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ความสั มพันธ์ ระหว่างค่ าขนาดของไตจากการทําอัลตราซาวด์ กบั ค่ าอัตราการกรองของไต (eGFR)
ในผู้ป่วยโรคไตเรือรังในโรงพยาบาลกําแพงเพชร
Correlation between renal size from ultrasonography with estimated glomerular filtration rate
in chronic kidney disease patients, Kamphaeng Phet hospital
พัชรา วัชริ นทร์ยานนท์, พ.บ.*

ABSTRACT
INTRODUCTION : Chronic kidney disease (CKD) is permanent renal function deterioration and increase
prevalence in Thai population. The renal ultrasound plays an important role to evaluate renal size, morphologic
and parenchymal change and exclude obstructive uropathy. Ultrasonography is accessible, inexpensive and no
radiation risk.
OBJECTIVE : To study correlation between renal size from ultrasonography and estimated glomerular
filtration rate (eGFR)
METHODS : The retrospective analytic study of CKD patients who underwent renal ultrasonography in
Kamphaeng Phet hospital during February 2016 to January 2017 recorded demographic data, CKD stage, serum
creatinine and eGFR, measured renal size in renal length, renal parenchymal thickness and renal width from
ultrasonography. The baseline data was analyzed by descriptive statistics while using linear regression for
correlation between renal size and eGFR.
RESULTS : The 200 patients were included ; 53% were female. The average age was 67 years old with 54.5%
in the range of 61-80 years old. Most patients (36.5%) were CKD stage 4. The average serum creatinine was
2.50 mg/dL (0.47 - 13.61 mg/dL). The mean eGFR was 32.54 mL/min/1.73m2 (3.30 - 131.10 mL/min/ 1.73m2).
The renal size revealed average renal length of 8.9 cm. (5.5 - 12.8 cm.), average renal parenchymal thickness of
12.2 mm. (5.5 – 20.0 mm.) and average renal width of 4.0 mm. (2.5-5.6 mm.). The renal length, renal parenchymal
thickness and renal width found to be statistically correlation with eGFR (p value <0.001) with the highest
correlation of renal parenchymal thickness (r2=59.4%).
CONCLUSION : Renal size from ultrasonography in CKD patients showed significant correlation with eGFR
especially the renal parenchymal thickness. This should be recommended into general practice.
KEYWORDS : Chronic kidney disease (CKD), estimated glomerular filtration rate (eGFR), ultrasonography
* นายแพทย์ชาํ นาญการ งานรังสี วิทยา โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทคัดย่อ
บทนํา : โรคไตเรื อรัง เป็ นภาวะเสื อมการทํางานของไตอย่างถาวร และพบมากขึนในประชากรไทย การตรวจ
อัลตราซาวด์ไต สามารถวัดขนาดไต ประเมินลักษณะภายนอกของไต และช่ วยแยกภาวะการอุดกันของทางเดิ น
ปัสสาวะ อีกทังตรวจได้ง่าย ราคาไม่แพงและไม่มีอนั ตรายจากรังสี
วัตถุประสงค์ : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของไตจากการทําอัลตราซาวด์กบั อัตราการกรองของไต
วิธีการศึกษา : การวิจยั เชิ งวิเคราะห์แบบย้อนหลัง ในผูป้ ่ วยโรคไตเรื อรังทีได้รับการทําอัลตราซาวด์ทีโรงพยาบาล
กําแพงเพชร ระหว่างเดื อนกุมภาพันธ์ 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 บันทึกข้อมูลทัวไป ระยะของโรค ค่า serum
creatinine อัตราการกรองของไต (eGFR) วัดขนาดของไตได้แก่ renal length, renal parenchymal thickness และ
renal width จากการทําอัลตราซาวด์ วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปด้วยสถิติเชิ งพรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดของไตจากการทําอัลตราซาวด์กบั อัตราการกรองของไต (eGFR) ด้วยสถิติ Linear regression
ผลการศึกษา : ผูป้ ่ วยทีทําการศึกษาจํานวน 200 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 53 อายุเฉลีย 67 ปี ร้อยละ 54.5
อยู่ในช่ วงอายุ 61-80 ปี ร้อยละ 36.5 เป็ นผูป้ ่ วยโรคไตเรื อรังระยะที 4 ค่า serum creatinine เฉลีย 2.50 mg/dL
(0.47 - 13.61 mg/dL ) อัตราการกรองของไต (eGFR) เฉลีย 32.54 mL/min/1.73m2 (3.30 - 131.10 mL/min/ 1.73m2 )
ขนาดของไต ได้แก่ ค่า renal length เฉลีย 8.9 cm ( 5.5 - 12.8 cm ) ค่า renal parenchymal thickness เฉลีย 12.2 mm
(5.5 - 20.0 mm) และค่า renal width เฉลีย 4.0 mm (2.5 -5.6 mm) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ทังค่า renal
parenchymal thickness, ค่า renal length และค่า renal width มีความสัมพันธ์กบั ค่าอัตราการกรองของไต (eGFR)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p value <0.001) โดยค่า renal parenchymal thickness มีความสัมพันธ์กบั อัตราการกรอง
ของไต (eGFR) มากทีสุ ด (r2=59.4%)
ข้ อสรุ ปและข้ อเสนอแนะ : การวัดขนาดของไตจากการอัลตราซาวด์ในผูป้ ่ วยโรคไตเรื อรังมีความสัมพันธ์กบั อัตรา
การกรองของไต โดยเฉพาะค่า renal parenchymal thickness ดังนันจึงควรให้มีการวัดในผูป้ ่ วยโรคไตเรื อรังทุกราย
คําสํ าคัญ : โรคไตเรื อรัง อัตราการกรองของไต อัลตราซาวด์

บทนํา
โรคไตเรื อรัง (Chronic Kidney Disease, CKD) เป็ นภาวะทีมีการเสื อมการทํางานของไตอย่างต่อเนื องเป็ น
ระยะเวลานานเป็ นเดือนหรื อปี โรคส่ วนใหญ่มกั จะทําให้ไตเสื อมลงอย่างถาวร ไม่สามารถกลับมาทํางานได้อย่างปกติ
และพบมากขึนในประชากรไทย เป็ นปั ญหาทางสาธารณสุ ขในด้านทรัพยากรและทําให้ผปู้ ่ วยทุกข์ทรมาน คุณภาพ
ชีวติ ไม่ดีและเสี ยชีวติ ก่อนวัยอันควร การป้ องกันการเกิดโรคและการรักษาเพือชะลอการเสื อมของไตจึงมีความสําคัญ
เพือลดอุบตั ิการณ์ของไตวายระยะสุ ดท้าย ทีผูป้ ่ วยต้องได้รับการรักษาทดแทนไต ได้แก่ การฟอกเลือด การล้างไตทาง
ช่องท้องหรื อการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
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การแบ่ งระยะของโรคไตเรือรังพิจารณาจากอัตราการกรองของไต ดังตาราง 1
ตาราง 1 ระยะของโรคไตเรือรัง 1
ระยะของโรคไตเรือรัง
(CKD stage)
ระยะที 1
ระยะที 2
ระยะที 3a
ระยะที 3b
ระยะที 4
ระยะที 5

eGFR (mL/min/1.73m2 )

คํานิยาม

≥ 90
60-89
45-59
30-44
15-29
< 15

ปกติหรื อสูง
ลดลงเล็กน้อย
ลดลงเล็กน้อยถึงปานกลาง
ลดลงปานกลางถึงมาก
ลดลงมาก
ไตวายระยะสุดท้าย

การตรวจอัลตราซาวด์ไตมีบทบาทสําคัญในผูป้ ่ วยโรคไตเรื อรังโดยเฉพาะการวัดขนาดไต การประเมินการ
เปลียนแปลงลักษณะภายนอก เช่น echogenicity ของเนื อไตในชัน cortex และ corticomedullary differentiation อีก
ทังแยกภาวะการอุดกันของทางเดินปั สสาวะ อีกทังตรวจได้ง่าย ราคาไม่แพงและไม่มีอนั ตรายจากรังสี
การศึกษานีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของไตจากการทําอัลตราซาวด์กบั อัตราการ
กรองของไต (eGFR) ในผูป้ ่ วยโรคไตเรื อรัง
วิธีการศึกษา
การวิจยั เชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง (Retrospective analytic study) โดยทบทวนเวชระเบียนผูป้ ่ วยทีวินิจฉัยว่า
เป็ นโรคไตเรื อรังและทําอัลตราซาวด์ทีโรงพยาบาลกําแพงเพชร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมกราคม
พ.ศ. 2560 บันทึกข้อมูลทัวไป (เพศและอายุ) ระยะของโรคไตเรื อรัง ค่า serum creatinine ค่าอัตราการกรองของไต
(eGFR) ค่าขนาดของไตจากการทําอัลตราซาวด์ (ค่า renal length, ค่า renal parenchymal thickness และค่า renal
width) วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปด้วยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของไตจากการทําอัลตรา
ซาวด์กบั อัตราการกรองของไต (eGFR) ด้วยสถิติ Linear regression
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) ได้แก่ ผูป้ ่ วยทีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคไตเรื อรังโดยสื บค้นจาก
ICD-10 คือ N18- เข้ารับการทําอัลตราซาวด์ทีโรงพยาบาลกําแพงเพชรระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2560 ร่ วมกับมีบนั ทึกอัตราการกรองของไต (eGFR) ภายใน 3 เดือนทีได้รับการทําอัลตราซาวด์
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) ได้แก่ ผูป้ ่ วยทีพบว่ามีภาวะไตบวมนํา (hydronephrosis) จากการทํา
อัลตราซาวด์ หรื อได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะไตวายเฉี ยบพลันร่ วมกับ CKD หรื อได้รับการรักษาทดแทนไต ได้แก่
การฟอกเลือด การล้างไตทางช่องท้อง หรื อการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
การทําอัลตราซาวด์ ทําโดยรังสี แพทย์ จํานวน 4 ท่าน โดยใช้เครื องอัลตราซาวด์ Toshiba (รุ่ น Aplio 500
และรุ่ น Aplio 300) และเครื องอัลตราซาวด์ GE Healthcare (รุ่ น Logiq E9) และบันทึกลงระบบ PACS (Picture
Archiving and Communication System) แพทย์ผวู้ ิจยั จะวัดขนาดของไตจาก PACS โดยวัด renal length (รู ปที 1),
renal parenchymal thickness (รู ปที 2) และrenal width (รู ปที 3) ตามลําดับ
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รู ปที 1 การวัดค่ า renal length

รู ปที 2 การวัดค่ า renal parenchymal thickness

รู ปที 3 การวัดค่ า renal width

ค่ าอัตราการกรองของไต (eGFR) คํานวณจากสมการ CKD-EPI แยกตามเพศและระดับ serum creatinine 1
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ผลการศึกษา
ผูป้ ่ วยทีทําการศึกษาจํานวน 200 คน แบ่งเป็ น เพศชาย 94 คน (ร้อยละ 47) และเพศหญิง 106 คน (ร้อยละ 53)
อายุตงแต่
ั 16 ปี ถึ ง 98 ปี (อายุเฉลี ย 67 ปี ) ช่ วงอายุทีพบมากที สุ ด คื อ 61-80 ปี จํานวน 109 คน (ร้ อยละ 54.5)
รองลงมา คือ ช่วงอายุ 41-60 ปี จํานวน 46 คน (ร้อยละ 23) ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 จํานวนและร้ อยละของผู้ป่วยจําแนกตามช่ วงอายุ ( N = 200 )
อายุ (ปี )
จํานวนผู้ป่วย (ราย)
1
1-20
8
21-40
46
41-60
109
61-80
36
>80

ร้ อยละ
0.5
4.0
23.0
54.5
18.0

ค่า serum creatinine เฉลี ย 2.50 mg/dL (0.47 - 13.61 mg/dL) อัตราการกรองของไต (eGFR) เฉลี ย
32.54 mL/min/1.73m2 (3.30 - 131.10 mL/min/1.73m2 ) ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่เป็ นโรคไตเรื อรังระยะที 4 จํานวน 73 คน
(ร้อยละ 36.5) รองลงมา คือ ระยะที 3b จํานวน 58 คน (ร้อยละ 29) ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 จํานวนและร้ อยละของผู้ป่วยจําแนกตามระยะของโรคไตเรือรัง 1 ( N = 200 )
ระยะของโรคไตเรือรัง (CKD stage)
จํานวนผู้ป่วย (ราย)
7
ระยะที 1
4
ระยะที 2
27
ระยะที 3a
58
ระยะที 3b
73
ระยะที 4
31
ระยะที 5

ร้ อยละ
3.5
2.0
13.5
29.0
36.5
15.5

การทําอัลตราซาวด์ พบ renal length เฉลีย 8.9 cm (5.5 - 12.8 cm) renal parenchymal thickness เฉลีย
12.2 mm (5.5-20.0 mm) และ renal width เฉลีย 4.0 mm (2.5 - 5.6 mm)
เมือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของไตกับอัตราการกรองของไต (eGFR) พบว่าทัง renal length,
renal parenchymal thickness และ renal width มีความสัมพันธ์กบั อัตราการกรองของไต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p value <0.001) โดยพบว่า renal parenchymal thickness มีความสัมพันธ์กบั อัตราการกรองของไต (eGFR)
มากทีสุ ด (r2 = 59.4%) ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างค่ าขนาดของไตจากการทําอัลตราซาวด์ กบั ค่ าอัตราการกรองของไต (eGFR)
ด้ วยสถิติ linear regression
ค่ าขนาดของไต
b
Beta
t-value
p value
6.658
.770
17.006
<0.001
ค่ า renal parenchymal thickness
11.932
.594
10.397
<0.001
ค่ า renal length
18.894
.507
8.286
<0.001
ค่ า renal width

r2
59.4%
35.3%
25.7%
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วิจารณ์
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของไตจากการทําอัลตราซาวด์กบั อัตราการกรองของไต (eGFR)
ในผูป้ ่ วยโรคไตเรื อรังทีผ่านมาในต่างประเทศ ใช้วิธีการคํานวณค่าอัตราการกรองของไต (eGFR) ส่ วนใหญ่จากสู ตร
the Cockcroft-Gault (CG) equation และ the Modification of Diet in Renal Disease Study (MDRD) equation ต่าง
จากวิธีการคํานวณค่าอัตราการกรองของไต (eGFR) ทีใช้ในประเทศไทย คือ CKD-EPI (Chronic Kidney Disease
Epidemiology Collaboration) equation ซึ งในปั จจุบนั ใช้วธิ ี การคํานวณนีเป็ นแนวทางปฏิบตั ิสากล
ในการศึกษาของต่างประเทศส่ วนใหญ่มกั หาความสัมพันธ์ระหว่าง renal cortical thickness จากการทํา
อัลตราซาวด์กบั อัตราการกรองของไต (eGFR) ในผูป้ ่ วยโรคไตเรื อรัง แต่มีบางการศึกษา พบว่า ค่า renal cortical
thickness มี reproducibility ทีตํา6,9 เนื องจากผูป้ ่ วยทีเป็ นโรคไตเรื อรั ง ระดับปานกลางถึ งรุ นแรงมักมี poor
corticomedullary differentiation ทําให้ยากต่อการวัดค่า renal cortical thickness6
รายงานต่างประเทศทีได้ทาํ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า renal volume จากการทําอัลตราซาวด์กบั อัตรา
การกรองของไต (eGFR) ในผูป้ ่ วยโรคไตเรื อรังพบว่า renal volume มีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับค่าอัตราการ
กรองของไต (eGFR) เมือเทียบกับค่า renal length7 และพบว่าค่า renal volume ทีคํานวณจากการทําอัลตราซาวด์โดย
ใช้ ellipsoid formula ไม่มีความถูกต้องแม่นยําเนื องจากไตไม่ใช่รูปทรงวงรี และยังมี intraobserver variation และ
interobserver variation ในการวัดค่า renal volume จากการทําอัลตราซาวด์ไม่ดีเมือเทียบกับการวัด renal volume จาก
MRI (reference standard measurement)10
ในการศึกษานี จึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง renal length, renal parenchymal thickness และ renal
width จากการทําอัลตราซาวด์กบั อัตราการกรองของไต (eGFR) พบว่า ทังหมดมีความสัมพันธ์กบั อัตราการกรองของ
ไต (eGFR) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยพบว่า renal parenchymal thickness มีค่าความสัมพันธ์กบั อัตราการกรอง
ของไต (eGFR) มากทีสุ ด สอดคล้องกับการศึกษาของ Gaetano Lucisano, et al 6
อย่างไรก็ตามข้อจํากัดของการศึ กษานี คื อ เป็ นการศึกษาย้อนหลัง โดยวัดขนาดของไตจากข้อมูลรู ปภาพ
อัลตราซาวด์ในระบบ PACS (Picture Archiving and Communication System) ซึ งได้รับการทําอัลตราซาวด์โดยรังสี
แพทย์จาํ นวน 4 ท่าน อาจมีความคลาดเคลือนระหว่างรังสี แพทย์แต่ละท่านได้
สรุ ปผลวิจัย
การวัดขนาดของไตทัง renal length, renal parenchymal thickness และ renal width จากการทําอัลตราซาวด์
ในผูป้ ่ วยโรคไตเรื อรังมีความสัมพันธ์กบั อัตราการกรองของไต โดยเฉพาะค่า renal parenchymal thickness โดย
พบว่า renal parenchymal thickness มีความสัมพันธ์กบั อัตราการกรองของไต (eGFR) มากทีสุ ด ในปั จจุบนั การทํา
อัลตราซาวด์ไต ส่ วนใหญ่มกั รายงานผลค่า renal length เป็ นหลัก ดังนันจึงควรให้ความสําคัญกับการรายงานค่า
renal parenchymal thickness ด้วย
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร รังสี แพทย์ และเจ้าหน้าทีกลุ่มงานรังสี วิทยา ทีช่วย
สนับสนุนการดําเนินการวิจยั ขอบคุณผูป้ ่ วยทีอนุญาตให้นาํ ข้อมูลมาทําการศึกษา
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ประสิ ทธิภาพของโปรแกรมการป้ องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ
ของศู นย์ สุขภาพชุมชนเมืองชากังราว จังหวัดกําแพงเพชร
Effectiveness of a fall prevention program for elderly in the care of
Maung Chakungrao community Health center,Kamphaeng Phet Province
นาตยา สุขจันทร์ตรี , พย.ม.*
สุทธิลกั ษณ์ บุญน้อย, วทบ.**
รวินวรกานต์ ญาติรวี, วทบ.***

