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การศึกษาภาพเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ ในผู้ป่วยระบบทางด่ วนโรคหลอดเลือดสมอง
ของโรงพยาบาลกําแพงเพชร ( ก่อน และหลังได้ รับยาละลายลิมเลือด )
Computed tomography findings in stroke fast track patients, Kamphaeng Phet Hospital
( Pre and Post thrombolytic therapy )
พิมพ์ลดา เชียสวัสดิ, พ.บ.*

Abstract
Introduction : The stroke fast track network aims to promptly provide intravenous thrombolytic drug in acute
ischemic stroke patient.
Objective : To analyze the demographic, clinical presentations and brain Computed Tomography (CT) findings
(Pre- and Post-thrombolytic therapy) of stroke fast track patients in Kamphaeng Phet hospital.
Material and methods : This retrospective descriptive study conducted between 15 July 2012 and 31
December 2016. The data was analyzed by descriptive statistics i.e. percentage and frequency.
Results : A total of 84 stroke fast track patients diagnosed of acute ischemic stroke and underwent intravenous
thrombolytic therapy were recruited. The majority sex was male (56%) and 60-89 years old age group (66.7%).
The most frequent clinical presentations were 51.2% of left side weakness followed by dysarthria or aphasia
then right side weakness, facial palsy and paresthesia respectively. The first abnormal CT scan findings
(pre-thrombolytic therapy) were Obscuration of the lentiform nucleus, Loss of the insular ribbon, Parenchymal
hypodensity and Hemispheric sulcal effacement respectively which were the same as the second abnormal
(post-thrombolytic therapy) findings with 13.1% of hemorrhagic transformation. The 14 patients were normal
first CT scan findings (pre-thrombolytic therapy) whereas found Parenchymal hypodensity, Obscuration of the
lentiform nucleus, Hemispheric sulcul effacement and Loss of the insular ribbon respectively in second CT scan
findings.
Conclusions : The earliest CT finding of stroke fast track patients found from this study was Obscuration of the
lentiform nucleus. While the first normal CT scan patients mostly found Parenchymal hypodensity in the
post-thrombolytic CT scan (24 hours later). The stroke fast track should be developed and encourage to recruit
more patients to implement these finding to early clinical management and prognosis in the future.
Keywords : stroke fast track, acute ischemic stroke, brain Computed Tomography
* นายแพทย์ชาํ นาญการ สาขารังสี วิทยา กลุ่มงานรังสี วิทยา โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทคัดย่อ
บทนํา : ระบบทางด่วนโรคหลอดเลื อดสมอง (stroke fast track) มีวตั ถุประสงค์เพือให้ผปู้ ่ วยทีมีภาวะ
สมองขาดเลือดเฉี ยบพลันได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิมเลือดได้อย่างทันท่วงที
วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาข้อมูลพืนฐาน อาการสําคัญทางคลิ นิกและลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
สมองก่ อนและหลัง ได้รับ ยาละลายลิ มเลื อดของผูป้ ่ วยระบบทางด่ ว นโรคหลอดเลื อดสมองในโรงพยาบาล
กําแพงเพชร
วิธีการศึ ก ษา : การศึ ก ษาเชิ ง พรรณาย้อนหลัง ตังแต่ 15 กรกฎาคม 2555 จนถึ ง 31 ธันวาคม 2559
วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ร้อยละ และความถี
ผลการศึกษา : ผูป้ ่ วยทังหมด 84 ราย ทีเข้าเกณฑ์ระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง ได้รับการวินิจฉัย
ว่าเป็ นโรคสมองขาดเลื อดเฉี ยบพลันและได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ มเลื อด โดยพบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
(ร้อยละ 56) อยูใ่ นช่วงอายุ 60-89 ปี (ร้อยละ 66.7) อาการสําคัญทางคลินิกทีพบมากทีสุ ด ได้แก่ แขน/ขาอ่อนแรง
ด้านซ้ายร้ อยละ 51.2 รองลงมาคื อ พูดไม่ชดั หรื อไม่พูด แขน/ขาอ่อนแรงด้านขวา ปากเบี ยว และชา ตามลําดับ
ลัก ษณะภาพเอกซเรย์ค อมพิ ว เตอร์ ส มองครั งที 1 (ก่ อ นได้รั บ ยาละลายลิ มเลื อ ด) พบลัก ษณะผิ ด ปกติ คื อ
Obscuration of the lentiform nucleus, Loss of the insular ribbon, Parenchymal hypodensity, Hemispheric sulcal
effacement ตามลําดับ เช่นเดียวกับลักษณะผิดปกติ ของภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองครังที 2 (หลังได้รับยา
ละลายลิ มเลื อด) และพบเลือดออกบริ เวณทีสมองขาดเลือด (hemorrhagic transformation) ร้อยละ 13.1 ผูป้ ่ วย
จํานวน 14 ราย ไม่พบลักษณะความผิดปกติในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองครังที 1(ก่อนได้รับยาละลายลิ ม
เลือด) แต่พบความผิดปกติในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองครังที 2 (หลังได้รับยาละลายลิมเลือด) โดยพบความ
ผิดปกติ Parenchymal hypodensity มากทีสุ ด รองลงมาคือ Obscuration of the lentiform nucleus, Hemispheric
sulcul effacement และ Loss of the insular ribbon ตามลําดับ
สรุ ป : ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองของผูป้ ่ วยสมองขาดเลื อดเฉี ยบพลันในระยะเริ มแรก
พบ Obscuration of the lentiform nucleus มากทีสุ ด สําหรับผูป้ ่ วยทีไม่พบภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองผิดปกติ
ในครั งแรกจะพบ Parenchymal hypodensity มากที สุ ดในการตรวจครั งที 2 หลัง ได้รับ ยาละลายลิ มเลื อด
(24 ชัวโมงถัดมา) ควรมีการพัฒนาระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองและมีจาํ นวนผูป้ ่ วยมากขึน เพือนําข้อมูล
ไปใช้ในการดูแลรักษาและพยากรณ์โรคได้ตงแต่
ั แรกเริ มต่อไปในอนาคต
คําสํ าคัญ : ระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองขาดเลือดเฉี ยบพลัน ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
บทนํา
โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease, stroke) เป็ นสาเหตุทีทําให้เกิดความพิการ และเสี ยชี วิต
ทีสําคัญ จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง มีแนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนื อง
และมีอตั ราการเสี ยชี วิตมากขึนเรื อย ๆ1 ในประเทศไทยมีอตั ราผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 352.30 ราย
ต่อแสนประชากร ในปี 2557 โดยถื อเป็ นสาเหตุ การเสี ย ชี วิตอันดับหนึ งทังในเพศชาย และในเพศหญิ ง 2
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โรคหลอดเลื อ ดสมองจึ ง เป็ นปั ญ หาสุ ข ภาพสํา คัญ ของคนไทย อัต ราผูป้ ่ วยที มารั บ การรั ก ษาที โรงพยาบาล
กําแพงเพชรในปี 2558-2560 เท่ากับ 273, 274 และ 310 ต่อแสนประชากร3 ตามลําดับ นับว่ามีแนวโน้มสู งขึน
เช่นเดียวกับข้อมูลในระดับประเทศ
โรคหลอดเลื อดสมอง แบ่ง เป็ นโรคสมองขาดเลื อด (ischemic stroke) และหลอดเลื อดสมองแตก
(hemorrhagic stroke) โดยโรคสมองขาดเลือดพบได้บ่อยกว่า2 มีการศึกษาต่างๆทีแสดงว่าการใช้ยาละลายลิมเลือด
คือ recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) มีประโยชน์ในการลดอัตราการตายและความพิการของ
ผูป้ ่ วยโรคสมองขาดเลือดเฉี ยบพลัน โดยเฉพาะถ้าให้ภายใน 3 ชัวโมงหลังจากเกิ ดอาการ4 ทําให้องค์การอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริ การับรองการรักษาด้วยยาละลายลิ มเลื อด (rt-PA) นี ในผูป้ ่ วยทีมีสมองขาดเลื อดภายใน
ระยะเวลา 3 ชัวโมงตังแต่เมือเดือน มิถุนายน พ.ศ.2539
ในปั จ จุ บ ัน โรงพยาบาลต่ า งๆในประเทศไทยรวมทังโรงพยาบาลกํา แพงเพชรได้มี ร ะบบทางด่ ว น
โรคหลอดเลือดสมอง (stroke fast track ) เพือให้ผปู้ ่ วยทีมีภาวะสมองขาดเลื อดเฉี ยบพลันได้รับการรักษาด้วย
ยาละลายลิมเลือด (rt-PA) ได้อย่างทันท่วงที โดยเมือผูป้ ่ วยมาโรงพยาบาลด้วยอาการทีสงสัยโรคหลอดเลือดสมอง
และมี อาการมาไม่ เกิ น 3 ชัวโมง ผูป้ ่ วยจะได้รับ การคัดกรองเพื อเข้า สู่ ร ะบบทางด่ วนโรคหลอดเลื อดสมอง
มีการประเมินโดยแพทย์ และเจ้าหน้าทีทีเกี ยวข้อง พร้ อมทังส่ งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองอย่างเร่ งด่วน
เมือผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองเข้าได้กบั ภาวะสมองขาดเลือด ผูป้ ่ วยจะได้รับการประเมินเพือรักษา
ด้วยการให้ยาละลายลิมเลือดภายในเวลา เพือลดอัตราการตายและความพิการของผูป้ ่ วย
โรงพยาบาลกําแพงเพชรได้เริ มระบบทางด่ วนโรคหลอดเลื อดสมอง ตังแต่วนั ที 15 กรกฎาคม 2555
พบว่า ผูป้ ่ วยเข้าเกณฑ์ของระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองมากขึนในแต่ละปี แต่ยงั ไม่เคยมีการศึกษา และ
รวบรวมข้อมูลทังในด้านข้อมูลพืนฐาน อาการสําคัญทางคลินิก และลักษณะทีพบจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมอง
ของผูป้ ่ วยทังก่อนและหลังรักษาด้วยยาละลายลิ มเลื อด (rt-PA) ข้อมูลจากการศึกษานี จะเป็ นข้อมูลสําคัญทีจะ
นําไปสู่ การพัฒนาระบบทางด่วนโรคหลอดเลื อดสมองของโรงพยาบาลกําแพงเพชรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ น
นําไปสู่ การลดภาวะแทรกซ้อน อัตราการตายและความพิการของผูป้ ่ วยต่อไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาย้อนหลังเชิ งพรรณนา (retrospective descriptive study) โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูป้ ่ วย
ระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองทีเข้ารับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองก่อน และหลังได้รับการรักษา
ด้วยยาละลายลิมเลือดในโรงพยาบาลกําแพงเพชร ตังแต่ 15 กรกฎาคม 2555 จนถึง 31 ธันวาคม 2559
การเก็บข้อมูลพืนฐาน และอาการสําคัญทางคลิ นิกของผูป้ ่ วย จะใช้ขอ้ มูลจากเวชระเบี ยนผูป้ ่ วยนอก
เวชระเบียนผูป้ ่ วยใน และฐานข้อมูลจากโปรแกรม HosXP ของโรงพยาบาลกําแพงเพชร ข้อมูลทีบันทึก และ
นํามาวิเคราะห์ ได้แก่ อายุ เพศ อาการสําคัญทางคลิ นิก ได้แก่ อ่อนแรง พูดไม่ชดั หรื อไม่พูด ปากเบียว ชา
เวียนศีรษะ และอาการอืนๆ
ข้อมูลลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองของผูป้ ่ วย ใช้ขอ้ มูลจากศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ
ระบบจัดเก็บรู ปภาพทางการแพทย์ (PACS) ของโรงพยาบาลกําแพงเพชร ข้อมูลที บันทึ กและนํามาวิเคราะห์
ได้แก่ เวลาทีเริ มมีอาการ และได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองครังที 1 (ก่อนได้รับยาละลายลิมเลือด)
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เวลาระหว่างการตรวจเอกซเรย์ค อมพิ วเตอร์ ส มองครั งที 1 และ 2 (ก่ อนและหลัง ได้รับ ยาละลายลิ มเลื อด)
ลักษณะผิดปกติต่างๆ ทีพบจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมอง (sign ของ acute ischemic stroke) ได้แก่ loss of
the insular ribbon, obscuration of the lentiform nucleus, parenchymal hypodensity, hemispheric sulcal
effacement5, hyperdense middle cerebral artery and MCA dot sign6
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี ร้อยละ
การศึกษาวิจยั นีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน โรงพยาบาลกําแพงเพชรแล้ว
คําจํากัดความ (รู ปภาพที 1 ( ก – จ ) )
ก. Loss of the insular ribbon หมายถึง ขอบเขตทีแยก gray–white matter บริ เวณ insular cortexหายไป
เห็นเป็ น density เดียวกัน (loss of definition of the gray-white interface in the lateral margin of the insula)7
ข. Obscuration of the lentiform nucleus หมายถึง ขอบเขตของ lentiform nucleus ไม่ชดั หรื อ lentiform
nucleus ดูเหมือนหายไปบางส่ วน (obscured outline or partial disappearance of the lentiform nucleus)8
ค. Parenchymal hypodensity หมายถึง บริ เวณทีเนื อสมองมี density ลดลงทังในสมอง white matter หรื อ
cortex (new areas of low attenuation in the hemispheric white matter or cortex)7 และ hemispheric sulcal
effacement หมายถึง ร่ องสมองดูตืนขึน (effacement of cerebral hemispheric sulci)7
ง. Hyperdense middle cerebral artery (MCA) หมายถึง MCA ขาวขึน (hyperdensity) เมือเทียบกับด้าน
ตรงข้ามหรื อเส้ นเลื อดอื นๆที มี ข นาดใกล้เคี ยงกัน ซึ งไม่ใช่ ลกั ษณะของแคลเซี ยมและจะหายไปเมื อปรั บภาพ
เอกซเรย์เป็ น bone window9
จ. MCA dot sign หมายถึง เส้นเลือดแดงใน sylvian fissure ขาวขึน (hyperdensity) ลักษณะคล้ายจุดขาว
เมือเทียบกับด้านตรงข้ามหรื อเส้นเลือดอืนๆ ใน sylvian fissure6
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ค

