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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 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559 ซึง่ ทางคณะผูจ ดั ทําไดรวบรวมบทความ
ทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อใหทานผูอานไดศึกษามาโดยตลอด ประกอบดวย
นิพนธตน ฉบับ 3 เรือ่ ง เพือ่ ใหผอู า นไดศกึ ษาเพิม่ เติม และเปนประโยชนแกทา นผูอ า น
ตอไป
บรรณาธิการวารสาร
วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร

มารูจักโรงพยาบาลกําแพงเพชรกันเถอะ
ประวัติโรงพยาบาลกําแพงเพชร

โรงพยาบาลกําแพงเพชร เปนโรงพยาบาลทั่วไป
ขนาด 410 เตียง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งอยูเลขที่ 428 ถนนราชดําเนิน 1 ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร จากการริเริม่
สรางโรงพยาบาลกําแพงเพชรเกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2494
โดยนายเชือ้ พิทกั ษากร ขาหลวงตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทย และนายจรัส ธารีสาร ผูวาราชการจังหวัด
ในขณะนั้นไดติดตอขอที่ดินในวัดสามจีนซึ่งเปนวัดราง
จากกรมศาสนา (พื้นที่ 5 ไรเศษ) และที่ดินของโรงเรียน
เกษตรกรรมจากกรมอาชีวศึกษามีพื้นที่ 38 ไรเศษ
รวมเนือ้ ที่ 43 ไร 3 งาน 47 ตารางวา ซึง่ พันโทนายแพทย
มานิต เวชวิศษิ ฎ อธิบดีกรมการแพทย ในขณะนัน้ เห็นชอบ
ใหดําเนินการกอสรางโรงพยาบาลได จึงเริ่มดําเนินการ
กอสรางในป พ.ศ. 2496 โดยนายแพทยอดุง เปรมัษเฐียร
อนามั ย จั ง หวั ด เป น ผู ค วบคุ ม ดู แ ลการก อ สร า งและ
กรมการแพทยไดรบั อนุมตั งิ บประมาณ คากอสรางเปนเงิน
344,829 บาท และไดดําเนินการกอสราง

1) เรือนคนไข ขนาด 25 เตียง (คนไขชาย) 1 หลัง
เปนเงิน 239,400 บาท (ปจจุบันรื้อไปแลว)
2) บานพักแพทย 1 หลัง เปนเงิน 60,000 บาท
3) คาปรับที่ ถมดิน ทํารั้ว ทําถนนและทําประตู
ทางเขาโรงพยาบาลเปนเงิน 45,429 บาท
และในป พ.ศ. 2496 ไดมีการกอสรางโบถส
วัดสามจีนซึ่งแตเดิมเปนวัดรางของกรมศาสนา ดวย
งบประมาณ 712,250 บาท
โรงพยาบาลกําแพงเพชรกอสรางแลวเสร็จและ
เปดใหบริการตรวจรักษาพยาบาลผูเ จ็บปวย เปนครัง้ แรก
ดวยจํานวน 25 เตียง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2497 โดยมี
นายแพทยประธาน กาญจนาลัย ไดมารับตําแหนงหนาที่
เปนนายแพทยผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร
พ.ศ. 2498 ไดกอ สรางตึกผาตัด จากเงินงบประมาณ
179,500 บาท และทําทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระหวางตึกคนไขนอกกับตึกผาตัดดวยเงินงบประมาณ
56,250 บาท
พ.ศ. 2502 - วันที่ 4 ตุลาคม 2504 นายแพทย
สงวน ไศละสูต มารับตําแหนงหนาที่เปนนายแพทย
ผูอ าํ นวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร ไดรบั เงินงบประมาณ
ในการกอสรางเรือนคนไข 25 เตียง (เรือนหญิง) 1 หลัง
เปนเงิน 244,255 บาท และไดทําการรื้อเรือนแถว
พักพยาบาลจัตวา ซึ่งถูกนํ้าทวมพังแลวนําสิ่งกอสราง
ที่รื้อนั้นไปทําการกอสรางขึ้นใหมเปนหลัง ๆ ไวจํานวน
8 หลัง ในวงเงิน 70,000 บาท

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2504 - วันที่ 4 มีนาคม
พ.ศ. 2506 นายแพทยจําลอง บอเกิด ไดมารับตําแหนง
หนาที่รักษาการในตําแหนงนายแพทยผูอํานวยการ
โรงพยาบาลกําแพงเพชร และทําการซอมสรางและทาสี
อาคารภายในโรงพยาบาลเปนเงิน 80,000 บาท
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2506 - วันที่ 8 มิถุนายน
พ.ศ. 2509 นายแพทยสนุ ทร สุทธะพินทุ ไดมารับตําแหนง
หนาที่รักษาการในตําแหนงนายแพทยผูอํานวยการ
โรงพยาบาลกําแพงเพชร และไดรับงบประมาณในการ
กอสราง ดังนี้
1) พ.ศ. 2506 กอสรางขยายประตูเขาออกของ
โรงพยาบาลใหกวางขึ้นเปนคอนกรีตเสริมเหล็กในวงเงิน
12,000 บาท และกอสรางหองแถวพยาบาล (บานพัก
ขุนแผนเกา) 6 หอง 1 หลัง ในวงเงิน 120,000 บาท
2) พ.ศ. 2507 กอสรางบานพักแพทยโท 2 หลัง
ดวยเงินงบประมาณ หลังละ 60,000 บาท สรางตึกคนไข
พิเศษชั้นเดียว 6 หองดวยเงินบริจาคของประชาชน
เปนเงิน 299,500 บาท และทําถนนคอนกรีตดานหนา
ตึกอํานวยการเปนรูปตัวยู ยาว 261 เมตร กวาง 5 เมตร
หนา 10 เซนติเมตร ดวยเงินสวนจังหวัด 14,994 บาท
และเงินบํารุงโรงพยาบาล 16,810 บาท รวมเปนเงิน
31,804 บาท

ยอนอดีตชวงป พ.ศ. 2508 - 2518
พ.ศ. 2508 กอสรางตึกเอกซเรย 1 หลัง ในวงเงิน
200,000 บาท แตประกวดราคาได 176,000 บาท ซึ่ง
เหลือเงินอีก 24,000 บาท ไดขออนุมตั สิ าํ นักงบประมาณ
ใชเงินที่เหลือสมทบกับเงินบํารุงโรงพยาบาล ซื้อเครื่อง
เอกซเรยขนาด 12 มิลลิแอมพ จํานวน 1 เครื่อง กอสราง
ตึกสงฆอาพาธ 1 หลัง ดวยเงินบริจาคเปนเงิน 260,000 บาท
และสรางหองนึ่งของดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลเปนเงิน
51,150 บาท
วันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ.2509 - วันที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2511 นายแพทยสมหมาย ยาสมุทร ไดมารับตําแหนง
หนาที่รักษาการในตําแหนงนายแพทยผูอํานวยการ
โรงพยาบาลกําแพงเพชร และไดทําการกอสรางและ
ซอมแซม

1) พ.ศ. 2509 กอสรางหองแถวพยาบาล 6 หอง
1 หลัง ดวยเงินงบประมาณ เปนเงิน 120,000 บาท สมทบ
กับเงินบํารุงโรงพยาบาลเปนเงิน 33,000 บาท รวมเปนเงิน
153,000 บาท และไดรบั อนุมตั ใิ หรอื้ ถอนหองแถวคนงานเกา
5 หอง ไปสรางในบริเวณใหมดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล
เปนเงิน 30,000 บาท
2) พ.ศ. 2510 ซอมแซมหลังคาเรือนคนไขชาย
โดยเปลี่ยนหลังคามุงกระเบื้องซีเมนต เปนหลังคา
มุงกระเบื้องลอนคูสีเขียว ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล
เปนเงิน 35,072 บาท
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2511 - วันที่ 27 สิงหาคม
พ.ศ. 2513 นายแพทยรชั ชัย เหราปตย ไดมารับตําแหนง
หนาทีเ่ ปนนายแพทยผอู าํ นวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร
ไดมีการกอสรางและซอมแซม
1) พ.ศ. 2511 กอสรางบานพักชัน้ โท 1 หลัง ดวย
เงินงบประมาณ เปนเงิน 59,900 บาท กอสรางเรือนแถว
พยาบาล 6 หอง 1 หลัง ดวยเงินงบประมาณเปนเงิน
120,000 บาท ทําถนนลาดยางในบริเวณโรงพยาบาล
กวาง 4 เมตร ยาว 650 เมตร ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล
เปนคาวัสดุสิ่งของ เปนเงิน 56,600 บาท โดยไดรับการ
อุปการะรวมมือจาก คุณสุพล เจียรประดิษฐ นายชาง
ผูจ ดั การโครงการสรางทางสายกําแพงเพชร-สุโขทัย ไดนาํ
อุปกรณทุนแรงและคนงานมาทําการกอสรางให
2) พ.ศ. 2512 กอสรางรัว้ คอนกรีตเสริมดวยสังกะสี
ดานทิศใตของโรงพยาบาลกําแพงเพชร ยาว 273 เมตร
ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล เปนเงิน 40,950 บาท กอสราง
ตึกสูตกิ รรม 2 ชัน้ 1 หลัง เปนตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก จุคนไข
ได 34 เตียง ดวยเงินงบประมาณเปนเงิน 500,000 บาท
กอสรางตึกคนไขเด็ก 2 ชัน้ 1 หลัง เปนตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวยเงินงบประมาณเปนเงิน 250,000 บาท สมทบกับเงิน
ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จํานวน 300,000 บาท
รวมเปนเงินคากอสราง 500,500 บาท ดัดแปลงหอง
เก็บพัสดุของเรือนไขชายเปนหองผาตัดเล็ก โดยเปลี่ยน
พื้นไมเปนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปูกระเบื้องเคลือบขาว
ประตูหนาตางเปนกระจกฝา ฝาบุไมสกั อัดตัง้ แตใตกรอบ
หนาตางบุไฟเบอรสีขาวพรอมดวยตูเก็บเครื่องมือและ
อุปกรณ ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล เปนเงิน 20,000 บาท
ถมที่บริเวณหนาตึกเด็กและตึกสงฆที่เปนแองลึก โดยใช

ทรายผสมดินถมประมาณ 4,020 ลูกบาศกเมตร โดยไดรบั
ความรวมมือจาก คุณสุพล เจียรประดิษฐ นายชางผูจ ดั การ
โครงการสรางสายกําแพงเพชร-สุโขทัย ใหรถตักและ
รถบรรทุกพรอมทัง้ คนขับบรรทุกมาถมให โดยใหเงินบํารุง
โรงพยาบาลเปนคานํา้ มันรถ เปนเงิน 14,039 บาท ดัดแปลง
บานพักนายแพทยโท โดยซอมแซมและทาสีใหม เพือ่ ทําไว
เปนเรือนรับรองดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลเปนเงิน 20,000 บาท
และไดเปดบริการงานทันตกรรมในชวงป 2512 โดยมี
ทันตแพทยคนแรกของจังหวัดกําแพงเพชร คือ ทันตแพทย
หญิงเพ็ญจันทร เนือ้ นุย ปฏิบตั งิ านราชการอยูห นึง่ ปจากนัน้
ทานไดยายปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถีจนสุดทาย
เกษียณราชการในตําแหนง ผูอ าํ นวยการสถาบันทันตกรรม
โรงพยาบาลกําแพงเพชรวางเวนทันตแพทยที่ปฏิบัติงาน
อยูหลายป และทันตแพทยหิรัญ ชั่งใจ เปนทันตแพทย
คนที่ 2 ทีม่ าปฏิบตั งิ านตอจากทันตแพทยหญิงเพ็ญจันทร
เนือ้ นุย ทานรับราชการทีโ่ รงพยาบาลกําแพงเพชรจนเกษียณ
อายุราชการ ในป 2536 นับไดวาเปนทันตแพทยที่
เสียสละเพือ่ สุขภาพชองปากของชาวกําแพงเพชรซึง่ เปน
ชวงระยะเวลาที่ยาวนานมาก ชาวกําแพงเพชรรุนเกาจะ
ระลึกถึงทันตแพทยหิรัญ ชั่งใจ เปนอยางดี ยามที่ปวดฟน
ปวดเหงือก เนือ่ งจากเปนผูม บี คุ ลิกทีร่ า เริงสนุกสนาน และ
ใจดี ในเวลานัน้ ความขาดแคลนทันตแพทยในประเทศไทย
มีสูงมาก อัตราสวนทันตแพทยตอประชากรที่องคการ
อนามัยโลกแนะนํา คือ ควรจะมีทันตแพทย 1 คน
ตอประชากร 4,000 คน แตประเทศไทยในป พ.ศ. 2528
อัตราสวนทันตแพทยตอประชากรของประเทศอยูที่
1 : 150,000 คน นับวาขาดแคลนทันตแพทยอยางหนัก
จังหวัดกําแพงเพชรมีอัตราสวนทันตแพทยตอประชากร
1 : 300,000 มากกวา 2 เทาตัว ถือวาสาหัสสากรรมาก
คณะรัฐบาลไดรเิ ริม่ สงเสริมการผลิตทันตแพทย โดยบรรจุ
เปนแผนเรงดวนของชาติในการผลิตทันตแพทย มีภาค
บังคับใชทุนของทันตแพทยที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของ
รัฐในป พ.ศ. 2531 โรงพยาบาลกําแพงเพชร มีทนั ตแพทย
เพิ่มขึ้นเปน 3 ทาน ทําใหมีความหวังมากขึ้น ในสัดสวน
ของทันตแพทยตอประชากรในจังหวัดกําแพงเพชร
มีจํานวน 3 ทาน ประจําอยูที่โรงพยาบาลกําแพงเพชร
1 ทาน อยูที่ รพช.พรานกระตาย และ รพช.คลองขลุง
อยางละ 1 ทาน ปจจุบนั กลุม งานทันตกรรม โรงพยาบาล

กําแพงเพชร มีทันตแพทยประจํา 12 ทาน มีความเจริญ
กาวหนาในวิชาชีพผลงานของทันตแพทยโรงพยาบาล
กําแพงเพชร เคยเปนที่ประจักษในระดับประเทศ คือ
ในป พ.ศ. 2540 กองโรงพยาบาลภูมิภาคไดบันทึกวา
ทันตแพทยทโี่ รงพยาบาลกําแพงเพชร ไดบริการประชาชน
ตอทันตแพทย 1 ทานมากทีส่ ดุ ในประเทศ วันนีง้ านทันตกรรม
ในเชิงลึกมีความซับซอน มีพัฒนาการที่กาวหนา ยินดี
รับใชพี่นองชาวกําแพงเพชร ตามพันธกิจของกลุมงาน
ที่ประกาศไว
พ.ศ. 2513 นายแพทยถนอม เหลารักพงษ ไดมา
รับตําแหนงหนาที่นายแพทยผูอํานวยการโรงพยาบาล
กําแพงเพชร ไดทาํ การกอสรางบานพักชัน้ โท 1 หลัง ดวย
เงินงบประมาณ เปนเงิน 60,000 บาท ดัดแปลงเรือน
คนไขหญิงกั้นเปนหองนายแพทยและหอง ไอ.ซี.ยู. ดวย
เงินบํารุงโรงพยาบาล เปนเงิน 4,000 บาท
พ.ศ. 2514 กอสรางบานพักชัน้ โท 1 หลัง ดวยเงิน
งบประมาณ เปนเงิน 60,000 บาท กอสรางบานพัก
ชัน้ เอก 1 หลัง ดวยเงินงบประมาณ 80,000 บาท กอสราง
รัว้ โรงพยาบาลกําแพงเพชรเปนเงิน 47,000 บาท กอสราง
ตึกคนไข 50 เตียงดวยเงินงบประมาณ 600,000 บาท
กอสรางตึกผาตัด 1 หลัง ดวยเงินงบประมาณ 300,000 บาท
ตอเติมและทาสีบานพักชั้นโท 1 หลัง ดวยเงินบํารุง
โรงพยาบาล 14,256 บาท ทําถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดานหนาประตูรั้วโรงพยาบาลดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล
เปนเงิน 4,100 บาท
พ.ศ. 2515 กอสรางตึกคนไข 50 เตียง 1 หลัง
ดวยเงินงบประมาณ 600,200 บาท กอสรางโรงครัวและ
โรงอาหาร 1 หลัง ดวยเงินงบประมาณ 250,000 บาท
กอสรางโรงซักฟอก 1 หลัง ดวยเงินงบประมาณ 200,000
บาท กอสรางโรงเก็บศพ 1 หลัง ดวยเงินงบประมาณ
80,000 บาท กอสรางทางเดินเชื่อมอาคารตาง ๆ ยาว
70 เมตร ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล 140,000 บาท ทําการ
ซอมแซมบานพักชัน้ โทโดยเปลีย่ นหลังคาเปนมุงกระเบือ้ ง
ลอนคูสีเขียว และทาสีใหมทั้งหลัง ดวยเงินงบประมาณ
27,500 บาท ทําการซอมแซมหองนํ้า หองสวมตึกสูตินรีเวช และกุมารเวช ดวยเงินประกันสัญญา 52,500 บาท
พ.ศ. 2516 กอสรางเรือนแถวพยาบาล 6 หอง
(บานพักสมเกียรติ) 1 หลัง และเรือนแถวคนงาน 6 หอง

1 หลัง คากอสรางประมูลรวมกัน เปนเงิน 345,000 บาท
ดวยเงินงบประมาณ 300,000 บาท เงินบํารุงโรงพยาบาล
45,000 บาท ทําการซอมแซมตึกผาตัดและตึกคนไขชาย
ดวยเงินประกันสัญญาเปนเงิน 23,800 บาท ทําการ
ซอมแซมหองนํา้ หองสวมตึกสูติ - นรีเวช ดวยเงินประกัน
สัญญาเปนเงิน 3,400 บาท
พ.ศ. 2517 ทําการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ปกเสา
เดินสาย ใชเฉพาะกับเครื่องเอ็กซเรย ดวยเงินบํารุง
โรงพยาบาล เปนเงิน 79,985 บาท ถมที่บริเวณหนาตึก
อํานวยการ เพื่อทําลานจอดรถยนต ดวยเงินบํารุง
โรงพยาบาล เปนเงิน 4,752 บาท
พ.ศ. 2518 กอสรางรัว้ โรงพยาบาล ยาว 170 เมตร
ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล 79,939 บาท ทําที่จอด
รถมอเตอรไซด และจักรยานของเจาหนาที่โรงพยาบาล
ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล เปนเงิน 12,000 บาท