Abstract
Introduction : A major burden to lifestyle, well-being, and deformity for the elderly is a fall. The causes of a fall
are physical degeneration, movement control disability and environment. Risks of a fall are muscle fatigue in the
thigh, balance disorders, psychotropic or sedative drug use, and unsafe environment. A fall can be prevented and
solved if its risks have been identified.
Objective : To compare incident rate of a fall in risk group of elderly between experimental group and comparison
group of a fall prevention program participants.
Study designs : This is an efficiency study, two-group before-after design. Study area; community in Maung
Kamphaeng Phet Municipality. Participants; the elderly in the care of Maung Chakungrao Community Health
center, Kamphaeng Phet province.
Material and Methods : The elderly were screened by Fall Risk Assessment Tool, who had medium to high level
of a fall risk were provided a fall prevention program during January to July 2015. The program consisted of a
timed up and go test and Berg balance scale examination, appropriately exercise for elderly, adjustment of
psychotropic and sedative drug group which can cause balance disorders, improvement of environment and
dwelling. The categorical data was analyzed by exact probability test และ Poisson regression.
Results : There was no difference for general appearance and balance ability assessment of two groups of
participants. However, the incident rate of a fall in experimental group was decrease to 0 after study completion
(p=0.006) but slightly decrease in the comparison group.
Conclusion : A fall prevention program for elderly help to decrease falling in the elderly, it should be encouraged
to provide to all elderly who have risk of falling.
Keywords : A fall/falling, elderly, prevention, risk
* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกําแพงเพชร
** นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกําแพงเพชร
*** เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทคัดย่อ
บทนํา : ปั ญหาทีบันทอนคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุทีส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นชี วิตของผูส้ ู งอายุ และอาจนําไปสู่
ความพิการได้ คือ การพลัดตกหกล้ม ซึ งเกิ ดจากทังสภาพร่ างกาย และศัก ยภาพในการควบคุ มการเคลื อนไหว
ทีถดถอยตามอายุ และสภาวะแวดล้อม การหกล้มป้ องกัน และแก้ไขได้หากทราบปั จจัยเสี ยงต่างๆ เช่น กล้ามเนื อขา
อ่อนแรง การสู ญเสี ยการทรงตัว การรับประทานยาในกลุ่ม psychotropic หรื อกลุ่ม sedative รวมทังสภาพแวดล้อมที
ไม่ปลอดภัย
วัตถุประสงค์ : เพือเปรี ยบเทียบอัตราการหกล้มของผูส้ ู งอายุทีเสี ยงต่อการหกล้ม ระหว่างกลุ่มทีได้รับ และไม่ได้รับ
โปรแกรมป้ องกันการหกล้ม
รู ปแบบศึกษา สถานที และผู้ป่วย : เป็ นการศึกษาเชิงประสิ ทธิ ภาพแบบ two-group before-after design ศึกษาทีชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ในผูส้ ู งอายุทีศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชากังราว จังหวัดกําแพงเพชรรับผิดชอบ
การวัดผลและวิธีการ : ผูส้ ู งอายุทีได้รับการคัดกรองตามแบบ Fall Risk Assessment Tool ทีเสี ยงต่อการหกล้มระดับ
ปานกลางถึงสู ง ให้ใช้โปรแกรมการป้ องกันการหกล้มในผูส้ ู งอายุ ตังแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2558 โปรแกรม
ป้ องกันการหกล้มประกอบด้วย การทดสอบ timed up and go test และ Berg balance scale การออกกําลังกายที
เหมาะสมในผูส้ ู ง อายุ การปรั บ เปลี ยนการใช้ย าที มี ผ ลต่ อ การทรงตัว ในกลุ่ ม psychotropic และกลุ่ ม sedative
การปรับเปลียนสิ งแวดล้อมและสถานทีอยูอ่ าศัย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย exact probability test และ Poisson regression
สําหรับข้อมูลแจงนับ
ผลการวิจัย : ผูส้ ู งอายุในการศึกษาทัง 2 กลุ่ม มีลกั ษณะทัวไปไม่แตกต่างกัน และผลการประเมินความสามารถใน
การทรงตัวของทังสองกลุ่ มไม่แตกต่างกัน แต่หลังการทดลองอุ บตั ิ การณ์ การหกล้มในกลุ่ มทดลองลดลงเหลื อ 0
(p=0.006) ในขณะทีกลุ่มควบคุมลดลงเพียงเล็กน้อย
ข้ อยุติและการนําไปใช้ : โปรแกรมการป้ องกันการหกล้มในผูส้ ู งอายุ ช่วยลดการหกล้มในผูป้ ่ วยสู งอายุได้ จึงควร
แนะนําให้ผเู ้ กียวข้องนําโปรแกรมดังกล่าว ไปใช้กบั ผูป้ ่ วยสู งอายุทีเสี ยงต่อภาวะการหกล้มทุกราย
คําสํ าคัญ : การหกล้ม ผูส้ ู งอายุ การป้ องกัน ความเสี ยง
บทนํา
ผลจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุ ข ทําให้ผูส้ ู งอายุมีชีวิตยืนยาวขึน ประเทศไทยได้เข้าสู่
สังคมผูส้ ู งอายุตงแต่
ั ปี 2548 และมีแนวโน้มเพิมขึ นเรื อยๆ ประชากรผูส้ ู งอายุปี 2556 จํานวน 9.4 ล้านคน คิดเป็ น
ร้อยละ 14.57 และคาดว่าในปี 2568 จะมีผสู ้ ู งอายุเกิ นร้ อยละ 20 1-3 ซึ งในผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุ ขภาพอัน
เนืองจากความเสื อมสภาพ ทังด้านโครงสร้างทางร่ างกาย ระบบประสาทและสมอง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหัวใจ
และหลอดเลือดระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบภูมิคุม้ กัน 4-5
ปั ญหาทีบันทอนคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุทีส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นชี วิตของผูส้ ู งอายุ และอาจนําไปสู่
ความพิการได้ คือ การพลัดตกหกล้ม ซึ งเกิ ดจากทังสภาพร่ างกาย และศักยภาพในการควบคุ มการเคลื อนไหวที
ถดถอยตามอายุ และสภาวะแวดล้อม ซึงปั จจัยภายในทีพบบ่อย คือ การเสี ยการทรงตัว หน้ามืดวิงเวียน เป็ นลม ปั จจัย
ภายนอก ได้แก่ พืนลื น การสะดุ ดสิ งกี ดขวาง และพืนต่างระดับ6 จากข้อมูลการสํารวจประชากรสู งอายุไทยใน
ปี 2550 และ 2554 พบว่า สัดส่ วนการพลัดตกหกล้มมีแนวโน้มเพิมขึนตามอายุทีเพิมขึน ผูส้ ู งอายุหญิงมีแนวโน้มที
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จะมี ก ารหกล้ม มมากว่า ชาย และผูส้ ู งอายุที อาศัย ในเขตเมื องมี แนวโน้ม ที จะมี ก ารหกล้ม มากกว่าในเขตชนบท
ผลกระทบต่อสุ ขภาพ พบว่า ผูส้ ู งอายุทีหกล้มประมาณร้อยละ 5-10 มีการบาดเจ็บทีรุ นแรง เช่ น ภาวะกระดูกหัก
การบาดเจ็บของสมอง หรื อผิวหนังอย่า งรุ น แรง อาจทํา ให้สู ญเสี ย ความสามารถในการดําเนิ นชี วิตประจํา วัน
ส่ วนผลกระทบด้านสุ ขภาพจิต ผูส้ ู งอายุทีเคยหกล้มจะเกิดความกังวล ภาวะซึ มเศร้า ตลอดจนสู ญเสี ยความมันใจใน
การเดิ น ผูป้ ่ วยร้ อยละ 30-73 จะมี การกลัวการหกล้ม อีก จนทํา ให้สูญเสี ยความสามารถในการช่ วยเหลื อตนเอง 7
การป้ องกันการหกล้มจึงมีความสําคัญอย่างยิง สามารถทําได้โดยค้นหา แก้ไขและป้ องกันปั จจัยเสี ยงต่างๆ
เช่ น กล้ามเนื อขาอ่อนแรง การสู ญเสี ยการทรงตัว การรั บประทานยาในกลุ่ ม Psychotropic หรื อกลุ่ ม sedative
รวมทังสภาพแวดล้อมทีไม่ปลอดภัย เป็ นต้น 8 ซึ งจาการคัดกรองผูส้ ู งอายุในพืนทีรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุ มชน
เมืองชากังราว ด้วยแบบคัดกรองการหกล้ม Falls Risk Assessment ในผูส้ ู งอายุ 100 ราย พบว่า มีผปู้ ่ วยเสี ยงระดับ
ปานกลางถึ งมากต่อการหกล้ม จํานวน 41 ราย คิดเป็ นร้อยละ 41 ในจํานวนนี เคยหกล้มในระยะเวลา 6 เดือนเป็ น
จํานวน 10 ราย ผูว้ จิ ยั จึงต้องการหาแนวทางป้ องกันการหกล้มในผูส้ ู งอายุ ลดภาวะทุพพลภาพ อันจะนําไปสู่ คุณภาพ
ชีวติ ทีดีต่อไป
การวิจยั นี มีวตั ถุ ประสงค์เพือเปรี ยบเทียบอัตราการหกล้มของผูส้ ู งอายุทีเสี ยงต่อการหกล้ม ระหว่างกลุ่มที
ได้รับและไม่ได้รับโปรแกรมป้ องกันการหกล้ม
วิธีดําเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจัย เป็ นการศึกษาเชิงประสิ ทธิภาพ แบบ two-group before-after design
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ ผูส้ ู งอายุทีมีอายุ 60 ปี ขึนไป ทีอาศัยอยู่ในเขตพืนทีรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุ มชนเมือง
ชากังราว จ.กําแพงเพชร
กลุ่มตัวอย่ าง คือ ผูส้ ู งอายุทีผ่านการคัดกรองการหกล้มตามแบบ Fall Risk Assessment Tool ทีเสี ยงต่อการ
หกล้มระดับปานกลางถึงสู ง คํานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ two sample comparison of proportion ได้กลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุมกลุ่มละ 51 คน ตังแต่เดือน มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ใช้วธิ ี สุ่มเข้ากลุ่มอย่างง่าย
เกณฑ์การคัดเลือกเข้ากลุ่ม ผูส้ ู งอายุตอ้ งมีสติสัมปชัญญะดี ไม่มีปัญหาด้านการสื อสาร และยินยอมเข้าร่ วมใน
การวิจยั
เกณฑ์การคัดออกจากกลุ่ม ผูส้ ู งอายุทีไม่สามารถเดินได้ และไม่ยนิ ยอมเข้าร่ วมวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี มีดงั นี
1. โปรแกรมป้ องกันการหกล้มในผูส้ ู งอายุ ซึ งประกอบด้วย
หัวข้อที 1 การปรับเปลียนการใช้ยาในกลุ่มทีมีผลต่อการทรงตัว ดูประวัติการใช้ยาในกลุ่ม ยาทีออกฤทธิ ต่อ
จิตประสาท ยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ยารักษาโรคความดันโลหิ ตสู ง ถ้าพบว่ามีการใช้ยาในกลุ่มดังกล่าว
ทีมผูว้ จิ ยั จะปรึ กษาแพทย์เวชปฏิบตั ิครอบครัว เพือปรับเปลียนยา
หัวข้อที 2 การปรับเปลี ยนสิ งแวดล้อมและสถานที ทีมผูว้ ิจยั ลงเยียมบ้านผูส้ ู งอายุ สํารวจสิ งแวดล้อมทาง
กายภาพ ลักษณะบ้าน (ลักษณะบ้าน จํานวนชัน บันได พืนทีทางเดิน การจัดวางของภายในบ้าน แสงสว่าง) ห้องนอน
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(ลัก ษณะเตี ย ง แสงสว่า ง) ห้อ งนํา/ห้องส้ วม (พื นห้อ งนํา ราวจับ ลัก ษณะส้ วม แสงสว่า ง) อธิ บ ายให้ค วามรู้
คําแนะนํา และร่ วมกันจัดการทีอยูอ่ าศัยภายในบ้านให้เหมาะสม เพือลดความเสี ยงต่อการหกล้มในผูส้ ู งอายุ
หัวข้อที 3 การออกกําลังกายเพือเพิมความสามารถในการทรงตัว
ขันตอนที1 อบอุ่นร่ างกาย โดยการยืดเหยียดกล้ามเนือ เช่น กล้ามเนือต้นขาด้านหน้า กล้ามเนือด้านข้างลําตัว
ขันตอนที 2 การออกกําลังกายเพือเพิมความแข็งแรงของกล้ามเนื อทีใช้ในการทรงตัว เช่ น กล้ามเนื อต้นขา
ด้านหน้า กล้ามเนื อต้นขาด้านหลัง กล้ามเนื อน่อง ดังนี 1 ) ยืนบนขาข้างเดียวนาน 2 นาที 2) ยืนเท้าต่อเท้า 10 วินาที
3) เดินไปด้านหน้า 10ก้าว 4 รอบ 4) เดินไขว้ขาไปด้านหน้า 10 ก้าว 4 รอบ 5) เดินถอยหลัง 10 ก้าว 4 รอบ 6) เดิน
เป็ นรู ปเลขแปด 2 รอบ 7) เดินบนปลายเท้า 10 ก้าว 4 รอบ 8) เดินบนส้นเท้า 10 ก้าว 4 รอบ 9) เดินเท้าต่อเท้า 10 ก้าว
2 รอบ
ขันตอนที 3 การผ่อนคลายกล้ามเนือหลังจากการออกกําลังกาย เช่น ยืดกล้ามเนือน่อง
2. เครื องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามทัวไป แบบประเมิน Timed Up and Go Test
และ Berg Balance Scale
การพิทกั ษ์ สิทธิกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครังนีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน โรงพยาบาลกําแพงเพชรผูว้ ิจยั ได้
ขออนุ ญาตกลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่ วมโครงการวิจยั โดยขอความร่ วมมือและชี แจงสิ ทธิ ของกลุ่มตัวอย่างให้ทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ประชุ มผูร้ ่ วมวิจยั เพือเตรี ยมพืนที ฝึ กสัมภาษณ์ และแบบประเมิน Timed Up and Go Test และ Berg
Balance Scale ให้ความเทียง ระหว่างผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั
2. ประสานงานกับแกนนําชุ มชน/อสม. นัดผูส้ ู งอายุ ที เข้าร่ วมโครงการวิจยั เพือสัมภาษณ์ และประเมิน
Timed Up and Go Test และ Berg Balance Scale ทัง 2 กลุ่ม
3. ดําเนิ นการทดลอง โดยกลุ่ มทดลอง ให้โปแกรมป้ องกัน การหกล้ม ส่ ว นกลุ่ ม ควบคุ ม ได้รับ การดู แ ล
ตามปกติ หลังจากนัน 6 เดือน ประเมิน Timed Up and Go Test ,Berg Balance ซํา และดูอุบตั ิการณ์การหกล้ม
ทัง 2 กลุ่ม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแจงความถี ร้อยละ ทัวไปทีเป็ น
ข้อมูลแจงนับ การเปรี ยบเทียบอัตราการหกล้มในอดี ต และภายหลังการให้โปรแกรม 6 เดื อน วิเคราะห์ดว้ ย exact
probability test และ Poisson regression
ผลการวิจัย
ข้ อมูลทัวไป
ผูส้ ู งอายุทงกลุ
ั ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีเพศหญิงเป็ นสองเท่าของเพศชาย โดยกลุ่มทดลองมีอายุเฉลีย 71ปี
่มไม่ได้ประกอบอาชีพ อาศัยอยูใ่ นครอบครัวทีมีผดู ้ ูแล และผูส้ ู งอายุ
กลุ่มควบคุมมีอายุเฉลีย 68 ปี ส่ วนใหญ่ทงสองกลุ
ั
เหล่านีมีโรคประจําตัวอย่างน้อย 1 โรค พบการใช้ยาในกลุ่ม Sedative ร้อยละ25 (ตาราง1)
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ตาราง 1 ลักษณะทัวไปของผู้สูงอายุ เปรียบเทียบระหว่ างกลุ่ม
ลักษณะ

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

P-value

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

14
37

27.5
72.5

11
40

21.6
78.4

0.646

21
23
7
71.8

41.2
45.1
13.7
(±7.6)

33
13
5
68.0

64.7
25.5
9.8
(±6.7)

0.064

ไม่ได้ประกอบอาชีพ

36

70.6

36

70.5

0.642

รับจ้าง

4

7.8

8

15.7

ค้าขาย

9

17.6

5

9.8

เกษตรกรรม

1

2.0

1

2.0

อืนๆ

1

2.0

1

2.0

ไม่มี

12

23.5

10

19.6

มี

39

76.5

41

80.4

ไม่มีโรคประจํา

8

15.7

16

31.4

1 โรค

17

33.3

18

35.3

>1โรค

26

51

17

33.3

ไม่ใช้ยา

40

78.4

39

76.5

ใช้ยากลุ่ม Psychotropic

1

2.0

0

0

ใช้ยากลุ่ม Sedative

10

19.6

12

23.5

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
60-69
70-79
≥80
เฉลีย (±SD)
อาชีพ