ค

ง

รู ปภาพที 1 ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
ของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน
ก. Loss of the insular ribbon
ข. Obscuration of the lentiform nucleus
ค. Parenchymal hypodensity และ hemispheric
sulcal effacement
ง. Hyperdense MCA
จ. MCA dot sign

จ
ผลการศึกษา
ข้อมูลระหว่าง 15 กรกฎาคม 2555 จนถึง 31 ธันวาคม 2559 มีผปู ้ ่ วยทีเข้าเกณฑ์การศึกษาทังหมด 84 ราย
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ น โรคสมองขาดเลือดเฉี ยบพลัน เข้าเกณฑ์ระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองและได้รับ
การรักษาด้วยยาละลายลิ มเลื อด (rt-PA) โดยพบว่าเป็ นเพศชาย ( ร้อยละ 56 ) มากกว่าเพศหญิง ( ร้อยละ 44)
อายุเฉลีย 64.2 ปี ( SD 12.5 ปี ) ส่ วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี ขึนไป (ร้อยละ 66.7) ข้อมูลดังแสดงในตาราง 1
อาการสําคัญทางคลิ นิกทีพบในผูป้ ่ วยมากที สุ ด ได้แก่ อ่อนแรงด้านซ้าย (ร้อยละ 51.2) รองลงมา คือ
พูดไม่ชดั หรื อไม่พูด อ่อนแรงด้านขวา ปากเบียว และชา ตามลําดับ แต่ไม่พบอาการเวียนศีรษะ ข้อมูลดังแสดง
ในตาราง 2
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ตาราง 1 เพศและอายุของผูป้ ่ วยทีทําการศึกษา
อายุ (ปี )
20-49
50-59
60-69
70-89
รวม

เพศชาย
ราย (ร้ อยละ)
6 (7.1)
9 (10.8)
14 (16.7)
18 (21.4)
47 (56.0)

เพศหญิง
ราย (ร้ อยละ)
5 (6.0)
8 (9.4)
10 (11.9)
14 (16.7)
37 (44.0)

รวม
ราย (ร้ อยละ)
11 (13.1)
17 (20.2)
24 (28.6)
32 (38.1)
84 (100)

เพศหญิง
ราย (ร้ อยละ)
20 (23.8)
19 (22.6)
14 (41.2)
11 (13.1)
1 (1.2)
0

รวม
ราย (ร้ อยละ)
43 (51.2)
39 (46.4)
34 (40.5)
24 (28.6)
2 (2.4)
0

ตาราง 2 อาการสําคัญทางคลินิกทีพบในผูป้ ่ วยทีทําการศึกษา
อาการสําคัญทางคลินิก
แขน/ขาอ่อนแรงด้านซ้าย
พูดไม่ชดั หรื อไม่พดู
แขน/ขาอ่อนแรงด้านขวา
ปากเบียว
ชาร่ างกายซีกใดซีกหนึง
เวียนศีรษะ

เพศชาย
ราย (ร้ อยละ)
23 (27.3)
20 (23.8)
20 (58.8)
13 (15.5)
1 (1.2)
0

ช่วงเวลาเฉลียระหว่างเริ มมีอาการ และได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมอง ครังที 1 (ก่อนได้รับ
ยาละลายลิมเลือด ) คือ 116.0 นาที (108.1 – 123.8 นาที) ช่วงเวลาเฉลียหลังการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมอง
ครังที 1 และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมอง ครังที 2 ( ก่อนและหลังได้รับยาละลายลิ มเลื อด ) คือ 23.4 ชัวโมง
( 22.6 – 24.2 ชัวโมง )
ลักษณะของภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมอง ครังที 1 พบผิดปกติจาํ นวน 54 ราย (ร้อยละ 64.3) โดย
ลักษณะความผิดปกติจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมอง ครังที 1 Obscuration of the lentiform nucleus พบใน
ทุกรายทีมีความผิดปกติ รองลงมา คือ Loss of the insular ribbon , Parenchymal hypodensity และ Hemispheric
sulcul effacement ตามลําดับ โดยในผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่พบลักษณะความผิดปกติมากกว่า 1 แห่ ง มีเพียง 4 ราย
( ร้อยละ 4.8 ) ทีพบความผิดปกติแห่ งเดี ยว สําหรับลักษณะของภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองครังที 2 พบ
ผิดปกติ จํานวน 68 ราย (ร้อยละ 81.0) โดยพบลักษณะความผิดปกติ obscuration of the lentiform nucleus
ตามด้วย Loss of the insular ribbon, Parenchymal hypodensity และ Hemispheric sulcul effacement เหมือน
การตรวจในครังแรก รายละเอียดของลักษณะผิดปกติทีพบจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ครังที 1 และ 2 แสดง
ดังตาราง 3 ด้านล่าง
ผูป้ ่ วย จํานวน 14 ราย ไม่พบลักษณะความผิดปกติในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมอง ครังที 1 แต่พบ
ความผิดปกติในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมอง ครังที 2 โดยพบความผิดปกติ Parenchymal hypodensity มาก
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ทีสุ ด (13 จาก 14 ราย) รองลงมา คือ Obscuration of the lentiform nucleus, Hemispheric sulcul effacement และ
Loss of the insular ribbon ตามลําดับ
นอกจากนี ยังพบเลื อดออกบริ เวณที สมองขาดเลื อด (hemorrhagic transformation) ในภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ สมอง ครังที 2 จํานวน 11 ราย (ร้อยละ 13.1)
ตาราง 3 ลักษณะผิดปกติทีพบจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองครังที 1 และ 2 (ก่อนและหลังได้รับยาละลายลิมเลือด)
ลักษณะผิดปกติทพบจากภาพเอกซเรย์
ี
คอมพิวเตอร์
สมอง
Obscuration of the lentiform nucleus
Loss of the insular ribbon
Parenchymal hypodensity
Hemispheric sulcal effacement
Hyperdense middle cerebral artery
MCA dot sign

ครังที 1
ราย (ร้ อยละ)
54 (64.3)
50 (59.5)
28 (33.3)
13 (15.5)
7 (8.3)
3 (3.6)

ครังที 2
ราย (ร้ อยละ)
62 (73.8)
56 (66.7)
54 (64.3)
44 (52.4)
3 (3.6)
3 (3.6)

วิจารณ์
จากการศึ กษานี พบว่า โรคสมองขาดเลื อดเฉี ยบพลันพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิ ง และพบอัตรา
การเกิ ดโรคสู งในกลุ่ ม ผูส้ ู งอายุม ากกว่า 60 ปี ขึ นไป สอดคล้องกับ รายงานของกรมควบคุ มโรคกระทรวง
สาธารณสุ ข 10 เนืองจากเพศชายมีปัจจัยเสี ยงต่อการเกิดโรคสู งกว่าเพศหญิง เช่น การสู บบุหรี การดืมสุ รา รวมทัง
ผูส้ ู งอายุมีปัจจัยเสี ยงต่อการเกิดโรคมากขึน เช่น ภาวะความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน อาการสําคัญทางคลินิกทีพบ
ส่ วนใหญ่ คือ แขน / ขาอ่อนแรงด้านใดด้านหนึ ง พูดไม่ชดั หรื อไม่พูด ปากเบียว ข้อมูลดังกล่าวสามารถนํามา
ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ตงแต่
ั แรกเริ ม และนําไปควบคุมปั จจัยเสี ยงในการเกิดโรคได้ในอนาคต
การศึกษาของ Tomura et al.8 เป็ นการศึกษาแรกทีพบลักษณะ Obscuration of the lentiform nucleus พบ
ได้ใน 1 ชัวโมงหลังเกิ ดภาวะสมองขาดเลื อด เนื องจาก lentiform nucleus เป็ นบริ เวณทีไวต่อการเกิ ดสมอง
ขาดเลือดเพราะเป็ นบริ เวณทีอยูล่ ึกทีเส้นเลือด lenticulostriate artery ( แขนงส่ วนต้นของ middle cerebral artery MCA) เข้าไปเลียง 12
การศึกษาของ Truwit et al.7 อธิ บายลักษณะ Loss of the insular ribbon ว่าเป็ นลักษณะทีพบในระยะ
เริ มแรกของผูป้ ่ วยสมองขาดเลือดเฉี ยบพลันเช่นกัน เนืองจากบริ เวณ insular cortex เลียงโดยแขนงของ MCA เป็ น
บริ เวณที จะมี เส้นเลื อดรอบข้าง (collateral flow) มาเลี ยงน้อยกว่า cerebral cortex บริ เวณอื นๆ เมื อเกิ ด
การขาดเลือด เนืองจากเป็ นตําแหน่งทีอยูไ่ กลจาก collateral flow มากทีสุ ด
ลักษณะ Hyperdense MCA และ MCA dot sign เป็ น indirect sign ของสมองขาดเลือด แสดงถึง ลิมเลือด
อุดตัน MCA อุบตั ิการณ์ ของการพบลักษณะ Hyperdense MCA นันแตกต่างกันมากระหว่างร้ อยละ1-50 9
ซึ งอุบตั ิการณ์ ทีแตกต่างกันนี น่าจะเกิ ดจากคุณภาพของภาพ และslice thickness ของภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
การศึกษาของ Barber et al.6 พบว่า MCA dot sign น่าจะแสดงถึงการอุดตันเส้นเลือดจาก emboli มากกว่าภาวะ
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atherosclerosis เนืองจากเป็ นเส้นเลือดขนาดเล็ก และพบว่า MCA dot sign มีความสัมพันธ์กบั การพยากรณ์โรค
ทีดีกว่า Hyperdense MCA
สํา หรั บ การศึ ก ษานี ลัก ษณะผิด ปกติ ข องภาพเอกซเรย์ค อมพิ ว เตอร์ ส มองของผูป้ ่ วยสมองขาดเลื อ ด
เฉี ยบพลันในระยะเริ มแรก (ก่อนได้รับยาละลายลิมเลือด) ลักษณะทีพบมากทีสุ ด คือ Obscuration of the lentiform
nucleus ร้อยละ 64.3 พบน้อยกว่าการศึกษาของ Tomura et al.5,8 และTruwit et al.5,7 ทีพบร้อยละ 82 ลักษณะที
พบรองลงมา คือ Loss of the insular ribbon ร้อยละ 59.5 พบน้อยกว่าการศึกษาของ Truwit et al.5,7 ทีพบ
ร้ อยละ 77 เช่ นกัน การพบลัก ษณะทัง 2 แบบน้อยกว่า การศึ ก ษาอื น อาจเนื องจากการศึ กษานี ไม่เลื อกกลุ่ ม
การศึกษาจําเพาะต่อแขนงเส้นเลือด ต่างจากการศึกษาของ Truwit et al.7 ทีศึกษาเฉพาะในผูป้ ่ วยสมองขาดเลือด
แขนง MCA เท่านัน
การพบลัก ษณะผิ ด ปกติ Parenchymal hypodensity ร้ อ ยละ 33.3 ใกล้ เ คี ย งกั บ การศึ ก ษาของ
Tomura et al.5,8 พบร้อยละ 30 และ Patel et al.5 พบร้อยละ 27 จากการศึกษาพบลักษณะ Hemispheric sulcal
effacement ร้อยละ 15.5 ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Patel et al.5 ทีพบร้อยละ 14
ลักษณะผิดปกติต่างๆ ทีพบจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองดังกล่าว สอดคล้องกับกลไกการเกิดภาวะ
สมองขาดเลือดเฉียบพลัน (pathophysiology) โดยเกิดภาวะสมองบวมหลังจากเกิดภาวะสมองขาดเลือดเฉี ยบพลัน
จนมีเลื อดไปเลี ยงสมองบริ เวณนันตํากว่าระดับวิกฤต คือน้อยกว่า 10-15 ml/100 g/min11 จะเกิ ดการสู ญเสี ย
กระแสไฟฟ้ าในเซลล์ (electrical activity) และ กระบวนการ ion pumps ของผนังเซลล์ ทําให้นาภายนอกเซลล์
ํ
เข้า
สู่ ภายในเซลล์ จนเกิดภาวะ cytotoxic edema9,11 การเกิดการบวมนี สัมพันธ์กบั ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ของผูป้ ่ วย กล่าวคือ การเพิมขึนของนําในเนื อเยือทําให้บริ เวณทีสมองขาดเลือดนันมี density ลดลง และรอยต่อ
ระหว่าง gray-white matter ไม่ชดั เจน9,11 จึงพบลักษณะ Obscuration of the lentiform nucleus, Loss of the insular
ribbon และ Parenchymal hypodensity ดังกล่าว ส่ วนลักษณะ Hemispheric sulcal effacement นันเกิ ดจาก
การขาดเลือดของสมองชัน cortex จนมีการบวมเกิดขึน และกดเบียด sulci ทําให้ sulci แบนลง9
ผูป้ ่ วยสมองขาดเลื อดเฉี ยบพลันสามารถพบลักษณะเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองในระยะเริ มแรกปกติได้
นัน เนื องจากบริ เวณทีสมองขาดเลือดยังมีปริ มาณเลือดไปเลี ยงสู งกว่าระดับวิกฤต จึงยังไม่เกิดภาวะสมองบวม
ทําให้ไม่พบลักษณะเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองทีผิดปกติ การพบลักษณะเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองปกติใน
ระยะเริ มแรกนีมีแนวโน้มว่าเซลล์ทีขาดเลือดอาจจะกลับมาทํางานได้ 11
จากการศึกษานี พบว่า ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองของผูป้ ่ วยสมองขาดเลื อดเฉี ยบพลันในครังที 1
(ก่ อนได้รับยาละลายลิ มเลื อด) พบปกติ จํานวน 30 ราย ต่อมาพบว่า 14 ราย พบลัก ษณะผิดปกติเมื อได้รับ
การตรวจซําในอีก 24 ชัวโมงต่อมา (ครังที 2- หลังได้รับยาละลายลิ มเลื อด) แสดงให้เห็ นว่าลักษณะทีพบจาก
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมอง ในผูป้ ่ วยโรคสมองขาดเลือดขึนอยูก่ บั เวลาทีได้รับการตรวจหลังจากเกิดอาการ โดย
อาจไม่พบความผิดปกติในระยะเริ มแรกได้ ดังนัน จึ งมี ความจําเป็ นต้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองซํา
ทีเวลา 24 ชัวโมงต่อมา เพือประเมินตําแหน่ง และความกว้างของบริ เวณทีสมองขาดเลือด ซึ งมักเห็ นไม่ชดั ใน
ระยะเริ มแรก รวมทังประเมิ นการเกิ ดภาวะเลื อดออกบริ เวณทีสมองขาดเลื อด (hemorrhagic transformation)
เพือเป็ นประโยชน์ในการพิจารณาให้การรักษาภายหลัง 24 ชัวโมง
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สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ลัก ษณะภาพเอกซเรย์ค อมพิ ว เตอร์ ส มองของผูป้ ่ วยสมองขาดเลื อดเฉี ย บพลันในระยะเริ มแรก พบ
Obscuration of the lentiform nucleus มากทีสุ ด รองลงมา คือ Loss of the insular ribbon, Parenchymal
hypodensity และ Hemispheric sulcul effacement ตามลําดับ สําหรับผูป้ ่ วยทีไม่พบภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
สมองผิดปกติในครังแรก จะพบ Parenchymal hypodensity มากทีสุ ดในการตรวจครังที 2 หลังได้รับยาละลายลิม
เลือด (24 ชัวโมงถัดมา) รองลงมา คือ Obscuration of the lentiform nucleus, Hemispheric sulcul effacement และ
Loss of the insular ribbon ตามลําดับ
การศึกษานี ยังมีขอ้ จํากัด คื อ มี จาํ นวนผูป้ ่ วยที ศึกษาจํานวนน้อย ไม่สามารถวิเคราะห์ ปัจจัยที มีผลต่อ
การเกิดความผิดปกติของลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองแยกกลุ่มได้ ทังนี หลังจากเริ มมีการพัฒนาระบบ
ทางด่ ว นโรคหลอดเลื อ ดสมอง และมี จ ํา นวนผู ้ป่ วยมากขึ น อาจนํา ข้อ มู ล ทางคลิ นิ ก มาวิ เ คราะห์ ร่ ว มกับ
ภาพผิด ปกติ ที พบจากเอกซเรย์ค อมพิ ว เตอร์ ส มองได้ เพื อนํา ไปใช้ใ นการดู แ ลรั ก ษาและพยากรณ์ โ รคได้
ตังแต่แรกเริ มต่อไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร และแพทย์หญิงจรรยา
ชัยศิริรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานรังสี วิทยา ทีสนับสนุ นการทําวิจยั ฉบับนี แพทย์หญิงดรุ ณี พุทธารี ทีให้คาํ ปรึ กษา
ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล และจัดทํานิ พนธ์ ต้นฉบับ เจ้าหน้า ที ระบบทางด่ วนโรคหลอดเลื อดสมอง เจ้าหน้า ที
เวชระเบี ยน และเจ้าหน้าที ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลกําแพงเพชร ที ให้ความช่ วยเหลื อและ
อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจนประสบความสําเร็ จลุล่วง
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การพัฒนารู ปแบบการปรับเปลียนพฤติกรรมของเยาวชนผู้เสพยาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ์
Developing of Interventions program for Adolescent Substance use behavior change
in Phetchaboon Province
ดวงดาว ศรี ยากูล, พ.บ.*
กรรณิ การ์ สุจริ ตจันทร์ , วท.บ.**
สมยศ แสวงสุข,พย.บ.***