ยอนอดีตชวงป พ.ศ. 2519 - 2529
พ.ศ. 2519 ทําการซอมแซมรั้วลวดหนาม ใหเปน
รัว้ กอดวยซีเมนตบล็อกลอมทีด่ นิ ยาว 275 เมตร ดวยเงิน
บํารุงโรงพยาบาลเปนเงิน 15,000 บาท ปรับปรุงหองในตึก
ผาตัดเกา เปนหองแพทยเวร ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล
เปนเงิน 13,718.50 บาท
พ.ศ. 2520 กอสรางตึกเวชกรรมสังคม (ตึกคลอด)
1 หลัง และอาคารพักแพทย 6 ครอบครัว 1 หลัง เปนเงิน
2,580,000 บาท ดวยเงินงบประมาณ กอสรางอาคาร
ผาตัดเกา (สํานักงานเภสัชกรรม หองจายนํ้าเกลือ) ดวย
งบประมาณ 1,887,725 บาท กอสรางทางเดินเชือ่ มอาคาร
ตาง ๆ ยาว 54.70 เมตร ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลเปนเงิน
205,125 บาท ซอมแซมถนนในบริเวณโรงพยาบาล
เปนถนนคอนกรีตยาว 103 เมตร กวาง 5 เมตร ดวยเงิน
บํารุงโรงพยาบาล เปนเงิน 30,000 บาท ทําลาดจอด
รถยนตเปนคอนกรีต ยาว 32 เมตร กวาง 9 เมตร ดวยเงิน
บํารุงโรงพยาบาลเปนเงิน 12,000 บาท ตอเติมระเบียบ
ทางเดินตึกคนไขชาย ใหวางเตียงคนไขไดอีก 10 เตียง
ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล เปนเงิน 18,000 บาท ถมดิน
บริเวณสนามของโรงพยาบาลทีเ่ ปนหลุมเปนบอ ดวยเงิน
บํารุงโรงพยาบาล เปนเงิน 30,000 บาท

พ.ศ. 2521 กอสรางตึกคนไขนอก 1 หลัง อาคาร
พักพยาบาล 20 หอง และอาคารพักคนงาน 6 หอง 1 หลัง
ราคากอสรางเปนเงิน 5,230,000 บาท ในวงเงินจํานวนนี้
เปนงบประมาณ 3,916,000 บาท เงินบํารุงโรงพยาบาล
จํานวน 1,314,000 บาท กอสรางทางเดินเชื่อมตึกคนไข
นอกไปตึกผาตัด ยาว 44.45 เมตร ดวยเงินบํารุง
โรงพยาบาล เปนเงิน 220,000 บาท กอสรางตึก
อํานวยการเกา (จายยานอก เวชกรรมสังคม) ดวยเงิน
งบประมาณ 5,438,953 บาท ถมดินและลูกรังบริเวณ
สนามและทางเดินเขาบานพัก ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล
เปนเงิน 14,000 บาท ซอมแซมตึกคนไขพิเศษ โดยทาสี
ขัดพื้นและทํามาน ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลเปนเงิน
35,000 บาท
พ.ศ. 2522 กอสรางหอถังสูง ดวยงบประมาณ
467,500 บาท ระบบบําบัดนํ้าเสีย ดวยงบประมาณ
1,800,000 บาท
พ.ศ. 2523 กอสรางอาคารซอมบํารุงและเครื่อง
กําเนิดไฟฟาดวยงบประมาณ 80,000 บาท กอสรางอาคาร
พักพยาบาล 20 หอง (แฟลต G) 3 ชั้น ดวยงบประมาณ
2,470,000 บาท
พ.ศ. 2524 กอสรางอาคารคนไข 50 เตียง (จิตเวช
หองคลอด) ดวยงบประมาณ 2,585,000 บาท
พ.ศ. 2525 กอสรางอาคารจายกลาง ดวยงบประมาณ
2,429,700 บาท และมีหองผาตัด จํานวน 2 หอง ซึ่งเปด
ใชทุกแผนก
พ.ศ. 2526 กอสรางถังเก็บนํ้า ขนาด 160 ลบ.ม.
ดวยงบประมาณ 278,000 บาท
พ.ศ. 2527 กอสรางอาคารพักแพทย 10 ครอบครัว
(แฟลต F) 3 ชั้น ดวยงบประมาณ 3,041,200 บาท
พ.ศ. 2528 กอสรางถังกรองนํ้า ดวยงบประมาณ
680,000 บาท กอสรางบานพักผูอํานวยการ 2 ชั้น ดวย
งบประมาณ 121,680 บาท

ยอนอดีตชวงป พ.ศ. 2530 - 2540
พ.ศ. 2530 กอสรางอาคารคนไขพิเศษ 20 หอง
(สงฆอาพาธ ทันตกรรม) 3,690,000 บาท
พ.ศ. 2531 กอสรางตึกกุมารเวชกรรม ดวย
งบประมาณ 4,616,300 บาท

พ.ศ. 2532 ทําการกอสรางอาคารอุบัติเหตุและ
ผูปวยหนัก (อาคารบําบัดรักษา) ดวยเงินงบประมาณ
19,700,000 บาท กอสรางบานพักผูเ ขาอบรม 2 ชัน้ ดวย
งบประมาณ 490,000 บาท
พ.ศ. 2534 นายแพทยเกษม เลงเวหาสถิต
รองผูอํานวยการฝายการแพทย ไดรับดํารงตําแหนง
รักษาการในตําแหนงผูอ าํ นวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร
พ.ศ. 2535 นายแพทยสมชัย ภิญโญพรพาณิชย
ไดรบั มอบหมายใหดาํ รงตําแหนงผูอ าํ นวยการโรงพยาบาล
กําแพงเพชร กอสรางอาคารตัดเย็บและขาเทียม ดวย
งบประมาณ 426,200 บาท กอสรางอาคารพักพยาบาล
24 หอง (แฟลต N) 3 ชั้น ดวยงบประมาณ 4,200,000 บาท
และไดมีการขยายหองผาตัดเพิ่มเปน 4 หอง มีการแบง
เปนแผนกตาง ๆ อยางชัดเจน
พ.ศ. 2536 นพ.สุรตั ิ เล็กอุทยั รักษาการในตําแหนง
11 สิงหาคม 2536 - 6 ตุลาคม 2536 และดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ตั้งแตวันที่ 7 ตุลาคม 2536 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 และในวันที่ 8 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2536 ไดรับเตียงผาตัดทั่วไป ดวยงบประมาณ
800,000 บาท
พ.ศ. 2537 นพ.เทียม อังสาชน ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน 2537 - วันที่ 1 ตุลาคม 2538 กอสรางอาคาร
พักแพทย 10 ครอบครัว (แฟลต I) 3 ชัน้ ดวยงบประมาณ
4,733,000 บาท
พ.ศ. 2538 นพ.กําชัย รังสิมันตไพบูลย รักษาการ
ในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2538 - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2539 และ
ไดรบั มอบหมายใหดาํ รงตําแหนงผูอ าํ นวยการโรงพยาบาล
กําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 - 30
กันยายน 2556 กอสรางอาคารผูปวย 120 เตียง 4 ชั้น
(ตึกอายุรกรรม) ดวยงบประมาณ 35,000,000 บาท
กอสรางอาคารพักพยาบาล 20 หอง (แฟลต E) 3 ชั้น
ดวยงบประมาณ 2,283,000 บาท ไดรบั เตียงผาตัด Ortho
ดวยงบประมาณ 800,000 บาท โคมไฟผาตัด (วันที่ 26
มิถนุ ายน พ.ศ. 2538) ดวยเงินบํารุง ราคา 500,000 บาท
ไดรับเครื่อง X-Ray C-Arm ดวยเงินงบประมาณราคา
2,918,000 บาท (ปจจุบันชํารุดมาก)

พ.ศ. 2539 กอสรางอาคารพัสดุ ดวยงบประมาณ
2,100,000 บาท กอสรางอาคารพักพยาบาล 32 ยูนติ 4 ชัน้
(ตึกแฝด) ดวยงบประมาณ 16,500,000 บาท ไดรับเตียง
ผาตัดทั่วไป ดวยงบประมาณ 800,000 บาท (ปจจุบัน
ชํารุด) ไดรบั โคมไฟผาตัด (วันที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2539)
ดวยงบประมาณ 500,000 บาท
พ.ศ. 2540 อาคารเภสัชกรรม ดวยงบประมาณ
9,989,000 บาท ไดขยายหองผาตัดเพิ่มเปน 7 หอง
(6 หอง และ 1 หอง Scope) และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
พ.ศ. 2540 ไดเตียงผาตัดทั่วไปดวยเงินกูสวีเดน ดวย
งบประมาณ 750,000 บาท (ปจจุบันชํารุด)

ยอนอดีตชวงป พ.ศ. 2541 - 2556
พ.ศ. 2541 เปดใหบริการบําบัดทดแทนไตดวยวิธี
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและวิธีลางไตทางชองทอง
แบบตอเนื่องโดยเริ่มเปดใหบริการฟอกเลือดดวยเครื่อง
ไตเทียม ครัง้ แรกเมือ่ 30 ธันวาคม 2541 ดวยเครือ่ งไตเทียม
เพียง 1 เครื่อง และเปดบริการลางไตทางชองทองแบบ
ตอเนื่อง (ซีเอพีดี) เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 ปจจุบันมี
ผูร บั บริการลางไตทางชองทองแบบตอเนือ่ ง จํานวน 71 ราย
หนวยไตเทียมไดพัฒนาการบริการอยางตอเนื่องจนใน
ปจจุบนั มีเครือ่ งไตเทียม จํานวน 10 เครือ่ ง และมีแผนจะ
เพิม่ เปน 12 เครือ่ งในเดือนสิงหาคม 2557 ปจจุบนั มีผปู ว ย
ไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม สัปดาหละ
2 ครั้งตอเนื่องจํานวน 33 ราย ใหบริการฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียมฉุกเฉิน จํานวน 8 - 10 ราย/เดือน นอกจากนี้
ยังมีบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมเคลื่อนที่ในหอ
ผูป ว ยหนักอีกดวย อัตรากําลังหนวยไตเทียมประกอบดวย
อายุรแพทยโรคไต จํานวน 1 คน (วันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ.
2557) พยาบาลผูเชี่ยวชาญการฟอกเลือดดวยเครื่อง
ไตเทียม จํานวน 1 คน พยาบาลไตเทียมผานการอบรม
การฟอกเลือดดวยเครือ่ งไตเทียม จํานวน 3 คน พยาบาล
ไตเทียมผานการอบรมการลางไตทางชองทองแบบ
ตอเนือ่ ง จํานวน 1 คน และพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 คน
พ.ศ. 2542 กอสรางอาคารผูปวย 60 เตียง 5 ชั้น
ดวยงบประมาณ 56,500,000 บาท
พ.ศ. 2543 ไดรับบริจาคโคมไฟผาตัด (วันที่ 15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) ราคา 1,040,000 บาท

พ.ศ. 2544 ไดรับเตียงผาตัดทั่วไป จากบริษัท
เบียรไทย (บริจาค) ราคา 737,200 บาท ดวยงบประมาณ
799,500 บาท จากเงินบํารุงราคา 1,000,000 บาท ไดรับ
เตียงผาตัด Ortho ราคา 1,200,000 บาท จากเงินบํารุง
ไดรบั บริจาคโคมไฟผาตัด (วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2544)
ราคา 737,200 บาท
พ.ศ. 2547 ไดรบั เตียงผาตัดทัว่ ไป จํานวน 1 เตียง
จากบริษัทเบียรไทย (บริจาค) เปนเงิน 725,000 บาท
และไดรับบริจาคโคมไฟผาตัดจากบริษัทเบียรไทย (วันที่
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544) ราคา 800,000 บาท
พ.ศ. 2549 กอสรางอาคารผูป ว ย 120 เตียง 4 ชัน้
(ตึกศัลยกรรม) ดวยงบประมาณ 35,297,257 บาท แลว
เสร็จในป พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552 กอสรางอาคารบริการ 6 ชั้น (อาคาร
บําบัดรักษา) ดวยงบประมาณ 149,749,000 บาท แลวเสร็จ
ในป 2555 ปรับปรุงลาดแอสฟลทถนนและลานจอดรถ
ดวยงบประมาณ 5,000,000 บาท ปรับปรุงระบบประปา
ดวยงบประมาณ 850,000 บาท ไดรบั เครือ่ งจีไ้ ฟฟาขนาด
ใหญดวยเงินบํารุงราคา 1,990,000 บาท
พ.ศ. 2551 ไดรับโคมไฟผาตัดจากเงินบํารุง (วันที่
11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551) ราคา 890,000 บาท
พ.ศ. 2553 ปรับปรุงรัว้ ดานหนาและดานขาง ดวย
งบประมาณ 1,500,000 บาท แลวเสร็จในป 2555
ปรับปรุงทาสีอาคาร (ทาสีภายนอก) 3,000,000 บาท
พ.ศ. 2554 กอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ดวย
งบประมาณ 62,413,000 บาท แลวเสร็จ ป พ.ศ. 2558
ปรับปรุงระบบไฟฟา (ระยะที่ 1) ดวยงบประมาณ
12,000,000 บาท ปรับปรุงโบสถ (เปลีย่ นหลังคา พืน้ ฝา
เพดาน ทาสี) ดวยงบประมาณ 496,650 บาท วันที่ 11
กันยายน พ.ศ. 2554 ไดเพิม่ หองผาตัดเปนจํานวน 9 หอง
และยายหองผาตัดมายังอาคาร 3 ชั้น 5 และชั้น 6
ซึง่ เปนใชเรือ่ ยมาจนถึงปจจุบนั ไดรบั เครือ่ งตรวจหลอดเลือด
ดวยเงินงบประมาณราคา 1,698,000 บาท
พ.ศ. 2555 กอสรางอาคารเก็บเอกสาร 2 ชัน้ ดวย
งบประมาณ 1,700,000 บาท ไดรับโคมไฟผาตัด (วันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555) ดวยเงินบํารุง ราคา 794,500 บาท
และในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ไดรับโคมไฟ
ผาตัดดวยเงินบํารุง ราคา 1,400,000 บาท

พ.ศ. 2556 อาคารหองนึง่ ไอนํา้ หนวยงานจายกลาง
(ตอเติม) ดวยงบประมาณ 1,900,000บาท กอสราง
ลานจอดรถพรอมระบบระบายนํ้า ดวยงบประมาณ
6,900,000 บาท ไดรับเครื่อง X- Ray C- Arm ดวยเงิน
งบประมาณ 4,800,000 บาท และไดรับเครื่องสลาย
ตอกระจกดวยเงินงบประมาณ 4,940,000 บาท

ณ ปจจุบัน 63 ป โรงพยาบาลกําแพงเพชร
พ.ศ. 2557 ถึงปจจุบนั แพทยหญิงรจนา ขอนทอง
ไดรบั มอบหมายใหดาํ รงตําแหนงผูอ าํ นวยการโรงพยาบาล
กําแพงเพชร และไดรับงบประมาณในการกอสราง
1. อาคารผูป ว ย 156 เตียง 8 ชัน้ ดวยงบประมาณ
124,196,600 บาท
2. อาคารพักพยาบาล 32 ยูนติ 4 ชัน้ ดวยงบประมาณ
29,000,000 ซึง่ จะเริม่ ดําเนินการกอสรางในชวงปงบประมาณ
2560 - 2562
3. อาคารผูป ว ย Excellence Center 8 ชัน้ ดวย
งบประมาณ 75,000,000 บาท โดยจะเริม่ กอสรางในชวง
ปงบประมาณ 2562 - 2565
จากอดีตสูป จ จุบนั ทีส่ ภาวการณของโลกไดเปลีย่ นแปลง
ไปอยางรวดเร็ว ทัง้ ทางดานสังคม วัฒนธรรม สิง่ แวดลอม
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิง่ ปญหาสุขภาพ
ภาวะโรคภัยไขเจ็บทีค่ วามรุนแรง หลากหลายและนากลัว
มากยิ่งขึ้น
ดังนัน้ เพือ่ รองรับและกาวทันปญหาสุขภาพในยุค
ปจจุบนั และในอนาคต โรงพยาบาลกําแพงเพชรจึงมีการ
พัฒนาอยางตอเนือ่ งทัง้ ทางดานความรูค วามสามารถของ
บุคลากร อาคารสถานทีใ่ นการใหบริการ อุปกรณทางการ
แพทยและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ดวยความมุงมั่น
ที่จะใหบริการแกประชาชนชาวกําแพงเพชร พื้นที่
ใกลเคียงและประชาชนทัว่ ไปใหไดรบั การรักษาพยาบาล
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
บรรณาธิการวารสาร
วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร
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ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

การพยาบาลผู้ป่วยผ่ าตัดมะเร็งลําไส้ ใหญ่ และทวารหนักผ่ านกล้ องวีดีทศั น์ : กรณีศึกษา
Nursing for patients undergoing Laparoscopic Sigmoidectomy : A case study
อรณี วานิชนาม, พย.บ.*

Abstract
Introduction : Laparoscopic Sigmoidectomy is the minimally invasive surgery to resect cancer from left side of
colon. The operation is complex because that new procedure for surgeon in Kamphaeng phet hospital, time
consuming and high risk of complication. Between 2013 - 2015 there were 18 patient underwent Laparoscopic
colorectal resection at Kamphaeng phet hospital. The perioperative nurses should be highly skilled expertise. They
should apply nursing process to perioperative nursing care for more safety.
Objective : To study the nursing care process in the patient with Laparoscopic Sigmoidectomy.
Results : The case study of a 59 years old Thai female patient who was admitted with a symptom of bowel habit
change. She joined a screening of colorectal project that positive stool test. Colonoscopy with polypectomy was
done later. The pathology was Adenocarcinoma of sigmoid colon that surgeon decided to preparation to
Laparoscopic Sigmoidectomy. The nursing care process was applied perioperative nursing care in 3 level. Result,
the patient was a safe and no complication from surgery.
Conclusion : The perioperative nurses must have highly skill expertise in the nursing care process. The process
was aimed to assess the patient health status before surgery, to prepare proper surgical equipment especially
laparoscopic instrument, to facilitate the surgical team to work more conveniently, to solve problems as they arise
and to prevent complications that can occur after surgery. The appropriate nursing care was provide throughout the
process of the perioperative nursing care.
Keywords : Laparoscopic, Sigmoidectomy, Perioperative nursing care

* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ งานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทคัดย่อ
บทนํ า : การผ่า ตัดมะเร็ งลํา ไส้ ใ หญ่แ ละทวารหนัก ผ่า นกล้องวีดีท ศั น์ นับเป็ นเทคโนโลยีใ หม่ ทีนํา มาใช้ใ น
โรงพยาบาลกําแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2556 - 2558 มีผปู ้ ่ วยทีได้รับการผ่าตัดรักษามะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก
ผ่านกล้องวีดีทศั น์ จํานวน 18 ราย ซึ งเป็ นการผ่าตัดใหญ่ทีมีความยุง่ ยากซับซ้อน ต้องอาศัยทีมผ่าตัดทีมีประสิ ทธิ ภาพ
ไม่วา่ จะเป็ นความชํานาญของศัลยแพทย์ผทู ้ าํ ผ่าตัด พยาบาลห้องผ่าตัด ทีมีความรู้และประสบการณ์ ดังนันพยาบาล
ห้องผ่าตัดจึงต้องมีทกั ษะ ความรู ้ ความเข้าใจในการพยาบาลผูป้ ่ วยทีได้รับการผ่าตัดมะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก
ผ่านกล้องวีดีทศั น์ โดยนํากระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยในระยะก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด และ
ระยะหลังผ่าตัด เพือให้ผปู ้ ่ วยเกิดความปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาการให้การพยาบาลผูป้ ่ วยทีได้รับการผ่าตัดมะเร็ งลําไส้ใหญ่ผา่ นกล้องวีดีทศั น์
ผลการศึกษา : กรณี ศึกษา ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 59 ปี มาโรงพยาบาลด้วยถ่ายอุจจาระเป็ นก้อนเล็กๆ ไม่มีอาการท้องผูก
ไม่ปวดท้อง ได้เข้าร่ วมโครงการคัดกรองมะเร็ งลําไส้ และได้รับการส่ องกล้องตรวจทางเดิ นอาหารส่ วนล่าง พบ
ก้อนเนือ แพทย์ส่งชิ นเนื อตรวจผลเป็ น Adenocarcinoma of sigmoid colon แพทย์จึงนัดผ่าตัดเพือทําการผ่าตัดมะเร็ ง
ลําไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านกล้องวีดีทศั น์ (Laparoscopic Sigmoidectomy) ได้ให้การพยาบาลในระยะก่อนผ่าตัด
ได้แก่ การเตรี ยมความพร้ อมด้านร่ างกายและจิตใจ ระยะผ่าตัด ได้แก่ การป้ องกันภาวะแทรกซ้อนทีอาจเกิ ดขึ น
ระหว่างผ่าตัด และระยะหลังผ่าตัด ได้แก่ การป้ องกันภาวะแทรกซ้อนระยะหลังผ่าตัด การฟื นฟูสภาพร่ างกาย และ
จิตใจ เพือให้ผลลัพธ์ผปู้ ่ วยปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด
สรุ ป : ดังนันพยาบาลห้องผ่าตัดต้องอาศัยทักษะความรู ้ความชํานาญอย่างสู งในการปฏิบตั ิการ มีการประเมินความ
พร้ อมของผูป้ ่ วยก่ อ นผ่า ตัด การเตรี ย มอุ ป กรณ์ ใ นการผ่า ตัดด้ว ยกล้องวีดี ท ศั น์ เพื ออํา นวยความสะดวกให้ก ับ
ทีมผ่าตัด และสามารถแก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่วงที และเตรี ยมความพร้อมในการป้ องกันภาวะแทรกซ้อนทีอาจเกิดขึน
ได้ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด เพือให้ผปู ้ ่ วยได้รับการผ่าตัดทีปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการวางแผน
ให้การพยาบาลผูป้ ่ วยร่ วมกับทีมสุ ขภาพ ทังในระยะก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด และระยะหลังผ่าตัด
คําสํ าคัญ : การผ่าตัดผ่านกล้องวีดีทศั น์ การผ่าตัดมะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด

บทนํา
โรคมะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก เป็ นมะเร็ งทีพบบ่อย และเป็ นปั ญหาสําคัญทัวโลกในปี 2548 องค์การ
อนามัยโลก (WHO) รายงานว่ามะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก เป็ นสาเหตุการเสี ยชี วิตเป็ นอันดับ 3 ของมะเร็ ง
ทังหมด จากสถิติของ GLOBOCAN ในปี 2545 พบว่า มะเร็ งลําไส้ใหญ่พบมากเป็ นอันดับ 3 ของมะเร็ งทังหมดใน
เอเซี ย และจากสถิ ติสถาบันมะเร็ งแห่ งชาติ ในปี 2542 พบว่า มะเร็ งลําไส้ใหญ่เป็ นมะเร็ งที พบมากเป็ นอันดับ3
ในเพศชาย และอันดับ 5 ในเพศหญิง1 ผูป้ ่ วยทีเป็ นมะเร็ งด้านขวาของลําไส้ใหญ่จะมาด้วยเรื องซี ด (anemia) จาก
การเสี ยเลือดเรื อรัง (chronic blood loss) มีอาการอ่อนเพลี ย เบืออาหาร นําหนักลด อาจจะมีอาการปวดท้องหรื อ
ตรวจพบก้อนบริ เวณท้องด้านขวาผูป้ ่ วยทีเป็ นมะเร็ งด้านซ้ายของลําไส้ใหญ่ จะมาด้วยอาการท้องผูกสลับกับท้องเสี ย
เป็ นๆหายๆ (Change of bowel habit) ถ่ายเป็ นอุจจาระเป็ นมูกเลือด หรื ออุจจาระก้อนเล็กลง ผูป้ ่ วยอาจมาด้วยอาการ
ของลําไส้อุดตัน (colonic obstruction) ซึ งการตรวจวินิจฉัยใช้ประวัติ และการตรวจร่ างกายเป็ นสําคัญ และยืนยัน
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ด้วยการส่ องกล้องตรวจลําไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colonoscopy) และตัดชิ นเนื อมาตรวจ การส่ องกล้องในผูป้ ่ วย
มะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก มีจุดประสงค์เพือค้นหารอยโรคทีตําแหน่งอืนของลําไส้ใหญ่และทวารหนัก เพือวาง
แผนการรักษาต่อไป 2 ระยะของมะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก มีความสําคัญในการวางแผนการรักษา ซึ งมี
บทบาทของการให้ยาเคมีบาํ บัดร่ วมกับการฉายแสงก่อนการผ่าตัด นอกจากนี ยังช่ วยพยากรณ์ โรคได้ ซึ งจะดูการ
ลุ ก ลามว่าเป็ นการลุ ก ลามเฉพาะที หรื อลุ ก ลามไปยัง ตําแหน่ งที ไกลออกไป โดยอาศัยการเอ็ก ซเรย์ค อมพิวเตอร์
ช่องท้อง ซึ งสามารถบอกได้วา่ การลุกลามของก้อนไปยังอวัยวะข้างเคียงหรื อไม่ ต่อมนําเหลืองรอบก้อนโตหรื อไม่
และสามารถดูการแพร่ กระจายไปยังตับหรื อไม่ ส่ วนการแพร่ กระจายไปปอดดูได้จากภาพถ่ายรังสี ปอด 3
การรักษาโรคมะเร็ งลําไส้ ใหญ่และทวารหนัก มีจุดประสงค์เพือเพิมโอกาสหายขาดให้มากที สุ ด ลดการ
แพร่ กระจายไปตําแหน่งอืนให้นอ้ ยทีสุ ด เป็ นทียอมรับกันว่าการรักษาโรคมะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนักทีได้ผลดี
และสามารถทําให้ผปู ้ ่ วยมีอายุยืนยาวขึน คือ การรักษาแบบสหสาขาทังการผ่าตัด การให้ยาเคมีบาํ บัด และการให้
รังสี รักษา ซึ งต้องอาศัยความร่ วมมือของทังผูป้ ่ วยและทีมแพทย์ผใู ้ ห้การรักษา4 ซึ งการรักษาด้วยการผ่าตัดเป็ น
วิธีการรักษาหลัก โดยมีหลักการว่าต้องนําลําไส้ใหญ่หรื อทวารหนักส่ วนทีเป็ นมะเร็ ง อวัยวะข้างเคียงทีมะเร็ งลุกลาม
ไปถึ ง และต่อมนําเหลื องที รั บระบายจากลําไส้ ใหญ่และทวารหนักออกไปทังหมด ให้มีขอบเขตเนื อดี เพีย งพอ
การตัดเลาะต่อมนําเหลื องจะเป็ นไปตามเส้ นเลื อดแดงทีมาเลี ยงตําแหน่ งนันๆ ซึ งเป็ นวิธีการผ่าตัดทีเป็ นมาตรฐาน
สําหรับลําไส้ใหญ่และทวารหนัก 3 ซึ งการผ่าตัดรักษามะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนักนี สามารถแบ่งได้ 2 วิธี คือ
1. การผ่าตัดแบบเปิ ด (Open procedure) เป็ นการผ่าตัดทีต้องทําการผ่าตัดผ่านแผลทีหน้าท้องหลัง จากการ
ผ่าตัดผูป้ ่ วยจะมีแผลยาวทีบริ เวณหน้าท้อง ซึ งเป็ นการรักษาตามมาตรฐาน
2. การผ่าตัดผ่านกล้องวีดีทศั น์ (Laparoscopic colorectal resection) เป็ นการผ่าตัดลําไส้ ใหญ่ดว้ ยการ
ส่ องกล้อง เป็ นการผ่าตัดค่อนข้างใหม่ จําเป็ นต้องอาศัยทักษะในการควบคุ มเครื องมือผ่าตัดผ่านกล้องวีดีทศั น์ ซึ ง
การผ่าตัดผ่านกล้องมีขอ้ ดี เหนื อกว่าการผ่าตัดโดยวิธีเปิ ดแผลกว้างแบบเดิ ม คือ แผลผ่าตัดขนาดเล็กกว่า ก่อให้เกิ ด
ความเจ็บปวดน้อยกว่า สร้ างความพึงพอใจแก่ผปู ้ ่ วยในด้านความสวยงามของบาดแผลผ่าตัด ผูป้ ่ วยใช้เวลาพักฟื น
ภายหลังการผ่าตัดสันลง สามารถกลับไปทํางานตามปกติได้เร็ วกว่า และพบว่าการผ่าตัดผ่านกล้องวีดีทศั น์รบกวน
ระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายน้อยกว่าการผ่าตัดโดยวิธีเปิ ดแผลกว้าง 5
จากสถิติผา่ ตัดของโรงพยาบาลกําแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 พบว่า มีผปู ้ ่ วยเข้ารับบริ การผ่าตัด
เฉลียประมาณปี ละ 11,200 ราย ในจํานวนนี เป็ นผูป้ ่ วยทีได้รับการผ่าตัดรักษามะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนักผ่าน
กล้องวีดีทศั น์ จํานวน 18 ราย 6,7,8 จากการปฏิบตั ิงานทีผ่านมาพบว่า การผ่าตัดมะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนักผ่าน
กล้องวีดีทศั น์นับ เป็ นเทคโนโลยีใหม่ที นํามาใช้ในโรงพยาบาลกําแพงเพชร เป็ นการผ่า ตัดใหญ่ ทีมี ค วามยุ่ง ยาก
ซับซ้อน ต้องอาศัยทีมผ่าตัดทีมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่วา่ จะเป็ นความชํานาญของศัลยแพทย์ผทู ้ าํ ผ่าตัด พยาบาลห้องผ่าตัด
ทีมีความรู้ และประสบการณ์ เครื องมือพิเศษทีใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้องวีดีทศั น์ เมื อพยาบาลห้องผ่าตัดมีความรู ้
ความเข้าใจในด้านการพยาบาลผูป้ ่ วยทีได้รับการผ่าตัดมะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านกล้องวีดีทศั น์ ทังในระยะ
ก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด และระยะหลังผ่าตัดแล้ว ก็จะส่ งผลให้การผ่าตัดดําเนิ นไปด้วยความราบรื น ผูป้ ่ วยได้รับ
ประโยชน์สูงสุ ด 9,10,11,12
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กรณีศึกษา
ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 59 ปี เข้ารับการรักษาเมือวันที 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 มาโรงพยาบาลด้วยอาการ
1 ปี ก่อน ถ่ายอุจจาระเป็ นก้อนเล็กๆ ไม่มีอาการท้องผูก ไม่ปวดท้อง 1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ได้เข้าร่ วมโครงการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก ผลการตรวจอุจจาระเพือหาเลือดทีมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า พบ Fecal
occult blood test 2+ และได้รับการส่ องตรวจทางเดินอาหารส่ วนล่างพบก้อนเนื อ แพทย์ได้ตดั ชิ นเนื อส่ งตรวจผล
เป็ น Adenocarcinoma of sigmoid colon แพทย์จึงนัดผ่าตัดเพือทําการผ่าตัดมะเร็ งลําไส้ใหญ่ผา่ นกล้องวีดีทศั น์
(Laparoscopic Sigmoidectomy) ได้ให้การพยาบาลในระยะก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด และระยะหลังผ่าตัด ผูป้ ่ วยมีแผล
ผ่าตัดบริ เวณหน้าท้อง ขนาด 1.5 - 2 เซนติเมตร 3 แผล และแผลขนาด 10 เซนติเมตร 1 แผล ผลลัพธ์ผปู้ ่ วย
ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดรวมระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล 8 วัน
ปัญหาและข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาล
ระยะก่อนผ่าตัด
ปัญหา : ผูป้ ่ วยขาดความรู ้ความเข้าใจเกียวกับโรคทีเป็ นอยูแ่ ละการปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน
ผูป้ ่ วยถามว่าโรคนีจะรักษาหายหรื อไม่ จะทําการผ่าตัดอย่างไร มีอนั ตรายมากน้อยแค่ไหน เนืองจากผูป้ ่ วย
ไม่เคยผ่าตัด จึงไม่ทราบข้อมูลเกียวกับโรคทีเป็ นรวมทังการปฏิบตั ิตวั ก่อน และหลังผ่าตัด
วัตถุประสงค์ การพยาบาล
1. ผูป้ ่ วยมีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับโรคทีเป็ นอยู่ และปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้องทุกระยะของการผ่าตัด มีความ
พร้อมทังร่ างกายและจิตใจก่อนผ่าตัด
2. ลดความวิตกกังวลเกียวกับการผ่าตัด
เกณฑ์ การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยคลายความวิตกกังวล ให้ความร่ วมมือเกียวกับการผ่าตัด
2. ผูป้ ่ วยสามารถบอกการปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่าตัดได้ถูกต้อง
3. ผูป้ ่ วยมีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับโรคทีเป็ นอยูแ่ ละการผ่าตัดอย่างคร่ าวๆ
กิจกรรมการพยาบาล
1. ติดตามเยียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด 1 วัน ทักทาย โดยการแนะนําชือตนเองและสถานทีปฏิบตั ิงาน
2. ชีแจงวัตถุประสงค์ของการเยียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด เพือลดความวิตกกังวล และให้คาํ แนะนําการปฏิบตั ิตวั
ก่อนผ่าตัด
3. ให้ความรู ้เกียวกับการปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่าตัด ดังนี
3.1 บอกให้ผปู้ ่ วยทราบถึง วัน เวลา ทีจะผ่าตัด และระยะเวลาของการผ่าตัด โดยประมาณ
3.2 อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยทราบถึงการเตรี ยมร่ างกายทัวไป ได้แก่ การดูแลความสะอาดของร่ างกาย เช่น
ผม เล็บ ปาก ฟั น และเสื อผ้า การรับ ประทานอาหารเหลวเพือเป็ นการเตรี ยมความสะอาดของลําไส้ รวมถึ ง
การรับประทานยาทีช่วยลดจํานวนแบคทีเรี ยในลําไส้
3.3 อธิ บ ายให้ ผูป้ ่ วยทราบถึ ง การเตรี ย มร่ า งกายเฉพาะที โดยเจ้า หน้า ที หอผูป้ ่ วย เช่ น โกนขน
ทําความสะอาดผิวหนัง ตังแต่ใต้ราวนมไปจนถึ งบริ เวณอวัยวะสื บพันธ์ ทวารหนัก และต้นขาทัง 2 และสวน
อุจจาระให้ลาํ ไส้ส่วนล่างว่าง เพือป้ องกันการติดเชือในระหว่างผ่าตัด
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3.4 อธิ บายให้ผปู้ ่ วยทราบถึงการเตรี ยมตัว เพือให้พร้ อมสําหรับการดมยาสลบ ได้แก่ การงดนํา
งดอาหารหลังเทียงคืนก่อนผ่าตัด เพือป้ องกันการสําลักเศษอาหารเข้าหลอดลมและปอด ถ้าผูป้ ่ วยรับประทานอาหาร
และนําเพียงเล็กน้อยก็อาจสําลัก ทําให้เป็ นอันตรายถึงแก่ชีวติ ได้ และการให้สารนําทางหลอดเลือดดํา
3.5 แนะนําสิ งทีผูป้ ่ วยจะได้พบในห้องผ่าตัด คือ การแต่งกายของเจ้าหน้าทีห้องผ่าตัดทีต้องสวม
หมวก และผูกผ้าปิ ดปาก เพือความสะอาดปราศจากเชือในห้องผ่าตัด โคมไฟห้องผ่าตัด และเครื องดมยาสลบเพือให้
ผูป้ ่ วยทราบล่วงหน้า และลดความวิตกกังวล
3.6 อธิ บายการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด ให้ผปู ้ ่ วยและญาติทราบถึงความจําเป็ นทีต้องมีสายให้นาเกลื
ํ อ
สายสวนปัสสาวะ ท่อระบายต่างๆ และห้ามผูป้ ่ วยดึงออกเอง
3.7 อธิ บายให้ผปู้ ่ วยทราบถึงอาการปวดแผลหลังผ่าตัดว่าจะมียาระงับปวดให้ทุก 4 ชัวโมง โดยวัน
แรกๆ จะเป็ นยาฉีด
3.8 สอนให้ผปู ้ ่ วยฝึ กการหายใจเข้าเต็มทีช้าๆ และการหายใจออกยาวๆเป็ นการช่วยส่ งเสริ มให้ถุงลม
เล็กๆ ในปอดขยายตัวเต็มที ทําให้การแลกเปลียนก๊าซออกซิ เจนและคาร์ บอนไดออกไซด์ในปอดเพิมขึน นอกจากนี
การหายใจเข้า ลึ ก ๆ จะช่ ว ยให้ มี ก ารไหลเวี ย นของเลื อ ดดี ขึ น ส่ ว นการหายใจออกยาวๆ ช้ า ๆ จะทํา ให้ ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ถู กขับออกสู่ ภายนอกได้มากขึ น และการไออย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยในขณะที หายใจเข้า
ครังสุ ดท้ายให้ผปู ้ ่ วยอ้าปาก และไอออกมาจากส่ วนลึกของลําคอ 1-2 ครัง เพือช่วยขับเสมหะออกมาและช่วยป้ องกัน
ภาวะถุงลมปอดแฟบและปอดบวมเฉพาะทีได้
3.9 สอนการออกกํา ลัง ขาทังสองข้า ง ขณะนอนพัก อยู่บนเตี ย งจะช่ ว ยส่ งเสริ ม ให้เลื อดมี ก าร
ไหลเวียนดี ลดการคังของเลือดดําส่ วนปลายขา และลดการบวมของขา ป้ องกันลิมเลื อดในหลอดเลือดดําส่ วนลึ ก
ของขา และส่ งเสริ มให้กล้ามเนือของขามีการตึงตัวทีดีขึน ตลอดจนช่วยเตรี ยมให้ผปู ้ ่ วยสามารถพลิกตัวหรื อลุกออก
จากเตียงได้เร็ วขึน
4. เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วยสอบถามข้อสงสัย และได้ระบายความรู ้ สึก โดยตอบข้อซักถามของผูป้ ่ วยด้วยท่าที
นุ่มนวล ใช้ภาษาทีเข้าใจง่าย อยูใ่ นขอบเขตหน้าทีทีสามารถตอบได้
การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยมีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับโรคทีเป็ น และเมือสอบถามเกียวกับการปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่าตัด
ผูป้ ่ วยสามารถบอกวิธีการปฏิบตั ิตวั ก่อน และหลังผ่าตัดได้ถูกต้อง 6 ใน 9 ข้อ
2. ผูป้ ่ วยคลายความวิตกกังวล สี หน้าแจ่มใส ให้ความร่ วมมือในการรักษาพยาบาล
ระยะผ่าตัด
ปัญหาที 1 เสี ยงต่อการเกิดภาวะ Hypovolemic Shock เนื องจากการเสี ยเลือดและสารนําขณะผ่าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็ งลําไส้ส่วนปลายจัดเป็ นอวัยวะทีมีเส้นเลื อดหล่อเลี ยงจํานวนมากโดยเฉพาะเส้นเลื อด
ใหญ่ คือ Inferior mesenteric artery (IMA), Superior mesenteric artery (SMA), Aorta และยังใกล้เคียงกับอวัยวะ
สําคัญอืนๆ เช่น ท่อไต
2. ผูป้ ่ วยมีประวัติความดันโลหิ ตสู ง รักษาต่อเนื อง มา 2 ปี
3. ความดันโลหิ ตก่อนผ่าตัด 135/92 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 78 ครังต่อนาที
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วัตถุประสงค์ การพยาบาล
เพือให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะ Hypovolemic Shock จากการเสี ยเลือด และสารนํา
เกณฑ์ การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยมีความดันโลหิ ตเปลียนแปลงลดลงไม่เกิน 20% เมือเปรี ยบเทียบกับความดันโลหิ ตเดิม
2. เปลือกตา ปาก สี ผวิ ไม่ขาวซี ด
3. ผล Hct มากกว่า 30%
4.ขณะผ่าตัดผูป้ ่ วยเสี ยเลือดไม่เกิน 5000 ซีซี
กิจกรรมการพยาบาล
1. ศึกษาขันตอนการผ่าตัด และการจัดเตรี ยมเครื องมืออุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน รวมทังเลือกใช้เครื องมือได้
เหมาะสมกับขันตอนการผ่าตัด เพือให้การผ่าตัดเป็ นไปอย่างราบรื น
2. ประเมินสัญญาณชี พผูป้ ่ วย และประสานงานทีมวิสัญญีจนกว่าจะเสร็ จสิ นการผ่าตัด เพือทราบอาการ
เปลียนแปลงและแก้ไขได้ทนั ท่วงที
3. ตรวจสอบประสิ ทธิภาพของเครื องมือ ได้แก่เครื องจีไฟฟ้ า เครื องดูดของเหลว (suction) ให้พร้อมใช้งาน
4. เตรี ยมเครื องมือสําหรับห้ามเลือดสําหรับการผ่าตัดแบบวีดีทศั น์ให้พร้อมทีจะใช้งานได้ทนั ที
5. เตรี ยมเครื องมือสําหรับเปิ ดผ่าตัดใหญ่ หากการห้ามเลือดจากการผ่าตัดแบบวีดีทศั น์ไม่สามารถห้ามเลือดได้
6. ประเมินสภาวะการสู ญเสี ยเลือดโดยสังเกต ปริ มาณเลื อดทีออกโดยรอบบริ เวณผ่าตัด จํานวนในขวด
suction และผ้าซับโลหิต เพือประเมินการเสี ยเลือดของผูป้ ่ วย
การประเมินผล
ขณะผ่าตัดผูป้ ่ วยเสี ยเลือด Minimal สี เปลือกตา ปาก และสี ผวิ แดงดี ความดันโลหิ ตอยูร่ ะหว่าง 100/60120/90 มิลลิเมตรปรอท หายใจ 20-24 ครัง/นาที ชีพจร อยูร่ ะหว่าง 60-80 ครัง/นาที Hct 33.9%
ปัญหาที 2 ผูป้ ่ วยเสี ยงต่อการเกิดภาวะคาร์ บอนไดออกไซด์คงั
ข้ อมูลสนับสนุน
มีการนําก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์มาใช้ในการผ่าตัด เพือให้ในช่องท้องคงสภาวะ Pneumoperitoneum
วัตถุประสงค์ การพยาบาล เพือให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะคาร์ บอนไดออกไซด์คงั
เกณฑ์ การประเมินผล
1. ระดับความดันของเครื องจ่ายก๊าซ (Gas insufflator) อยูใ่ นระดับ3-6ลิตรต่อนาที
2. ผูป้ ่ วยไม่เกิดภาวะคาร์ บอนไดออกไซด์คงั
กิจกรรมการพยาบาล
1. ดูแลให้ความดันของเครื องจ่ายก๊าซ (Gas insufflator) อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม ในช่วงแรกของการผ่าตัดที
เริ มเป่ าก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เข้าไปในช่ องท้องผูป้ ่ วยให้ใช้อตั ราไม่เกิ น 3 ลิ ตรต่อนาที จนความดันในช่ องท้อง
ผูป้ ่ วยถูกควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีคงทีประมาณ 12-14 มิลลิเมตรปรอท
2. ประสานงานกับวิสัญญี และแพทย์ ในการลดอัตราการเป่ าก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของเครื องควบคุ ม
การจ่ายก๊าซ ในกรณี ทีผูป้ ่ วย end-tidal-carbon dioxide ทีเพิมมากขึน จนอาจทําให้เกิดภาวะคาร์ บอนไดออกไซด์คงั
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3. ประเมินผิวหนังของผูป้ ่ วยเป็ นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิงบริ เวณหน้าท้องและหน้าอก ที อาจจะเกิ ดภาวะ
คาร์ บอนไดออกไซด์คงอยู
ั ใ่ ต้ผวิ หนัง(Subcutaneous emphysema)
การประเมินผล
1. ระดับความดันของเครื องจ่ายก๊าซ(Gas insufflator)อยูใ่ นระดับทีเหมาะสมประมาณ3-6 ลิตร ต่อนาที
2. ความดันในช่องท้องผูป้ ่ วยอยูใ่ นระดับ 12-14 มิลลิเมตรปรอท
3. ผิวหนังของผูป้ ่ วยบริ เวณหน้าอกและหน้าท้อง ไม่มีภาวะคาร์ บอนไดออกไซด์คงั
ปัญหาที 3 เสี ยงต่อภาวะติดเชือสู่ แผลผ่าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน
1. การผ่าตัดชนิ ดนี เป็ นแผลผ่าตัดปนเปื อน (Contaminate wound) เนื องจากมีการตัดลําไส้ใหญ่ บริ เวณ
Sigmoid colon
2. ในขณะผ่าตัดมีการใส่ เครื องมือตัดต่อลําไส้แบบอัตโนมัติผา่ นเข้าทางรู ทวารหนัก (Anus) ซึ งในตําแหน่งนี
มีโอกาสปนเปื อนได้มาก
วัตถุประสงค์ การพยาบาล ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะติดเชื อ
เกณฑ์ การประเมินผล
1. แผลผ่าตัดหายภายใน 7 วัน
2. ผูป้ ่ วยมีอุณหภูมิกายปกติอยูใ่ นช่วง 36.5 - 37.5 องศาเซลเซียส
กิจกรรมการพยาบาล
1. ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการพยาบาลห้องผ่าตัดโดยใช้หลัก Aseptic technic และ Sterile- technique
2. ประเมินสภาพผิวหนังของผูป้ ่ วยว่ามีสิงผิดปกติ เช่น ผืนแดง ตุ่มหนองบาดแผลหรื อไม่
3. ทําความสะอาดผิวหนังบริ เวณผ่าตัดของผูป้ ่ วยถูกต้องตามมาตรฐานการทําความสะอาดผิวหนังก่อนผ่าตัด
4. ปูผา้ ผ่าตัดปราศจากเชื อให้ถูกต้อง เพือป้ องกันการปนเปื อนเชื อโรคจากบริ เวณรอบนอกมาสู่ บริ เวณที
จะทําผ่าตัด
5. ระมัดระวังการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง โดยจํากัดบุคลากรในห้องผ่าตัด ไม่ให้เดินเข้าออกบ่อยๆ และไม่
สะบัดผ้า
6. ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาของแพทย์
7. ปิ ดแผลผ่าตัด และแผลบริ เวณทีมีท่อระบายให้ถูกหลักปราศจากเชื อ
การประเมินผล
แผลผ่าตัดไม่อกั เสบบวมแดง ผูป้ ่ วยไม่มีไข้ บาดแผลผูป้ ่ วยติดสนิ ทดีภายใน 7 วัน อุณหภูมิกายอยูใ่ นช่วง
36.5 - 37 องศาเซลเซียส
ปัญหาที 4 เสี ยงต่อการได้รับอันตรายจากการจัดท่าผ่าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน ผูป้ ่ วยนอนในท่า Lithotomy เป็ นเวลานานกว่า 4 ชัวโมง
วัตถุประสงค์ การพยาบาล ผูป้ ่ วยไม่ได้รับอันตรายจาการจัดท่าผ่าตัด
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เกณฑ์ การประเมินผล
1. ไม่มีรอยกดทับหรื อรอยแดงบริ เวณปุ่ มกระดูกต่างๆ
2. ไม่มีขอ้ สะโพกหลุด
3. ผูป้ ่ วยไม่มีอาการตึงของกล้ามเนือหลัง
4. ผูป้ ่ วยไม่มีอาการขาชา
กิจกรรมการพยาบาล
1. ตรวจความพร้ อมของอุ ปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้ อมใช้งาน ได้แก่ ขาหยัง อุ ปกรณ์ รองบริ เวณใต้เข่ า
หมอนหนุนก้น หรื อผ้าหนุนเอว
2. สวมถุงเท้าผ้าให้ผปู้ ่ วย เพือไม่ให้เกิดการเสี ยดสี ของผิวหนังกับขาหยัง
3. ติดตังขาหยังให้ความสู ง และมุมของขาหยังเหมาะสมกับช่วงความยาวของต้นขาถึงหัวเข่า
4. แจ้งวิสัญญีให้ทราบก่อนจัดท่า เพือความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน
5. จัดท่าโดยคํานึงถึงกายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาของผูป้ ่ วย โดยปฏิบตั ิดงั นี
- เลือนตัวผูป้ ่ วยลงมาด้านปลายเตียง ให้กน้ บริ เวณกระดูกก้นกบ (Coccyx) ชิดขอบเตียงให้ระดับ
กระดูกหลังท่อนคอ ท่อนอก และเอวอยูใ่ นแนวเดียวกัน
- ใช้หมอนหรื อผ้ารองบริ เวณทีมีนาหนั
ํ กกดทับ เช่น บริ เวณท้ายทอย ต้นคอ สะบัก สะโพก และ
บริ เวณกระดูกก้นกบ
- จัดท่าผูป้ ่ วยโดยงอต้นขาเข้าหาลําตัวผูป้ ่ วยประมาณ 90 องศา และยกพร้อมกันทัง 2 ข้าง อย่างช้าๆ
และนุ่มนวล เพือหลีกเลียงการตึงของกล้ามเนือ บริ เวณหลังและต้นขา มุมของขากับสะโพกกางไม่เกิน 45 องศา
- ใช้หมอนทรายหนุ นบริ เวณก้นให้สูงขึนแล้วใช้ผา้ พับซ้อนหนุนบริ เวณเอว
- ใช้ทีรัดผูกต้นขาติดกับขาหยังให้แน่นพอควร
6. ขณะรอผ่าตัดหลีกเลียงไม่ให้มีการกดทับขาของผูป้ ่ วย โดยเฉพาะตรงกลางของเข่า และส่ วนล่างของขาทัง
สองข้างจากผูช้ ่วยผ่าตัด
7. ภายหลังเสร็ จผ่าตัด ต้องยกขาทังสองข้างลงสู่ ระดับแนวราบพร้อมกันอย่างช้าๆ และนุ่มนวล เพือป้ องกัน
การเกิดความดันเลือดตําทันที
การประเมินผล
ไม่มีรอยกดทับหรื อเสี ยดสี บริ เวณปุ่ มกระดูกส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย ไม่มีขอ้ สะโพกหลุด ไม่มีการตึงตัวของ
กล้ามเนือหลัง และต้นขา และขาทังสองข้างไม่มีอาการชา
ปัญหาที 5 เสี ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิกายตําหลังผ่าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน
1. อุณหภูมิในห้องผ่าตัดประมาณ 23-25 องศาเซลเซียส
2. ระยะเวลาในการผ่าตัดนาน 3-4 ชัวโมง
3. ปลายมือปลายเท้าเย็น
วัตถุประสงค์ การพยาบาล ไม่เกิดภาวะอุณหภูมิกายตําหลังผ่าตัด