ผูด้ ูแล
0.810

โรคประจําตัว
0.108

การใช้ยา
0.810

การประเมินความสามารถในการทรงตัว
ก่ อ นการทดลอง อุ บ ัติ ก ารณ์ ก ารหกล้ม ในกลุ่ ม ทดลองในกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ไม่ แ ตกต่ า งกัน
(p-value=0.577)โดยในกลุ่มทดลอง พบอุบตั ิการณ์การหกล้มร้อยละ 11.8 กลุ่มควบคุม ร้อยละ 17.7 เมือทดสอบ
Timed Up and Go Test ของทังสองกลุ่ม พบว่าใช้เวลาน้อยกว่า 30 วินาที ร้อยละ 100 และเมือทดสอบโดย Berg
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Balance Scale ทังสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน (p-value=0.741) โดยพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนน ≥ 45 คะแนน ร้อยละ
92.2 กลุ่มควบคุมมีคะแนน ≥ 45 คะแนน ร้อยละ 88.2
หลังการทดลอง พบอุ บตั ิ การณ์ การหกล้มมี ความแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญ(P-value=0.006) โดยพบว่า
กลุ่มทดลองไม่มีการหกล้ม ร้อยละ100 กลุ่มควบคุมเกิดการหกล้มร้อยละ 15.7เมือทดสอบ Timed Up and Go Test
กลุ่มทดลองใช้เวลาน้อยกว่า 30 วินาทีร้อยละ 98 กลุ่มควบคุ มร้ อยละ 100 (P-value=1.000) และเมือทดสอบโดยใช้
Berg Balance Scale ทังสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน (p-value=0.436) โดยพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนน ≥ 45 คะแนน
ร้อยละ 90.2 กลุ่มควบคุมมีคะแนน ≥ 45 คะแนน ร้อยละ 96.1 (ตาราง 2 และตาราง 3)
ตาราง 2 ผลการประเมินความสามารถในการทรงตัว
ลักษณะ
ก่ อน
การหกล้ม
ไม่หกล้ม
หกล้ม
หลัง
การหกล้ม
ไม่หกล้ม
หกล้ม
หลัง
TUGT
< 30 วินาที
> 30 วินาที
เดินไม่ได้
BBS
< 45 คะแนน
> 45 คะแนน

กลุ่มทดลอง
จํานวน ร้ อยละ

กลุ่มควบคุม
จํานวน
ร้ อยละ

45
6

88.2
11.8

42
9

82.3
17.7

0.577

51
0

100
0

43
8

84.3
15.7

0.006

P-value

50
1

98.0
2

51
0

100
0

1.000

5
46

9.8
90.2

2
49

3.9
96.1

0.436

ตาราง 3 การประเมินการหกล้ ม
ลักษณะ
ก่ อน
TUGT
< 30 วินาที
> 30 วินาที
เดินไม่ได้
BBS
< 45 คะแนน
> 45 คะแนน

กลุ่มทดลอง
จํานวน
ร้ อยละ

กลุ่มควบคุม
จํานวน
ร้ อยละ

P-value

50
0

100
0

51
0

100
0

-

4
47

7.8
92.2

6
45

11.8
88.2

0.741
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อภิปราย
ผลการศึกษาครังนี พบว่า โปรแกรมป้ องกันการหกล้มในผูส้ ู งอายุสามารถทําให้ผสู ้ ู งอายุทีเสี ยงต่อการหกล้ม
ในกลุ่ ม ทดลอง มี อ ั ต ราการหกล้ ม น้ อ ยกว่ า ก่ อ นการทดลองแลหะน้ อ ยกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ
(P-value = 0.006) ซึ งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวสามารถอธิ บายได้ว่าโปรแกรมการป้ องกันการหกล้มในผูส้ ู งอายุ
ซึงมี 3 หัวข้อ ได้แก่
1.การปรับเปลียนการใช้ยาในกลุ่มทีมีผลต่อการทรงตัว ซึ งผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีโรคประจําตัวมากกว่า 1 โรค
ทําให้ตอ้ งรับประทานยาหลายขนาน ซึ งเสี ยงต่อภาวะไม่พึงประสงค์จากยา และทําให้เกิดการหกล้มได้ 7 จากการ
เยียมบ้านผูส้ ู งอายุกลุ่มทดลอง ทีมผูว้ ิจยั ได้สํารวจยาทีผูส้ ู งอายุรับประทานเป็ นประจํา พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นยารักษา
โรคเรื อรัง ยาแก้เวียนศีรษะ ยานอนหลับ จึงได้ให้คาํ แนะนําในการรับประทานยาทีถูกต้อง และมีการปรึ กษาแพทย์
เวชปฏิบตั ิครอบครัวเพือปรับเปลียนเพือปรับเปลียนยาให้เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ และลดภาวะไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา สอดคล้องกับงานวิจยั ของละออม สร้อยแสงและคณะทีศึกษาแนวทางการป้ องกันการหกล้มในผูส้ ู งอายุชุมชน
มิตรภาพพัฒนา พบว่า ผูส้ ู งอายุทีได้รับยาความดันโลหิ ตสู งเกิ ดอุบตั ิการณ์ การหกล้ม ร้อยละ 2510 และสอดคล้อง
กับวิภาวี กิจกําแหง และคณะ ทีศึกษาปั จจัยเสี ยงต่อการหกล้มของผูส้ ู งอายุในชุมชน พบว่า การใช้ยามากกว่า 4 ชนิด
มีความสัมพันธ์สัมพันธ์กบั การหกล้มอย่างมีนยั สําคัญ 11
2.การปรั บเปลี ยนสิ งแวดล้อมและสถานที จากการเยียมบ้านผูส้ ู งอายุกลุ่ มทดลอง พบว่า สิ งแวดล้อมทัง
ภายใน และภายนอกบ้านไม่เหมาะสม เสี ยงต่อการหกล้ม ทีมผูว้ ิจยั ได้ให้คาํ แนะนําในการปรับเปลี ยนสิ งแวดล้อม
และร่ วมจัดการสิ งแวดล้อมร่ วมกับผูด้ ู แล เช่ น แนะนําการทําราวจับในห้องนํา การติ ดแผ่นกันลื นที พืนกระเบื อง
ติดไฟเพือเพิมแสงสว่าง การจัดวางสิ งของให้เป็ นระเบียบ จากการสังเกต พบว่า ผูด้ ูแลมีการปรับเปลียนสิ งแวดล้อม
ตามทีทีมวิจยั ได้ให้คาํ แนะนําสอดคล้องกับการวิจยั ของวิภาวี กิ จกําแหงและคณะทีพบว่าปั จจัยสิ งแวดล้อมภายใน
บ้านทีมีอิทธิ พลต่อการหกล้มมมากทีสุ ด คือ ภายในบ้านมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ปั จจัยสิ งแวดล้อมภายนอกบ้านทีมี
อิทธิ พลต่อการหกล้ม คือ มีทางชํารุ ด11
3.จากการทดสอบ Timed Up and Go Test และ Berg Balance Scale พบว่า ก่อน และ หลังการทดลองใน
กลุ่ ม ทดลองไม่ แ ตกต่ า งกัน และเมื อทดสอบระหว่า งกลุ่ ม ทดลองกับ กลุ่ ม ควบคุ ม ผลไม่ แ ตกต่ า งกัน ซึ งอาจ
เนื องมาจากโปรแกรมในด้านการออกกําลังกายไม่เหมาะสมกับกลุ่มทดลอง จากการวิจยั นี พบว่า ผูส้ ู งอายุจาํ ท่าทาง
ในการออกกําลังกายในโปรแกรมไม่ได้ ส่ งผลให้มีการออกกําลังกายทีไม่สมําเสมอ และมีขอ้ จํากัดของพืนทีทีใช้ใน
การออกกําลังกาย ถ้ามีการนําไปใช้ควรจัดทําวิดีโอการออกกําลังกายเพือให้ผสู ้ ู งอายุเห็นภาพประกอบทีชัดเจน และ
ปฏิบตั ิตามได้ และปรับเปลี ยนท่าทางการออกกําลังกายให้เหมาะสมกับพืนทีทีมีบริ เวณจํากัด และผูด้ ูแลควรมีการ
กระตุน้ ให้ออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ ส่ งผลให้มีการออกกําลังกายทีต่อเนือง
ข้ อยุติและการนํามาใช้
โปรแกรมการป้ องกัน การหกล้ม ในผู ้สู ง อายุ ช่ ว ยลดการหกล้ม ในผูป้ ่ วยสู ง อายุ ไ ด้ จึ ง ควรแนะนํา ให้
ผูเ้ กียวข้องนําโปรแกรมดังกล่าว ไปใช้กบั ผูป้ ่ วยสู งอายุทีเสี ยงต่อภาวะการหกล้มทุกราย
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การพยาบาลทารกคลอดก่ อนกําหนดทีมีภาวะหายใจลําบาก : กรณีศึกษา
Nursing Care of Premature Babies with Respiratory Distress : A Case Study
กรุ ณา ปิ นรัตน์สุวรรณ, ป.พส.*

Abstract
Respiratory Distress is the main cause of death in premature babies. The accurate diagnosis , aid quickly
and efficiently , together with the knowledge and the advent of Nursing Theory used. It reduces mortality the
incidence of disability and the other complications , baby quality good , reduce the length of stay in hospital ,
reduce the cost and burden of family too.
A case study of a baby girl normal delivery GA 28 weeks birth weight 1,125gms poor activity ,
respiratory distress , grunting and cyanosis PPV for 2 minutes. Severe RDS was 1st diagnosis , on ETT tube with
ventilator conventional mode , X-Ray found ground glass both lungs . Doctor consider to treat surfactant and
switch ventilator to HFOV mode for 3 days then switch back to conventional mode. The baby was on ventilator for
43 days. On O2 cannula high flow for 10 days. During treated in the hospital , treatments which the baby got were
ventilator for respiration , antibiotic for sepsis , phototherapy for jaundice , PRC for anemia , LIO for ROP. Take
care development , mentally , encourage relationship between mother and baby , Until the baby get better. Good
activity , Red body , Breastfeeding does not vomit , normal vital signs. Total length of stay in hospital was 68 days.
Follow up weight and development at Kamphaengphet Hospital. And record baby information in the referral for
continuous care at home.
Keywords : premature babies, Respiratory distress syndrome, Nursing premature infants with respiratory distress

* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทคัดย่อ
ภาวะหายใจลําบากในทารกคลอดก่อนกําหนด (Respiratory Distress Syndrome หรื อ RDS) เป็ นสาเหตุหลัก
ที ทําให้ทารกคลอดก่ อนกํา หนดเสี ยชี วิต การวินิจฉัยที ถู กต้อง การช่ วยเหลื ออย่างรวดเร็ ว และมี ประสิ ท ธิ ภาพ
ร่ วมกับการนําความรู ้ ทฤษฎี ทางการพยาบาลมาใช้ในการดูแลทารกจะช่วยลดอัตราการเสี ยชี วิต ลดอุบตั ิการณ์ ของ
ความพิการ และภาวะแทรกซ้อนอืนๆทีจะตามมาได้ จะทําให้ทารกมีคุณภาพชี วิตทีดี ลดระยะเวลาในการนอน
โรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย และยังลดภาระของครอบครัวอีกด้วย
กรณี ศึกษาทารกเพศหญิงอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ คลอดปกติ นําหนักแรกคลอด 1,125กรัม แรกคลอดทารกมี
การเคลือนไหวน้อย หายใจลําบาก ร้องคราง ตัวเขียว ได้รั บการช่วยเหลือด้วยแรงดันบวก 2 นาที วินิจฉัยแรกรับคือ
Severe RDS ได้รับการรักษาโดยการใส่ ท่อช่วยหายใจและใส่ เครื องช่วยหายใจ จากการถ่ายภาพรังสี พบว่าทีปอดทัง 2
ข้างมีลกั ษณะคล้ายกระจกฝ้ า แพทย์พิจารณาให้สารลดแรงตึงผิว และปรับเครื องช่วยหายใจเป็ นแบบชนิ ดความถีสู ง
(HFOV mode) 3วัน อาการทุเลาจึงปรับเครื องช่วยหายใจเป็ นแบบชนิ ดธรรมดา (Conventional mode) ใส่ เครื องช่วย
หายใจนาน 43วัน ถอดท่อช่วยหายใจออก ให้ออกซิ เจนชนิ ด cannula high flow 10วัน ทารกได้รับการส่ องไฟเพือ
รักษาภาวะตัวเหลื อง ได้รับส่ วนประกอบของเลื อดเพือรั กษาภาวะซี ด พบภาวะความผิดปกติ ของเส้นเลื อดในจอ
ประสาทตา (Retinopathy of Prematurity หรื อ ROP) ได้รับการรักษาโดยการทําเลเซอร์ 1 ครัง ระหว่างการรับการ
รักษาทารกได้รับการดู แลเรื อง การหายใจ การติ ดเชื อ อุ ณหภูมิกายตํา ซี ด ตัวเหลื อง ROP และได้ให้การดูแลด้าน
พัฒนาการ ด้านจิตใจ ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกโดยเน้นการมีส่วนร่ วม จนบิดามารดามีความ
มันใจในการดูแลทารก จนทารกมีอาการดีขึน เคลือนไหวแขนขาดี ตัวแดง ดูดนมมารดาได้ ไม่อาเจียน สัญญาณชี พ
ปกติ ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลรวม 68 วัน แพทย์อนุ ญาตให้กลับบ้านได้ นัดติดตามนําหนักและพัฒนาการที
โรงพยาบาลกําแพงเพชร และบันทึกข้อมูลทารกในใบส่ งต่อเพือดูแลต่อเนืองทีบ้าน
คําสํ าคัญ : ทารกคลอดก่อนกําหนด กลุ่มอาการหายใจลําบาก การพยาบาลทารกคลอดก่อนกําหนดทีมีภาวะหายใจ
ลําบาก
บทนํา
ทารกคลอดก่อนกําหนด หมายถึง ทารกทีคลอดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ เป็ นกลุ่มทีมีความเสี ยงสู งต่อ
การเกิ ดโรค และเสี ยชี วิต เนื องจากการทํางานของอวัยวะในระบบต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ ปั ญหาทีพบบ่อยในทารก
คลอดก่ อ นกํา หนด คื อ ภาวะหายใจลํา บาก พบการเสี ย ชี วิตในทารกแรกเกิ ด คลอดก่ อนกําหนดที มี อ ายุค รรภ์
26 - 28 สัปดาห์ ประมาณร้อยละ 50 และทีมีอายุครรภ์ 30 - 36 สัปดาห์ ร้อยละ 25 1,2,3
จากสถิติโรงพยาบาลกําแพงเพชร ปี 2557 – 2559 พบทารกแรกเกิดคลอดก่อนกําหนด 200, 251 และ
236 รายตามลําดับ 4 และพบมีภาวะหายใจลําบากในทารกคลอดก่อนกําหนดเสี ยชี วิตคิดเป็ นร้ อยละ 39, 47.3 และ
36.3 ตามลําดับ 4 จากเหตุผลดังกล่าว ผูศ้ ึกษาจึ งมีความสนใจศึกษาการพยาบาลทารกคลอดก่ อนกําหนดทีมีภาวะ
หายใจลําบาก และมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เพือนํากระบวนการพยาบาล และแนวคิดทฤษฎีทางด้านการพยาบาล มา
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วย และครอบครัวให้ครอบคลุมองค์รวม และส่ งเสริ มสายสัมพันธ์ระหว่างมารดา และ
ทารก เพือช่ วยให้ทารกเจริ ญเติบโตมีพฒั นาการสมวัย มีคุณภาพชี วิตทีดี ตามนโยบาย “ลูกเกิ ดรอด แม่ปลอดภัย”
ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย และลดภาระของครอบครัว 5,6,7,8
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ภาวะหายใจลําบากในทารกแรกเกิด (Respiratory distress syndrome : RDS)
สาเหตุและปัจจัยเสี ยง
สาเหตุ และปั จจัยเสี ยง ได้แก่ ทารกเพศชาย การคลอดโดยวิธีผ่า ตัดหน้าท้อง ภาวะขาดออกซิ เจนใน
ระหว่างคลอด มารดาเป็ นเบาหวาน มารดาทีมีประวัติลูกคนก่อนมีภาวะหายใจลําบาก ทารกแฝดคนที 2 มีโอกาส
เกิดได้บ่อย และรุ นแรงกว่าแฝดคนแรก และภาวะตัวเย็น มีผลรบกวนการสร้าง และหลังสารลดแรงตึงผิว ทําให้เกิด
ภาวะเลือดเป็ นกรด และทําให้ภาวะพร่ องออกซิ เจนในเลือดทวีความรุ นแรงเพิมมากขึน 2,3
พยาธิสภาพของ RDS
พยาธิสภาพ เกิดจากปอดของทารกทีคลอดก่อนกําหนดขาดสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ซึ งทําหน้าทีให้ถุง
ลมคงรู ปอยูไ่ ด้และไม่แฟบขณะหายใจออก การขาดสารลดแรงตึงผิว ทําให้ความยืดหยุน่ ของปอดลดลง ทารกต้องใช้
แรงในการหายใจแต่ละครังมากขึน การแลกเปลียนก๊าซระหว่างหลอดเลื อดฝอยและถุงลมลดลง ทําให้การระบาย
อากาศลดลงตามมา จึงเกิดภาวะขาดออกซิ เจนในเลือดได้ 2,3,9
อาการและอาการแสดง
อาการและอาการแสดง เริ มด้วยอาการหายใจเร็ ว หอบและจมูกบาน โดยหายใจเร็ ว 60-100ครัง/นาที อกหรื อ
ชายโครงบุ๋ม อาจหยุดหายใจประมาณ 10 วินาที เป็ นพักๆ ร้องครางขณะหายใจออก และอาการเขียว ความดันโลหิ ต
ตํา ดูซีดหรื อคลําแต่ความเข้มข้นเลือดปกติ เสี ยงหายใจผิดปกติ การฟั งเสี ยงปอดพบว่ามีลมผ่านเข้าปอดได้นอ้ ย แขน
และขาบวม เกิ ดจากการซึ มผ่านของนําออกนอกหลอดเลื อด อาการจะรุ นแรงขึนในระยะ 24 ชัวโมงแรก หากไม่มี
ปั ญหาแทรกซ้อนอาการต่างๆจะดีขึนเองภายใน 48-72 ชัวโมง 2,3,9
การวินิจฉัยโรค
การวิ นิ จ ฉัย โรค ประวัติ ก ารคลอดก่ อ นกํา หนด พบในอายุ ค รรภ์ น้ อ ยกว่ า 32 สั ป ดาห์ หรื อ มี นําหนั ก
ตํากว่า 1,500 กรัม อาการทางคลินิก ทารกจะมีหายใจปี กจมูกบาน หายใจหอบอกบุ๋ม หายใจออกได้ยินเสี ยงคราง
การตรวจทางรังสี ภาพถ่ายทางรังสี ของปอดจะมีลกั ษณะคล้ายกระจกฝ้ า (ground glass appearance) 2,3,9
การรักษา 2,3,9,10
1. การรักษาแบบประคับประคอง โดยควบคุมอุณหภูมิ การติดเชือ ดูแลให้ได้รับสารนํา อาหารและยา
2. การรักษาด้วยออกซิเจน
3. การรักษาด้วยเครื องช่วยหายใจ
4. การรักษาด้วยสารลดแรงตึงผิว (surfactant)
แนวคิดทีใช้ ในการดําเนินการ
1. ทฤษฎีความพร่ องในการดูแลตนเองของโอเร็ ม (Orem) 5
2. กรอบแนวคิดเรื องครอบครัวคือศูนย์กลางการดูแล (Family centered care) 6
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กรณีศึกษา
ทารกเพศหญิง เชื อชาติไทย สัญชาติไทย มารดาอายุ 18 ปี ครรภ์แรก อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ฝากครรภ์ที
รพ.สต.ท่าไม้ และโรงพยาบาลกําแพงเพชร คลอดปกติทีโรงพยาบาลกําแพงเพชร แรกเกิดนําหนักน้อย 1,125 กรัม
Apgar score ในนาทีที 1, 5, 10 คือ 6,8,8 คะแนน ตามลําดับ แรกเกิดทารก activity น้อย หายใจหอบ ร้องคราง
เขียว PPV 2 นาที on ETT จากห้องคลอดแล้วย้ายทารกมายังแผนก NICU
แรกรับที NICU ทารกตัวเย็น T 36OC หายใจหอบ on Ventilator CMV Mode หลัง on Ventilator
เจาะ CBG พบ Respiratory acidosis ภาพถ่ายรังสี พบว่า มีลกั ษณะคล้ายกระจกฝ้ า (ground glass appearance) ใน
ปอดทังสองข้าง แพทย์วินิจฉัยเป็ น Severe RDS พิจารณาให้สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) และ Switch mode
เป็ น HFOV จํานวน 3 วัน อาการทุเลาจึงปรับเป็ นเครื องช่วยหายใจแบบชนิ ดธรรมดา (CMV mode) ใส่ เครื องช่วย
หายใจนาน 43 วัน ถอดท่อช่วยหายใจออก ให้ออกซิ เจนชนิด Cannula high flow 10 วัน ระหว่างนอนรักษา เด็กมี
ภาวะตัวเหลือง on phototherapy มีภาวะซี ดได้รับ Blood Transfusion รวม 5 ครัง มีภาวะท้องอืด รับนมได้ไม่ดี
อาเจี ย น ส่ ง Film abdomen พบ NEC on TPN งดนม และนํา 5 วัน TPN เปลี ยนยาปฏิ ชี ว นะจาก Ampicilline,
Gentamycin เป็ น Cefotaxime, Amikin, Metronidazone อาการดีขึนตามลําดับ
ทารกอายุ 38 วัน ส่ งตรวจ ROP screening พบภาวะ ROP ด้าน Rt Stage III zone II และด้าน Lt stage I
zone II ได้รับการรักษาโดยการทําเลเซอร์ หลังผ่าตัดมีการนัด F/U เป็ นระยะ ไม่พบภาวะ ROP
ขณะทารกอยู่ NICU ได้รับการพยาบาลเกียวกับเรื องการหายใจ การติดเชื อ ภาวะอุณหภูมิกายตํา ตัวเหลือง
ซี ด และการให้นมมารดา นอกจากนี ยังได้ส่งเสริ มสายสัมพันธ์มารดา – ทารก โดยให้บิดามารดามีส่วนร่ วมใน
การดูแลทารก การฝึ กนวดสัมผัส เพือส่ งเสริ มสุ ขภาพทารกคลอดก่อนกําหนด
ทารกอายุ 54 วัน เด็กมีนาหนั
ํ ก 1,255 กรัม การหายใจดีขึน ไม่ตอ้ งใช้ O2 therapy ย้ายเด็กไปตึกเด็กป่ วย
ทัวไป (เด็กบน) ได้ส่งเสริ มสายสัมพันธ์ และเสริ มสร้ างพลังอํานาจแก่บิดามารดา โดยพยาบาลให้ความรู ้เกี ยวกับ
การดูแลทารกคลอดก่อนกําหนดทีมีนาหนั
ํ กน้อยในด้านต่างๆ และจัดให้บิดามารดาทีมีปัญหาคล้ายกันได้แลกเปลียน
เรี ยนรู ้ ร่วมกัน จนบิดามารดามีความมันใจในการดูแลทารก จนกระทังทารกมีอาการดี ขึน ตรวจ OAE screening
ผลปกติ แพทย์อนุญาตให้เด็กกลับบ้านได้ ส่ งต่อให้ได้รับการดูแลต่อเนืองทีบ้าน และนัดมาติดตามอาการเป็ นระยะ
รวมระยะเวลานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลกําแพงเพชร ทังสิ น 68 วัน
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที 1 : ทารกมีภาวะเนือเยือได้รับออกซิ เจนไม่เพียงพอ เนืองจากปอดเจริ ญเติบโตไม่เต็มที
และสารลดแรงตึงผิวไม่เพียงพอ
ข้ อมูลสนับสนุน : ทารกคลอดก่อนกําหนดอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ นําหนัก 1,125 กรัม
: ทารก activity น้อย หายใจหอบ ร้องคราง เขียว : สารลดแรงตึงผิวน้อย CXR พบ Severe RDS
: ฟัง Lung มีเสี ยง Crepitation ขณะที suction มีอาการตัวเขียว และมี Secretion มาก
: ผล blood gas หลัง on Ventilator 1 ชัวโมง PH 7.21 , PCO2 65.0
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : ทารกได้รับออกซิ เจนอย่างเพียงพอและการแลกเปลียนก๊าซอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เกณฑ์ การประเมินผล
1. ไม่พบความผิดปกติในการหายใจ เช่น หายใจลําบาก ปี กจมูกบาน หน้าอกบุ๋ม หายใจเร็ ว หยุดหายใจ
กลันหายใจ หรื อเขียว O2 sat ≥ 92 %
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2. สัญญาณชีพอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ T = 36.8-37.2 OC HR = 120-160/min RR = 40-60 /min
3. ทางเดินหายใจโล่ง ไม่มีเสมหะในลําคอและฟังเสี ยงปอดได้ยนิ เสี ยงผ่านได้ชดั เจน
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินลักษณะและอัตราการหายใจ วัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก ½-1 ชัวโมง ถ้าปกติทุก 2-4 ชัวโม
พร้ อมทังสั งเกตอาการและอาการแสดงต่างๆที ผิดปกติ เช่ น หายใจลําบาก ปี กจมูกบาน หน้าอกบุ๋ ม
หายใจเร็ ว หยุดหายใจ กลันหายใจหรื อเขียว O2 sat ถ้า < 92% รายงานแพทย์
2. จัดท่ า ให้ทารก โดยให้น อนราบใช้ผ า้ หนุ น บริ เวณไหล่ ใ ห้ศีรษะแหงนเล็ ก น้อย หรื อนอนศี รษะสู ง
ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึง และดูแลทางเดินหายใจให้โล่งอยูเ่ สมอ
3. ดูแลเครื องช่วยหายใจให้ทาํ งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยแพทย์ให้สาร surfactant และเฝ้ าระวังสังเกต
อาการอย่างใกล้ชิด ติดตามผล CXR , blood gas หากพบผลผิดปกติรายงานแพทย์
4. จัดสิ งแวดล้อมให้สงบ ให้ทารกพักผ่อนมากทีสุ ดเพือลดการใช้พลังงานและออกซิ เจน
การประเมินผล
ทารกหายใจหอบอกบุ๋ม on Ventilator HFOV mode 3วัน อาการทุเลาจึงปรับ CMV mode ใส่ เครื องช่ วย
หายใจนาน 43วัน อาการทุเลา on O2 cannula high flow 10 วัน O2 sat 95-98 %
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที 2 : เสี ยงต่อภาวะอุณหภูมิกายตํา เนืองจากศูนย์ควบคุมอุณหภูมิยงั ทําหน้าทีไม่สมบูรณ์
ข้ อมูลสนับสนุน : อุณหภูมิกาย 36 OC ปลายมือ และเท้าเย็น
: ศูนย์ควบคุมความร้อนยังทําหน้าทีไม่สมบูรณ์
: พืนทีผิวกายมีมากเมือเทียบกับนําหนักตัว และไขมันใต้ผวิ หนังมีนอ้ ย
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : เพือควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อยูใ่ นระดับปกติ
เกณฑ์ การประเมินผล : อุณหภูมิกายอยูร่ ะหว่าง 36.8-37.2 OC และทารกไม่ซึม เคลือนไหวร่ างกายได้ดี
กิจกรรมการพยาบาล
1. สังเกตอาการและอาการแสดงของการมีภาวะอุณหภูมิกายร่ างกายตําในทารกแรกเกิ ด ได้แก่ ปลายมื อ
และเท้าเขียวเย็น รับนมได้ไม่ดี เคลือนไหวน้อย หายใจเร็ ว ถ้าอาการรุ นแรง ทารกจะซึ ม หายใจช้าตืน ไม่
สมําเสมอ หัวใจเต้นช้าลง ระดับนําตาลในเลือดตํา หยุดหายใจ เขียว
2. จัดให้ทารกนอนในตูอ้ บ จัดทีนอนทีทําด้วยผ้าลักษณะคล้ายรังนก ( Nest)
3. ดูแลให้ทารกอุณหภูมิกายอยูใ่ นช่วง 36.8-37.2 OC ประเมินอุณหภูมิกายทุก 4 ชัวโมงถ้ามีปัญหาอุณหภูมิ
กายตําจะประเมินซําทุก 15 นาที-1 ชัวโมงจนกว่าจะปกติ
4. ระวังมิให้ผา้ ปิ ดทับ Probe ทีติดกับผิวหนังทารก ทําให้อุณหภูมิทีอ่านได้สูงกว่าความเป็ นจริ ง
5. จัดเตรี ยมให้ความอบอุ่นผ้าทีจะใช้กบั ทารกอยูเ่ สมอ ก่อนจับตัวทารกต้องเช็ดมือให้แห้ง
6. ดูแลทําความสะอาดและเปลียนผ้าอ้อมให้แห้งสะอาดหลังขับถ่าย
7. ก่อนนําทารกออกจากตูอ้ บห่อตัวทารกให้มิดชิด พร้อมใช้ radiant warmer ให้ความอบอุ่นทารก