Abstract
This action research revealed the Intervention Program in school for adolescent substance use behavior
change. The 3 Principles of this program are 1) Patient-centered care 2) Life’s assets 3) Stage of Change. This
study conducted 64 from 250 students who have history of substance use in 3 months ago by Cohen’s power
table. Preventing drop out persons, 80 students participate in this program. Remaining 69 students completely
participated all of 2 phases program. The first phase is the Thanyarak institute new standard’s behavior change
Camping and the second phase is the continuing sessions in 6 months. Main technical in program are
Motivation interview technique, Educational program, Develop Self-management competency and Promoting
in Life’s assets.
Result : We found that drug relapsing rate is 5.79. There were strong positive correlations (P < 0.01) among
pre- and post-therapy in all of 3 parameters: Decrease in drug use, Increase Life’s assets and Increase Stage of
changing behavior.
Conclusion : These results show that this is the effectiveness program must have the main 4 characteristics
such as 1) Patient focus 2) School-based care 3) Multi-intervention program with Multidisciplinary team
4) Concealed their Information both clients and families. More work is needed to further clarify the effects of
this interventions in the different type of school and other study in the high risks group changing program for
prevention.

Key words : Behavior change program, Adolescent, Drug abuse
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ เพือพัฒนารู ปแบบการปรับเปลียนพฤติกรรมเยาวชนผูเ้ สพ ยาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นเยาวชนในสถานศึกษา จํานวน 250 คน โดยใช้ตารางสําเร็ จรู ป
ของโคเฮน (Cohen,1988) ได้กลุ่มตัวอย่าง 64 ราย ได้คดั กรองกลุ่มตัวอย่างเพิมเพือป้ องกันการออกจากการวิจยั
ก่อนการยุติ (Drop out) จนได้กลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วม 80 ราย ในการวิจยั ครังนี มีกลุ่มตัวอย่างออกจากโปรแกรม
11 ราย จึงเหลื อกลุ่มตัวอย่าง 69 ราย การดูแลใช้ผปู้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางตามหลักเวชศาสตร์ ครอบครัว แนวคิด
ต้นทุนชี วิต และขันการเปลี ยนแปลงพฤติกรรม (Stage of change) แบ่งโปรแกรมการปรับเปลี ยนพฤติกรรม
เป็ น 2 ระยะ ระยะที 1 การเข้าค่ายปรับเปลี ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานใหม่ 8 คืน 9 วันหลักสู ตรของสถาบัน
ธัญญารักษ์ ระยะที 2 การติดตามต่อเนืองในสถานศึกษาทุก 2 สัปดาห์ เป็ นเวลา 6 เดือน ใช้เทคนิคการเสริ มสร้าง
แรงจูงใจ (Motivation interview) การให้องค์ความรู้เพือเลิ กใช้ยาเสพติด การฝึ กทักษะการจัดการตนเอง และ
การเสริ มสร้างต้นทุนชีวติ
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า อั ต ราการเสพยาเสพติ ด ลดลงอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที ระดั บ 0.01
มี ตน้ ทุ นชี วิตเพิมขึ นอย่า งมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01 มี ขนการเปลี
ั
ยนแปลงพฤติ ก รรมเพิ มขึ น อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01 และมี อตั ราการเสพซํา ร้ อยละ 5.79 ผลลัพธ์ ทีได้จากการวิจยั ครังนี พบว่า
รู ปแบบโปรแกรมทีได้ผลจําเป็ นต้องมีคุณลักษณะ ดังนี มีการติดตามดูแลเฉพาะราย ใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน
การดูแล มี กิจกรรมที หลากหลายโดยที มสหวิชาชี พ และอาศัยภาคี เครื อข่ายและการรั กษาความลับ สําหรั บ
โอกาสพัฒนาต่อไป คือ การขยายผลสู่ สถานศึกษาอืนในบริ บททีแตกต่าง และควรศึกษาการดูแลรายบุคคล และ
ครอบครัวในกลุ่มเสี ยงสู ง เพือเพิมประสิ ทธิ ผลการดูแลมากขึน
คําสํ าคัญ : การปรับเปลียนพฤติกรรม เยาวชน ยาเสพติด

บทนํา
วัยรุ่ นเป็ นวัยทีมีการเปลียนแปลงเกิดขึนหลายด้าน ทําให้ตอ้ งมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็ น
วัยทีมีโอกาสเกิดปั ญหาได้มาก การปรับตัวได้สําเร็ จจะช่วยให้วยั รุ่ นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพทีดี ซึ งจะเป็ น
พืนฐานสําคัญของการดําเนิ นชี วิตต่อไป การเรี ยนรู ้ พฒั นาการวัยรุ่ นจึงมีประโยชน์ทงต่
ั อการส่ งเสริ มให้วยั รุ่ น
เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทีมีสุขภาพดี ทงทางร่
ั
างกายจิตใจสังคม และช่ วยป้ องกันปั ญหาต่างๆในวัยรุ่ น เช่ น ปั ญหา
ทางเพศ ปั ญหาความรุ นแรง หรื อปั ญหาการใช้สารเสพติด ตามธรรมชาติของวัยรุ่ นจะมีความอยากรู ้อยากเห็ น
อยากลองมาก ถ้า ขาดการยับ ยังชังใจด้วยการที อยู่ใ นกลุ่ ม ที ใช้ส ารเสพติ ดหรื อเพือนใช้ส ารเสพติ ด จะมี
การชักชวนให้ใช้ร่วมกันบางคนไม่กล้าปฏิเสธเพือน บางคนใช้เพือให้เหมือนเพือนๆ เมือลองแล้วเกิดความพอใจ
ก็จะติดได้ง่าย 1 ปั จจุบนั ปั ญหายาเสพติดของประเทศไทยทวีความรุ นแรงเพิมขึน ทังจํานวนของคดี ยาเสพติด
ทีมีแนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนื องจาก 8,480 คดี ในปี 2551 เป็ น 13,834 คดี ในปี 2555 2 จากสถิติ ปี 2547
มี ผู เ ข า รั บ การฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด จํ า นวน 17,982 คน ต อ มาในป พ.ศ. 2550 จํ า นวนผู เ ข า รั บ
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การบําบัดฟนฟู เพิ่มขึ้นเปน 48,895 คน และมีจํานวนเพิ่มขึ้น 176,066 คน ในป พ.ศ.2555 เทากับเพิ่มขึ้นถึง
10 เทาในเวลาไมถึง 10 ป สิ่งที่นาสังเกต คือ ในจํานวนผูเขารับการบําบัดฟนฟู ดังกลาวมีอายุตํ่ากวา 18 ป ถึงรอยละ 103
การบําบัดในปัจจุบนั มีแนวทางหลัก 2 แนวทาง คือ หลักสู ตรค่ายมาตรฐานใหม่ของสถาบันธัญญารักษ์4
จัดขึนสําหรับผูเ้ สพยาเสพติดทีอายุ 18 ปี ขึนไป และกลุ่มบังคับบําบัดสําหรับการบําบัดในวัยรุ่ น พบว่า มีอยู่ 2 วิธี
คือ การบําบัดด้วยค่ายเยาวชนต้นกล้า และการใช้จิตสังคมบําบัดในสถานศึกษา โปรแกรมการบําบัดค่ายเยาวชน
ต้นกล้า มีจุดเด่น คือ การปรับทัศนคติ การให้องค์ความรู้ถึงอันตรายจากการใช้สารเสพติด การสอนเทคนิ ค
ต่างๆ ทีจําเป็ นในการเลิ กสารเสพติด ส่ วนจิ ตสังคมบําบัด จะดําเนิ นงานในสถานศึกษา จุดเน้น คือ การปรับ
ทัศนคติ และการเสริ มสร้างทักษะในการเลิกยาเสพติด ใช้กิจกรรมการติดตามต่อเนื อง 2 ครัง/เดือน ซึ งทัง 2 วิธี
ยังขาดการนําเอาครอบครัว และชุมชนมาร่ วมในการดูแล
จากการศึ ก ษา ปั จ จัย ที กํา หนดหรื อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สุ ข ภาพของบุ ค คล (Health determinants) พบว่า
ครอบครัว เพือน และสถานศึกษา มีความสําคัญต่อเยาวชนผูเ้ ข้ารับการบําบัด การรักษาทางการแพทย์ และ
การให้คาํ ปรึ กษาในระยะฟื นฟูสภาพทังกายและจิตใจ ป้ องกันการกลับไปเสพซํา คือ กลวิธีแทรกแซงนิสัย และ
แนวคิดโดยเป็ นการจัดการทังรายบุคคล และรายกลุ่ม ทังครอบครัวรวมถึงสิ งแวดล้อม ซึ งอาศัยการมีส่วนร่ วม
ของชุ ม ชนเข้ า มาสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ อย่ า งแท้ จ ริ ง 5 ผู้วิ จ ัย จึ ง สนใจศึ ก ษาการพัฒ นารู ปแบบ
การปรับเปลียนพฤติกรรมเยาวชนผูเ้ สพยาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ์
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.วัตถุประสงค์ หลัก
พัฒ นารู ปแบบการปรั บ เปลี ยนพฤติ ก รรมของเยาวชนผู้เ สพยาเสพติ ด ในจัง หวัด เพชรบู ร ณ์
2.วัตถุประสงค์ เฉพาะ
2.1 เพือเปรี ยบเทียบร้ อยละผลตรวจสารเสพติดในปั สสาวะระหว่างก่อนและหลังพัฒนารู ปแบบการ
ปรับเปลียนพฤติกรรมของเยาวชนผูเ้ สพยาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 เดือน
2.2 เพือประเมินการเปลียนแปลงพฤติกรรม (Stage of change) หลังพัฒนารู ปแบบการปรับเปลียน
พฤติกรรมของเยาวชนผูเ้ สพยาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ขันที 5 ในช่วงเวลา 6 เดือน เพิมขึน
2.3 เพือศึกษาอัตราการกลับเสพซําภายหลังสิ นสุ ดการพัฒนารู ปแบบการปรับเปลี ยนพฤติกรรมของ
เยาวชนผูเ้ สพยาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-ประวัติการใช้สารเสพติด
-ระยะการสัมผัสสารเสพติด

ปัจจัยในสถานศึกษา/ในชุมชน
-ผูน้ าํ สถานศึกษา/ผูน้ าํ ชุมชน
-ครู /เพือน
-ผูน้ าํ ชุมชน/ผูป้ กครอง
-กฎระเบียบสถานศึกษา
-กิจกรรมในสถานศึกษา

กระบวนการบําบัด
-ค่ายปรับเปลียนพฤติกรรม 8 คืน 9 วัน
(ของสถาบันธัญญารักษ์)
-พบปะครอบครัว (ในค่าย 1 ครัง)
-ติดตามดูแล 2 สัปดาห์/ครัง 12 เดือน
-ติดตามเยียมบ้าน 2 ครัง (กรณี มีปัญหา
ซําซ้อน)
-การเฝ้ าระวังในสถานศึกษา
-การให้คาํ ปรึ กษารายบุคคล/ครอบครัว
ผลลัพธ์
-เสพซําลดลง
-ต้นทุนชีวติ เพิมขึน
-Stage of change ขันที 5 เพิมขึน

วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ เพือพัฒนารู ปแบบการปรับเปลียนพฤติกรรมของเยาวชนผูเ้ สพ
ยาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตังแต่เดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2558
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร เป็ นเยาวชนในสถานศึกษา จํานวน 250 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ เป็ นเยาวชนในสถานศึกษาทีมีพฤติกรรมการยาเสพติดประเภทยาบ้า และกัญชา
ในช่ วง 3 เดือน ทีผ่านมาของการเริ มต้นทําการวิจยั ตังแต่เดื อนมกราคม – กรกฎาคม 2558 จํานวน 250 ราย
คํานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็ จรู ปของโคเฮน (Cohen,1988) กําหนดให้ค่า effect size เท่ากับ 0.5 ค่า
Power เท่ากับ 0.8 และค่าอัลฟา เท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 64 คน จึงคัดกรองกลุ่มตัวอย่างเข้า 80 คน เพือ
ป้ องกันการออกจากการวิจยั ก่อนการยุติ (Drop out) ในการวิจยั ครังนี มี ผูเ้ สพยาเสพติ ด ที มาตามนัดไม่ครบ
โปรแกรม 11 คน เหลือกลุ่มตัวอย่าง 69 คน
ขันดําเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิจยั ดังนี
1. คัดกรองและวินิจฉัยเยาวชนในสถานศึกษาทีตรวจพบสารเสพติดในปั สสาวะ นําเยาวชนเข้าบําบัดใน
ค่ายปรั บเปลี ยนพฤติกรรม ตามหลักสู ตรค่ายมาตรฐานใหม่ ณ ไร่ ศรี วรรณ ตําบลนายม อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่ วม

»‚·Õè 21 ©ºÑº·Õè 2 ¡Ã¡®Ò¤Á – ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2560

ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

2. เตรี ยมทีมวิทยากร เพือกําหนดรู ปแบบการจัดค่ายปรับเปลียนพฤติกรรม ตามหลักสู ตรค่ายปรับเปลียน
พฤติกรรมมาตรฐานใหม่ จํานวน 10 ราย
3. จัดอบรมค่ายปรับเปลียนพฤติกรรม โดยใช้คู่มือวิทยากรค่ายปรับเปลียนพฤติกรรมมาตรฐานใหม่ ซึ ง
เป็ นไปตามประกาศ คสช.ที 108/2557 หลักสู ตร 8 คืน 9 วัน
4. ดําเนินการติดตาม โดยโปรแกรมการปรับเปลียนพฤติกรรมทีพัฒนาขึน จํานวน 12 ครัง เดือนละ 2 ครัง
ในระยะเวลา 6 เดือน ดังนี
4.1 ตรวจปั ส สาวะหาสารเสพติ ด โดยเก็ บ ข้อ มู ล ครั งแรกที เริ มต้น การวิ จ ัย และติ ด ตามนัด ตรวจที
สถานศึกษา ทุก 2 สัปดาห์ เป็ นเวลา 6 เดือน และนําผลปั สสาวะครังแรกทีเริ มต้นการวิจยั และครังที 6 มาคํานวณ
ค่าเป็ นร้อยละ
4.2 ประเมิ น ขั้ น การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม (Stage of Change) ประกอบด ว ย 5 ขั้ น ได แ ก
1) ขั้นไมสนใจปญหา (Precontemplation) 2) ขั้นลังเลใจ (Contemplation) 3) ขั้นตัดสินใจ (Preparation) 4) ขั้นลง
มือปฏิบัติ (Action) 5) ขั้นกระทําตอเนื่อง (Maintenance) และ 6) ขั้นการกลับไปมีปญหาซํ้า (Relapse) โดยเก็บ
ขอมูลทั้งขั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกิจกรรมทําใบงานเพื่อทดสอบทัศนคติและการจัดการตนเอง ในการ
ติ ด ตามนี้ อ าศั ย การสั ม ภาษณ เ พื่ อ เสริ ม แรงจู ง ใจเป น สํ า คั ญ ตั้ ง แต ค รั้ ง แรกก อ นเข า โปรแกรมและหลั ง สิ้ น สุ ด
โปรแกรม 6 เดือน
4.3 สํารวจต้นทุนชีวติ 5 ด้าน ได้แก่ พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังปั ญญา พลังเพือนและกิจกรรม และ
พลังชุมชน โดยเก็บข้อมูลก่อนเข้าโปรแกรม และหลังสิ นสุ ดโปรแกรม 6 เดือน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
1. เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลทัวไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประวัติการใช้สารเสพติด และระยะการ
สัมผัสสาร
1.2 ผลการตรวจสารเสพติดในปั สสาวะ โดยใช้ชุดทดสอบสารเสพติดยาบ้า /เมทแอมเฟตามีน
(Methamphetamine Test) และชุดทดสอบสารเสพติดกัญชา (Tetrahydro cannabinol Test : THC)
1.3 แบบคัดกรองและส่ งต่อผูป้ ่ วยทีใช้ยา และสารเสพติดเพือรับการบําบัดรักษาของกระทรวง
สาธารณสุ ข (บคก.กสธ.) V2
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย
2.1 แบบประเมินขันการเปลียนแปลงพฤติกรรม (Stage of Change) ประกอบด้วย
1) ขันไม่ ส นใจปั ญ หา (Precontemplation) 2) ขันลัง เลใจ (Contemplation) 3) ขันตัด สิ น ใจ (Preparation)
4) ขันลงมือปฏิบตั ิ (Action) 5) ขันกระทําต่อเนือง (Maintenance) 6) ขันการกลับไปมีปัญหาซํา (Relapse)
2.2 แบบสํารวจต้นทุนชี วิต ประกอบด้วย พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปั ญญา พลัง
เพือนและกิจกรรม และพลังชุมชน
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิ จ ัย นํา ข้อ มู ล ที ได้ม าตรวจสอบความครบถ้ว นถู ก ต้อ ง และวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดังนี
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ข้อมูลประสบการณ์การใช้สารเสพติด และ
ระยะการสัมผัสสารเสพติด โดยใช้สถิติแสดงค่าร้อยละ ความเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ผลการตรวจสารเสพติดในปั สสาวะโดยใช้สถิติแสดงค่าร้อยละ
3. วิเคราะห์ผลต้นทุนชีวติ โดยใช้สถิติ Paired t-test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที 0.05
ั
ยนแปลงพฤติกรรม (Stage of Change) โดยใช้สถิติ Chi-Square
4. วิเคราะห์ขนการเปลี
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทัวไปของเยาวชนผูเ้ สพยาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็ นเพศชาย ร้อยละ 97.1 และเป็ นเพศ
หญิง ร้อยละ 2.9 อายุตากว่
ํ า 18 ปี ร้อยละ 36.2 รองลงมาอายุ 18 – 20 ปี ร้อยละ 34.8 และน้อยสุ ด คือ อายุ
มากกว่า 20 ปี ร้อยละ 29.0 ระดับการศึกษา ปวช. ร้อยละ 68.1 และปวส. ร้อยละ 31.9 (ตาราง 1)
ตาราง 1 แสดงข้ อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่ าง ( n = 69 )
ข้ อมูลทัวไป
เพศ
- ชาย
- หญิง

จํานวน

ร้ อยละ

67
2

97.1
2.9

25
24

36.2
34.8

20

29.0

47
22

68.1
31.9

อายุ
- ตํากว่า 18 ปี
- 18 – 20 ปี
- มากกว่า 20 ปี
ระดับการศึกษา
- ปวช.
- ปวส.

2. เยาวชนผู  เ สพยาเสพติ ด ในจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ ใช ส ารเสพติ ด ประเภทกั ญ ชา มากสุ ด ร อ ยละ 84.1
รองลงมา คือ ยาบา และกัญชา รอยละ 11.6 นอยสุด คือ ยาบา รอยละ 4.3 มีระยะของการสัมผัสสารเสพติด
มากสุด คือ นอยกวา 1 ป รอยละ 74.0 รองลงมา คือ 1 – 5 ป รอยละ 24.6 และนอยสุด คือ มากกวา 5 ป
รอยละ 1.4 (ตาราง 2)
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ตาราง 2 ข้ อมูลการการใช้ สารเสพติด และระยะเวลาการสัมผัสสารเสพติด (n=69)
ข้ อมูลการการใช้ สารเสพติด
ประเภทสารเสพติดทีใช้
- ยาบ้า
- กัญชา
- ยาบ้าและกัญชา
ระยะการสัมผัสสารเสพติด
- น้อยกว่า 1 ปี
- 1 – 5 ปี
- มากกว่า 5 ปี

จํานวน

ร้ อยละ

3
58
8

4.3
84.1
11.6

51
17
1

74.0
24.6
1.4

3. ต้นทุนชี วิตรวมก่อนพัฒนาโปรแกรม มีค่าเฉลีย 55.82 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน 10.3และหลังพัฒนา
โปรแกรม มีค่าเฉลี ย 65.94 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน 12.52 เมือเปรี ยบเทียบก่อนและหลังพัฒนาโปรแกรม
(ตาราง 3)3)
คะแนนต้นทุนชีวติ รวมหลังพัฒนาโปรแกรมเพิมขึน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (ตารางที
ตาราง 3 เปรียบเทียบต้ นทุนชีวติ ก่ อนและหลังการพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลียนพฤติกรรมของเยาวชน
ผู้เสพยาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ์ (n=69)
ต้ นทุนชีวติ

S.D.

ก่อนพัฒนาโปรแกรม

55.82

10.37

หลังพัฒนาโปรแกรม

65.94

12.52

t

Sig.(2-tailed)

7.96

0.000***

*** = p<0.001

4. ขันการเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรม พบว่า ภายหลัง การพัฒนาโปรแกรม เยาวชนผูเ้ สพยาเสพติ ดมี
การเปลี ยนพฤติกรรมดี ขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที ระดับ 0.01 โดยก่อนเข้าโปรแกรมขันการเปลี ยนแปลง
พฤติกรรม (Stage of change) ในขันที 1 ถึง 3 พบร้อยละ 52.2, 23.2, 24.6 และไม่พบในขันที 4 ถึง 6 ภายหลัง
สิ นสุ ดโปรแกรม ไม่พบในขันที 1 พบขันที 2,3,4,5 ร้อยละ 0.3,4.3,14.5,71.0 และพบขันที 6 คือ กลับเสพซํา
ร้อยละ 5.8 (ตาราง 4)
ตาราง 4 เปรียบเทียบการเปลียนแปลงพฤติกรรม (Stage of change) ระหว่ างก่ อนและหลังสินสุ ดโปรแกรมพัฒนารู ปแบบ
การปรับเปลียนพฤติกรรมของเยาวชนผู้เสพยาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ์ (n=69)
ขันการเปลียนแปลงพฤติกรรม
(Stage of change)
ขันที1
ขันที2
ขันที3
ขันที4
ขันที5
ขันที6
** = p<0.01

ก่ อนเข้ าโปรแกรม
จํานวน
ร้ อยละ
36
52.2
16
23.2
17
24.6
0
0
0
0
0
0

หลังสินสุ ดโปรแกรม
จํานวน
ร้ อยละ
0
0
3
4.3
3
4.3
10
14.5
49
71.0
4
5.8

Fisher s
Exact test
19.34

P-value
.001**
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5. ผลการตรวจสารเสพติดในปสสาวะ พบวา ภายหลังการพัฒนาโปรแกรม ผลการตรวจปสสาวะเปนลบ
เพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลตรวจปสสาวะเปนผลลบ (Negative) รอยละ 66.7 ผลบวก
(Positive) รอยละ 33.3 และหลังสิ้นสุดโปรแกรมเปนผลลบ (Negative) รอยละ 79.7 เปนผลบวก (Positive)
รอยละ 20.3 (ตาราง 5)
ตาราง 5 เปรียบเทียบอัตราการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะระหว่ างก่ อนและหลังพัฒนาโปรแกรม (n=69)
ก่ อนเข้ าโปรแกรม
หลังสินสุ ดโปรแกรม
Fisher s
ผลตรวจปัสสาวะ
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ Exact test
ผลลบ (Negative)
46
66.7
55
79.7
7.19
ผลบวก (Positive)
23
33.3
14
20.3
** P< 0.01

