คณะผู้จัดทำ�
เจ้าของ

โรงพยาบาลกำ�แพงเพชร

ประธานที่ปรึกษา

ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลกำ�แพงเพชร

คณะที่ปรึกษา

รองผู้อํานวยการด้านบริการตติยภูมิและทุติยภูมิ
รองผู้อํานวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
รองผู้อํานวยการด้านบริการด้านปฐมภูมิ
รองผู้อํานวยการด้านอํานวยการ
รองผู้อํานวยการด้านการพยาบาล

บรรณาธิการ

พญ.ชินานาฏ พวงสายใจ

บรรณาธิการ

นพ.รังสันต์ ชัยกิจอํานวยโชค
พญ.ดรุณี พุทธารี
นพ.เจษฎา พวงสายใจ
พญ.สมสุดา ยาอินทร์
นางยุคลธร จิตรเกื้อกูล
นางกาญจนา รามสูต
นางจิราพร มณีพราย
นางสาวเพ็ญกมล กุลสุ
นายพันทะนันท์ วงศ์แสนสี
นางสาวนฤมล มหาชัย
นายประโยชน์ เข็มนาจิตร

ฝ่ายศิลปกรรม

นายวุฒิรักษ์ วทานียเวช

ฝ่ายจัดการวารสาร

นางสาวอาภากร เอมโอฐ
นางบังอร ทิวารัตนอังกูร
นางสาวรัชติกาล แสงเมล์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้าหน่วยวิจัยไวรัสวิทยากําแพงเพชร
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานห้องสมุด

การส่งต้นฉบับ

คุณอาภากร เอมโอฐ
งานห้องสมุด กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลกําแพงเพชร
เลขที่ 428 ถนนราชดําเนิน 1 อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000
e-mail : librarian_hh@hotmail.com โทรศัพท์. (055) 022000 - 29 ต่อ 1403 โทรสาร. (055) 711232

กำ�หนดออกวารสาร

- กําหนดออกของวารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร ปีละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือน
- ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน (ส่งต้นฉบับภายใน 30 กรกฎาคม ออกภายใน 30 ตุลาคม)
- ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม (ส่งต้นฉบับภายใน 30 มกราคม ออกภายใน 30 เมษายน)

บรรณาธิการแถลง
วารสารฉบับนี้ เป็นอีกฉบับของรอบการตีพมิ พ์ของวารสารวิชาการโรงพยาบาล
กําแพงเพชร บทความทีน่ าํ เสนอเหล่านีม้ าจากปัญหาในการปฏิบตั งิ านจากสหสาขาวิชาชีพ
คุณค่าทางด้านวิชาการในวารสารของโรงพยาบาลกําแพงเพชรฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ สํ า หรั บ ผู้ ส นใจค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล เพื่ อ นํ า มาพั ฒ นาการทํ า งาน ในนามของ
บรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวารสาร
โรงพยาบาลกําแพงเพชรที่ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขบทความให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกําแพงเพชร ที่สนับสนุนให้วารสารฉบับนี้ได้ตีพิมพ์
และเผยแพร่ตามเป้าหมาย และขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่ได้ติดตามวารสารอย่างต่อเนื่อง
บรรณาธิการวารสาร
วารสารโรงพยาบาลกำ�แพงเพชร

วารสารโรงพยาบาลกำ�แพงเพชร

Kamphaeng Phet Hospital Journal
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

หน้า
บรรณาธิการแถลง
นิพนธ์ต้นฉบับ
 การลดค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสี ให้อยู่ระหว่าง 1,200-1,499 เพื่อลดปริมาณรังสี
โดยคงคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีช่องท้อง
Reducing Exposure index to be Between 1,200-1,499 to Reduce the Patient dose by
Maintaining the Quality of the Abdomen images
บดินทร์ ปทุมทอง
1
 โครงการวิจัยประเมินผลโครงการ : การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ เครือข่ายบริการสุขภาพ อ�ำเภอเมือง เพชรบูรณ์
Project Evaluation Research proposal : Development of continuing care with Evidence base
practice at Muang Health Network, Phetchabun Province.
สุภาภรณ์ นากลาง, ดวงดาว ศรียากูล, ชุติมา สืบวงศ์ลี
9
 ผลลัพธ์การรักษาของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง (severe sepsis)
หรือภาวะช็อกจากการติดเชื้อ (septic shock) ที่ย้ายขึ้นหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม ภายในเวลา
ที่ต่างกัน โรงพยาบาลก�ำแพงเพชร
The outcome of severe sepsis or septic shock treatment by different transferred period to
intermediate Intensive Care Unit, Kamphaeng Phet hospital
กิตติยา จิตตุรงอาภรณ์, มยุรี มูลสวัสดิ์
23
 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนจังหวัดก�ำแพงเพชร
Health status and health behavior of school-age children in Kamphaeng Phet Province
สดศรี คงธนะ
31
รายงานผู้ป่วย
 การพยาบาลการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งตับอ่อน : กรณีศึกษา
Anesthetic nursing care for Whipple operation : A case study
เบญจมาศ เมฆประสาน
43
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้นิพนธ์
51

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

วารสารโรงพยาบาลกำ�แพงเพชร

Kamphaeng Phet Hospital Journal

Reducing Exposure index to be Between 1,200-1,499 to Reduce the Patient dose
by Maintaining the Quality of the Abdomen images
Reducing Exposure index to be Between 1,200-1,499 to Reduce the Patient dose
Bhadintra pathumthong, B.Se.*
by Maintaining the Quality of the Abdomen images
Abstract
Bhadintra pathumthong, B.Se.*
Introduction : The exposure index is a measure of the amount of radiation that a radiographic device receives.1
This is related to the exposure level used in radiography.2 Each company of computed radiography uses different
valuation technologies and methods. They are defined exposure indices and relation of radiation dose and exposure
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การลดค่าดัชนี ชี้วดั ปริ มาณรังสี ให้อยู่ระหว่าง 1,200-1,499 เพื่อลดปริ มาณรังสี
โดยคงคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีช่องท้อง
การลดค่าดัชนี ชี้วดั ปริ มาณรังสี ให้อยู่ระหว่าง 1,200-1,499 เพื่อลดปริ มาณรังสี
บดินทร์ ปทุมทอง, วท.บ.*
โดยคงคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีช่องท้อง
บทคัดย่อ
บดินทร์ ปทุมทอง, วท.บ.*
บทนา : Exposure index เป็ นค่าทีบ่ ่งบอกถึงปริมาณรังสีทอ่ี ุปกรณ์รบั รังสีได้รบั 1 ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ปริมาณรังสี ทีใ่ ช้ใน
การถ่ ายภาพ 2 บริษัทผู้ผลิตเครื่องอ่าน และแปลงสัญญาณภาพเป็ นระบบดิจติ อล แต่ละบริษัทใช้เทคโนโลยีและวิธกี าร
ประเมิน ค่ า ที่แ ตกต่ า งกัน จึง มีก ารก าหนดความสัม พัน ธ์ข องปริม าณรัง สี และค่ า ดัช นี ช้ีว ัด ปริม าณรัง สีท่ีแ ตกต่ า งกัน 1,2
บทคัดย่อ
เครื่องอ่าน และแปลงสัญญานภาพเป็ นระบบดิจติ อลรุ่น CR-Max บริษทั ได้กาหนดช่วงของค่าดัชนีชว้ี ดั ปริมาณรังสีทเ่ี หมาะสม
บทนา : Exposure index เป็ นค่าทีบ่ ่งบอกถึงปริมาณรังสีทอ่ี ุปกรณ์รบั รังสีได้รบั 1 ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ปริมาณรังสี ทีใ่ ช้ใน
ในการถ่ายภาพเอกซเรย์
ช่องท้อง ในช่วง 1,500-1,800 จากการปฏิบตั งิ านพบว่าภาพทางรังสีทไ่ี ด้จากการถ่ายภาพเอกซเรย์
2
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น าและแปลงสั
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เทคโนโลยี
และวิธกีและ
าร
ช่องท้อง มีค่า exposure ้ผindices
ต่ ่ าากว่
เกณฑ์ทบ่ี ริษญทั ญาณภาพเป็
กาหนด แต่นยงระบบดิ
ั คงมีคุณจติ ภาพดี
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ง้ รังสีแพทย์
ประเมิ
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ารกดคอนทราสต์
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ช นี ช้ีว ัดบปริ
าณรัง สีท่ีแ ตกต่
น 1,2า
นักรังสีกนารแพทย์
ดา้ นความคมชั
สงู มสัพัญนญาณรบกวนต
่ า อัง สีตราส่
วนสัาญดัญาณกั
สัญมญาณรบกวนสู
ง ซึาง่ งกั
พบว่
เครื
งอ่านงสีทและแปลงสั
ญานภาพเป็
ปริม่อาณรั
ผ่ี ปู้ ว่ ยได้รญ
บั จะมี
ปริมาณน้นอระบบดิ
ยกว่า3,4จติ อลรุ่น CR-Max บริษทั ได้กาหนดช่วงของค่าดัชนีชว้ี ดั ปริมาณรังสีทเ่ี หมาะสม
ในการถ่ายภาพเอกซเรย์ช่องท้อง ในช่วง 1,500-1,800 จากการปฏิบตั งิ านพบว่าภาพทางรังสีทไ่ี ด้จากการถ่ายภาพเอกซเรย์
วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของภาพทางรังสีจากค่า Exposure indices ทีบ่ ริษทั กาหนด 1,500-1,800 กับค่า
ช่องท้อง มีค่า exposure indices ทีต่ ่ ากว่าเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กาหนด แต่ยงั คงมีคุณภาพดีเป็ นทีย่ อมรับของทัง้ รังสีแพทย์ และ
Exposure indices ทีล่ ดลงจากการศึกษา 1,200-1,499 ในการถ่ายภาพ Abdomen (Supine) และ K.U.B. ปรับใช้เกณฑ์ค่า
นักรังสีการแพทย์ดา้ นความคมชัดชนิดคอนทราสต์สงู สัญญาณรบกวนต่ า อัตราส่วนสัญญาณกับสัญญาณรบกวนสูง ซึง่ พบว่า
Exposure indices ทีเ่ หมาะสม
ปริมาณรังสีทผ่ี ปู้ ว่ ยได้รบั จะมีปริมาณน้อยกว่า3,4
วิ ธีการศึกษา : เป็ นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ รูปแบบ prospective cohort design ที่กลุ่มงานรังสีวทิ ยา โรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรี
ยบเทียบคุณภาพของภาพทางรังสีจากค่า Exposure indices ทีบ่ ริษทั กาหนด 1,500-1,800 กับค่า
กาแพงเพชร ในผู้ป่วยกลุ่มถ่ายภาพเอกซเรย์ abdomen (supine) และ plain K.U.B. อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป จาแนกตามเพศ
Exposure indices ทีล่ ดลงจากการศึกษา 1,200-1,499 ในการถ่ายภาพ Abdomen (Supine) และ K.U.B. ปรับใช้เกณฑ์ค่า
ทุกความหนาบริเวณช่องท้อง เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 14 สิงหาคม 2561 จานวน 355 ราย
Exposure indices ทีเ่ หมาะสม
โดยแบ่ง 2 กลุ่ม คือ ค่า Exposure indices ช่วง 1,200-1,499 (n=298) และค่า Exposure indices ในช่วง 1,500-1,800 (n=57)
วิ ธีการศึกษา : เป็ นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ รูปแบบ prospective cohort design ที่กลุ่มงานรังสีวทิ ยา โรงพยาบาล
ตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสี โดยนักรังสีการแพทย์ และรังสีแพทย์ท่มี ปี ระสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี โดยพิจารณา
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ยบเทียบกลุ่มทีศ่ กึ ษาด้วย t-test และ exact probability test หาค่าปริมาณรังสีทผ่ี วิ ผูป้ ว่ ยเฉลีย่ และค่าควอไทล์ ที่ 3 ราย
โดยแบ่ง 2 กลุ่ม คือ ค่า Exposure indices ช่วง 1,200-1,499 (n=298) และค่า Exposure indices ในช่วง 1,500-1,800 (n=57)
ผลการศึกษา : Exposure indices ทัง้ สองกลุ่ม ไม่มคี วามแตกต่างกันในเรื่องของ เพศ อายุ KVp และการยอมรับ
ตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสี โดยนักรังสีการแพทย์ และรังสีแพทย์ท่มี ปี ระสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี โดยพิจารณา
ด้านคุณภาพ โดยรังสีแพทย์ ส่วน น้าหนัก ความหนา และ mAs แตกต่างกัน โดยที่ mAs ลดลงจาก 10.8 (EI 1,500-1,800)
ด้า นความคมชัด ชนิ ดคอนทราสต์สูง สัญญาณรบกวนหรือ นอยส์ต่ า อัตราส่ว นสัญ ญาณกับ สัญญาณรบกวนสูง และ
เป็ น 8.7 (EI 1,200-1,499) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ P-Value <0.001 ปริมาณรังสีทผ่ี วิ ผูป้ ว่ ยได้รบั ค่าควอไทล์ท3่ี ในกลุ่ม
เปรียบเทียบกลุ่มทีศ่ กึ ษาด้วย t-test และ exact probability test หาค่าปริมาณรังสีทผ่ี วิ ผูป้ ว่ ยเฉลีย่ และค่าควอไทล์ ที่ 3
ค่า Exposure indices ในช่วง 1,200-1,499 น้อยกว่า กลุ่ม Exposure indices 1,500-1,800 ร้อยละ 13.11 น้อยกว่า
ผลการศึกษา : Exposure indices ทัง้ สองกลุ่ม ไม่มคี วามแตกต่างกันในเรื่องของ เพศ อายุ KVp และการยอมรับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 2018, IAEA2008 ร้อยละ 58.16,56.32
ด้านคุณภาพ โดยรังสีแพทย์ ส่วน น้าหนัก ความหนา และ mAs แตกต่างกัน โดยที่ mAs ลดลงจาก 10.8 (EI 1,500-1,800)
สรุป : ค่า Exposure indices ทีบ่ ริษทั กาหนดสามารถขยายช่วงกว้างค่า Exposure indices ได้อกี
เป็ น 8.7 (EI 1,200-1,499) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ P-Value <0.001 ปริมาณรังสีทผ่ี วิ ผูป้ ว่ ยได้รบั ค่าควอไทล์ท3่ี ในกลุ่ม
ค่า Exposure indices ในช่วง 1,200-1,499 น้อยกว่า กลุ่ม Exposure indices 1,500-1,800 ร้อยละ 13.11 น้อยกว่า
คาสาคัญ : ดัชนีชว้ี ดั ปริมาณรังสี ความคมชัดชนิดคอนทราสต์สงู สัญญาณรบกวน อัตราส่วนสัญญาณกับสัญญาณรบกวน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 2018, IAEA2008 ร้อยละ 58.16,56.32
สรุป : ค่า Exposure indices ทีบ่ ริษทั กาหนดสามารถขยายช่วงกว้างค่า Exposure indices ได้อกี
คาสาคัญ : ดัชนีชว้ี ดั ปริมาณรังสี ความคมชัดชนิดคอนทราสต์สงู สัญญาณรบกวน อัตราส่วนสัญญาณกับสัญญาณรบกวน
* นักรังสีการแพทย์ชานาญการ กลุ่มงานรังสีวทิ ยา โรงพยาบาลกาแพงเพชร
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บทนา

ผู้ปฏิบตั ิงานจะกาหนดค่าทางเทคนิค ซึ่งบางครัง้ อาจมากเกินความจาเป็ น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่ อผู้ป่วยและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านเอง การนาระบบดิจติ อลเข้ามาใช้งาน เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของภาพถ่ายรังสีให้ได้ภาพทีม่ ี
ความชัด เจน รวดเร็ว ผู้เ กี่ย วข้องสามารถปรับ แต่ ง คุณภาพของภาพได้ต ามที่ต้องการ การก าหนดค่ าทางเทคนิค ที่สูง
เนื่องจากทาให้ปรับภาพได้ง่ายแต่ไม่ได้คานึงถึงค่าปริมาณรังสีทผ่ี ปู้ ว่ ยได้รบั 5
ความตระหนักของผูถ้ ่ายภาพทางรังสี มีความสาคัญในการดูแลผูป้ ่วย ควรมีการศึกษาสาหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
เรื่อง ความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์ของการถ่ายภาพทางรังสีอย่างเหมาะสม 6 Exposure index เป็ นค่าทีบ่ ่งบอกถึง
ปริมาณรังสีทอ่ี ุปกรณ์รบั รังสีหรือบันทึกภาพในระบบดิจติ อลได้รบั ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ปริมาณรังสี (exposure level) ที่ ใช้ใน
การถ่ายภาพ2 ค่านี้จะมากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั หลายปจั จัย เช่น ปริมาณกระแสต่อเวลา (miliampere-sec ; mAs) พืน้ ทีร่ บั รังสี
โดยรวมของอุปกรณ์รบั รังสี (total detector area irradiated)2,7 ความหนาของผูป้ ่วย ค่ากิโลโวลต์ การปรับเทียบเครื่อง
สร้างภาพ ระยะจากจุดโฟกัสถึง ตัวรับภาพ และสภาพการเปลี่ย นแปลงทางคลินิก เมื่อมีการถ่ า ยภาพแล้วไม่ได้นาเข้า
เครื่องอ่านภาพทันที 2 ปริปริ
มาณรั
ูดกลื
(beam attenuation)
attenuation)คุคุณณภาพของวั
ภาพของวัสสดุดุทที่ ใ ช้่ใี ช้เ ป็เป็นนอุอุปปกรณ์
กรณ์รรั บบั รัรังงสีสี เป็นต้น
ม าณรั
ง สีงทสีี่ ดทู ด่ดี กลื
น น(beam
ซึง่ บริษัทผู้ผลิตจะกาหนดช่วงของค่า Exposure indices ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพของอวัยวะชนิดต่างๆที่แตกต่างกัน 7
หน่วยงานนานาชาติ รวมถึงนักฟิสกิ ส์และผูเ้ กีย่ วข้องได้ร่วมกันจัดตัง้ ค่า Exposure index ขึน้ มาใช้สาหรับประเมินปริมาณรังสี
ทีอ่ ุปกรณ์รบั รังสีตรวจรับได้ (radiation exposure to a digital detector) รวมถึงสร้างมาตรฐาน IEC standard 62494-1 ว่า
ด้วย “exposure index of digital X-ray imaging7
กลุ่มงานรังสีวทิ ยาโรงพยาบาลกาแพงเพชร เอกซเรย์ผปู้ ว่ ยทัง้ เพศชายและเพศหญิงท่า K.U.B. / Abdomen (Supine)
ผู้ป่วยทุกช่ วงอายุผ่า นเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเป็ นระบบดิจิตอล รุ่ น CR-Max บริษัทได้กาหนดช่ วง เกณฑ์
Exposure index ในการถ่ายท่า K.U.B. / Abdomen (Supine) คือ 1,500-1,800 ) บริเวณช่องท้องมีอวัยวะทีม่ คี วามไวต่อรังสี
ในการปฏิบตั งิ านไม่สามารถระบุชช้ี ดั ได้ว่าการเอกซเรย์แต่ละครัง้ จะได้รบั ผลกระทบเพียงใด ถึงแม้ว่าปริมาณรังสีทผ่ี ปู้ ่วยได้รบั
จะไม่เกินค่าทีก่ าหนดก็ตาม หากผูป้ ว่ ยได้รบั ปริมาณรังสีสงู เกินความจาเป็ นเช่น อวัยวะสืบพันธุ์ โดยเฉพาะสตรีวยั เจริญพันธุ์
เพราะอาจทาให้ทารกมีความผิดปกติ จากการตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสี ด้านความคมชัดชนิดคอนทราสต์สูง
(high contrast resolution, Signal to noise ratioสูง) สัญญาณรบกวนหรือนอยส์ (noise) ต่ า 3,4 ในการปฏิบตั งิ านช่วงวันที่
1-14 พฤศจิกายน 2560 ภาพทางรังสีท่ศี กึ ษาจานวน 144 ราย พบว่าค่า Exposure
index ที่มคี ่าต่ ากว่าช่วงที่ทางบริษัท
Exposure index
กาหนดแต่มคี ุณภาพดี ผ่านการตรวจสอบว่าเป็ นภาพทีม่ คี วามเหมาะสมใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคของแพทย์ได้ คือ 1,2191,437 = 44 ราย คิดเป็ นร้อยละ 30.55 เมื่อเทียบกับค่าทีอ่ ยู่ในช่วงทีท่ างบริษทั กาหนดมี 56 ราย คิดเป็ นร้อยละ 38.33 และ
สูงกว่าช่วงทีบ่ ริษทั กาหนด คือ 44 ราย คิดเป็ นร้อยละ 30.55 ค่า Exposure index
index ทีม่ คี ่าต่ ากว่าช่วงทีท่ างบริษทั กาหนด
แต่มคี ุณภาพดี ต้องมีการศึกษาเพิม่ เติม การวิจยั เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของภาพทางรังสีจากค่า Exposure indices ที่
บริษทั กาหนด Exposure indices 1,500-1,800 กับค่า exposure indices ทีล่ ดลงจากการศึกษา Exposure indices 1,200 1,499 ในผูป้ ่วยอายุ 15 ปี ขน้ึ ไป ทุกความหนาช่องท้อง ในการถ่ายภาพ Abdomen (Supine) และ K.U.B. บนเตียงเอกซเรย์
ห้องเอกซเรย์ 3 ใช้ Buckly tray เครื่อง CR-MAX และปรับใช้เกณฑ์ค่า Exposure indices ทีเ่ หมาะสม
วิ ธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษา สถานที่ และผูป้ ่ วย
1.เป็ นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ รูปแบบ prospective cohort design ออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ และ
วิธกี ารในการดาเนินการวิจยั
1.1. เครื่องเอกซเรย์หอ้ ง 3 ยีห่ อ้ SHIMADZU รุ่น UD150L-40E หมายเลขเครื่อง 3M5262A24010 ขนาด
ของเครื่อง mA/mAs maximum 630 mA และ kV maximum 150 kV และ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเป็ นระบบดิจติ อล
ยีห่ อ้ Carestream รุ่น CR-Max หมายเลขเครื่อง 300-8133 กลุ่มงานรังสีวทิ ยา โรงพยาบาลกาแพงเพชร
1.2. ศึกษาการถ่ายภาพทางรังสี Abdomen (Supine) และ K.U.B. แยกเพศ ชาย- หญิง อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป
โดยผูป้ ว่ ยทุกรายได้เข้าร่วมโครงการวิจยั โดยสมัครใจ เกณฑ์คดั ออก คือ ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะเสีย่ งตัง้ ครรภ์ และผูป้ ว่ ยตัง้ ครรภ์
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การวัดผลและวิ ธีการ
1. รวบรวมข้อมูลจาแนกตาม อายุ เพศ น้าหนัก ความหนาช่องท้องผูป้ ว่ ย Exposure technique (KVp และmAs)
ตรวจสอบคุณภาพทางรังสีโดย นักรังสีการแพทย์ และรังสีแพทย์ ทม่ี ปี ระสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี ตรวจสอบด้านความคมชัด
ชนิดคอนทราสต์สงู (high contrast resolution) Signal to noise ratioสูง สัญญาณรบกวนต่ า หรือนอยส์ (noise) ต่ า ระหว่าง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 14 สิงหาคม 2561 จานวน 355 ราย การคานวณกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่า (n) โดยการหาอัตราส่วน
จานวนผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างกับจ านวนภาพเสียเข้าคานวณในโปรแกรมสาเร็จรูป โดยแบ่ง กลุ่มค่า Exposure indices เป็ น
2 กลุ่ม คือ ค่า Exposure indices ทีล่ ดลง ช่วง 1,200-1,499 (n=298) และค่า Exposure indices ทีบ่ ริษทั กาหนด ในช่วง
1,500 -1,800 (n=57)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบกลุ่มที่ศกึ ษาด้วย t-test และ exact probability test และหาค่าปริมาณรังสีท่ี
่
ผิวผูป้ วยเฉลีย่ จากตารางคานวณปริมาณรังสีเพื่อหาค่าควอไทล์ท่ี 3 หน่ วยเป็ นมิลลิเกรย์ ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้ผ่านการรับรอง
โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนโรงพยาบาลกาแพงเพชร (เลขที1่ 5/2561)
คนไข้ทถ่ี ่ายภาพทางรังสีท่า Plain K.U.B. / Abdomen ( Supine )
แยกเพศ ชาย-หญิง อายุ 15 ปี ขน้ึ ไปทุกความหนาบริเวณช่องท้อง
( ช่วงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 14 มิถุนายน 2561 )

วัดความหนาคนไข้ Thickness (ซม. )+ ชังน
่ ้าหนัก Weight
การตัง้ ค่า Exposure technique ทีเ่ หมาะสม ( KVp/mAs )

กลุ่มภาพทางรังสี
ค่า EI ช่วง 1,200-1,499 ( n=298 )
ตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสี
โดยนักรังสีการแพทย์ และ รังสีแพทย์

วิเคราะห์ขอ้ มูล

กลุ่มภาพทางรังสี
ค่า EI ในช่วง 1,500-1,800 ( n=57 )
ตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสี
โดยนักรังสีการแพทย์ และ รังสีแพทย์

วิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลการศึกษา
กลุ่มทีม่ คี ่า Exposure indices อยู่ท่ี 1,200-1,499 และกลุ่มทีม่ คี ่า Exposure indices อยู่ในช่วง 1,500 1,800 ไม่มคี วามแตกต่างกัน ในเรื่องของ เพศ อายุ ( ตารางที่ 1 )
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะทัวไปผู
่ ป้ ว่ ย
EI ( 1,200-1,499 )
n
%

ลักษณะที่ศึกษา
gender
gender (n,%)
ชาย
หญิ ง
age mean ± SD
weight mean
weight
mean±± SD
SD
thickness
mean ±± SD
thickness mean

162
136

EI (1,500-1,800 )
n
%

54.4
45.6

27
30

54.9 (15.4)
61.8 (11.9)
19.5 (2.9)

p-value

47.4
52.6

0.385

51.9 (17.8)
57.5 (10.7)
18.7 (2.9)

