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 เรียนทานผูอานทุกทาน วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร ไดดําเนินการ
จัดทํามาโดยตอเนื่อง ถึงแมจะออกชาบาง จนกระท่ังถึงฉบับนี้เปนฉบับปที่ 19 
ฉบบัที ่1 เดือนมกราคม - มถินุายน 2558 ซึง่ทางคณะผูจดัทาํไดรวบรวมบทความ
ทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อใหทานผูอานไดศึกษามาโดยตลอด ประกอบดวย
นิพนธตนฉบับ 3 เรื่อง รายงานผูปวย 1 เรื่อง และสถานท่ีทองเที่ยวของจังหวัด
กาํแพงเพชร มาใหผูอานไดศกึษากันวาจงัหวัดกาํแพงเพชรน้ัน มสีถานทีท่องเทีย่ว
ที่ใดบาง ซึ่งไดมาถึงตอนที่ 11 อําเภอปางศิลาทอง ตอจากฉบับที่แลว เพื่อให
ผูอานไดศึกษาเพิ่มเติม และเปนประโยชนแกทานผูอานตอไป
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มารูจักจังหวัดกําแพงเพชรกันเถอะ ( ตอนที่ 11 )

อําเภอปางศิลาทอง (Amphoe Pang Sila Thong)

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัที ่18 พฤษภาคม 2536 แบงเขตทองที ่อาํเภอคลองขลงุ ตัง้เปนกิง่อาํเภอ

ปางศิลาทอง มีเขตการปกครองรวม 3 ตําบล คือ ต.โพธิ์ทอง ต.หินดาต ต.ปางตาไว ตอมามีพระราชกฤษฏีกายกฐานะเปน 

อําเภอปางศิลาทอง มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 อําเภอปางศิลาทอง เปนการนําชื่อของตําบลท้ัง 

3 ตําบล คือ ต.ปางตาไว (ปาง) ต.หินดาต (ศิลา) ต.โพธิ์ทอง (ทอง) มารวมเปนชื่ออําเภอ

“»Ò§μÒäÇàÅ×èÍ§Å×ÍáÁ‹Ç§¡�§ÒÁ ËÔ¹´Òμ¡ÃÐà ×́èÍ§¹ÒÁËÁÙ‹ºŒÒ¹à ‹́¹

â¾¸ �Ÿ·Í§¾×ª¾Ñ¹ Ø̧Š§ÒÁ¹ÒÁÃ†ÁàÂç¹ Ã†ÇÁ¡Ñ¹à»š¹»Ò§ÈÔÅÒ·Í§¢Í§¡Ó á¾§”

ประวัติความเปนมาของอําเภอปางศิลาทอง

 ตอจากตอนที่ 10 ( ปที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557) ในฉบับนี้เรามาทําความรูจักกับ

สถานที่ทองเที่ยวของอําเภอตอไปกัน คือ อําเภอปางศิลาทอง



หมูบานวัฒนธรรมอําเภอปางศิลาทอง (Cultural Village Pang Sila Thong)

ที่ตั้งและอาณาเขต :
 อาํเภอปางศลิาทอง ตัง้อยูทางทศิตะวันตกเฉยีงใตของจงัหวดั มอีาณาเขตตดิตอกบัเขตการปกครองขางเคียง 

ดังนี้

ทิศเหนือ   ติดตอกับ อําเภอคลองลาน อําเภอเมืองกําแพงเพชร และ อําเภอคลองขลุง
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การปกครองสวนภูมิภาค : อําเภอปางศิลาทอง แบงพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองทองที่

     ออกเปน 3 ตําบล 42 หมูบาน

ที่ตั้ง : ที่วาการอําเภอปางศิลาทอง เลขที่ 140 หมูที่ 16 ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร 

 62120   โทรศัพท : 055-727041   โทรสาร : 055-727041    

ลักษณะอากาศ : ภูมิอากาศโดยท่ัวไป มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว

สภาพเศรษฐกิจ

 1. อาชีพหลัก ไดแก การทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว เลี้ยงหมอนไหม

 2. อาชีพเสริม ไดแก การทําผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (ของแตละหมูบาน)

 3. จํานวนธนาคารมี 1 แหง ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ม.5 ต.โพธิ์ทอง 

  โทร.055-727227

การเกษตรกรรม

 1. ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง มันสําปะหลัง ขาวโพด ออย

 2. ชื่อแหลงนํ้าที่สําคัญไดแก ลํานํ้าคลองขลุง

 หมูบานวัฒนธรรมของอําเภอปางศิลาทอง ดําเนินการจัดภูมิปญญาการสีขาวเปลือกในสมัยโบราณ การทอผา 

การทําขนมโบราณ ซึ่งนับวาเปนภูมิปญญาที่นาสนใจมากแหงหนึ่ง การละเลนพื้นบาน ทั้ง กลองยาว การสีขาว 
การทอผา ซึ่งนับวาเปนประโยชนอยางที่สุดกับชาวกําแพงเพชร

ที่มา :  http://www.oknation.net/blog/guidepong/2010/05/23/entry-8
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การศึกษาระดับความสามารถโดยรวมของผู้ป่วยโรคจิตเภททเีข้ารับการรักษา 
ในโรงพยาบาลกาํแพงเพชร 

Studied of The Global Assessment of Functioning Scale on Schizophrenic patients 

in Khamphaeng Phet Hospital 

 

จุฑามาศ  พรมอุทยั, พ.บ.* 

 

Abstract 

Schizophrenia is a chronic and severe illness, with the majority of patients experiencing multiple relapses 

during the course of the illness. Approximately three quarters of people with schizophrenia have ongoing disability 

with relapse people. This descriptive research aims to study function of patients with Schizophrenia in Kamphaeng 

phet Hospital with Global Assessment of Functioning Scale (GAF scale). Function of patients with schizophrenia 

who abuse and do not abuse substances are compared. Participants are patients with schizophrenia who visit 

psychiatric clinic of Kamphaeng Phet Hospital from October 1st 2014 - September 30th 2014 (513 cases). 

Participants’ function is evaluated using GAF scale. The data was analyzed using statistical frequency, percentage 

of characteristic parameters. The comparison analysis was performed with T- test and Chi-square test. 

The results shows: patients with schizophrenia were 62.76%  male, age range 31-40 years = 30.01%, are 

not employed = 31.57%, has a history of substance abuse = 34.12%, alcohol abuse = 32.55%, amphetamine            

abuse = 14.81%. Twenty-five percent of participants’ GAF falls into low function category. Comparative study 

finds that the non-abusing substance group has higher functioning score than the abusing one, significantly 

(p<0.001). The group that has become abstinence from substance after the treatment scores significantly higher 

(p<0.05). The results suggest that substance abuse in patients with schizophrenia is an important issue to be 

concerned and monitored. Prevention and treatment program in this specific group of patients should be developed 

in order to improve the overall function.   
 

Keywords : GAF scale, schizophrenia, substance 
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บทคัดย่อ 

โรคจิตเภทเป็นความเจบ็ป่วยทางจิตทีเรือรังรุนแรง  มีโอกาสกาํเริบซาํหลายครังในระหวา่งการเจ็บป่วย และ
ภายหลงัอาการกาํเริบซาํ จะพบวา่ผูป่้วยมีความสูญเสียจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ถึงสามในสี วตัถุประสงคข์อง
การศึกษาครังนี เพือศึกษาระดบัความสามารถโดยรวมของผูป่้วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลกาํแพงเพชร และศึกษา
เปรียบเทียบระดบัความสามารถโดยรวมระหวา่งกลุ่มผูป่้วยทีไม่ใชส้ารเสพติด  และใชส้ารเสพติด กลุ่มประชากรเป็น
ผูป่้วยโรคจิตเภท ทีเขา้รับการรักษาทีคลินิกจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลกาํแพงเพชร ระหว่างวนัที 1 ตุลาคม 
2556 – 30 กนัยายน 2557 จาํนวน  513 คน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลระดบัความสามารถโดยรวมของผูป่้วยในปัจจุบนั 
โดยใชค้่า GAF scale (Global Assessment of Functioning Scale) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติแจกแจงความถี หาค่า
ร้อยละในการอธิบายคุณลกัษณะตวัแปรของกลุ่มทีศึกษา เปรียบเทียบขอ้มูลความสามารถโดยรวมของผูป่้วยโดยใช้
สถิติทดสอบ T-test และ Chi-square test 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มผูป่้วยโรคจิตเภท เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.76 อายุระหวา่ง 31 – 40 ปี ร้อยละ 30.01 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ร้อยละ 31.57 มีประวติัใชส้ารเสพติดร้อยละ 34.12 สารเสพติดทีใชเ้ป็นสุราร้อยละ 32.55 ใช้
แอมเฟตามีน ร้อยละ 14.81 ผูป่้วยโรคจิตเภทมีระดบัความสามารถโดยรวมตาํ ร้อยละ 24.95 ศึกษาเปรียบเทียบพบวา่ 
กลุ่มทีไม่มีประวติัการใชส้ารเสพติด มีระดบัความสามารถโดยรวมสูงกลุ่มทีใชส้ารเสพติดอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
(p<0.001) และในกลุ่มผูป่้วยทีสามารถเลิกสารเสพติดไดภ้ายหลงัเขา้รับการรักษา พบวา่มีระดบัความสามารถโดยรวม
สูงขึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ดงันนั ปัญหาการใชส้ารเสพติดในกลุ่มผูป่้วยโรคจิตเภท จึงเป็นปัญหาที
ควรตระหนักถึงและควรมีการเฝ้าระวงัอย่างต่อเนือง รวมทงัพฒันาระบบการดูแลในด้านการป้องกัน และการ
บาํบดัรักษาการใชส้ารเสพติด เพือดูแลผูป่้วยมีระดบัความสามารถโดยรวมทีดีขึน 
 