P-value
0.010**

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัย การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนผูเสพยาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ
ที่พัฒนาขึ้น เปนรูปแบบที่บูรณาการกับหนวยงานหลักที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีทีมดําเนินงานประกอบดวย ตํารวจ
ทหาร เจ า หน า ปกครอง ครู ครอบครั ว แกนนํ า ชุ ม ชน และที ม สุ ข ภาพ ประกอบด ว ย แพทย พยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุข โดยอาศัยนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดแบบบูรณาการจนเกิดผลลัพธในการพัฒนา
รู ป แบบการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของเยาวชนผู  เ สพยาเสพติ ด ในจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ กระบวนการหลั ก คื อ
1) การวินิจฉัย และการนําเขาสูกระบวนการบําบัด สิ่งสําคัญ คือ สรางการรับรู ความตระหนัก ความสําคัญของ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และผูปกครองเขารวมรับรู 2) การเขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความสําคัญ คือ
การเรียนรูโทษภัยของสารเสพติดตอชีวะเคมีของสมอง การเรียนรูเครื่องมือที่ใชสรางพฤติกรรมใหม และการสราง
สถานะภาพ (Position) และสรางความสัมพันธระหวางผูเขารับการบําบัดกับผูดูแล 3) การติดตามตอเนื่อง รวมถึง
การสรางโอกาสพัฒนาคุณคาในตัวเอง เพื่อเขาสูการใชชีวิตในสังคมอยางมีคุณภาพ
สรุปผลการวิจัย
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนผูเสพยาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ ที่พัฒนาขึ้น โดย
ผลลัพธการวิจัย ทําใหผูเขารับการบําบัดสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได มีตนทุนชีวิตเพิ่มขึ้นและการใชสาร
เสพติดลดลง สรุปเปนแนวทางหลัก 3 กระบวนการ คือ การคัดกรองและวินิจฉัย การบําบัด และการติดตามตอเนื่อง
โดยมีลักษณะของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ
1. Patient-centered care คือ การจัดโปรแกรมเฉพาะบุคคลภายใตกรอบกฎเกณฑที่กําหนด ผูดูแลตอง
ทําความเขาใจบริบทและคนหาความตองการที่แทจริงของผูปวย มีการปรับเปลี่ยนแผนการบําบัดไดตามความ
เหมาะสม
2. Multi-intervention program คือ โปรแกรมที่ประกอบไปดวยหลายกิจกรรมทําใหเกิดการเรียนรู
เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ
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3. Integrated Multi sectorial คือ โปรแกรมทีมีผเู ้ กียวข้องหลายภาคส่ วนของกระทรวงสาธารณสุ ขและ
ภาคีเครื อข่ายอืน ๆ มาทํางานร่ วมกันเพือให้เกิดผลสัมฤทธิ
4. School-based integrated Process of Care คือ กระบวนการดูแ ลอาศัยพืนที และกฎเกณฑ์ของ
สถานศึกษา ตังแต่การค้นหากลุ่ มเสพ เพือเข้าสู่ การบําบัดดู แล การประเมินและตัดสิ นใจเข้ารั บการบําบัดโดย
เยาวชนและผูป้ กครองถูกดําเนิ นการภายใต้การรับรู ้ ร่วมกับครู ฝ่ายปกครองและใช้กฎเกณฑ์ของสถานศึกษาเป็ น
กฎเหล็กรวมถึงกระบวนการบําบัดและฟื นฟูเพือเสริ มพลังและสร้างภูมิคุม้ กันในการเข้าสู่ สังคม
ผูเ้ ข้ารั บการบํา บัดผ่านประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ จนเกิ ดพฤติ กรรมใหม่ขึน จะต้องเกิ ดการรั บรู ้ และ
ยอมรับ ทีสามารถแบ่งเป็ นมิติต่าง ๆได้ ดังนี
- มิติทางการแพทย์ มีการรับรู ้พิษภัยของสารเสพติดต่อสมองและร่ างกายในแง่ของสารเคมีทีทํา
อันตรายต่อเซลล์สมอง และกลไกการเกิ ดโรคสมองติดยา ซึ งมีผลต่อการรับรู ้ การตัดสิ นใจและการดําเนิ นชี วิต
ต่อไปในอนาคต
- มิติทางจิตใจและจิตวิญญาณ เริ มตังแต่การสร้างสัมพันธภาพทีดี สร้างความไว้วางใจต่อผูด้ ูแล
เรี ยนรู ้ ทีจะไว้วางใจต่อคนในสังคม สร้ างความอบอุ่นใจ งส่ งผลให้สามารถรับรู ้ ตวั ตนของตนเอง และเริ มเห็ น
คุณค่าของตนเอง ให้สามารถนําความสามารถและสร้างทักษะในการใช้ชีวิตเป็ นการวางรากฐานของการพัฒนา
ตนเองต่อไปได้
- มิติทางสังคม เรียนรูบทบาทของผูคนในสังคม เรียนรูถึงการพึ่งพาอาศัยกันและกันในสังคม
รับรูวา ตนเองมีสิทธิ หนาที่ที่ตองกระทําตอสังคมและเรียนรูวาสิ่งใดที่ทําแลวผูคนในสังคมใหคุณคาใหการยอมรับ
รวมถึงการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังนี
รู ปแบบการปรับเปลียนพฤติกรรมสําหรับเยาวชนผูเ้ สพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ทีได้พฒั นาขึน เป็ น
รู ปแบบทีอาศัยการบูรณาการะหว่างผูท้ ี เกี ยวข้องกับเยาวชน สถานศึ กษาเป็ นสังคมที มี อิทธิ พลหลัก โดยอาศัย
นโยบายทําให้เกิ ดการบูรณาการทุ กภาคส่ วนสามารถประสานงานสอดรั บเกิ ดการดู แลร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ
จากผลการศึกษาครังนี ยังคงต้องอาศัยการศึกษาเพิมเติม ได้แก่
1. พัฒนารู ปแบบการบําบัด และวางแผนดูแลรายบุคคล ตามวิธีการประเมินบุคลิกภาพ และเครื องมือ
ประเมินครอบครัว เพือเพิมประสิ ทธิ ผลของการดูแล
2. นํา รู ปแบบที ได้ไปทดลองปฏิ บ ตั ิในสถานศึ กษาอื น เพื อพัฒนารู ป แบบให้เหมาะสมกับบริ บ ทที
แตกต่างกัน
3.การติดตามผูผ้ า่ นการบําบัดและครอบครัว เพือการประเมินผลลัพธ์ของการบําบัดในระยะยาวเป็ นการ
พัฒนารู ปแบบการดูแลหรื อกิจกรรมทีส่ งเสริ มให้เยาวชนมีตน้ ทุนชีวติ ทีเพิมขึน
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สถานการณที่ทําใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงค ในหอผูปวยสามัญอายุรกรรม
โรงพยาบาลกําแพงเพชร
The situation and causes of adverse events in the Inpatient Medicine of
Kamphaengphet Hospital
จิราพร มณี พราย, พย.ม. (การพยาบาลผูใ้ หญ่) *
นันท์นภัส พูลเขียว,พย.บ.**
มรกต หาญกําจัดภัย, พย.บ.***
ขวัญจรี ล่องกาฬ, พย.บ.****

Abstract
Background : The occurrence of Adverse events (AEs) in hospitals is an indication of quality of care and
high risk of lawsuit. These AEs constitute a significant problem with serious consequences and a challenge for
the Inpatient Medicine of Kamphaengphet Hospital. A first step in prevention and improve patient safety is to
learn from these events and identified their causes.
Objective : To study the situation and causes of AEs in the Inpatient Medicine of Kamphaengphet Hospital.
Material and Methods : This study is based on a retrospective descriptive study. The sampling frame included
all admissions of patient over 15 years old who had a minimum stay in the Inpatient Medicine of
Kamphaengphet hospital of 24 hours, between 1 October 2013 and 30 September 2015, a random sample of
683 medical records was used. A retrospective medical records review was carried out based on the use of
3 triggers, unplanned ICU, unplanned CPR and unexpected dead. Medical records that screened positive
(n = 191) were analyzed the type of adverse event according to patient care process. The data were analyzed by
descriptive statistics and presented with tree diagram.
Result : Of 191 Medical records that screened positive, 137 (71.73%) were confirmed as an AEs. The highest
proportions of AEs identified were related to delay of the monitoring process (87.43%). Most of the AEs
(45.26%) occurred within 1 day after being admitted to the hospital. The average age of these patients was
65.1 years. Background of the patients were sepsis, cause of sepsis was pneumonia (46.71%) and urinary tract
infection (13.13%). The first time of admission MEWS score was at a good level and worsened at 6 hours
before the adverse event.
Conclusion : Should increase closed monitoring in elderly patients who present signs and symptoms of major
infection, particularly in the first 24 hours after admission. And encourage follow-up monitoring when the
patient has MEWS level greater than 3.
Keywords : Adverse Event, Modified Early Warning signs, trigger tool
* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกําแพงเพชร
** พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ อายุรกรรมหญิง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกําแพงเพชร
*** พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ อายุรกรรมหญิง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกําแพงเพชร
**** พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ อายุรกรรมหญิง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกําแพงเพชร
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บทคัดย่อ
ความเป็ นมา : การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโรงพยาบาลเป็ นข้อบ่งชี ถึงคุณภาพของการดูแลและความเสี ยง
ในการถูกฟ้ องร้อง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดงั กล่าวเป็ นปั ญหาสําคัญทีมีผลกระทบร้ายแรงและเป็ นความท้าทาย
สําหรับแผนกผูป้ ่ วยในอายุรกรรม โรงพยาบาลกําแพงเพชร ขันตอนแรกในการป้ องกันและปรั บปรุ งความ
ปลอดภัยของผูป้ ่ วยคือการเรี ยนรู ้จากเหตุการณ์และระบุสาเหตุของปั ญหาเหล่านี
วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาสถานการณ์ทีทําให้เกิดภาวะไม่พึงประสงค์ในหอผูป้ ่ วยสามัญอายุรกรรม โรงพยาบาล
กําแพงเพชร
วิธีการวิจัย : เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบศึกษาย้อนหลัง กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยทีเข้ารับการรักษาตัวในแผนก
อายุร กรรมโรงพยาบาลกํา แพงเพชรเป็ นระยะเวลา 24 ชัวโมงตังแต่ วนั ที 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2556 จนถึ ง วัน ที
30 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยสุ่ มตัวอย่างมาจํานวน 683 คน ทบทวนเวชระเบียนผูป้ ่ วยโดยใช้ตวั ส่ งสัญญาณ 3 ตัว
คือ การย้ายเข้าห้องผูป้ ่ วยหนักโดยไม่ได้วางแผน การช่วยฟื นคืนชี พโดยไม่ได้วางแผน และ ผูป้ ่ วยทีเสี ยชีวิตโดย
ไม่คาดคิด นําเวชระเบียนทีพบตัวส่ งสัญญาญจํานวน 191 ฉบับ มาวิเคราะห์หาชนิ ดของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ตามขันตอนการดูแลผูป้ ่ วย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา นําเสนอด้วยแผนภาพต้นไม้
ผลการวิจัย : เวชระเบียนทีพบตัวส่ งสัญญาณทัง 191 ฉบับ ถูกทบทวนว่าเกิ ดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 137 ราย
(ร อ ยละ 71.73) สั ด ส ว นที่ สู ง ที่ สุ ด ของการเกิ ด เหตุ ก ารณ ไ ม พึ ง ประสงค มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความล า ช า ใน
ขั้ น ตอนการเฝ า ระวั ง อาการเปลี่ ย นแปลง 167 ราย (ร อ ยละ 87.43) เหตุ ก ารณ ไ ม พึ ง ประสงค ส  ว นใหญ
(รอยละ 45.26) เกิดขึ้นภายใน 1 วันหลังรับเขานอนในโรงพยาบาล ผูปวยที่เกิดเหตุการณไมพึงประสงคมี
อายุเฉลีย 65.1 ปี ภูมิหลังของผูป้ ่ วยทีพบมากทีสุ ด คือ ภาวะติดเชื อในกระแสโลหิ ต ในจํานวนนี มาด้วยโรค
ปอดอักเสบ (ร้อยละ 46.71) และโรคติดเชือในระบบทางเดินปั สสาวะ (ร้อยละ 13.13) โดยระดับคะแนน MEWS
แรกรับอยูใ่ นระดับดี และเลวลงใน 6 ชัวโมงก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
สรุ ป : ควรเพิมการเฝ้ าระวังอย่างใกล้ชิดในผูป้ ่ วยสู งอายุ ทีมาโรงพยาบาลด้วยอาการและอาการแสดงของภาวะ
ติดเชื อที สําคัญ โดยเฉพาะใน 24 ชัวโมงแรกหลังรั บนอนในโรงพยาบาล และกระตุ น้ ให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ ตาม
แนวทางการเฝ้ าระวังเมือผูป้ ่ วยมีระดับ MEWS มากกว่า 3 ขึนไป
คําสํ าคัญ : เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยในภาวะวิกฤต ตัวส่ งสัญญาณ