การประเมินผล : อุณหภูมิกายอยูร่ ะหว่าง 36.7-37.3 OC ทารกไม่ซึม เคลือนไหวร่ างกายดี
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ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที 3 : มีภาวะติดเชือในร่ างกาย เนืองจากระบบภูมิคุม้ กันยังทําหน้าทีไม่สมบูรณ์
ข้ อมูลสนับสนุน
: ทารกคลอดก่อนกําหนดอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ นําหนัก 1,125 กรัม อุณหภูมิ 36 OC
: การสร้าง IgM ยังไม่สมบูรณ์ ได้รับ IgG จากมารดาขณะอยูใ่ นครรภ์นอ้ ย
: ผิวหนังบอบบาง active น้อย รับนมได้ไม่ดี ท้องอืด งดนมและนํา 5 วัน
: ฟังได้ยนิ เสี ยง secretion ในปอดทัง 2 ข้าง : ผล CBC wbc = 16,200 cells
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : เพือลดและป้ องกันการติดเชือในร่ างกาย และป้ องกันการแพร่ กระจายเชือ
เกณฑ์ การประเมินผล
1. ทารกไม่มีอาการหรื ออาการแสดงในการติดเชือ เช่น ซึ ม รับนมได้ไม่ดี ท้องอืด อาเจียน เป็ นต้น
2. สัญญาณชีพอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ T = 36.8-37.2 OC HR = 120-160/min RR= 40-60 /min
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินอาการและอาการแสดงของการติดเชือ เช่น อุณหภูมิกายตํา หรื อสู ง ร้องกวน
2. วัดสัญญาณชีพทุก 4 ชัวโมง เพือประเมินการติดเชือ
3. ให้การพยาบาลโดยยึดหลัก Aseptic technique โดยล้างมือก่อนและหลังการสัมผัสทารก
4. ดูแลทําความสะอาดร่ างกายวันละ 2 ครัง และทําความสะอาดทุกครังหลังขับถ่าย
5. จํากัดการเข้าเยียมให้เยียมเฉพาะบิดามารดาเด็ก และแนะนําให้ลา้ งมือก่อนเข้าเยียมทุกครัง
6. บุคลากรทางการแพทย์ ผูด้ ูแล หากมีอาการแสดงของการติดเชื อ เช่น มีการติดเชื อระบบทางเดินหายใจ
ส่ วนต้น เจ็บคอ ให้ผกู Mask ตลอดเวลาขณะให้การพยาบาลเด็ก ถ้ามีผืนผิดปกติทีผิวหนัง ท้องเสี ย ควร
หยุดดูแลทารก เพราะอาจเป็ นการแพร่ กระจายเชือโรคได้
7. อุปกรณ์ทุกชนิดทีจะนํามาใช้กบั ทารกต้องทําความสะอาด ทําลายเชือตามมาตรฐาน
8. แยกอุปกรณ์เครื องใช้ของแต่ละคน เช่น ปรอท หูฟัง และแยกทารกทีติดเชือไว้หอ้ งแยก
9. ดูแลให้ทารกได้รับสารนําและยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาของแพทย์
10. ติดตามและบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการถ้าผิดปกติรายงานแพทย์
การประเมินผล
ทารก active น้อย รับนมได้ไม่ดี ท้องอืด งดนมและนํา 5 วัน on TPN เปลียนยาปฏิชีวนะจาก Ampicilline,
Gentamycin เป็ น Cefotaxime, Amikin, Metronidazone ต่อมาทารกเคลือนไหวร่ างกายได้ดี สัญญาณชี พอยูใ่ นเกณฑ์
ปกติ ไม่มีอาการและอาการแสดงของภาวะติดเชือเพิมขึน
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที 4 : เสี ยงต่อภาวะแทรกซ้อนทางสมองจากการมีบิลิรูบินในเลือดสู ง
ข้ อมูลสนับสนุน : อายุ 48 ชัวโมง ระดับบิลิรูบิน 8 mg% , GA 28 wks, BW = 1,125 gms
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : เพือลดระดับบิลิรูบินและทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางสมอง
เกณฑ์ การประเมินผล
1. ระดับบิลิรูบินอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ (น้อยกว่า 8 mg/dl )
2. ทารกไม่มีอาการ Kernicterus เช่น ซึ มลง ดูดนมไม่ดี ร้องเสี ยงแหลม เกร็ ง กระดุก ชัก
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กิจกรรมการพยาบาล
1. ดูแลส่ องไฟอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เปลียนผ้าปิ ดตาวันละ 2 ครัง และพลิกตะแคงตัวทารกทุก 2 ชัวโมง
2. ดูแลให้ทารกรับนมอย่างเพียงพอกับความต้องการของร่ างกาย
3. เจาะเลือดเพือหาสาเหตุของภาวะตัวเหลือง และติดตามค่าบิลิรูบินทุกวัน
4. สัง เกตและบันทึ ก ภาวะแทรกซ้อนจากการส่ องไฟ เช่ น ผืนขึ น ถ่ า ยเหลวหรื อผิวหนัง ไหม้ ขาดนํา
ปัสสาวะออกน้อย หรื อมีไข้
5. สั ง เกตุ และบันทึ กอาการเปลี ยนแปลงของระบบประสาท เช่ น อาการเกร็ ง กระตุ ก ซึ ม ไม่ ร้อง
การเคลือนไหวของแขนขาผิดปกติ เหลืองมากขึน รายงานแพทย์ให้การรักษาทันที
การประเมินผล : ทารกตัวเหลืองลดลง ส่ องไฟรักษาจํานวน 2 ครัง ผล MB 7.3 mg/dl หยุดส่ องไฟ
และไม่มีอาการซึ ม ชักเกร็ ง กระตุก รับนมได้ดี ขับถ่ายปกติ
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที 5 : มีภาวะโลหิ ตจางเนืองจากคลอดก่อนกําหนดเหล็กทีได้รับจากมารดามีนอ้ ย
และ Hb-F ของทารกมีชีวติ สัน
ข้ อมูลสนับสนุน : ซีด ค่าความเข้มข้นเลือด =34%
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : ไม่มีอาการหรื ออาการแสดงของภาวะพร่ องออกซิ เจน
เกณฑ์ ประเมินผล : ค่าความเข้มข้นเลือดมากกว่า 40% และไม่มีอาการพร่ องออกซิ เจน O2 sat > 92%
กิจกรรมการพยาบาล
1. ดูแลให้ทารกได้รับการฉีด Vit K1 ตามแผนการรักษา เพิมการแข็งตัวของเลือด
2. หลีกเลียงการฉี ดยาเข้ากล้ามเนือ หรื อภายหลังฉี ดยาเข้ากล้ามเนือหรื อหลอดเลือดดํา
3. ขณะดูดเสมหะทางท่อทางเดินหายใจหรื อขณะใส่ สายยางเข้าไปในทางเดินอาหารควรใส่ อย่าง
ระมัดระวัง และนุ่มนวล
4. สังเกตและรายงานอาการทีแสดงว่ามีเลือดออกในอวัยวะต่างๆ
5. ดูแลให้ได้รับส่ วนประกอบของเลือด ให้การพยาบาลด้วยความระมัดระวัง บันทึกสัญญาณชีพ
ก่อนให้เลือด หลังให้เลือด 15 นาที และเมือให้เลือดหมด หากพบผิดปกติรายงานแพทย์ทราบทันที
6. ดูแลให้ทารกได้รับยาวิตามินตามแผนการรักษา เพือป้ องกันเม็ดเลือดแดงแตกง่าย
7. ติดตามผลความเข้มข้นของเลือดหลังให้เลือด
ประเมินผล : ทารกซีด ได้รับ LPRC จํานวน 5 ครัง ความเข้มข้นเลือด=45% ไม่มีอาการภาวะพร่ องออกซิ เจน
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที 6 : มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับเครื องช่วยหายใจและออกซิ เจน
ข้ อมูลสนับสนุน : ทารกคลอดก่อนกําหนดอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ นําหนัก 1,125 กรัม
: ทารกหายใจหอบ On Ventilator นาน และได้รับออกซิเจน % สู งอยูน่ าน
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : เพือป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เครื องช่วยหายใจและออกซิเจน
เกณฑ์ การประเมินผล
1. ทารกไม่มีภาวะ BPD , ROP , Atelactasis , Pneumothorax และติดเชือทางเดินระบบหายใจ
2. สัญญาณชีพอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ T = 36.8-37.2 OC HR = 120-160/min RR= 40-60 /min
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กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมิน และบันทึกสัญญาณชีพ การหายใจ ค่าความอิมตัวของออกซิ เจนในเลือด ทุก 1 ชัวโมง
ถ้า O2 sat > 92% รายงานแพทย์เพือพิจารณาลดความเข้มข้นของออกซิเจนลง
2. ประเมินภาวะมีลมในช่องเยือหุ ม้ ปอด ได้แก่ อาการเขียว หายใจลําบาก สังเกตและประเมินการเคลือนไหว
ของทรวงอกและฟังเสี ยงลมเข้าปอด
3. ตรวจสอบความดันของเครื องช่วยหายใจด้วยความดันบวกตลอดเวลาให้มีระดับความดันอยูใ่ นเกณฑ์ทีตังไว้
และระมัดระวังไม่ให้ ET-tube เลือนหลุดได้ และดูดเสมหะทีจําเป็ น
4. ติดตามภาพถ่ายรังสี ทรวงอกเพือประเมินภาวะปอด
5. ส่ งตรวจคัดกรอง ROP เมือทารกอายุครบ 1 เดือนและมีอาการคงที
การประเมินผล : ทารกไม่มีภาวะ BPD , Atelactasis ,Pneumothorax และติดเชือทางเดินระบบหายใจ พบภาวะ ROP
ด้าน Rt Stage III zone II และด้าน Lt stage I zone II
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที 7 บิดามารดาวิตกกังวลเนื องจากขาดความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการผ่าตัด
ด้วยการยิงเลเซอร์ (Laser Indirect Ophthalmo-scope ; LIO)
ข้ อมูลสนับสนุน : ทารกมีภาวะ ROP ด้าน Rt Stage III zone II และด้าน Lt stage I zone II แพทย์ Set OR for LIO BE
: บิดามารดาสี หน้าวิตกกังวล สอบถามทารกผ่าตัดอย่างไร จะดีขึนหรื อไม่ เจ็บมากเปล่า
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : เพือลดความวิตกกังวลของบิดามารดาและทารกมีความพร้อมก่อนผ่าตัด LIO
เกณฑ์ การประเมินผล
1. บิดามารดามีสีหน้าวิตกกังวลน้อยลง ยิมแย้ม สดชืนขึน
2. ทารกได้รับการเตรี ยมความพร้ อมก่อนผ่าตัด สัญญาณชี พอยู่ในเกณฑ์ปกติ T = 36.8-37.2 OC HR = 120160/min RR= 40-60 /min
กิจกรรมการพยาบาล
การเตรี ยมด้านจิตใจ
1. แจ้งให้บิดา มารดารับทราบเกียวกับโรค วิธีการและผลดีของการผ่าตัดด้วยการยิงเลเซอร์ อย่างคร่ าวๆ วิธี
และผลของการใช้ยาระงับความรู ้สึก รวมถึงภาวะแทรกซ้อนทีอาจเกิดขึน
2. เปิ ดโอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัย
3. ให้บิดามารดาลงนามยินยอมในการผ่าตัด
การเตรี ยมด้านร่ างกาย
1. เตรี ยมความสะอาดร่ างกายทารก
2. งดนมและนํา เพือให้กระเพาะอาหารว่างอย่างน้อย 6 – 8 ชัวโมง
3. เตรี ยมชุดผ่าตัด ตรวจสอบป้ ายข้อมือ
4. ประสานงานกับวิสัญญีเพือประเมินสภาพก่อนผ่าตัด
5. ดูแลหยอดยาชาและหยอดตาด้วย Mydriacyl:Phenyl 3:1 เพือให้รูม่านตาขยาย ทุก 30 นาที ตามแนวทาง
การรักษา และประเมินรู ม่านตาว่าขยายก่อนส่ งไปห้องผ่าตัดหรื อไม่
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6. วัดสัญญาณชีพก่อนเข้าห้องผ่าตัด
7. เตรี ยมความพร้อมเครื องช่วยหายใจ และเครื องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการรอรับทารกกลับจากห้องผ่าตัด
การประเมินผล : บิดามารดาสี หน้าคลายความกังวล ยินยอมให้ทาํ การรักษาและยอมรับการผ่าตัด
ทารกได้รับการเตรี ยมความพร้อม สัญญาณชีพปกติ
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที 8 มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดด้วยการยิงเลเซอร์ (LIO)
ข้ อมูลสนับสนุน : ทารกมีภาวะ ROP ได้รับการผ่าตัดด้วยการยิงเลเซอร์ (LIO)
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : เพือป้ องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดด้วยการยิงเลเซอร์ (LIO)
เกณฑ์ การประเมินผล
1. ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทีอาจเกิดขึนหลังทําเลเซอร์ ได้แก่ Apnea , Hypothermia , Hyperthernia, Hypoglycemia
ภาวะเลือดออกทีตา และไม่พบการติดเชือ เป็ นต้น
กิจกรรมการพยาบาล
, Hyperthernia,
1. เฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนที อาจเกิ ดขึ นหลังทําเลเซอร์ ได้แก่ Apnea , Hypothermia
, Hypothermia
, Hyperthernia ,
Hypoglycemia ภาวะเลือดออกทีตา การติดเชือ เป็ นต้น หากผิดปกติรายงานแพทย์ทราบ เพือรักษา
2. ดูแลการทํางานของเครื องช่วยหายใจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ประเมิน บันทึกสัญญาณชี พ การหายใจ ค่าความอิมตัวของออกซิ เจนในเลือดทุก 1 ชัวโมง ถ้า O2 sat > 92%
รายงานแพทย์เพือพิจารณาลดความเข้มข้นของออกซิ เจนลง และ wean off O2 เพือลดระดับความรุ นแรงของ
ROP
4. ให้การพยาบาลโดยยึดหลัก Aseptic technique โดยล้างมือก่อนและหลังการสัมผัสทารก เพือป้ องกันการ
ติดเชือ
5. ดูแลหยอดตา Poly oph 2 drop qid BE x 5 day เพือต้านเชือแบคทีเรี ย ตามแผนการรักษาของแพทย์
6 . ติดตามผลการตรวจ ROP ตามแพทย์นดั
การประเมินผล : ทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้แก่ Apnea , Hypothermia , Hyperthernia, Hypoglycemia ภาวะ
เลือดออกทีตา และไม่พบการติดเชื อ เป็ นต้น ทารกใส่ เครื องช่วยหายใจ 43 วัน on O2 cannula high flow 10 วัน หลัง
เลเซอร์ตรวจ F/U ROP เป็ นระยะ ผลปกติ
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที 9 : การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับทารกไม่ต่อเนื อง เนืองจากถูกแยกรักษาที
หอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต
ข้ อมูลสนับสนุน : ทารกคลอดก่อนกําหนดหายใจหอบ ถูกแยกรักษาทีหอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU)
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : เพือสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาอย่างเหมาะสมและต่อเนือง
เกณฑ์ การประเมินผล
1. บิดามารดาให้ความร่ วมมือในการเข้าเยียม และมีปฏิสัมพันธ์กบั ทารกอย่างสมําเสมอ
2. ทารกได้รับการกระตุน้ สัมผัสโดยการพูดคุย ประสานสายตาและดูแลจากบิดามารดา
กิจกรรมการพยาบาล
1. สนับสนุนให้บิดามารดาเข้าเยียมทารกทุกวัน เปิ ดโอกาสให้สร้างสายสัมพันธ์กบั ทารก
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ให้การพยาบาลด้วยความนุ่มนวล อ่อนโยน โดยสัมผัสทารก เพือให้เป็ นตัวอย่างแก่มารดา
ขณะให้การพยาบาลควรพูดคุยกับทารก กระตุน้ ให้ทารกให้ทารกมองหน้า
ส่ งเสริ มและฝึ กบิดามารดาให้นวดสัมผัสทารก เมืออาการดีขึน
จัดให้บิดามารดามีส่วนร่ วมในการดูแลทารกร่ วมกัน และจัดสถานทีให้มารดาได้เฝ้ าดูแลทารกตลอดเวลาเมือ
ทารกมีอาการดีขึน เพือให้มารดาได้เรี ยนรู ้การดูแลทารก
6. ใช้ผา้ คลุมตูอ้ บเมือทารกหลับ เพือไม่รบกวนทารกและให้ทารกได้พกั ผ่อนอย่างเต็มที
7. จัดชัวโมงสงบ โดยทําป้ ายติดกําหนดเวลาให้ทีมการพยาบาลทราบและปฏิบตั ิ
การประเมินผล : บิดามารดาเข้าเยียมทารกทุกวัน และทารกได้รับการกระตุน้ สัมผัสพูดคุย ประสานสายตาและการ
ดูแลจากบิดามารดาสมําเสมอ
2.
3.
4.
5.

ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที 10 : มีโอกาสเกิดการเจริ ญเติบโต และพัฒนาการล่าช้า เนืองจากระบบประสาทยังเจริ ญ
ไม่สมบูรณ์
ข้ อมูลสนับสนุน : ทารกคลอดก่อนกําหนดอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ นําหนัก 1,125 กรัม
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : เพือให้ทารกมีการเจริ ญเติบโต และพัฒนาการเหมาะสม
เกณฑ์ การประเมินผล : บิดามารดา และพยาบาลให้การดูแลกระตุน้ พัฒนาการทารกทุกวันสมําเสมอ
กิจกรรมการพยาบาล
1. พยาบาล บิดามารดาให้การดูแลกระตุน้ ประสาทสัมผัสทารกในด้านต่างๆดังนี
ด้ านสายตา โดยจ้องหน้า และสบตาทารก รวมทังใช้ผ า้ คลุ ม ตู ้อบเมื อทารกหลับ เป็ นการปรั บ เวลาให้
สอดคล้องกับเวลากลางวันและกลางคืน
ด้ านการได้ ยิน จัดชัวโมงเงี ยบ เพือให้ทารกได้พ กั ผ่อนเต็มที และกระตุ น้ ให้บิดามารดาพูดคุ ยกับทารก
โดยเฉพาะเสี ยงของมารดาเป็ นเสี ยงทีทารกชอบ และคุน้ เคยทีสุ ด
ด้ านการสั มผัส สัมผัสทารกอย่างนุ่มนวลและส่ งเสริ มสนับสนุนให้บิดามารดานวดสัมผัส
ด้ านการรับรส กระตุน้ ให้ทารกดูดนมมารดาเมือทารกอาการดีขึน
2. ประเมินอาการทีแสดงว่าทารกได้รับการกระตุน้ มากเกินไป เช่น หาว อ่อนเปลีย อยูไ่ ม่สุข หรื อร้องไห้
ถ้าพบจัดให้ทารกได้พกั ผ่อน
การประเมินผล : ทารกได้รับการกระตุน้ พัฒนาการจากบิดามารดาและพยาบาลทุกวันสมําเสมอ
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที 11 : บิดามารดาวิตกกังวลเกียวกับความเจ็บป่ วยของทารก และการดูแลทารกที
โรงพยาบาลและเมือกลับบ้าน
ข้ อมูลสนับสนุน : สี หน้าวิตกกังวล บิดามารดาพูด ซักถามปั ญหาและข้อมูลต่างๆ และปฏิบตั ิตนไม่ถูกต้อง
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : เพือลดความวิตกกังวลของบิดามารดา
เกณฑ์ การประเมินผล : บิดามารดามีสีหน้าวิตกกังวลน้อยลง ยิมแย้ม สดชืนขึน
กิจกรรมการพยาบาล
1. สร้ างสัมพันธภาพกับ บิ ดามารดาด้วยท่าทางที เป็ นมิ ตร เป็ นกันเอง เปิ ดโอกาสให้บิ ดามารดาระบาย
ความรู ้สึก ซักถามปั ญหาหรื อข้อสงสัยต่างๆ
2. ประเมินการรับรู้ของบิดามารดา ให้ขอ้ มูล / คําแนะนําเกียวกับความเจ็บป่ วยของทารก ได้แก่ โรคอาการ
อาการแสดง การดูแลรักษา ความก้าวหน้าหรื อการเปลียนแปลงให้รับทราบอย่างสมําเสมอ
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3. สนับสนุ นให้บิดามารดามีส่วนร่ วม ให้ความรู้ คําแนะนํา ฝึ กทักษะบิดามารดาในการดูแลทารก และ
สังเกตอาการผิดปกติ แนวทางการช่วยเหลือทังขณะอยูโ่ รงพยาบาล และเมือกลับบ้าน
4. จัดให้มีการพบปะพูดคุยกัน ระหว่างบิดามารดาทารกทีมีปัญหาลักษณะคล้ายกัน
5. ให้การดูแลประคับประคองด้านจิตใจและอารมณ์ตามความเหมาะสม
6. วางแผนจําหน่ายและคําแนะนําก่อนกลับบ้านตามรู ปแบบ M-E-T-H-O-D
การประเมินผล : บิดา มารดา พูดคุยเกียวกับอาการของบุตรด้วยสี หน้าแจ่มใสขึน ให้ความร่ วมมือในการดูแลรักษา
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําได้ถูกต้อง มีความมันใจในการดูแลลูกเพิมขึน
บทสรุ ป
ทารกคลอดก่ อนกําหนดถื อเป็ นกลุ่ มเสี ยงต่ อการมี ปั ญหาการเจริ ญเติ บโต พัฒ นาการ และพฤติ ก รรมที
ผิดปกติ จําเป็ นต้องได้รับการตรวจประเมิน และติดตามในระยะยาว ปั จจัยหลายอย่างทีเกิดขึนกับทารกในช่วงก่อน
คลอด ขณะคลอด หรื อ หลัง คลอด อาจส่ ง ผลโดยตรงต่ อพัฒ นาการของสมอง และอาจพบความผิด ปกติ ท าง
พัฒนาการ เช่น พัฒนาการล่าช้า ความบกพร่ องของสติปัญญา การเรี ยนรู ้ สมองพิการ ชัก การได้ยิน การมองเห็น
เนื องจากความไม่สมบูรณ์ของระบบต่างๆในร่ างกาย การพยาบาลทารกคลอดก่อนกําหนด การให้ความรู ้ คําแนะนํา
แก่บิดามารดาและการส่ งต่อดูแลต่อเนื อง มีความสําคัญต่อคุ ณภาพชี วิตของทารกคลอดก่อนกําหนด เพือให้ทารกมี
การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการสมวัยต่อไป 11,12,13,14
ข้ อเสนอแนะ
การดูแลทารกคลอดก่อนกําหนดทีมีภาวะหายใจลําบาก เป็ นการดูแลทารกทีมีความเสี ยงสู ง บุคลากรต้องมี
ความรู ้และทักษะ ควรส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรม เพือเพิมทักษะในเรื องการดูแลทารก และการใช้เครื องมือพิเศษ
ต่ า งๆ และการสื อสารข้อ มู ล อาการและประสานงานที ดี จะทํา ให้ ช่ ว ยเหลื อ ทารกอย่ า งทัน ท่ ว งที ทํา ให้ ล ด
ภาวะแทรกซ้อน ป้ องกันความพิการ และลดระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาล 11,12,13,14
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การพยาบาลผู้ป่วยต้ อกระจกทีมีภาวะแทรกซ้ อนต้ อหิน : กรณีศึกษา
Nursing care of patient with glaucoma complications from cataract : A case study
เสาวลักษณ์ เนียมโภคะ , ป.พ.ส.*

Abstract
Introduction : Cataract is a clouding of the normally clear lens in the eye. The lens where cataract form is
positioned behind the iris. The lens focuses light that passes into the eye , producing clear , sharp image on the
retina. As aging, the lens in the eye become less flexible, less transparent and thicker from protein within the lens
breaking down and clumping together. Cataract scatters and blocks the light that passes through the lens, as a
result, the vision becomes blurred. As soon as clinically indicated, the definite treatment is to remove the
deteriorated lens and replace it with artificial lens. Untreated mature cataract can develop glaucoma. The increase
in lens thickness in mature cataract can obstruct the aqueous outflow then increasing intraocular pressure can occur
and develop glaucoma.
Objective : To study the nursing care process in patient cataract with glaucoma complication.
Results : A 61 – year – old female came to Kamphaeng Phet Hospital presented with her right eye pain and severe
headache. The intraocular pressure in the right and the left eye was 65 mmHg and 20 mmHg respectively ( 10 - 21
mmHg normally). The visual acuity was hand movement in the right eye and 6/60 in the left eye. Slit lamp
examination of the right eye revealed corneal edema, anterior chamber shallowing, pupil dilate 4 mm, lens opacity
and conjunctiva cilliary injection. Phacomorphic glaucoma glaucoma was diagnosed. The patient was treated with
laser peripheral iridectomy at eye OPD first and then admitted to the eye ward preparing for surgery to reduce the
intraocular pressure. Phacoemulsification with intraocular lens and goniosynechialysis was done. There has no
postoperative pain or any complication after surgery. She stayed for 3 days in hospital and the day of following up ,
the vision was improved.
Conclusion : Early detection and early treatment in hypermature cataract with developing glaucoma can decrease
incidence of blindness , the most serious complication. Screening VA and intraocular pressure in patient older than
older than 45 year is very important.
Keyworks : cataract, glaucoma complication

*พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทคัดย่อ
บทนํา : ต้ อกระจก (Cataract) เป็ นภาวะที แก้วตาภายในลูกตาเสื อมลงจนมี ลกั ษณะขุ่นขาวจากปกติทีมีลกั ษณะ
โปร่ งใสเหมือนกระจก เมือแก้วตาขุ่นขาวก็จะมีลกั ษณะทึบแสง ทําให้บดบังแสงทีจะผ่านเข้าไปในตา แสงจึงส่ งผ่าน
เข้าสู่ ลูกตาไปรวมตัวทีจอประสาทตาหรื อเรตินาได้ไม่เต็มที ทําให้เกิดอาการสายตาฝ้ าฟางหรื อสายตามัวคล้ายหมอก
บัง หากไม่ได้รับการรักษาจะมีผลทําให้แก้วตามีอาการบวมจากภาวะการดูดซึ มนําเข้าตา ทําให้แก้วตามีความโค้งมาก
และดันม่านตาไปด้านหน้า ช่ องหน้าม่านตาตืน เกิ ดภาวะเป็ นต้อหิ นได้ ทําให้อุดกันทางเดิ นของนําหล่อเลียงลูกตา
(Aqueous humor) ซึ งไหลเวียนจากด้านหลังของม่านตา (Iris) ผ่านรู ม่านตา (Pupil) เข้าไปในช่องด้านหน้าในลูกตา
แล้วระบายออกนอกลูกตาโดยผ่านมุมแคบ ๆ ระหว่างตากับกระจกตาดําเข้าไปในท่อชเลมส์ (Schlemm’s canal) เข้าสู่
หลอดเลื อดดําทีอยู่นอกลูกตา ทําให้มีการคังของนําหล่อเลี ยงลูกตาความดันลูกตาเพิมสู งขึน จนเกิ ดเป็ นโรคต้อหิ น
และความดันลูกตาทีสู งขึนจะไปทําลายขัวประสาทตา ทําให้ขวประสาทตาเสื
ั
อมหรื อฝ่ อไปทีละน้อยจนตาบอดใน
ทีสุ ด
วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาการให้การพยาบาลผูป้ ่ วยต้อกระจกทีมีภาวะแทรกซ้อนต้อหิน
ผลการศึกษา : กรณี ศึกษา : ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 61 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดศีรษะ ปวดตาขวามาก ตาขวา
แดงมา 2 วัน ผลการตรวจ VA RE = hand movement VA LE = 6/60 ความดันลูกตา (Occular Tension :TN)
ข้างขวา 65 mmHg ข้างซ้าย 20 mmHg (ค่าปกติ 10 - 21mmHg) กระจกตาดําข้างขวา บวม ช่องหน้าลูกตาตืน รู ม่านตา
ขยาย 4 มม. เลนส์แก้วตาขุ่นมาก เยือบุตา สี แดง แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ น Phacomorphic glaucoma RE ( โรคต้อกระจก
ทีมีภาวะแทรกซ้อนต้อหิ น ) ให้การรักษาโดยการใช้แสงเลเซอร์ (Laser peripheral iridotomy – LPI) ทีห้องตรวจจักษุ
และรับไว้รักษาทีหอผูป้ ่ วยสงฆ์อาพาธ ตา หู คอ จมูก ให้ยาลดความดันลูกตา ทําผ่าตัดต้อกระจกใส่ เลนส์ แก้วตา
เทียม ( Phacoemulsification with Intra ocular lens) และผ่าตัดต้อหิ นมุมปิ ด (Goniosynechialysis)6 ผูป้ ่ วยได้รับ
การพยาบาลในระยะก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด และดูแลตนเองต่อเนื องทีบ้าน หลังผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อน ไม่ปวดตา
การมองเห็นดีขึนรวมระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล 3 วัน
สรุ ป : ผูป้ ่ วยต้อกระจกทีมีภาวะแทรกซ้อนต้อหิ น หากพบตังแต่ระยะเริ มเป็ นจะสามารถควบคุ มไว้ได้และอาจไม่
สู ญ เสี ย การมองเห็ น แต่ ถ้า ตรวจพบต้อ หิ น ในระยะที เป็ นมากแล้ว อาจสู ญ เสี ย การมองเห็ น ตาบอดได้ใ นเวลา
อัน รวดเร็ ว การวัด VA และการวัด ความดัน ลู ก ตาเป็ นการตรวจที สํ า คัญ มากในการตรวจต้อ กระจกที มี
ั 45 ปี
ภาวะแทรกซ้อนต้อหิน เพราะเป็ นปั จจัยเสี ยงทีป้ องกันได้ ควรมีการตรวจคัดกรองผูป้ ่ วยกลุ่มเสี ยงทีมีอายุตงแต่
ขึนไป จะเป็ นการป้ องกันการเกิดต้อหิ นแทรกซ้อนได้
คําสํ าคัญ : ต้อกระจก ต้อหิน
บทนํา
โรคต้อกระจกทีมีภาวะแทรกซ้อนต้อหิ นเป็ น Senile cataract ในระยะ intumescent มีการบวมของเลนส์
เกิดขึนอย่างรวดเร็ ว เนื องจาก lens fibers อมนํามากขึน ทําให้เกิดต้อหิ นมุมปิ ดทุติยภูมิได้โดยเฉพาะอย่างยิงในรายที
ช่องหน้าม่านตา ( Anterior chamber) ค่อนข้างตืนอยูแ่ ล้ว การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ (Laser peripheral iridotomy2 BE)
เป็ นการใช้เลเซอร์ ยิงไปทีบริ เวณม่านตาส่ วนริ มคือ peripheral iris ทําให้ม่านตาเกิดเป็ นรู ขึน เพือเป็ นการแก้ไขภาวะ
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pupillary block ทําให้ aqueous humor จากช่องหลังม่านตาคือ posterior chamber สามารถไหลผ่านรู iridotomy มาสู่
ช่องหน้าม่านตา คือ anterior chamber ได้และการผ่าตัดรักษาเอาต้อกระจกออกหลังจากให้ยาควบคุมความดันตา
การรักษาโดยการผ่าตัด (Surgical Treatment) เป็ นการรักษาต้อกระจกในปั จจุบนั ได้ผลดีทีสุ ดด้วยวิธีการทําผ่าตัดเอา
ต้อกระจกออก เมือแก้วตาขุ่นทําให้มองไม่ชดั 1
ความหมาย
โรคต้ อกระจก (Cataract) หมายถึง โรคทีมีภาวะแก้วตาสู ญเสี ยความโปร่ งใสมีการขุ่นขาวทําให้แสงหรื อภาพ
สะท้อนจากการมองวัตถุไม่สามารถผ่านเข้าไปยังจอประสาทตาได้ทาํ ให้เกิดการมองเห็นไม่ชดั เจน พร่ ามัว
สาเหตุ
โรคต้ อกระจกจากวัยชรา (Senile Cataract) มีสาเหตุหลักมาจากการเสื อมของแก้วตาตามสภาพของอายุหรื อ
การเสื อมตามวัย เป็ นโรคต้อกระจกทีพบมากทีสุ ดถึงร้อยละ 95 ของผูป้ ่ วยโรคต้อกระจกทังหมดโดยมักพบในวัยอายุ
ตังแต่ 45 ปี ขึนไป
อาการ
อาการขุ่นของแก้ วตาทังสองข้ าง แบ่ งเป็ น 4 ระยะ คือ2
1 . ระยะ Incipient เป็ นระยะทีเกิดความขุ่นของแก้วตา โดยจะเกิดความขุ่นในลักษณะเป็ นเส้นพุ่งจากบริ เวณ
รอบแก้วตาเข้าหาจุดศูนย์กลางของแก้วตาคล้ายกับซี ล้อรถจักรยาน ระยะนี อาจไม่มีการเปลี ยนแปลงมากนัก และยัง
เป็ นระยะทีใช้เวลานาน
2. ระยะ Intumescent เป็ นระยะทีแก้วตามีอาการบวมจากภาวะการดูดซึ มนําเข้าตา ทําให้แก้วตามีความโค้ง
มาก และดันม่านตาไปด้านหน้า ช่องหน้าม่านตาตืนอาจเกิดภาวะเป็ นต้อหิ นได้ หากฉายแสงผ่านม่านตาจะพบเงาม่าน
ตามองเห็นเป็ นเงาดําๆรู ปพระจันทร์ เสี ยวหลัง ม่านตา
3. ระยะ Mature เป็ นระยะทีเกิดความขุ่นเต็มแก้วตา แก้วตาเริ มมีขนาดเล็กลงจากการขับนําออกมา ระยะนี จะ
พบการขุ่นของแก้วตาอย่า งชัดเจน บางรายอาจเห็ นเป็ นจุ ดสี นําตาลแก่ เรี ย กว่า black cataract ระยะนี อาจเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนทําให้เสี ยงต่อการเกิดต้อหิ นได้
4. ระยะ Hypermature ระยะนี จะมีการเปลียนแปลงของเหลวในแก้วตาจะถูกขับออกทําให้แก้วตาเหี ยว หน้า
ม่านตาลึ กกว่าปกติ เลนส์ แก้วตาเสื อม มองเห็ นเป็ นสี ขาวขุ่น ต่อมาอาจพบมี cholesterinหรื อ lime salt มาเกาะที
แก้วตา และอาจพบเป็ นลักษณะแหว่งของแก้วตา และม่านตา ในบางรายแก้วตาอาจมีการเคลื อนหรื อหลุดออกจาก
ตําแหน่งเดิม
การรักษา
การรักษาโรคต้อกระจกด้วย การผ่าตัดลอกต้อกระจกออก ด้วย 3 วิธี คือ
1. Intra Capsular Cataract Extraction (ICCE) เป็ นการผ่าตัดลอกต้อกระจกพร้อมถุงของแก้วตาทังหมด โดย
หลังการผ่าตัดต้องใส่ แว่นตาหรื อเลนส์สัมผัสเพือให้การมองเห็นชัด
2.Extra Capsular Cataract Extraction (ECCE) เป็ นการผ่าตัดเอา anterior capsule ออก แล้วนํา nucleus และ
cortex ออก โดยเหลือถุงแก้วตาไว้แล้วใส่ intraocular lens แทน
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3. Phacoemulsification เป็ นการผ่าตัดโดยใช้คลืนอัลตร้าซาวด์เข้าสลายเนือแก้วตา โดยให้เหลือถุงแก้วตาไว้
แล้วใส่ แก้วตาเทียมแทน มีขอ้ ดีทีว่า แผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็กมาก หลังการผ่าตัดจะมองเห็นชัดเป็ นปกติ และไม่ตอ้ ง
นอนรักษาในโรงพยาบาล
ต้ อหินชนิดแทรกซ้ อน (Secondary glaucoma)3,4
เป็ นต้อหิ นทีเกิ ดจากภาวะแทรกซ้อนอื นๆของดวงตา เช่ น เกิ ดจากโรคต้อกระจกทังจากแก้วตาทีขุ่นทีอาจ
บวมจนทําให้ความดันลูกตาสู งอย่างเฉี ยบพลันและจากต้อกระจกทีสุ กมากเกินไปทีผูป้ ่ วยไม่ยอมรับการผ่าตัดรักษา
ทําให้สารโปรตี นในแก้วตารั วออกมาอุ ดทางเดิ นของนําหล่ อเลี ยงลู กตาหลุ ดไปอุดทางเดิ นของนําหล่ อเลี ยงลูกตา
ส่ งผลให้เกิดความดันลูกตาสู ง
สาเหตุมาจากจอประสาทตามีความเสื อมหรื อถูกทําลาย โดยประสาทตาจะเสื อมลงทีละน้อย และเกิดจุดบอด
ขึนทีลานสายตา มักมีสาเหตุสาํ คัญมาจากความดันในตาสู งอันเนื องมาจากการไหลเวียนเข้าและออกของนําหล่อเลียง
ในลูกตาไม่สมดุล เกิดการอุดตันบริ เวณทางออกของช่องระบายนําหล่อเลียงลูกตา ซึ งทําให้มีการสร้างนําหล่อเลียงลูก
ตามากขึนแต่การไหลออกช้าลง ทําให้ความดันในตาสู งขึน อาจเกิ ดขึนอย่างช้าๆหรื อเฉี ยบพลัน ขึนอยู่กบั ชนิ ดของ
โรคต้อหิน3
อาการ
1. อาการปวดตา เมือมองไปทีดวงไฟจะเห็นเป็ นวงกลมจ้ารอบดวงไฟ
2. ตาแดงทันทีทนั ใด
3. ความดันตาเพิมขึนอย่างทันทีทนั ใด
4.กระจกตาบวมหรื อขุ่น
การรักษาโรคต้ อหิน
1. รักษาด้วยยา มีทงยาหยอดและยารั
ั
บประทาน ทานเพือช่วยลดความดันของลูกตา
2. รักษาด้วยเลเซอร์ การใช้เลเซอร์ ให้ผลทีไม่ชดั เจนเพราะขึนกับชนิดของต้อหิ นอาจต้องมีการรับประทานยา
ควบคู่ไปด้วย
3. รักษาด้วยการผ่าตัด มักจะทําเมือสองวิธีดงั กล่าวไม่ได้ผลแล้ว การผ่าตัดก็ทาํ เพือลดความดันของลูกตา โดย
การผ่าให้นาระบายออก
ํ
แต่ถึงจะมีการผ่าตัดแล้วยังไงก็ตอ้ งมีการดูแลรักษาไปตลอดชีวิต
กรณีศึกษา
ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 61 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดศีรษะ ปวดตาขวามาก ตาขวาแดงมา 2 วัน ผลการ
ตรวจ VA RE = hand movement VA LE = 6/60 ความดันลูกตา (Occular Tension :TN) ข้างขวา 65 mmHg
ข้างซ้าย 20 mmHg (ค่าปกติ 10-21mmHg) กระจกตาดําข้างขวาบวมช่องหน้าลูกตาตืน รู ม่านตาขยาย 4 มม. เลนส์
แก้ว ตาขุ่น ระดับ 4 เยือบุตาสี แดง แพทย์วินิจฉัย ว่าเป็ น Phacomorphic glaucoma RE ( โรคต้อกระจกที มี
ภาวะแทรกซ้อนต้อหิ น ) ให้การรักษาโดยการใช้แสงเลเซอร์ (Laser peripheral iridotomy – LPI) ทีห้องตรวจจักษุ
และรับไว้รักษาทีหอผูป้ ่ วยสงฆ์อาพาธ ตา หู คอ จมูก ให้ยาลดความดันลูกตา ทําผ่าตัดต้อกระจกใส่ เลนส์ แก้วตาเทียม
(Phacoemulsification with Intra ocular lens) และผ่าตัดต้อหิ นมุมปิ ด (Goniosynechialysis) ผูป้ ่ วยได้รับการพยาบาล
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ในระยะก่ อ นผ่ า ตัด หลัง ผ่ า ตัด และดู แ ลตนเองต่ อ เนื องที บ้า น หลัง ผ่ า ตัด ไม่ มี ภ าวะแทรกซ้ อ นไม่ ป วดตา
การมองเห็นดีขึน รวมระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล 3 วัน
ปัญหาและข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาล
การพยาบาลก่อนผ่าตัด
ปัญหาที 1 : ผูป้ ่ วยไม่สุขสบาย มีอาการปวดตาขวามาก เนื องจากความดันลูกตาสู ง
ข้ อมูลสนับสนุน
S:
ผูป้ ่ วยบ่นปวดตาขวามาก pain score = 7
O : 1.สี หน้าผูป้ ่ วย หน้านิ ว คิวขมวด
2. ความดันลูกตาตาขวา 65 มิลลิเมตรปรอท
3.ให้การรักษาโดยการใช้แสงเลเซอร์ ( Laser peripheral iridotomy – LPI ) ทีห้องตรวจจักษุ
วัตถุประสงค์ 1. เพือลดอาการปวดตา 2. เพือลดความดันลูกตา
เกณฑ์ การประเมิน 1. ผูป้ ่ วยทุเลาปวดตา pain score 3-4
2. ความดันลูกตาอยูร่ ะดับปกติ 10 -21 mmHg
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินอาการปวดตา โดยสังเกตจากสี หน้าท่าทางและซักถามผูป้ ่ วย
2. ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับยาตามแผนการรักษาของแพทย์
- ดูแลให้รับประทานยา Diamox (250 มิลลิกรัม) 1 tab oral ทุก 6 ชัวโมง
- 100% glycerine 30 cc oral ผสมนําส้ม 20 cc ทุก 6 ชังโมง
- ดูแลให้ยา 0.5% Glaucoophหยอดตาขวา bid Brimonidine(0.2%)eyedropตาขวา bid
- Inf - opheyedropตาขวา ตาซ้าย qid
3. ให้การพยาบาลผูป้ ่ วยทีได้รับการยิงแสงเลเซอร์ ตอ้ หิน(Laser PI)โดยให้นอนหัวสู งเป็ นเวลา 1 สัปดาห์
เพือลดการฟุ้ งกระจายของเนื อม่านตาทีถูกเจาะกระจายอยูภ่ ายในตาก่อให้เกิดการอักเสบ
4. ประเมินความดันลูกตาโดยวัดและบันทึกค่าความดันลูกตา
5. ดูแลให้พกั ผ่อน จัดสิ งแวดล้อมให้สงบ
ประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยทุเลาปวดตา pain score =3 พักผ่อนได้
2. ความดันลูกตาลดลง ลูกตาขวา 11 mmHg
ปัญหาที 2 : ผูป้ ่ วยกลัวการผ่าตัดและขาดความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการปฏิบตั ิตวั ก่อน ขณะและหลังผ่าตัด
ข้ อมูลสนับสนุน
S ;กลัวการผ่าตัด กลัวเจ็บแล้วตาจะบอดมัย
O : 1. สี หน้ากังวล เมือแพทย์บอกว่าผูป้ ่ วยจะต้องได้รับการผ่าตัด
2. ผูป้ ่ วยถามว่าจะปฏิบตั ิตวั อย่างไรก่อนผ่าตัด
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วัตถุประสงค์ 1. เพือลดความวิตกกังวลเกียวกับการผ่าตัดของผูป้ ่ วยและญาติ
2. เพือให้ผปู ้ ่ วยปฏิบตั ิตวั ก่อน ขณะและหลังผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง
เกณฑ์ การประเมิน 1. ผูป้ ่ วยคลายความวิตกกังวล สี หน้าสดชืน นอนหลับพักผ่อนได้
2. ผูป้ ่ วยเข้าใจการปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่าตัดได้ถูกต้องให้ความร่ วมมือในการผ่าตัด
กิจกรรมการพยาบาล
1. อธิ บายให้ทราบถึงพยาธิ สภาพ สาเหตุทีทําให้เกิดโรค อาการของโรค แผนการรักษาของแพทย์และ
ความจําเป็ นทีจะต้องผ่าตัด ผลดีของการผ่าตัด
2. แนะนําให้ผปู ้ ่ วยได้พดู คุยกับผูป้ ่ วยอืนทีเป็ นโรคเดียวกันและได้รับการผ่าตัดไปแล้วได้ผลดีไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด เพือให้ผปู ้ ่ วยมีความคุน้ เคยและลดความวิตกกังวล
3. แนะนําผูป้ ่ วยว่าจะต้องมีการวัดกําลังเลนส์แก้วตาเทียมก่อนการทําผ่าตัด เพือเลือกแก้วตาเทียมทีมีกาํ ลัง
เลนส์ทีเหมาะสมกับตาของผูป้ ่ วยโดยให้การพยาบาลในการวัดเลนส์แก้วตาเทียมทังระยะก่อนวัด ขณะวัดและหลังวัด
เลนส์ การเลือกเลนส์ และจัดเตรี ยมเบอร์ แก้วตาเทียมได้ถูกต้องเหมาะสม
3.1 อธิ บายถึงวิธีการปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วยเมือต้องการวัดเลนส์ แก้วตาเทียม เพือให้ผปู ้ ่ วยให้ความร่ วมมือ
ขณะวัดเลนส์แก้วตาเทียม เป็ นการป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
3.2 จัดให้ผปู ้ ่ วยขึนนอนราบบนเตียง หยอดตาด้วยยาชา Novesin eye drop ทังสองข้าง ข้างละ 1 หยด
เพือลดอาการเจ็บปวดขณะวัดเลนส์ เพราะขณะวัดเลนส์จะมี Probe ของเครื องวัดเลนส์สัมผัสกระจกตาของผูป้ ่ วย
3.3 ขณะวัดเลนส์แก้วตาเทียม ต้องปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยด้วยความละเอียดและนุ่มนวลระวังมิให้เครื องมือ
กระแทกตาผูป้ ่ วย เพราะจะทําให้เกิดกระจกตาถลอกได้
3.4 หลังวัดเลนส์แก้วตาเทียมแล้วจัดให้ผปู ้ ่ วยลงจกเตียงและระวังอุบตั ิเหตุ
4. แนะนําการปฏิบตั ิตวั ก่อนผ่าตัด
4.1 อธิ บายถึงการเตรี ยมร่ างกายทัวไป ได้แก่ การดูแลความสะอาดร่ างกาย เช่น ผูป้ ่ วยจะต้องสระผม ล้าง
หน้า ตัดเล็บให้สะอาด อาบนําทําความสะอาดร่ างกาย ดูแลช่องปากให้สะอาด ไม่มีฟันผุเพือป้ องกันการติดเชื อหลัง
ผ่าตัด การพักผ่อนให้เพียงพอ
4.2 อธิ บายถึงการเตรี ยมร่ างกายเฉพาะที ได้แก่ การทําความสะอาดใบหน้า การหยอดยาขยายรู ม่านตา
และยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา
4.3 อธิ บายถึงการเตรี ยมสําหรับการผ่าตัดโดยทัวไป เช่น ตรวจเลือด ตรวจปั สสาวะ การเตรี ยมเพือให้ยา
ชาเฉพาะที เป็ นต้น
4.4 ฝึ กวางศีรษะให้นิง หัดนอนคลุมโปงนานประมาณ 30 นาที
4.5 ห้ามนําของมีค่าและฟันปลอมเข้าห้องผ่าตัด
4.6 ก่อนไปห้องผ่าตัดให้ถ่ายปั สสาวะให้เรี ยบร้อย
4.7 ขณะผ่าตัดไม่ควรไอหรื อจามหรื อส่ ายศีรษะ เพราะจะทําให้เกิดอันตรายถูกเครื องมือกระแทกตา
เป็ นอันตรายได้ แต่ถา้ จะไอหรื อจามควรบอกแพทย์ก่อน
4.8 อธิ บายเรื องการได้รับยาชาเฉพาะที ก่อนผ่าตัดพยาบาลจะฉี ดยาชาเข้าในลูกตาเพือขณะทําผ่าตัด
ผูป้ ่ วยจะได้ไม่เจ็บปวดและบอกว่าการฉี ดชาชาไม่ได้ฉีดเข้าในลูกตา แต่ฉีดเข้าใต้ลูกตาผูป้ ่ วย
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4.9 แนะนําระยะการผ่าตัดจะไม่นาน ประมาณ 20-30 นาที เพือให้ผปู ้ ่ วยจะได้ไม่วติ กกังวล
4.10 ไม่จาํ เป็ นต้องงดอาหารและนําก่อนผ่าตัด เนื องจากขณะผ่าตัดจะฉี ดยาชาเฉพาะทีไม่ได้ดมยาสลบ
4.11 ให้รับประทานยาคลายความวิตกกังวลก่อนนอน เพือให้พกั ผ่อนได้
5. แนะนําการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด
5.1 เมือออกจากห้องผ่าตัดให้ผปู ้ ่ วยนอนหงายราบบนเตียง ไม่หมุนหมอนประมาณ 4 ชัวโมง ถ้าเมือยให้
นอนตะแคงได้ แต่หา้ มนอนตะแคงทับข้างทีทําผ่าตัด
5.2 ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการปวดตาให้แจ้งเจ้าหน้าทีทราบ เพือรับยาแก้ปวดตามแผนการรักษา
5.3 ให้รับประทานอาหารอ่อนเคียวง่าย เพือป้ องกันการกระทบกระเทือนแผลผ่าตัด
5.4 แนะนําไม่ให้ไอหรื อจามแรง ๆ
5.5 ในวันรุ่ งขึนพยาบาลประจําหอผูป้ ่ วยจะมาเช็ดตา และหยอดตาให้ตามแผนการรักษา
ประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยมีสีหน้าสดชืน ยิมแย้มแจ่มใส คลายความวิตกกังวล
2. ผูป้ ่ วยทราบถึงการปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังผ่าตัด มีความมันใจในการทําผ่าตัดตอบข้อซักถามได้
การพยาบาลหลังผ่าตัด
ปัญหาที 3 : ผูป้ ่ วยเสี ยงต่อภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด คือความดันลูกตาสู ง เลือดออกในช่องม่านตา (hyphema) การ
ติดเชื อและการดึงรังของแผลเย็บ
ข้ อมูลสนับสนุน
S:
O : ผูป้ ่ วยรับการผ่าตัดต้อกระจกใส่ เลนส์แก้วตาเทียม(Phacoemulsification with Intra ocular lens) และผ่าตัด
ต้อหิ นมุมปิ ด(Goniosynechialysis)
วัตถุประสงค์ เพือให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
เกณฑ์ การประเมิน 1. ความดันลูกตาอยูร่ ะดับปกติ 10 -21 mmHg
2.ไม่มีเลือดออกในช่องม่านตา
3.ไม่มีการติดเชื อทีตา
กิจกรรมการพยาบาล
1.เมือออกจากห้องผ่าตัดให้ผปู ้ ่ วยนอนหงายราบบนเตียง ไม่หมุนหมอนประมาณ 4 ชัวโมง ถ้าเมือยให้นอน
ตะแคงได้ แต่หา้ มนอนตะแคงทับข้างทีทําผ่าตัดไม่ให้ไอหรื อจามแรงๆ
2. ประเมินอาการความดันลูกตาสู ง ได้แก่ การปวดตาทีรุ นแรง ปวดศีรษะตาแดงอักเสบและวัดความดันลูก
ตาหลังการผ่าตัดในวันรุ่ งขึน
3. ประเมินภาวะเลือดออกในช่องม่านตา โดยดูจากตาแดง ตาชํา อาการปวดตา ตามัว
4. ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาของแพทย์
5. ตรวจสอบสัญญาณชีพ ทุก 4 ชัวโมง
6. วันรุ่ งขึน เช็ดตาและหยอดตา ตามแผนการรักษาพร้อมทังสังเกต บันทึกลักษณะแผล สภาพดวงตา
ประเมินผล
1.ความดันลูกตาหลังผ่าตัด 11 mmHg
2. ไม่มีเลือดออกในช่องม่านตา
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3.ไม่มีการติดเชื อทีตาสัญญาณชีพปกติ อุณหภูมิ 36.8-37.2 องสาเซลเซียส ชีพจร 78-88 ครัง/นาที อัตราการ
หายใจ 16-18 ครัง/นาที ความดันโลหิ ต 120/70 -134/80 mmHg.
การพยาบาลก่อนกลับบ้ าน
ปัญหาที 4 : ผูป้ ่ วยขาดความรู ้ในการดูแลตนเองเมือกลับไปอยูบ่ า้ น
ข้ อมูลสนับสนุน
S : ผูป้ ่ วยและญาติซกั ถามถึงการปฏิบตั ิตวั เมือกลับบ้าน
O:
วัตถุประสงค์ เพือให้ผปู ้ ่ วยและญาติเข้าใจการปฏิบตั ิตวั ได้อย่างถูกต้องเมือกลับไปอยูบ่ า้ น
เกณฑ์ การประเมิน ผูป้ ่ วยและญาติสามารถตอบคําถามเกียวกับการปฏิบตั ิตวั เมือกลับบ้านได้ถูกต้อง
กิจกรรมการพยาบาล
1. อธิ บายวิธีการปฏิบตั ิตวั เมือกลับบ้าน เพือป้ องกันภาวะแทรกซ้อนทีพบบ่อย คือแผลแยกและเลือดออก
ในช่องหน้าม่านตา ดังนี
1.1 ไม่เบ่งถ่าย ไอ จาม นอนควําหรื อยกของหนักเกิน 5 กิโลกรัม เพราะจะทําให้ความดันในลูกตา
เพิมขึน ซึ งอาจเป็ นสาเหตุให้แผลแยกหรื อเลือดออกในช่องหน้าม่านตาได้
1.2 แนะนําให้รับประทานอาหารได้ทุกชนิดตามปกติ หลีกเลียงอาหารเหนียว ๆ แข็ง ๆ เพือป้ องกันการ
กระทบกระเทือนแผลผ่าตัด
1.3 แนะนําเรื องการรับประทานยาและใช้ยาหยอดตา ป้ ายตาตามแผนการรักษาไม่ซือยามารับประทาน
และหยอดเอง
1.4 ระวังไม่ให้นาเข้
ํ าตา สระผมได้ โดยนอนให้ผอู ้ ืนสระให้ ไม่ให้เกาแรง ๆ และระมัดระวังไม่ให้นาํ
กระเด็นเข้าตา
1.5 ใช้สายตาได้ตามปกติ เช่น ดูโทรทัศน์หรื ออ่านหนังสื อได้ แต่ถา้ เมือยตาก็ให้หยุดพัก
1.6 เน้นให้ผปู้ ่ วยเห็นความสําคัญของการใช้ฝาครอบตา
1.7 แนะนําให้ผปู ้ ่ วยทราบเกียวกับอาการผิดปกติทีควรมาพบแพทย์ทนั ที ได้แก่ปวดตามาก เมือ
รับประทานยาแก้วปวดแล้วยังไม่ทุเลา ตาแดงมาก ตามัวลงกว่าปกติ มีขีตามากเป็ นต้น
1.8 แนะนําเรื องการมาตรวจตามแพทย์นดั และเน้นให้เห็นความสําคัญของการมาตรวจตามนัด และทุก
ครังทีมาตรวจตามนัดถ้ามียาอยูใ่ ห้นาํ ยาทีเหลือมาด้วย
- ทบทวนการปฏิบตั ิตวั และตังคําถามเพือทดสอบความสามารถในการรับรู้
- แนะนําให้ใส่ แว่นดําหรื อครอบ eye shield ไว้เมือต้องพบแสงสว่าง เพราะระยะนีตายังสู ้แสงสว่าง
ไม่ได้ดี
- แจกแผ่นพับและเอกสารการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัดและเมือกลับบ้าน
- แจกเอกสารวิธีการเช็ดตา หยอดตา ป้ ายตาให้
การประเมินผล
1. ญาติสามารถเช็ดทําความสะอาดตาหยอดตา ป้ ายตาข้างทีทําผ่าตัดได้ถูกต้อง
2. ผูป้ ่ วย และญาติสามารถตอบคําถามการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด อาการแทรกซ้อนทีต้องมาพบแพทย์เมือกลับ
บ้านได้ถูกต้อง
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วิจารณ์และข้ อเสนอแนะ
ต้อหิ นทีมีสาเหตุมาจากต้อกระจกก็ยงั เป็ นปั ญหาสําคัญทีอาจทําให้เกิดภาวะตาบอด จากการศึกษาผูป้ ่ วยรายนี
เป็ นต้อกระจกไม่ได้รับการรักษาจนกระทังต้อกระจกสุ กงอมมาก จนเกิดภาวะแทรกซ้อน คือต้อหิ น กระจกตาดําข้าง
ขวาบวมช่องหน้าลูกตาตืน รู ม่านตาขยาย 4 มม.เลนส์ แก้วตาขุ่นมาก เยือบุตา สี แดง ความดันในลูกตาขวาสู งมาก
ผูป้ ่ วยจึงมีอาการตามัวลง ปวดตามากจนทนไม่ได้ จึงมาพบแพทย์ ผูป้ ่ วยจะได้รับการรักษาเพือลดความดันลูกตา ด้วย
ยารับประทานและการใช้แสงเลเซอร์ จนกระทังความดันลูกตาลดลงถึงระดับปกติแล้ว แพทย์ก็จะทําผ่าตัดต้อกระจก
และใส่ เลนส์ แก้วตาเทียมให้ ผูป้ ่ วยก็จะมองเห็นชัดขึน แต่การผ่าตัดต้อกระจกทีมีภาวะแทรกซ้อนจากต้อหิ นแล้วนัน
ประสิ ทธิ ผลคงไม่ดีเท่ากับภาวะทีไม่มีตอ้ หิ นแทรกซ้อน ต้อหิ นทีเกิ ดจากต้อกระจก เป็ นภาวะทีสามารถรักษาและ
ป้ องกันความพิการจากตาบอดได้ ดังนันวิธีการแก้ไขเพือป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาดังกล่าวและเป็ นวิธีทีดีทีสุ ดคือการ
ให้คาํ แนะนําหรื อสุ ขศึกษาให้กบั ผูป้ ่ วยเพือความรู ้และความเข้าใจเกียวกับโรคทีเป็ น การดําเนินของโรคและการรักษา
อย่างถูกต้อง เพือทีจะให้ผปู ้ ่ วยรู ้ จกั สังเกตตนเอง ความผิปกติของตาทีจะเกิดขึนได้และควรมาพบจักษุแพทย์เพือได้
ตรวจตาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการตรวจคัดกรองผูป้ ่ วยกลุ่มเสี ยงโรคต้อกระจก ต้อหิ นอย่างต่อเนือง
2. เนื องจากโรคต้อกระจกมีภาวะต้อหิ นเป็ นโรคทีต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื องควรมีการติดตามเยียม
บ้านในระบบ Home Health Care เพือทราบปั ญหาอย่างแท้จริ งและสามารถแก้ไขได้ทนั ท่วงที
บทสรุ ป
ต้อกระจกเป็ นโรคทีพบมากที สุ ดของโรคตาและภาวะต้อหิ นทีมี สาเหตุมาจากต้อกระจกก็เป็ นปั ญหาที
สําคัญทางสาธารณสุ ขทีทําให้เกิดความพิการจากตาบอด5 ดังนันการรักษาพยาบาลทีดีทีสุ ดคือการป้ องกันไม่ให้ผปู ้ ่ วย
มีความพิการจากตาบอด โดยเน้นการให้การพยาบาลอย่างครอบคลุมทังการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การดูแล
รักษาพยาบาลและการฟื นฟูสมรรถภาพทังกับผูป้ ่ วยและญาติเพือให้ผปู ้ ่ วยได้กลับไปดําเนิ นชี วิตอยูอ่ ย่างปกติไม่ให้
เกิดโรคซํากับตาอีกข้างหนึงพร้อมทังเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดโรคกับญาติและผูอ้ ืนอีก
เอกสารอ้างอิง
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การวิเคราะห์ จัดการความเสี ยงด้ านโครงสร้ างพืนฐาน
Infrastructure Risk Management Analysis
รักศักดิ แสงทอง, รป.บ*