คําสําคัญ : ระดบัความสามารถโดยรวม โรคจิตเภท  สารเสพติด 
 
บทนํา 

 โรคจิตเภท  เป็นความเจ็บป่วยทางจิตเวชทีรุนแรง  และพบบ่อย  อตัราความชุกของโรคจิตเภทประมาณ       
ร้อยละ 0.7 -1.11   ของประชากรทวัโลก  ในประเทศไทยจากการสํารวจเป็นกลุ่มประชากร  พบวา่  อตัราการเจ็บป่วย   
รายใหม่  ร้อยละ 0.6  พบมากเป็นอนัดบัที 1 ของการเจ็บป่วยทางจิต2    โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นโรคทีมีความ
ผิดปกติทางดา้นความคิด  การรับรู้และพฤติกรรม  การดาํเนินของโรคมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป  ส่วนใหญ่จะเริม
แยกตวัออกจากสังคมขาดความสนใจในการดูแลตนเองเกียวกบัการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั  การทาํหน้าทีด้าน       
การทาํงานบกพร่อง3   มีผลกระทบมากทงัต่อตวัผูป่้วย ครอบครัวและชุมชน จากการศึกษาภาระโรคในประเทศไทย  
ปี 2552  พบว่า สาเหตุหลกัของการสูญเสียจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพนัน ความผิดปกติทางจิตพบเป็นสาเหตุ
อนัดบัที 1 ในเพศชาย  และอนัดบัที  2 ในเพศหญิง โดยการประมาณจาํนวนปีทีสูญเสียเนืองจากภาวะบกพร่องทาง
สุขภาพดงักล่าวโรคจิตเภทพบเป็นอนัดบัที 6 ในเพศชาย และพบเป็นอนัดบัที 10 ของเพศหญิง4  อนัเนืองมาจากเป็น
ความเจ็บป่วยทางจิตทีมีสัดส่วนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชมากทีสุด   เมือมีอาการกาํเริบมกัมีความ
บกพร่องในการทาํหน้าทีและบกพร่องต่อผูอื้น มีภาวะของการพึงพิงสูง มีลกัษณะการดาํเนินโรคเรือรังคล้ายกบั        
โรคอืนหลายโรค  เช่น  เบาหวาน  หอบหืด  พบวา่  มีปัจจยัเสียงมาจากหลายปัจจยัร่วมกนั แสดงอาการของโรคจิตให้
ผูใ้กลชิ้ดสังเกตเห็นไดช้ดัเจน รวมทงัมกัเกิดความบกพร่องของกระบวนการความคิด มีโอกาสเกิดกาํเริบซาํ5   และ
ภายหลงัอาการกาํเริบซํา  ผูป่้วยจะมีการพยากรณ์โรคไม่ดี  มีโอกาสเกิดความเสือมถอยของบุคลิกภาพ  อารมณ์        
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การรับรู้อย่างถาวร  ความสามารถในการดูแลตนเองในชีวิตประจาํวนัลดลง 6  ยงัพบว่าปัจจัยทีเกียวข้องใน               
การพยากรณ์โรคไม่ดี  ได้แก่  เริมมีอาการเมืออายุน้อย  กลุ่มอาการด้านลบ  มีประวติัครอบครัวเป็นโรคจิตเภท 
บทบาทการเขา้สังคมหรือการทาํหน้าทีเดิมไม่ดีก่อนการเจ็บป่วย  ขาดแหล่งสนบัสนุนทางสังคม มีประวติัการใช ้  
สารเสพติด7  
     โรงพยาบาลกาํแพงเพชร เป็นโรงพยาบาลทวัไปขนาด 410 เตียง เปิดให้บริการคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช
ตงัแต่ปี 2545 พบผูป่้วยมีจาํนวนเพิมขึนเรือยๆ โดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยโรคจิตเภท มีจาํนวนมากทีสุด ระหวา่งปี 2555 - 
2557 มีจาํนวน 1,128 ราย, 1,130 ราย และ 1,275 ราย ตามลาํดบั ผูป่้วยโรคจิตเภทส่วนใหญ่  มีสภาพการเจ็บป่วย
เรือรัง บางรายมีการเจ็บป่วยซับซ้อน เมือเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลจะอยู่รักษาเป็นเวลานาน และเมือกลบัสู่
ชุมชนมกัมีปัญหาในการดาํเนินชีวติ มีผลต่อคุณภาพชีวติของผูป่้วยตามมา โดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยโรคจิตเภททีมีปัญหา
อาการกาํเริบบ่อยๆ มกัส่งผลต่อการดาํเนินโรค รวมไปถึงระดบัความสามารถโดยรวมของผูป่้วยในระยะยาว 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.เพือศึกษาระดบัความสามารถโดยรวมของผูป่้วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลกาํแพงเพชร  
              2.เพือศึกษาเปรียบเทียบระดบัความสามารถโดยรวมผูป่้วยโรคจิตเภทระหวา่งกลุ่มผูป่้วยทีไม่ใชส้าร 
                เสพติดและกลุ่มทีใชส้ารเสพติด  
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาในกลุ่มผูป่้วยทีไดรั้บการวินิจฉยัเป็นโรคจิตเภท มีอายุตงัแต่ 18 ปีขึนไป เขา้รับ
การรักษาทีคลินิกจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลกาํแพงเพชร ระหวา่งเดือนตุลาคม 2556 - เดือนกนัยายน 2557 
โดยเก็บขอ้มูลจากเวชระเบียนผูป่้วย ประเมินระดบัความสามารถโดยรวมในปัจจุบนัของผูป่้วยโดยใชค้่า GAF scale 
(Global Assessment of Functioning Scale)8 โดยประเมินจากอาการในปัจจุบนัของผูป่้วย 

  เครืองมือในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูลทวัไป ปีทีวินิจฉยัเป็นโรคจิตเภท โดยการวินิจฉยัตามเกณฑ์
การจาํแนกโรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทยอ์เมริกนั (DSM-IV) พิจารณาตามเกณฑ์อาการและอาการแสดงของ
โรคจิตเภท9  จะเนน้ทีความรับผิดชอบในหนา้ทีการงาน การสังคม ระยะเวลาการเกิดอาการ ขอ้มูลการใชส้ารเสพติด
ของผูป่้วยโรคจิตเภท การรักษาแบบผูป่้วยใน แบบประเมินระดบัความสามารถโดยรวมจากการประเมินค่า GAF 
scale เป็นการประเมินความสามารถของผูป่้วยในดา้นจิตใจ สังคมและการประกอบอาชีพ แต่ไม่รวมถึงความบกพร่อง
ในการใชชี้วิตจากความจาํกดัของสภาพร่างกายหรือจากสิงแวดลอ้ม แบบประเมินไดรั้บการแปลโดยกรมสุขภาพจิต 
ผูว้ิจยัเป็นผูป้ระเมินการให้ค่า GAF scale   การวิจยันีไดผ้่านการรับรองทางจริยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิยัโรงพยาบาลกาํแพงเพชร วเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปโดยใชส้ถิติแจกแจงความถี หาค่าร้อยละเปรียบเทียบ
ขอ้มูลความสามารถโดยรวมของผูป่้วยโดยใชส้ถิติทดสอบ T-test และ Chi - square test 
  

ผลการวจัิย  

ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวจิยั ตามลาํดบัดงันี 
             ส่วนที 1  ขอ้มูลส่วนบุคล และขอ้มูลการใชส้ารเสพติดของผูป่้วยโรคจิตเภท 
              ส่วนที 2  ขอ้มูลแสดงระดบัความสามารถโดยรวมของผูป่้วยจิตเภท 
ส่วนท ี1  ข้อมูลทวัไป 

กลุ่มตวัอย่างเป็นผูป่้วยจิตเภทจาํนวน 513 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.76  เพศหญิง ร้อยละ 37.23 อายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี ร้อยละ 30.01 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ร้อยละ 31.57 รองลงมามีอาชีพรับจา้งทวัไป ร้อยละ 30.41  
สถานภาพโสด ร้อยละ 51.07  ระยะเวลาการเจบ็ป่วยอยูใ่นช่วง 1-5 ปี ร้อยละ 52.82 ไดรั้บการวินิจฉยัโรคครังแรกที
เขา้รับการรักษาเป็นกลุ่มโรคจิต (psychosis) ร้อยละ 61.98 เคยเขา้รักษาแบบผูป่้วยใน ร้อยละ 55.75 โดยเขา้รับการ
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รักษาแบบผูป่้วยในทีโรงพยาบาลกาํแพงเพชร ร้อยละ 4.89  ไดรั้บการส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช 
โรงพยาบาลทบวงมหาวิทยาลยั หรือโรงพยาบาลศูนย ์ ร้อยละ 95.10 

 

ตาราง  1   จาํนวนและร้อยละการใชส้ารเสพติดของผูป่้วยโรคจิตเภท ( N = 513 ) 
การใช้สารเสพตดิ จาํนวน ร้อยละ 