ความเป็ นมา
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล เป็ นสิ งที พึงปรารถนาสําหรั บ ผูป้ ่ วย และญาติ รวมถึ ง
บุคลากรทางการแพทย์ เป็ นสิ งสําคัญทีแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพบริ การพยาบาลทีได้มาตรฐาน1 คําจํากัด
ความของความปลอดภัยของผูป้ ่ วย คือ การป้ องกันข้อผิดพลาดและผลข้างเคียงทีจะเกิดกับผูป้ ่ วยในสถานทีทีให้
การดูแลสุ ขภาพ เหตุการณ์ ทีไม่คาดคิด และไม่พึงประสงค์ทีเกิดขึนในโรงพยาบาลก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน
และสู ญเสี ยแก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัว รวมทังองค์กรด้านสุ ขภาพต้องสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายในการดูแลสุ ขภาพทีสู งขึน2
เหตุการณ์ทีไม่พึงประสงค์ทีเกิดขึนกับผูป้ ่ วยขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลเป็ นสิ งทีไม่ควรเกิดขึน แต่บางครัง
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อาจไม่สามารถหลีกเลียงได้ เนืองด้วยความซับซ้อนของเทคโนโลยีการรักษาทีมากขึน การให้บริ การสุ ขภาพแก่
ผูป้ ่ วยสู งอายุ และ/หรื อผูป้ ่ วยทีมีโรคร่ วม ทําให้ผใู้ ห้บริ การทางสุ ขภาพต้องเผชิ ญกับการตัดสิ นใจในด้านการดูแล
รักษาทียากลําบากขึน ในสองทศวรรษทีผ่านมาประเทศต่าง ๆ ทัวโลกตระหนักถึ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย ได้
พยายามหาทางป้ องกันและแก้ไขนี โดยริ เริ มโครงการต่าง ๆ เช่ น สหราชอาณาจักร ได้จดั ทําเครื องตรวจสอบ
อุณหภูมิ ความปลอดภัย ที ช่ ว ยให้ที ม งานสามารถวัดอัน ตรายและสั ดส่ วนของผูป้ ่ วยที ปลอดจากอันตรายได้
ระหว่างการทํางาน3 สหรัฐอเมริ กาจัดแคมเปญ 5 ล้านชีวติ เพือช่วยลดอันตราย หรื อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทาง
การแพทย์ให้ไ ด้ 5 ล้านครังในระยะเวลาสองปี 4 สําหรับในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุ ข องค์กรด้า น
คุ ณภาพ และสภาการพยาบาลได้ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยผูป้ ่ วยเช่ นเดี ยวกัน โดยกําหนดเป็ นเป้ าหมาย
หลักของการบริ การ สถานบริ การทุกระดับต้องมีระบบบริ หารจั ดการความเสี ยง และจัดไว้เป็ นส่ วนหนึ งของ
ระบบการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล5,6,7
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกี ยวข้องพบว่า เกิ ดเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ในโรงพยาบาลประมาณ
ร้อยละ 9-11 โดยประมาณครึ งหนึง (ร้อยละ 44-54) เป็ นเหตุการณ์ทีสามารถป้ องกันได้และประมาณร้อยละ 7-10
ของเหตุ การณ์ เป็ นอันตรายร้ ายแรงถึ งชี วิต 8,9 ผูป้ ่ วยทีเกิ ดเหตุ การณ์ ไ ม่พึงประสงค์มีวนั นอนเฉลี ยสู งขึ นเป็ น
10.7 วัน มีค่าใช้จ่ายเพิมขึนประมาณ 470,380.00 ยูโร9 สําหรับในประเทศไทย รายงานการศึกษาเหตุการณ์ ไม่
พึงประสงค์ทีเกิ ดขึ นในโรงพยาบาลมีไม่มากนัก ทีสามารถสื บค้นได้ เป็ นการศึกษานําร่ องเมือปี 2546 ทีพบว่า
มีเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์เกิ ดขึ นร้ อยละ 9.1 ของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทําให้ผปู้ ่ วยต้องนอนพัก
รักษาตัวเพิมขึนเฉลีย 9.74 วัน เป็ นเหตุการณ์ทีป้ องกันได้ร้อยละ 71.4 เกิ ดความพิการถาวรหรื อเสี ยชี วิตหรื อใช้
เวลาในการรั กษานานกว่า 1 – 2 เดื อน ร้ อยละ 3810 นอกจากนี ข้อมูล ผลการพิจารณาการจ่ายเงิ นชดเชยกรณี
ผูร้ ับบริ การได้รับความเสี ยหายทีเกิดขึนจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริ การ พบว่าในปี 2552 มีจาํ นวนคําร้อง
ทีเข้าเกณฑ์ร้อยละ 81.48 และเพิมขึนเป็ น 9.04 เท่า มีการจ่ายเงินค่าชดเชยสู งขึนจาก 4.86 ล้านบาท เป็ น 73.22 ล้าน
บาท หรื อสู งขึนถึง 15.05 เท่า เมือเทียบกับปี 2547 สําหรับในปี 2558 ผูร้ ับบริ การได้รับการชดเชย ร้อยละ 78.85
ของผูย้ ืนคําร้อง และได้รับเงินชดเชยทังสิ น 202.929 ล้านบาท ร้อยละ 53.64 เป็ นกรณี เสี ยชีวิต/ทุพพลภาพถาวร
และเมือนําข้อมูลคําร้องมาจําแนกตามสาขาบริ การ พบว่า แผนกทีถูกร้องเรี ยนมาก 3 อันดับแรก คือ แผนก
อายุรกรรม ร้อยละ 54.33 ศัลยกรรม ร้อยละ 12.6 และกุมารเวชกรรม ร้อยละ 9.4511,12 จากข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนว่า การให้บริ การทางสุ ขภาพของประเทศไทยยังมีปัญหาด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วยอยู่เสมอ และ
ปริ มาณค่าใช้จ่ายเงินชดเชยมีการเพิมขึนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะแผนกอายุรกรรมทีมีผปู้ ่ วยแออัดจํานวนมาก
โรงพยาบาลกํา แพงเพชรเป็ นโรงพยาบาลทัวไปที เป็ นแม่ ข่ า ยของเครื อ ข่ า ยบริ ก ารระดับ จัง หวัด
S (standard-level referral hospital) มีเตียงให้บริ การตามกรอบ 410 เตียง ในปี 2556-2558 มีอตั ราการครองเตียง
เฉลีย 102.60 อัตราการใช้เตียงเฉลีย 103.31 รายต่อเตียงต่อปี คํานวณเตียงทีใช้จริ ง (active bed) ในรับผูป้ ่ วยนอน
โรงพยาบาลได้ 421 เตียง แผนกทีมีอตั ราการครองเตียงและอัตราการใช้เตียงสู งสุ ดคือหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมชายและ
หญิง ซึ งมีเตียงให้บริ การตามกรอบ 72 เตียง ให้การดูแลผูป้ ่ วยเฉลีย 116 รายต่อวัน อัตราการครองเตียง 169.25
อัตราการใช้เตียงเฉลีย 170.25 รายต่อเตียงต่อปี และคํานวณเตียงทีใช้จริ งได้ 122 เตียง13,14 ซึ งถือเป็ นภาระงานที
หนัก และเป็ นสถานการณ์ ทีเอือต่อการเกิ ดความพลังพลาด จนอาจเกิ ดเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ได้ จากผลการ
ทบทวนเวชระเบียนของหอผูป้ ่ วยในอายุรกรรมชายและหญิง ปี 2556 พบว่า มีผปู ้ ่ วยในอายุรกรรมเกิดเหตุการณ์
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ไม่พึงประสงค์ร้อยละ 16.38 ได้แก่ การย้ายเข้าห้องผูป้ ่ วยหนักโดยไม่ได้วางแผน การช่ วยฟื นคืนชี พโดยไม่ได้
วางแผน และการเสี ยชีวติ โดยไม่คาดคิด โดยร้อยละ 63.16 เป็ นเหตุการณ์ทีสามารถป้ องกันได้ จากข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็ นว่า การลดเหตุ การณ์ ทีไม่พึงประสงค์ในผูป้ ่ วยอายุรกรรมเป็ นสิ งที จําเป็ นอย่างยิง ซึ งวิธีทีได้รับ
การยอมรั บทัวโลกว่าสามารถจะแก้ปัญหาดังกล่ าวได้คือ การพัฒนาระบบเฝ้ าระวัง อาการเตื อนก่ อนเข้าสู่ ภาวะ
วิกฤต (Early warning sign)
ระบบเฝ้ าระวังอาการเตือนก่อนเข้าสู่ ภาวะวิกฤตถูกพัฒนาขึน หลังมีการศึกษาแล้วค้นพบว่า ผูป้ ่ วยที
เสี ยชีวติ มักพบความผิดปกติทางสรี รวิทยาหรื อสัญญาณชี พนํามาก่อนภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยความผิดปกติทีพบ
ได้บ่ อยที สุ ดในช่ วง 24 ชัวโมงก่ อนภาวะหัวใจหยุดเต้น ได้แก่ การทํางานของระบบทางเดิ นหายใจและการ
ไหลเวียนโลหิ ตผิดปกติ ส่ วนในช่ วง 6 ชัวโมงก่อนภาวะหัวใจหยุดเต้น ส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์กบั การทํางาน
ของระบบทางเดินหายใจทีผิดปกติ ได้แก่ ค่าความอิมตัวของออกซิ เจนในเลือดน้อยกว่า 90% อาการหายใจลําบาก
หรื อหายใจเร็ วหรื อช้ามาก15 ต่อมาหลายการศึกษาจึงได้นาํ สัญญาณชีพและการเปลียนแปลงอวัยวะทีสําคัญมาคิด
ในรู ปแบบระดับคะแนน โดยคะแนนแต่ละช่วงจะเป็ นตัวส่ งสัญญาณว่า ผูป้ ่ วยมีความปลอดภัยหรื อมีโอกาสเข้าสู่
ภาวะวิกฤต (Modified Early Warning Scores: MEWS) ซึ งทําให้สามารถค้นหาความผิดปกติของผูป้ ่ วยได้ตงแต่
ั
16,17
ในระยะเริ มแรก สามารถช่ วยเพิมการรอดชี วิตของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลได้
ฉะนันสิ งที ทีมสุ ขภาพจะต้อง
เริ มต้นในการแก้ปัญหานี คือ การสร้างระบบเฝ้ าระวังอาการเตือนก่อนเข้าสู่ ภาวะวิกฤตทีมีประสิ ทธิภาพ
กลุ่มงานการพยาบาลอายุรกรรม โรงพยาบาลกําแพงเพชรได้นาํ ระบบเฝ้ าระวังอาการเตือนก่อนเข้าสู่
ภาวะวิกฤต (MEWS) มาใช้ตรวจจับอาการของผูป้ ่ วยก่อนเกิดภาวะวิกฤต โดยมีเป้ าหมายเพือช่วยให้ผปู ้ ่ วยได้รับ
การตอบสนองต่ออาการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว แต่อุบตั ิการณ์ ของเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ยงั เกิดขึนอยูเ่ สมอ
โดยในปี 2557-2558 ยังพบเหตุ การณ์ ทีไม่พึงประสงค์เกิ ดขึ นในหอผูป้ ่ วยในอายุรกรรมชายและหญิง สู งถึ ง
ร้อยละ 10.07 ของเหตุการณ์ ทีไม่พึงประสงค์ทีเกิ ดขึนในโรงพยาบาล หรื อร้อยละ 38.76 ในแผนกอายุรกรรม 18
และเมือมีการนิ เทศติดตามกํากับการปฏิบตั ิงานมีเหตุทาํ ให้ชวนคิดว่า ระบบเฝ้ าระวังอาการเตือนก่อนเข้าสู่ ภาวะ
วิกฤตทีใช้อยูอ่ าจไม่ครอบคลุมสําหรับบางโรค และพยาบาลในองค์กรยังปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลทีกําหนดไว้
ได้ไม่ดีพอ จากข้อมูลข้างต้นผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า จําเป็ นต้องศึกษาหาสาเหตุ วิเคราะห์ตามกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย
เพือหาจุดอ่อนของระบบ ความสามารถในการป้ องกัน และผลกระทบจากเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ดงั กล่าวก่อน
เพือให้เกิดการเรี ยนรู ้จากเหตุการณ์ แล้วจึงนําข้อค้นพบทีได้มาวางแผนในการปรับปรุ งด้านความปลอดภัยผูป้ ่ วย
ให้ตรงประเด็นและมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื อศึ ก ษาสถานการณ์ ทีทํา ให้เ กิ ด ภาวะไม่ พึ ง ประสงค์ใ นหอผูป้ ่ วยสามัญอายุรกรรม โรงพยาบาล
กําแพงเพชร
วิธีการศึกษา
เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) แบบศึกษาย้อนหลัง (Retrospective Study) โดยการ
ทบทวนเวชระเบียนและบันทึกทางการพยาบาล ทีมทบทวนประกอบด้วยผูว้ ิจยั และพยาบาลทีมีประสบการณ์
ด้านอายุรกรรมมากกว่า 10 ปี จํานวน 2 ท่าน มีอายุรแพทย์เป็ นทีปรึ กษาในการประเมินด้านการแพทย์ ประชากร
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ทีใช้ในการศึกษาครังนีคือ ผูป้ ่ วยอายุ 15 ปี ขึนไป ทีรับเข้านอนรักษาตัวในหอผูป้ ่ วยสามัญอายุรกรรมชายและหญิง
โรงพยาบาลกําแพงเพชร อย่างน้อย 24 ชัวโมง ในช่วง 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2558 ยกเว้นผูป้ ่ วยทีได้รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์วา่ อยูใ่ นระยะสุ ดท้ายของชี วิต หรื อผูป้ ่ วยทางจิตเวช โดยสุ่ มเลือกเวชระเบียนอย่างง่ายด้วย
เลขทีนอนโรงพยาบาล (number of hospital admissions) ตามเกณฑ์ของ Global Trigger Tool มาจํานวน 20 ฉบับ
ต่ อ เดื อ นต่ อ หน่ ว ยงาน 19 และเพิ มขึ นอี ก ร้ อ ยละ 10 เนื องจากคาดว่า ข้อ มู ล เวชระเบี ย นอาจไม่ เ พี ย งพอใน
การทบทวน รวมทังสิ น 683 ฉบับ การศึกษานี ประยุกต์ใช้เกณฑ์ทีเกี ยวข้องกับเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ของ
Harvard Medical Practice Study20 ร่ วมกับตัวส่ งสัญญาณที เกี ยวข้องกับการดู แลผูป้ ่ วยวิก ฤตอายุรกรรม
ในเครื องมือ Thai HA trigger tool19,21 ได้แก่ การย้ายเข้าห้องผูป้ ่ วยหนักโดยไม่ได้วางแผน การช่วยฟื นคืนชี พ
โดยไม่ได้วางแผน หรื อ ผูป้ ่ วยทีเสี ยชี วิตโดยไม่คาดคิด เพือให้ได้เวชระเบียนทีมีความเสี ยงสู งมาทบทวน และ
ค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ นําเวชระเบียนทีพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ มาพิจารณาหาจุดอ่อนตามขันตอน
การดูแลผูป้ ่ วยแบบย้อนกลับ ด้วยวิธีการใช้คาํ ถาม “ทําไม” ซํา ๆ (Conventional WHY)22,23 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิ ติเชิ ง พรรณนา นําเสนอด้วยแผนภูมิตน้ ไม้ (tree diagram) วิเคราะห์ ล ักษณะผูป้ ่ วยที เกิ ดเหตุ การณ์ ไ ม่พึ ง
ประสงค์ได้แก่ อายุ โรคและภูมิหลังของผูป้ ่ วย และวันที เกิ ดเหตุการณ์ หลังรับนอนโรงพยาบาล ศึกษาระดับ
คะแนน MEWS เมือแรกรับ และที 6 ชัวโมงก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ รวมถึงสัดส่ วนของการได้รับและ
ไม่ได้รับการเฝ้ าระวังตามแนวทางเฝ้ าระวังอาการเตือนก่อนเข้าสู่ ภาวะวิกฤตทีกําหนดไว้ นําเสนอข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา
ผลการศึกษา
จากจํานวนศึกษา 683 ราย มี เวชระเบียนจํา นวน 191 ราย (ร้ อยละ 27.96) พบตัวส่ งสัญญาณตาม
เกณฑ์ก ารคัด กรองที กําหนดไว้ จําแนกเป็ น การย้ายเข้าห้องผูป้ ่ วยหนัก โดยไม่ ได้ว างแผน จํานวน 10 ราย
(ร้อยละ 1.46) การช่วยฟื นคืนชี พโดยไม่ได้วางแผน จํานวน 28 ราย (ร้อยละ 4.10) และ ผูป้ ่ วยทีเสี ยชี วิตโดยไม่
คาดคิด จํานวน 153 ราย (ร้ อยละ 22.40) เมือนําเวชระเบียนทีพบตัวส่ งสัญญาณทัง 191 ราย มาทบทวน
หาจุดอ่อนตามขันตอนการดูแลผูป้ ่ วยแบบย้อนกลับ พบว่า เป็ นผูป้ ่ วยทีได้รับการดูแลเหมาะสมทุกขันตอน
16 ราย (ร้อยละ 8.37) เกิ ดเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ 137 ราย (ร้อยละ 71.73) โดยแต่ละคนเกิดเหตุการณ์ ไม่พึง
ประสงค์ตงแต่
ั 1 ครังขึนไป เรี ยงจากมากไปน้อย ดังนี เกิดความล่าช้าในขันตอนการเฝ้ าระวังอาการเปลียนแปลง
167 ราย (ร้อยละ 87.43) เกิ ดความล่าช้าในขันตอนการประเมินค้นหาปั ญหาของผูป้ ่ วย 130 ราย (ร้อยละ 68.06)
เกิ ด ความล่ า ช้ า ในขันตอนการให้ ก ารดู แ ลเบื องต้น 123 ราย (ร้ อ ยละ 64.40) เกิ ด ความล่ า ช้ า ในขันตอน
การตอบสนอง และการช่วยชีวติ ฉุ กเฉิ น 99 ราย (ร้อยละ 55.83) (แผนภูมิที 1)
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แผนภูมทิ ี 1 แผนภูมติ ้ นไม้ แสดงเหตุการณ์ ไม่ พงึ ประสงค์ ตามขันตอนการดูแลผู้ป่วยแบบย้ อนกลับ