0.189
0.013
0.037

การตัง้ ค่า KVp ของทัง้ สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ส่วนค่า mAs แตกต่างกัน โดยที่ mAs ลดลงจาก 10.8 ( EI 1,500 1,800) เป็ น 8.7 (EI1,200-1,499) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ P- Value < 0.001 การยอมรับคุณภาพของภาพทางรังสี
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ P-Value 0.701 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบลักษณะทีศ่ กึ ษา
ลักษณะที่ศึกษา
KVp mean ± SD
mAs mean ± SD
Acceptation ofofRadio
(n,%)
Acceptation
Radiotechnologist
technologist
(n,%)
Accept
Accept
Decline
Decline
Acceptation ofofRadiologist
Acceptation
Radiologist(n,%)
(n,%)
Accept
Accept
Decline
Decline

EI(1,200-1,499 )
n
%

EI(1,500-1,800 )
n
%

p-value

91.2
8.7

7.9
3.1

90
10.8

6.4
3.1

0.297
<0.001

298

100

57

100

-

287
11

96.4
3.5

56
1

98.3
1.8

0.701

ตารางที่ 3 ระดับปริมาณรังสีทผ่ี วิ ผูป้ ว่ ยเปรียบเทียบระหว่าง ค่า EI 1,200-1,499 กับ ค่า EI 1,500-1,800 และงานวิจยั อื่น
โรงพยาบาลกาแพงเพชร

mean

ค่า EI
1,200-1,499
1.28

ค่า EI
1,500-1,800
1.52

ศูนย์วิทย์
ตรัง2016
3.6

กรมวิ ทย์
2018
2.79

IAEA
2008
-

Nigeria
2016
-

1.59
1.83
4.68
3.80
3.64
2.74
3rd
quartile
quartile
IAEA = International Atomic Energy Agency, AAPM = American Association of Physicists in Medicine,
ACR = American College of Radiology

ACR/
AAPM1999
3.40
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เปรียบเทียบปริมาณรังสีท่ลี ดลงจากการศึกษากับกลุ่ม Exposure indices 1,500 - 1,800 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ตรัง 2016 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2018 IAEA 2008 Nigeria 2016 ACR/AAPM 1999
ร้อยละ 13.11,
66.03, 58.16,56.32,41.97,53.24
56.32, 41.97, 53.24( ตารางที
( ตารางที
13.11,66.03,58.16,
่ 4)่ 4)
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบปริมาณรังสีทล่ี ดลง ระหว่าง ค่า EI 1,200-1,499 กับงานวิจยั อื่น
งานวิ จยั อื่น
EI 1,500-1,800
ศูนย์ย์ววิทิ ทย์ย์ตตรัรังง2016
2016
กรมวิ
018
กรมวิททย์ย์22018
IAEA 2008
Nigeria 2016
Nigeria
AAPM 1999
ACR/ AAPM1999

3rd quartile
1.83
4.68
3.80
3.64
2.74
3.40

EI 1,200-1,499
3rd quartile
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59

ปริมาณรังสี
ที่ลดลง( % )
13.11
66.03
58.16
56.32
41.97
53.24

วิ จารณ์
การตัง้ ค่า KVp ในกลุ่มค่า Exposure indices ทีศ่ กึ ษา 1,200 - 1,499 เปรียบเทียบกับกลุ่ม 1,500 - 1,800 ไม่
แตกต่างกัน การตัง้ ค่า mAs ในสองกลุ่มแตกต่างกัน และการตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสี โดยนักรังสีการแพทย์ และ
รังสีแพทย์ พบว่า มีคุณภาพไม่แตกต่างกัน การศึกษาเปรียบเทียบเกีย่ วกับ ปริมาณรังสีทผ่ี วิ ผูป้ ว่ ยได้รบั กับหลายหน่วยงาน
ทัง้ ในประเทศ และต่ า งประเทศ พบว่ า ปริม าณรัง สีท่ีผิว เฉลี่ย และค่ า ควอไทล์ ที่ 3 ของงานวิจ ัย นี้ มีอ ัต ราต่ า กว่ า
อาจเนื่องมาจากวิธกี ารเก็บข้อมูลโดยงานวิจยั ชิ้นนี้ได้ออกแบบตัวควบคุมให้เป็ นตัวควบคุมเดียว กล่าวคือ เก็บข้อมูลจาก
เครื่องเอกซเรย์เครื่องเดียวทีผ่ ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ถ่ายภาพทางรังสีเฉพาะบนเตียง
เอกซเรย์โดยใช้ Buckly tray คัดอาสาสมัครทีเ่ ข้าร่วมโดรงการอายุ 15 ปี ขน้ึ ไป แล้วอ่าน และแปลงสัญญาณภาพเป็ นระบบ
ดิจติ อลด้วยเครื่องเดียวกัน อีกทัง้ ขนาดของผูป้ ว่ ยแต่ละเชือ้ ชาติ อาจมีความแตกต่างกันมาก ปจั จัยนี้จงึ อาจเป็ นปจั จัยหนึ่ง
ทีท่ าให้ผลลัพธ์มคี วามแตกต่างกัน 8,9,10
เพื่อประโยชน์ในการลดปริมาณรังสีทผ่ี วิ ผูป้ ่วยได้รบั ในการถ่ายภาพทางรังสีช่องท้องท่า Plain K.U.B. / Abdomen
(Supine) ทัง้ เพศ ชาย - หญิง อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป สามารถลดค่า Exposure indices ให้อยู่ในช่วง 1,200 - 1,499 จากผลการวิจยั
ผูป้ ว่ ยทีม่ นี ้าหนักเฉลีย่ = 61,8±11.9 กิโลกรัม และความหนาช่องท้องเฉลีย่ = 19.5±2.9 เซนติเมตร สามารถลดค่าปริมาณ
รังสีทผ่ี ปู้ ่วยได้รบั โดยตัง้ ค่า Exposure technique ที่ 91.2 KVp และ 8.7 mAs หน่ วยงานสามารถนาผลการวิจยั นี้มาปรับ
เกณฑ์การปฏิบตั งิ าน
สรุป

ค่า Exposure indices ทีบ่ ริษทั กาหนด สามารถขยายช่วงกว้างค่า Exposure indices ได้อกี

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั ความร่วมมืออย่างดี จากหัวหน้ ากลุ่มงาน หัวหน้างานรังสีวทิ ยา โรงพยาบาลกาแพงเพชร ผู้วจิ ยั
ขอขอบคุณ แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกาแพงเพชร ทีส่ ่งเสริมให้มกี ารอบรมวิจยั แพทย์หญิงชุตมิ า
ชลาสินธุ์ รังสีแพทย์ และเจ้าหน้ าที่กลุ่มงานรัง สีวิทยาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลและร่วมตรวจสอบ
คุณภาพของภาพทางรังสีในงานวิจยั ครัง้ นี้ ขอขอบคุณ ศ.ดร.นพ.ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิก และ
สถิตศิ าสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็งลาปาง นายพันทนันท์ วงศ์แสนสี ทีป่ รึกษา และคณะกรรมการวิจยั โรงพยาบาลกาแพงเพชรทุกท่าน
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Abstract
Abstract
Introduction : This is beneficial to nurses for receiving 50 CNEU. Nurses can apply to renew a professional license for
Introduction : This is beneficial to nurses for receiving 50 CNEU. Nurses can apply to renew a professional license for
up to 5 years. This makes the scoring of Hospital Accreditation evaluation rise to the high level with 3.55 scoring.
up to 5 years. This makes the scoring of Hospital Accreditation evaluation rise to the high level with 3.55 scoring.
Objectives : This research study aimed to evaluate the project of Development of continuing care with Evidence base
Objectives : This research study aimed to evaluate the project of Development of continuing care with Evidence base
practice at the Muang Health Network, Phetchabun Province in the aspects of context, input factor, process, and project
practice at the Muang Health Network, Phetchabun Province in the aspects of context, input factor, process, and project
outcome, to examine the effectiveness and the impact of the project, and to explore problems and obstacles of the
outcome, to examine the effectiveness and the impact of the project, and to explore problems and obstacles of the
project in order to apply for improving further research projects.
project in order to apply for improving further research projects.
Methods : The CIPP model was utilized as the conceptual framework of this study. 11 Samples were 31 project
Methods : The CIPP model was utilized as the conceptual framework of this study. Samples were 31 project
participants. Collected by using questionnaire, Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, T-test,
participants. Collected by using questionnaire, Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, T-test,
content analysis, and Scoring evaluation.
content analysis, and Scoring evaluation.
Results : The findings illustrate that the aspect of context is at the highest level. The hospital policies are relevant to the
Results : The findings illustrate that the aspect of context is at the highest level. The hospital policies are relevant to the
project’s objectives. The aspect of the input factor is also at the high level which the project has the readiness of the
project’s objectives. The aspect of the input factor is also at the high level which the project has the readiness of the
staffs and budget. For the aspects of process and output, they are at the highest level. The project plan has been
staffs and budget. For the aspects of process and output, they are at the highest level. The project plan has been
followed in almost all cases, and there has significantly an increase of participants’ knowledge and understnding
followed in almost all cases, and there has significantly an increase of participants’ knowledge and understnding
according to the pre-post test results. There are 30 research studies occurring in this project,10 studies finished with
according to the pre-post test results. There are 30 research studies occurring in this project,10 studies finished with
research paper.
research paper.
Conclusions : The policy makers for continuing project and supporting sufficient material and information resources.
Conclusions : The policy makers for continuing project and supporting sufficient material and information resources.
This should encourage health personnel to utilize research outcome for improving their work. In each organization,
This should encourage health personnel to utilize research outcome for improving their work. In each organization,
multidisciplinary research committee is necessary for developing effective and successful routine to research with low
multidisciplinary research committee is necessary for developing effective and successful routine to research with low
cost in relation to the organization’s vision and mission statements.
cost in relation to the organization’s vision and mission statements.
Keywords : Evaluation research, Project evaluation, Continuing care
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บทนา
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ให้การดูแลตัง้ แต่ระดับปฐมภูมจิ นถึงกึง่ ตติยภูมิ ลักษณะหน่ วยบริการในเครือข่าย : โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ให้บริการระดับปฐมภูม ิ ตัวอย่างโรคทีก่ ารดูแลต่อเนื่อง มีความสาคัญต่อประสิทธิผลในการรักษา และคุณภาพชีวติ
ของผู้ป่วยในการดูแลต่อเนื่องหลังจาหน่ ายหลายครัง้ ที่ไปเยี่ยมบ้าน พบว่า ผู้ป่วยและครอบครัวมีปญั หาซับซ้อน จาเป็ นต้องใช้
ความเชีย่ วชาญหลายด้าน ทีมผูด้ แู ลต่อเนื่องจะทาการประสานงานกับวิชาชีพอื่นๆร่วมเดินทางเยีย่ มบ้าน ให้คาแนะนาและช่วยเหลือ
ผู้ป่วย และครอบครัวให้ส ามารถพึ่งพาตนเองได้ หายจากโรคได้โดยเร็ว มีการส่งต่อข้อมูลผ่านศูนย์เยี่ยมบ้านของกลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม ซึง่ รับผิดชอบการประสานงานกับ รพ.สต.เครือข่ายในเขตอาเภอเมือง และได้มกี ารขยายเครือข่ายการดูแลไปยัง
โรงพยาบาลชุมชนในอาเภออื่นๆในจังหวัด และโรงพยาบาลค่า ยพ่อขุนผาเมืองรวมทัง้ ต่ างจังหวัด ในการดาเนินการนี้ยงั ขาด
การตอบกลับข้อมูลให้แก่หอผูป้ ว่ ย จึงเป็ นเหตุจาเป็ นให้ต้องมีการพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์ส่วนขาด เพิม่ องค์ความรู้ ฝึ กทัก ษะให้
สามารถดูแ ลและเป็ น พี่เ ลี้ย งให้ ก ับ ผู้ป่ว ยและญาติไ ด้ และท าการพัฒ นาระบบข้อ มูล สารสนเทศการส่ง ต่ อ การตอบกลับ ทาง
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การสะท้อนข้อมูลกลับสูห่ อผูป้ ว่ ย หน่วยงานส่งออก รวมทัง้ การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ นาสู่การพัฒนางานประจาสู่ก ารวิจยั ในงานการดูแลต่ อ เนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน การดูแลต่ อเนื่ อ ง
(Continuing.Care).เป็ นกระบวนการส่งเสริมการดูแลผูป้ ่วยภายหลังจาหน่ าย เป็ นความร่วมมือระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ ผูป้ ่วย
และครอบครัว โดยเริม่ จากการประเมินความจาเป็ นในการวางแผนจาหน่ ายผูป้ ่วยตัง้ แต่แรกรับ วิเคราะห์ปญั หา ความต้องการ
การดูแลที่ผู้ป่วยต้องเผชิญเมื่อกลับบ้าน รวมถึงการประเมินผู้ดูแล และสภาพแวดล้อมที่บ้านเพื่อกาหนดเป้าหมายในการดูแล
ร่วมกัน ในปจั จุบนั ภาวการณ์เจ็บปว่ ยมีความรุนแรงและซับซ้อนเพิม่ มากขึน้ ทาให้จานวนผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามต้องการการดูแลต่อเนื่องที่
บ้านมีจานวนเพิม่ มากขึน้ เช่นเดียวกัน .พบว่า ในเครือข่ายบริการสุขภาพ อาเภอเมือง เพชรบูรณ์ผปู้ ว่ ยทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลต่อเนื่อง
ั หาต่ า งๆตามมา เช่ น ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลนานขึ้ น
ไม่ ไ ด้ ร ั บ การดู แ ลอย่ า งครอบคลุ ม ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ป ญ
เกิดภาวะแทรกซ้อน ควบคุมโรคไม่ได้ทาให้กลับเป็ นซ้า และต้องกลับเข้ารับการรักษาซ้า (Re-Admission).เพิ่มขึ้น จากการ
วิเคราะห์ปญั หา สามารถสรุปสาเหตุสาคัญได้ดงั นี้ สาเหตุในโรงพยาบาล : ขาดระบบการวางแผนจาหน่ ายทีเ่ ป็ นรูปธรรมในรูปแบบ
สหสาขาวิชาชีพ มีความหลากหลายในวิธกี ารปฏิบตั ิของแต่ละแผนก บุคลากรขาดความเข้าในการวางแผนจาหน่ าย ไม่ได้นา
หลักฐานเชิงประจักษ์ใหม่ๆมาใช้ในการทางานสาหรับสาเหตุในชุมชน คือ บุคลากรขาดความรูแ้ ละทักษะในการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ คี วาม
ซับซ้อน ไม่ได้นาหลักฐานเชิงประจักษ์ใหม่ๆ มาใช้ในการทางาน จากปญั หาดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการพัฒนาระบบ
การดูแลต่อเนื่องโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์. โดยใช้การวิจยั เพื่อพัฒนางานประจาเป็ นเครื่องมือ ปญั หาหรือคาถามวิจยั ได้จากหน้า
งานหรืองานประจาทีต่ นเองทาและรับผิดชอบอยู่ โดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะแก้ไขปญั หาพัฒนาต่อยอดหรือขยายผลงานทีท่ าอยู่
อย่างไร โดยใช้กระบวนการพิสจู น์ หาคาตอบด้วยวิธกี ารทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือ เพื่อให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ และเป็ น
การพัฒนาคน พัฒนางานในระบบสุขภาพ มีการค้นคว้าแล้วนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบท ทัง้ นี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รบั การดูแล
อย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสูช่ ุมชนแบบครอบคลุมองค์รวม เพื่อให้เกิดระบบการดูแลต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพบูรณาการตัง้ แต่ใน
โรงพยาบาลถึงบ้านและชุมชน ผูป้ ว่ ยและครอบครัวได้รบั การดูแลต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพแบบครอบคลุมองค์รวม บุคลากรมี
ความรู้ ทักษะ และความมันใจในการดู
่
แลผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ท่ดี ที งั ้ ต่อผู้ป่วยและครอบครัว ผูใ้ ห้บริการ และเครือข่าย
บริการสุขภาพโดยรวม นอกจากนี้เนื่องจากการดูแลต่อเนื่องเป็ นส่วนสาคัญของกระบวนดูแลผูป้ ่วยตามมาตรฐาน HA (Hospital
Accreditattion) ผลลัพ ธ์ข องการพัฒ นาระบบการดูแ ลต่ อ เนื่ อ งโดยใช้ห ลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์ ด ัง กล่ า ว จึง มีส่ว นส าคัญ ที่ท า ให้
โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพด้วยเช่นกัน จึงได้จดั ทาโครงการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
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เครือข่ายบริการสุขภาพ ออําเภอเมื
เพชรบูรณ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึง่ การดาเนินงานตามโครงการจะต้องมี
าเภอเมือองงเพชรบู
การวางแผนโครงการและมีการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ ตลอดจนการออกแบบโครงการเป็ นอย่างดี จึงจะทาให้เกิดผล
สาเร็จของโครงการ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร ให้มคี วามรูค้ วามสามารถโดยใช้ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
นาสูก่ ารพัฒนางานประจาสูก่ ารวิจยั ในงานการดูแลต่อเนื่อง และการใช้งานวิจยั เป็ นฐาน ก่อให้เกิดความเป็ นอิสระและความเป็ นเหตุ
เป็ นผลของแต่ละวิชาชีพ ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน สามารถนาผลลัพธ์จากงานวิจยั อันเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์มา
ช่วยให้มอี านาจต่อรอง และทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาองค์กร เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาระบบการทางาน
ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ความปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ และเพิม่ คุณค่าในการทางานประจาต่อไปด้วยกระบวนการแสวงหาความรูด้ ว้ ย
วิธกี ารอย่างเป็ นระบบของผู้ปฏิบตั ิงานประจ าในการแก้ปญั หา และยกระดับการพัฒนางานที่รบั ผิดชอบดาเนินการอยู่ตามปกติ
โดยมีผ ลลัพ ธ์เป็ น การพัฒ นาตนเอง หน่ ว ยงานและองค์ก ร อัน ส่งผลกระทบในการบรรลุเ ป้ าประสงค์สูง สุด ขององค์ก ร คือ
การพัฒนางานพร้อมกับการพัฒนาคน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศูนย์การเยีย่ มบ้านและการดูแลต่อเนื่องร่วมกับศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จึงได้จดั ทา
โครงการการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เครือข่ายบริการสุขภาพ อาเภอเมือง เพชรบูรณ์ ขน้ึ โดยใช้
รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร นาสู่การพัฒนางานประจาสู่การวิจยั นาผลงานทีไ่ ด้จากหลักฐาน
เชิงประจักษ์มาพัฒนางานประจา และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย โดยแบ่งการดาเนินการเป็ น 5 ครัง้ รวมเวลาตาม
โครงการ 12 เดือน เพื่อประเมินประสิทธิผลของการจัดอบรมบรรลุวตั ถุประสงค์หรือไม่เพียงใด ประสิทธิภาพ ผลกระทบของการจัด
อบรม มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ปญั หาอุปสรรคที่พบมีอะไรบ้าง เพื่อให้ได้สารสนเทศ เป็ นแนวทางให้ผู้บริหารโรงพยาบาล และ
เครือข่ายได้นาไปพิจารณาในการดาเนินการต่อหรือยุตโิ ครงการในครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั จึงได้ดาเนินการวิจยั เชิงประเมิน เพื่อประเมินผล
โครงการนี้อย่างเป็ นระบบ โดยใช้รปู แบบซิปป์ (CIPP model)1 เป็ นกรอบแนวคิดในการประเมิน ซึง่ ประกอบด้วย การประเมิน
ด้านบริบท ด้านปจั จัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
วัตถุประสงค์
1..เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการพัฒนาระบบการดูแลต่ อเนื่องโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เครือข่ายบริการ
สุขภาพอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ ในด้านบริบท ปจั จัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต
2..เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ผลกระทบ ปญั หาและอุปสรรคทีพ่ บในการจัดทาโครงการการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมือง เพชรบูรณ์
3..เพื่อให้ได้สารสนเทศและข้อเสนอแนะในการบริหารและการสนับสนุ นการดาเนินโครงการของศูนย์การดูแลต่อเนื่อง
ร่วมกับศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
กรอบแนวคิ ดการวิจยั
การวิจยั เชิงประเมินครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ ใช้รูปแบบชิปป์ (CIPP Model)1 ของ Danial. L. Stufflebeam เป็ นกรอบแนวคิดใน
การประเมิน แสดงดังกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
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การประเมิ นผลโครงการ การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่ องโดยใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์
เครือข่ายบริการสุขภาพ อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
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4. ระดับการให้ค่าคะแนนกระบวน
การดูแล(Scoring)
5. หน่วยคะแนนการศึกษา/อบรม
ต่อเนื่อง(การพยาบาล)