 ก่อนเข้ารับการรักษา   
 ไม่ใชส้ารเสพติด 

  ใชส้ารเสพติด 

         ใชส้ารเสพติด 1 ชนิด   
         ใชส้ารเสพติดร่วมกนั 2 ชนิด ขึนไป 

   ประเภทของสารเสพติดทีใช ้

         สุรา 
         แอมเฟตามีน 

         กาว 

         กญัชา 
         ฝิน 

ขณะรับการรักษาในปัจจุบัน 

 ไม่ใชส้ารเสพติด 

 ใชส้ารเสพติด 

         ใชส้ารเสพติด 1 ชนิด   
         ใชส้ารเสพติดร่วมกนั 2 ชนิด ขึนไป 

  ประเภทของสารเสพติดทีใช ้

         สุรา 
         แอมเฟตามีน 

         กาว 

 

338 

175 

101 

 74 

 

167 

 76 

   5 

  3 

  3 

 

  361 

152 

147 

   5 

 

151 

   4 

  2 

 

65.88 

34.12 

57.71 

42.29 

 

32.55 

14.81 

  0.97 

  0.58 

 0.58 

 

70.37 

29.63 

96.71 

 3.29 

 

29.43 

  0.77 

  0.38 
 

จากตาราง 1 พบวา่ ผูป่้วยโรคจิตเภทมีการใชส้ารเสพติดก่อนเขา้รับการรักษา ร้อยละ 34.12 สารเสพติดทีใช้
มากทีสุด คือ สุรา ร้อยละ 32.55 แอมเฟตามีน ร้อยละ 14.81 มีการใช้สารเสพติดร่วมกนัตงัแต่ 2 ชนิดขึนไปเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 42.29 หลงัเขา้รับการรักษาพบวา่ในปัจจุบนัยงัใชส้ารเสพติดอยู ่ร้อยละ 29.63 โดยสารเสพติดทีใชม้าก
ทีสุดเป็นสุรา ร้อยละ 29.43 รองลงมาเป็นการใชส้ารแอมเฟตามีน ร้อยละ 0.77    

 

ส่วนท ี2  ข้อมูลแสดงระดับความสามารถโดยรวมของผู้ป่วยจิตเภท 

ตาราง  2   จาํนวนและร้อยละคะแนนความสามารถโดยรวมของผูป่้วยโรคจิตเภท  ( N = 513 ) 
          ระดบัคะแนน            จาํนวน                 ร้อยละ 

0 - 10 

11 - 20 

21 - 30 

31 - 40 

41 - 50 

51 - 60 

61 - 70 

71 - 80 

81 – 90 

91 – 100 

- 

- 

- 

    1 

127 

  25 

111 

244 

   4 

   1 

- 

- 

- 

  0.19 

24.76 

  4.87 

21.64 

47.57 

   0.78 

   0.19 
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จากตาราง 2  พบวา่  ผูป่้วยโรคจิตเภทมีคะแนนระดบัความสามารถโดยรวม  อยูร่ะหวา่ง 71 - 80  คะแนน     
ร้อยละ 47.57  ระดบัความสามารถโดยรวมอยูใ่นระดบัตาํกวา่ 50  ร้อยละ 24.95  
 

ตาราง 3   เปรียบเทียบคะแนนระดบัความสามารถโดยรวมของผูป่้วยโรคจิตเภทตามลกัษณะประชากร เพศ   อาย ุ สถานภาพสมรส  
                อาชีพ  ระยะเวลาการเจ็บป่วยและประวติัการรักษา แบบผูป่้วยใน  

ปัจจยั  จาํนวน 

(N=513) 
คะแนนระดบัความสามารถโดยรวม(GAF scale) p-value 

Mean SD 

เพศ 

     ชาย  

     หญิง  
อายุ (ปี) 
     < 35 ปี  

    35 – 60 ปี  
    61 ปีขึนไป  
สถานภาพสมรส  
     คู่  
    โสด  
อาชีพ 
     ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ  
     รับจา้ง  
     เกษตรกรรม  
     คา้ขาย/รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  
ระยะเวลาการเจบ็ป่วย 

      <1   ปี  
     1 – 5 ปี  
     6 - 10 ปี  
     >10 ปีขึนไป 

ประวตักิารรักษาแบบผู้ป่วยใน 

    ไม่เคยมีประวติั  
    มีประวติั  

 

322 

191 

 

84 

363 

66 

 

251 

262 

 

150 

232 

99 

32 

 

139 

188 

81 

102 

 

227 

286 

 

5.76 

6.26 

 

5.67 

5.95 

6.22 

 

6.01 

5.87 

 

5.94 

5.91 

6.11 

5.70 

 

5.95 

5.80 

6.01 

6.13 

 

6.08 

5.83 

 

1.29 

1.13 

 

1.26 

1.25 

1.18 

 

1.26 

1.25 

 

1.27 

1.23 

1.24 

1.39 

 

1.19 

1.29 

1.26 

1.25 

 

1.96 

1.29 

 

<0.001*  
 

 

<0.001* 

 

 

 

0.807 

 

 

0.178 

 

 

 

 

0.20 

 

 

 

 

0.003 

*p < 0.001 
 

จากตาราง 3 เมือเปรียบเทียบระดบัความสามารถโดยรวมตามลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ ระยะเวลาการเจ็บป่วย ประวติัการรักษาแบบผูป่้วยใน พบวา่ เพศ อายุ ประวติัการรักษาแบบผูป่้วยในที
แตกต่างกนั มีระดบัความสามารถโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  โดยในส่วนของเพศ พบวา่ เพศหญิง
มีระดบัความสามารถโดยรวมสูงกวา่เพศชาย ดา้นอายุ พบวา่ กลุ่มอายุ  61 ปีขึนไป มีระดบัความสามารถโดยรวมสูง
กวา่กลุ่มอายุ 35 - 60 ปี และกลุ่มทีอายุนอ้ยกวา่ 35 ปี ตามลาํดบั ในดา้นประวติัการรักษาแบบผูป่้วยใน พบวา่ กลุ่มที
ไม่มีประวติัการรักษาแบบผูป่้วยในมีระดบัความสามารถโดยรวมสูงกว่ากลุ่มทีมีประวติัการรักษาแบบผูป่้วยใน        
ในส่วนของสถานภาพสมรส อาชีพ ระยะเวลาการเจบ็ป่วย มีระดบัความสามารถโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 4   เปรียบเทียบคะแนนระดบัความสามารถโดยรวมของผูป่้วยโรคจิตเภท ระหวา่งไม่มีประวติัการใชส้ารเสพติด 

                ก่อนการรักษา ใชส้ารเสพติด 1 ชนิด และใชส้ารเสพติด 2 ชนิดขึนไป 

กลุ่มผู้ป่วย 
จาํนวน 

(N= 513) 
Mean  

GAF 
SD P-value 

1. ไม่มีประวติัใชส้ารเสพติดก่อนรักษา 
2. ใชส้ารเสพติด 1 ชนิด 
3. ใชส้ารเสพติด 2 ชนิดขึนไป 

338 

100 

75 

6.21 

5.64 

5.13 

1.17 

1.24 

1.21 

 < 0.001 

*p < 0.001 
 

จากตาราง 4  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนระดบัความสามารถโดยรวมของผูป่้วยโรคจิตเภท พบวา่
กลุ่มทีไม่มีประวติัการใชส้ารเสพติดก่อนการรักษา มีคะแนนเฉลียของคะแนนระดบัความสามารถโดยรวมมากทีสุด 
(Mean = 6.21, SD = 1.17) และกลุ่มทีใชส้ารเสติด 2 ชนิดขึนไป มีค่าเฉลียตาํสุด (Mean = 5.13, SD = 1.21)  
 

ตาราง  5   เปรียบเทียบคะแนนระดบัความสามารถโดยรวมของผูป่้วยโรคจิตเภท ระหวา่งไม่มีประวติัการใชส้ารเสพติด 

                  ก่อนและหลงัเขา้รับการรักษา   เลิกใชส้ารเสพติดหลงัรับการรักษาและมีการใชส้ารเสพติดอยา่งต่อเนือง 

กลุ่มผู้ป่วย 
จาํนวน 

(N= 513) 
Mean 

GAF 
SD P-value 

1. ไม่มีประวติัใชส้ารเสพติดก่อนและหลงัการรักษา 
2. เลิกใชส้ารเสพติดหลงัไดรั้บการรักษา 
3. มีการใชส้ารเสพติดอยา่งต่อเนือง 

286 

127 

100 

6.47 

5.59 

4.80 

0.98 

1.29 

1.25 

  < 0.001 

*p < 0.001 

จากตารางที 5 พบวา่ คะแนนระดบัความสามารถโดยรวมของผูป่้วยโรคจิตเภทมีความสัมพนัธ์กบัการใช ้  
สารเสพติด  ในกลุ่มทีไม่มีประวติัใช้สารเสพติดทงัก่อนและหลงัเขา้รับการรักษา มีคะแนนเฉลียของคะแนนระดบั
ความสามารถโดยรวมมากทีสุด (Mean = 6.47, SD = 0.98 ) ค่าเฉลียคะแนนเพิมขึนหลงัเลิกใชส้ารเสพติด  และกลุ่มที
ใชส้ารเสพติดอยา่งต่อเนือง มีค่าเฉลียตาํสุด (Mean = 4.80, SD = 1.25) จากการคาํนวณทางสถิติ พบวา่ประวติัการใช้
สารเสพติด มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความสามารถโดยรวมอยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.001) 
 

อภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาครังนี พบว่า ผูป่้วยโรคจิตเภททีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลกาํแพงเพชร เป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง และส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี สถานภาพโสดและว่างงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จงรักษ ์ 
ฐานวรกลู โรงพยาบาลสวนปรุง10  ทีศึกษาพบผูป่้วยโรคจิตเภทเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงและอายุผูป่้วยส่วนใหญ่
อยูใ่นช่วง 31 - 40 ปี ประมาณครึงหนึงเคยมีประวติัการรักษาแบบผูป่้วยใน  จากขอ้มูลพบวา่  มีการส่งตวัผูป่้วยโรคจิต
เภททีอาการกาํเริบไปรักษาทีโรงพยาบาลจิตเวชในสัดส่วนทีสูงถึงร้อยละ 95.10 เนืองจากช่วงทีศึกษายงัไม่มีจิตแพทย์
ประจาํการ และยงัไม่มีการรักษาแบบผูป่้วยในของโรงพยาบาลกาํแพงเพชร ทาํให้มีการส่งตวัผูป่้วยโรคจิตเภทที
อาการกาํเริบไปรักษาทีโรงพยาบาลจิตเวชในสัดส่วนทีสูงกวา่ในปัจจุบนั   ในส่วนพฤติกรรมการใชส้ารเสพติด ก่อน
ไดรั้บการวนิิจฉยัและการรักษาแบบผูป่้วยโรคจิตเภท พบวา่มีพฤติกรรมการใชส้ารเสพติดมากกวา่ 1 ใน 3 ของผูป่้วย
โรคจิตเภททงัหมด โดยสารเสพติดทีใชม้ากทีสุดคือสุรา ผูป่้วยโรคจิตเภทมีความชุกของการดืมสุราสูงเมือเทียบกบั
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คนทวัไป และผูป่้วยโรคจิตเภททีมีประวติัดืมสุรามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมากระหวา่งปัญหาการเสพสารเสพติดอืนๆ 
ร่วมกบัการดืมสุรา11     
               การศึกษาระดบัความสามารถโดยรวมของผูป่้วยโรคจิตเภทโรงพยาบาลกาํแพงเพชร พบวา่ ร้อยละ 24.95 มี
คะแนนระดบัความสามารถโดยรวมตาํ โดยพบว่าระดบัความสามารถโดยรวมของผูป่้วยโรคจิตเภทมีความสัมพนัธ์
กบัดา้นเพศ อาย ุประวติัการเขา้รับการรักษาแบบผูป่้วยใน และประวติัการใชส้ารเสพติด พิจารณาดา้นเพศ พบวา่ เพศ
หญิงมีระดบัคะแนนความสามารถโดยรวมสูงกว่าเพศชาย ทงันีอาจเนืองจากเพศชายมกัมีการพยากรณ์โรคทีไม่ดี 
เกียวขอ้งกบัการเจ็บป่วยเมืออายุน้อย ปัญหาการใช้สารเสพติดมากกว่า ส่งผลให้มีอาการกาํเริบรุนแรง เพศหญิงมี
ปัจจยัปกป้องภายในทีตอบสนองต่อยาตา้นโรคจิต เช่น การมีฮอร์โมนเอสโตรเจน ฮอร์โมนเอสตร้าไดออล12    และ
เมือเกิดการเจ็บป่วยในครังแรกช่วงทีมีอาการรุนแรงเขา้รับการรักษาแบบผูป่้วยในทีเร็วกว่าเพศชาย13 ดา้นประวติั   
การรักษาแบบผูป่้วยในพบวา่ กลุ่มทีไม่มีประวติัการรักษาแบบผูป่้วยในมีระดบัความสามารถโดยรวมสูงกวา่กลุ่มทีมี
ประวติัการรักษาแบบผูป่้วยใน ข้อบ่งชีให้ผูป่้วยรักษาแบบผูป่้วยใน คือ เมือผูป่้วยมีอาการกําเริบ เช่น ผูป่้วยมี
พฤติกรรมกา้วร้าววุน่วาย เสียงต่อการเกิดอนัตรายต่อตนเองและผูอื้น โดยสาเหตุของผูป่้วยจิตเภททีมีอาการกาํเริบมี
ไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น ขาดยา หรือไม่รับประทานยาตามแพทยส์ัง ขาดความต่อเนืองในการรักษา มีพฤติกรรมใช้
สารเสพติด ส่งผลให้ระดบัความสามารถโดยรวมลดลง14  ดา้นอายุ พบว่า เมืออายุเพิมขึนผูป่้วยโรคจิตเภทมีระดบั
ความสามารถโดยรวมสูงขึน ทงันี ผูป่้วยหลงัไดรั้บการรักษาทีต่อเนือง อาการทางจิตสงบลงส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
และระดบัความสามารถโดยรวมทีเพิมขึน การมีแหล่งสนับสนุนทางดา้นสังคม มีผูดู้แลการเขา้ถึงระบบบริการ
สุขภาพ  โดยเครือข่ายทงัทีมสหสาขาและเครือข่ายนอกระบบในชุมชน การติดตามเยียมบา้นอย่างต่อเนือง ทาํให ้    
การกลบัเป็นซาํลดลง สามารถดูแลตนเองได ้14  

ดา้นประวติัการใช้สารเสพติด พบว่า ผูป่้วยทีเคยมีประวติัใช้สารเสพติดและสามารถเลิกไดห้ลงัรักษา จะมี
ระดบัความสามารถโดยรวม ดีกว่าผูป่้วยโรคจิตเภททียงัใช้สารเสพติดอยู่ต่อเนือง โดยกลุ่มผูป่้วยโรคจิตเภททีไม่มี
ประวติัใช้สารเสพติดเลยตงัแต่แรก มีระดบัความสามารถโดยรวมสูงทีสุด ผูป่้วยโรคจิตเภททีมีปัญหาดืมสุรา จะมี
ระดบัความสามารถโดยรวมตาํ ทงันีเนืองจาก การดืมสุราเพิมความรุนแรงของโรคเพิมความเสียงต่อการฆ่าตวัตาย
มากกวา่ผูป่้วยโรคจิตเภททีไม่มีปัญหาการดืมสุรา15 มีอตัราการรักษาแบบผูป่้วยในสูง และมกัตอ้งนอนในโรงพยาบาล
นานกว่า เมือเทียบกบัผูป่้วยจิตเภททีไม่มีปัญหาดืมสุรา16  และผูป่้วยโรคจิตเภททีดืมสุราจะมีความสามารถโดยรวม
ลดลง17  ในกลุ่มผูป่้วยทีสามารถเลิกการใช้สารเสพติดได ้มีระดบัคะแนนความสามารถโดยรวมสูงขึน ผลสืบเนือง
จากการทีผูป่้วยสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมการดืมสุราได ้ส่งผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพทางบวก 
เกิดการรับรู้ความสามารถตนเองอย่างต่อเนืองในด้านการทาํหน้าทีในชีวิตประจาํวนั  ซึงได้แก่  การสือสาร              
การตดัสินใจ การดูแลสุขภาพ การทาํหนา้ทีทางสังคม ส่งผลใหค้วามสามารถในการทาํหนา้ทีโดยรวมเพิมขึน18  

 

สรุปผลการวจัิย 
             กลุ่มผูป่้วยโรคจิตเภททีศึกษาเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และยงัพบว่ามีพฤติกรรมใช้สารเสพติดอยู่เป็น
จาํนวนมาก โดยสารเสพติดทีใชม้ากทีสุด คือ สุรา  การใชส้ารเสพติด  มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความสามารถโดยรวม
ของผูป่้วยอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยกลุ่มผูป่้วยจิตเภททีไม่มีพฤติกรรมใช้สารเสพติด จะมีระดบัความสามารถ
โดยรวมดีทีสุด เมือเทียบกบักลุ่มผูป่้วยจิตเภททีมีประวติัใชส้ารเสพติด จึงควรตระหนกัถึงปัญหาการใชส้ารเสพติดใน
ผูป่้วยโรคจิตเภทใหม้ากขึน และควรเกิดการพฒันาระบบการดูแลและระบบบริการเพือจดัการกบัปัญหาดงักล่าว 
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การบาดเจ็บทเีกยีวเนืองจากการทาํงาน  และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทาํงาน 

ของแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

Work-Related Injuries and Work Safety Behavior among Wood Furniture Labor  

         

สุภาพร  ธารเปียม, พย.ม.* 
                    

Abstract 

Introduction : Workers who produce wood furniture are occupation with a  high risk of injury. Safety behavior in 
workplace is the key factor in reducing injuries related to work. 
Objective : To study injuries related to work and safety behavior in wood furniture labor in Kosamphi Nakhon 
District, Kamphaeng Phet Province  
Material and method : This research is a descriptive study. Randomization criteria was used to gather data from 
232 wood furniture laborers in Kosamphi Nakhon District, Kamphaeng Phet Province. The data was collected from 
interviews. The data comprises of personal and professional interviews, work-related injuries and safety behavior 
in the workplace. The duration of collection period is from December 2014 to January 2015. Then the data was 
analyzed using descriptive statistics. 
Results : The study found that the rate of work-related injuries occurred to the sample group  was 29.31 percent, of 
which 60.29 percent of the injury required the laborer to pause from work. Also, the results shows that 59.49 
percent of the injury was caused from the preparation while 25 percent of the injuries are from assembling and 
packaging. Of all the causes, injury caused by dust into eyes occupies 26.47 percent, mills cut at hands for 16.18 
percent and bruises for 10.29 percent. The body parts receiving injuries are 36.76 percent on hands, 33.28 percent 
on eyes and 22.06 percent on fingers. For safety behavior, 63.79 percent of the sample group exhibits moderate 
overall safety behaviors. For individual safety behaviors, the behavior of using personal protective equipment is at 
low level (63.79 percent) and the behavior of operating machines properly is at moderate level (80.60 percent). 
Conclusion : Occupational health staff team should provide of occupational health and safety in the furniture 
industry workforce. In addition to monitoring work-related injuries, should raise the awareness of safe work habits, 
especially the use of personal protective equipment and operating machines properly.  
 