ผูปวยกลุมที่เกิดเหตุการณไมพึงประสงค สวนใหญเปนผูสูงอายุ มีอายุเฉลี่ย 65.1 ป (SD=2.6)
มากกวาครึ่งหนึ่งภูมิหลังผูปวยเปนภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต (รอยละ 63.50) รองลงมา ไดแก ภาวะทางเดิน
หายใจลมเหลว โรคหัวใจและหลอดเลือด และเลือดออกทางเดินอาหารสวนตน ตามลําดับ โดยสาเหตุของภาวะ
ติดเชื้อในกระแสโลหิตสวนใหญ (รอยละ 46.71) คือ โรคปอดอักเสบ รองลงมา คือ การติดเชื้อระบบทางเดิน
ปสสาวะ (รอยละ 13.13) และเกือบครึ่งหนึ่งเกิดเหตุการณไมพึงประสงคภายในวันแรกที่เขารับการรักษาตัวใน
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โรงพยาบาลคิดเป็ นร้อยละ 45.26 (ตาราง 1) เกือบครึ งหนึง (ร้อยละ 48.18) ของผูท้ ีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มี
คะแนน MEWS แรกรับอยูใ่ นช่วงคะแนน 1-3 ส่ วนคะแนน MEWS ที 6 ชัวโมงก่อนทีเกิ ดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์มากกว่าครึ งหนึ ง (ร้ อยละ 51.82) มีคะแนน MEWS อยู่ในช่ วงคะแนน 7-9 ประมาณ ¼ มีคะแนน
MEWS อยูใ่ นช่วง 4-6 คะแนน และอีกร้อยละ 12.41 มีคะแนน MEWS อยูท่ ี 1-3 คะแนน (แผนภูมิที 2) ผูป้ ่ วยทีมี
คะแนน MEWs score 1-6 คะแนนทังเมือแรกรับ และมีอาการเปลียนแปลง ประมาณร้อยละ 80 มักจะไม่ได้รับการ
ดูแลทุก 1-4 ชัวโมงตามแนวทาง ส่ วนผูป้ ่ วยทีมีทีมีคะแนน MEWS 7-9 เมืออาการเปลียนแปลงมักจะไม่ได้รับการ
ดูแลตามแนวทางเกือบร้อยละ 60 (แผนภูมิที 3)
ตาราง 1. ลักษณะทัวไปของผู้ป่วยกลุ่มทีเกิดเหตุการณ์ ไม่ พงึ ประสงค์ (n=137 ราย)

ลักษณะ
อายุ (ป) Mean (±SD)
ภูมิหลังผูปวย (Background)
ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต
- ปอดอักเสบ
- ติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ
- อื่นๆ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
- หัวใจลมเหลว
- หัวใจเตนผิดจังหวะ
- หลอดเลือดหัวใจ
ภาวะทางเดินหายใจลมเหลว
เลือดออกทางเดินอาหารสวนตน
วันที่เกิดเหตุการณหลังรับนอนโรงพยาบาล
Mean (±SD)
วันที่ 1
วันที่ 2-3
วันที่ 4-6
วันที่ 7-9
วันที่ 10 ขึ้นไป

จํานวน
65.1

รอยละ
(±2.6)

87
64
18
5
29
14
12
3
16
5

63.50
46.71
13.13
3.65
21.17
10.22
8.76
2.19
11.68
3.65

4.8
62
21
21
8
25

(±0.9)
45.26
15.32
15.32
5.84
18.25
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MEWS แรกรับ

60

MEWS 6 ชม.ก่อนเกิดเหตุกาณ์ไม่พึงประสงค์
51.82

48.18

50
40

27.00

30
20

12.41

10

27.00

12.41

12.41
5.84

2.93

ไม่มี

0
MEWS 0

MEWS 1-3

MEWS 4-6

MEWS 7-9

MEWS >9

แผนภูมทิ ี 2 แสดง คะแนน MEWS เมือแรกรับ และที 6 ชัวโมงก่ อนเหตุการณ์ ไม่ พงึ ประสงค์

100%
80%
60%

83.9

82.48

59.9

56.93
82.48

40%
20%
0%

16.1
MEWS
1-3

17.52

39.4

100.0

100.0
43.07

17.52

MEWS
4-6

MEWS
7-9

ไม่มี
MEWS
>9

เมือแรกรับ: ได้รับการเฝ้ าระวังฯ

เมือแรกรับ: ไม่ได้รับการเฝ้ าระวังฯ

เมือเปลียนแปลง: ได้รับการเฝ้ าระวังฯ

เมือเปลียนแปลง: ไม่ได้รับการเฝ้ าระวังฯ

แผนภูมทิ ี 3 แสดงสัดส่ วนของผู้ป่วยทีได้ รับและไม่ ได้ รับการเฝ้ าระวังตามระดับคะแนนของ MEWS เมือแรกรับ
และเมือมีอาการเปลียนแปลง
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อภิปรายผล
เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ในหอผูป้ ่ วยสามัญ อายุรกรรม ยัง คงเป็ นปั ญหาสํา คัญของโรงพยาบาล
กําแพงเพชร แม้วา่ กลุ่มงานอายุรกรรมจะนําระบบการเฝ้ าระวังอาการเตือนก่อนเกิดภาวะวิกฤตมาใช้ตงแต่
ั ปี 2557
การศึ ก ษาครั งนี พบว่า ผูป้ ่ วยส่ ว นใหญ่มี ภูมิหลังเป็ นภาวะติ ดเชื อในกระแสโลหิ ต ในจํานวนนี มาด้วยโรค
ปอดอัก เสบ ร้ อ ยละ 46.71 และโรคติ ด เชื อในระบบทางเดิ น ปั ส สาวะร้ อ ยละ 13.13 โดยร้ อ ยละ 45.26
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายใน 1 วันหลังรับเข้านอนในโรงโรงพยาบาล ซึ งคะแนน MEWS แรกรับอยูใ่ น
ระดับดี และเลวลงใน 6 ชัวโมงก่อนเกิดเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ โดยผูป้ ่ วยทีมีคะแนน MEWS น้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 6 มักจะไม่ได้รับการเฝ้ าระวังอาการเปลียนแปลงตามแนวทางทีกําหนดไว้ ซึ งภาวะติดเชื อในกระแส
โลหิตนี หากได้รับการวินิจฉัยรักษาทีล่าช้าและไม่เพียงพอ จะส่ งผลให้อวัยวะล้มเหลวหลายระบบและเป็ นสาเหตุ
สําคัญทีทําให้ผปู้ ่ วยเสี ยชี วิต ความรวดเร็ วในการวินิจฉัย การแก้ไขสาเหตุของการติดเชื อ การติดตามเฝ้ าระวัง
และประเมินผลการดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็ วทันทีภายใน 6 ชัวโมงแรกจะช่ วยลดความรุ นแรงรงของอวัยวะ
ล้ม เหลว อัต ราการเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นและลดอัต ราตายได้ อย่า งไรก็ ตามผลการศึ ก ษานี แสดงให้ เ ห็ น ว่า
เหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์เกิ ดจากความล่าช้าในขันตอนการเฝ้ าระวังอาการเปลี ยนแปลงมากทีสุ ด รองลงมา คือ
ความล่ าช้า ในขันตอนการประเมิ นค้นหาปั ญหาของผูป้ ่ วย 130 ราย (ร้ อยละ 68.06) ซึ งขันตอนดัง กล่ าวเป็ น
ขันตอนสําคัญในการลดความรุ นแรงของภาวะติดเชื อในกระแสโลหิ ต และเมือวิเคราะห์เพิมเติมจะพบว่าช่ วงที
ไม่ได้รับการประเมินคือช่ วงทีมีการผลัดเปลียนเวร โดยเฉพาะในช่ วงเวรบ่ายมาดึ ก ทังนี อาจเป็ นเพราะเป็ นช่ วง
พักผ่อนของผูป้ ่ วย พยาบาลจึงต้องการรบกวนผูป้ ่ วยให้น้อยทีสุ ด นอกจากนี ผลการวิจยั ยัง พบว่า ประมาณ ¼
ของผูท้ ีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มีคะแนน MEWS ที 6 ชัวโมง อยูใ่ นช่วง 4-6 คะแนน และอีกร้อยละ 12.41 มี
คะแนน MEWS อยูท่ ี 1-3 คะแนน ประกอบกับภาระงานทีมาก จึงอาจทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิไม่ได้ประเมินซําในช่วงเวลาที
เหมาะสม นอกจากนีผูป้ ่ วยทีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อายุเฉลีย 65.1 ปี ซึ งผูส้ ู งอายุมีสภาวะสุ ขภาพและการ
รักษาทีหลากหลาย ภาวะเหล่านีเพิมความเสี ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนของการรักษาในโรงพยาบาล ด้วยเหตุนี
ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าความปลอดภัยสําหรับผูป้ ่ วยสู งอายุควรให้ความความสําคัญมากขึน
สรุ ป
ควรเพิมการเฝ้ าระวังในผูป้ ่ วยสู งอายุ ทีมาโรงพยาบาลด้วยอาการ และอาการแสดงของภาวะติดเชื อที
สําคัญ เช่ น โรคปอดอักเสบ การติดเชื อในระบบทางเดินปั สสาวะ โดยเฉพาะใน 24 ชัวโมงแรกหลังรับนอนใน
โรงพยาบาล และกระตุน้ ให้เกิดการปฏิบตั ิตามแนวทางการเฝ้ าระวังเมือผูป้ ่ วยมีระดับ MEWS มากกว่า 3 ขึนไป
โดยเฉพาะในช่วงผลัดเปลียนเวร
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ภาวะเนืองอกหลอดเลือดลําไส้ ใหญ่ (colonic hemangiomas) : กรณีศึกษา
Colonic Hemangiomas : A Case Study
พฤศธีร์ ธารณามัย, พ.บ. (ว.ว.ศัลยศาสตร์ทวไป)
ั *

Abstract
Colonic Hemangiomas is the less common cancer found. In general, mild to severe melena can be
observed. Most of patients are misdiagnosed. One or more lesions can be found, and in some cases blue rubber
bleb nevus syndrome is coincidently found1. In order to evaluate this symptom, colonoscopy is considered
relevant. The medical treatment is surgical resection, and other medical process is endoscopic treatment, which
is applied to patients whom cannot receive the surgery2. In this work, the objective is to study the treatment
results of the patients who received the colonic hemangiomas surgery. A case study was Thai male, his age was
23 years 5 months. The main symptom was severe melena, and he was in the shock condition 1 day before he
came to a hospital. His conditions were 80/50 mmHg, 136 pulses/min, respiration rate 24 times/min. Symptom
evaluation and O2 record were performed every 1 hour. The patient was received an emergency surgery, the
right colon at which the bleeding happened was cut. The lesion and colonic hemangiomas were observed. The
pathology result confirmed that the patient had carvernous hemangiomas, which was a vascular tumor and was
considered less common tumors found in the gastrointestinal tract, especially in colon. After the surgery, there
were no complications. Hence, the standard medical treatment leads to the safety of the patient.
Keywords ; Colonic hemangiomas, Cavernous hemangiomas
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บทคัดย่อ
เนืองอกหลอดเลือดทีลําไส้ใหญ่เป็ นเนืองอกทีพบได้นอ้ ยมาก ส่ วนใหญ่มาด้วยอาการถ่ายเป็ นเลือด ซึ งมี
ได้ตงแต่
ั เล็กน้อยจนถึ งมาก ส่ วนใหญ่มกั ได้รับการวินิจฉัยทีผิดมาก่อน รอยโรคมีได้ตงแต่
ั จุดเดียวหรื อหลายจุด
บางรายอาจตรวจพบรอยโรคทีผิวหนังร่ วมด้วยที เรี ยกว่า blue rubber bleb nevus syndrome ทีช่วยทําให้นึกถึง
โรคนี 1 การส่ องกล้องลําไส้ใหญ่ (colonoscopy) เป็ นวิธีตรวจทีสําคัญ สําหรับวิธีการรักษา คือ การตัดลําไส้ส่วน
ทีมีรอยโรคออก (surgical resection) ส่ วนวิธีรักษาอืน เช่น การรักษาด้วยวิธีส่องกล้อง (endoscopic treatment)
มักใช้ในผูป้ ่ วยทีอยูใ่ นภาวะทีไม่สามารถผ่าตัดได้เท่านัน 2 วัตถุประสงค์เพือศึกษาถึงผลการรักษาด้วยการผ่าตัด
ผูป้ ่ วยภาวะเนื องอกหลอดเลื อดลํา ไส้ ใ หญ่ ผูป้ ่ วยชายไทย อายุ 23 ปี มาด้วยอาการสํา คัญ คื อ 1 วันก่ อนมา
โรงพยาบาล ผูป้ ่ วยถ่ายเป็ นเลือดสดปริ มาณมากจนอยูใ่ นภาวะช็อก ความดันโลหิ ต 80/50 มิลลิเมตรปรอท ชี พ
จร 130 ครัง/นาที หายใจ 24 ครัง/นาที ประเมินอาการและให้บนั ทึกเกียวกับสัญญาณชี พ O2 sat ทุก 1 ชัวโมง
ผูป้ ่ วยได้รับการผ่าตัดฉุ กเฉิ น และตัดลําไส้ใหญ่ขา้ งขวาทีเป็ นจุดเลือดออก ตรวจพบรอยโรคทีลําไส้ใหญ่ทีเข้าได้
กับ colonic hemangiomas และผลตรวจทางพยาธิ วิทยาเป็ น carvernous hemangiomas ซึ งเป็ นเนื องอกหลอด
เลื อดและเป็ นเนื องอกชนิ ดไม่ร้ายแรงที พบน้อยมากของทางเดิ นอาหารโดยเฉพาะทีลําไส้ ใหญ่ หลังผ่าตัดไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน ให้การรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ผูป้ ่ วยปลอดภัย
คําสํ าคัญ : Colonic hemangiomas , Cavernous hemangiomas