การตัดสิ นใจ
1. ดาเนินโครงการต่อ

2. ยุตโิ ครงการ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจยั
วิ ธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผูเ้ ข้าร่วมอบรมในโครงการการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เครือข่ายบริการ
สุขภาพ อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งคัดเลือกมาจากหัวหน้าหน่ วยงาน และผู้ท่มี คี วามสนใจในการพัฒนางานการดูแลต่อเนื่อง
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์พฒ
ั นาสูก่ ารทาวิจยั และเป็ นผูท้ ต่ี อ้ งการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนางานประจาสู่การทางานวิจยั เพื่อ
นามาพัฒนาคุณภาพงาน
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นผูเ้ ข้ารับการอบรม จานวน 31 คน เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วยหัวหน้างาน จานวน 7 คน ผูบ้ ริหาร
โครงการ จานวน 2 คน ผูป้ ฏิบตั งิ านประจาในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 22 คน
เครือ่ งมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 2 ประเภท ได้แก่
1. เครื่องมือทีใ่ ช้ในโครงการ ได้แก่
1.1 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เครือข่ายบริการสุขภาพ อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ ผ่านการพิจารณาจากกรรมการบริหารโรงพยาบาลให้ดาเนินการได้ตามทีก่ าหนด
1.2.รูปแบบการประเมินผลโครงการ โดยใช้ CIPP.Model1. เป็ นการกาหนดกรอบในการประเมิน โดยกาหนด
ข้อมูลการประเมิน 4 ด้าน มีการระบุขนั ้ ตอนและวิธดี าเนินการครอบคลุมในแต่ละด้าน ซึง่ จะเชื่อมโยงไปยังข้อมูลทีจ่ ะต้องรวบรวม
ในการประเมินครัง้ นี้
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบสอบถามการประเมินผลโครงการลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า (rating.scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อ
คาถามด้านบริบท ด้านปจั จัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิต จานวน 20 ข้อ
2.2 แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจในการทาวิจยั ก่อนเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับการอบรม
ลักษณะข้อคาถามเป็ นหัวข้อ / ประเด็นในด้านการดาเนินการวิจยั จานวนทัง้ หมด 10 ข้อ ลักษณะคาตอบเป็ นมาตรประมาณค่า
(rating scale) 5 ระดับ
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3. แบบสังเกตการบรรยายของวิทยากรและพฤติกรรมขณะเข้ารับการอบรมของผูเ้ ข้ารับการอบรม เป็ นแบบบันทึกข้อมูล
ขณะบรรยายประกอบด้วยข้อคาถามปลายปิ ดและปลายเปิ ดทัง้ หมด 6 ข้อ
4. แบบบันทึกข้อมูลของผู้รบั ผิดชอบโครงการ เป็ นแบบบันทึกทีป่ ระกอบด้วยข้อคาถามทัง้ ปลายปิ ด และปลายเปิ ด
มีหวั ข้อหลักทัง้ หมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับโครงการ 2) ปญั หาทีพ่ บในการจัดโครงการ และ 3) พฤติกรรมของผู้
เข้าอบรมในการทากิจกรรมกลุ่ม
5..แบบประเมินการให้ค่าคะแนน (Scoring) กระบวนการดูแลผูป้ ว่ ย ตอนที่ 3 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์กรมหาชน) ; HA (Hospital Accreditattion)
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
ผูว้ จิ ยั นาเครื่องมือทีส่ ร้างขึน้ ประยุกต์จากสุนันทา สกุลยืนยง และคณะ2 ไปตรวจสอบคุณภาพ โดยนาแบบสอบถาม
แต่ละชุดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) และข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข
หลังจากนัน้ ได้หาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ด้วยการวิเคราะห์สมั ประสิทธิอั์ ลฟาครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)3 ได้ค่า
ความเชื่อมันของแบบสอบถามการประเมิ
่
นผลโครงการ แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจในการทาวิจยั เท่ากับ .93 และ .95
ตามลาดับ
เกณฑ์ในการประเมิ นโครงการ
เนื่ องจากในการวิจ ัย เชิงประเมินครัง้ นี้ เป็ นการตัด สิน ผลการดาเนิ นโครงการ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ก าหนดเกณฑ์ใ น
การตัดสิน จาแนกออกเป็ น เกณฑ์ประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพของโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประสิทธิผลของโครงการ ในการแปลความหมายของประสิทธิผลของโครงการ กาหนดเกณฑ์ดงั นี้
1.1 จานวนผลงานวิจยั อย่างน้อย 5 เรื่อง
1.2 ประสิทธิผลของโครงการด้านบริบท ด้านปจั จัยนาเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ทัง้ รายด้านและ
ภาพรวมอยู่ในระดับดีขน้ึ ไป โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์และแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลีย่ เพื่อให้บอกระดับประสิทธิผลของ
โครงการ ดังนี้ คะแนนเฉลีย่ 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับดีมาก คะแนนเฉลีย่ 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับดี คะแนนเฉลีย่ 2.61 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับพอใช้ และคะแนนเฉลีย่ 1.00 - 2.80 หมายถึง ระดับ
ปรับปรุง
2. ประสิทธิภาพของโครงการ ผูว้ จิ ยั กาหนดเกณฑ์ดงั นี้
2.1 ด้านต้นทุน จากนโยบายของโรงพยาบาลให้การสนับสนุ นการส่งบุคลากรของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และ
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ เข้ารับการอบรมด้านการวิจยั ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็ นต้นทุนในการอบรมประกอบด้วย
ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าทีพ่ กั และค่าเบีย้ เลีย้ ง เป็ นเงินโดยเฉลีย่ ประมาณ 24,000 บาท/คน
2.2 ด้านทรัพยากร จากการส่งบุคลากรของโรงพยาบาลร่วมอบรมด้านวิจยั กับหน่วยงานภายนอก ครัง้ ละไม่เกิน
2 คน โดยมีค่าวัสดุอุปกรณ์เฉลีย่ ประมาณ 1,000 บาท/คน
2.3 ด้านเวลา รวมเวลาตัง้ แต่เริม่ จนสิน้ สุดการอบรมภายใน 1 ปี งบประมาณ ไม่เกิน 12 เดือน
2.4 ระดับ การให้ ค่ า คะแนนกระบวนการดู แ ล (Scoring) ตามแบบประเมิน การให้ ค่ า คะแนน (Scoring)
กระบวนการดูแลผูป้ ว่ ย ตอนที่ 3 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ; HA
การวิเคราะห์จะแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ 1) วิเคราะห์กระบวนการเทียบกับกระบวนการดูแล 2) การให้คะแนน โดยทาการ
วิเคราะห์ประเด็นสาคัญของงานวิจยั แต่ละเรื่อง โดยให้คะแนนตามที่ Scoring Guideline ระบุไว้ โดยพิจารณาตามระดับ maturity.
ของการพัฒนา แนวทางการให้คะแนน.HA.Scoring.ดังนี้ ระดับพอผ่าน เมื่อ mode.ของ score อยู่ระหว่าง 2.5 - 3.0 ระดับดี
เมื่อ mode ของ score อยู่ระหว่าง 3.0 - 3.5 ระดับดีมาก เมื่อ mode ของ score อยู่ระหว่าง 3.5 - 4.0 ระดับดีเยีย่ ม และเมื่อ mode
ของ score มากกว่า 4.0
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ขัน้ ตอนการดาเนิ นการวิ จยั
1..ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ของการประเมินโครงการ การวิจยั จากงานประจา กรอบการประเมิน CIPP Model จาก
ตารา เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2..ขออนุมตั จิ ดั ทาโครงการ จัดการอบรมตามโครงการจานวน 5 ระยะ ระยะที่ 1-4
1-4.ครัง้ ละ 2 วัน ระยะที่ 5 จานวน 1 วัน
รวม 9 วัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็ นระยะเวลา 12 เดือน
3..สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามผล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมินตนเอง แบบสังเกตการ
บรรยายของวิทยากร และพฤติกรรมของผูเ้ ข้าอบรมโดยประยุกต์จากสุนนั ทา สกุลยืนยง และคณะ 2
4..ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร จัดอบรมตามกาหนดเวลา รวบรวมข้อมูลวิจยั โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
การประเมินผลโครงการแต่ละครัง้ ของการอบรม เพื่อนาผลประเมินมาปรับแก้ไขในครัง้ ต่อไป
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้และสรุปผล
6..นาเสนอผลการวิจยั เพื่อให้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายรับทราบโดยมีผู้ร่วมรับฟงั คือ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ สาธารณสุขอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
7. เผยแพร่ผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการต่างๆ หรือวารสารวิชาการต่อไป
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ กลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ยดึ หลักจริยธรรมการวิจยั ในคน โดยขออนุ มตั ผิ ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของ
ศูนย์อนามัยที่ 8.นครสวรรค์ ในการดาเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนการทาวิจยั ให้ผเู้ ข้าอบรมทราบ และขอความ
ร่วมมือในการวิจยั โดยให้ความมันใจว่
่ าข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาจะนาเสนอในภาพรวมเท่านัน้
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
1. ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน และร้อยละ
2. ข้อมูลประสิทธิผลของโครงการในด้านบริบท ด้านปจั จัยนาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3. เปรียบเทียบระดับค่าเฉลีย่ ระดับคะแนนการประเมินตนเอง ด้านความรู้ ความเข้าใจ ก่อน และหลังการอบรมด้วยสถิติ
t-test
4. คะแนนประเมินตนเองด้านกระบวนการดูแลผู้ป่วย การให้ค่าคะแนนกระบวนการดูแล (Scoring) ประเมินการให้
ค่าคะแนน (Scoring) ตามกระบวนการดูแลผู้ป่วย ตอนที่ 3 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ; HA
(Hospital Accreditattion)
5..ข้อ มูลเชิง คุณ ภาพที่ไ ด้จ ากข้อ ค าถามปลายเปิ ด การสัง เกต และการประชุม กลุ่ม ย่ อ ย ใช้ก ารวิเ คราะห์เนื้ อ หา
(content analysis)
ผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทัวไปของผู
่
เ้ ข้ารับการอบรม
ผู้รบั การอบรมโครงการการพัฒนางานประจาสู่งานวิจยั มีจานวนทัง้ สิน้ 31 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 93.50
อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 48.40 ส่วนใหญ่เป็ นพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล ร้อยละ 58.10 วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 58.10 มีประสบการณ์ทางานระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 48.40 และส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.10 ไม่มปี ระสบการณ์ในการทางาน
วิจยั รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล (N=31)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
Min = 24 Max = 58 ˉx = 46.29 SD = 8.40
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโท
ตาแหน่ งงาน
หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผูป้ ว่ ย
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
พยาบาลวิชาชีพ (รพ.)
พยาบาลวิชาชีพ (รพ.สต.)
นักวิชาการสาธารณสุข
อื่น ๆ
ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 10 ปี
10-20 ปี
20-30 ปี
มากกว่า 30 ปี
Min = 1 Max = 34 xˉ = 22.97 SD = 9.61
ประสบการณ์ในการทาวิ จยั
มี
ไม่ม ี

จานวน

ร้อยละ

2
29

6.5
93.5

3
3
15
10

9.7
9.7
48.4
32.2

1
18
12

3.2
58.1
38.7

5
2
18
2
1
3

16.0
6.5
58.1
6.5
3.2
9.7

4
7
15
5

13.0
22.5
48.4
16.1

9
22

29.0
71.0

ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ 4 ด้าน
ผลการประเมินประสิทธิผลทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปจั จัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต พบว่า
ส่วนใหญ่มคี วามเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ของระดับคะแนนด้านบริบท ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เท่ากับ
4.49, 4.25, และ 4.68 ตามลาดับ สาหรับด้านปจั จัยนาเข้ามีค่าเฉลีย่ ของระดับคะแนน เท่ากับ 4.01 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี
แต่เมื่อคานวณคะแนนเฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.32 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การประเมินโครงการการพัฒนางานประจา;งานการดูแลต่อเนื่องสูก่ ารวิจยั ด้วยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมือง ปี 2558 (N=31)
xˉ
4.49
4.01
4.25
4.68
4.32

รายการประเมิ น

ด้านบริบท
ด้านปจั จัยนาเข้า
ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต
รวม

SD.
0.61
0.68
0.62
0.59
0.45

แปลผล
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ส่วนที่ 3 การประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจ ในการวิจยั และการประเมินวิทยากร
การประเมิ นตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจ ในการวิ จยั โดยการเปรียบเทียบระดับความรู้ก่อนและหลังการอบรม
โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็ นผูป้ ระเมินตนเอง พบว่าหลังเข้ารับการอบรมมีระดับคะแนนความรู้ ความเข้าใจ สูงกว่าก่อนเข้ารับการ
อบรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนการประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการการพัฒนา
งานประจา ; งานการดูแลต่อเนื่องสูก่ ารวิจยั ด้วยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ฯ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ
S.D.
t
p-value
xˉ
ก่อนการเข้าร่วมโครงการ
20.26
8.11
-10.028
.000
หลังการเข้าร่วมโครงการ
38.18
5.74
*p < 0.05
การประเมิ นวิ ทยากร ผลการประเมิน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม (N=27)
ความเหมาะสมของวิ ทยากรโดยรวม
ปานกลาง
มาก
มากทีส่ ดุ
Min = 3 Max = 5 ˉx = 4.89 SD = .42

จานวน
1
1
25

ร้อยละ
3.70
3.70
92.60

ส่วนที่ 4 จานวนผลงานวิ จยั
ผลการประเมิน ประสิท ธิผ ล ด้า นผลผลิต ; จ านวนงานวิจ ัย ในการอบรมครัง้ นี้ มีผ ลงานวิจ ัย จ านวน 30 เรื่อ ง
จากผูเ้ ข้าอบรมจาแนกตามกลุ่มงาน และหน่วยงานของเครือข่ายโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 10 เรื่อง
ส่วนที่ 5 ประสิ ทธิ ภาพของโครงการ
5.1 ระดับการให้ค่าคะแนนกระบวนการดูแล (Scoring) ผลสรุปการจัดโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจยั R2R
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ปี 2558 มีงานวิจยั R2R เกิดขึน้ ทัง้ สิน้ จานวน 30 เรื่อง วิเคราะห์รายละเอียดของงานวิจยั เป็ นรายเรื่องตาม
แนวทางของกระบวนการดู แ ลผู้ป่ ว ย วัด ความก้ า วหน้ า ในการพัฒ นา โดย Scoring.Guideline.ของสถาบัน รับ รองคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พบว่ามีงานวิจยั ทีแ่ ล้วเสร็จ 10 เรื่อง มี Scoring เพิม่ ขึน้ ทุกเรื่องจากเดิม Scoring เฉลีย่ 2.25
ระดับพอผ่าน เพิม่ เป็ น Scoring เฉลี่ย 3.55 ระดับดีมาก ตาม scoring guideline งานวิจยั อีก 20 เรื่อง กาลังดาเนินการตาม
กระบวนการวิจยั วิจยั อย่างต่อเนื่อง
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5.2.ประสิ ทธิ ภาพของโครงการ ด้านต้นทุน การให้การสนับสนุ นส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการวิจยั มีค่าใช้จ่าย
เป็ นต้นทุนโดยเฉลีย่ 24,000 บาท/คน การอบรมครัง้ นี้มผี เู้ ข้ารับการอบรมจานวน 97 คน รวมเป็ นเงินทีต่ ้องใช้จ่ายทัง้ หมดหากมี
การส่ง อบรมภายนอกเป็ นเงินจานวน 2,328,000บาท
2,328,000 บาท แต่ในโครงการนี้ใช้งบประมาณ จานวน 99,000 บาท ดังนัน้ สามารถ
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพัฒนาบุคลากรได้ 2,229,000 บาท
5.3 ประสิ ทธิ ภาพของโครงการ ด้านทรัพยากร เดิมจากการส่งบุคลากรอบรมด้านวิจยั กับหน่ วยงานภายนอก ครัง้ ละ
ไม่เกิน 2 คน มีค่าวัสดุอุปกรณ์เฉลีย่ 1,000 บาท/คน การอบรมครัง้ นี้มผี เู้ ข้ารับการอบรม จานวน 97 คน รวมเป็ นเงินทีต่ อ้ งใช้จ่าย
จํ านนวนเงิ
บาท แต่ ในโครงการนี้ใช้งบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์ จานวน
ทัง้ หมดหากมีการส่งอบรมภายนอก เป็
เป็น เงิ
จานวนน 97,000
97,000.บาท
16,800 บาท ดังนัน้ สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพัฒนาบุคลากรได้ 80,200 บาท
5.4 ประสิ ทธิ ภาพของโครงการด้านเวลา เวลาตัง้ แต่เริม่ อบรมจนถึงสิน้ สุด ภายใน 1 ปี งบประมาณ จานวน 12 เดือน
แต่การอบรมเชิงครัง้ นี้เสร็จสิน้ โครงการในเวลา 8 เดือน (มีนาคม – กันยายน 2558)
5.5 ประสิ ทธิ ภาพของโครงการ ด้านหน่ วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่ อง;สภาการพยาบาล (CNEU) การส่งบุคลากร
อบรมภายนอกเสียค่าลงทะเบียนเพื่อรับ CNEU 2500-4500 บาท/ครัง้ ๆละ 3-5 วัน ได้ CNEU ครัง้ ละ 6-30 หน่ วยกิต แต่การอบรม
ครัง้ นี้ได้รบั .CNEU จานวน 50 หน่ วยกิต สาหรับผู้ทเ่ี ข้ารับการอบรมครบทัง้ 5 ระยะ (9.วัน) สามารถนาไปต่ออายุใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพได้ครอบคลุมถึง 5 ปี โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทางไปอบรมภายนอก ทาให้ลดค่าใช้จ่ายทัง้ งบประมาณของ
โรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายส่วนตัว อีกทัง้ ไม่เสียเวลาการทางาน ลดปญั หาด้านอัตรากาลัง และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
ส่วนที่ 6 ผลที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ โดยสรุปแล้วพฤติกรรมโดยส่วนรวมของผูเ้ ข้าอบรม เป็ นดังนี้
6.1 การตรงต่อเวลา ; ด้วยส่วนใหญ่ผเู้ ข้ารับการอบรมมีภาระงานประจาทีม่ ากล้น มีการทางานทีห่ น่ วยงานก่อน ทาให้
การเข้าประชุมช่วงเช้าล่าช้าไปถึงเวลา 09.00 น. เดิมกาหนดการเริม่ เวลา 08.30 น.
ผู ้ เผขู้้เาข้รัาบรับการอบรมมี
ที่ ห่หนันักกอยู
6.2 ความอยากรู้/กระตือรือร้น ; ส่ วส่นใหญ่
ว นใหญ่
การอบรมมีภภาระงานประจ�
าระงานประจำาที
อยู่ แ่ แล้ล้วว แต่ ก็ มี ค วามตั้งใจ
กระตือรือร้น มุ่งมันอยากที
่
จ่ ะเรียนรู้
6.3 การร่วมแสดงความคิดเห็น ; ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ มอี ายุมาก กล้าซักถามในสิง่ ที่ไม่รู้ เพื่อนาคาตอบไป
ดาเนินการงานของตนเองให้สาเร็จ
6.4 ความเข้าใจในบทเรียน/สามารถทาได้ ; ;ผูผู้เ้เข้ข้าารัรับบการอบรมส่
การอบรมส่วนใหญ่มีอายุมาก ไม่
ไม่มมีปปี ระสบการณ์
ระสบการณ์ในเรื่องการ
ดาเนินการวิจยั ทาให้สามารถเข้าใจในบทเรียนได้ชา้ ใช้เวลามากกว่ากาหนดการเดิมทีก่ าหนดไว้
6.5 ความมุ่งมัน/พยายามที
่
จ่ ะให้งานสาเร็จ ;.แม้ว่าใหญ่ผเู้ ข้ารับการอบรมมีภาระงานประจาทีม่ ากล้น แต่กม็ คี วามมุ่งมัน่
ตัง้ ใจ กระตือรือร้น พยายามทีจ่ ะให้งานสาเร็จ
6.6 ความเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ ; มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกันระหว่างอบรม เสียสละเวลาการช่วยกันค้นหาหลักฐาน
เชิงประจักษ์ความรูต้ ่างๆ ที่ช่วยสนับสนุ นการดาเนินงานวิจยั ร่วมกัน บางวันต้องออกจากห้องประชุมล่าช้ากลับบ้านค่า เกินกว่า
เวลากาหนดไว้ คือ 17.00 น.
สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการศึกษาการประเมินผลโครงการวิจ ัยประเมิน ผลโครงการ :.การพัฒนาระบบการดูแลต่ อเนื่องโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์เครือข่ายบริการสุขภาพ อาเภอเมืองเพชรบูรณ์.ในครัง้ นี้ สามารถอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
วัต ถุป ระสงค์ก ารวิ จ ยั ข้ อ 1.. เพื่อ ประเมิน ประสิท ธิผ ลของโครงการพัฒ นาระบบการดูแ ลต่ อ เนื่ อ งโดยใช้ห ลัก ฐาน
เชิงประจักษ์เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ในด้านบริบท ด้านปจั จัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ;
ประสิทธิผลของโครงการฯในด้านบริบท ปจั จัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต มีดงั นี้
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1. การประเมิ นบริ บท. มีการกาหนดวัตถุ ประสงค์ของโครงการฯ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย วิสยั ทัศน์
พันธกิจ ของเครือข่ายบริการสุขภาพ และสอดคล้องเป้าหมายการได้รบั การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(HA) มีประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีทศั นคติทด่ี ตี ่อโครงการฯ.ต้องการการพัฒนาเรื่องนี้ มีแผนการ
ดาเนินงานอบรมในแต่ละระยะอย่างชัดเจน พบว่า ในภาพรวมและรายข้อมีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ข้อคิดเห็น ให้จดั ทาเป็ นแผนการดาเนินงานที่ต่อเนื่อง ในส่ว นของนโยบายของเครือข่า ยบริการสุขภาพมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และสอดคล้องเป้าหมายการได้รบั การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA).ช่วยเพิม่ คุณภาพการดูแลผูป้ ่วย
ได้เป็ นอย่างดี เพื่อผลลัพธ์การดูแลทีม่ คี ุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดทีว่ ่างานวิจยั จากงานประจาช่วยพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ให้ดขี น้ึ เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนางานให้เป็ นประโยชน์กบั ผูร้ บั บริการ ทาให้เป็ นองค์กรทีเ่ รียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองโดยใช้งานวิจยั
เป็ นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ 4
2. การประเมิ นปัจจัยนาเข้า มีการเตรียมความพร้อมของผูเ้ ข้ารับการอบรมและจัดสรรเวลาทีเ่ อื้ออานวยความสะดวก
ตามความเหมาะสมในระดับดี เนื้อหาการอบรมแต่ละระยะมีความเหมาะสมในระดับดีมาก มีช่องทาง และแหล่งสืบค้นข้อมูลใน
การดาเนินงานตามโครงการฯ.อย่างเพียงพอ และมีการสนับสนุ นงบประมาน วัสดุอุปกรณ์ ในการดาเนินโครงการฯ อย่างเพียงพอ
ในระดับดี สาหรับความเหมาะสมของวิทยากร พบว่า รายข้อมีความเหมาะสม และในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ร้อยละ 92.60
โดยมีขอ้ คิดเห็นให้เพิม่ ความชัดเจนของเอกสาร/โสดทัศนูปกรณ์ และการเข้าถึงแหล่งสืบค้นข้อมูล ผูเ้ ข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ไม่มี
ประสบการณ์ในการทางานวิจยั แต่พบว่ามีความพร้อม มีความตัง้ ใจ สนใจต่อการทางานวิจยั เพื่อพัฒนางาน สอดคล้องกับ
หลักการประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model)1. ซึง่ สตัฟเฟิลบีม ได้กล่าวถึงปจั จัยนาเข้าว่า โครงการนัน้ จะทาให้เกิดการปฏิบตั งิ าน
ทีม่ คี ุณภาพดีขน้ึ ได้ และจะเกี่ยวข้องกับ งบประมาณ การวางแผนงาน การเลือกกิจกรรมในโครงการทีค่ าดว่าจะทาให้โครงการ
หรือแผนงานนัน้ ประสบความสาเร็จ ผูท้ เ่ี ข้ารับการอบรมทีไ่ ด้รบั การเตรียมพร้อม มีวทิ ยากรหรือสือ่ ทีด่ ี จะทาให้การเรียนรูไ้ ด้ผลดี.
ดังนัน้ การประเมินปจั จัยนาเข้าจึงเป็ นการประเมินถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการได้ 5
3. การประเมิ นกระบวนการ มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ การแจ้งข่าวสารเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้ ข้ารับการ
อบรม และจัดสรรเวลาทีเ่ อือ้ อานวยความสะดวกตามความเหมาะสม มีการประชุมกลุ่มย่อย ติดตามรายบุคคลช่วยแก้ไขปญั หา
อุปสรรค และ/หรือสนับ สนุ นความก้า วหน้ า ในการด าเนิน งานเป็ นระยะ สม่ าเสมอ มีค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดับดี และมีการ
ดาเนินงานตามแผนในแต่ละระยะอย่างเป็ นขัน้ ตอน มีการกาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ทีมทางาน
ทีมผูป้ ระสานงาน และทีมพีเ่ ลีย้ ง ทีป่ รึกษา มีการประเมินผลโครงการอย่างเป็ นระบบ ชัดเจน เป็ นรูปธรรม นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก หลังจาก
การอบรมทุกระยะมีแบบประเมินให้ผอู้ บรมประเมินและสรุปในแต่ละครัง้ และนามาปรับปรุงครัง้ ต่อไป
4. การประเมิ นผลผลิ ต ประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจของผูเ้ ข้าประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และผลงานวิจยั ทีแ่ ล้วเสร็จ
พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวคิดในการนาผลงานสู่การพัฒนาคุณภาพบริการในหน่ วยงานนาสู่การดาเนินงานวิจยั จนแล้วเสร็จ
จานวน 10 เรื่อง และมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นงานวิจยั จากงานประจา ปจั จัยแห่งความสาเร็จของโครงการนี้ เนื่องมาจากผูบ้ ริหาร
โครงการ ทีมวิทยากรและทีมพีเ่ ลีย้ งมีความเป็ นเครือข่ายกัลยาณมิตรทีด่ ตี ่อกัน ทีมวิทยากรเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ มีความ
เอือ้ เฟื้อ ให้การสนับสนุนวิชาการ มีความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจโดยมีเป้าหมายผลสาเร็จของงาน กาหนดระยะเวลาการติดตามชัดเจน ส่วนผู้
เข้ารับการอบรมก็มคี วามตัง้ เรียนรู้ มุ่งมันที
่ จ่ ะทางาน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่วนผู้บริหารโครงการ ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
มีค วามตัง้ ใจอยากให้เ จ้า หน้ า ที่ไ ด้มีก ารพัฒ นาศัก ยภาพการท างานวิจ ัย เพื่อ พัฒ นางานประจ า งานการดูแ ลต่ อ เนื่ อ งจากใน
โรงพยาบาลสูช่ ุมชนให้มคี ุณภาพและเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งผลให้กจิ กรรมโครงการมีประสิทธิผลมากขึน้ ทาให้ผรู้ บั บริการ
ได้รบั บริการที่มคี ุณภาพมากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังเข้ารับการอบรม พบว่า หลังเข้ารับการ
อบรมมีระดับคะแนนความรูค้ วามเข้าใจสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ การดาเนินโครงการตาม
แผนที่ได้วางไว้และการได้ผลลัพธ์ของโครงการตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่แสดงถึงความสาเร็จของ
โครงการ 6,7