»‚·Õè 20 ©ºÑº·Õè 2 ¡Ã¡®Ò¤Á – ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

เกณฑ์ การประเมินผล
1. ขณะผ่าตัดผูป้ ่ วยมีอุณหภูมิกายไม่ตากว่
ํ า 36 องศาเซลเซียส
2. หลังเสร็ จผ่าตัดผูป้ ่ วยไม่มีอาการหนาวสัน
กิจกรรมการพยาบาล
1. คลุมผ้าปราศจากเชื อในบริ เวณผ่าตัด และไม่เปิ ดเผยร่ างกายผูป้ ่ วยเกินความจําเป็ น
2. คลุมผ้าปลายมือทังสองข้าง และบริ เวณเหนือราวนม เพือรักษาระดับอุณหภูมิกายของผูป้ ่ วย
3. วางเครื องให้ความอบอุ่นร่ างกายชนิดไฟฟ้ าบริ เวณลําตัวผูป้ ่ วย
4. ดูแลไม่ให้บริ เวณผ่าตัดมีผา้ เปี ยกชืน
5. เตรี ยม Normal saline อุ่นในการล้างช่องท้อง
6. ดูแลความเรี ยบร้อยของการปิ ดแผล สวมเสื อผ้า และห่ มผ้าให้ผปู ้ ่ วย
การประเมินผล
1. หลังผ่าตัดไม่เกิดภาวะอุณหภูมิกายตํา อุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 36.5 - 37 องศาเซลเซียส
2. ผูป้ ่ วยไม่มีผวิ หนังเย็น ไม่มีอาการหนาวสัน ปลายมือปลายเท้าเขียว
ระยะหลังผ่าตัด
ปัญหา ไม่สุขสบายเนื องจากปวดแผลผ่าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ่ วยบ่นปวดแผลบริ เวณหน้าท้อง
2. มีสีหน้าแสดงความเจ็บปวด ขมวดคิว
3. ผูป้ ่ วยไม่สามารถขยับหรื อเคลือนไหวร่ างกายเองได้เท่าทีควร
4. Pain score = 6
วัตถุประสงค์ การพยาบาล เพือให้ผปู้ ่ วยสุ ขสบายและเพือบรรเทาอาการปวดแผล
เกณฑ์ การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยบอกอาการปวดแผลทุเลา
2. ไม่แสดงสี หน้าทีบ่งบอกถึงความเจ็บปวด เช่น ขมวดคิว
3. สามารถนอนหลับพักผ่อนได้
4. Pain score ลดลง
กิจกรรมการพยาบาล
1. อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยทราบสาเหตุของการปวดแผลผ่าตัด พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยและญาติซกั ถามปั ญหา
และข้อข้องใจต่างๆ
2. ประเมินอาการปวดแผลผ่าตัด โดยสังเกตจากสี หน้าท่าทางของผูป้ ่ วย และการซักถามพูดคุย
3. ดูแลให้ผปู ้ ่ วยนอนพักในท่าทีสุขสบาย เช่ น ท่านอนศีรษะสู ง เพือให้กล้ามเนื อหน้าท้องหย่อนช่ วยลด
อาการดึงรังของแผลผ่าตัด และยังช่วยให้หายใจสะดวกขึน
4. ดูแลความสะอาดร่ างกายทัวไป เพือช่วยให้ผปู ้ ่ วยสดชื นสามารถนอนหลับพักผ่อนได้
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5. สอนเทคนิคการหายใจ เพือบรรเทาอาการปวด โดยให้หายเข้าลึกๆ และผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆ
แนะนําให้ทาํ เมือมีอาการปวด
6. แนะนําให้ประคองแผลผ่าตัดขณะมีอาการไอหรื อการเคลือนไหวอย่างช้าๆ เพือลดการกระทบกระเทือน
เนือเยือบริ เวณบาดแผลผ่าตัด
7. ชวนพูดคุย และให้ความสนใจต่อคําบอกเล่า อาการปวดพร้อมสังเกตอาการแสดง เพือเป็ นการเบียงเบน
ความสนใจจะได้บรรเทาอาการปวดแผล
8. ให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษา คือ Morphine 2 มิลลิกรัม เมือกลับจากห้องผ่าตัดถึงหอผูป้ ่ วย และให้
Pethidine 25 มิลลิกรัม เข้าหลอดเลือดดําเวลาปวดทุก 4 ชัวโมง วันที 6 หลังการผ่าตัด เริ มรับประทานอาหารเหลวได้
เปลียนจาก Pethidine เป็ น Paracetamol 2 เม็ด เมือมีอาการปวดพร้อมเฝ้ าระวังอาการข้างเคียงทีอาจเกิดขึนจากการ
แพ้ยาเพือให้การช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที
การประเมินผล
ผูป้ ่ วยมีความสุ ขสบายขึน บอกว่าอาการปวดแผลหน้าท้องทุเลาลง ผูป้ ่ วยนอนหลับได้ สี หน้าสดชื นแจ่มใส
Pain score = 4
สรุ ปกรณีศึกษา
ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 59 ปี มาโรงพยาบาลด้วย 1 ปี ก่ อนถ่ ายอุ จจาระเป็ นก้อนเล็กๆ ไม่มีอาการท้องผูก
ไม่ปวดท้อง 1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาลได้เข้าร่ วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก ผล Fecal
occult blood test 2+ ได้รับการส่ องตรวจทางเดิ นอาหารส่ วนล่างพบก้อนเนื อ แพทย์ได้ตดั ชิ นเนื อส่ งตรวจผลเป็ น
Adenocarcinoma of sigmoid colon แพทย์จึงนัดผ่าตัดเพื อทํา การผ่าตัดมะเร็ ง ลําไส้ ใหญ่ผ่า นกล้องวีดีทศั น์
(Laparoscopic Sigmoidectomy) ผูป้ ่ วยมานอนโรงพยาบาลในวันที 25 สิ งหาคม 2558 แพทย์ได้เตรี ยมความพร้อม
ของผูป้ ่ วยและการตรวจทางห้องปฏิ บ ตั ิ การอย่างละเอี ย ด และได้ทาํ ผ่าตัดมะเร็ งลํา ไส้ ใหญ่โดยวิธี Laparoscopic
Sigmoidectomy ศัลยแพทย์พิจารณาให้ยาระงับความรู้สึกแบบ General Anesthesia ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการผ่าตัดใช้
ระยะในการผ่าตัด 3 ชัวโมง 40 นาที สู ญเสี ยเลือด minimal ใส่ Jackson’s patt drain 1 เส้นต่อลงขวดสู ญญากาศ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนในทุ กระยะของการผ่าตัด หลังผ่าตัดผูป้ ่ วยมีอาการปวดตึงแผลและท้องอืดเล็กน้อย หลังจากให้
การดูแลรักษาพยาบาลเป็ นเวลา 8 วัน ผูป้ ่ วยช่วยเหลือตนเองได้ดีขึนตามลําดับ แผลแห้งดีไม่มีการติดเชื อทีแผลผ่าตัด
ความวิตกกังวลลดลง ประเมินจากการแสดงสี หน้าทีสดชืน รับประทานอาหารได้ดี และปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัดตามที
ได้แนะนําไว้ ยอมรับการรักษาของแพทย์ และให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี วันที 2 กันยายน 2558 แพทย์ได้ตรวจเยียม
อาการพิจารณาเห็นว่าผูป้ ่ วยมีความปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆจากการผ่าตัด จึงให้ off staple และdrain
แล้ว อนุ ญ าตให้ ก ลับ บ้า นได้ โดยก่ อ นกลับ บ้า นได้ใ ห้ ค ํา แนะนํา เกี ยวกับ การปฏิ บ ัติ ต ัว ที บ้า นโดยได้รั บ ยาไป
รับประทานต่อทีบ้าน ได้แก่
- MTV 1 tab Oral tid ac. 20 tab.
- Omeprazole 1 tab Oral OD ac. 20 tab
- Paracetamol (500 mg) 2 tab Oral prn. q 4 hr. 20 tab
และนัดมาตรวจเพือติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัด 2 สัปดาห์พร้อมทังรับฟังผลการส่ งตรวจชินเนื อ
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บทสรุ ป
จากกรณี ศึกษาผูป้ ่ วยทีได้รับการผ่าตัดมะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก ซึ งเป็ นการผ่าตัดผ่านกล้องวีดีทศั น์
ซึ งเป็ นการผ่าตัดที ยุ่งยาก และซับซ้อน และใช้เวลาในการผ่าตัดนาน มี โอกาสเสี ยงต่อการเกิ ดภาวะแทรกซ้อน
ขณะผ่าตัด ในบทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัดต้องเป็ นผูท้ ีมีความความชํานาญอย่างสู งในการปฏิบตั ิงาน ในทุกระยะ
ของการผ่า ตัด เช่ น การประเมิ น สภาพความพร้ อ มของผูป้ ่ วยก่ อ นผ่า ตัด การเยี ยมผูป้ ่ วยก่ อ นและหลัง ผ่า ตัด
มีประโยชน์สาํ หรับผูป้ ่ วยในด้านจิตใจ ทําให้ผปู้ ่ วยรู้สึกปลอดภัยในการมารับบริ การ ทําให้ผปู ้ ่ วยมีกาํ ลังใจ และให้
ความร่ วมมือในการรักษาพยาบาล นอกจากนี การผ่าตัดด้วยกล้องวีดีทศั น์ตอ้ งอาศัยพยาบาลทีสามารถบริ หารจัดการ
เครื องมือผ่าตัดผ่านกล้องวีดีทศั น์ให้พร้อมใช้ และเตรี ยมเครื องมือสําหรับการผ่าตัดเปิ ดทางหน้าท้องได้ทนั ทวงที
หากเกิดเหตุการณ์วกิ ฤตกับผูป้ ่ วย เพืออํานวยความสะดวกให้กบั ทีมผ่าตัด และแก้ไขปั ญหาได้ทนั ทวงที เพือป้ องกัน
การเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นที อาจเกิ ด ขึ น เพื อให้ ผู ้ป่ วยปลอดภัย จากการผ่ า ตัด โดยใช้ก ระบวนการพยาบาลใน
การวางแผนให้การพยาบาลผูป้ ่ วยร่ วมกับที มสหสาขา ทังในระยะก่ อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด เพือให้
ผูป้ ่ วยสามารถกลับมาดูแลตนเองได้ตามปกติ
เอกสารอ้างอิง
1. วิษณุ ปานจันทร์ และคณะ. แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และการรักษาโรคมะเร็ งลําไส้ใหญ่และไส้ตรง.
กรุ งเทพมหานคร : โฆสิ ตการพิมพ์; 2558.
2. จุมพล วิลาศรัศมี. Colorectal and Anal Carcinoma. ใน : สิ โรจน์ กาญจนปั ญจพล, บรรณาธิการ. ศัลยศาสตร์
ทัวไป (ฉบับปรับปรุ งครังที 2). พิมพ์ครังที 2. กรุ งเทพมหานคร : กรุ งเทพเวชสาร; 2550. หน้า 596 - 602.
3. กษยา ตันติผลาชีวะ. COLON AND RECTUM. ใน : สุ ทธิพร จิตต์มิตรภาพ, พัฒน์พงศ์ นาวีเจริ ญ, บรรณาธิการ.
ตําราศัลยศาสตร์ ภาค 2. พิมพ์ครังที 13. กรุ งเทพมหานคร : ไพลินบุค๊ เน็ต ; 2558. หน้า 283 - 309.
4. ไพศิษฎ์ ศิริวทิ ยากร. Multimodality Treatment of Colorectal Cancer in the Year 2008. ใน : จักรพันธ์
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ประสิ ทธิผลการเตรียม Single Donor Platelet ชนิด double dose platelet
ด้ วยเครืองอัตโนมัติในโรงพยาบาลกําแพงเพชร
Effectiveness of double dose in Single Donor Platelet preparation by
the automated blood cell separators in Kamphaengphet hospital
ณรงค์ มหายศ, วท.บ.*