Key words : Injuries related to work, Safe behavior in the workplace, Wood furniture 

 

* พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 
บทนํา : แรงงานทีผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้  เป็นอาชีพทีมีความเสียงสูงต่อการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทาํงาน 
พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานเป็นปัจจยัสาํคญัในการลดการบาดเจบ็ทีเกียวเนืองจากการทาํงานได ้ 
วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทาํงานและพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของ
แรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม ้อาํเภอโกสัมพีนคร จงัหวดักาํแพงเพชร 

วสัดุและวธีิการ : ศึกษาวจิยัเชิงพรรณนา กลุ่มตวัอยา่งเป็น  แรงงานทีทาํงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไมใ้นอาํเภอโกสัมพีนคร  
จาํนวน 232 คน  เครืองมือทีใชร้วบรวมขอ้มูลเป็นแบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคลและการประกอบอาชีพ  
การบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทาํงาน และพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน เก็บรวบรวมขอ้มูลเดือนธันวาคม 
2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  
ผลการศึกษาวิจยั : กลุ่มตวัอยา่งมีอตัราการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทาํงาน  ร้อยละ 29.31 และเป็นการบาดเจ็บที
ตอ้งหยดุงาน ร้อยละ 60.29 ทงันีพบวา่การบาดเจบ็ทีเกียวเนืองจากการทาํงานเกิดมากในขนัตอนการจดัเตรียม  ร้อยละ 
59.49  และขนัตอนการประกอบ/บรรจุ ร้อยละ 25  สาเหตุการบาดเจ็บเกิดจากฝุ่ นเขา้ตา ร้อยละ 26.47 เลือยบาดมือ 
ร้อยละ 16.18 และฟกชาํ ร้อยละ10.29 ตามลาํดบั อวยัวะทีไดรั้บบาดเจ็บมากทีสุด  คือ มือ  ตา และนิวมือ  ร้อยละ 
36.76, 33.82 และ 22.06  กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 63.79  มีพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และพฤติกรรมความปลอดภยัรายด้าน คือ การใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล และพฤติกรรมความ
ปลอดภยัการใช้เครืองมือเครืองจกัรอย่างถูกวิธี อยู่ในระดับตาํ และระดับปานกลาง (ร้อยละ 73.71 และ 80.60 
ตามลาํดบั) 
สรุป : ทีมอาชีวอนามยัควรจดับริการอาชีวอนามยั  และความปลอดภยัในแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไมอ้ย่างเป็นระบบ          
มีการเฝ้าระวงัการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทาํงาน  สร้างความตระหนักในด้านของสภาพการทาํงาน   และ
พฤติกรรมการทาํงานทีปลอดภยั  โดยเฉพาะอยา่งยิงการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลและการใช้เครืองมือ
เครืองจกัรอยา่งถูกวธีิ   
คําสําคัญ : การบาดเจบ็ทีเกียวเนืองจากการทาํงาน  พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน  เฟอร์นิเจอร์ไม ้
 
 

บทนํา 
 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม ้มีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนืองจากเป็นอุตสาหกรรมที
สร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ ในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการส่งออก สูงกว่าปีพ.ศ. 2555 ประมาณ 33.5 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ 1  อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม ้ตอ้งใชแ้รงงานในทุกกระบวนการผลิต ซึงแรงงานเหล่านีตอ้งเผชิญกบัปัจจยั
อนัตรายสูงและก่อให้เกิดความเสียงต่อการไดรั้บบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทาํงาน และอาจรุนแรงทาํให้เกิดความ
พิการหรือเสียชีวิต2  กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้กิจการเกียวกบัการแปรรูปไม ้เป็นกิจการทีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ3  จากการสํารวจโดยสํานกังานสถิติแห่งชาติในปี 2556 พบวา่สาเหตุการเกิดการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการ
ทาํงานเกิดจากของมีคมบาดมากทีสุด และจากการศึกษาวิจยัของแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้จงัหวดัลาํพูน พบว่า
แรงงานเคยไดรั้บอุบติัเหตุและการบาดเจ็บทีเกิดจากการทาํงานร้อยละ 16.94  ดงันนัความเสียงต่อสุขภาพโดยเฉพาะ
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การบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทาํงานในแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้จึงเป็นประเด็นทีสําคญัทางดา้นอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั  

 การไดรั้บบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทาํงาน  ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทางดา้นสุขภาพและเศรษฐกิจ     
การสูญเสียทางดา้นสุขภาพ  ไดแ้ก่ ความพิการทาํให้ไม่สามารถปฏิบติังานเดิมได ้หรืออาจสูญเสียชีวิต2  สําหรับใน
ประเทศไทย จากสถิติกองทุนเงินทดแทน สํานกังานประกนัสังคม ปี พ.ศ. 2555 พบวา่ มีลูกจา้งทีเป็นผูบ้าดเจ็บจาก
การทาํงานร้อยละ 96 และเจ็บป่วยจากการทาํงานประมาณ  ร้อยละ 4 เขา้รับบริการในคลินิกโรคจากการทาํงาน
ประมาณ 1.3 แสนคน ซึงกองทุนเงินทดแทนไดจ่้ายเงินชดเชยไปทงัหมด 18 ลา้นบาท จากขอ้มูลขา้งตน้จึงชีให้เห็นถึง
ความจาํเป็นทีตอ้งมีมาตรการในการควบคุม 

 โดยทวัไปการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทาํงานของแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้มีสาเหตุมาจากสภาพ
การทาํงาน ได้แก่ การทาํงานกบัเครืองจกัร /อุปกรณ์ไฟฟ้า / ของมีคม การวางเครืองมือ /อุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบ 
สาเหตุของการบาดเจ็บจากการทาํงาน ร้อยละ 10 เกิดจากสภาพการทาํงานทีไม่ปลอดภยั เช่น ทาํงานกบัอุปกรณ์ 
เครืองมือทีมีความคม เครืองมือ หรือเครืองจกัรชาํรุด เครืองจกัรไม่มีอุปกรณ์ป้องกนั อนัตราย สถานทีทาํงานไม่
สะอาด การจดัวางสิงของ ไม่เป็นระเบียบ บริเวณพืนทีทาํงานลืนหรือมีสิงกีดขวาง ระบบการระบายอากาศไม่
เหมาะสม 2    นอกจากสภาพการทาํงานทีไม่ปลอดภยัทีก่อให้เกิดการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทาํงาน  พฤติกรรม  
การทาํงานทีไม่ปลอดภยัก็เป็นอีกหนึงปัจจยัสําคญัทีทาํให้เกิดการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทาํงาน  ดงันนั  การลด
การบาดเจบ็ทีเกียวเนืองจากการทาํงานตอ้งเนน้ความสาํคญักบัพฤติกรรมการทาํงานทีปลอดภยั5 

 พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานในสถานประกอบการโดยหลกัการ ประกอบดว้ย การใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล การใช้เครืองมือเครืองจกัรอย่างถูกวิธี และการจดัสิงแวดล้อมในการทาํงาน การจดั
สิงแวดลอ้มในการทาํงานให้เหมาะสมกบับริบทการทาํงานของแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม ้จะเน้นการจดัสถานทีและ
อุปกรณ์การทาํงานให้เหมาะสมกบัสภาพคนทาํงาน หรือจดัสภาพพืนทีทาํงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทงั       
การรักษาความสะอาดในบริเวณพืนทีทาํงาน  เพือลดอนัตรายหรือป้องกนัการบาดเจ็บจากการทาํงา6   ดงันัน
องค์ประกอบของพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม ้  ซึงเป็นการปฏิบติัทีเน้นที         
ตวับุคคล  จึงให้ความสําคญัต่อการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล และการใชเ้ครืองมือเครืองจกัรอยา่งถูกวิธี 
จากการศึกษาพฤติกรรมปกป้องสุขภาพของคนงานผลิตเครืองเรือนไมใ้นอุตสาหกรรมขนาดกลาง   และขนาดย่อม 

พบว่า  พนกังานทุกคนไม่เคยสวมหน้ากากกนัสารเคมี  และไม่สวมปลกัอุดหู มากถึงร้อยละ 93.337   ชีให้เห็นว่า     
การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลยงัเป็นประเด็นปัญหาทีตอ้งใหค้วามสนใจ 

  อาํเภอโกสัมพีนคร จงัหวดักาํแพงเพชร  เป็นอาํเภอทีมีสถานประกอบกิจการเฟอร์นิเจอร์ไม ้ขนาดเล็ก
และขนาดกลาง จาํนวน 32 แห่ง8   จากรายงานของเวชระเบียน โรงพยาบาลกาํแพงเพชร พบว่า  มีผูป่้วยจากอาํเภอ
โกสัมพีนคร ไดรั้บอุบติัเหตุสาเหตุการบาดเจ็บมาจากการสัมผสักบัแรงกลวตัถุสิงของมากทีสุด  จาํนวน  185  ครัง 
โดยไดรั้บบาดเจ็บจากการมีวตัถุแปลกปลอมเขา้ตา จาํนวน 82 ครัง หรือร้อยละ 44 ของจาํนวนผูที้ไดรั้บบาดเจ็บ
ทงัหมด ในกลุ่มผูเ้ขา้รับบริการพบวา่ เกือบครึงเป็นกลุ่มทีประกอบอาชีพผลิตเฟอร์นิเจอร์ไมซึ้งมีสัดส่วนสูงสุดของ
การไดรั้บบาดเจ็บ 6  ผูว้ิจยัในฐานะพยาบาลอาชีวอนามยัซึงมีบทบาทสําคญัในการจดับริการดา้นสุขภาพ   และความ
ปลอดภยัในการทาํงานแก่ผูป้ระกอบอาชีพ จึงเล็งเห็นความสาํคญัในการศึกษาการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทาํงาน
และพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม ้ ซึงเป็นกลุ่มทีมีโอกาสสัมผสัต่อปัจจยัคุกคาม
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สุขภาพจากสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและสภาพการทาํงาน เพือนาํผลการศึกษาทีได้เป็นขอ้มูลพืนฐานในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการทาํงานทีปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทาํงาน ตลอดจนการปรับปรุง
สภาพการทาํงานของแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไมเ้พือคุณภาพชีวติในการทาํงานทีดี 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