20

วารสารโรงพยาบาลกำ�แพงเพชร

Kamphaeng Phet Hospital Journal

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์ข้อ 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ผลกระทบ ปญั หาและอุปสรรคทีพ่ บในการจัดทาโครงการการพัฒนาระบบ
การดูแลต่อเนื่องโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมือง เพชรบูรณ์
เมื่อพิจารณาด้านประสิทธิภาพจากการดาเนินโครงการเมื่อเทียบกับต้นทุน เงินงบประมาณทรัพยากร ระยะเวลา ระดับ
การให้ค่าคะแนนกระบวนการดูแล และหน่วยคะแนนการศึกษา/อบรมต่อเนื่อง (สาขาการพยาบาล) พบว่า มีความคุม้ ค่า คุม้ ทุน และ
ส่งผลกระทบในเชิงบวก จากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมในโครงการนี้มคี วามรู้ ความเข้าใจและมีแรงบันดาลใจใน
การทางานวิจยั เพื่อพัฒนางานเพิม่ ขึน้ สามารถนาไปพัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยงานได้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ นอกจากนี้
มีผลงานวิจยั ที่แล้วเสร็จ สามารถเผยแพร่ในวารสารและเวทีวชิ าการระดับต่ างๆได้ บางเรื่องได้นาเสนอ และได้รบั การรับรอง
คุณภาพ ได้รบั รางวัลระดับดีจากเวทีวชิ าการระดับเขต และรางวัลดีเยีย่ มจากเวทีวชิ าการระดับชาติ เป็ นการสะท้อนถึงคุณภาพ
ด้านวิชาการของบุคลากรของหน่ วยงาน องค์กร ได้เป็ นอย่างดี. สาหรับปญั หาและอุปสรรคทีพ่ บในการจัดทาโครงการนี้ พบว่า
ระยะเวลาและวันที่ทก่ี าหนดในการอบรมแต่ละครัง้ ไม่สะดวกสาหรับผู้เข้าอบรมบางคน บางหน่ วยงาน ทาให้เกิดการเรียนรู้ท่ไี ม่
ต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ข้อ 3. เพื่อให้ได้สารสนเทศ และข้อเสนอแนะในการบริหารและการสนับสนุ นการดาเนินโครงการของศูนย์
การดูแลต่อเนื่องร่วมกับศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ผลสรุปว่า ด้านบริบทมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก นโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ ด้าน
ปจั จัยนาเข้ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี โดยมีความพร้อมทัง้ ของบุคลากรและงบประมาณ ด้านกระบวนการมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับดีมาก มีการดาเนินการตามแผนอย่างเป็ นขัน้ ตอน ด้านผลผลิตมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ผลสัมฤทธิด้์ านความรู้
ความเข้าใจของผูร้ บั การอบรมหลังเข้ารับการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม มีจานวนงานวิจยั 30 เรื่อง แล้วเสร็จ 10 เรื่อง ผลการ
ประเมินค่าคะแนนกระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเพิม่ สูงขึน้ ได้ค่าคะแนน 3.55 อยู่ในระดับดีมาก
ตาม scoring guideline โดยมีการปรับปรุงงานอย่างเป็ นระบบ มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน และโครงการวิจยั นี้ได้รบั
การรับรองหน่ วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการพยาบาล (CNEU) จานวน 50 หน่ วยกิต พยาบาลสามารถนาไปต่ออายุ
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพได้ครอบคลุมถึง 5 ปี โดยทีไ่ ม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปอบรมภายนอก ทาให้ลดค่าใช้จ่ายของ
โรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายส่วนตัว อีกทัง้ ไม่เสียเวลาการทางาน รวมทัง้ ผลการวิจยั สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการ
ดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุงโครงการในด้านการสนับสนุ นการดาเนินงานและสนับสนุ นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่
เพียงพอ รวมทัง้ องค์กรควรสนับสนุนให้มกี ารใช้ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั และติดตามประเมินผลการนาผลงานวิจยั ไปใช้ในการพัฒนา
งานประจาเป็ นระบบทีช่ ดั เจน และสามารถดาเนินการให้ประสบผลสาเร็จตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องและยังยื
่ น โดยสรุปโครงการนี้สามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์
ทีด่ ี เห็นสมควรใช้เป็ นต้นแบบในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. ควรมีการดาเนินโครงการพัฒนางานวิจยั จากงานประจาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์และคุน้ เคยใน
การวิจยั เนื่องจากมีความสาคัญและมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
2. ควรมีการขยายโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพสู่เจ้าหน้าที่ บุคลากรของโรงพยาบาลและเครือข่ ายฯที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานดูแลต่อเนื่อง งานพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรูม้ ากขึน้
3. ผูบ้ ริหารควรมุ่งเน้นให้ผรู้ บั การอบรม พัฒนางานวิจยั จากงานประจาให้เกิดผลอย่างแท้จริง รวมทัง้ สนับสนุ นให้มกี าร
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ข้อยุติและการนาไปใช้ : ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยติดเชือ้ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรงหรือภาวะช็อกจากการติดเชือ้ ควรย้ายเข้า
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9
75.0
3
25.0
6.02
11.57, 3.13
< 0.001
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หอผูป้ วยวิกฤตให้เร็วทีส่ ดุ เนื่องการศึกษานี้พบว่าระยะเวลาทีเ่ ร็วขึน้ ช่วยลดการตายในกลุ่มผูป้ ว่ ยนี้ได้อย่างมีนยั สาคัญ
> 6 ชัวโมง
่วโมง
26
78.8
7
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2.24, 1.06
< 0.023
คาสาคัญ : ภาวะติดเชือ้ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรงและภาวะช็อกจากการติดเชือ้ , ICU admission
ข้อยุติและการนาไปใช้ : ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยติดเชือ้ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรงหรือภาวะช็อกจากการติดเชือ้ ควรย้ายเข้า
หอผูป้ ว่ ยวิกฤตให้เร็วทีส่ ดุ เนื่องการศึกษานี้พบว่าระยะเวลาทีเ่ ร็วขึน้ ช่วยลดการตายในกลุ่มผูป้ ว่ ยนี้ได้อย่างมีนยั สาคัญ
คาสาคัญ : ภาวะติดเชือ้ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรงและภาวะช็อกจากการติดเชือ้ , ICU admission
* พยาบาลวิชาชีพชานาญการ หอผูป้ ว่ ยกึง่ วิกฤต โรงพยาบาลกาแพงเพชร
**พยาบาลวิชาชีพชานาญการ หอผูป้ ว่ ยกึง่ วิกฤต โรงพยาบาลกาแพงเพชร
่
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บทนา (Introduction)
ภาวะติดเชือ้ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรงหรือภาวะช็อกจากการติดเชือ้ ของโรงพยาบาลกาแพงเพชร ถือเป็ นภาวะวิกฤต
ทีม่ คี วามสาคัญ เนื่องจากมีอตั ราการตายสูงอยู่ใน 5 อันดับแรกของผูป้ ่วยใน ในระดับจังหวัดพบว่าอัตราของผูป้ ่วยที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล ด้วยภาวะภาวะติดเชือ้ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรงหรือภาวะช็อกจากการติดเชือ้ ในปี 2557 - 2560
มีจานวน 1,048, 1,179, 1,030 และ 1,192 รายตามลาดับ ซึง่ อุบตั กิ ารณ์มแี นวโน้มสูงขึน้ ทุกปี 1 โรงพยาบาลกาแพงเพชร
ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ จึงได้มกี ารดาเนินการวางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ให้
การดูแลผู้ป่วยตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรงหรือภาวะช็อกจากการติดเชื้อ ตาม
มาตรฐาน SSC 2012 ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปจั จุบนั 2 ด้วยความร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ ตัง้ แต่ระดับปฐมภูมิ
ทุตยิ ภูมิ ตติยภูมิ จากระบบการพัฒนาดังกล่าว พบว่า ผูป้ ่วยที่มภี าวะติดเชือ้ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรงหรือภาวะช็อกจาก
การติดเชือ้ ได้รบั การ early detection ได้เร็วขึน้ ประสบความสาเร็จในการ early resuscitation เพิม่ มากขึน้ แต่พบว่าอัตราตาย
ในผูป้ ่วยทีม่ ภี าวะภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือดรุนแรงยังไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย โดยในปี พ.ศ.2557 - 2560 พบร้อยละ 41,
41.4, 38.3 และร้อยละ 34.82 ตามลาดับ ผลจากการทบทวนและวิเคราะห์เวชระเบียนผูป้ ่วย/ แนวทางปฏิบตั ทิ ผ่ี ่านมา พบว่า
1). มีการดักจับและวินิ จฉัยภาวะติด เชื้อในกระแสโลหิตได้ม ากขึ้นตามแนวปฏิบตั ิ แต่ พบปญั หาในการ monitor ผู้ป่ว ย
ซึง่ นาไปสู่การเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรงหรือภาวะช็อกจากการติดเชือ้ 2). ความรุนแรงของโรคร่วม/ ความ
ล่าช้าในการเข้าถึงบริการของผูป้ ่วย 3). ผูป้ ่วยไม่สามารถเคลื่อนย้ายเข้าสู่ ICU ในเวลาทีเ่ หมาะสม 4). ผูป้ ่วยภาวะติดเชือ้ ใน
กระแสเลือดรุนแรงทีไ่ ด้ยา้ ยเข้า IMCUร้อยละ 70 มีภาวะอวัยวะล้มเหลว (organ failure) มากกว่า 2 ระบบขึน้ ไป 5). มากกว่า
ร้อยละ 60 ของผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ มีคะแนนระดับความรุนแรง (APACHE II) >20
ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตทีไ่ ม่ได้รบั การรักษาและเฝ้าระวังติดตามอย่างเหมาะสม ส่งผลให้เพิม่ ระดับความรุนแรง
เป็ นภาวะติดเชือ้ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรงหรือภาวะช็อกจากการติดเชือ้ จนทาให้อวัยวะต่างๆ ล้มเหลวและเสียชีวติ ได้ในเวลา
ทีร่ วดเร็ว ผลกระทบจากอวัยวะล้มเหลวเป็ นเครื่องชีถ้ งึ ความรุนแรงของภาวะติดเชือ้ ในกระแสโลหิตและทาให้เกิดการเสียชีวติ
อย่างต่อเนื่อง ความแตกต่างระหว่างความเสีย่ งระยะสัน้ และยาวต่ออัตราตายในภาวะติดเชือ้ ในกระแสโลหิต พบว่าการเสียชีวติ
ในระยะแรกคือ น้อยกว่า 3 วัน หลังการรับไว้ในหออภิบาล พบว่าสัมพันธ์กบั จานวนอวัยวะล้มเหลวและระดับความรุนแรงสูง
ส่วนอัตราตายทีส่ งู ในระยะ 28 วันมีความสัมพันธ์กบั ความรุนแรงของโรคประจาตัว (Comorbidity) และอวัยวะล้มเหลว3 ในส่วน
ของแนวทางการดูแลผูป้ ่วยทีม่ ภี าวะติดเชือ้ ในกระแสเลือดรุนแรง (Early Goal - Directed Therapy: EGDT) พบว่าอาจจะไม่
ช่วยลดอัตราตายในผู้ป่วยกลุ่มที่มภี าวะอวัยวะล้มเหลวแล้ว แต่หากผู้ป่วยได้รบั การรักษาตามแนวทาง EGDT ในเวลาที่
เหมาะสมและรวดเร็วนัน้ สามารถเพิม่ อัตราการมีชวี ติ ของผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ได้4, 5
นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้ว ปจั จัยสาคัญทีก่ ่อให้เกิดการเสียชีวติ ในผูป้ ่วยกลุ่มนี้ คือการได้รบั การวินิจฉัยล่าช้า การได้รบั
การรักษานอกหอผูป้ ว่ ยวิกฤต6 การเริม่ ให้ยาปฏิชวี นะช้ากว่า 1 ชัวโมงหลั
่
งการวินิจฉัย การได้รบั ยาปฏิชวี นะไม่เพียงพอ และ
7
่
การมีอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ ดังนัน้ หากผูป้ วยกลุ่มนี้มโี อกาสได้รบั เข้ารักษาใน ICU ในเวลาทีเ่ หมาะสม อาจมีโอกาสทีจ่ ะ
เกิดภาวะอวัยวะล้มเหลวลดลง อัตราการเสียชีวติ น้อยกว่าผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั การรับไว้ในหอผูป้ ่วยวิกฤตมากกว่า 6 ชัวโมง
่
รวมถึง
่
จานวนวันนอนในหอผูป้ วยกึง่ วิกฤต และจานวนวันนอนรวมในโรงพยาบาล
งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผูป้ ่วยที่มภี าวะติดเชือ้ ในกระแสเลือดรุนแรงที่ได้ย้ายเข้า IMCU ในระยะเวลา
ภายใน 3 ชัวโมง
่ 6 ชัวโมง
่ และมากกว่า 6 ชัวโมง
่ หลังวินิจฉัยและได้รบั การดูแลตามแนวปฏิบตั ิ จะมีผลต่ออัตราการเกิดอวัยวะ
ล้มเหลวและอัตราการตายหรือไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอัตราการเกิดอวัยวะล้มเหลวและอัตราการตายของผู้ป่วยทีม่ ภี าวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรงหรือ
ภาวะช็อกจากการติดเชือ้ ทีร่ บั เข้าหอผูป้ ว่ ยกึง่ วิกฤตอายุรกรรมในระยะเวลาทีต่ ่างกัน
วิ ธีการศึกษา (Methods)
ศึกษาเชิง prognostic factor research รูปแบบ prospective cohort design กลุ่มตัวอย่างคือ ผูป้ ่วยอายุ 18 ปี ขน้ึ ไป
ที่ได้รบั การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรงหรือภาวะช็อกจากการติดเชื้อที่เข้าสู่กระบวนการรักษาตามแนว
ปฏิบตั กิ ารดูแลผู้ป่วย sepsis ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เก็บข้อมูลผูป้ ่วยทีย่ า้ ยเข้ารับการรักษาในห้อง
ผูป้ ว่ ยกึง่ วิกฤตอายุรกรรม โดยจาแนกตามระยะเวลาทีย่ า้ ย คือ กลุ่มที่ 1. ย้ายภายใน 3 ชัวโมง
่
กลุ่มที่ 2. ย้ายมากกว่า 3 จนถึง
6 ชัวโมง
่
และกลุ่มที่ 3. ย้ายมากกว่า 6 ชัวโมง
่
ใน โดยเก็บข้อมูลทัวไป,
่ APACHE II Score ที่ 0, 24, 48, 72 ชัวโมง,
่
MEWS
Scoreที่ 0, 6, 12 ชัวโมง,
่
การเกิดอวัยวะล้มเหลว ผลลัพธ์การรักษา
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กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ Power analysis method ที่ alpha เท่ากับ 0.5, effect size เท่ากับ 0.5 และ Power of
the test เท่ากับ 0.80 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ภายในเวลา 3 ชัวโมง
่
จานวน 43 ราย และกลุ่มทีม่ ากกว่า 6 ชัวโมง
่
จานวน
25 ราย เพื่อป้องกันการสูญหายในระหว่างการศึกษาจะใช้กลุ่ม ตัวอย่า งเพิ่มอีก 10% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างภายในเวลา
3 ชัวโมง
่
50 ราย และกลุ่มทีม่ ากกว่า 6 ชัวโมง
่
30 รายรวมกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 80 ราย เกณฑ์ในการคัดออก ได้แก่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั
ยากดภูมคิ มุ้ กันหรือมีภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งทุกชนิดผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก และมาลาเรีย
ผูป้ ่วยทีม่ ภี าวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest) ก่อนถึงโรงพยาบาล และผูป้ ่วยทีเ่ ข้าสู่กระบวนการรักษาแบบประคับประคอง
เก็บข้อมูลตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 - พฤษภาคม 2561
วิ ธีดาเนิ นการ (Method)
ผูป้ ว่ ยได้รบั การวินิจฉัยภาวะติดเชือ้ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรงหรือภาวะช็อกจากการติดเชือ้ ทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการรักษา
ตามแนวปฏิบตั ิการดูแลผู้ป่วย sepsis protocol ที่รบั เข้ารักษาในห้องผูป้ ่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
ภายในเวลา 3 ชัวโมง
่
ภายในเวลา 6 ชัวโมง
่
และมากกว่า 6 ชัวโมง
่
ผูศ้ กึ ษาใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล (ส่วนที1่ ) บันทึก
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลระดับความรุนแรงของอวัยวะล้มเหลวลงในแบบบันทึก จากนัน้ พยาบาลประจาการให้การพยาบาล
ตามมาตรฐานได้แก่ การปฏิบตั ติ ามแผนการรักษา sepsis protocol เช่น การให้สารน้ าและยา ประเมินและบันทึกสัญญาณชีพ
เป็ นต้น บันทึกคะแนนระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยภาวะวิกฤต (APACHE II score) ณ เวลา 0, 24, 48 และ72 ชัวโมง
่
เพื่อติดตามระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยในภาวะวิกฤตภายหลังได้รบั การดูแลตามแผนการรักษา sepsis protocol ใน
เวลาทีร่ บั เข้าแตกต่างกัน บันทึกคะแนนติดตามอาการเปลีย่ นแปลง (MEWS score) ของผูป้ ่วย ณ เวลา 0, 6 และ 12 ชัวโมง
่
ติดตามอาการเปลีย่ นแปลงของผูป้ ว่ ยในภาวะวิกฤตภายหลังได้รบั การดูแลตามแผนการรักษา sepsis protocol ในเวลาทีร่ บั เข้า
แตกต่างกัน บันทึกค่า MAP, urine out put ณ.เวลา 15, 30 นาที 1, 2 , 3 ,4, 5, 6 ชัวโมง
่
ตามลาดับทัง้ 3 กลุ่ม ให้การดูแล
่
่
ตามแนวปฎิบตั จิ นผูป้ วยสามารถย้ายออกจากหอผูป้ วยกึง่ วิกฤตอายุรกรรมได้ ใช้แบบบันทึกบันทึกผลลัพธ์ (ส่วนที่ 3) บันทึก
ข้อมูลระดับความรุนแรงของอวัยวะล้มเหลวลงภายหลังได้รบั การดูแลตามแนวปฎิบตั ิ อัตราการตาย จานวนวันใช้เครื่องช่วย
หายใจ ระยะเวลานอนในหอผูป้ ว่ ยกึง่ วิกฤตอายุรกรรม และระยะเวลานอนในโรงพยาบาล
อ่ งมือในการเก็
บรวบรวมข้
เครื่องมืเครื
อในการเก็
บรวบรวมข้
อมูล อมูล
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกีย่ วกับความเจ็บปว่ ย ข้อมูลระดับความรุนแรงของอวัยวะล้มเหลว ระยะเวลา
ตัง้ แต่แรกวินิจฉัย และเข้าสูร่ ะบบ sepsis protocol จนรับเข้าหอผูป้ ว่ ยกึง่ วิกฤตอายุรกรรม
2. ใช้แบบประเมิน “sepsis 2” โดยบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลระดับความรุนแรงของอวัยวะล้มเหลวลงในแบบ
บันทึก จากนัน้ พยาบาลประจาการให้การพยาบาลตามมาตรฐาน ได้แก่ การปฏิบตั ติ ามแผนการรักษา sepsis protocol เช่น
การให้สารน้าและยา ประเมินและบันทึกสัญญาณชีพตามมาตรฐานการดูแล
3. ใช้แบบประเมิน “MEWS score” เพื่อประเมินและบันทึกระดับอาการเลวลงเมื่อแรกวินิจฉัย , เมื่อครบ 6 ชัวโมง,
่
12 ชัวโมง
่
และ24 ชัวโมง
่
ตามลาดับ
4. ใช้แบบประเมิน “APACHAE II” เพื่อประเมินและบันทึก ระดับความรุนแรงเมื่อแรกวินิจฉัย , เมื่อครบ 24 ชัวโมง,
่
48 ชัวโมง
่
และ 72 ชัวโมง
่
ตามลาดับ
5. แบบบันทึกผลลัพธ์อตั ราตาย, Organ dysfunction, Ventilator day, จานวนวันนอนในหอผูป้ ่วยกึง่ วิกฤต และจานวน
วันนอนรวมในโรงพยาบาล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา สาหรับตัวแปรต่อเนื่องใช้ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตัวแปรแบบกลุ่ม
ใช้ความถี่ และร้อยละ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่มด้วย Risk Ratio
จริยธรรมการวิ จยั
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุ่มตัวอย่าง โครงร่างการวิจยั ผ่านการพิจารณาและได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในคนโรงพยาบาลกาแพงเพชร ใบรับรองเลขที่ ID 05-4 85N ผูว้ จิ ยั คานึงถึงสิทธิของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลและกลุ่มตัวอย่าง
ตลอดระยะเวลาการดาเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้อธิบายรายละเอียดของการทาวิจยั ในครัง้ นี้กบั ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั และแจ้งให้ทราบถึง
สิทธิในการปฏิเสธเข้าร่วมวิจยั และการถอนตัวจากการเข้าร่วมวิจยั ได้ ผูว้ จิ ยั ตอบข้อซักถามของผูท้ เ่ี ข้าร่วมวิจยั จนเป็ นทีเ่ ข้าใจ
เมื่อผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ให้ความยินยอมจึงให้ลงนามใน หนังสือยินยอมการเข้าร่วมวิจยั การปฏิเสธการเข้าร่วมวิจยั ไม่มผี ลกระทบใดๆ
ต่อกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลและกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลทีไ่ ด้ทงั ้ หมดเก็บเป็ นความลับ และนาเสนอผลการวิจยั เป็ นภาพรวม ไม่สามารถสืบค้น
รายบุคคลได้
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ผลการศึกษา (results)
จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยมีการป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างแล้วจานวน 80 ราย เก็บข้อมูลจริง
ได้ผปู้ ว่ ยทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด 84 ราย แบ่งเป็ น กลุ่มภายในเวลา 3 ชัวโมง
่
39 ราย ภายในเวลา 3-6 ชัวโมง
่
12 ราย และมากกว่า
่
่
6 ชัวโมง
่
33 ราย ผูป้ วยเป็ นชายต่อหญิงในอัตราส่วนประมาณ 2 ต่อ 1 อายุตงั ้ แต่ 61-70 ปี ผูป้ วยมีโรคประจาตัวร้อยละ 82
โรคทีเ่ ป็ นส่วนใหญ่คอื เบาหวานและความดันโลหิตสูง รับ ผูป้ ่วยจาก ER คิดเป็ น 2 ใน 3 ของผูป้ ่วยทัง้ หมด ส่วนใหญ่ได้รบั
การวินิจฉัยเป็ น Severe sepsis โดยมีสาเหตุของการเกิดภาวะติดเชือ้ ในกระแสโลหิตส่วนใหญ่เป็ นระบบทางเดินหายใจ โดย
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ว่ ยทัง้ 3 กลุ่ม ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1 )
ตารางที่ 1 ลักษณะทัวไปของผู
่
ป้ ว่ ย
≤3 ชั ่วโมง
n
%

ลักษณะที่ศึกษา
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี ) mean (±SD)
วิ นิจฉัยแรกรับ
Severe sepsis
Septic shock
หน่ วยงานที่เริ่ ม Sepsis protocol
ER
อายุรกรรมหญิง
อายุรกรรมชาย
Source of infection
Respiratory tract
GI tract
CNS
Skin
Urinary tract
SLE
โรคร่วม
ไม่มี
มี
DM
HT
CKD
COPD
TB lung
Asthma
Cirrhosis
* P< 0.05

>3-6 ชั ่วโมง
n
%

>6 ชั ่วโมง
n
%

p-value

23
59.0
16
41.0
68.3 (±13.8)

0
0.0
12
100
70.0 (±13.4)

32
97.0
1
3.0
61.0 (±17.4)

<0.001*

32
7

82.0
18.0

7
5

58.3
41.7

22
11

66.7
33.3

0.155

38
1
0

97.4
2.6
0.0

10
2
0

83.4
16.6
0.0

30
0
3

90.9
0.0
9.1

0.025

27
2
2
0
6
2

69.3
5.1
5.1
0.0
15.4
5.1

6
1
0
1
4
0

50.0
8.3
0.0
8.3
33.4
0.0

23
3
2
0
5
0

69.7
9.1
6.0
0.0
15.2
0.0

0.482

5
34
11
18
5
8
1
0
2

12.8
87.2
28.2
46.2
12.8
20.5
2.6
0
5.1

2
10
7
6
3
1
1
0
0

16.7
83.3
58.3
50.0
25
8.3
8.3
0
0

8
25
5
10
4
8
1
1
3

24.2
75.8
15.2
30.3
12.1
24.2
3.0
3.0
9.1

0.391

0.086

0.198
0.303
0.523
0.615
0.527
0.536
0.692

27

28
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เมื่อผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่กระบวนการรักษาตามแนวปฏิบตั ิการดูแลผู้ป่วย sepsis พยาบาลประจาการให้การ
พยาบาลตามมาตรฐาน ผลลัพธ์ของกระบวนการ พบว่า ค่าmean arterial pressure, urine out put ณ เวลา 15, 30 นาที
1, 2 , 3 ,4, 5, 6 ชัวโมง
่
ตามลาดับของผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่วยกึง่ วิกฤตอายุรกรรมทัง้ 3 กลุ่ม ไม่มคี วามแตกต่าง
กันทางสถิติ เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่าผูป้ ่วยทีม่ คี วามรุนแรงของอาการมากทีส่ ุด คือ มีคะแนน APACHE II ระหว่าง 11.9 -22.4,
MEWS ระหว่าง 5 - 7 ส่วนใหญ่พบว่ามีอาการทรุดลง และอัตราการเสียชีวติ เพิม่ ขึน้ เมื่อได้ยา้ ยเข้ารับการรักษาในห้องผูป้ ่วย
กึง่ วิกฤตอายุรกรรมมากกว่า 3 ชัวโมง
่
(ตารางที่ 2 )
ตารางที่ 2 ผลลัพธ์ของกระบวนการ
ลักษณะที่ศึกษา
APACHE II (0-71)
0 ชัวโมง
่
24 ชัวโมง
่
48 ชัวโมง
่
72 ชัวโมง
่
MEWS (0-17)
0 ชัวโมง
่
6 ชัวโมง
่
12 ชัวโมง
่

≤ 3 ชัวโมง
่
score
SD

> 3-6 ชัวโมง
่
score
score

score

> 6 ชัวโมง
่
SD

p-value

21.1
17.8
15.2
13.1

(±7.5)
(±8.4)
(±8.2)
(±6.5)

21.3
16.8
14.8
11.9

(±6.6)
(±5.6)
(±5.6)
(±6.5)

22.4
16.5
14.3
11.9

(±20.8)
(±5.1)
(±6.1)
(±6.6)

0.924
0.688
0.872
0.751

6.6
5.5
4.9

(±2.5)
(±2.5)
(±2.6)

7.4
6.4
5.3

(±7.4)
(±6.4)
(±5.3)

6.8
5.8
5.6

(±1.6)
(±1.8)
(±2.3)

0.529
0.454
0.461

เมื่อผูป้ ว่ ยกลุ่มตัวอย่างเข้าสูก่ ระบวนการรักษาตามแนวปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ่วย sepsis ผลลัพธ์ทางคลินิก พบว่า ระบบ
ทางเดิน หายใจเป็ นอวัย วะล้มเหลวที่พบมากที่สุด ในทุกช่ วงเวลาที่ย้ายเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยกึ่ง วิกฤตอายุรกรรม
จานวนวันนอนทีห่ อผูป้ ว่ ยกึง่ วิกฤตอายุรกรรมเฉลีย่ อยู่ท่ี 5 - 6 วัน จานวนวันทีใ่ ช้เครื่องช่วยหายใจ เฉลีย่ 4 - 5 วัน โดยจานวน
วันนอนโรงพยาบาลเฉลีย่ 7 - 8 วัน ซึง่ ไม่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอย่างมีนยั สาคัญ ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามรุนแรงของอาการมากทีส่ ุด
คือ มีคะแนน MEWS ระหว่าง 5 - 7, APACHE II ระหว่าง 11.9 - 22.4 ส่วนใหญ่พบว่ามีอาการทรุดลงและอัตราการเสียชีวติ
เพิม่ ขึน้ เมื่อได้ยา้ ยเข้ารับการรักษาในห้องผูป้ ว่ ยกึง่ วิกฤตอายุรกรรม มากกว่า 3 ชัวโมง
่
(ตารางที่ 3 )
ตารางที่ 3 ผลลัพธ์ทางคลินิก
ลักษณะที่ศึกษา
Organ dysfunction
ไม่ม ี
Respiratory
GI
CVS
Renal
Hemato
CNS
Ventilator day
IMCU day
LOS (Day)
สถานะการจาหน่าย
เสียชีวติ
ฟี้นหาย
ประคับประคอง

≤ 3 ชัวโมง
่
n
%

> 3-6 ชัวโมง
่
n
%

> 6 ชัวโมง
่
n

9
26
1
1
9
5
1
mean
4.4
6
8.1
n

23.1
66.7
2.6
2.6
23.1
12.8
2.6
SD
(±2.8)
(±3.5)
(±4.4)
%

1
9
0
1
6
3
0
mean
5
6
7.4
n

8.3
75.3
0
8.3
50
25
0
SD
(±2.3)
(±4.1)
(±3.9)
%

7
21
0
1
14
5
0
mean
4.5
5.7
7.8
n

2
35
2

5.1
89.7
5.1

2
9
1

16.7
75
8.3

2
26
5

p-value
%

7
21
0
3
42.4
15.2
0
SD
(±3.3 )
(±3.7)
(±5.9 )
%

0.658
0.817
1.000
0.527
0.101
0.597
1.000

6.1
78.8
15.1

0.447

0.660
0.798
0.920
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เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรมภายใน 3 ชัวโมง
่
พบว่า กลุ่มผูป้ ่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตมากกว่า 3 ถึง 6 ชัวโมง
่
มีโอกาสเสียชีวติ เพิม่ ขึน้ 6 เท่า (RR=6.02,
่
95%CI= 3.13, 11.57, p<0.001) และเมื่อเทียบกับกลุ่มผูป้ วยทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่วยวิกฤตมากกว่า 6 ชัวโมง
่
พบว่า มี
โอกาสเสียชีวติ เพิม่ ขึน้ 1.5 เท่า (RR=6.02,95%CI=1.06, 2.24, p<0.023) (ตารางที่ 4 )
ตารางที่ 4 ความเสีย่ ง(Risk Ratio : RR) ต่อการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยภาวะติดเชือ้ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรงหรือภาวะช็อกจาก
การติดเชือ้ ทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยกึง่ วิกฤตอายุรกรรม ภายหลังการปรับความแตกต่างของเพศแล้ว
รอดชีวิต