บทนํา
เนืองอกหลอดเลือดทีลําไส้ ใหญ่ (colonic hemangiomas) เป็ นเนื องอกของของลําไส้ใหญ่ทีพบไม่บ่อย
ซึง hemangiomas เป็ นการเจริ ญเติบโตทีผิดปกติของหลอดเลือด ส่ วนใหญ่พบทีผิวหนัง แบ่งตามลักษณะทีตรวจ
พบเป็ น strawberry, capillary และ carvernous สําหรับรอยโรคทีลําไส้แบ่งเป็ น 4 ลักษณะ ได้แก่ capillary,
carvenous, mixed และ hemagiomatosis ส่ วนใหญ่เป็ นชนิ ด cavernous hemangiomas เนื องจากเป็ นเนื องอกที
พบได้นอ้ ย ทําให้การวินิจฉัยล่าช้าหรื อวินิจฉัยผิดพลาดได้ 3
ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มาด้วยอาการถ่ายเป็ นเลือด เป็ นได้ทงถ่
ั ายเป็ นเลือดเป็ นๆหายๆ หรื อถ่ายเป็ นปริ มาณมาก
ในคราวเดี ยวกัน กรณี ทีถ่ ายเป็ นเลื อดเป็ นๆหายๆ ให้สงสัยในรายที มี รอยโรคที ผิวหนังร่ วมด้วย หรื อพบเงา
หิ นปูนทีผนังหลอดเลือด (phleboliths) ในภาพถ่ายรังสี ช่องท้องโดยเฉพาะผูป้ ่ วยทีมีอายุนอ้ ย 4 ส่ วนการยืนยัน
วินิจฉัย ได้แก่ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การตรวจคลืนสนามแม่เหล็ก และการส่ องกล้องลําไส้ใหญ่ กรณี ทีมาด้วย
ถ่ายเป็ นเลือดมากจนสัญญาณชีพไม่คงที จําเป็ นต้องรักษาด้วยวิธีผา่ ตัดเพือตัดลําไส้ทีมีรอยโรคออกอย่างเร่ งด่วน
รายงานผู้ป่วย
ผูป้ ่ วยชายไทย อายุ 23 ปี มาด้วย 1 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการถ่ายเป็ นเลื อดสด ครังละประมาณ
200 มิ ลลิ ลิตร รวมทังหมด 5 ครัง ร่ วมกับเวียนศีรษะและหน้ามื ด เคยมี ประวัติถ่ายเป็ นเลื อดสดเป็ นหายๆ
ในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา แต่ไม่ได้รับการตรวจรักษา และมีประวัติถูกผ่าตัดสมองจากเลือดออกในสมองโดยไม่ทราบ
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สาเหตุเมือ 8 ปี ก่อน ตรวจร่ างกายแรกรับ ชี พจร 130 ครังต่อนาที ความดันโลหิ ต 80/50 มิลลิเมตรปรอท รู้ สึก
ตัวดี ซี ด มาก และมี ตุ่ม สี ม่ วงแดงขนาด 1 - 3 เซนติ เมตร กระจายที หน้า อกและหน้า ท้องกดแล้วสี จางลง
หลังได้รับสารนําทางหลอดเลื อดดํา ได้ทาํ การส่ องกล้องทวารหนัก พบว่า มี เลื อดสดเต็มลําไส้ ตรง และไหล
ออกมาอย่างต่อเนือง จึงได้รับการผ่าตัดเปิ ดช่องท้องแบบฉุ กเฉิ นเนืองจากสัญญาณชีพไม่คงที
การผ่า ตัด ตรวจพบเลื อดสดขังเต็ม ลํา ไส้ ใ หญ่ หลัง สํา รวจตําแหน่ ง ที เป็ นหาจุ ดเลื อ ดออก พบว่า มี
เลือดออกจากลําไส้ใหญ่ขา้ งขวา แต่คลําไม่พบก้อนเนืองอกของลําไส้ชดั เจน ได้รับการตัดลําไส้ใหญ่ขา้ งขวาออก
(right colectomy) หลังผ่าตัดเปิ ดลําไส้ใหญ่ตรวจพบรอยโรคของเนื องอกหลอดเลือดกระจายอยูท่ วทั
ั งลําไส้ใหญ่
ข้างขวา มีขนาดตังแต่ 2 ถึง 20 มิลลิเมตร (รู ปที 1) หลังการผ่าตัด 1 เดือน ได้ทาํ การตรวจเพิมเติมด้วยเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ สมอง และปอด ไม่พบความผิดปกติ และติดตามผูป้ ่ วยเป็ นเวลา 6 เดื อน ยังไม่พบเลื อดออกจาก
ทวารหนัก

รู ป 1 ลําไส้ ใหญ่ ข้างขวา

รู ป 2 ผลตรวจทางพยาธิวทิ ยา

วิจารณ์ และสรุ ป
เนื องอกหลอดเลื อ ดในทางเดิ น อาหาร เป็ นเนื องอกที ไม่ ร้ายแรงที พบที ลํา ไส้ เ ล็ ก ได้ถึ ง ร้ อยละ 10
แต่การเกิ ดขึนทีลําไส้ใหญ่นนพบได้
ั
น้อยมาก ในช่ วงระยะเวลา 4 0 ปี (พ.ศ. 2474 - 2517) มีรายงานเนื องอก
หลอดเลือดในทางเดินอาหารเพียง 200 ราย และเป็ นเนืองอกหลอดเลือดทีลําไส้ใหญ่เพียงร้อยละ 38 โดยพบได้
ตังแต่ช่วงอายุ 2 เดือน ถึง 79 ปี ส่ วนใหญ่พบในคนอายุนอ้ ย และพบในสัดส่ วนทีเท่ากันทังสองเพศ
ในปี ค.ศ. 1982 Mulliken and Glowwacki ได้จาํ แนกเนื องอกของหลอดเลื อดตามลักษณะทาง
พยาธิ วิทยา และการดําเนินของโรค ออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ hemangiomas และ vascular malformations
ซึ งมีการดําเนิ นโรคแตกต่างกันที hemangiomas เป็ นชนิ ดทีมักมีขนาดโตขึนในช่วง 1-2 ปี ของอายุผปู้ ่ วย และ
ค่อยๆ สลายไปได้เอง ส่ วน vascular malformations จะโตขึนตามขนาดของอวัยวะนันๆ ดังนันเป็ น hemangiomas
ทียังไม่มีอาการหรื อเสี ยงต่อเกิดภาวะแทรกซ้อน อาจใช้วิธีติดตามโดยยังไม่ตอ้ งให้การรักษา โดยเฉพาะในช่วงวัย
เด็ก เนืองจากมีโอกาสทีรอยโรคจะฝ่ อหายไปได้เอง
เนื องอกหลอดเลื อดที ลําไส้ ใหญ่ ชนิ ด cavernous hemangiomas โดยเฉพาะกรณี ทีลําไส้ ใหญ่จะต้อง
วินิจฉัยแยกโรคจาก angiodysplasias ซึ งเป็ นภาวะผิดปกติของหลอดเลือดทีเกิดขึนภายหลัง (acquired disorder)
มักพบในคนทีมีอายุมากกว่า และพบทีลําไส้ใหญ่ขา้ งขวา (กว่าร้ อยละ 80) ผลตรวจทางพยาธิ วิทยาของผูป้ ่ วย
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รายนี พบ large, dilated, blood-filled vessels lined by flattened endothelium ซึ งเป็ นลักษณะของ carvernous
hemangiomas
การวินิจฉัยเนืองอกหลอดเลือดทีลําไส้ใหญ่มกั มีโอกาสผิดพลาดได้มาก บางรายกว่าจะได้รับการวินิจฉัย
ใช้เวลานานถึง 19 ปี ผูป้ ่ วยรายนี มี อาการถ่ายเป็ นเลื อดสดเป็ นๆหายๆมาประมาณ 5 ปี นอกจากนี ยังพบอี กว่า
ร้อยละ 51 จะได้รับการรักษารวมถึ งการผ่าตัดทีไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็ นโรคริ ดสี ดวงทวาร
ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มาด้วยเลือดออก (ร้อยละ 70) ซึ งมีตงแต่
ั ถ่ายเป็ นเลือดเป็ นๆหายๆ จนถึงเลือดปริ มาณมาก ดังเช่น
ผูป้ ่ วยรายนี อาจมาด้วยลําไส้อุดตัน (ร้อยละ 20) หรื อตรวจพบโดยบังเอิญ (ร้อยละ 10) รวมถึงอาจเป็ นต้นเหตุที
ทําให้เกิดภาวะกลืนกันของลําไส้ใหญ่ (colonic intussusceptions) ส่ วนใหญ่ตอ้ งอาศัยการตรวจเพิมเติมอืน เพือ
ช่วยวินิจฉัย
- ภาพถ่ า ยรั ง สี ช่ องท้อ ง (plain abdomen) มี ร ายงานพบ เงาหิ น ปู น ที ผนัง หลอดเลื อ ด
(phleboliths) ได้ถึงร้อยละ 50 โดยเฉพาะเมือพบในคนทีมีอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี
- เอกซเรย์สวนสารทึบแสง (barium enema) อาจตรวจพบรอยโรคในกรณี ทีมีลกั ษณะเป็ น
ติงเนือ แต่อาจมีการเปลียนแปลงของขนาดในกรณี ทีความดันในลําไส้เพิมขึนจากการเป่ าลม
เข้าไป
- เอกซเรย์คอมพิ วเตอร์ (computed tomography) พบลักษณะเฉพาะ ได้แก่ transmural
enhancing bowel-wall thickening with or without phleboliths
- การตรวจคลืนสนามแม่เหล็ก (magnetic resonance imaging) มีประโยชน์เฉพาะรอยโรคอยูท่ ี
ลําไส้ตรง (rectum) ซึ งตรวจพบ thickening of bowel wall with increase signal intensity in
the perirectal fat ใน T-2 weighted MR1
- การฉี ดสารทึบรังสี เข้าหลอดเลือดของลําไส้ (mesenteric angiography) มีประโยชน์ทงเพื
ั อ
การวินิจฉัยและอาจใช้รักษากรณี ทีเลือดออกได้ดว้ ย
- การส่ องกล้องลําไส้ใหญ่ (colonoscopy) เป็ นวิธีตรวจทีสําคัญสําหรับการวินิจฉัยโรคนี และ
สามารถใช้สําหรับตัดรอยโรค (polypectomy) ทีมีขนาดเล็กได้ดว้ ย แต่ไม่ควรทําการตัดเนื อ
ส่ งตรวจ (biopsy) เพราะเสี ยงต่อเลือดออกได้ง่าย
สําหรั บการรั กษาที ได้ผลดี มีวิธีเดี ยว คื อ การตัดลําไส้ ใหญ่ส่ วนมี รอยโรคออก (surgical resection)
ส่ วนวิธีอืนโดยเฉพาะการส่ องกล้องรักษานัน ใช้กรณี ทีผูป้ ่ วยไม่สามารถทนการผ่าตัดได้เท่านัน เนื องจากมีโอกาส
เลือดออกซําได้มาก
มีรายงานกลุ่มอาการทีสัมพันธ์กบั การมีเนื องอกหลอดเลือดทีอวัยวะอืน เช่น ผิวหนัง สมอง ไขสันหลัง
หรื อมีการเจริ ญเติบโตทีผิดปกติของกระดูกแขนขา หลอดเลือดดําขอด รวมถึงถ่ายทอดทางกรรมพันธุ ผปู ้ ่ วยรายนี
ตรวจพบรอยโรคทีผิวหนังของทรวงอกและหน้าท้อง รวมถึงมีประวัติผา่ ตัดเลือดออกในสมองทีไม่ทราบสาเหตุ
ซึ งเข้าได้กบั blue rubber bleb nevus syndrome ดังนัน ต้องตรวจหารอยโรคทีอวัยวะอืนเพือพิจารณาให้การรักษา
ก่อนทีจะเกิ ดภาวะแทรกซ้อนจากเนื องอกชนิ ดนี หลังการรักษาได้ทาํ การตรวจเพิมเติมด้วยส่ องกล้องกระเพาะ
อาหาร และลําไส้เล็กดูโอดินมั เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมอง และปอด แต่ไม่พบความผิดปกติ
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ข้ อเสนอแนะ
ภาวะ colonic hemangiomas เป็ นภาวะทีพบน้อยมาก และผูป้ ่ วยมักมีอตั ราตายทีสู ง เนืองจากการวินิจฉัย
ทีผิดพลาด ดังนันแพทย์จึงควรตระหนักถึงภาวะนีในผูป้ ่ วยทีมาด้วยอาการถ่ายเป็ นเลือด และอายุนอ้ ย เพราะการ
ทีสามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง ช่ วยให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที ทําให้ผูป้ ่ วยมี คุณภาพชี วิตที ดี จนสามารถ
กลับไปใช้ชีวติ ได้ปกติ
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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 ตุลาคม ออก 30 มกราคม)
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม (สงตนฉบับภายใน 30 มกราคม ออก 30 เมษายน )
หมายเหตุ : บทความไมควรเกิน 10 หนา ตอเรื่อง
การสงตนฉบับ
กรุณาสงถึง
คุณอาภากร เอมโอฐ
กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ
หองสมุดโรงพยาบาลกําแพงเพชร
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
e-mail : librarian_hh@hotmail.com
โทรศัพท (055) 022000 - 29 ตอ 1403
โทรสาร (055) 711232
เมือ่ บรรณาธิการไดรบั ตนฉบับไว จะแจงตอบกลับใหผนู พิ นธทราบวา ใหแกไขกอนพิจารณาตีพมิ พรบั ตีพมิ พ
โดยไมแกไข หรือไมรับพิจารณาตีพิมพ
บทความที่ไมไดรับพิจารณาตีพิมพ จะไมสงตนฉบับคืน
บทความที่ไดรับพิจารณาตีพิมพ กองบรรณาธิการจะสงวารสารใหผูนิพนธ