         1. เพือศึกษาอตัราการบาดเจบ็ทีเกียวเนืองจากการทาํงานของแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม ้
     2. เพือศึกษาพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม ้
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  ประชากร  คือ  แรงงานทีทาํงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไมใ้นอาํเภอโกสัมพีนคร   ที
ขึนทะเบียนกบัอุตสาหกรรมจงัหวดักาํแพงเพชร จาํนวน 32 แห่ง มีคนงานทงัหมด 550 คน6  ผูว้จิยัดาํเนินการศึกษาใน
สถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางทียินยอมให้เขา้ทาํการศึกษา จาํนวนทงัหมด 29 แห่ง คาํนวณขนาด
ตวัอย่างจากตารางขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซีร์ และมอร์แกน10  ทีระดบัความคลาดเคลือน .05 ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอย่างอย่างน้อย จาํนวน  226 คน  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติทีกาํหนด คือ อายุตังแต่ 18 ปี ขึนไป                 
มีประสบการณ์การทาํงานอย่างน้อย 6 เดือน  ทาํงานในขนัตอนใดขนัตอนหนึงตงัแต่  1) การจดัเตรียม  2) การขึน    
รูปไม ้ 3) การทาํสี  4) การประกอบ/บรรจุ  สามารถสือสารความหมาย  และเขา้ใจภาษาไทย ยินดีให้ความร่วมมือ      
ในการศึกษาวจิยั  จาํนวน  232  คน  วเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา  
 

ผลการวจัิย 

 ส่วนท ี1 ข้อมูลส่วนบุคคลและการประกอบอาชีพ 

 กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 232 ราย  เป็นเพศชาย ร้อยละ 68.10 เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 31.90 มีอายุอยูใ่นช่วง      
18-59 ปี (อายุเฉลีย 36.23 ปี S.D.= 9.74) กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 88.36 มีสถานภาพสมรสคู่ การศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัประถมศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นช่วง 10,001-15,000 บาท มีรายไดพ้อใชแ้ละเหลือเก็บ 
ร้อยละ 55.60 และมีรายไดพ้อใชแ้ต่ไม่เหลือเก็บ ร้อยละ 36.64 มีประสบการณ์ทาํงานอยูใ่นช่วง 6 เดือน - 20 ปี    
(เฉลีย 4.84 ปีและS.D. = 4.06)  ส่วนจาํนวนชวัโมงการทาํงานต่อสัปดาห์ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 88.36  ทาํงานมากกวา่ 
48 ชวัโมงต่อสัปดาห์  นอกจากนีกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 70.69 ไม่เคยไดรั้บการอบรม  และไดรั้บคาํแนะนาํเกียวกบั
วธีิการทาํงานทีปลอดภยั 

 ส่วนท ี2 การบาดเจ็บทเีกยีวเนืองจากการทาํงานของแรงงานผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

 ขอ้มูลการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทาํงานของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย ความถีของการบาดเจ็บ 
สาเหตุของการบาดเจ็บ อวยัวะทีไดรั้บบาดเจ็บ ผลของการไดรั้บบาดเจ็บ นาํเสนอในตาราง 1 – 2 สําหรับพฤติกรรม
ความปลอดภยัในการทาํงานโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลางดงัแสดงในตาราง 3 ส่วนพฤติกรรมความปลอดภยั                  
ในการทาํงานแต่ละดา้น  แสดงในตาราง 4 
 

อภิปรายผลการวจัิย 

 1.  การบาดเจบ็ทีเกียวเนืองจากการทาํงานของแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้ 
           การศึกษาการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทาํงานของแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้ อาํเภอโกสัมพีนคร 
จงัหวดักาํแพงเพชร ในช่วง 1 ปีทีผ่านมา พบว่าแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้ มีอตัราการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจาก            
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การทาํงาน ร้อยละ 29.31 กลุ่มตวัอย่างตอ้งหยุดงานร้อยละ 60.29 และได้รับการรักษาร้อยละ 95.59 โดยได้รับ             
การรักษาทีโรงพยาบาล  หรือรักษาทีสถานีอนามยั/คลินิก  จากรายงานประจาํปี พ.ศ. 2556 โดยสํานกังานประกนัสังคม 
กระทรวงแรงงาน พบวา่การบาดเจ็บทีตอ้งหยุดงานมีมากถึง ร้อยละ 68.611    ซึงใกลเ้คียงกบัการศึกษาในครังนี คือ 
กลุ่มตวัอยา่งมีการหยุดงาน ร้อยละ 60.29  ส่วนใหญ่เป็นการหยุดงานมากกว่า 3 วนัขึนไป  ซึงจะส่งผลกระทบทงั    
การสูญเสียทางดา้นสุขภาพและเศรษฐกิจ เมือพิจารณาสาเหตุของการบาดเจ็บ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งไดรั้บบาดเจ็บที
เกียวเนืองจากการทาํงานจากฝุ่ นเขา้ตา ร้อยละ 26.47 เลือยบาดมือ ร้อยละ 16.18 ฟกชาํ ร้อยละ 10.29 (ตาราง 2)       
การบาดเจ็บจากฝุ่ นเขา้ตาจะเกิดขึนในขนัตอนการจดัเตรียม (ไสไม ้ตดัไม ้ขดัประสาน เหลาไม้)   ซึงสะทอ้นสภาพ
การทาํงานทีไม่ปลอดภยั โดยธรรมชาติในขนัตอนการจดัเตรียม (ไสไม้  ตดัไม ้  ขดัประสาน เหลาไม้) จะมีฝุ่ น           
ฟุ้งกระจาย  ประกอบกบักลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการทาํงานทีไม่ปลอดภยั โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  ร้อยละ 93.10 

ไม่สวมแวน่ตานิรภยั ร้อยละ 70.69 ไม่สวมผา้ปิดปากและจมูกขณะพ่นแลคเกอร์ และร้อยละ 18.53 ไม่ใชผ้า้ปิดปาก 
ปิดจมูกเพือป้องกนัฝุ่ นไม ้(ตาราง 4)  ส่วนการบาดเจ็บจากเครืองมือเครืองจกัรตดั  บาด  หรือกระแทกอาจเกิดขึนได้
ทงัในขนัตอนการจดัเตรียม (ไสไม ้ตดัไม ้ขดัประสาน เหลาไม)้ และขนัตอนการประกอบ/บรรจุ  ทงันีจากสภาพการ
ทาํงานทีไม่ปลอดภยัมีการทาํงานกบัเครืองมือ เครืองจกัรและอุปกรณ์ของมีคม กล่าวคือแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
โดยส่วนใหญ่หรือเกือบทงัหมด  จะมีการใชเ้ครืองมือ เครืองจกัรและอุปกรณ์ของมีคม เช่น เลือยไฟฟ้า สวา่น กบไส
ไม ้ ทาํให้มีความเสียงสูงจากการไดรั้บบาดเจ็บจากการทาํงานอนัเนืองจากการใชเ้ครืองมือ เครืองจกัรและอุปกรณ์ทีมี
คม เมือเทียบกบัการศึกษาของชืนกมล สุขดี พบวา่ คนงานผลิตเครืองเรือนไมใ้นจงัหวดัเชียงใหม่เคยไดรั้บบาดเจ็บจาก
เครืองจกัรกล/อุปกรณ์ไฟฟ้า/ของมีคม ร้อยละ 94.58 7  โดยสรุปการศึกษาการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทาํงานครังนี
ประการสําคญัเกิดจากกลุ่มตวัอย่างมีสภาพการทาํงานทีไม่ปลอดภยั และมีพฤติกรรมการทาํงานทีไม่ปลอดภยั โดย
กลุ่มตวัอยา่ง   ร้อยละ 22.84 ไม่เคยศึกษาวิธีการใช้เครืองมือเครืองจกัรจากคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และเขา้ใจ
ก่อนใชง้าน (ตาราง 4)  และพบวา่พนกังาน ร้อยละ 93.10 ไม่เคยสวมแวน่ตานิรภยั และร้อยละ 70.69 ไม่เคยใส่ผา้ปิด
ปากและจมูกขณะพน่สี/แลคเกอร์ (ตาราง 4)  ผลการศึกษาในประเด็นสาเหตุการบาดเจบ็ทีเกียวเนืองจากการทาํงานจึง
เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีทีระบุว่าการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทาํงานเกิดจากทงัสภาพการทาํงานทีไม่ปลอดภยั 
(การใช้เครืองมือเครืองจกัรของมีคม) ร่วมกบัการกระทาํหรือพฤติกรรมทีไม่ปลอดภยั โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเป็นตน้11  ซึงจะไดอ้ภิปรายต่อไป  
 2. พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้ 
      ผลการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้   พบว่า   
พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 63.79  ส่วนพฤติกรรมความปลอดภยั
ในการทาํงานรายดา้นของกลุ่มตวัอยา่ง  เมือพิจารณาการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเป็นรายขอ้ พบวา่ขณะ
ทาํงานกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.10) ไม่เคยสวมแว่นตานิรภยั  ผา้ปิดปากและจมูก  ขณะพ่นสี/แลคเกอร์      
ร้อยละ 70.69  และไม่ใช้ผา้ปิดปาก ปิดจมูกเพือป้องกนัฝุ่ น ร้อยละ 18.53 (ตาราง 4)  เมือเปรียบเทียบกบัการศึกษา
พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลในกลุ่ม แรงงานเฟอร์นิเจอร์ในจงัหวดัลาํพูน4  พบว่า มีการใช้
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เป็นประจาํร้อยละ 60.4  ซึงมีสัดส่วนการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
สูงกวา่การศึกษาในครังนี ทงันีอาจเพราะกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวมีการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและการกระตุน้เตือนจากวิทย ุ 
บุคคลในครอบครัว เพือนบา้น เจา้หน้าทีความปลอดภยัในสถานประกอบการ และเจา้หน้าทีสาธารณสุข เป็นตน้       
จึงทาํใหส้ัดส่วนการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลสูงกวา่ 
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  ส่วนพฤติกรรมความปลอดภยัด้านการใช้เครืองมือเครืองจกัรอย่างถูกวิธีในการศึกษาครังนี พบว่า  
กลุ่มตวัอยา่งไม่เคยศึกษาวิธีการใช้เครืองมือ เครืองจกัร จากคู่มือการใช้งานอยา่งละเอียดและเขา้ใจก่อนการใช้งาน 
ร้อยละ 22.84  ทาํงานกบัเครืองจกัรทีชาํรุดบางครังและเป็นประจาํ ร้อยละ 15.52  และร้อยละ 10.34 ตามลาํดบั            
มีการหยอกลอ้กบัเพือนร่วมงานในขณะใช้เครืองมือ  เครืองจกัรในการทาํงานบางครัง  และประจาํ ร้อยละ 14.22  