Admit

ภายใน 3 ชั ่ว่วโมง
โมง
> 3 ––66 ชัชั่วโมง
่วโมง
> 6 ชัชั่ว่วโมง
โมง

n
35
9
26

%
89.8
75.0
78.8

เสียชีวิต
n
4
3
7

%
10.2
25.0
21.2

Risk Ratio

95% CI

P-value

1
6.02
1.54

11.57, 3.13
2.24, 1.06

< 0.001
< 0.023

วิ จารณ์ (discussion)
กลุ่มผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรงหรือภาวะช็อกจากการติดเชื้อ ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย
กึ่งวิกฤตภายใน 3 ชัวโมง
่
มีโอกาสเกิดอาการทรุดลงหรือเสียชีวิตน้ อยกว่าอีก 2 กลุ่ม เนื่องจากผู้ป่วยได้รบั การดูแลตาม
กระบวนการ sepsis bundle อย่างครบถ้วนในเวลาทีเ่ หมาะสม ได้รบั การเฝ้าระวังและประเมินอาการอย่างต่อเนื่องใกล้ชดิ
ทาให้มกี ารดักจับอาการทรุดลงได้อย่างทันเวลา นาไปสูก่ ารดูแลรักษาทีร่ วดเร็ว ถูกต้องและเหมาะสมอย่างทันท่วงที สามารถ
พ้นจากช่วงภาวะช็อกได้เร็วกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต มากกว่า 3 ถึง 6 ชัวโมง
่
และมากกว่า
6 ชัวโมง
่
ดังนัน้ ผูป้ ่วยทีม่ ภี าวะติดเชือ้ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรงหรือภาวะช็อกจากการติดเชือ้ ทุกราย ควรได้รบั การดูแลใน
หอผูป้ ่วยวิกฤต เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชดิ ตาม sepsis bundle การเฝ้าระวังการเปลีย่ นแปลงของสัญญาณชีพอย่างใกล้ชดิ
รวมถึงการได้รบั ยากระตุน้ หัวใจเพื่อเพิม่ ความดัน โลหิตทีร่ วดเร็วและเหมาะสมกว่าหอผูป้ ว่ ยสามัญ 9,10,11,12
เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์อตั ราความเสีย่ งต่อการเสียชีวติ ในกลุ่มผูป้ ่วยทีเ่ ข้ารับการการรักษาในหอผูป้ ่วยวิกฤตภายใน
3 ถึง 6 ชัวโมง
่ ทีม่ โี อกาสเสียชีวติ เพิม่ ขึน้ 6 เท่า (RR=6.02, 95%CI= 3.13, 11.57, p<0.001) ซึง่ มีโอกาสเสีย่ งสูงมาก เมือ่ เทียบ
กับกลุ่มผูป้ ่วยทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่วยวิกฤตมากกว่า 6 ชัวโมง
่
ทีม่ โี อกาสเสียชีวติ เพิม่ ขึน้ 1.5 เท่า (RR=6.02, 95%CI =
1.06, 2.24, p < 0.023) เมื่อนาเวชระเบียนกลุ่มผูป้ ่วยดังกล่าวมาทบทวน พบว่า การบริหารเตียงใน ICU ไม่เพียงพอในการรับ
ผูป้ ว่ ยเข้ารักษา เนื่องจากมีผปู้ ว่ ยหนักเป็ นจานวนมาก ร่วมกับความแออัดของจานวนเตียงผูป้ ว่ ยทีต่ กึ สามัญ ส่งผลต่อภาระงาน
ในการดูแลผูป้ ว่ ยของพยาบาล ทาให้ผปู้ ่วยกลุ่มนี้ได้รบั การเฝ้าระวังติดตามอาการ การประเมินอย่างต่อเนื่อง และการเข้าถึงการ
ดูแลแก้ไขล่าช้า แต่อยู่ในเวลาที่กาหนด โดยเฉพาะในส่วนของการให้สารน้ าทดแทน การบริหารยาปฏิชวี นะหลังจากที่แพทย์
วินิจฉัย เป็ นต้น ในส่วนของผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการการรักษาในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตมากกว่า 6 ชัวโมง
่ ทีพ่ บว่ามีความเสีย่ งต่อการเสียชีวติ
เพิม่ ขึน้ 1.5 เท่านัน้ เนื่องจากผูป้ ่วยทีอ่ ยู่ในช่วงเวลานี้จะได้รบั การดูแลตามมาตรฐานแนวปฏิบตั กิ ารผูป้ ่วย sepsis ไปแล้วครบ
3 ชัวโมง
่ ประกอบกับการเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง 6 ชัวโมง
่ ทาให้ผปู้ ว่ ยมีโอกาสรอดชีวติ เพิม่ ขึน้
สรุป (conclusion)
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยติดเชือ้ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรงหรือภาวะช็อกจากการติดเชือ้ ควรย้ายเข้าหอผูป้ ่วยวิกฤต
ให้เร็วทีส่ ดุ เนื่องการศึกษานี้พบว่าระยะเวลาทีเ่ ร็วขึน้ ช่วยลดการตายในกลุ่มผูป้ ว่ ยนี้ได้อย่างมีนยั สาคัญ จึงควรส่งเสริมการดูแล
ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะติดเชือ้ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรงหรือภาวะช็อกจากการติดเชือ้ ของโรงพยาบาลกาแพงเพชร ให้มกี ารวางระบบ
และจัดทาแนวทางการดูแลและผลักดันนโยบายให้มรี ะบบช่องทางด่วน (Sepsis Fast Tract)และจัดตัง้ sepsis corner ตัง้ แต่
โรงพยาบาลชุมชนเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการดูแลผูป้ ่วยอย่างครอบคลุมกระบวนการดูแลนับตัง้ แต่การประเมิน วินิจฉัย
การดูแลรักษาตาม sepsis protocol เบือ้ งต้น เฝ้าระวังติดตามอาการ การประเมินอย่างต่อเนื่อง และระบบการส่งต่ออย่างมี
คุณภาพเชื่อมโยงไร้รอยต่อ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทด่ี ตี ่อผูป้ ว่ ยมีภาวะติดเชือ้ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรงหรือภาวะช็อกจากการติดเชือ้
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Abstract
Introduction
Abstract : Based on the study of health promotion situations in students in 2007 by School-age children and youth Health
Group, The Bureau of Health Promotion, Department of Health conducted a survey of 8,510 students. It was found that 3.2 %
Introduction : Based on the study of health promotion situations in students in 2007 by School-age children and youth Health
of primary school students were thin, 5.2 % were quite thin, 5.4 % were overweight and 4.7 % were obese. In addition, 3.5 %
Group, The Bureau of Health Promotion, Department of Health conducted a survey of 8,510 students. It was found that 3.2 %
of them were short, 5.1 % were relatively short, 10.1 % had lice, 4.3 % had abnormal eyes and 2.1 % had hearing impairment.
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of them were short, 5.1 % were relatively short, 10.1 % had lice, 4.3 % had abnormal eyes and 2.1 % had hearing impairment.
at 44.2 %, followed by fruit juice or flavored fruit juice, nectar and soft drink 44.7%, 41.5% and 40.5%, respectively. Moreover,
As for consumption behavior, it was shown that most students drink every day or almost every day. The top drink is sour milk
39.7% of students eat candy or toffee every day or almost every day, 41.4% of them eat chocolate every day or almost every day.
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44.2the%, study
followedrevealed
by fruit that
juice the
or flavored
juice, nectar
andinformation
soft drink 44.7%,
41.5% andPhet
40.5%,
respectively.
Moreover,
Also,
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39.7% of students eat candy or toffee every day or almost every day, 41.4% of them eat chocolate every day or almost every day.
incomprehensive and incomplete
Also, the study revealed that the reports of health situation information in Kamphaeng Phet province was inaccurate,
Objectives : To study health status, health behavior and factors related to overnutrition of school-age children in Kamphaeng Phet
incomprehensive
and incomplete
province
Objectives : To study health status, health behavior and factors related to overnutrition of school-age children in Kamphaeng Phet
Method of study : Survey research: School-age children in schools under the Office of the Basic Education Commission, academic
province
year 2015. The sample was composed of 445 students from 21 primary schools and opportunity expanded primary schools in
Method of study
Survey research:
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Office
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ResearchSchool-age
tools included
healthin examination
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were
year 2015. The sample was composed of 445 students from 21 primary schools and opportunity expanded primary schools in
approved by the Ethics Committee on Human Research, Health Center No. 3, Nakhon Sawan, year 2015, Data were analyzed
Kamphaeng Phet province. Research tools included health examination form and student health behavior questionnaire which were
using statistics, frequency, percentage, mean and chi-square.
approved
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using statistics, frequency, percentage, mean and chi-square.
and 11% were studying in grade 7 - grade 9. As for nutritional status: weight according to height criteria, it stated that most of them
Results : It was found that 50.3% of the sample groups were male, 49.7% were female, 89.0% were studying in grade 1 - grade 6
(79.6%) had proper weight and height proportions. In terms of height according to age criteria, most of them (82.2%) had proper
and 11%Forwere
in grade
9. As
nutritional
status: are
weight
according
to height
that most
them
height.
hairstudying
and head,
28.3%7of- grade
students
hadforlice.
Other criteria
as follows
: 91.2
% of criteria,
studentsit stated
had normal
skin;of97.1%
(79.6%) had proper weight and height proportions. In terms of height according to age criteria, most of them (82.2%) had proper
did not have color blindness; 87.4 % had normal right eyesight, 10.8 % had poor right eyesight with 6/9 - 6/12 vision, 1.8 %
height. For hair and head, 28.3% of students had lice. Other criteria are as follows : 91.2 % of students had normal skin; 97.1%
had poor right eyesight with 6/18 or more vision, 88.5 % had normal left eyesight, 9.7 % had poor left eyesight with 6/9 did
have1.8color
blindness;
% had
10.8 %hadhadnormal
poor right
right hearing,
eyesight99.8%
with 6/9
6/12 vision,
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6/12not
vision,
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withnormal
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had poor right eyesight with 6/18 or more vision, 88.5 % had normal left eyesight, 9.7 % had poor left eyesight with 6/9 Furthermore, the study revealed that overnutrition (mildly overweight, overweight, obese) is associated with food consumption
6/12 vision, 1.8 % had poor left eyesight with 6/18 or more vision; 99.6% had normal right hearing, 99.8% had normal left hearing.
behavior with statistical significance, such as, eating before bedtime (p-value = 0.042)
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study health
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that ofovernutrition
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with food
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Conclusions the
: Overall
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school-age (mildly
childrenoverweight,
: 79.6% ofoverweight,
students had
proper
weight according
to height;
9.6%
behavior with statistical significance, such as, eating before bedtime (p-value = 0.042)
overweight and obese, 3.6% mildly overweight, 3.2% skinny, and 5.2% quite thin; 82.2% of students had proper height according to
Conclusions : Overall health status of school-age children : 79.6% of students had proper weight according to height; 9.6%
age, 4.7% high, 5.1% quite short and 3.5% short. Overnutrition is related to food consumption behavior, which are eating before
students
hadto proper
height
according to
overweightimproper
and obese,
mildly overweight,
skinny,brushing
and 5.2%
bedtime,
health3.6%
behaviors
such as less3.2%
exercise,
teethquite
the thin;
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of
age, 4.7% high, 5.1% quite short and 3.5% short. Overnutrition is related to food consumption behavior, which are eating before
fruits and vegetables, etc. Therefore, building up the attitude, knowledge and develop the environment for behavior modification is
bedtime, improper health behaviors such as less exercise, brushing teeth the wrong way, adding flavor to food, less consumption of
an important thing that must be carried out together with the school process to promote quality health.
fruits and vegetables, etc. Therefore, building up the attitude, knowledge and develop the environment for behavior modification is
an important: thing
must be
carried
out together
with the school process to promote quality health.
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Keywords : health status, health behavior overweight
* Public Health Technical Specialist Kamphaeng Phet Provincial Health Office
* Public Health Technical Specialist Kamphaeng Phet Provincial Health Office

32

วารสารโรงพยาบาลกำ�แพงเพชร

Kamphaeng Phet Hospital Journal

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

ภาวะสุขภาพและพฤติ กรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนจังหวัดกาแพงเพชร
ภาวะสุขภาพและพฤติ กรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนจังหวัดกาแพงเพชร

สดศรี คงธนะ, พย.บ.*

สดศรี คงธนะ, พย.บ.*
บทคัดย่อ
บทนา : จากการศึกษาสถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพในนักเรียน ปี 2550 โดยกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สานักส่งเสริม
บทคัดย่อ
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การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชน ให้มสี ุขภาวะทางกาย จิต ปญั ญา และสังคม โดยการสนับสนุ นพฤติกรรมส่วนบุคคล
และการจัดการสิง่ แวดล้อมและสภาพแวดล้อม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและสามารถตัดสินใจ
จัดการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์และปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง จากการศึกษาสถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพในนักเรียน ปี 2550
โดยกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ทาการสารวจนักเรียน จานวน 8,510 คน พบว่า นักเรียน
ประถมศึกษามีภาวะผอม ร้อยละ 3.2 ค่อนข้างผอม ร้อยละ 5.2 เริม่ อ้วน ร้อยละ 5.4 และอ้วน ร้อยละ 4.7 มีภาวะเตี้ย ร้อยละ 3.5
ค่อนข้างเตี้ย ร้อยละ 5.1 เป็ นเหา ร้อยละ 10.1 สายตาผิดปกติ ร้อยละ 4.3 และการได้ยนิ ผิดปกติ ร้อยละ 2.1 ส่วนพฤติกรรม
การบริโภค พบว่า นักเรียนดื่มเครื่องดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวันมากทีส่ ุด ได้แก่ นมเปรีย้ ว ร้อยละ 44.2 รองลงมาเป็ นน้ าผลไม้หรือ
น้ าปรุงแต่งรสผลไม้ น้ าหวาน และดื่มน้ าอัดลม ร้อยละ 44.7, 41.5 และ 40.5 ตามลาดับ รับประทานลูกอมหรือ ท๊อฟฟี่ ทุกวันหรือ
เกือบทุกวัน ร้อยละ 39.7 รับประทานช็อคโกแล็ตทุกวันหรือเกือบทุกวัน ร้อยละ 41.4 1 จากการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการ
เด็กวัยเรียน พ.ศ. 2553 โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย พบว่า เด็กวัยเรียนเป็ นโรคอ้วน ร้อยละ 13.7 และใน ปี 2554 พบร้อยละ
17.02 ในปี 2553 จังหวัดกาแพงเพชรร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 ได้สารวจภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนของจังหวัดกาแพงเพชร พบว่า
เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี มีภาวะอ้วน ร้อยละ 11.6 มีสว่ นสูงดีและรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 64.0 และในปี การศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
จากรายงานระบบข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center) เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี พบว่า มีเริม่ อ้วน ร้อยละ 9.31 (531 คน)
อ้ว น ร้อ ยละ 5.69 (308 คน) สูง ดีสมส่วน ร้อ ยละ 66.68 (13,597 คน) และกระทรวงสาธารณสุข ได้ ก าหนดตัว ชี้ว ัด ที่จ าเป็ น
ด้านสุขภาพ เด็กวัยเรียนเริม่ อ้วนและอ้วน ไม่เกิน ร้อยละ 10
จากความสาคัญของปญั หาดังกล่าวข้างต้น เด็กวัยเรียนจังหวัดกาแพงเพชรยังมีปญั หาสุขภาพ จึงเป็ นปจั จัยสาคัญที่
ผลักดันให้ผู้วจิ ยั มีความสนใจในการศึกษาภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อนาข้อมูลมาวางแผนเฝ้าระวังส่งเสริม
และป้องกันแก้ไขปญั หาสุขภาพเด็กวัยเรียน โดยเฉพาะโรคอ้วนและเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ “ นักเรียนไทยสุขภาพดี ” ภายในปี 2560
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียนจังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียนจังหวัดกาแพงเพชร
ั ยทีส่ มั พันธ์ต่อภาวะโภชนาการเกิน ของเด็กวัยเรียนจังหวัดกาแพงเพชร
3. เพื่อศึกษาปจจั
ขอบเขตการวิ จยั
การสารวจครัง้ นี้ เป็ นการสารวจเด็กวัยเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี การศึกษา
2558 ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาสในจังหวัดกาแพงเพชร
คาจากัดความที่ใช้ในงานวิ จยั
โรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่เปิ ดสอนในระดับประถมศึก ษาปี ท่ี 1-6 (โดยอาจเปิ ดสอนในระดับก่อ น
ประถมศึกษาด้วยก็ได้)
โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส หมายถึง โรงเรียนทีเ่ ปิ ดสอนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท1่ี -6 และชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3
เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กชายหญิงทีม่ อี ายุระหว่าง 5-14 ปี ซึง่ กาลังศึกษาในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่1ี – 6 และระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท1่ี - 3
การตรวจสุขภาพ หมายถึง การชัง่ น้ า หนัก วัด ส่วนสูง (ประเมิน ภาวะการเจริญเติบโต)แปลผลตามเกณฑ์อ้างอิงการ
เจริญเติบโตของเด็กไทย3 ตรวจผม และศีรษะ(ดูเหา) วัดสายตา คัดกรองตาบอดสี และ ตรวจการได้ยนิ อย่างง่าย
พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบตั ติ นทีเ่ ป็ นวิถชี วี ติ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ได้แก่ การบริโภคอาหารที่
เป็ นประโยชน์ การออกกาลังกาย การดูแลสุขภาพตนเอง เป็ นต้น
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
รูปแบบการวิจยั การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ของเด็กวัยเรียน
ประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา (Samples) นักเรียนทีม่ อี ายุ 5-14 ปี ในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ของจังหวัดกาแพงเพชร การคานวณขนาดตัวอย่าง
สูตรทีใ่ ช้คานวณขนาดตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน ( Krejcie and Morgan,1970 ) มีดงั นี้
n = x2Np(1-p)
e2(N-1)+x2p(1-p)
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างทีย่ อมรับได้
x2 = ค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมัน่ 95 % (x 2 = 3.841)
p = สัดส่วนของลักษณะทีส่ นใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้กาหนด p = 0.5)
ขนาดประชากรนักเรียนในจังหวัดกาแพงเพชรจากรายงานสพฐ. ปี 2557 มีจานวน 45,794 คน
n = 3.841x 45,794x0.5x 0.5
(.05)2 x(45,794-1)+3.841x0.5x0.5
n = 380.913 คน
การสุ่มตัวอย่าง
ขัน้ ตอนที่ 1 สุม่ ตัวอย่างโรงเรียน แบ่งตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร จานวน 2 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จานวน
โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสทัง้ หมด จานวน 424 โรงเรียน และโรงเรียนสุม่ ได้ 21 โรงเรียน
ขัน้ ตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างนักเรียนเพื่อเป็ นตัวแทนของนักเรียนแต่ ละระดับชัน้
โดยสุ่มแบบมีระบบ (Systematic
Random Sampling) รวมจานวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 445 คน
เครือ่ งมือในการวิ จยั และการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการสารวจ ได้แก่
1. แบบการตรวจสุขภาพ ได้แก่ ตรวจผมและศีรษะดูเหา ตรวจผิวหนัง ตรวจตาบอดสีดว้ ยคู่มอื ตรวจสายตา ด้วย E-Chart
ตรวจการได้ยนิ อย่างง่าย ชังน
่ ้าหนักวัดส่วนสูงและประเมินภาวะโภชนาการ
2. แบบสอบถามนั ก เรีย นเกี่ย วกับ พฤติก รรมสุ ข ภาพ การดู แ ลสุ ข ภาพทัว่ ไป สระผม อาบน้ า แปรงฟ นั ล้า งมือ
การออกกาลังกาย การบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม การได้รบั ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ นาแบบสอบถามไปทดสอบกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา จานวน 30 คน ค่าความเทีย่ ง
(Reliability) ของเครื่องมือ = 0.73 เก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้า ทีส่ าธารณสุขในจังหวัดกาแพงเพชร การวิจยั นี้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ปี 2558 เก็บข้อมูลวันที1่ 5,16,19,22,23 มิถุนายน พ.ศ.2558
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิตไิ คสแควร์
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ผลการศึกษา
1.ข้อมูลทัวไปของนั
่
กเรียน
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 445 คน เป็ นเพศชาย ร้อยละ 50.3 (224 คน) เพศหญิง ร้อยละ 49.7( 221 คน) ศึกษาใน
89.0 (396 คน) และศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี1 ถึงชัน้
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ถึง ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ร้อยละ 89.0
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ร้อยละ 11.0 (49 คน)
2. ภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียน
ด้านภาวะโภชนาการ น้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์สมส่วน ร้อยละ 79.6 (354คน) เริม่ อ้วน ร้อยละ 4.9 (22 คน)
อ้วน ร้อยละ 4.7(21 คน) ท้วม ร้อยละ 3.6 (16 คน) ผอม ร้อยละ 2.9(13 คน) และค่อนข้างผอมร้อยละ 4.3 (19 คน) ส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ พบว่า มีสว่ นสูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 82.2 (366 คน) ค่อนข้างสูง ร้อยละ 4.7(21 คน) สูง ร้อยละ 4.7 (21 คน) ค่อนข้าง
เตีย้ ร้อยละ4.0 (19 คน) และค่อนข้างเตีย้ ร้อยละ 4.3 (19
ผมและศีรรษะ
ษะ นักนัเรี
กเรียนเป็
ยนเป็นเหา
นเหาร้อร้อยละ
ยละ28.3
28.3 (126
(126 คน) ผิวหนัง
(19คน)
คน) ผมและศี
ปกติ ร้อยละ 91.2 (406 คน) และตรวจพบผิวหนังผิดปกติ ร้อยละ 8.8 (39 คน) ตาบอดสี จากการตรวจ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่
พบตาบอดสี ร้อยละ 97.1(432 คน) พบตาบอดสี ร้อยละ 2.9 (13 คน) วัดสายตา พบตาข้างขวา ปกติ ร้อยละ 87.4(389 คน)
ผิดปกติ (6/9 6/12) ร้อยละ 10.8( 48 คน) และ ผิดปกติ (6/18 ขึน้ ไป) ร้อยละ 1.8 (8 คน) ส่วนตาข้างซ้าย ตรวจพบสายตาปกติ
ร้อยละ 88.5 (394 คน) ผิดปกติ (6/9 6/12) ร้อยละ 9.7 (43 คน) และผิดปกติ (6/18 ขึน้ ไป) ร้อยละ 1.8 (8 คน) การได้ยนิ หูขา้ งขวา
การได้ยนิ ปกติ ร้อยละ 99.6(443 คน) และไม่ได้ยนิ ร้อยละ 0.4(2 คน) ส่วนหูขา้ งซ้ายการได้ยนิ ปกติ ร้อยละ 99.8( 444 คน) และ
ไม่ได้ยนิ ร้อยละ 0.2 (1 คน ) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อมูลภาวะสุขภาพของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกาแพงเพชร
จานวน ( 445 )
ร้อยละ
ผลการตรวจสุขภาพ
1. ภาวะโภชนาการ
1.1 น้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ผอม
13
2.9
ค่อนข้างผอม
19
4.3
สมส่วน
354
79.6
ท้วม
16
3.6
เริม่ อ้วน
22
4.9
อ้วน
21
4.7
1.2 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
เตีย้
18
4.0
ค่อนข้างเตีย้
19
4.3
ส่วนสูงตามเกณฑ์
366
82.2
ค่อนข้างสูง
21
4.7
สูง
21
4.7
2. ผมและศีรษะ
ไม่มเี หา
319
71.7
มีเหา
126
28.3
3. ผิวหนัง
ปกติ
406
91.2
ผิดปกติ
39
8.8
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ผลการตรวจสุขภาพ
4.ตาบอดสี
ไม่พบ
พบ
5.วัดสายตา(E-Chart)
5.1 ตาขวา
ปกติ (6/6)
ผิดปกติ
(6/9) (6/12)
ผิดปกติ
(6/18) ขึน้ ไป
5.2 ตาซ้าย
ปกติ (6/6)
ผิดปกติ
(6/9) (6/12)
ผิดปกติ
(6/18) ขึน้ ไป
6.การได้ยิน
6.1หูขวา
ได้ยนิ ปกติ
ไม่ได้ยนิ
6.2หูซ้าย
ได้ยนิ ปกติ
ไม่ได้ยนิ

รวม

จานวน ( 445 )