Abstract
Background : The Single Donor Platelet (SDP) by the automated cell separators preparation can provide the
sufficient and in time for patient supplementation. The double dose platelet in Single Donor Platelet, SDP
supposed to reduce the unit cost but lacking of effectiveness study compare to single dose platelet method.
Objective : To study effectiveness and unit cost of double dose platelet in Single Donor Platelet, SDP.
Methodology : This retrospective analytic research comparing the single dose platelet and double dose platelet
methods by using the secondary data from the blood bank unit, Kamphaengphet hospital during October 2015 to
September 2016.
Result : The 47 platelet donors (150 times) of Single Donor Platelet, SDP are 99 single dose platelets and 51
double dose platelets. The collection efficacy of single dose and double dose were 77.9% and 79.0% respectively
(p = 0.089). The processing time between two groups are similarly; 69.3 minutes in single dose and 69.9 minutes
in double dose with no statistical significance at p = 0.738. The circulated blood volume is higher in double dose
platelet 3,854.0 ml while 3,474.3 ml in single dose (p < 0.05), the platelet yield in double dose is higher than single
dose at 7.2x1011 /unit and 4.8 x1011 /unit respectively (p < 0.05). The post platelet count in both group are higher
than 100,000 cells/μL as standardization. The side effect is found in the single dose group are numbness around the
lips, puncture site hematoma and pale. The double dose platelet can reduce 50% of the single dose unit cost.
Conclusion : The double dose in Single Donor Platelet, SDP is more effective than the single dose in the mean of
collection efficacy, circulated blood volume and platelet yield within the same collection time and lower unit cost.
The blood bank unit should consider more donors who eligible to donate the double dose platelet to increase the
effectiveness of platelet donation in the future.
Key word : Single Donor Platelet, Double dose platelet
* นักเทคนิ คการแพทย์ชาํ นาญการ กลุ่มงานพยาธิ วิทยาคลินิก โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทคัดย่อ
บทนํา : การเตรี ยมเกล็ดเลือดจากผูบ้ ริ จาครายเดียว (Single Donor Platelet , SDP) ด้วยเครื องอัตโนมัติสามารถเตรี ยม
เกล็ดเลือดได้จาํ นวนมากเพียงพอ และทันเวลาต่อการนําไปให้กบั ผูป้ ่ วย การเตรี ยม SDP เป็ นชนิ ด double dose
platelet ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย แต่ยงั ไม่มีการศึกษาประสิ ทธิ ผลเปรี ยบเทียบกับ single dose platelet
วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาประสิ ทธิ ผล และต้นทุนของการเตรี ยม Single Donor Platelet ชนิด double dose platelet
ด้วยเครื องอัตโนมัติ
วิธี การศึ ก ษา: การวิจยั เชิ ง วิเคราะห์ แบบย้อนหลัง (Retrospective Analytic Research) จากฐานข้อมูล ทุ ติย ภูมิ
(secondary data) ของงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลกําแพงเพชร โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ การบริ จาคแบบ single
dose platelet และ double dose platelet ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
ผลการศึกษา : ผูบ้ ริ จาคเกล็ดเลื อดทังหมด 47 คน บริ จาคเกล็ดเลือด จํานวน 150 ครัง แยกเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ จาคแบบ
single dose platelet จํานวน 99 ครัง และ double dose platelet จํานวน 51 ครัง ประสิ ทธิ ผลในการเก็บเกล็ดเลือด
(collection efficacy) โดยการเก็บแบบ single dose platelet เท่ากับร้อยละ 77.9 และ double dose platelet เท่ากับร้อย
ละ 79.0 (p = 0.089) ระยะเวลาเฉลียทีใช้ในการเตรี ยม single dose platelet และ double dose platelet ใกล้เคียงกัน
69.3นาที และ 69.9 นาที ตามลําดับ (p = 0.738) ปริ มาณเลือดทีใช้หมุนเวียนในการบริ จาคชนิด double dose platelet
มีค่าเฉลียสู งกว่า ในกลุ่ม single dose platelet 3,854.0 ml และ 3,474.3 ml ตามลําดับ ( p <0.05) ค่า platelet yield
พบว่า กลุ่ม double dose platelet มีค่าเฉลียสู งกว่า single dose platelet เท่ากับ 7.2x1011 /ยูนิต และ 4.8 x1011 /ยูนิต
ตามลําดับ (p < 0.05) พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ จาคทัง 2 กลุ่ม มีค่า post platelet count ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 cells/μL ทุกราย
ตามเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด และพบอาการข้างเคียง 3 ราย ในกลุ่มsingle dose platelet ได้แก่ อาการชาบริ เวณ
รอบปาก แขน บริ เวณทีแทงเข็มเขียวชํา และหน้าซี ด การเตรี ยม SDP ชนิด double dose platelet ทําให้ลดค่าใช้จ่าย
เฉลียต่อยูนิตลงร้อยละ 50
สรุ ปผลการศึกษา : การบริ จาค Single Donor Platelet ชนิด double dose platelet มีประสิ ทธิ ผลดีกว่าการบริ จาคชนิ ด
single dose platelet โดยประสิ ทธิ ผลการเก็บเกล็ดเลือดไม่แตกต่างกัน ปริ มาณเลือดทีหมุนเวียน และ platelet yield
สู งกว่าในระยะเวลาใกล้เคียงกัน และต้นทุนตํากว่า ดังนัน งานธนาคารเลือดจึงควรเพิมการค้นหาผูบ้ ริ จาคทีสามารถ
บริ จาคชนิด double dose platelet ให้มากขึน เพือให้ได้ประสิ ทธิ ผลทีสู งขึนในการบริ จาคเกล็ดเลือดต่อไป
คําสํ าคัญ : Single Donor Platelet, Double dose platelet
บทนํา
เกล็ดเลื อดเข้มข้นเป็ นสิ งจํา เป็ นในการรั กษาผูป้ ่ วยภาวะเลื อดออก เนื องจากเกล็ดเลื อดตําหรื อเพื อการป้ องกัน
ภาวะเลือดออกในรายที มีระดับเกล็ดเลือดตํามาก และภาวะ platelet dysfunction ได้แก่ ผูป้ ่ วยโรคเลือดผูป้ ่ วยมะเร็ ง
ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไขกระดูก การเตรี ยมเกล็ดเลือดเข้มข้นสามารถเตรี ยมได้ 3 วิธี 1-2 ได้แก่ 1) เกล็ดเลือดเข้มข้นเตรี ยมจาก
การปั นแยกโลหิ ตรวม1-2 (Whole Blood derived Platelet Concentrate, PC) เซลล์เกล็ดเลือดอย่างน้อย 5.5×1010 เซลล์/ยูนิต
ในพลาสมา 50 - 60 มล. 2) เกล็ดเลือดทีเตรี ยมจากการรวม buffy coat และขจัดเม็ดเลือดขาวด้วยการปั น1-2 (Leukocyte
Poor Pooled Platelets Concentrate,LPPC) หมายถึง เกล็ดเลือดทีได้จากการรวม buffy coat ของผูบ้ ริ จาคหมู่เดี ยวกัน
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จํานวน 4 - 6 ยูนิต มารวมกับพลาสมา 1 ยูนิต แล้วนํามาปั นแยกอีกครังด้วยรอบการปั นเบา แล้วบีบแยกเอาแต่เฉพาะ
ส่ วนทีเป็ นพลาสมาซึ งมีเกล็ดเลือดอยูอ่ อก ส่ วนทีขจัดทิงไป คือ เม็ดเลือดขาว LPPC 1 ยูนิต จะมีเกล็ดเลือดมากกว่า
2.4 ×1011 เซลล์/ยูนิต1 มีปริ มาณเม็ดเลื อดขาวไม่เกิ น 5×108เซลล์/ ยูนิต1 3) การเตรี ยมด้วยวิธี plateletpheresis1-6
หมายถึงเกล็ดเลือดทีเตรี ยมจากผูบ้ ริ จาครายเดียว (Single Donor Platelet, SDP) ด้วยเครื องแยกส่ วนประกอบโลหิ ต
อัตโนมัติ (blood cell separator) มีปริ มาตรประมาณ 250-350 มล./ถุง มีเซลล์เกล็ดเลือดอย่างน้อย 3×1011เซลล์/ยูนิต1-6
เทียบเท่ากับการเตรี ยมจากการปั นแยกโลหิ ตรวมถึง 6-8 ถุง จะมี donor exposure น้อยกว่า เหมาะสําหรับผูป้ ่ วยที
จะต้องได้รับเกล็ดเลือดจํานวนมากหรื ออย่างต่อเนื อง เพราะการบริ จาค SDP จะลด exposure ต่อแอนติเจนของเม็ด
เลือดขาว และเกล็ดเลือดจากผูบ้ ริ จาค จึงลดการเกิด platelet refractoriness จาก HLA และ HPA alloimmunization
นอกจากนี ผูป้ ่ วยบางรายจําเป็ นต้องใช้เกล็ดเลือดจากผูบ้ ริ จาครายเดียวทีทดสอบว่าเข้ากันได้เท่านัน (matched SDP
transfusion) หรื อ กรณี หมู่โลหิ ตหายาก เช่น Rh negative ซึ งการบริ จาค SDP สามารถเจาะเก็บแบบ single dose,
double dose platelet ผูบ้ ริ จาคต้องมี pre-platelet count มากกว่า 150,000 cells /μL และภายหลังจากการบริ จาคต้อง
มี post-platelet count ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 cells/μL ตามมาตรฐาน AABB 3-4,7
งานธนาคารเลื อด โรงพยาบาลกําแพงเพชร ได้เริ มดําเนิ นการการเตรี ยมเกล็ดเลื อดด้วยวิธี plateletpheresis
(Single Donor Platelet , SDP) มาตังแต่ ปี พ.ศ. 2553 มาจนถึงปั จจุบนั เดิมการเตรี ยม Single Donor Platelet จะ
เตรี ยมเป็ นชนิ ด single dose platelet แต่เนื องจาก platelet apheresis set มีราคาค่อนข้างสู ง ร่ วมกับนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุ ขในการลดต้นทุนการจัดซื อวัสดุ การแพทย์ งานธนาคารเลือดจึงได้นาํ วิธีการเตรี ยมเกล็ดเลือด
ชนิด double dose platelet ระบบ continuous flow ด้วยเครื องอัตโนมัติเพือมาเริ มใช้ในปี งบประมาณ 2559 เพือให้
มีเกล็ดเลือดทีเพียงพอ ปลอดภัยสําหรับผูป้ ่ วย อีกทังลดค่าใช้จ่ายในการเก็บ Single Donor Platelet แต่การเตรี ยม
แบบ double dose platelet ยังขาดข้อมูลเชิ งประจักษ์ในด้านประสิ ทธิ ผลในการเก็บเกล็ดเลือด และการลดต้นทุนที
ชัดเจน เพือประกอบการบริ หารจัดการการดําเนินการเตรี ยมเกล็ดเลือดแบบ single dose platelet และ double dose
platelet ภายใต้มาตรฐานของ American Association of Blood Bank : AABB 3-5 แต่การเตรี ยมเกล็ดเลือดแบบ double
dose platelet ยังนํามาใช้ในระดับตํา ในขณะทีความต้องการใช้เกล็ดเลือดในการรักษาของแพทย์มีแนวโน้มเพิมขึน
ทังๆทีข้อดีของการเตรี ยมเกล็ดเลือดแบบ double dose platelet นอกจากเป็ นการช่วยเพิมจํานวนเกล็ดเลือดทีมีปริ มาณ
เม็ดเลือดขาวตําขึนเป็ น 2 เท่าแล้ว ยังเป็ นการช่วยลดต้นทุนของการเตรี ยมเกล็ดเลื อดได้อีก ผูว้ ิจยั เชื อว่า การเตรี ยม
เกล็ดเลือดแบบ double dose platelet จะมีประสิ ทธิ ผลในด้านอืนๆทีแตกต่างจากการเตรี ยมแบบ single dose platelet
ในผูบ้ ริ จาคคนเดียวกัน ซึ งยังไม่มีผศู ้ ึกษาข้อมูลเชิ งประจักษ์ในส่ วนนี ไว้ ทําให้ผวู ้ ิจยั จึงสนใจทีจะศึกษาเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิ ผลของเตรี ยมเกล็ดเลือดแบบ single dose platelet และแบบ double dose platelet ด้วยเครื องอัตโนมัติ
เพื อนํา ผลการศึ กษามาเป็ นข้อมูลประกอบการวางแผน และสนับสนุ น ให้หน่ ว ยบริ จ าคโลหิ ตของโรงพยาบาล
กําแพงเพชร และหน่วยบริ จาคอืนได้คน้ หาผูบ้ ริ จาคทีจะสามารถเตรี ยมเกล็ดเลือดแบบ double dose plateletได้เพิม
มากขึน และเพียงพอต่อการรักษาผูป้ ่ วยให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
เพือศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลของการเตรี ยม Single Donor Platelet (SDP) ชนิด double dose platelet
เปรี ยบเทียบกับ single dose platelet ด้วยเครื องปั นแยกส่ วนประกอบโลหิ ตอัตโนมัติดงั ต่อไปนี
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1) ร้อยละของประสิ ทธิ ผลการเก็บเกล็ดเลือด
2) เวลาของการเตรี ยม
3) ปริ มาณเลือดทีใช้หมุนเวียน
4) ปริ มาณเกล็ดเลือดหลังบริ จาค
5) ภาวะแทรกซ้อนและความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ จาค
6) ต้นทุนของการบริ จาคแต่ละชนิด
วิธีการศึกษา
การศึกษานีเป็ นการวิจยั เชิ งวิเคราะห์แบบย้อนหลัง (Retrospective Analytic Research) โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ
(Secondary data) จากฐานข้อมูลธนาคารเลื อด โรงพยาบาลกําแพงเพชร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึ ก
การบริ จาคโลหิ ตในผูบ้ ริ จาคเกล็ดเลือด Single Donor Platelet ทังชนิ ด single dose platelet และ double dose
platelet ในระหว่า งเดื อนตุ ลาคม 2558 - กันยายน 2559 การวิจยั ครั งนี ได้ผ่า นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในคนของโรงพยาบาลกําแพงเพชรแล้ว
การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล แยกกลุ่ ม วิ เคราะห์ ต ามปริ ม าณเกล็ ด เลื อดของผูบ้ ริ จ าคแต่ ล ะครั ง อ้า งอิ ง ตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผูบ้ ริ จาคโลหิ ตตามมาตรฐานของศูนย์บริ การโลหิ ตแห่ งชาติสภากาชาดไทย8-9 โดยชนิดsingle
dose platelet มีค่าเกล็ดเลือดก่อนบริ จาค ตํากว่า 250,000 cells/μL และชนิด double dose platelet มีค่าเกล็ดเลือด
ก่อนบริ จาค 250,000 cells/μL ขึนไปหลังจากนันนํามาวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป ซึ งประกอบด้วย
3 ส่ วน คือ
1. ข้อมูลพืนฐานของผูบ้ ริ จาคเกล็ดเลื อด และต้นทุ นการเตรี ยมเกล็ดเลื อด โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา
(Descriptive statistic) ได้แก่ จํานวน ร้อยละ และค่าเฉลีย
2. ข้อมูลประสิ ทธิ ผลของการเตรี ยมเกล็ดเลือด ระยะเวลาในการเตรี ยม ปริ มาณเลือด และ platelet
yield เปรี ยบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม ใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ดว้ ย Regression analysis
ผลการศึกษา
ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 ผูบ้ ริ จาคเกล็ดเลือดทังหมด จํานวน 47 คน บริ จาคเกล็ดเลือด
ชนิด single dose platelet และชนิด double dose platelet ทังหมด 150 ครัง ผูบ้ ริ จาคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง มีการบริ จาคตังแต่ 1 - 9 ครัง โดยบริ จาคชนิ ด single dose platelet จํานวน 99 ครัง และบริ จาคชนิ ด
double dose platelet 51 ครัง ข้อมูลพืนฐานของผูบ้ ริ จาคแสดงตามตาราง 1
ตาราง 1 จํานวน ค่าเฉลีย ร้อยละ ของเพศ อายุ และนําหนักของผูบ้ ริ จาคเกล็ดเลือด
ข้ อมูลพืนฐาน
จํานวน (ร้ อยละ) / ค่ าเฉลีย(ตําสุ ด-สู งสุ ด)
เพศ
ชาย
40 (85%)
หญิง
7 (15%)
38.4 (20 – 58)
อายุ ( ปี )
73.7 (56 – 110)
นําหนัก ( กิโลกรัม )
169.4 ( 153-187)
ส่ วนสู ง ( เซนติเมตร )
1-9 ครัง
จํานวนครังทีบริจาค ( ครัง )
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ผลลัพธ์ดา้ นประสิ ทธิผลของการบริ จาคเกล็ดเลือด เปรี ยบเทียบระหว่างการบริ จาค 2 ชนิด แสดงในตาราง 2
โดยพบว่า
- ประสิ ทธิ ผลในการเก็บเกล็ดเลือด (Collection Efficacy : CE) โดยควบคุมตัวแปรความแตกต่างของระดับ
เกล็ดเลือดเริ มต้น โดยการเก็บแบบsingle dose เท่ากับร้อยละ 77.9 และ double dose เท่ากับร้ อยละ79.0
ไม่แตกต่างกัน (p = 0.089)
- ด้านระยะเวลาในการเตรี ยม พบว่า ชนิด single dose platelet ใช้เวลา 69.3 นาที และ double dose platelet
ใช้เวลา 69.9 นาที ไม่แตกต่างกัน (p = 0.738)
- ปริ มาณเลือดทีใช้หมุนเวียนในการบริ จาคชนิด double dose platelet มีค่าเฉลียสู งกว่าในกลุ่ม single dose
platelet 3,854.0 ml และ 3,474.3ml ตามลําดับ ( p <0.05)
- ค่า platelet yield พบว่า กลุ่ม double dose platelet มีค่าเฉลียสู งกว่า single dose platelet เท่ากับ 7.2x1011/
ยูนิต และ 4.8 x1011 /ยูนิต ตามลําดับ (p < 0.05)
- ด้านความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ จาค พบว่า ไม่พบอาการข้างเคียงจากการบริ จาคกลุ่มผูบ้ ริ จาค double dose
platelet แต่พบเพียง 3 ราย ในกลุ่มผูบ้ ริ จาค single dose platelet คือ 1) อาการชาบริ เวณรอบปากและหน้า
จากปฏิกิริยาของสารกันเลือดแข็งตัว (Citrate reaction) 2) อาการแสดงเฉพาะที คือ บริ เวณแขนทีแทงเข็ม
เขียวคลํา 3) วิงเวียน หน้าซีด จาก vasovagal reaction
- ผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วยของการบริ จาค single dose platelet และ double dose platelet พบว่า
การเก็บชนิ ด single dose platelet มีค่าใช้จ่ายต่อ 1 ยูนิต เฉลีย 6,927 บาท ส่ วนชนิ ด double dose platelet
มีค่าใช้จ่ายต่อ 1 ยูนิต เฉลีย 3,463.5 บาท คิดเป็ นการลดต้นทุนลงร้อยละ 50
ตาราง 2 ผลลัพธ์ดา้ นประสิ ทธิผลของการบริ จาคเกล็ดเลือดเปรี ยบเทียบระหว่างการบริ จาค 2 ชนิด
ผลลัพธ์
single dose platelet
double dose platelet
ประสิ ทธิผลในการเก็บเกล็ดเลือด (%)
77.9
79.0
ระยะเวลาในการเตรี ยม (นาที)
69.3
69.9
ปริ มาณเลือดทีใช้หมุนเวียนในการบริ จาค (ml)
3474.3
3854.0
Platelet Yield (x1011/ ยูนิต)
4.8
7.2