และร้อยละ 7.33 ตามลาํดบั  และมีการทาํงานกบัเครืองจกัรหรืออุปกรณ์ทีไม่มีเครืองป้องกนัอนัตรายบางครัง  และ
เป็นประจาํ  ร้อยละ17.24  และร้อยละ 9.05 ตามลาํดบั (ตาราง 4)  
   ปัจจยัสําคญัทีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของกลุ่มตวัอยา่งซึงเป็นแรงงานที
ไม่ไดรั้บการคุม้ครองทางดา้นความปลอดภยัและดา้นสุขภาพตามระบบประกนัสังคมตามกฎหมาย 12   ทีสําคญั คือ  
การไดรั้บคาํแนะนาํเกียวกบัการทาํงานทีปลอดภยัมีความสําคญัต่อพฤติกรรมหรือการกระทาํทีปลอดภยั จึงสามารถ
ลดความเสียงต่อการบาดเจบ็ทีเกียวเนืองจากการทาํงาน ในการศึกษานีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไม่เคยไดรั้บการอบรมหรือ
แนะนาํเกียวกบัวธีิการทาํงานทีปลอดภยั ร้อยละ 70.69   นอกจากนีกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาในชนัประถมศึกษา
และมธัยมศึกษาตอนตน้ (ร้อยละ 57.33 และร้อยละ 30.17)  อาจส่งผลถึงความเขา้ใจในขอ้มูลทีไดรั้บ หรืออาจเป็น
เหตุให้มีโอกาสน้อยในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารด้านสุขภาพในประเด็นการทาํงานทีปลอดภยัหรือพฤติกรรมการ
ทาํงานทีปลอดภยั   ในส่วนของพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานรายขอ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งไม่เคยสวมแวน่ตา
นิรภยั   ร้อยละ 93.10 ไม่เคยสวมหนา้กากกนัสารเคมีทีมีไส้กรอง ร้อยละ 92.24 ไม่สวมผา้ปิดปากและจมูกขณะพ่นสี/       
แลคเกอร์  ร้อยละ 70.69  (ตาราง 4)  ทงัๆทีเคยได้รับคาํแนะนาํเกียวกบัความรู้พืนฐานด้านความปลอดภยัใน              
การทาํงาน  ร้อยละ 48.53  แสดงใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นของการปรับกลยุทธการให้ขอ้มูลข่าวสารสุขภาพทีจะนาํไปสู่
การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

ตาราง  1  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัการเกิดการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการทาํงานของแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้  

              ในช่วง 1 ปี (n = 232) 

ข้อมูล จาํนวน ร้อยละ 

การบาดเจบ็ทเีกยีวเนืองจากการทาํงาน 

     ไม่เคย                                                                                          164 70.69 

      เคย 68 29.31 

               ความถีในการเกดิการบาดเจบ็   

                       จาํนวน 1 ครัง               32 47.06 

                       จาํนวน 2 ครัง 17 25.00 

                       จาํนวน 3 ครัง 16 23.53 

                       จาํนวน > 3 ครัง 3 4.41 

พิสยั (1-12), (S.D.) = 2.21(2.27)   
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ตาราง  2  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทีเกียวกบัสาเหตุการเกิดการบาดเจบ็ อวยัวะทีไดรั้บบาดเจบ็ และผลของการไดรั้บบาดเจบ็ 

                 ทีเกียวเนืองจากการทาํงานของแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้ในช่วง 1 ปี  

 

 

 

     ข้อมูล จาํนวน ร้อยละ 

สาเหตุของการบาดเจบ็จากการทาํงาน  (n=68)     

 ฝุ่ นไมเ้ขา้ตาและถูกกระแทก  4  5.88  

 เครืองจกัรบาดนิว 1  1.47  

 ถูกเลือยบาดบริเวณหวัเข่า ตอ้งต่อเอน็หวัเข่า 4  5.88  

 ถูกใบเลือยบาด 6  8.82  

 ปืนยงิไมถู้กมือและสวา่นบาดมือ 3  4.41  

 ฝุ่ นเขา้ตา 18  26.47  

 ฟกชาํ 7  10.29  

 ถูกเครืองจกัรหนีบ ,ฝุ่ นเขา้ตาและถูกแมงป่องต่อย 1  1.47  

 เลือยถูกนิว 5  7.35  

 เลือยบาดมือ 11  16.18  

 สวา่นเจาะ 1  1.47  

 สวา่นบาดนิวและสวา่นบาดมือ 3  4.41  

 เครืองจกัรหนีบ ฟกชาํ 4  5.88  

อวยัวะทไีด้รับบาดเจบ็ (n=68)     

   นิวมือ 15  22.06  

อวยัวะทไีด้รับบาดเจบ็ (n=68)    

 แขน 1  1.47 

 เทา้ 4        5.88 

ความถีของอวยัวะทไีด้รับบาดเจบ็ (n=137)    

 ตา 49       35.77 

 นิวมือ 38   27.74 

  มือ 42   30.66 

 แขน 1   0.73 

 เทา้ 7   5.11 

ผลของการได้รับบาดเจบ็  (n=68)     

       ระคายเคือง/คนั 23  33.82 

       ฟกชาํ 11  16.18 

       แผลถลอก 10  14.71 

       บาดแผลฉีกขาดเลก็นอ้ย 5  7.35 

       บาดแผลฉีกขาดลึก 14  20.59 

       กระดูกหกั/แตก/ร้าว 5  7.35 
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ตาราง  3    จาํนวน ร้อยละ   และระดบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานโดยรวมและรายดา้นของกลุ่มตวัอยา่ง  ( n  = 232 ) 
 

พฤตกิรรมความปลอดภัย      จาํนวน     ร้อยละ 

โดยรวม     

 ระดบัสูง (คะแนน > 52.56) 

 ระดบัปานกลาง (คะแนน 42.70 – 52.56) 

ระดบัตาํ (คะแนน < 42.70) 

83 

148 

1 

 35.78 

63.79 

0.43 

 

พิสยั = 28-60,  (S.D.) = 47.63(4.93)     

รายด้าน     

 การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล     

  ระดบัสูง (คะแนน > 28.81 ) 

ระดบัปานกลาง (คะแนน 23.41 – 28.81) 

ระดบัตาํ (คะแนน < 23.41) 

1 

60 

171 

 0.43 

25.86 

73.71 

 

 พิสยั = 12-30,  (S.D.) = 26.11(2.70), Median = 27.00     

 การใชเ้ครืองมือ เครืองจกัรอยา่งถูกวธีิ     

  ระดบัสูง (คะแนน > 24.65) 

ระดบัปานกลาง (คะแนน 18.39 – 24.65) 

ระดบัตาํ (คะแนน < 18.39) 

42 

187 

         3 

 18.10 

80.60 

       1.29 

 

 พิสยั = 12-30,  (S.D.) = 21.52 (3.13), Median = 22.00     
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ตาราง  4    จาํนวน  และร้อยละพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน  ของแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้ (n = 232) 

พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทาํงาน 

การปฏบิัตใินการทาํงาน 

ทาํประจาํ 
จาํนวน  (ร้อยละ) 