ร้อยละ

432
13

97.1
2.9

389

87.4

48

10.8

8

1.8

394

88.5

43

9.7

8

1.8

443
2

99.6
0.4

444
1
445

99.8
0.2
100

3. พฤติ กรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน
พฤติกรรมสุขภาพนักเรียนในการดูแลตนเอง พบว่า การอาบน้ าส่วนใหญ่นักเรียนอาบน้ าทุกวัน วันละ 2 ครัง้ ร้อยละ 81.8
(364 คน) สระผมทุกวัน ร้อยละ 38.4 (171 คน) สระผมวันเว้นวัน ร้อยละ 42.7(190 คน) การแปรงฟนั ตอนเช้า แปรงทุกวัน
ร้อยละ 82.7 (368 คน) แปรงฟ นั ตอนกลางวัน หลัง อาหารกลางวันที่โรงเรีย น ทุ กวัน ร้อยละ 67.9 (302 คน) การล้างมือก่อ น
รับประทานอาหาร นักเรียนส่วนใหญ่ลา้ งเป็ นประจา ร้อยละ 51.9 ( 231 คน) ล้างบางครัง้ ร้อยละ 26.5 (118 คน) และไม่เคยล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร ร้อยละ 4.5(20 คน ) การล้างมือหลังจากใช้สว้ ม ล้างเป็ นประจา ร้อยละ 69.0 (307 คน) พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร รับประทานอาหารเช้าทุกวัน ร้อยละ 77.3(344 คน) รับประทานบางวัน ร้อยละ 18.4(82 คน) และไม่ได้รบั ประทาน
อาหารเช้า ร้อยละ 4.3 (19 คน) การรับประทานอาหารก่อนนอนบางวัน(หลังจากกินมือ้ เย็นแล้ว) ร้อยละ 31.5 (140 คน) รับประทาน
อาหารก่อนนอนทุกวัน ร้อยละ 30.6(136 คน) และไม่รบั ประทาน ร้อยละ 38.0 (169 คน) การรับประทานอาหารในรอบสัปดาห์ท่ี
ผ่านมา พบว่า นักเรียนกินผักมือ้ ละ 4 ช้อนกินข้าว น้อยครัง้ (1-3 วันต่อสัปดาห์) ร้อยละ 41.8(186 คน) และกินผักทุกวัน ร้อยละ
24.6 (107 คน) นักเรียนไม่กนิ ผัก ร้อยละ 9.4 (42 คน) นักเรียนกินผลไม้ชนิดต่างๆมือ้ ละ 1 ผลเล็ก (ส้ม กล้วย) มือ้ ละ 6-8 คา
(ผลไม้ลูกใหญ่ ) น้ อยครัง้ (1-3 วันต่ อสัปดาห์) ร้อยละ 47.6(212 คน) บ่อยครัง้ (4-6 วันต่ อสัปดาห์) ร้อยละ 30.8(137 คน) และ
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นักเรียนไม่กนิ ผลไม้ ร้อยละ 6.3 (28 คน) ส่วนอาหารประเภทผัด ทอด หรือปรุงด้วยกะทิ นักเรียนกินบ่อยครัง้ (4-6 วันต่อสัปดาห์)
ร้อยละ 41.3(184 คน) กินน้อยครัง้ (1-3 วันต่อสัปดาห์) ร้อยละ 38.4 (171 คน) นักเรียนกินทุกวัน ร้อยละ 13.7 (61 คน) และ
นักเรียนไม่เคยกิน ร้อยละ 6.5 (29 คน) การกินขนมกรุบกรอบ น้อยครัง้ (1-3 วันต่อสัปดาห์) ร้อยละ 36.4 (237 คน) กินทุกวัน
ร้อยละ 30.3 (135 คน) กินบ่อยครัง้ (4-6 วันต่อสัปดาห์) ร้อยละ 26.1 (116 คน) และไม่เคยกิน ร้อยละ 7.2 (32 คน) ส่วนขนมหวาน
ลูกอม ทอฟฟี่ ไอศกรีม กินน้อยครัง้ (1-3 วันต่อสัปดาห์) ร้อยละ 53.3 (237 คน) กินบ่อยครัง้ (4-6 วันต่อสัปดาห์) ร้อยละ 24.7
(110 คน) กินทุกวัน ร้อยละ 9.7 (43 คน) ดื่มนมจืดทุกวัน ร้อยละ 46.3 (206 คน) ดื่มบ่อยครัง้ (4-6 วันต่อสัปดาห์) ร้อยละ 30.3
(135 คน) และดื่มน้อยครัง้ ร้อยละ 18.7 (18.7) และไม่เคยดื่มนมจืด ร้อยละ 4.7 (21 คน) ส่วนเครื่องดื่มทีม่ รี สหวาน เช่น น้ าอัดลม
น้าหวาน น้าปนั ่ ชาเขียว โกโก้ พบว่า ดื่มน้อยครัง้ (1-3 วันต่อสัปดาห์) ร้อยละ 51.7 (230 คน) ดื่มบ่อยครัง้ (4-6 วันต่อสัปดาห์)
ร้อยละ 23.6 (105 คน) และดื่มทุกวัน ร้อยละ 12.6 (56 คน) และไม่เคยดื่ม ร้อยละ 12.1(54 คน) การเติมเครื่องปรุงทีม่ รี สเค็ม เช่น
น้าปลา ซีอว๊ิ ซอสปรุงรส เติมบางครัง้ ร้อยละ 53.5 (238 คน) เติมทุกครัง้ ร้อยละ 16.0 (71 คน)และไม่เติม ร้อยละ 30.6 (136 คน)
การเติมน้าตาลในอาหารทีป่ รุงสุก เช่น ก๋วยเตีย๋ ว ราดหน้า ก๋วยจับ๊ ฯลฯ เติมบางครัง้ ร้อยละ 46.5 (207 คน) เติมทุกครัง้ ร้อยละ
29.2 (130 คน) และไม่เติม ร้อยละ 24.3 (108 คน) นักเรียนได้รบั ประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก (ขนาด 60 มิลลิกรัม) สัปดาห์ละ
1 เม็ด ในวันเปิ ดเรียน พบว่า ไม่ได้รบั ประทาน ร้อยละ 64.7 (288 คน) รับประทานบางสัปดาห์ ร้อยละ 20.5 (91คน ) และ
รับประทานทุกสัปดาห์ ร้อยละ 14.8 (66 คน) ในสัปดาห์ท่ผี ่านมานักเรียนออกกาลังกาย 3 วันต่ อสัปดาห์ ขึ้นไป ร้อยละ 71.23
(317 คน) ไม่ออกกาลังกาย ร้อยละ 3.8 (17 คน) นักเรียนออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องต่อวัน 30 นาทีขน้ึ ไป ร้อยละ 58.6 (261 คน)
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างในจังหวัดกาแพงเพชร
พฤติ กรรมสุขภาพ
1.พฤติ กรรมสุขภาพนักเรียน
การดูแลตนเอง
อาบน้า
อาบทุกวันวันละ 1 ครัง้
อาบทุกวันวันละ 2 ครัง้
ไม่ได้อาบทุกวัน
สระผม
สระทุกวัน
สระวันเว้นวัน
สัปดาห์ละ 2 ครัง้
สัปดาห์ละ 1 ครัง้
ไม่ตอบ
แปรงฟัน
ตอนเช้าหลังตื่นนอน
ไม่แปรง
แปรงบางวัน
แปรงทุกวัน
ไม่ตอบ
ตอนกลางวันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียน
ไม่แปรง
แปรงบางวัน
แปรงทุกวัน

จานวน ( 445 )

ร้อยละ

70
364
11

15.8
81.8
2.4

171
190
47
34
3

38.4
42.7
10.6
7.6
0.7

8
68
368
1

1.8
15.3
82.7
0.2

57
86
302

12.8
19.3
67.9
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จานวน ( 445 )
จานวน
302( 445 )
302

แปรงทุกวัน
แปรงทุ
กวัน นหลังอาหารกลางวันที่บ้าน (วันหยุด)
ตอนกลางวั
ตอนกลางวั
ไม่แปรง นหลังอาหารกลางวันที่บ้าน (วันหยุด)
127
ไม่
แปรง น
127
แปรงบางวั
137
แปรงบางวั
น
137
แปรงทุกวัน
181
แปรงทุ
ก
วั
น
181
ก่อนนอน
ก่ไม่อแนนอน
ปรง
81
ไม่
แ
ปรง
81
แปรงบางวัน
130
แปรงบางวั
130
แปรงทุกวันน
234
แปรงทุ
ก
วั
น
234
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
ล้ไม่าเงมื
คยอก่อนรับประทานอาหาร
24
เคย ง้
24
ล้ไม่างบางครั
190
งบางครั
ง้ า
190
ล้ล้าางเป็
นประจ
231
ประจ
า ส้วม
231
ล้ล้าางเป็
งมือนหลั
งจากใช้
ล้ไม่าเงมื
คยอหลังจากใช้ส้วม
20
ไม่
เ
คย
20
ล้างบางครัง้
118
ล้ล้าางบางครั
ง้ า
118
งเป็ นประจ
307
ล้2.พฤติ
างเป็ นกประจ
า
307
รรมการบริ โภคอาหาร
2.พฤติ
กรรมการบริ โภคอาหาร
รับประทานอาหารเช้
า
รัไม่บรประทานอาหารเช้
า
บั ประทาน
19
บั ประทาน น
19
รัไม่บรประทานบางวั
82
รัรับบประทานบางวั
82
ประทานทุกวันน
344
รัรับบประทานทุ
น
344
ประทานก่กอวันนอน
รัไม่บรประทานก่
บั ประทานอนนอน
169
ไม่
ร
บ
ั
ประทาน
169
รับประทานบางวัน
140
รัรับบประทานบางวั
น
140
ประทานทุกวัน
136
รั3.การรั
บประทานทุ
ก
วั
น
136
บประทานอาหารต่อไปนี้ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
3.การรั
อไปนี
ผักชนิ ดบต่ประทานอาหารต่
างๆมือ้ ละ 4 ช้อนกิ
นข้า้ ใวนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ผักเชนิ
ไม่
คย ดต่างๆมือ้ ละ 4 ช้อนกิ นข้าว
42
ไม่
คย ง้ (1-3 วันต่อสัปดาห์)
42
น้อเยครั
186
น้บ่ออยครั
186
ยครังง้้ (1-3
(4-6 วัวันนต่ต่ออสัสัปปดาห์
ดาห์))
107
บ่ทุอกยครั
ง
้
(4-6
วั
น
ต่
อ
สั
ป
ดาห์
)
107
วัน
110
ทุผลไม้
กวันชนิ ดต่างๆ มือ้ ละ 1 ผลเล็ก (ส้ม กล้วย) มือ้ ละ 6-8 คา(ผลไม้ลกู ใหญ่) 110
ผลไม้
ไม่เคยชนิ ดต่างๆ มือ้ ละ 1 ผลเล็ก (ส้ม กล้วย) มือ้ ละ 6-8 คา(ผลไม้ลกู ใหญ่) 28
ไม่
คย ง้ (1-3 วันต่อสัปดาห์)
28
น้อเยครั
212
น้บ่ออยครั
212
ยครังง้้ (1-3
(4-6 วัวันนต่ต่ออสัสัปปดาห์
ดาห์))
137
บ่ทุอกยครั
ง
้
(4-6
วั
น
ต่
อ
สั
ป
ดาห์
)
137
วัน
68
ทุอาหารประเภทผั
กวัน
68
ด ทอด หรือปรุงด้วยกะทิ
อาหารประเภทผั
ด ทอด หรือปรุงด้วยกะทิ
ไม่เคย
29
คย ง้ (1-3 วันต่อสัปดาห์
29( 445 )
น้ไม่อเยครั
171
พฤติ) กรรมสุขภาพ
จานวน
น้อยครัง้ (1-3 วันต่อสัปดาห์)
171
บ่อยครัง้ (4-6 วันต่อสัปดาห์)
184
ทุกวัน
61
ขนมถุงกรุบกรอบ
ไม่เคย
32
น้อยครัง้ (1-3 วันต่อสัปดาห์)
162
บ่อยครัง้ (4-6 วันต่อสัปดาห์)
116

ร้อยละ
ร้อ67.9
ยละ
67.9
28.5
28.5
30.8
30.8
40.7
40.7
18.2
18.2
29.2
29.2
52.6
52.6
5.4
5.4
42.7
42.7
51.9
51.9
4.5
4.5
26.5
26.5
69.0
69.0
4.3
4.3
18.4
18.4
77.3
77.3
38.0
38.0
31.5
31.5
30.6
30.6
9.4
9.4
41.8
41.8
24.0
24.0
24.6
24.6
6.3
6.3
47.6
47.6
30.8
30.8
15.3
15.3
6.5
6.5
ร้อ38.4
ยละ
38.4
41.3
13.7
7.2
36.4
26.1

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

วารสารโรงพยาบาลกำ�แพงเพชร

Kamphaeng Phet Hospital Journal

พฤติ กรรมสุขภาพ
จานวน ( 445 )
บ่อยครัง้ (4-6 วันต่อสัปดาห์)
184
พฤติ
ก
รรมสุ
ข
ภาพ
จ
านวน
ทุกวัน
61( 445 )
บ่ขนมถุ
อยครังง้ กรุ
(4-6
วันต่อสัปดาห์)
184
บกรอบ
ทุไม่กเวัคย
น
61
32
บกรอบ
น้ขนมถุ
อยครังง้ กรุ
(1-3
วันต่อสัปดาห์)
162
คย ง้ (4-6 วันต่อสัปดาห์)
32
บ่ไม่อเยครั
116
162
ทุน้อกยครั
วัน ง้ (1-3 วันต่อสัปดาห์)
135
บ่ขนมหวาน
อยครัง้ (4-6ลูกวัอม
นต่อทอฟฟี
สัปดาห์่ ไอศกรี
)
116
ม
ทุไม่กเวัคย
น
135
55
ขนมหวาน
ลู
ก
อม
ทอฟฟี
่
ไอศกรี
ม
น้อยครัง้ (1-3 วันต่อสัปดาห์)
237
ไม่
เ
คย
55
บ่อยครัง้ (4-6 วันต่อสัปดาห์)
110
น้ทุอกยครั
237
วัน ง้ (1-3 วันต่อสัปดาห์)
43
บ่ดือ่มยครั
ง
้
(4-6
วั
น
ต่
อ
สั
ป
ดาห์
)
110
นมจืด
ทุไม่กเวัคย
น
43
21
นมจืง้ ด(1-3 วันต่อสัปดาห์)
น้ดือ่มยครั
83
คย ง้ (4-6 วันต่อสัปดาห์)
21
บ่ไม่อเยครั
135
83
ทุน้อกยครั
วัน ง้ (1-3 วันต่อสัปดาห์)
206
บ่ดือ่มยครั
วันต่อสัเช่ปนดาห์นมเปรี
) ย้ ว นมหวาน นมช็อกโกแลต นมรสต่างๆ 135
นมทีง้ ่ม(4-6
ีรสหวาน
ทุไม่กเวัคย
น
206
28
ดืน้อ่มยครั
นมทีง้ ่ม(1-3
ีรสหวาน
เช่
น
นมเปรี
ย
้
ว
นมหวาน
นมช็
อ
กโกแลต
นมรสต่
า
งๆ
วันต่อสัปดาห์)
184
ไม่
เ
คย
28
บ่อยครัง้ (4-6 วันต่อสัปดาห์)
131
น้ทุอกยครั
184
วัน ง้ (1-3 วันต่อสัปดาห์)
102
บ่ดือ่มยครั
ง
้
(4-6
วั
น
ต่
อ
สั
ป
ดาห์
)
131
เครื่องดื่มที่มีรสหวาน เช่น น้าอัดลม น้าหวาน น้าปัน่ ชาเขียว โกโก้
ทุไม่กเวัคย
น
102
54
ดืน้อ่มยครั
เครืง่อ้ งดื
่
ม
ที
่
ม
ร
ี
สหวาน
เช่
น
น
้
า
อั
ด
ลม
น
้
า
หวาน
น
้
า
ปั
น
่
ชาเขี
ย
ว
โกโก้
(1-3 วันต่อสัปดาห์)
230
คย ง้ (4-6 วันต่อสัปดาห์)
54
บ่ไม่อเยครั
105
230
ทุน้อกยครั
วัน ง้ (1-3 วันต่อสัปดาห์)
56
ยครัง้ (4-6 วันต่อสัปลดาห์
รับ่บอประทานอาหารแต่
ะครั) ง้ นักเรียนเติ มเครื่องปรุงที่มีรสเค็ม เช่น น้าปลา105
ซีอิ้ว ซอสปรุงรส
ทุไม่กเวัตินม
56
136
รัเติบมประทานอาหารแต่
ละครัง้ นักเรียนเติ มเครื่องปรุงที่มีรสเค็ม เช่น น้าปลา238
ซีอิ้ว ซอสปรุงรส
บางครัง้
ไม่
136
เติมเติทุมกครัง้
71
เติ
ม
บางครั
ง
้
238
นักเรียนเติ มน้าตาลในอาหาร ที่ปรุงสุก เช่นก๋วยเตี๋ยว ราดหน้ า ก๋วยจั ๊บ
เติ
71
ไม่มเติทุมกครัง้
108
นัเติกมเรีบางครั
ยนเติง้ มน้าตาลในอาหาร ที่ปรุงสุก เช่นก๋วยเตี๋ยว ราดหน้ า ก๋วยจั ๊บ 207
ไม่มเติทุมกครัง้
108
เติ
130
นัเติกมเรีบางครั
ยนได้ง้ รบั ประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก(ขนาด 60 มิลลิ กรัม) สัปดาห์ละ207
1 เม็ดที่โรงเรียน
เติ
ง้
130
ไม่มได้ทุรกบั ครั
ประทาน
288
นัรับกประทานบางสั
เรียนได้รบั ประทานยาเม็
ด
เสริ
ม
ธาตุ
เ
หล็
ก
(ขนาด
60
มิ
ล
ลิ
ก
รั
ม
)
สั
ป
ดาห์
ล
ะ
1 เม็ดที่โรงเรียน
ปดาห์
91
ไม่
ด้รบั ประทาน
288
รับไประทานทุ
กสัปดาห์
66
รับประทานบางสัปดาห์
91
รับประทานทุกสัปดาห์
66

ร้อยละ
41.3
ร้อ13.7
ยละ
41.3
13.7
7.2
36.4
7.2
26.1
36.4
30.3
26.1
30.3
12.3
53.3
12.3
24.7
53.3
9.7
24.7
9.7
4.7
18.7
4.7
30.3
18.7
46.3
30.3
46.3
6.3
41.3
6.3
29.4
41.3
30.0
29.4
30.0
12.1
51.7
12.1
23.6
51.7
12..6
23.6
12..6
30.6
53.5
30.6
16.0
53.5
16.0
24.3
46.5
24.3
29.2
46.5
29.2
64.7
20.5
64.7
14.8
20.5
14.8
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พฤติ กรรมสุขภาพ
จานวน ( 445 )
4.พฤติ กรรมการออกกาลังกายในสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนออกกาลังกาย กี่วนั ต่อสัปดาห์
ไม่ออกกาลังกาย
17
1 – 2 วัน
111
3 วัน
66
4 – 5 วัน
86
6 - 7 วัน
165
นักเรียนออกกาลังกายอย่างต่อเนื่ อง รวมใช้เวลาเท่าใดต่อวัน
น้อยกว่า 30 นาที
172
30 นาที - 1 ชั ่วโมง
226
มากกว่า 1 ชั ่วโมง
35
ไม่ตอบ
12
445
รวม