P-value
0.089
0.738
< 0.05
< 0.05

วิจารณ์
จากการศึกษาการเตรี ยมเกล็ดเลือด SDP ด้วยเครื องอัตโนมัติเก็บแยกชนิ ด double dose platelet เปรี ยบเทียบ
กับชนิ ด single dose platelet พบว่า ประสิ ทธิ ผลในการเก็บเกล็ดเลือด ไม่แตกแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p <0.089) ระยะเวลาที ใช้ในการเตรี ย มไม่แ ตกต่า งกัน ส่ ว นปริ ม าณเลื อดที ใช้หมุ นเวีย นในเครื องต่ อ 1 รอบ
การบริ จาค double dose platelet มีค่าเฉลียสู งกว่าในกลุ่ม single dose platelet และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p <0.05) การทีมีปริ มาณเลื อดหมุนเวียนผ่านเครื องมากทําให้ใช้ปริ มาณสารกันเลือดแข็งตัวมากขึนใน การ
แยกเก็บแบบ double dose ทําให้การบริ จาคชนิ ดนี อาจเกิดอาการชาจากนํายากันเลือดแข็งตัว (citrate reaction)10 แต่
จากการศึกษานี ไม่พบอาการข้างเคียงในการบริ จาคชนิด double dose platelet แต่พบเพียง 3 ราย ในการบริ จาคแบบ
Single dose platelet พบอาการข้างเคียง ได้แก่ ชาบริ เวณรอบปากและหน้า บริ เวณทีแทงเข็มเขียวคลํา และวิงเวียน
หน้าซีด เมือทบทวนการศึกษาผลข้างเคียงของผูบ้ ริ จาคเกล็ดเลือด6 ไม่พบอาการข้างเคียงทีรุ นแรง พบเฉพาะอาการ
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ชาเล็กน้อยทีมือและหน้า ส่ วนอาการเป็ นลมพบได้น้อยในการบริ จาคเกล็ด เลือดคือน้อยกว่าร้ อยละ 1 เมือเทียบกับ
บริ จาคโลหิต6 และมีรายงานการศึกษาพบอาการไม่พึงประสงค์และผลข้างเคียงจากการบริ จาคเกล็ดเลือด 11 พบอาการ
ไม่ พึ ง ประสงค์ ร้ อ ยละ 37.7 อาการข้า งเคี ย งที พบมากที สุ ด คื อ อาการชาที มื อ และหน้ า เล็ ก น้อ ยร้ อ ยละ 95.6
พบรองลงมาคือการเจาะเลือดและเกิดก้อนเลือดขังเขียวชําขนาดเล็ก (hematoma) พบร้อยละ 3.7 ของอาการข้างเคียง
ทังหมด และมีการเก็บข้อมูลอาการและภาวะแทรกซ้อนในการศึกษาอืน 12 ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการบริ จาค
เกล็ดเลือด ส่ วนระยะเวลาทีใช้ในการเตรี ยมเกล็ดเลือดไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะ pre - platelet count ชนิ ด
double dose platelet มากกว่าทําให้เวลาใกล้เคียงกัน ระยะเวลาเป็ นสิ งสําคัญถ้าใช้เวลาบริ จาคนานเกิน ก็จะเริ มรู ้สึก
ไม่สะดวกสบาย เมือยกระสับกระส่ าย ปริ มาณเกล็ดเลือดของผูบ้ ริ จาคภายหลังบริ จาค post- platelet count เฉลีย
ของผูบ้ ริ จาคทัง 2 กลุ่ม มีค่ามากกว่า 100,000 cells/μL ทุกราย ตามมาตรฐานAABB 3-4,7 ส่ วนผลิตภัณฑ์เกล็ดเลือด
ทีเตรี ยมทัง 2 ชนิด ตามระบบคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานของ AABB3-5 กําหนดให้ single dose platelet มี platelet
yield ≥ 3 x1011/ยูนิต และ double dose platelet ≥ 6.5x1011/ยูนิต (ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 90%) 2-3 จากการศึกษานี
platelet yield ใน double dose platelet มีค่าเฉลียสู งกว่า single dose platelet เฉลีย 7.2 x1011 /ยูนิต และ 4.8 x1011 /
ยูนิต ตามลําดับ และทัง 2 ชนิ ดมีค่า platelet yield ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100 % ด้านการลดต้นทุนการเตรี ยม พบว่า
การเตรี ยมชนิด double dose platelet ลดต้นทุนลงได้ร้อยละ 50 ต่อการเตรี ยม เมือเปรี ยบเทียบกับชนิ ด single dose
platelet
สรุ ปผลการศึกษา
การบริ จาคเกล็ดเลือดชนิด double dose platelet มีประสิ ทธิ ผลทีดีกว่าการบริ จาคเกล็ดเลือดชนิ ด single
dose platelet ในด้านผลผลิตของปริ มาณเกล็ดเลือดทีได้มีมากกว่าโดยมีตน้ ทุนต่อหน่วยของการเตรี ยมทีถูกกว่าหรื อ
ทําให้ตน้ ทุนการเตรี ยมลดลงจากแบบ single dose platelet ร้อยละ 25.5 โดยทีประสิ ทธิ ผลด้านความปลอดภัย ของ
ตัวผูบ้ ริ จาคนันไม่ได้ทาํ ให้ปริ มาณความเข้มข้นของเม็ดเลื อดแดงภายหลังการบริ จาคนันลดลง เพียงแต่การบริ จาค
แบบ double dose platelet ต้องมีการใช้ปริ มาณเลือดมาหมุนเวียนในเครื องต่อ 1 รอบการบริ จาคเพิมขึน และยังต้อง
ใช้สารกันเลือดแข็งตัวในปริ มาณทีมากกว่า ซึ งอาจเสี ยงต่อทีสารนี จะเข้าไปในตัวผูบ้ ริ จาคมากขึน แต่ก็ไม่พบอัตรา
การเกิ ดอาการข้างเคียงแต่อย่างใด ภายใต้การใช้ระยะเวลาในการบริ จาคทีไม่แตกต่างกันจนเป็ นผลทําให้ผบู ้ ริ จาค
นอนนานจนเกิ ดความไม่สุขสบาย ดังนัน ธนาคารเลื อดจึงควรวางแผนการบริ หารจัดการเพือเพิมการบริ จาคชนิ ด
double dose platelet โดยมุ่งเน้นการค้นหาผูบ้ ริ จาคทีมีคุณลักษณะทีจะได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทีจะสามารถบริ จาคได้
โดยเป็ นผูท้ ีมีจาํ นวนเกล็ดเลือดตังแต่ 250,000 cells/μL ขึนไป โดยเฉพาะในผูบ้ ริ จาคอายุตงแต่
ั 30 ปี ขึนไป และมี
นําหนักมากกว่า 70 กิโลกรัมขึนไป เพือให้ได้การบริ จาคเกล็ดเลือดชนิด double dose platelet ทีมีประสิ ทธิ ผลต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร ทีอนุญาตให้ทาํ การศึกษาใน
ครังนี ขอขอบคุณแพทย์หญิงดรุ ณี พุทธารี ทีให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และเจ้าหน้าทีงานธนาคารเลื อดทีเก็บรวบรวม
ข้อมูลในครังนี
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การพัฒนารู ปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานทีควบคุมระดับนําตาลในเลือดไม่ ได้
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลบ้ านพี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
Development Model of uncontrolled Diabetes Mellitus caring at
Tambol Banphee Health Promoting Hospital,Muang Phetchabun.
เครื อวัลย์ พานิช, พย.บ. *
สุภาภรณ์ นากลาง, พย.ม. **

