิมเลือดทันเวลามากขึน8 จึงอาจกล่าวได้วา่ แนวคิดการจัดการแบบลีน
จึงเป็ นกลยุทธ์ทีเหมาะสมสามารถนํามาใช้เพือขจัดความสู ญเปล่า กําจัดส่ วนทีไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และพัฒนาการ
บริ การผูป้ ่ วยในหน่วยงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ ของผูป้ ่ วยด้านอัตราการตาย การเกิ ดภาวะหัวใจล้มเหลว และการเกิ ดหลอดเลื อด
หัวใจตี บซํา แม้จ ะไม่ มี ความแตกต่ า งกันอย่า งมี นัยสํา คัญทางสถิ ติ แต่ มี แนวโน้ม ที ลดลงอย่า งมาก (ตาราง 2)
สอดคล้องกับการศึกษาที พบว่า การสวนหัวใจภายหลังรักษาด้วยยาละลายลิมเลื อดไม่สําเร็ จไม่สามารถเพิมอัตรา
การรอดชีวิตใน 30 วันได้ 13 หรื อไม่สามารถลดอัตราตายในระยะแรกได้ 4 ทังนี เพราะอาจมีปัจจัยอืนๆทีส่ งผลต่อ
อัตราตายมากกว่าการพัฒนารู ปแบบการส่ งต่อ ได้แก่ ตําแหน่งทีเกิ ดกล้ามเนื อหัวใจตาย และระยะเวลาทีมีอาการ
เจ็บแน่นหน้าอก ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมปั จจัยเสี ยง เช่น ความดันโลหิ ตสู ง ไขมันในเลือดสู ง เบาหวาน ทีมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึน การเข้าถึงการรักษาทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งในการดูแลโรคหัวใจ12 และการมาถึงโรงพยาบาลช้า
(พบร้อยละ 17 ใน STEMI ซึงมีอตั ราตาย ร้อยละ50.5)21 นอกจากนี ประสิ ทธิ ผลของการพัฒนาการรักษาพยาบาลที
เกี ยวข้องกับอัตรากําลังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการกระจายตัวของแพทย์โรคหัวใจ และการขาดแคลนเครื องมือที
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ทันสมัย มีประสิ ทธิ ภาพสู งในโรงพยาบาลต่างจังหวัด เช่น เครื องเอกซ์เรย์สวนหัวใจเครื องมือผ่าตัดหัวใจ เป็ นต้น12
จึงยังคงทําให้อตั ราตายของผูป้ ่ วยกลุ่มนียังเป็ นปั ญหาท้าทายทีสําคัญของประเทศ
ดังนัน จึงสรุ ปได้วา่ การส่ งต่อผูป้ ่ วย STEMI ไปทําการสวนหัวใจภายหลังรักษาด้วยยาละลายลิมเลือด
ไม่สาํ เร็ จตามแนวคิดลีน สามารถลดระยะเวลา ลดความสู ญเปล่าจากการทํางานซําซ้อน ลดระยะเวลารอคอย และ
สร้ า งความพึ ง พอใจให้ก ับ ผูป้ ่ วยและพยาบาลผูใ้ ห้บ ริ ก ารได้ ตลอดจนมี ป ระโยชน์ ใ นการลดอัต ราการตายใน
ระยะแรก การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบซําได้
ข้ อเสนอแนะ
1. รู ปแบบการส่ งผูป้ ่ วย STEMI ไปทําการสวนหัวใจต่อภายหลังรักษาด้วยยาละลายลิ มเลื อดไม่สําเร็ จที
พัฒนาขึน ช่วยลดความสู ญเปล่าจากกระบวนการทํางาน ลดระยะเวลาการส่ งต่อผูป้ ่ วย ทําให้ผปู ้ ่ วยได้รับการส่ งต่อที
รวดเร็ ว และทันเวลา ส่ งผลให้พยาบาลผูใ้ ห้บริ การเกิดความพึงพอใจจากการได้รับคําชมเชยจากผูร้ ับบริ การ จึงควร
ส่ งเสริ ม ให้มีการนํารู ป แบบดัง กล่ า วไปประยุก ต์ใ ช้กบั ผูป้ ่ วยกลุ่ ม อื นๆ ที ต้องการความรวดเร็ วในการส่ งต่ อไป
โรงพยาบาลทีมีศกั ยภาพสู งกว่า เช่น ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง และผูป้ ่ วยบาดเจ็บทีศีรษะ เป็ นต้น
2. ควรมีการพัฒนารู ปแบบส่ งผูป้ ่ วย STEMI ไปทําการสวนหัวใจต่อภายหลังรักษาด้วยยาละลายลิมเลือด
ไม่สําเร็ จเพิมเติมในอนาคต เพือให้บรรลุถึงเวลาเป้ าหมาย โดยการกระตุน้ และสนับสนุ นให้หน่วยงานวิเคราะห์
กระบวนการให้บริ การ เพือพิจารณาการคงไว้หรื อตัดกิจกรรมทีไม่จาํ เป็ นออกไป รวมถึงการเพิมแนวปฏิบตั ิ และ
การจัดทํานวัตกรรมเพิมประสิ ทธิ ผลการทํางาน
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ
วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร จัดทําขึน้ เพือ่ เผยแพรผลงานทางวิชาการ และเปนเวทีเสนอผลงานทางวิชาการ
และงานวิจยั มีความยินดีรบั เรือ่ งทางวิชาการ และสารคดีเกีย่ วกับการแพทยและสาธารณสุข ผูป ระสงคจะสงตนฉบับ
เพื่อตีพิมพในวารสารควรจะเตรียมตนฉบับตามคําแนะนําอยางจริงทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงพิมพ
ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับเตรียมบทความ เพื่อลงพิมพวารสารที่มีชื่อเสียงอื่นๆ 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 แจงใหทราบวามีการชวยเหลือที่สําคัญจากที่ใดบาง เชน ผูบริหาร ผูชวยเหลือทางเทคนิค
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.