ร้อยละ
3.8
25.0
14.8
19.3
37.1
38.7
50.8
7.9
2.7
100

4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการเกิ น(น้าหนักต่อส่วนสูง)กับพฤติ กรรมการบริโภคอาหาร
พบว่า ภาวะโภชนาการเกิน(ท้วม เริม่ อ้วน อ้วน) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ได้แก่ การรับประทานอาหารก่อนนอน (p-value = 0.042) (ตารางที่ 3)
ตารางที
ความสัมมพัพันธนรธ์ะหว
ระหว่
น(น้าหนักต่อส่วกนสู
โภคอาหาร
ตารางที่่ 33 ความสั
างปางภาวะโภชนาการเกิ
จจัยตาง ๆ กับภาวะโภชนาการของเด็
วัยงเรี)กัยบนพฤติ
จังหวักรรมการบริ
ดกําแพงเพชร
ภาวะโภชนาการ
df p-value
ขอความ (n = 445) ภาวะโภชนาการเกิ น
ภาวะโภชนาการ
ภาวะโภชนาการ
χ2
เกิน
สมสวน
ผอม
ท้วมเริมอ้วนและอ้วน
สมส่วน
ค่อนข้18.309
างผอมและผอม
ตัวแปร
p-value
1. รับประทานอาหารเช
า
10
0.050
- ไมรับประทาน
(68.4) ร้อยละ
2 (10.5) จานวน
จานวน
ร้4อ(21.1)
ยละ
จ13
านวน
ร้อยละ
รั
บ
ประทานบางวั
น
18
(22.0)
60
(73.2)
4
(4.9)
1. รับประทานอาหารเช้า
- รับประทานทุกวัน
37 (108) 281 (81.7) 26 (7.6)
ไม่
ร
บ
ั
ประทาน
4
6.8
13
3.7
224.750 10
6.3 0.006
0.060
2. รับประทานอาหารกอนนอน
รับประทานบางวั
น
18
60 (75.1) 16.914 (8.3) 4
12.5
- ไมรับประทาน
2830.5
(16.6) 127
- รับประทานบางวั
1962.7
(13.6) 117
รับประทานทุ
กวัน น
37
281(83.6) 79.44 (2.9) 26
81.2
รั
บ
ประทานทุ
ก
วั
น
12
(8.8)
110
(80.9)
14
(10.3)
2. รับประทานอาหารก่อนนอน
3.รดืบั ่มประทาน
นมที่มีรสหวาน เชน นมเปรี้ยว นมหวาน
ไม่
28
47.5
127
35.9
1415.496 43.8
0.042
15
0.416
นมช็อกโกแลต นมรสตาง ๆ
รับประทานบางวั
19
117(75.0) 33.11 (3.6) 4
12.4
- ไมเคย น
632.2
(21.4)
21
รับประทานทุ
น วันตอสัปดาห) 12
110(83.2) 31.06 (3.3) 14
43.8
- นอยครั้งกวั(1-3
2520.3
(13.6) 153
- บม่ อรี ยครั
้ง (4-5เช่วันนตนมเปรี
อสัปดาห
(12.2) นมรสต่
103างๆ
(78.6) 12 (9.2)
3. ดื่มนมที
สหวาน
ย้ ว )นมหวาน นมช็อ16
กโกแลต
ทุ
ก
วั
น
12
(11.8)
77
(75.5)
ไม่เคย
6
10.2
21
5.913 (12.7) 1
3.1
0.065
4. ในสัปดาหที่ผานมานักเรียนออกกําลังกาย
20.987
20
0.398
25
42.4
153
43,2
6
18.8
กีน้่วอันยครั
ตองสั้ ป(1-3
ดาหวันต่อสัปดาห์)
บ่อยครั
(4-5าวัลันงกาย
ต่อสัปดาห์)
16
103(70.6) 29.11 (5.9) 12
37.5
- ไมงอ้ อกกํ
427.1
(23.5)
12
2520.3
(14.1) 137
ทุกวั-น1 – 3 วัน
12
77 (77.4) 21.815 (8.5) 13
40.6
4
–
7
วั
น
30
(12.0)
205
(81.7)
16
(6.4)
4.ในสัปดาห์ทผ่ี ่านมานักเรียนออกกาลังกาย กีว่ นั ต่อสัปดาห์
5.อนัอกก
กเรีาลั
ยนออกกํ
ไม่
งกาย าลังกายอยางตอเนื่อง 4รวมใช
6.8
12
3.4
119.845 15
3.1 0.178
0.580
เวลาเทาใดตอวัน
1 – -3นวัอนยกวา 30 นาที
25
137(79.7) 38.713 (7.6) 15
46.9
2242.4
(12.8) 137
4 – -7มากกว
วัน า 30 นาที่
30
205(79.5) 57.919 (7.0) 16
50.0
3750.8
(13.6) 217
5.นักเรียนออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมใช้เวลาเท่าใดต่อวัน
น้อยกว่า 30 นาที
22
37.3
137
38.7
13
40.6
0.514
มากกว่า 30 นาที
37
62.,7
217
61.3
19
59.4
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อภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
ภาวะสุขภาพในเด็กวัยเรียนในภาพรวมน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์สมส่วน ร้อยละ 79.6 (354 คน) เริม่ อ้วน
และอ้วน ร้อยละ 9.6 (33 คน) ท้วม ร้อยละ 3.6 (16 คน) ผอม ร้อยละ 2.9 (13 คน) และค่อนข้างผอม ร้อยละ 4.3 (19 คน) ส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุ พบว่า มีส่วนสูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 82.2 (366 คน) ค่อนข้างสูง ร้อยละ 4.7 (21 คน) สูง ร้อยละ 4.7 (21คน)
ค่อนข้างเตีย้ และเตีย้ ร้อยละ 8.3 (37 คน) จากการสารวจนี้ภาวะเริม่ อ้วนและอ้วนน้ อยกว่าข้อมูลจากระบบรายงาน HDC กระทรวง
สาธารณสุข จัง หวัด กาแพงเพชร ปี การศึกษา 2558 เทอม
เทอม2 เดื
2 อเดืนธั
อ นธั
น วาคม นันักกเรีเรีย นอายุ 6-14
นและอ้ว น
น วาคม
6-14 ปี เริเริ่ ม่มอ้อ้ววนและอ้
5
ร้อยละ 15.50(839 คน) ซึง่ น้อยกว่าการศึกษาของบังอร กล่าสุวรรณ์ ปิ ยะนุ ช เอกก้านตรง ไพจิตร วรรณจักร สฤษดิ ์ ผ่องแผ้ว
และคณะ การสารวจภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนในส่วนภูมภิ าคของประเทศไทยของนักเรียนในภาคเหนือ ปี 2555 6 พบนักเรียนท้วม
เริม่ อ้วนและอ้วน ร้อยละ 17.1 ส่วนภาวะสมส่วน ร้อยละ 73.6 ผอม และค่อนข้างผอมร้อยละ 9.3 ซึง่ ใกล้เคียงกับการสารวจครัง้ นี้
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ พบว่า มีสว่ นสูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 82.2 (366 คน) ค่อนข้างสูง ร้อยละ 4.7 (21 คน) สูง ร้อยละ 4.7 (21 คน)
ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ร้อยละ 8.3 (37 คน) ผลทีไ่ ด้ใกล้เคียงกับการสารวจภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนในส่วนภูมภิ าคของประเทศไทย
ของนักเรียนในภาคเหนือ ปี 2555 พบส่วนสูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูงและสูง ค่อนข้างเตีย้ และเตีย้ ร้อยละ 81.9, 11.0 , 7.1 ตามลาดับ
ยังพบโรคเหา ร้อยละ 28.3 มากกว่าการสารวจภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนในส่วนภูมภิ าคของประเทศไทยของนักเรียนในภาคเหนือ
ปี 2555 พบเป็ นโรคเหา ร้อยละ 22.7 ภาวะโภชนาการเกิน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารได้แก่ การรับประทาน
อาหารก่อนนอน และยังพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การออกกาลังกายน้ อย การแปรงฟนั การเติม
เครื่องปรุงรส พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้น้อย เป็ นต้น ดังนัน้ การสร้างเสริม ทัศนคติ องค์ความรู้ และพัฒนาสิง่ แวดล้อมเพื่อ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเป็ นสิง่ สาคัญทีต่ อ้ งดาเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทีม่ คี ุณภาพ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. ควรมีการคืนข้อมูลให้กบั พืน้ ทีเ่ พื่อนาผลการสารวจไปใช้ในการวางแผนงานโครงการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไข
ปญั หาเด็กวัยเรียน
2. ควรมีการสารวจสุขภาพและพฤติกรรมในกลุ่มเด็กวัยเรียนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ
เอกสารอ้างอิ ง
1. กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สานักส่งเสริมสุขภาพ. การสารวจสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน ปี 2550.
นนทบุรี : สานักส่งเสริมสุขภาพ ; 2550.
2. ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์. การประเมินภาวะสุขภาพประชาชนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมในเขตรับผิดชอบของ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3. นครสวรรค์ : ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ; 2553.
3. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มอื การควบคุมและป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ; 2548.
4. อรุณ จิรวัฒน์กุล. สถิตทิ างวิทยาศาสตร์สขุ ภาพเพื่อการวิจยั . กรุงเทพมหานคร : ออฟเซ็ทครีเอชัน่ ; 2553.
5. คาว่า HDC : Health Data Center. [ออนไลน์]. 2558. [cited 25 มีนาคม 2558]. Available from : neo.moph.go.th
6. บังอร กล่าสุวรรณ์ และคณะ.การสารวจภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนในส่วนภูมภิ าคของประเทศไทย. ขอนแก่น : เพ็ญ พรินติง้ ; 2555.
7. สานักโภชนาการ;กรมอนามัย,กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน. กรุงเทพมหานคร :
สานักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ; 2557.
8. สานักส่งเสริมสุขภาพ;กรมอนามัย,กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเด็กวัยเรียนและเยาวชน.
นนทบุรี : สานักส่งเสริมสุขภาพ ; 2558.
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Anesthetic nursing care for Whipple operation : A case study
Mekprasarn, B.N.S.*
Anesthetic nursing care for Whipple operation : A Benjamad
case study
Abstract
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การพยาบาลการให้ยาระงับความรู้สึกผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งตับอ่อน : กรณี ศึกษา
เมฆประสาน, พย.บ.*
การพยาบาลการให้ยาระงับความรู้สึกผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งตับอ่เบญจมาศ
อน : กรณี
ศึกษา
บทคัดย่อ
เบญจมาศ เมฆประสาน, พย.บ.*
บทนา : การผ่าตัดผูป้ ่วยมะเร็งตับอ่อน เป็ นการผ่าตัดใหญ่ทม่ี คี วามเสีย่ งสูง และใช้เวลาผ่าตัดนาน ปจั จุบนั โรงพยาบาล
กาแพงเพชร มีการผ่าตัดมะเร็งตับอ่อน ปี 2559 – 2560 จานวน 11 ราย วิสญ
ั ญีพยาบาลจึงต้องมีความรู้ ความชานาญ
โดยการนากระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ย ทัง้ ระยะก่อนให้ยาระงับความรูส้ กึ ขณะให้ยาระงับความรู้สกึ
บทคัดย่อ
และหลังให้ยาระงับความรูส้ กึ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัย
บทนา : การผ่าตัดผูป้ ่วยมะเร็งตับอ่อน เป็ นการผ่าตัดใหญ่ทม่ี คี วามเสี
ย่ งสูง และใช้เวลาผ่าตัดนาน ปจั จุบนั โรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการพยาบาลการให้ยาระงับความรูส้ กึ ผูป้ ว่ ยผ่าตัดมะเร็งตับอ่อน
กาแพงเพชร มีการผ่าตัดมะเร็งตั่ บอ่อน ปี 2559 – 2560 จานวน 11 ราย วิสญ
ั ญีพยาบาลจึงต้องมีความรู้ ความชานาญ
ผลการศึกษา : กรณีศกึ ษา ผูป้ วยหญิงไทย อายุ 62 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการอ่อนเพลีย น้ าหนักลด ตัวและตาเหลือง
โดยการนากระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ย ทัง้ ระยะก่่ อนให้ยาระงับความรูส้ กึ ขณะให้ยาระงับความรู้ส่ กึ
แพทย์วนิ ิจฉัย CA head of pancrease ทาผ่าตัด Whipple่ operation ผูป้ วยได้รบั การเยีย่ มก่อนการระงับความรูส้ กึ ทีห่ อผูป้ วย
และหลั
งให้ยาระงับความรูส้ กึ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผปู้ วยปลอดภัย
เฝ้าระวังขณะให้ยาระงับความรู้สกึ และติดตามเยี่ยมหลังการระงับความรู
ที่หอผูป้ ่วยวิกฤตและหอผู้ป่วย พบปญั หาทาง
่ ยผ่าตั้สดกึ มะเร็
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการพยาบาลการให้
ย
าระงั
บ
ความรู
ส
้
ก
ึ
ผู
ป
้
ว
งตับอ่อน
การพยาบาลที่สาคัญ คือ ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดมยาสลบ และผลกระทบหลังผ่าตัด มีความเสีย่ งจากการ
ผลการศึกษา : กรณีศกึ ษา ผูป้ ว่ ยหญิงไทย อายุ 62 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการอ่อนเพลีย น้ าหนักลด ตัวและตาเหลือง
สูญเสียเลือด มีความเสีย่ งต่อการเกิด ภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด และไม่สุขสบายจาก
แพทย์วนิ ิจทุฉักยปCA
headรบั ofการแก้
pancrease
าผ่าเตักิดดภาวะแทรกซ้
Whipple operation
ผูป้ ว่ ยได้
รบั การเยี
มก่อนการระงั
ส้ กึ ทีห่ บอผู
ว่ ย
การปวด
ญั หาได้
ไข ผูป้ ว่ ทยไม่
อนจากการระงั
บความรู
ส้ กึ ย่ และการผ่
าตัด บความรู
สามารถกลั
บ้าป้นได้
้ งขณะให้ยาระงับความรู้สกึ และติดตามเยี่ยมหลังการระงับความรู้สกึ ที่หอผูป้ ่วยวิกฤตและหอผู้ป่วย พบปญั หาทาง
เฝ
อย่าาระวั
งปลอดภัย รวมระยะเวลาอยู่ในโรงพยาบาล 11 วัน
การพยาบาลที่สาคัญ คือ ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดมยาสลบ และผลกระทบหลังผ่าตัด มีความเสีย่ งจากการ
สรุป : ดังนัน้ วิสญ
ั ญีพยาบาลต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความชานาญอย่างสูงในการปฏิบตั กิ าร มีการประเมินความพร้อม
สูญ่ เสียเลือด มีความเสีย่ งต่อการเกิด ภาวะแทรกซ้
อนของระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด และไม่สุขสบายจาก
ผู้ปวยก่อนผ่าตัด เตรียมอุปกรณ์ ให้พร้อม ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึน้ และแก้ไขอย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้ป่วย
การปวด ทุกปญั หาได้รบั การแก้ไข ผูป้ ว่ ยไม่เกิดภาวะแทรกซ้
อนจากการระงับความรูส้ กึ และการผ่าตัด สามารถกลับบ้านได้
ปลอดภัยโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ยร่วมกับทีมสุขภาพ
อย่างปลอดภัย รวมระยะเวลาอยู่ในโรงพยาบาล 11 วัน
สรุป : ดังนัน้ วิสญ
ั ญีพยาบาลต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความชานาญอย่างสูงในการปฏิบตั กิ าร มีการประเมินความพร้อม
คาสาคัญ : การผ่าตัดมะเร็งตับอ่อน การพยาบาลวิสญ
ั ญี
ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เตรียมอุปกรณ์ ให้พร้อม ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึน้ และแก้ไขอย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ยร่วมกับทีมสุขภาพ
คาสาคัญ : การผ่าตัดมะเร็งตับอ่อน การพยาบาลวิสญ
ั ญี

* พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กลุ่มงานการพยาบาลวิสญ
ั ญี โรงพยาบาลกาแพงเพชร
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บทนา

มะเร็งตับอ่อน เป็ นโรคทีพ่ บในผูใ้ หญ่ และพบมากในคนอายุ 45 ปี ขน้ึ ไป ปจั จุบนั ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ นอน แต่จาก
การศึกษาเชื่อว่าน่าจะมาจากหลายปจั จัยเสีย่ งร่วมกัน เช่น โรคตับอ่อนอักเสบเรือ้ รัง โรคถุงน้ าตับอ่อนทีไ่ ม่ได้เกิดจากตับอ่อน
อักเสบ การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ความผิดปกติทางพันธุกรรมทัง้ ชนิดถ่ายทอดได้และชนิดไม่ถ่ายทอด3
มะเร็งตับอ่อน ระยะแรกมักไม่มอี าการ อาการจะขึน้ อยู่กบั ตาแหน่ งของก้อนมะเร็ง ส่วนหัว ส่วนกลาง หรือปลาย
ตับอ่อน ซึง่ พบว่า 70 – 80% เกิดทีส่ ่วนหัวของตับอ่อน มักมาพบแพทย์ดว้ ยอาการดีซ่าน ซึง่ ไม่มอี าการเจ็บปวด ท้องอืด
ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่ อย ต่ อมาเมื่อก้อนมะเร็งโตมากขึ้น จะไปกดทับ ทางเดินน้ าดี ทาให้มีตัวเหลือง ตาเหลือ ง หรือ
ปวดหลังได้ วินิจฉัยได้จากประวัติ อาการ และอาการแสดง การทาอัลตราซาวด์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อยืนยัน
ดูพยาธิสภาพในตับอ่อนและตับ เพราะมะเร็งตับอ่อนกระจายไปตับได้สูง 6 ร่วมกับมีการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในเลือด ได้แก่
CA 19 – 9 หากอัลตราซาวด์หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบก้อนเนื้อในตับอ่อน และสามารถผ่าตัดได้ แพทย์มกั ทาการรักษา
ด้วยการผ่าตัดเพื่อเอาก้อนเนื้อออก และส่งก้อนเนื้อดังกล่าวไปตรวจพิสจู น์ทางพยาธิวทิ ยา
นอกจากนี้ มีการตรวจเลือดเพิม่ เติม ตรวจปสั สาวะ และภาพเอกซเรย์ปอด เพื่อประเมินสภาพร่างกายผูป้ ่วย และ
ดูว่ามีโรคแพร่กระจายไปปอดและตับหรือไม่ ปจั จุบนั โรงพยาบาลกาแพงเพชรมีการผ่าตัดมะเร็งส่วนหัวของตับอ่อน โดยสถิติ
ผ่าตัด ปี 2559 – 2560 มีจานวน 11 ราย7,8 การพยาบาลผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั การระงับความรูส้ กึ มีวตั ถุประสงค์ทส่ี าคัญ คือ ผูป้ ่วย
ได้รบั ความปลอดภัย และไม่มภี าวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด
การพยาบาลการให้ยาระงับความรูส้ กึ ผูป้ ว่ ยผ่าตัดมะเร็งตับอ่อน มี 3 ขัน้ ตอน คือ การพยาบาลก่อน ขณะ และหลัง
ระงับ ความรู้สึก โดยก่ อ นการให้ย าระงับ ความรู้สึก ท าการตรวจเยี่ย มผู้ป่ ว ย เพื่อ ประเมิน สภาวะความรุ น แรงของโรค
ั หาความต้อ งการ และวางแผนการพยาบาลให้ย าระงับ ความรู้สึก ให้ค รอบคลุ ม
ความยากง่ า ยในการใส่ท่ อ หายใจ ป ญ
ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดจะมีความกลัว ความวิตกกังวลเกีย่ วกับโรค การผ่าตัด และการระงับ
ความรูส้ กึ ดังนัน้ พยาบาลต้องทาความเข้าใจถึงความวิตกกังวลเหล่านัน้ เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่วยซักถาม และอธิบายให้เข้าใจ
เกี่ยวกับโรค ขัน้ ตอนการให้ยาระงับความรู้สกึ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตัวหลังผ่าตัดอย่างเหมาะสม 5 ระงับ
ความรูส้ กึ ด้วย Balanced Technique ใส่ท่อช่วยหายใจ เลือกใช้ยาระงับความรูส้ กึ ทีไ่ ม่เป็ นพิษต่อตับ ช่วง induction และ
intubation ใช้เทคนิค Rapid sequence induction เพื่อหลีกเลีย่ งการสูดสาลัก4 เฝ้าระวังสัญญาณชีพ ความดันในหลอด
เลือดแดง (IBP) ปริมาณเลือดในหลอดเลือดดาใหญ่ (CVP) ควบคุมระดับความดันเลือดและระดับความเข้มข้นของออกซิเจน
ในเลือดให้เป็ นปกติ เพื่อรักษาปริมาณเลือดและออกซิเจนทีไ่ ปเลีย้ งร่างกาย ผูป้ ่วยทีต่ ้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หลังผ่าตัดจะ
ได้รบั การดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤต เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดจนกว่าจะพ้นวิกฤต จึงพิจารณาถอดท่อช่วยหายใจ
ส่วนผูป้ ่วยทีก่ ารผ่าตัดใช้เวลาไม่นานและไม่มกี ารสูญเสียเลือด จะพิจารณาถอดท่อช่วยหายใจเมื่อตื่นดี จะได้รบั การดูแลใน
ห้องพักฟื้นก่อนส่งกลับหอผูป้ ว่ ย2
การพยาบาลการให้ยาระงับความรู้สกึ ในผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อน เป็ นการผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อน และใช้เวลานานใน
การทาผ่าตัด เสีย่ งต่อการสูญเสียเลือด ดังนัน้ วิสญ
ั ญีพยาบาลจึงต้องมีความรู้ ความชานาญ และความตื่นตัวตลอดเวลา
ก่อนให้ยาระงับความรูส้ กึ ต้องประเมินความเสีย่ งจากภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ย เตรียมผูป้ ว่ ยให้มคี วามพร้อมทัง้ ร่างกายและจิตใจ
มีก ารวางแผน เตรีย มยา สารน้ า เลื อ ด ส่ ว นประกอบของเลือ ด ให้ ก ารพยาบาลและเฝ้ าระวัง ภาวะแทรกซ้ อ น
ขณะให้ยาระงับความรูส้ กึ และการจัดการความเจ็บปวดหลังผ่าตัด เพื่อให้ผปู้ ่วยปลอดภัย สุขสบาย ลดภาวะแทรกซ้อนจาก
การผ่าตัดและเสียชีวติ 1
กรณี ศึกษา
ผูป้ ว่ ยหญิงไทย อายุ 62 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการ 1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาลอ่อนเพลีย น้ าหนักลด ตัว และ
ตาเหลือง รักษาทีโ่ รงพยาบาลชุมชน แพทย์วนิ ิจฉัยเป็ น Jaundice จึงส่งตัวมารักษาต่อทีโ่ รงพยาบาลกาแพงเพชร ได้รบั
การทา CT upper abdomen พบ CBD Obstruction และวินิจฉัย CA head of pancreas ได้ทาการรักษาด้วยการส่องกล้อง
และฉีดสี เอกซเรย์ท่อน้ าดีและท่อตับอ่อน พบว่า เป็ นมะเร็ง แพทย์จงึ นัดมาผ่าตัด Whipple operation ได้ให้การพยาบาล
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ก่ อ นให้ ย าระงับ ความรู้ สึก ขณะ และหลัง ให้ ย าระงับ ความรู้ สึก ทัง้ ด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ ผลลัพ ธ์ ผู้ ป่ ว ยปลอดภั ย
ไม่มภี าวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด รวมระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล 11 วัน
การพยาบาลก่อนให้การระงับความรูส้ ึก
ปัญหาและข้อวิ นิจฉัยทางการพยาบาล
ปัญหาที่ 1 ผูป้ ่ วยมีความวิ ตกกังวลเกี่ยวกับการดมยาสลบเพื่อการผ่าตัดและผลกระทบหลังผ่าตัด
ข้อมูลสนับสนุน
ผูป้ ว่ ยมีสหี น้าแสดงความวิตกกังวลบอกว่ากลัวไม่ฟ้ืน ไม่เคยผ่าตัด กลัวเจ็บแผล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดความวิตกกังวลของผูป้ ว่ ยและญาติ
2. เพื่อให้ผปู้ ว่ ยมีความพร้อมทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ
เกณฑ์การประเมิ น
1. ผูป้ ว่ ยมีสหี น้าสดชื่นขึน้ มีอาการคลายความวิตกกังวล
2. ผูป้ ว่ ยมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นก่อนและหลังผ่าตัด
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ตรวจเยีย่ มผูป้ ่วยก่อนการระงับความรูส้ กึ ก่อนผ่าตัด 1 วัน ประเมินปญั หา และความเสีย่ งของผูป้ ่วย เพื่อวาง
แผนการระงับความรูส้ กึ พูดคุย แนะนาตนเองกับผูป้ ว่ ยและญาติ
2. อธิบายให้ผปู้ ว่ ยและญาติ ทราบขัน้ ตอนของการระงับความรูส้ กึ
3. อธิบายการปฏิบตั ติ วั หลังผ่าตัด การเข้ารับการดูแลในห้องผูป้ ว่ ยวิกฤต
การประเมิ นผลการพยาบาล
1. ผูป้ ว่ ยและญาติคลายความกังวลใจ
การพยาบาลขณะให้การระงับความรูส้ ึก
ปัญหาและข้อวิ นิจฉัยทางการพยาบาล
ปัญหาที่ 1 เสี่ยงต่อการเกิ ดภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือดขณะผ่าตัด
ข้อมูลสนับสนุน
1. ได้รบั การผ่าตัด Whipple operation
2. ระยะเวลาผ่าตัดนาน 10 ชัวโมง
่
ขณะผ่าตัดเสียเลือด 600 cc.
วัตถุประสงค์
ไม่เกิดภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือดขณะผ่าตัด
เกณฑ์การประเมิ น
1. สัญญาณชีพ ความดันเลือด ไม่ต่ากว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 72 – 90 ครัง้ /นาที
2. ค่า Central venous pressure (CVP) อยู่ในช่วง 6 – 10 เซนติเมตรน้า
3. ปริมาณปสั สาวะออกอย่างน้อย 0.5 มิลลิลติ ร/ชัวโมง
่
4. ค่าความเข้มข้นเลือด 29.4 เปอร์เซ็นต์
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ตรวจบันทึกสัญญาณชีพจากเครื่องมือเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินภาวะช็อก
2. อ่านค่า Central venous pressure (CVP) เพื่อดูปริมาณน้าและเลือดทีไ่ หลเวียนในร่างกาย
3. ตรวจบันทึกจานวนเลือดทีส่ ญ
ู เสียไป และตรวจดูความเข้มข้นของเลือดผูป้ ว่ ยเป็ นระยะ ๆ
4. ดูแลให้สารน้า เลือด และส่วนประกอบของเลือดทนแทนอย่างเพียงพอและรวดเร็ว
5. บันทึกปริมาณปสั สาวะทีอ่ อกทุก 1 ชัวโมง
่
การประเมิ นผลการพยาบาล
1. ผูป้ ว่ ยไม่เกิดภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือดขณะผ่าตัด
2. ความดันเลือด 110/60 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 84 ครัง้ /นาที
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ค่า CVP 8 เซนติเมตรน้า
ผล ความเข้มข้นเลือด 29.4 เปอร์เซ็นต์
ปสั สาวะออก 400 มิลลิลติ ร

ปัญหาที่ 2 เสี่ยงต่อการเกิ ดภาวะพร่องออกซิ เจน
ข้อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ แบบทัวร่
่ างกาย (General anesthesia)
2. ผูป้ ว่ ยใส่ท่อช่วยหายใจ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ออกซิเจนเพียงพอ
เกณฑ์การประเมิ น
1. สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าความอิม่ ด้วยออกซิเจนปลายนิ้วไม่ต่ากว่า 95 เปอร์เซ็นต์
2. ไม่มอี าการขาดออกซิเจน เช่น ปลายมือเขียว ปากคล้า
กิ จกรรมการพยาบาล
1. คานวณและตัง้ ค่าอัตราการหายใจ ปริมาตรลมหายใจ เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนอย่างเหมาะสม
2. ติดตามการทางานของเครื่องดมยาสลบให้สง่ ก๊าซสูผ่ ปู้ ว่ ยอย่างสม่าเสมอ
3. บันทึกสัญญาณชีพ ค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว ทุก 5 นาที
4. สังเกตอาการผิดปกติทบ่ี ่งชีว้ ่าผูป้ ว่ ยขาดออกซิเจน
การประเมิ นผลการพยาบาล
1. ไม่มอี าการแสดงของการขาดออกซิเจน
2. ค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว 96 – 100 เปอร์เซ็นต์
ปัญหาที่ 3 เสี่ยงต่อการเกิ ดภาวะอุณหภูมิตา่ กว่าปกติ (Hypothermia)
ข้อมูลสนับสนุน
1. อุณหภูมใิ นห้องผ่าตัดประมาณ 22 – 24 องศาเซลเซียส
2. ระยะเวลาในการผ่าตัด 10 ชัวโมง
่
3. ปลายมือ ปลายเท้าเย็น
วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมกิ ายต่าขณะผ่าตัด
เกณฑ์การประเมิ น
1. ขณะผ่าตัดผูป้ ว่ ยมีอุณหภูมกิ ายไม่ต่ากว่า 36.5 องศาเซลเซียส
2. หลังเสร็จผ่าตัดผูป้ ว่ ยไม่มอี าการหนาวสัน่
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ควบคุมอุณหภูมภิ ายในห้องผ่าตัดให้อยู่ระหว่าง 20 – 24 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดอาการ
หนาวสัน่ ทาให้หวั ใจต้องทางานหนักมากขึน้ และร่างกายต้องใช้ออกซิเจนเพิม่ มากขึน้
2. ห่มผ้าคลุมตัวผูป้ ว่ ยให้อบอุ่นตัง้ แต่ระยะก่อนผ่าตัด ใช้ Bare hugger
3. ไม่เปิ ดเผยร่างกายผูป้ ว่ ยเกินความจาเป็ น
4. ใช้เครื่องเปา่ ลมร้อนคลุมบริเวณผ่าตัดและเปิ ดเฉพาะส่วนทีจ่ ะลงมีดผ่าตัด คลุมผ้าปลายมือทัง้ สองข้าง และบริเวณ
เหนือราวนม เพื่อรักษาระดับอุณหภูมกิ ายของผูป้ ว่ ย
การประเมิ นผลการพยาบาล
ผูป้ ว่ ยไม่มภี าวะอุณหภูมกิ ายต่า
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การพยาบาลหลังได้รบั การระงับความรูส้ ึก
ปัญหาที่ 1 เสี่ยงต่อการเกิ ดภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดิ นหายใจไหลเวียนโลหิ ตขณะย้ายไปดูแลที่หอผูป้ ่ วยวิ กฤต
ข้อมูลสนับสนุน
ผูป้ ว่ ยได้รบั การใส่ท่อช่วยหายใจกลับหอผูป้ ว่ ยวิกฤต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยจากการเคลื่อนย้ายไปหอผูป้ ว่ ยวิกฤต
2. ผูป้ ว่ ยได้รบั ออกซิเจนเพียงพอตลอดการเคลื่อนย้าย
เกณฑ์การประเมิ น
1. ไม่มกี ารดึงรัง้ ท่อช่วยหายใจจนหลุด
2. สัญญาณชีพไม่เปลีย่ นแปลง ค่าความอิม่ ตัวออกซิเจนปลายนิ้วไม่ต่ากว่า 95 เปอร์เซ็นต์
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ประสานข้อมูลผูป้ ว่ ยกับพยาบาลห้องผ่าตัด และพยาบาลหอผูป้ ว่ ยวิกฤต
2. เมื่อพร้อมจะย้ายผู้ป่วย ปลดท่อช่วยหายใจออกจากเครื่องดมยาสลบ ย้ายลงเปลเรียบร้อยต่อ และควบคุม
การหายใจด้วย ออกซิเจน 100 เปอร์เซ็นต์ ทาง AMBU bag อย่างสม่าเสมอ ติดเครื่องเฝ้าระวังก่อนเคลื่อนย้าย
3. ย้ายสายน้าเกลือ สาย Central line และ สาย A-line อย่างระมัดระวัง
4. เมื่อย้ายผูป้ ว่ ยลงเตียงทีห่ อผูป้ ว่ ยหนัก ต่อเครื่องช่วยหายใจกับผูป้ ่วย ประสานการดูแลเฝ้าระวังหลังผ่าตัด และ
ฤทธิตกค้
์ างของยาระงับความรูส้ กึ กับพยาบาลหอผูป้ ว่ ยวิกฤต
การประเมิ นผลการพยาบาล
1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ยราบรื่น
2. ผูป้ ว่ ยไม่เกิดภาวะพร่องออกซิเจน ค่าความอิม่ ตัวออกซิเจนปลายนิ้ว 98 เปอร์เซ็นต์
3. สัญญาณชีพความดันเลือด 140/80 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 90 ครัง้ /นาที
บทสรุป

Whipple operation
จากการดู แ ลผู้ป่ ว ยรายนี้ ตัง้ แต่ ร บั ไว้ใ นโรงพยาบาลเพื่อ ผ่ า ตัด Whipple
operation ผูผู้ ป้ป่ ว่วยมี
ยมีโโอกาสเกิ
อกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อ นหลัง ผ่ า ตัด ได้แ ก่ ภาวะการติด เชื้อ ในทางเดิน หายใจ เนื่ อ งจากคาท่ อ ช่ ว ยหายใจต่ อ 3 วัน มีภ าวะ
pneumonia เมื่อให้การรักษาและได้รบั ยา ผูป้ ่วยสามารถถอดท่อช่วยหายใจ และหายใจได้เป็ นปกติ ไม่เหนื่อย ไม่หอบ
นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็ นเวลา 11 วัน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ และนัดมาตรวจทีค่ ลินิกศัลยกรรม 2 สัปดาห์