Abstract
Diabetes Mellitus (DM) is a chronic disease and public health problem in many countries. Now ; Self management
and participate of community is important to care DM for good contlol ,relief complication , disability and
mortality rate. This study aims to Development Model of uncontrolled Diabetes Mellitus caring at Tambol Banphee
Health Promoting Hospital,Muang Phettchabun.To examinethe effectiveness of Development Model to compired
patient - self management knowledge, quality of life (QOL) and health status ; HbA1C pre-post health coaching
program .Samples consisted of thirty uncontrolled DM who were registed in Phetchabun Hospital Health
Networks. Data were collected by the demographic characteristic, patient - self management knowledge ,the
Quality of Life (Supaporn et al, 2010) and health status ; HbA1C . Data were analyzed using frequencies,
percentages, mean, standard deviation and paired T-Test.The results of this study illustrated that the development
Model of uncontrolled Diabetes Mellitus caring with health coaching program increased patient - self management
knowledge ,the Quality of Life and improve health status ; HbA1C among uncontrolled Diabetes Mellitus patients
at Tambol Banphee Health Promoting Hospital,Muang Phetchabun. It had significant differential statistic value
(p‹.05) . Health care team could use this developed guideline of uncontrolled Diabetes Mellitus patients caring and
other chronic disease ; Hypertension.
Key words : Development Model, uncontrolled Diabetes Mellitus, Self management
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บทคัดย่อ
เบาหวานเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขทีสําคัญ ตําบลบ้านโตกมีผปู ้ ่ วยเบาหวานควบคุ มไม่ดีเพิมทุกปี หากไม่รีบ
แก้ไข จะเกิดภาวะแทรกซ้อน การศึกษารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานพบว่าการเสริ มทักษะการดูแลตนเองให้ผปู ้ ่ วย
ครอบครัว ชุ มชน มีส่วนร่ วม ช่วยส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตระยะยาวและสัมพันธ์กบั คุ ณภาพการดูแล เป็ นประโยชน์ใน
การควบคุ มโรคและส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตทีดี วิจยั นี เป็ นการวิจยั พัฒนางานประจํา เพือพัฒนารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วย
เบาหวานทีควบคุ มระดับนําตาลในเลือดไม่ได้ ประเมินประสิ ทธิ พลโดยเปรี ยบเทียบผลต่างคะแนนความรู ้ คุณภาพ
ชี วิต ภาวะสุ ขภาพผูป้ ่ วยเบาหวานก่อนและหลังการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 30 คน เครื องมือการวิจยั คือโปรแกรมการ
จัดการตนเอง แบบวัดความรู ้ และแบบวัดคุ ณภาพชี วิตผูป้ ่ วยเบาหวาน มี ค่าความเชื อมันเท่ากับ.83 รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ ทางสถิ ติด้วยคอมพิวเตอร์ ทดสอบความแตกต่างก่ อนและหลังการวิจยั ด้วยสถิ ติ Paried T-Test ระดับ
นัยสําคัญ.05 ผลการวิจยั พบค่าเฉลียระดับนําตาลในเลื อดสะสม ก่อนและหลังการวิจยั มีค่าลดลงแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<.000) ค่าคะแนนเฉลียความรู้การจัดการตนเอง ค่าคะแนนเฉลียคุณภาพชี วิตผูป้ ่ วยเบาหวานและ
ค่าคะแนนเฉลียความพึงพอใจก่อนและหลังการวิจยั เพิมขึนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.000) ผลการวิจยั
ครังนี พบว่ารู ปแบบการดูแลทีพัฒนานี มีประสิ ทธิ ภาพดี ควรขยายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายทังตําบล ทุกตําบลใน
อําเภอเมือง และดําเนินการพัฒนาต่อไปให้ยงยื
ั น
คําสํ าคัญ : รู ปแบบการดูแลโรคเรื อรัง กลุ่มเสี ยงเบาหวาน การปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพ
บทนํา
โรคเบาหวานเป็ นโรคเรื อรังทีเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุ ขสําคัญของประเทศเป็ นโรคไม่ติดต่อชนิ ดเรื อรังซึ งรักษา
ไม่หายขาด มี แนวโน้มจะพบโรคนี เพิมมากขึ นเรื อยๆเนื องจากสามารถถ่ ายทอดได้ทางพันธุ กรรม พบได้บ่อยใน
ผูส้ ู งอายุโรคอ้วนและผูท้ ีขาดการออกกําลังกาย เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขทีสําคัญของประเทศในปั จจุบนั เนื องจากเป็ น
โรคที เกิ ดจากความผิดปกติ ทางเมตาบิ ลิซึมที มี ระดับนําตาลในเลื อดสู งซึ งมี ผลทัวทังร่ างกายและเป็ นต้นเหตุ ของ
ภาวะแทรกซ้อนในหลายๆด้าน ส่ งผลกระทบต่อผูป้ ่ วย ครอบครัว รวมถึ งสังคมด้วย จากข้อมูลขององค์การอนามัย
โลกระบุวา่ ประชากรทีป่ วยด้วยโรคเบาหวานจะเพิมขึน สําหรับในประเทศไทยกําลังเผชิ ญกับปั ญหาการระบาดของ
โรคเบาหวาน จากข้อมูลการสํารวจสภาวะสุ ขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่ างกาย พบว่าคนไทยอายุ
15 ปี ขึนไปมีอตั ราความชุ กของโรคเบาหวานเพิมขึนและอัตราความชุ กยังเพิมขึนตามอายุทีมากขึนและเพิมขึนอย่าง
เด่ นชัดในช่ วงอายุ 40 ปี ขึ นไปโดยพบในเพศหญิ ง มากกว่า เพศชาย 1.5 ถึ ง 2 เท่ า อัตราการเข้า พัก รั ก ษาตัวใน
โรงพยาบาลมีแนวโน้มเพิมขึน การดําเนิ นงานเฝ้ าระวังโรคไม่ติดต่อเรื อรังของจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่า สถานการณ์
ของโรคเบาหวานในกลุ่มประชากรอายุ 35 ปี ขึนไปมีอตั ราความชุ ก มีแนวโน้มสู งขึนทุกปี เมือวิเคราะห์สาเหตุของ
การเกิ ดโรคเบาหวานที สําคัญคือ พฤติกรรมทีเปลี ยนแปลงไปของประชากร ไม่ว่าจะเป็ นเรื องของการได้รับที ไม่
สมดุ ลและเกิ นความจําเป็ นตามหลักของโภชนาการ หรื อ การใช้ชีวิตทีพึงพาเทคโนโลยีทาํ ให้ขาดการเคลือนไหว
ขาดการออกกําลังกาย ซึ งสาเหตุเหล่านี เป็ นสิ งทีสามารถปรับเปลียนได้เป็ นการช่ วยชะลอความเสี ยหายของอวัยวะ
ภายใน ลดกระบวนการทําลายระบบหลอดเลือดแดงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทีจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ใน
การปรับเปลี ยนพฤติกรรมของผูเ้ ป็ นโรคเรื อรังจําเป็ นต้องมีส่วนร่ วมในการดูแลควบคุ มตนเอง และการให้ความรู ้
เพือให้เกิดความเชือมันในการจัดการดูแลสุ ขภาพในโรคเรื อรังเป็ นสิ งช่วยให้การดูแลประสบความสําเร็ จ การจัดการ
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กับภาวะสุ ขภาพให้ดีขึนโดยการมีส่วนร่ วมจะช่ วยให้ลดการเกิดโรครายใหม่ ลดอาการรบกวนทีไม่พึงประสงค์ ลด
อาการเฉี ยบพลันทีเกิดจากการเจ็บป่ วย รวมถึงส่ งเสริ มการทําหน้าทีทังทางด้านร่ างกายและจิตใจ
จากการศึกษารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน ด้วยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั พบว่าระบบบริ การที
ั
วยองค์ประกอบหลายๆด้าน ต้องมีส่วนในการเสริ มทักษะการดูแล
สามารถดูแลโรคเรื อรังได้เป็ นอย่างดีนนประกอบด้
ตนเองให้แก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัว ชุ มชนต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการสิ งแวดล้อม มีระบบช่วยในการตัดสิ นใจ
แก่ผใู ้ ห้บริ การ มีรูปแบบการดูแลทีต่อเนื อง จัดเป็ นการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตทีสําคัญในการดูแลสุ ขภาพของผูป้ ่ วยใน
ระยะยาวและยังมีความสัมพันธ์กบั คุ ณภาพในการดูแลด้วย และมาตรการหนึ งที จะเพิมคุ ณภาพการดูแลโรคเรื อรั ง
(เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง) คือการจัดการตนเองของผูป้ ่ วย ครอบครัว และชุมชน การส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยเบาหวาน
จัดการดูแลตนเองจะเป็ นประโยชน์ ในการควบคุ มโรคและส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตทีดี ซึ งทังหมดนี สามารถเกิ ดได้ใน
ระบบบริ การปฐมภูมิ
การสนับสนุนการจัดการตนเอง (Self- management support) เป็ นการสร้ างความตระหนักและความสามารถใน
การดูแลรักษาตนเองของผูป้ ่ วยโดยให้ผูป้ ่ วยเป็ นผูต้ งเป้
ั าหมายการรักษา เข้าใจอุปสรรคและข้อจํากัดของตนเอง
รวมทังสามารถประเมิ นสภาวะสุ ขภาพของตนเองได้ว่า สามารถจัด การเองได้หรื อต้องไปพบแพทย์ และ/หรื อ
ผูใ้ ห้บริ การ ในโรงพยาบาลต่างๆ มีการดําเนินโครงการทีเกียวข้องกับการสนับสนุ นการจัดการตนเองของผูป้ ่ วยซึ งมี
ความหลากหลาย ตัวอย่างเช่ น โครงการพัฒนาคลินิก DPAC (Diet and Physical Activity Clinic) มีการส่ งเสริ ม
กิ จกรรมที เกี ยวข้องกับการปรั บ เปลี ยนพฤติ กรรมผูป้ ่ วยเบาหวาน การออกกําลังกาย การรั บประทานอาหารที
เหมาะสม โครงการดูแลเท้าในผูป้ ่ วยเบาหวาน โครงการตรวจวัดระดับความดันโลหิ ตด้วยตนเอง เป็ นต้น อย่างไรก็
ตามยังขาดการติดตามประเมินผลในระยะยาว โดยเฉพาะความยังยืนของ รู ปแบบการจัดการตนเองทีนํามาใช้ ผูป้ ่ วย
เบาหวานทีควบคุมระดับนําตาลในเลือดไม่ได้ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลบ้านพี มี
จํานวนมากขึนทุกปี การดูแลแบบเดิมทีผ่านมาไม่ได้ผลดีต่อภาวะสุ ขภาพทียังยืน ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นว่าบริ บทการทํางาน
และแหล่ งประโยชน์ใ นชุ ม ชนของโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพตําบลบ้า นพี ตําบลบ้านโตก อําเภอเมื อง จัง หวัด
เพชรบูรณ์ มี จุดแข็งอย่างยิง คื อ มี ความร่ วมมื อขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ น โดยโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตําบลทํางานเชื อมโยงกับทรัพยากรต้นทุนทางสังคมในชุ มชน ซึ งเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทีตอบสนองความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การผนวกกับการมีส่วนร่ วมของชุ มชนเป็ นเครื อข่ายในการดูแล มีชมรมในชุ มชนทีเข้มแข็งแสดงให้เห็ นว่า
ชุมชนมีความพร้อมทีจะดูแลตัวเอง มีทีมจิตอาสา และ อสม.ทีเข้มแข็ง ซึ งตอบปั ญหาเรื องการดูแลอย่างใกล้ชิด สร้าง
สิ งแวดล้อมทีดีในชุมชน ช่วยพัฒนาทักษะการจัดการตัวเองทีถูกต้องเหมาะสมแก่ผปู ้ ่ วยเบาหวานและญาติให้สามารถ
พึงพาตนเองได้ซึงเป็ นองค์ประกอบที เป็ นประเด็นสําคัญในการดู แลตนเองได้อย่างต่อเนื องเป็ นการดู แลที ยังยืน
ช่วยให้มีคุณภาพชีวติ ทีดีขึน ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราตายได้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพือพัฒนารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานทีควบคุมระดับนําตาลในเลือดไม่ได้โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตําบลบ้านพี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
2. เพือเปรี ยบเทียบผลต่างของคะแนนความรู ้การจัดการตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวานก่อนและหลังการศึกษา
3. เพือเปรี ยบเทียบผลต่างของภาวะสุ ขภาพผูป้ ่ วยเบาหวาน ก่อนและหลังการศึกษา
4. เพือเปรี ยบเทียบผลต่างของคะแนนคุณภาพชีวติ ผูป้ ่ วยเบาหวานก่อนและหลังการศึกษา
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5. เพือเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในบริ การของผูป้ ่ วยเบาหวานก่อนและหลังการศึกษา
กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย
การจัดการตนเอง ; Self-management support คือ การสร้างความตระหนัก และความสามารถในการดูแล
รักษาตนเองของผูป้ ่ วย โดยให้ผปู ้ ่ วยเป็ นผูต้ งเป้
ั าหมายการรักษา, เข้าใจอุปสรรคและข้อจํากัดของตนเอง สามารถ
ประเมินสภาวะสุ ขภาพของตนเองได้วา่ สามารถจัดการเองได้หรื อต้องไปพบแพทย์ (empower and prepare patients
to manage their health care) การทีผูป้ ่ วยจะเปลียนพฤติกรรมเพือรักษาสุ ขภาพตนเองได้ ประกอบด้วยปั จจัยต่อไปนี
- ผูป้ ่ วยมีแรงจูงใจทีจะดูแลตนเอง (motivation )
- การมีความรู้ความเข้าใจในโรคของตนเอง (knowledge)
- มีทกั ษะในการดําเนิ นชี วิตอยู่กบั โรคเรื อรัง (problem solving skill) โดยให้ผปู ้ ่ วยเป็ นผูส้ อนผูป้ ่ วยด้วยกัน
เอง (laid leader) ซึ งช่วยสร้างความภูมิใจแก่ผปู ้ ่ วยต้นแบบเอง และยังสร้างความเชื อมันในการดูแลตนเองให้แก่
ผูป้ ่ วยรายอืน
- มีความมันใจทีจะดูแลตนเอง ( self efficacy )
- ส่ วนที เป็ นอุปสรรคหรื อความขาดแคลนทรัพยากรได้รับการช่ วยเหลื อสนับสนุ น (identified barrier )
การจัดการตนของผูป้ ่ วยเบาหวานทีควบคุ มสุ ขภาวะตนเองไม่ได้ หากได้รับการช่ วยพัฒนาทักษะการจัดการตัวเอง
ทีถูกต้องเหมาะสมแก่ผปู ้ ่ วยเบาหวานและญาติ สามารถพึงพาตนเองได้จะเป็ นองค์ประกอบทีเป็ นประเด็นสําคัญใน
การดูแลตนเองได้อย่างต่อเนืองเป็ นการดูแลทียังยืน ช่วยให้มีคุณภาพชีวติ ทีดีขึน
ผูปวยเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดไมได

การจัดการตนเองของผูปวย
เบาหวาน
Self-management
support Program

- ความรู ในการจัดการตนเองเพิ่มขึ้น
- ระดับ HbA1C ในผูปวยเบาหวานลดลง
- Quality of Life ผูปวยเบาหวานเพิ่มขึ้น
- ความพึงพอใจในบริการ เพิ่มขึ้น

ภาพกรอบแนวคิดการศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
เป็ นการศึ กษาวิจยั เพือพัฒนางานประจําสู่ การวิจยั เพือพัฒนารู ปแบบการดู แลผูป้ ่ วยเบาหวานที ควบคุ ม
ระดับนําตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลบ้านพี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างเดื อน
มกราคม ถึง มิถุนายน 2558
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ในการศึกษาครังนี คือกลุ่ มป่ วยเบาหวานชนิ ดที 2 ที ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็ นระยะเวลา
อย่างน้อย 1 ปี และเป็ นผูป้ ่ วยเบาหวานทีควบคุ มระดับนําตาลในเลื อดไม่ได้ ที มารับบริ การในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตําบลบ้านพี ตําบลบ้านโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ์
กลุ่มตัวอย่ าง กลุ่มตัวอย่างเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สมัครใจเข้าร่ วมโครงการศึ กษาวิจยั
จํานวน 30 คน โดยกําหนดคุณสมบัติ เพือเลือกเข้าทําการวิจยั ดังนี
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1. เป็ นผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดทีได้รับการรักษาโรคเบาหวานด้วยยาชนิดรับประทาน
2. เป็ นผูป้ ่ วยเบาหวานที มี การควบคุ มโรคที ไม่ ดี คื อ มี ระดับนําตาลสะสมหรื อ HbA1C ที มี ค่ ามากกว่า
7 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึนไปในรอบการตรวจประจําปี ทีผ่านมา
3. มีอายุ 20 ปี ขึนไป
4. เป็ นผูท้ ียินดีเข้าร่ วมโครงการวิจยั และเข้าร่ วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาทีทําการวิจยั
5. มีการรับรู ้เกียวกับเวลา สถานที บุคคลเป็ นปกติ
6. มีความเข้าใจและสื อสารภาษาไทยได้ดี
กลุ่มผู้ทไม่
ี เลือกเข้ าทําการวิจัย
1. มีภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ปรากฏชัดเจน คือ ตามัวมากจนการมองเห็นผิดปกติไป ถูกตัดแขนหรื อขา ไตวาย
เรื อรัง ความจําเสื อม เป็ นอัมพาต มีอาการของโรคกล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
2. อยูใ่ นระหว่างการตังครรภ์
3. ไม่สมารถเข้าร่ วมโปรแกรมการจัดการตนเองได้ครบตามระยะเวลากําหนด
ขันตอนการดําเนินงานวิจัย มีดังนี
1. ขันเตรียมการ
จัดเตรี ยมทีมงาน พร้อมทังกําหนดบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของทีมงาน
จัดทําแผนงานและ โครงการศึกษาวิจยั
ทบทวนเอกสารวิชาการและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
2. ขันดําเนินการ
- ประสานชุมชนร่ วมกับ เจ้าหน้าทีโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลบ้านพี แกนนําสุ ขภาพในชุ มชน องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ น รวมทังองค์กรภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่ วนในชุ มชนร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบ
จัดทําแผนทีทางเดินยุทธศาสตร์ เพือแก้ไขปั ญหา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
- ทบทวนเวชระเบียน กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษา
- จัดเตรี ยมเครื องมือทีใช้ในการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ
- สํ า รวจข้อ มู ล ทัวไป ภาวะสุ ข ภาพ ความรู ้ ก ารจัด การตนเอง ความพึ ง พอใจและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
กลุ่มเป้ าหมาย
- จัดกิ จกรรมปรั บเปลี ยนพฤติ กรรมสุ ขภาพกลุ่ มป่ วยด้วยโปรแกรมการจัดการตนเองผูป้ ่ วยเบาหวาน ซึ ง
กิจกรรม มีดงั นี
ครังที 1. กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การประเมิ นภาวะสุ ขภาพด้วยตนเอง ได้แก่ ระดับนําตาลในเลื อด นําหนักตัว
เส้นรอบเอว ความสู ง ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต ผังครอบครัว เป็ นต้น
ครังที 2. กิจกรรมให้ความรู ้เรื องโรคเบาหวาน โดยใช้ Model/หุ่นจําลอง ให้เห็นภาพจริ ง
ครังที 3. กิจกรรมการเรี ยนรู ้อาหารโซนสี รายการอาหารแลกเปลียน และ Plate Model
ครังที 4. กิจกรรรมออกกําลังกายหลากหลายรู ปแบบ เพือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคนแต่ละวัย
ครังที 5. กิจกรรมการจัดการอารมณ์ ความเครี ยด การตระหนักรู้ในตนเอง สมาธิบาํ บัด โยคะบําบัด หัวเราะ
บําบัดและการเจริ ญภาวนา
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ครังที 6. กิจกรรมนันทนาการเพือการผ่อนคลาย และความสนุกสนาน คลายเครี ยด
ครังที 7. การจัดกลุ่มแลกเปลียนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ การดูแลตนเอง
ครังที 8. กิจกรรมการสรุ ปผลการเรี ยนรู้ การปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพและประเมินผลสุ ขภาพตนเอง
- จัดเวทีแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ แบบมีส่วนร่ วมในการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวานในวันมาตรวจ/ติดตามทุก
วันที มีบริ การ NCD Clinic ที รพ.สต.บ้านพี โดยจัดกิจกรรมดังนี
การจัดกลุ่ม Self help group ในกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน ด้วยกันเองโดยมีแกนนําสุ ขภาพในชุ มชนและเจ้าหน้าที
ทีมสุ ขภาพ เป็ น Facillitator ประจํากลุ่ม
ติดตามเยียมบ้าน สอนให้ความรู ้ ฝึ กทักษะการจัดการตนเองตามโปรแกรมการปรับเปลี ยนพฤติกรรม ให้กบั
ผูป้ ่ วยและญาติผดู้ ูแลทีบ้าน โดยทีมสหสาขาและแกนนําสุ ขภาพในชุมชน
3. ขันประเมินผล กําหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลในผูป้ ่ วยเบาหวาน ดังนี
3.1 คะแนนความรู้การจัดการตนเองผูป้ ่ วยเบาหวาน
3.2 ภาวะสุ ขภาพของกลุ่มป่ วยเบาหวาน ระดับนําตาลในเลือดสะสม (HbA1C)
3.3 คุณภาพชีวติ ของกลุ่มป่ วยเบาหวาน
3.4 ความพึงพอใจของกลุ่มป่ วยเบาหวาน
เครืองมือทีใช้ ในการดําเนินการวิจัย
1. แบบบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคล สมุดคู่มือบันทึกสุ ขภาพผูป้ ่ วยเบาหวาน
2. แฟ้ มครอบครัวผูป้ ่ วยเบาหวาน
3. แบบวัดคุณภาพชีวิตผูป้ ่ วยเบาหวาน (สุ ภาภรณ์และคณะ,2553)
4. แบบสอบถามความพึงพอใจผุใ้ ช้บริ การในชุมชน (สํานักการพยาบาล)
5. โปรแกรมการจัดการตนเองผูป้ ่ วยเบาหวาน (สุ ภาภรณ์และคณะ,2554)
การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ
หาความเชื อมันของเครื องมื อ (Reliability) โดยการวิเคราะห์ ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ อลั ฟาของครอนบาค
( Cronbach’s Alpha Coefficient ) ได้เท่ากับ .83
การพิทกั ษ์ สิทธิกลุ่มตัวอย่ าง
โครงการศึ ก ษาวิ จ ัย นี ผ่า นการเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จ ัย ในมนุ ษ ย์ข อง
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเพชรบูรณ์ และผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการพิทกั ษ์สิทธิ กลุ่มตัวอย่างโดยผูว้ ิจยั แนะนําตัวบอก
วัตถุประสงค์การวิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างทราบ ชีแจงให้ทราบถึงสิ ทธิ ในการตอบรับหรื อปฏิเสธ จะไม่มีผลการมารับการ
รักษา ข้อมูลทีได้ ทีมผูว้ ิจยั จะนําเสนอในภาพรวมและใช้ในการวิจยั ไม่มีการเปิ ดชื อและนามสกุลทีแท้จริ ง ทุกอย่าง
จะถือเป็ นความลับและนํามาใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั นี เท่านันในระหว่างการวิจยั หากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั
ไม่พอใจ หรื อไม่ตอ้ งการเข้าร่ วมโครงการต่อจนครบตามกําหนดเวลา ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั สามารถบอกเลิกได้โดย
ไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการทําวิจยั ครังนีทีมผูว้ จิ ยั ทําการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
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การวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเครื องคิดเลขและโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ดังนี
1. ข้อมูลส่ วนบุคคล วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการแจกแจงความถีและร้อยละ
2. เปรี ยบเที ยบผลต่างของคะแนนความรู ้ ในการจัดการตนเอง ระดับ HbA1C คุ ณภาพชี วิต และความพึง
พอใจในบริ การ ใช้ค่าสถิติ paired t- test ทําการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทัวไปของผู้ป่วยเบาหวาน : ลักษณะทางประชากร
ข้อมูล ทัวไปของผูป้ ่ วยเบาหวาน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ 90 เพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 10
อายุส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 51 - 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 53.33 รองลงมา 61-70 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.33 สถานภาพสมรส
ส่ วนใหญ่ สมรสคู่ คิดเป็ นร้อยละ 70 รองลงมา คือ สถานภาพหม้าย คิดเป็ นร้อยละ 26.67 ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่
จบชันประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 73.33 รองลงมาจบชันมัธยมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ20 อาชี พส่ วนใหญ่ อาชี พ
เกษตรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 40 รองลงมา อาชีพค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 26.67 ดังแสดงในตาราง 1 ดังนี
ตาราง 1 จํานวน ร้อยละ ของประชากรผูป้ ่ วยเบาหวาน จําแนกตามข้อมูลทัวไป
ข้ อมูล
เพศ
ชาย
หญิง