49

50

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

»‚·Õè 20 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2559

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 จะเปนคําอธิบายรายละเอียดที่บรรจุในตารางไดไมหมด ไมควรใชเลขกํากับเพราะอาจสับสน
กับเลขของเอกสารอางอิง ใหใชเครื่องหมายตามลําดับนี้ *
- เมื่อผูอาน อานตารางแลวควรเขาใจไดสมบูรณ โดยแทบไมตองหาความหมายเพิ่มเติมในบทความ
ดังนั้น ชื่อตารางควรสั้นไดใจความ คอลัมนเรียงลําดับความสําคัญ (เวลาที่ศึกษา, การดําเนินโรค) จากซายไปขวา
เรียงลําดับของแถวจากบนลงลาง
- บทความหนึ่งเรื่องควรมีตารางไมเกิน 4 ตาราง หรือเนื้อหา 1,000 คําตอ 1 ตารางถามีตารางมากจะทําใหไม
ชวนอาน จัดหนายากลําบาก ใชเวลามากและสิ้นเปลือง ถาผูนิพนธมีขอมูลมากใหเลือกเฉพาะขอมูลที่สําคัญนําเสนอ
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
โดยทั่วไปผูอานทบทวน (reviewer) จะตรวจสอบความถูกตอง และครบถวนดานวิชาการ แลวสงใหผูเขียน
ปรับแก สิทธิในการปรับแกตน ฉบับเปนของผูเ ขียน แตกองบรรณาธิการสงวนสิทธิในการตีพมิ พบทความเฉพาะทีผ่ า น
ความเห็นชอบตามรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเทานั้น ทั้งนี้มีการประสานเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ดานวิชาการและอื่นๆ ประมาณ 2-3 ครั้ง
7. การตรวจทานตนฉบับกอนตีพิมพ (final proof)
ผูเขียนตองตรวจทานพิสูจนอักษรในลําดับสุดทาย เพื่อใหความเห็นชอบในความถูกตองครบถวนของเนื้อหา
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