วิ จารณ์และข้อเสนอแนะ
การให้ยาระงับความรูส้ กึ ผูป้ ว่ ยมะเร็งตับอ่อน จะดาเนินไปด้วยดีมมี าตรฐาน ผูป้ ว่ ยมีความปลอดภัย วิสญ
ั ญีพยาบาล
ต้องใช้ทกั ษะ ความรู้ ความชานาญอย่างสูงในการพยาบาล มีบทบาทตัง้ แต่ระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด
เพื่อให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัย และสามารถกลับไปใช้ชวี ติ ได้ตามปกติ
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้นิพนธ์
วารสารโรงพยาบาลก�ำแพงเพชร จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นเวทีเสนอผลงาน
ทางวิชาการและงานวิจัย มีความยินดีรับผลงานเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ประสงค์จะส่งต้นฉบับ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ควรเตรียมต้นฉบับตามค�ำแนะน�ำอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการ
ลงพิมพ์

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์
1. นิพนธ์ต้นฉบับ (original article)
		 เป็นรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข
2. กรณีศึกษา (case study)
		 เป็นรายงานการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลของผู้ป่วยเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
3. บทความปริทรรศน์  (review article)
		 เป็นบทความที่ทบทวนหรือรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนี่งจากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ

การเตรียมต้นฉบับ
รายละเอียดของการพิมพ์
1. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เขียน
2. บทความที่ส่งมาจะได้รับการตรวจแก้ไขเพื่อความเหมาะสมทั้งในเรื่องของรูปแบบ (format) และ
ความถูกต้องของเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการ และส่งข้อเสนอแนะให้ผู้เขียนทาง e-mail
3. ขั้นตอนการให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขให้แล้วเสร็จ กองบรรณาธิการจะก�ำหนดเวลา เพื่อให้ทันเวลา
ในการออกวารสาร ใช้เวลาเฉลี่ยภายใน 3 เดือนโดยประมาณ โดยกองบรรณาธิการจะรับลงวารสารตามที่
เห็นชอบแล้วเท่านั้น
4. เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์แล้ว ผู้เขียนจะได้รับวารสารจ�ำนวน 2 เล่มต่อเรื่อง
5. ต้นฉบับ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Words for Windows 2007 ใช้ตัวอักษร browallia
new ขนาด 14 point Single Space และใช้กระดาษพิมพ์ A4 เว้นห่างจากขอบ 1 นิ้วโดยรอบ ความยาวไม่ควร
เกิน 10 หน้า โดยไม่รวมบทคัดย่อ และเอกสารอ้างอิง
6. ตาราง ภาพ และแผนภูมิ เป็น ขาว - ด�ำ สอดแทรกไว้ในเนื้อเรื่อง มีชื่อตาราง ภาพ และแผนภูมิก�ำกับ
ที่ชัดเจน
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การเรียงล�ำดับเนื้อหาของต้นฉบับ

(กองบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณาบทความที่ไม่แก้ไขให้ตรงตามรูปแบบที่ก�ำหนด)
1. การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
1.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ควรกะทัดรัด สื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไม่ใช้ค�ำย่อ ไม่ควรยาวเกิน
100 ตัวอักษร จัดไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ
1.2 ชือ่ ผูน้ พิ นธ์ (ภาษาไทย) ระบุชอื่ ของผูเ้ ขียนทุกคน พร้อมระบุตวั ย่อของวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด จัดชิดขวา
ของหน้ากระดาษ ส่วนหน่วยงานหรือสถาบันใช้การอ้างอิงแบบเชิงอรรถไว้ส่วนล่างสุดของหน้ากระดาษของ
เอกสาร
1.3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย) เขียนแบบโครงสร้างตามล�ำดับดังนี้
		 - บทน�ำ : ……..
		 - วัตถุประสงค์ : ……..
		 - วิธีการศึกษา : ……..
		 - ผลการศึกษา : ……..
		 - สรุป : ……..
1.4 ค�ำส�ำคัญ (ภาษาไทย) ไม่เกิน 5 ค�ำ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของภาษาไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น
ในอนาคต
1.5 เชิงอรรถ (ภาษาไทย) อยู่ใต้เส้นคั่นซึ่งยาว 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร เป็นรายการเชิงอรรถที่ระบุ
ต�ำแหน่ง และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นิพนธ์
***** ข้อ 1.1 – 1.5 ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 *****
1.6 Title (ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ มีความหมายตรงกับชื่อเรื่องภาษาไทย
1.7 Authors (ชื่อผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษ) จัดชิดขวาของหน้ากระดาษ พร้อมระบุตัวย่อของวุฒิการศึกษา
สูงสุดภาษาอังกฤษ
1.8 Abstract (บทคัดย่อภาษาอังกฤษ) ต้องมีเนื้อหาตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย และเป็นประโยคอดีต
โดยเขียนแบบโครงสร้างตามล�ำดับดังนี้
		 - Introduction: ……..
		 - Objectives: ……..
		 - Methods: ……..
		 - Results: ……..
		 - Conclusions: ……..
1.9 Keyword (ค�ำส�ำคัญภาษาอังกฤษ) ต้องตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย ไม่เกิน 5 ค�ำ ใส่ไว้ทา้ ยบทคัดย่อ
ของภาษาอังกฤษ
1.10 Footnote (เชิงอรรถ) ระบุต�ำแหน่ง และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
***** ข้อ 1.6 – 1.10 ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และแยกไว้คนละหน้ากับภาษาไทย*****

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

วารสารโรงพยาบาลกำ�แพงเพชร

Kamphaeng Phet Hospital Journal

1.11 เนื้อเรื่อง (Text) ใช้หัวข้อดังนี้
- บทน�ำ (Introduction)
			 เป็นส่วนของบทความที่บอกเหตุผล น�ำไปสู่การศึกษา แต่ไม่ต้องทบทวนวรรณกรรม ที่ไม่เกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมายของการศึกษา เป็นส่วนที่อธิบายให้ผู้อ่านรู้ปัญหา ลักษณะ และขนาด เป็นการน�ำไปสู่ความจ�ำเป็น
ในการศึกษาวิจัยให้ได้ผลเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบค�ำถามที่ตั้งไว้ หากมีทฤษฎีที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการศึกษา
อาจวางพื้นฐานไว้ในส่วนนี้ได้ และให้รวมวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นร้อยแก้วในส่วนท้ายของบทน�ำ ไม่ใส่
ผลการศึกษาและสรุป
- วิธีการศึกษา (Methods)  
			 ประกอบด้วย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และจริยธรรมการวิจัย
- ผลการศึกษา (results)
			 แจ้งผลที่พบตามล�ำดับหัวข้อของแผนการศึกษาอย่างชัดเจน ดูได้ง่าย ถ้าผลไม่ซับซ้อนไม่มีตัวเลข
มากบรรยายเป็นร้อยแก้ว แต่ถ้าตัวเลขมาก ตัวแปรมากควรใช้ตาราง หรือแผนภูมิโดยไม่ต้องอธิบายตัวเลข
ในตารางซ�ำ้ อีกในเนือ้ เรือ่ ง ยกเว้นข้อมูลส�ำคัญๆ อย่างจ�ำกัด แปลความหมายของผลทีค่ น้ พบหรือวิเคราะห์และ
สรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว้
- วิจารณ์ (discussion)
			 เริ่มด้วยการวิจารณ์ผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ สมมติฐานของการวิจัย หรือแตกต่างไปจาก
ผลงานที่มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น วิจารณ์ผลที่ไม่ตรงตามที่คาดหวัง
อย่างไม่ปิดบัง อาจแสดงความคิดเห็นเบื้องต้นตามประสบการณ์หรือข้อมูลที่ตนมีเพื่ออธิบายส่วนที่โดดเด่น
แตกต่างเป็นพิเศษได้ แล้วจบบทความด้วยข้อยุติ
- สรุป (conclusion)
			 ผลที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่ ให้ข้อเสนอแนะที่นำ� ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือให้
ประเด็นค�ำถามการวิจัยต่อ ข้อยุติอาจใส่ใว้ในหัวข้อเดียวกันกับวิจารณ์ก็ได้
- กิตติกรรมประกาศ (acknowledgments)
			 มีเพียงย่อหน้าเดียว แจ้งให้ทราบว่ามีการช่วยเหลือที่ส�ำคัญจากที่ใดบ้าง เช่น ผู้บริหาร ผู้ช่วยเหลือ
ทางเทคนิคบางอย่าง และผู้สนับสนุนทุนการวิจัยเท่าที่จ�ำเป็น แต่การใส่ชื่อคนช่วยมาก ๆ ท�ำให้บทความ
ด้อยความภูมิฐานเพราะผู้อ่านจะอนุมานว่างานส่วนใหญ่มีคนช่วยทั้งหมด
- เอกสารอ้างอิง (references) ดูในหัวข้อการเขียนเอกสารอ้างอิง
2. การเตรียมต้นฉบับกรณีศึกษา (Case Study)
2.1 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ ค�ำส�ำคัญ และเชิงอรรถ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีข้อก�ำหนดในการ
เขียนและการจัดรูปแบบเหมือนนิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
2.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์มคี วามหมายในตัวเองไม่ตอ้ งหาความหมาย
เพิ่มต่อ ไม่ควรมีค�ำย่อ เขียนแบบโครงสร้างตามล�ำดับดังนี้
		 - บทน�ำ : เขียนย่อถึงความส�ำคัญโรคทีศ่ กึ ษาการดูแลรักษาทีส่ ำ� คัญ และภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้
(ไม่ควรเกิน 2 บรรทัด)
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		 - วัตถุประสงค์ : เขียนวัตถุประสงค์การศึกษาต่อผู้ป่วย เช่น เพื่อดูแลและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
จนผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤต เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น
		 - กรณีศึกษา : เขียนย่อเพื่อให้เห็นภาพรวมว่า ผู้ป่วยกรณีศึกษาเป็นใคร จ�ำนวนกี่ราย เข้าการรักษา
ในโรงพยาบาลในช่วงใด อาการส�ำคัญที่มาโรงพยาบาล แพทย์ให้การรักษาที่ส�ำคัญอะไร ในช่วงเวลาที่ศึกษา
พบปัญหาทางการพยาบาลอะไรบ้าง และให้การพยาบาลที่ส�ำคัญอย่างไร ผลการประเมินหลังให้การพยาบาล
เป็นอย่างไร
		 - สรุป : เขียนสรุปกรณีศึกษา สรุปโรค และข้อเสนอแนะสั้นๆ อยู่ในย่อหน้าเดียวกัน
2.3 Abstract (บทคัดย่อภาษาอังกฤษ) ต้องมีเนื้อหาตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย และเป็นประโยคอดีต
โดยเขียนแบบโครงสร้างตามล�ำดับดังนี้
		 - Introduction: ……..
		 - Objectives: ……..
		 - Case Study: ……..
		 - Conclusions: ……..
2.4 เนื้อเรื่อง (Text) ใช้หัวข้อดังนี้
- บทน�ำ 
			 เป็นส่วนของบทความทีบ่ อกเหตุผลทีม่ าของการน�ำไปสูก่ ารศึกษา ได้แก่ ความส�ำคัญของโรคทีศ่ กึ ษา
ข้อมูลสถิติ (อย่างน้อยในสถานที่ที่ศึกษา) วิธีการคัดเลือกกรณีศึกษาหรือสาเหตุที่เลือกผู้ป่วยรายนี้มาศึกษา
แต่ไม่ต้องใส่ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมมาทั้งหมด ใช้ลักษณะการวิเคราะห์มาเขียนแทน และให้รวม
วัตถุประสงค์การศึกษาเป็นร้อยแก้วในส่วนท้ายของบทน�ำ
- กรณีศึกษา
			 เป็นการสรุปข้อมูลของผู้ป่วยที่ศึกษา เขียนสรุปใจความส�ำคัญตามล�ำดับหัวข้อดังนี้ ข้อมูลทั่วไป
อาการส�ำคัญที่มาโรงพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วย การประเมินสภาพร่างกายตามระบบ การประเมินสภาพ
ด้านจิตใจและสังคม ผลการเอกซเรย์และ/หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ ำ� คัญ (ตามโรคและแสดงให้เห็น
ถึงแนวโน้ม) การวางแผนการพยาบาล โดยสรุปปัญหาที่ส�ำคัญเป็นรายข้อ
- ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
			 เขียนเรียงล�ำดับตามความส�ำคัญของปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลต้องเป็นสิ่งที่ถูกวิเคราะห์
มาจากปัญหาเฉพาะของผูป้ ว่ ยทีศ่ กึ ษา โดยมีขอ้ มูลสนับสนุน วัตถุประสงค์การพยาบาล เกณฑ์การประเมินผล
กิจกรรมการพยาบาลที่ให้ในกรณีศึกษานี้ และประเมินผลการพยาบาล
- สรุปกรณีศึกษา
			 เป็นการสรุปกรณีศึกษาที่ส�ำคัญ 1 ย่อหน้า เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่อาการส�ำคัญที่มา
โรงพยาบาล ระยะเวลาทีท่ ำ� กรณีศกึ ษา ปัญหาทางการพยาบาลทีส่ ำ� คัญ ผูศ้ กึ ษาให้การพยาบาลทีส่ ำ� คัญอะไรบ้าง
และการประเมินผลการพยาบาล
- วิจารณ์และข้อเสนอแนะ
			 อธิบายสาเหตุส�ำคัญของการเกิดปัญหา หรือหลุมพราง (pitfall) ที่พบจากการศึกษาเฉพาะกรณีนี้
และข้อแนะน�ำในการให้การพยาบาลที่จะน�ำไปใช้ในผู้ป่วยรายอื่น ๆ ต่อไป
- สรุป
			 ให้สรุปโรคที่ศึกษาที่สัมพันธ์กับทฤษฎี
- เอกสารอ้างอิง
			 ดูในหัวข้อการเขียนเอกสารอ้างอิง
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การเขียนเอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยใส่ตัวเลขในวงเล็บหลังข้อความหรือหลังชื่อ
บุคคลเจ้าของข้อความที่อ้างถึง โดยใช้หมายเลข 1 ส�ำหรับเอกสารอ้างอิงอันดับแรก และเรียงต่อไปตามล�ำดับ
ถ้าต้องการอ้างอิงซ�้ำให้ใช้หมายเลขเดิม ห้ามใช้ค�ำย่อในเอกสารอ้างอิงยกเว้นชื่อต้นและชื่อวารสาร บทความที่
บรรณาธิการรับตีพิมพ์แล้วแต่ยังไม่เผยแพร่ ให้ระบุ “ ก�ำลังพิมพ์ ” บทความที่ไม่ได้ตีพิมพ์ให้แจ้ง “ ไม่ได้ตีพิมพ์ ”
หลีกเลี่ยง “ ติดต่อส่วนตัว ” มาใช้อ้างอิง เว้นแต่มีข้อมูลส�ำคัญมากที่หาไม่ได้ทั่ว ๆ ไปให้ระบุชื่อ และวันที่ติดต่อ
ในวงเล็บท้ายชื่อเรื่องที่อ้างอิง
ชื่อวารสารในการอ้างอิง ให้ใช้ชื่อย่อตามรูปแบบของ U.S. Nation Library of Medicine ที่ตีพิมพ์ใน Index
Medicus ทุกปี หรือในเว็บไซต์ http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/liji.html
การเขียนเอกสารอ้างอิงในวารสารวิชาการมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. วารสารวิชาการ
ล�ำดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อวารสารปีที่พิมพ์ ; ปีที่ : หน้าแรก - หน้าสุดท้าย.  
		 วารสารภาษาไทย ชื่อผู้นิพนธ์ให้ใช้ชื่อเต็มทั้งชื่อและชื่อสกุล ชื่อวารสารเป็นชื่อเต็ม ปีที่พิมพ์เป็น
ปีพุทธศักราช วารสารภาษาอังกฤษใช้ชื่อสกุลก่อน ตามด้วยอักษรย่อตัวหน้าตัวเดียวของชื่อตัวและชื่อรอง
ถ้ามีผู้นิพนธ์มากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อเพียง 6 คนแรก แล้วตามด้วย et al. (วารสารภาษาอังกฤษ) หรือและคณะ
(วารสารภาษาไทย) ชือ่ วารสารใช้ชอื่ ย่อตามแบบของ Index Medicus หรือตามแบบทีใ่ ช้ในวารสารนัน้ ๆ เลขหน้า
สุดท้ายใส่เฉพาะเลขท้าย ตามตัวอย่างดังนี้
1.1 เอกสารจากวารสารวิชาการ
		 1. วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์, พัชรี เงินตรา, ปราณี มหาศักดิ์พันธ์, ฉวีวรรณ เชาวกีรติพงศ์, ยุวดี ตาทิพย์.
การส�ำรวจความครอบคลุมและการใช้บริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในสตรี อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี 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.
1.2 องค์กรเป็นผู้นิพนธ์
		 1. คณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทย เกณฑ์การวินิจฉัยและแนวทางการประเมินการ
สูญเสีย สมรรถภาพทางกายของโรคระบบการหายใจเนื่องจากการประกอบอาชีพ. แพทย์สภาสาร 2538 ; 24 :
190-204.
1.3 ไม่มีชื่อผู้นิพนธ์
		 1. Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial). BMJ 1981 ; 283 : 628.
1.4 บทความในฉบับแทรก
		 1. วิชัย ตันไพจิตร. สิ่งแวดล้อม โภชนาการกับสุขภาพ ใน : สมชัย บวรกิตติ, จอห์น พี ลอฟทัส
บรรณาธิการ. เวชศาสตร์-สิ่งแวดล้อม. 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.
1.5 ระบุประเภทของบทความ
		 1. บุญเรือง นิยมพร, ด�ำรง เพ็ชรพลาย, นันทวัน พรหมผลิน, ทวี บุญโชติ, สมชัย บวรกิตติ, ประหยัด
ทัศนาภรณ์. แอลกอฮอล์กับอุบัติเหตุบนท้องถนน (บทบรรณาธิการ). สารศิริราช 2539 ; 48 :616-20.
		 2. Enzenseberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson‘s disease (letter). Lancet 1996 ; 347 :
1337.
2. หนังสือ ต�ำรา หรือรายงาน
2.1 หนังสือหรือต�ำราผู้นิพนธ์เขียนทั้งเล่ม
ล�ำดับที่. ชื่อนิพนธ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : ส�ำนักพิมพ์ ;  ปีที่พิมพ์.
- หนังสือแต่งโดยผู้นิพนธ์
			 1. ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหารฉบับแก้ไขปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร :
ไทยวัฒนาพาณิช ; 2535.
			 2. Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY) :
Delmar Publishers ; 1996.
- หนังสือมีบรรณาธิการ
			 1. วิ ช าญ วิ ท ยาศั ย , ประคอง วิ ท ยาศั ย , บรรณาธิ ก าร. เวชปฏิ บั ติ ใ นผู ้ ป ่ ว ยติ ด เชื้ อ เอดส์ .
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเด็ก ; 2535.
			 2. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York : Churchill
Livingstone ; 1996.
2.2 บทหนึ่งในหนังสือหรือต�ำรา
ล�ำดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่องใน. ใน : ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์.
เมืองที่พิมพ์ : ส�ำนักพิมพ์ ; ปีที่พิมพ์. หน้า (หน้าแรก-หน้าสุดท้าย).
		 1. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ การให้สารน�ำ้ และเกลือแร่. ใน : มนตรี ตูจ้ นิ ดา, วินยั สุวตั ถี, อรุณ วงษ์จริ าษฎร์,
ประอร ชวลิตธ�ำรง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร์. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้ว
การพิมพ์ ; 2550. หน้า 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.
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3. รายงานการประชุม สัมมนา
ล�ำดับที่. ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม ; วัน เดือน ปีประชุม ; สถานที่
จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์ : ส�ำนักพิมพ์ ; ปีที่พิมพ์.
1. อนุวฒ
ั น์ ศุภชุตกิ ลุ , งามจิตต์ จันทรสาธิต, บรรณาธิการ. นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ. เอกสารประกอบ
การประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 2 เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ : บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน ;
6-8 พฤษภาคม 2541 ; ณ โรงแรมโบ๊เบ๊ทาวเวอร์. กรุงเทพมหานคร : ดีไซร์ ; 2541.
2. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of
the 10th 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.
4. รายงานการวิจัย พิมพ์โดยผู้ให้ทุน
ล�ำดับที่.  ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. เมืองที่พิมพ์ : หน่วยงานที่พิมพ์/แหล่งทุน ;  ปีที่พิมพ์.  เลขที่รายงาน.
1. ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์, ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย. การพัฒนากลไกการจ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพ
ในระบบสาธารณสุขด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม. กรุงเทพมหานคร : กองโรงพยาบาลภูมิภาค/สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขไทย/องค์การ 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.
5. วิทยานิพนธ์
ล�ำดับที่.  ชื่อผู้นิพนธ์.  ชื่อเรื่อง (ประเภทปริญญา).  ภาควิชา คณะ.  เมือง : มหาวิทยาลัย ; ปีที่ได้
ปริญญา.
1. ชยมัย ชาลี. ต้นทุนในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีตวั อย่าง 4 โรงพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต). ภาควิชาเศรษฐศาสตร์. บัณฑิต
วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2530.
2. Kaplan SJ. Post-hospital hone health care : the elderly’s access and utillzation (dissertation).
St. Louis (MO) : Washing - ton Univ. ; 1995.
6. สิ่งพิมพ์อื่นๆ
6.1 บทความในหนังสือพิมพ์
ล�ำดับที่. ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์ วันเดือนปีที่พิมพ์ ;  ส่วนที่ : เลขหน้า (เลขคอลัมน์).
		 1. เพลิงมรกต. หมอ. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 30 สิงหาคม 2539 ; 23. (คอลัมน์ 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).
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6.2 กฎหมาย
		 1. พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งส�ำอาง 2532. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2532, ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 106, ตอนที่ 129. (ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2532).
		 2. Preventive Health Amendments of 1993. Pub L No. 103-188, 107 Stat. 2226. (Dec 14, 1993).
6.3 พจนานุกรม
		 1. พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2535. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ ;
2538. หน้า 545.
		 2. Stedman’s medical dictionary. 26thed. Baltimore: Williams & Wilkins ; 1995. Apraxia ;
p. 199-20.
6.4 วิดีทัศน์
ล�ำดับที่. ชื่อเรื่อง (วีดีทัศน์). เมืองที่ผลิต : แหล่งผลิต ; ปีที่ผลิต.
		 1. HIV+/AIDS : the facts and the future (videocassette). St. Louis (MO) : Mosby-year Book ; 1995.
6.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ล�ำดับที่.   ชื่อผู้นิพนธ์.   ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารหรือชนิดของสื่อ [serial online] ปีที่พิมพ์
[วัน เดือน ปี ที่ค้นข้อมูล ] ; ปีที่(เล่มที่ถ้ามี) : [จ�ำนวนหน้าหรือจ�ำนวนภาพ]. แหล่งข้อมูล : URL
address underlined.
			 1. Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial 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 [serial online] 1996 [cited 1999 Aug 17] ; 168(4) : 500-6. Available from :
URL : http:// biomed. niss.ac.uk
2. กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้นิพนธ์ให้เริ่มต้นจากอ้างอิง
			 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
ล�ำดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารหรือชนิดของสื่อ [online]. โรงพิมพ์ถ้ามี. แหล่งข้อมูล :
ชื่อเรื่องและฐานข้อมูลถ้ามี. [ วัน เดือน ปี ที่ค้นข้อมูล].
			 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.
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5. Book on CD-ROM
			 1. The Oxford English dictionary [book on CD-ROM]. 2nded. New York (NY): oxford university
Press; 1992.
			 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
ล�ำดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร(ชื่อย่อ)  [Serial on CD-ROM] ปี;  เล่มที่ : หน้า.
			 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.
			 1. Epi Info [computer program]. Version 6. Atlanta (GA) : Centers for Disease Control and
Prevention ; 1994.

การส่งต้นฉบับ
ต้นฉบับที่ส่งให้บรรณาธิการ ต้องเป็นต้นฉบับส�ำเนา 2 ชุด (ไฟล์ข้อมูล/แผ่น CD) ไม่ควรม้วนหรือ
พับต้นฉบับ ควรส่งในซองหนา และใหญ่พอเหมาะกับแผ่นกระดาษต้นฉบับ การส่งต้นฉบับควรส่งจดหมายแนบ
ไปด้วย แจ้งรายละเอียดบางประการ อาทิเช่น สถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้นิพนธ์ ที่กองบรรณาธิการ
สามารถจะติดต่อได้ จ�ำนวนส�ำเนาต้นฉบับที่ส่งไป และอื่น ๆ เมื่อผู้เขียนย้ายที่อยู่ หรือเดินทางไปจากสถานที่
อยู่เดิมเป็นเวลานาน ควรแจ้งให้บรรณาธิการทราบ

การตรวจทานต้นฉบับก่อนตีพิมพ์ (final proof)
ผูเ้ ขียนต้องตรวจทานพิสจู น์อกั ษรในล�ำดับสุดท้าย เพือ่ ให้ความเห็นชอบในความถูกต้อง ครบถ้วนของเนือ้ หา
ก่อนลงตีพิมพ์

ก�ำหนดการรับต้นฉบับ และก�ำหนดการออกของวารสาร
- ก�ำหนดออกของวารสารโรงพยาบาลก�ำแพงเพชร ปีละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือน
- ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน (ส่งต้นฉบับภายใน 30 กรกฎาคม ออกภายใน 30 ตุลาคม)
- ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม (ส่งต้นฉบับภายใน 30 มกราคม ออกภายใน 30 เมษายน)
• หมายเหตุ : บทความไม่ควรยาวเกิน 10 หน้าต่อเรือ่ ง ( ไม่รวมเอกสารอ้างอิง ) และควรมีเบอร์โทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้ง่าย เพื่อติดต่อผู้นิพนธ์
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