จํานวน ( N = 30 คน)

ร้ อยละ

3
27

10
90

0
2
2
16
10

0
6.67
6.67
53.33
33.33

0
21
8
1

0
70
26.67
3.33

อายุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
สถานภาพ
โสด
คู่
หม้าย
หย่า/แยก
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา
อาชีพ
เกษตรกรรม
ค้าขาย
รับจ้าง
ไม่ได้ทาํ งาน

2
22
6
0
12
8
6
4

6.67
73.33
20.00
0
40.00
26.67
20.00
13.33

27

28
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กลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวานในการศึกษาวิจยั นี เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ งมีแนวโน้มภาวะดือต่ออินซู ลินสู ง
ทําให้ยากต่อการควบคุมระดับนําตาลในเลือดให้ปกติสอดคล้องกับการศึกษาของพิสิษฐ์ วัฒนวิฑูกูร และคณะ(2550)
ทีพบว่า ผูเ้ ป็ นเบาหวานเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เกือบครึ งหนึ งของกลุ่มเพศหญิงนันมีการควบคุมระดับนําตาล
ในเลือดได้ไม่ดี คือ ร้อยละ 40 เนืองจากประชากรในจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมสุ ขภาพไม่ดีเท่าทีควร
และไม่ใส่ ใจในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนือง ทําให้มีผลต่อการควบคุมระดับนําตาลในเลือด
ตาราง 2 เปรี ยบเทียบคะแนนความรู ้การจัดการตนเอง ภาวะสุขภาพ HbA1C คะแนนเฉลียคุณภาพชีวติ ผูป้ ่ วย
คะแนนความพึงพอใจของผูป้ ่ วยเบาหวานก่อน และหลังการวิจยั (N=30)
ตัวแปร
ก่ อน
หลัง
Mean
SD
Mean
SD
ความรู ้การจัดการตนเองฯ
11.20
2.04
13.80
.84
ภาวะสุขภาพ ; HbA1C
8.56
1.18
7.29
.93
คุณภาพชีวติ
126.13
8.89
143.73
5.26
ความพึงพอใจ
37.50
5.84
45.33
4.14
p < .05

p-value
.000
.000
.000
.000

ผลของการเปรี ยบเทียบ พบว่า มีคะแนนความรู ้เรื องเบาหวานและการจัดการตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวานก่อน
และหลังการวิจยั มีคะแนนเฉลียความรู ้เพิมขึนมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < .000) ผูป้ ่ วยเบาหวาน
หลังเข้าร่ วมโปรแกรมการจัดการตนเองมีระดับนําตาลในเลื อดสะสมลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ (P < .000)
คุณภาพชี วิตผูป้ ่ วยเบาหวานก่อนและหลังการวิจยั พบว่า ผูป้ ่ วยเบาหวานหลังเข้าร่ วมโปรแกรมการจัดการตนเอง
มีคะแนนเฉลี ยคุณภาพชี วิตเพิมขึน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ (p<.000) และความพึงพอใจใน
บริ การของผูป้ ่ วยเบาหวานก่อนและหลังการวิจยั พบว่า ผูป้ ่ วยเบาหวานหลังเข้าร่ วมโปรแกรมการจัดการตนเอง
มีคะแนนเฉลียความพึงพอใจในบริ การเพิมขึน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p <.000)
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบการดู แลผูป้ ่ วยเบาหวานที ควบคุ มระดับนําตาลในเลื อดไม่ได้ โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตําบลบ้านพี อําเภอเมื อง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที ได้มีการออกแบบระบบบริ การการจัดการตนเองของผูป้ ่ วย
เบาหวานและครอบครัว ด้วยการให้ความรู้ การฝึ กทักษะการดูแลตนเอง การให้คาํ ปรึ กษาชี แนะทางสุ ขภาพ โดยการ
สอนให้มีความรู้ในการประเมินการจัดการตัวเอง โดยเจ้าหน้าที Self- help group , Model อาหารแลกเปลียน
การจัดทํา-แจกคู่มือการจัดการตนเอง การดูแลต่อเนื องจากคลินิกโรคเรื อรัง (เบาหวาน) ทุกวันพุธ รวมถึงการติดตาม
เยียมบ้านเพือการปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพต่อเนื องเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ รวมทังการมีแหล่งสนับสนุ นทางสังคม
สอดคล้องกับบริ บททีเป็ นอยูข่ องผูป้ ่ วย ทําให้ผปู ้ ่ วย ครอบครัวมีความรู ้ในการดุแลและจัดการตนเองเพิมมากขึน เป็ น
การกระตุน้ แรงจูงใจและทําให้ผปู ้ ่ วยมีพลังอํานาจในการทีจะจัดการตนเองได้เป็ นอย่างดีดว้ ยความเต็มใจ มีเครื อข่าย
ช่วยเหลื อกันอีกด้วย เป็ นผลให้ระดับนําตาลในเลื อดสะสมของผูป้ ่ วยเบาหวานลดลง แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ รวมทังการติดตามเยียมบ้าน เพือดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานและครอบครัว ตามบริ บทของแต่ละราย โดยเจ้าหน้าทีและ
แกนนํา สุ ขภาพในชุ มชน เป็ นประโยชน์มากเนื องจากช่ วยให้ป รั บวิถีชี วิตผูป้ ่ วยเบาหวาน สามารถควบคุ มระดับ
นําตาลในเลือดได้ และมีความรู ้เพียงพอทีจะควบคุมตนเองไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและโรคแทรกทีไม่พึงประสงค์
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ได้ เป็ นผลให้มีคุณภาพชี วิตที ดี ขึน ไม่มีอุบตั ิ การณ์ การเกิ ดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานรายใหม่ หลังการ
ปรับเปลียนพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้านความรู ้ การปฏิบตั ิตวั ในด้านการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย วิธีคลาย
เครี ยด ส่ งผลให้ภาวะสุ ขภาพ ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอยูใ่ นระดับปกติ และการทีบุคคลมีความรู้ในการดูแลตนเอง
เพื อป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นของโรคเบาหวาน สามารถนํา ความรู ้ สู่ ก ารมี ท ัศ นคติ ที ถู ก ต้อ งและการ
ปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพ การจัดการตนเองทีเหมาะสม มีการปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพทีดี 1 สอดคล้องกับ
การศึกษาผลการใช้โปรแกรมปรับวิถีชีวิตเพือลดความเสี ยงโรคเบาหวาน รพ.พิจิตร โดยโปรแกรมการปรับวิถีชีวิต
การควบคุ ม อาหารและการออกกําลัง กายต่อการลดความเสี ยงโรคเบาหวาน ผลการศึ ก ษาพบว่าหลังจากเข้าร่ วม
โปรแกรมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีระดับนําตาลในเลือด นําหนักตัว รอบเอวและเปอร์ เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังลดลง มีความจุ
ปอด แรงเหยียดขา แรงบีบมือและความอ่อนตัวเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) สรุ ปได้ว่าโปรแกรมการจัดการ
ตนเองผูป้ ่ วยเบาหวาน ด้วยการให้คาํ ปรึ กษา ชี แนะทางสุ ขภาพ เพือปรับวิถีชีวิต ช่ วยทําให้ผปู ้ ่ วยเบาหวาน มีพลัง
อํานาจ มีศกั ยภาพในการจัดการตนเองได้ดี ส่ งผลดีต่อภาวะสุ ขภาพ เพิมคุณภาพชี วิต และความพึงพอใจในบริ การได้
ควรส่ งเสริ มการคงไว้ซึงพฤติกรรมสุ ขภาพทีดี ทียังยืนในระยะยาว9 ดังนันรู ปแบบการพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน
ทีควบคุมระดับนําตาลในเลื อดไม่ได้ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลบ้านพี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็ น
รู ปแบบการจัดบริ การทีมีประสิ ทธิ ภาพควรจัดทําเป็ นงานประจําให้มีความยังยืนต่อไป สามารถนําไปใช้ในการดูแล
ผูป้ ่ วยเบาหวานทีไม่สามารถควบคุมและจัดการตนเองได้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมาย และควรขยายรู ปแบบการดูแลที
พัฒนาแล้วนีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายทุกตําบลในอําเภอเมืองและดําเนินการพัฒนาในงานประจําต่อไปให้ยงยื
ั น
ผลการพัฒนารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานทีควบคุ มระดับนําตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตําบลบ้านพี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็ นการดูแลแบบองค์รวมภายใต้การมีส่วนร่ วมในการวางแผนการ
ดูแลตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวานและครอบครัว ตามบริ บทของแต่ละราย ก่อให้เกิดความสุ ข สมดุล ตามวิถีชีวิตทังด้าน
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ส่ งผลให้คะแนนเฉลียคุณภาพชี วิตและคะแนนเฉลียความพึงพอใจในบริ การทีต่อเนื อง
เพิมขึนหลังเข้าร่ วมโปรแกรมการจัดการตนเองเพือการปรับเปลี ยนพฤติกรรมสุ ขภาพทีดี สอดคล้องกับแนวคิดการ
ดูแลโรคเรื อรังทีเป็ นการดูแลในหลากหลายมิติและความร่ วมมือกันทุกฝ่ าย ส่ งผลให้เกิดคุณภาพชี วิตทีดีขึน จึงควรนํา
กระบวนการดูแลแบบองค์รวมโดยทีมสุ ขภาพไปใช้เป็ นแนวทางการดูแลโรคเบาหวาน เพือส่ งเสริ มการดูแลสุ ขภาพผู ้
เป็ นเบาหวานให้เกิดคุณภาพชีวติ ทีดีเหมาะสมตามปั จจัยพืนฐานและสภาพปั ญหาทีแท้จริ งของแต่ละคนต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ ในการพัฒนา
- ควรขยายรู ปแบบการดูแลทีพัฒนานี ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายทังตําบล และครอบคลุมทุกตําบล
ในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทังมีการดําเนินการพัฒนาในงานประจําต่อไปให้ยงยื
ั น
- การจัดโปรแกรมในครังนี มีรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยให้ผปู ้ ่ วย ครอบครัว ผูด้ ูแลหลักได้มีส่วน
ร่ วม และมุ่งเน้นการจัดการตนเองของผูป้ ่ วยตามบริ บท เหมาะสมตามวิถีชีวิตทีเป็ นอยู่ โดยเฉพาะด้านการจัดการ
ั
างผูป้ ่ วย ครอบครัว กับเจ้าหน้าที
อารมณ์และการตระหนักรู้ในตนเอง ซึ งสร้ างให้เกิดการมีสัมพันธภาพทีดีทงระหว่
และแกนนําสุ ขภาพในชุมชน ทําให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเอง ดังนันการให้บริ การทางด้านสุ ขภาพ
และการปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพจึงควรให้ผรู ้ ับบริ การได้มีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรม
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2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่ อไป
- ควรศึกษาแรงสนับสนุ นจากสังคมกับการปรับเปลี ยนพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของกลุ่มเสี ยง
เบาหวาน
- นําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจยั เพือการดูแลโรคไม่ติดต่อเรื อรังอืนเช่ นโรคความดันโลหิ ตสู ง
เพือปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพ ป้ องกันโรคแทรก ภาวะแทรกซ้อนทีไม่พึงประสงค์ได้
กิตติกรรมประกาศ
ทีมผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และสาธารณสุ ขอําเภอเมือง อาจารย์ม ณฑล
ทองนิ ตย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ ทีมโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
บ้านพี ตําบลบ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ อบต.บ้านโตก จิตอาสา และ อสม.บ้านพี ทีได้สนับสนุ นการวิจยั
ผูป้ ่ วยเบาหวานทีเข้าร่ วมโครงการศึ กษาวิจยั และสมาชิ กครอบครัวที ให้ความร่ วมมือในการดําเนิ นการวิจยั และ
อํานวยความสะดวก ทําให้การศึกษาวิจยั ครังนีสําเร็ จได้ดว้ ยดี
เอกสารอ้างอิง
1. จารุ ภา คงรส. ผลการใช้โปรแกรมปรับวิถีชีวติ เพือลดความเสี ยงโรคเบาหวาน. ลําปางเวชสาร, 30(2),85; 2552.
2. เทพ หิมะทองคํา และคณะ. ความรู้เรื องโรคเบาหวานฉบับสมบูรณ์. พิมพ์ครังที7. กรุ งเทพมหานคร: จูนพับลิชชิง;
2548.
3. ณัฐริ นีย ์ หนูเทพ และสกาวเดือน ขาวล้วน. การศึกษาความรู ้ พฤติกรรมและทัศนคติบริ โภคอาหารและออกกําลัง
กายในกลุ่มเสี ยงโรคความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน เส้นเลือดในสมองและภาวะอ้วน หมู่ที 4,5,7 ตําบลบ่อหิ น อําเภอ
สิ เกา จังหวัดตรัง. ตรัง; 2553.
4. ภาวนา กีรยุตวงศ์. ประสิ ทธิภาพของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผูท้ ีเป็ นเบาหวานชนิดที 2 ต่อระดับความรู ้
กิจกรรมการดูแลตนเอง คุณภาพชีวติ และค่านําตาลสะสม. ปริ ญญานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต(พยาบาลศาสตร์ ).
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ; 2548.
5. เสกสันติ จันทนะ. การจัดการสุ ขภาพเพือปรับเปลียนความเชือด้านสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพในการป้ องกัน
โรคเบาหวานชนิดที 2 ของกลุ่มเสี ยงโรคเบาหวาน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุ ขภาพ. มหาสารคาม, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ; 2551.
6. อังศินนั ท์ อินทรกําแหง. การปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพ 3 self ด้วยหลักPROMISE. กรุ งเทพมหานคร : สุ ขมุ วิท
การพิมพ์ ; 2552.
7. อังศินนั ท์ อินทรกําแหง. การบริ หารจัดการและประเมินผลโครงการเพือการปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพของ
หน่วยงานในเขตกรุ งเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 2552, 15(1);28-38.
8. Lindstrom, E, et al. The Finish Diabetes Prevention Study(DPS)Lifestyle Intervention and 3-year results on diet
and physical activity. Diabetes care 2003, 26(12) ; 3230-5.
9. Mariko, W, Masako, Y, & Yamaoka, TT. Randomized Controlled Trial of a new Dietary Education Program to
prevent Type 2 Diabetes in a High-Risk group of Japanese Male Workers. Diabetes Care 2003, 26(12) ; 3209-14.
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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.
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1. Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [online] 1995 Jan-Mar[cited 1999
Dec 25] ; 1 (1) : [24 Screens]. Available from: URL : http: // www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm
2. Garfinkel PE, Lin E, Goering p. Should amenor-rhoea be necessary for the diagnosis of anorexia nervosa?
Br J Psych [online] 1996 [cited 1999 Aug 17] ; 168(4) : 500-6. Available from : URL : http:// biomed. niss.ac.uk
2. กรณีที่ไมปรากฏชื่อผูนิพนธใหเริ่มตนจากอางอิง
1. National Organization for Rore Disease [online]. 1999 Aug 16 [cited 1999 Aug 21] ; Available from: URL:
http://rarediseases.org/
2. Royal College of General Practitioners. The primary health care team. [online]. 1998 [cited 1999 Aug 22] ;
[10 screen]. Available from : URL : http://rcgp.crg.uk /informat/publicat/rcf 0021.htm
3. Zand J. The natural pharmacy: herbal medicine for depression [online]. [1999?] [cited 2001 Aug 23] ; [15 screens].
Available from : URL : http://www.healthy.net/ asp/templates/Article.asp? Page Type=Article & Id= 920
3. Web based / online Databases
ลําดับที่. ชื่อผูนิพนธ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารหรือชนิดของสื่อ [online]. โรงพิมพถามี. แหลงขอมูล : ชื่อเรื่อง
และฐานขอมูลถามี. [ วัน เดือน ป ที่คนขอมูล].
Kirkpatrick GL. Viral infections of the respiratory tract. In: Family Medicine. 5thed.[online], 1998.
Available from: Stat! Ref. Jackson (WY): Teton Data System; 2001. [cited 2001 Aug 31].
4. CD-ROM
Clinical pharmacology 2000 [CD-ROM]. Version 2.01. [cited 2001 Aug 7]; Gainsville (FL): Gold standard
Multime- dia; 2001.
5. Book on CD-ROM
5.1 The Oxford English dictionary [book on CD-ROM]. 2nded. New York (NY): oxford university Press; 1992.
5.2 Paracetamol. Martindale’s: the extra pharmacopoeia. In: International Healthcare Series [CD-ROM].
[cited 1998 Sep 3]; Englewood (co): Micromedex; 1998.
6. Journal on CD-ROM
ลําดับที่. ชื่อผูนิพนธ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร(ชื่อยอ) [Serial on CD-ROM] ป; เลมที่ : หนา.
6.1 Gershou ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [Serial on CD-ROM]. 1995; 52: 900-901.
7. Other Software
Format: Title (1 space) medium in square brackets [eg. Computer program, Computer file.] Version. Place
of produc- tion: Producer; Year.
7.1 Epi Info [computer program]. Version 6. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention; 1994.
4. ตาราง ภาพ และแผนภูมิ
ตาราง ภาพและแผนภูมิ ที่จัดทําและนําเสนอไดครบถวน จะกระตุนความสนใจผูอานบทความและทําให
เขาใจเนือ้ หาบทความไดรวดเร็ว สวนมากผูอ า นจะอานชือ่ เรือ่ ง บทคัดยอ พิจารณาตารางและรูปภาพกอนจะตัดสินใจ
วาจะอานบทความตอไปไดหรือไม
4.1 ตาราง
ตารางเนนการจัดระเบียบของคําพูด ตัวเลข และเครื่องหมายตางๆ บรรจุลงในคอลัมนเพื่อแสดงขอมูล และ
ความสัมพันธของขอมูล แนวทางการจัดทําตาราง มีดังนี้
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- แทรกในเนื้อหาไดเลย ไมควรเสนอตารางเปนภาพถาย
- หั ว คอลั ม น เป น ตั ว แทนอธิ บ ายข อ มู ล ในคอลั ม น ควรจะสั้ น หรื อ ย อ ๆ และอธิ บ ายรายละเอี ย ด
ในเชิงอรรถ(Footnote) ใตตาราง
- แถว (Rows) เปนขอมูลที่สัมพันธกับคอลัมน หัว-แถว (Row headings) ใชตัวเขมจะทําใหเดนขึ้น
- เชิงอรรถ 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