Abstract
The Risk caused by Infrastructure and Environment in healthcare need to manage be consistent with
development approach as prescribed by National Economic and Social Development Plan including Ministry of
Public Health Strategy and Development Plan about quality and standard of service.
The purposes of this research were to reduce the risk caused by Infrastructure and Environment of
Kamphaengphet hospital. By considering 4 cause of risk as follows 1) Infrastructure 2) Hazardous waste 3)
Disasters or Emergencies and 4) Human action. To analyzed and identified the risk data from RM program , RMC
program and Security recording.
The data indicate that the risk caused by Infrastructure contains Electrical Engineering and Civil
Engineering were the highest risk incident. Therefore since 2015 to 2017 were implemented to checking and
preventive maintenance for Infrastructure jobs.
The results revealed that can reduce the risk caused by Electrical Engineering jobs 2-10% but Civil
Engineering jobs increased 2-10% that in consideration of almost the age of Kamphaengphet hospital buildings
have more than 15 years and difficulty for checking and maintenance.
Key word : Analysis , Risk Management , Infrastructure , Proactive Maintenance , Preventive Maintenance ,
Condition Based Maintenance

* นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทคัดย่อ
ความเสี ยงทีเกิ ดจากโครงสร้างทางกายภาพ และสิ งแวดล้อมในสถานบริ การสุ ขภาพเป็ นความเสี ยง ซึ ง
ต้องบริ หารจัดการเพือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ รวมถึ ง
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากระทรวงสาธารณสุ ขในด้านการให้บริ การทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นงานวิ จ ัย นี เพื อลดความเสี ยงที เกิ ด จากโครงสร้ า งพื นฐาน และสิ งแวดล้อ มของ
โรงพยาบาลกําแพงเพชร โดยพิจารณาความเสี ยงทีจะเกิดขึนใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างทางกายภาพ 2) ของ
เสี ยอันตราย 3) ภัยพิบตั ิหรื อภาวะฉุ กเฉิ น และ 4) กระทําของมนุษย์ ซึ งได้ทาํ การค้นหาความเสี ยงโดยใช้ขอ้ มูลจาก
รายงานความเสี ยง (โปรแกรม RM) การส่ งซ่ อมออนไลน์(โปรแกรม RMC) และบันทึกข้อมูลงานรักษาความ
ปลอดภัยของโรงพยาบาลกําแพงเพชรเพือวิเคราะห์ปัญหาความเสี ยง
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ความเสี ยงทีเกิดจากโครงสร้างพืนฐานซึ งประกอบด้วย งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า
และงานวิศวกรรมโยธา พบอุบตั ิการณ์สูงทีสุ ด จึงได้ดาํ เนินการบริ หารจัดการความเสี ยง โดยการเข้าตรวจสอบและ
วางแผนบํา รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ องกัน (Preventive Maintenance) ตังแต่ ปี 2558-2560 สามารถลดความเสี ยงด้า น
วิศวกรรมไฟฟ้ าได้ ร้อยละ 2-10 ส่ วนในงานวิศวกรรมโยธาความเสี ยงเพิมขึนร้ อยละ 2-10 เนื องจากอาคารทีมีอายุ
มากกว่า 15 ปี เริ มมีการ เสื อมสภาพ และงานวิศวกรรมโยธาเป็ นงานทีทําการบํารุ งรักษาได้ยากและบางกรณี ไม่คุม้ ต่อ
การ บํา รุ ง รั กษา และที ผ่า นมาไม่ ได้มีการบํารุ ง รั กษาอย่างถู ก ต้องและต่อเนื อง จึ ง ต้องทํา แผนโครงการก่ อสร้ า ง
ปรับปรุ ง ต่อไป
คําสํ าคัญ : การวิเคราะห์ การจัดการความเสี ยง โครงสร้างพืนฐาน การบํารุ งรักษาเชิงรุ ก
การบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน การบํารุ งรักษาเชิงแก้ไข
บทนํา
การบริ หารความเสี ยง เป็ นเครื องมือทีช่วยจํากัด ควบคุม ลดโอกาส และปริ มาณความสู ญเสี ยทีจะเกิดขึน ซึ ง
การจัดการโครงสร้างพืนฐานสถานบริ การสุ ขภาพ เป็ นส่ วนทีต้องให้ความสําคัญในการบริ หารความเสี ยง เนืองจาก
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที
หน่วยงานราชการจะต้องปฏิบตั ิรวมถึงยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2557-2560 และแผนพัฒนากระทรวง
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2560-2564 ในด้านการให้บริ การทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ซึ งในปั จจุบนั โรงพยาบาลกําแพงเพชร ยังพบปั ญหาความเสี ยงทีเกิดจากโครงสร้างพืนฐานและสิ งแวดล้อม
ซึ งจัดเป็ นอุบตั ิการณ์ความเสี ยงทัวไปร้อยละ 18-20 (ปี 2557-2559) ของอุบตั ิการณ์ความเสี ยงทังหมดทียังเกิ ดขึนซึ ง
อาจส่ งผลกระทบต่อการให้บริ การซึ งการวิจยั นี มุ่งเน้นค้นหาความเสี ยงทางด้านโครงสร้างพืนฐาน และสิ งแวดล้อม
ของโรงพยาบาลกําแพงเพชรโดยพิจารณาถึงความเสี ยงทีจะเกิดขึนใน 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความเสี ยงทีเกิดจากโครงสร้างพืนฐาน
2. ด้านความเสี ยงทีเกิดจากของเสี ยอันตราย
3. ด้านความเสี ยงทีเกิดจากภัยพิบตั ิหรื อภาวะฉุ กเฉิ น
4. ด้านความเสี ยงทีเกิดจากการกระทําของมนุษย์
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วัตถุประสงค์ : 1. เพือวิเคราะห์ความเสี ยงทีเกิดจากโครงสร้างพืนฐานของโรงพยาบาลกําแพงเพชร
2. เพือวิเคราะห์การจัดการความเสี ยงทีเกิดจากโครงสร้างพืนฐานโดยการพัฒนางาน
ขอบเขตงานวิเคราะห์
1. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลการบริ หารความเสี ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลกําแพงเพชร
ปี 2557 – 2558
2. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลการแจ้งความเสี ยงจากโปรแกรม RM โรงพยาบาลกําแพงเพชร
3. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลการแจ้งซ่อมงานโครงสร้างพืนฐาน
วิธีดําเนินการวิจัย :
กระบวนการบริ หารจัดการความเสี ยงในงานวิจยั ประกอบด้วย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพือค้นหาความเสี ยง
แหล่งทีมาข้อมูล:
1.1 ข้อมูลด้านปฐมภูมิทีเกียวข้องในการบริ การรักษาความปลอดภัยจากงานต่างๆ ของโรงพยาบาล
กําแพงเพชร
- งานสิ งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)
- งานควบคุมและป้ องกันความเสี ยง (โปรแกรม RM)
- ข้อมูลส่ งซ่อมออนไลน์ (โปรแกรม RMC )
- งานประกันสังคม จากแบบประเมินในความเสี ยงด้านต่างๆ ทีเกียวข้อง
- งานรักษาความปลอดภัย ผลการประเมินในส่ วนทีเกียวข้องกับความปลอดภัยทัง 4 ด้าน
1.2 ข้อมูลจากหน่ วยงานภายนอก เช่ น สํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อบจ.
เทศบาลอืนๆ ทีเป็ นแหล่งข้อมูล
2. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี ยง
ตาราง 1 ข้อมูลการบริ หารความเสี ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลกําแพงเพชร ปี 2557 – 2558
ปี 2557
ปี 2558
ข้ อมูล/ตัวชีวัด
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ
1. อุบตั ิการณ์ความเสี ยงภาพรวม
12,220
100%
12,133
100%
2. อุบตั ิการณ์ความเสี ยงทางคลินิก
10,756
88%
9,742
80%
3. อุบตั ิการณ์ความเสี ยงทัวไป
1,464
12%
2,391
20%

จากตาราง 1 พบว่า ความเสี ยงทัวไปในปี 2557–2558 มีขอ้ มูลรายงานความเสี ยงทัวไปเพียง ร้อยละ12-20
ของข้อมูลทังหมด ซึ งไม่ครอบคลุ มความเสี ยงทัวไปทังหมด จึ งได้พิจารณาความเสี ยงจากข้อมูลแหล่งอืนๆแทน
เพือนํามาวิเคราะห์ โดยพิจารณาข้อมูลจากโปรแกรม RMC ซึ งเป็ นโปรแกรมทีใช้ในการแจ้งซ่ อม ปรับปรุ ง ต่อเติม
โดยวิเคราะห์ ใ นส่ ว นของข้อ มู ล ที เกี ยวข้องกับ ความเสี ยงทัวไปประกอบด้ว ย 1) งานวิศ วกรรมไฟฟ้ า 2) งาน
วิศวกรรมโยธา และการเก็บบันทึกข้อมูลจากงานรักษาความปลอดภัย (ตาราง 2)
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ตาราง 2 ข้อมูลจากโปรแกรม RMC และ บันทึกจากงานรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลกําแพงเพชร
แหล่ งข้ อมูล
ปี 2557

ปี 2558

1. โปรแกรม RMC

3,320 งาน

9,377 งาน

2. งานรักษาความปลอดภัย

391 ครัง

287 ครัง

3,711

9,664

รวม

เพือวิเคราะห์สาเหตุทีทําให้เกิดอุบตั ิการณ์ของความเสี ยงทัวไป จึงนําข้อมูลทังหมดทําการจําแนกตามสาเหตุ
การเกิดความเสี ยง ทัง 4 ด้าน ดังตาราง 3
ตาราง 3 ข้อมูลอุบตั ิการณ์ความเสี ยงจําแนกตามสาเหตุการเกิด
ปี 2557

ความเสียง

ปี 2558

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

1. โครงสร้างพืนฐาน

2,598

70%

7,635

79%

2. ของเสี ยอันตราย

74

2%

29

0.3%

3. ภัยพิบตั ิหรื อภาวะฉุกเฉิ น

445

12%

1,015

10.5%

4. การกระทําของมนุษย์

594

16%

986

10.2%

3,711

100%

9,664

100%

รวม

ความเสี ยง

การกระทําของ
มนุ ษย์
ภัยพิบตั /ิ ภาวะ
ฉุกเฉิน
ของเสียอันตราย

โครงสร้าง

ของเสี ยอันตราย

โครงสร้าง

ภัยพิบัต/ิ ภาวะฉุกเฉิน

การกระทําของมนุษย์

แผนภูมิ 1 : สัดส่วนอุบตั ิการณ์ความเสี ยงจําแนกตามสาเหตุการเกิด

จากตาราง 3 และแผนภูมิ 1 เมือจําแนกข้อมูลตามสาเหตุการเกิ ดความเสี ยงเป็ น 4 ด้าน พบว่า ความเสี ยงที
เกิ ดจากโครงสร้างพืนฐานเป็ นสาเหตุสูงสุ ดของความเสี ยงทัวไปทังหมด ดังนันความเสี ยงทีเกิ ดจากด้านโครงสร้ าง
พืนฐานจึงเป็ นความเสี ยงทีจําเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการเพือลดอุบตั ิการณ์ทีจะเกิดขึนต่อไป ซึ งการบริ หารจัดการ
ความเสี ยงด้านโครงสร้างพืนฐานทีดีทีสุ ด คือการป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยงในอนาคต โดยนําหลักการบํารุ งรักษา
เชิงรุ ก (Proactive Maintenance) ซึ งจะเป็ นการบํารุ งรักษาทีทําก่อนทีจะเกิดการเสี ยหายของสิ นทรัพย์ โดยทัวไปจะ
เป็ นการทําการบํารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน (Preventive Maintenance : PM) หรื อการบํารุ งรักษาตามสภาพ (Condition
Based Maintenance : CBM) เป็ นการวิเคราะห์รากของปั ญหาเพือหาสาเหตุทีแท้จริ งของปั ญหา และกําหนดวิธีการ

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ

»‚·Õè 21 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2560

Kamphaeng Phet Hospital

บํารุ งรักษาหรื อมาตรการป้ องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึนมาอีก และเพือลดการเกิดการบํารุ งรักษาแบบแก้ไข (Corrective
Maintenance : CM) และการซ่ อมบํารุ งหลังเกิดเหตุขดั ข้อง ( Breakdown Maintenance : BM ) ซึ งทัง CM และ BM
ถือเป็ นอุบตั ิการณ์ความเสี ยงทังสิ น
จากหลักการดังกล่าวจึงได้มีการจัดทําแผน PM และ CBM และเข้าดําเนิ นการตรวจเช็ค บํารุ งรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ ระบบ โครงสร้างอาคารโดยกําหนดระยะเวลาในการตรวจเช็ค เปลียนชิ นส่ วนอะไหล่ทีเสื อมสภาพหรื อ
การยกเครื อง (Overhaul) เพือป้ องกันความเสี ยหายทีจะเกิ ดขึน รวมถึ งการทดสอบความพร้ อมใช้กรณี ระบบสํารอง
ต่ า งๆ ซึ งระยะเวลาและวิธี ก ารในการจัด ทํา แผนบํา รุ ง รั ก ษาในแต่ ล ะระบบจะอ้า งอิ ง จากคู่ มื อ มาตรฐานและ
ข้อกําหนดของระบบนันๆ

ภาพที 1 ตัวอย่างแผนการบํารุ งรักษาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้ าสํารอง ประจําปี 2559

การบํารุ งรักษาเชิงรุ ก (Proactive Maintenance) ในปี 2559 มีการการบํารุ งรักษาทังหมด 14 ระบบ ดังนี
1) งานวิศวกรรมไฟฟ้ า 11 ระบบ ได้แก่ ระบบไฟฟ้ าและสื อสาร ระบบดับเพลิง ระบบระบายอากาศ ระบบ
ปรับอากาศ ระบบลิ ฟต์ ระบบพัดลมอัดอากาศทางหนี ไฟ ระบบไฟฟ้ าสํารองฉุ กเฉิ น ระบบเครื องทําความเย็น
ระบบสัญญาณเรี ยกพยาบาล ระบบไฟฟ้ าส่ องสว่างฉุ กเฉิ น ระบบแสงส่ องสว่าง
2) งานวิศวกรรมโยธา 3 ระบบ ได้แก่ ระบบประปา ระบบห้องนําสุ ขภัณฑ์ ระบบโครงสร้าง และงาน
สถาปัตยกรรม
ผลการดําเนินการ :
จากแผนการบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน (PM) ทัง 14 ระบบ สามารถดําเนินการปฏิบตั ิการบํารุ งรักษา
ได้ดงั ตาราง 4
ตาราง 4 การปฏิบตั ิงานตามแผนการบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน ปี 2559
การบํารุงรักษาเชิงป้ องกัน (PM)
ตามแผน
89%
งานวิศวกรรมไฟฟ้ า ( 11 ระบบ )
63%
งานวิศวกรรมโยธา ( 4 ระบบ )

ไม่ ตามแผน
11%
37%
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จากตาราง 4 การปฏิ บ ตั ิ งานตามแผนการบํารุ ง รั กษาเชิ งป้ องกัน ปี 2559 งานวิศวกรรมไฟฟ้ าสามารถ
ดําเนิ นการได้ตามแผนคิดเป็ น ร้อยละ 87 และงานวิศวกรรมโยธาดําเนิ นการได้ตามแผน ร้อยละ 63 ของแผนการ
ปฏิบตั ิการบํารุ งรักษา
สรุ ปผล
ผลจากการดําเนินการบริ หารจัดการความเสี ยงด้านโครงสร้างพืนฐานโดยการทําการบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน
โดยวัดผลจากปริ มาณงานเฉลียต่อเดือน ตังแต่ 1 ต.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2560 ดังตาราง 5
ตาราง 5 ปริ มาณงานแจ้งซ่อมของงานโครงสร้างพืนฐานเฉลียต่อเดือน
ปริมาณงานเฉลีย / เดือน
ข้ อมูลสถิต/ิ ตัวชีวัด

ปี 2558 (12
เดือน)

ปี 2559 (12 เดือน)

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้ า
2. งานวิศวกรรมโยธา

420
355

355
452

ปี 2560 (5 เดือน)
288
461

โปรแกรม RMC : ตังแต่ 1 ต.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2560

แผนภูมทิ ี 2 : แนวโน้มปริ มาณงานแจ้งซ่อมของงานโครงสร้างพืนฐานเฉลียต่อเดือนเฉลีย

จากการปฏิบตั ิการตามแผนการบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน(PM) และการบํารุ งรักษาตามสภาพ (CBM) ในปี 2559
ต่อเนื องปี 2560 ปริ มาณความเสี ยงทีเกิ ดจากโครงสร้างพืนฐานประเมินได้จากการส่ งซ่ อมออนไลน์คิดเฉลียปริ มาณ
งาน/เดือน พบว่า งานวิศวกรรมไฟฟ้ ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื อง ส่ วนงานวิศวกรรมโยธาไม่สามารถลดความ
เสี ยงลงได้ แต่อตั ราการเพิมขึนของความเสี ยงลดลงประเมินจากความชันของช่วงกราฟเปรี ยบเทียบช่วงปี 2558-2559
และปี 2559-2560 ซึงมีสาเหตุมาจากการเข้าปฏิบตั ิการบํารุ งรักษา (PM) งานวิศวกรรมโยธานันทําได้ยาก ใช้บุคลากร
และค่ า ใช้จ่า ยสู ง ดัง นันการปฏิ บ ตั ิ ต ามแผนการบํา รุ ง รั ก ษาประจํา ปี 2559 (ตาราง 4) จึ ง ทํา ได้เ พี ย งร้ อยละ 63
ซึ งโดยทัวไปอาคารทีมีอายุในช่วง 5-10 ปี เริ มจะมีความชํารุ ดของอุปกรณ์ทีใช้ประจําวัน อาทิเช่น หลอดไฟ ก๊อกนํา
ลูกบิดประตู เป็ นต้น และในช่วงอายุ 10-20 ปี ระบบประกอบของอาคารอาจเริ มมีปัญหา อาทิเช่น หลังคาอาคารอาจมี
นํารัวซึ ม ท่อนําประปาอาจรัว ท่อระบายเริ มอุดตัน ผนังอิฐก่อฉาบปูนอาจเริ มมีรอยแตกร้าวเล็กๆ และผนังส่ วนทีเปี ยก
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ชื นเป็ นประจําเริ มจะมีร่องรอยการกร่ อนทีผิวได้ สําหรับอาคารทีมีอายุเกิ น 20 ปี ความชํารุ ดเสื อมโทรมเริ มจะมีมาก
ขึน แม้กระทังโครงสร้างของอาคารก็อาจเริ มมีปัญหาได้ ซึ งขึนอยูก่ บั คุณภาพการก่อสร้างอาคารตังแต่เริ มต้น แต่การ
บํารุ งรักษางานวิศวกรรมโยธาก็ยงั จําเป็ นต้องทําในส่ วนทีจะช่วยยืดอายุของอุปกรณ์ อาคารและโครงสร้างก่อนทีจะมี
การก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทน
การบริ หารจัดการความเสี ยงด้านโครงสร้างพืนฐานของโรงพยาบาลกําแพงเพชรทีเหมาะสมและดีทีสุ ดทีได้
ดําเนินการคือการบํารุ งรักษาเชิงรุ ก (Proactive Maintenance) โดยการบํารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน(PM) และการบํารุ งรักษา
ตามสภาพ (CBM) เพือลดการบํารุ งรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) และการซ่ อมบํารุ งหลังเกิ ด
เหตุขดั ข้อง ( Breakdown Maintenance : BM ) ซึ งถือเป็ นอุบตั ิการณ์ความเสี ยง ซึ งการดําเนินการในปี 2559 ความ
เสี ยงของงานวิศวกรรมไฟฟ้ าและโยธาตังแต่ปี 2559-2560 ลดลงอย่างต่อเนื อง ดังนันการพัฒนาแผนการบํารุ งรักษา
เชิงรุ ก (Proactive Maintenance) มีส่วนสําคัญและควรนําเข้าไปในงานโครงสร้างพืนฐานส่ วนอืนๆหรื องานด้านอืน
เพิมเติมต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ คุณวิเศษ อุดมศิลป์ รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร โรงพยาบาลกําแพงเพชร ในฐานะ
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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