ทาํบางครัง 

จาํนวน  (ร้อยละ) 
ไม่เคยทาํ 

  จาํนวน (ร้อยละ) 
การใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล    
 - สวมเสือแขนยาว – กางเกงขายาวขณะทาํงาน 105(45.26) 86(37.07) 41(17.67) 
 - สวมรองเทา้ผา้ใบ(หรือรองเทา้ทีปิดคลุมทงัปลายเทา้และสน้

เทา้ 
23(9.91) 37(15.95) 172(74.14) 

 - สวมปลกัอุดหูขณะทาํงานทีมีเสียงดงั (เช่น เสียงจากกบไฟฟ้า, 
   เสียงจากสวา่นไฟฟ้า,เสียงจากเรือยไฟฟ้า) 

5(2.16) 27(11.64) 200(86.21) 

 - ใชผ้า้ปิดปาก ปิดจมูกเพือป้องกนัฝุ่ น  103(44.00) 86(37.07) 43(18.53) 
 - สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล ขณะพน่สี/แลกเกอร์    
  หมวกทาํจากพลาสติก 3(1.29) 11(4.74) 218(93.97) 
  แวน่ตานิรภยั 1(0.43) 15(6.47) 216(93.10) 
  หนา้กากกนัสารเคมีทีมีไสก้รอง 12(5.17) 6(2.59) 214(92.24) 
  ผา้ปิดปากและจมูก 41(17.67) 27(11.64) 164(70.69) 
  ผา้กนัเปือนพลาสติก 3(1.29) 6(2.59) 223(96.12) 
  ถุงมือยาง 1(0.43) 7(3.02) 224(96.55) 
การใช้เครืองมอืเครืองจกัรอย่างถูกวธีิ    
 - ศึกษาวธีิการใชเ้ครืองมือ เครืองจกัร จากคู่มือการใชง้านอยา่ง 

ละเอียด และเขา้ใจก่อนการใชง้าน 
102(43.97) 77(33.19) 53(22.84) 

 - ตรวจสอบความพร้อมของเครืองจกัรก่อนการใชง้าน 169(72.84) 26(11.21) 37(15.95) 

 - ตรวจสอบความผดิปกติ หรือซ่อมเครืองจกัรขณะทาํงาน 155(66.81) 38(16.38) 39(16.81) 

 - ทาํงานกบัเครืองจกัร หรืออุปกรณ์ทีชาํรุด 24(10.34) 36(15.52) 172(74.14) 

 - ทาํงานกบัเครืองจกัร หรืออุปกรณ์ทีไม่มีเครืองป้องกนัส่วนที
เป็นอนัตราย 

21(9.05) 40(17.24) 171(73.71) 

 - จดัเก็บอุปกรณ์  เครืองมือ  เครืองจกัรเป็นระเบียบเมือเลิกงาน   178(76.72) 36(15.52) 18(7.76) 

 - แต่งกายรัดกมุทุกครังขณะทาํงานกบัเครืองจกัร 107(46.12) 89(38.36) 36(15.52) 

 - กินยาแกห้วดั หรือยาแกแ้พก่้อนทาํงานกบัเครืองจกัร 6(2.59) 19(8.19) 207(89.22) 

 - ดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล ์ก่อนหรือขณะทาํงานกบั
เครืองจกัร 

4(1.72) 7(3.02) 221(95.26) 

 - หยอกลอ้กบัเพือนร่วมงานในขณะใชเ้ครืองมือ เครืองจกัร ใน
การทาํงาน 

17(7.33) 33(14.22) 182(78.45) 

 

สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาชีให้เห็นว่าพยาบาลอาชีวอนามยัและทีมสุขภาพอืนๆทีเกียวข้องควรตระหนัก และให้
ความสําคญักบัการจดับริการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไมอ้ย่างเป็นระบบ นอกจากมี
ระบบการเฝ้าระวงัการบาดเจบ็ทีเกียวเนืองจากการทาํงานแลว้ ควรสร้างความตระหนกัในดา้นของสภาพการทาํงานที
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ปลอดภยั และพฤติกรรมการทาํงานทีปลอดภยั โดยเฉพาะอยา่งยิงการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลและการ
ใชเ้ครืองมือเครืองจกัรอยา่งถูกวธีิ ทงันีเพือก่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการทาํงาน 
 

กติติกรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณ  นายแพทยพ์ิชยั  ศิริพรพาณิชย ์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกาํแพงเพชร ทีให้การสนบัสนุน
การทาํวิจยัครังนี  ขอบคุณ  คุณภูวณัฐ ฤกษ์ดีทวีกุล นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ จากสํานกังานสาธารณสุข
อาํเภอโกสัมพีนคร และคุณฉวีวรรณ  เรืองงาม นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาํบลโกสัมพีนคร ขอบคุณเจา้ของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้  และพนกังานทุกคนทีให้ความร่วมมือในการเก็บ
ขอ้มูลเพือทาํวิจยั  และทา้ยทีสุดนีขอขอบคุณเจา้หน้าทีกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลกาํแพงเพชรทุกคน ทีมี
ส่วนช่วยใหง้านวจิยันีสาํเร็จลงดว้ยดี  
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การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองทใีช้บ้านเป็นเรือนนอนต่อเนืองจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนด้วยการ
จัดการผู้ป่วยรายกรณ ีเครือข่ายโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

Continuing Care of Stroke Home Ward with Case Management  

at Phetchabun Hospital Health Networks 
 

                                                                         สุภาภรณ์   นากลาง, พย.บ. * 

Abstract 

       Stroke may cause severe disability. Disabled stroke survivors require ongoing support at home and in 

community. The cost of hospitalization and expenditure is high and vary. This study aimed to examine the 

effectiveness of continuing care of stroke home ward with case management in the Phetchabun Hospital and health 

network. 32 patients with stroke who have scores of The Barthel ADL Index less than 75 were purposively selected 

between October 2013 and September 2014. The study was conducted in 3 phases; 1) developing continuing care 

of stroke home ward with case management and selecting valid and reliable instruments including the 

INHOMESSS Home care forms, the Barthel ADL Index, the WHO Quality of Life questionnaire, and the 

satisfaction questionnaire, 2) implementing the developed pathway into practice and evaluating outcomes and        

3) evaluating effectiveness of continuing care of stroke home ward with case management and patients’ 

satisfaction. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and paired t-test.             

The results showed that the continuing care of stroke home ward with case management increased levels and scores 

of the Barthel ADL Index, quality of life and satisfaction among patients with stroke. Furthermore, all patients 

received continuing care and no readmission rate within 28 day after discharge. From the results, continuing care of 

stroke home ward with case management should be used for delivering care for patients with stoke at home in 

order to develop patient’s quality of life and their activity of daily living. 

Key words : Continuing care, stroke patients, home ward, case management 

* พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ งานรักษาพยาบาลชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

   โรคหลอดเลือดสมองมีความรุนแรงและเป็นโรคเรือรัง ผูที้รอดชีวิตมีภาวะอมัพาต  อมัพฤกษ์เป็นภาวะ          
ทุพลภาพทียาวนาน สูญเสียค่าใชจ่้ายการรักษาพยาบาลสูง  การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาระบบการดูแลและ
ประเมินผลการจดัการผูป่้วยรายกรณี ตงัแต่ตุลาคม 2556 ถึงกนัยายน2557 เลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป่้วยทีมีคะแนน
ความสามารถการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั นอ้ยกวา่ 75 จาํนวน 32 คน ดาํเนินการ 3 ระยะ ระยะที 1 พฒันาระบบการ
จดัการผูป่้วยรายกรณีโดยจดัทาํแผนการดูแลผูป่้วยทีบา้น แบบเยยีมบา้น แบบประเมินความสามารถการปฏิบติักิจวตัร
ประจาํวนั แบบวดัความพึงพอใจ แบบวดัคุณภาพชีวิต ระยะที 2 นาํการจดัการผูป่้วยรายกรณีไปใช้จริง ระยะที 3 

ประเมินผลการจดัการผูป่้วยรายกรณี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติทดสอบทีของประชากรกลุ่มเดียว พบวา่ภายหลงัจากการจดัการผูป่้วยรายกรณี ผูป่้วยมีคะแนนความสามารถใน
การปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจผูรั้บบริการ เพิมขึน แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
(p<.05) ความครอบคลุมการดูแลต่อเนืองทีบา้นร้อยละ 100 ไม่มีreadmission ผลการศึกษานีสามารถนาํไปให้บริการ
แก่ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนเพือใหผู้ป่้วยมีคุณภาพชีวติทีดี สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดด้ว้ยตนเอง 
และประยกุตใ์ชใ้นโรคเรือรังอืนได ้
 

คําสําคัญ : การดูแลต่อเนือง  ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง  ใชบ้า้นเป็นเรือนนอน  การจดัการรายกรณี                                               

 
บทนํา 

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke or cerebrovascular disease) เป็นโรคทีมีความรุนแรงและเรือรังโรคหนึงของ
คนไทย  ดงัจะเห็นจากรายงานการศึกษา Thai Epidemiologic Stroke (TES) study คาดการณ์ความชุกของโรคหลอด
เลือดสมอง พ.ศ. 2548-2550 ประมาณร้อยละ 1.881  และรายงานขององคก์ารอนามยัโรค ทีพบวา่  อตัราตายจาํเพาะ
ตามอายุต่อประชากรไทยแสนคนในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองเท่ากบั 123 ราย นอกจากนีผูที้รอดชีวิตจากโรค
หลอดเลือดสมองจาํนวนมากยงัตอ้งอยู่ในสภาพอมัพาต อมัพฤกษ์ ดงัจะเห็นจากขอ้มูลรายงานการเฝ้าระวงัโรคไม่
ติดต่อปี พ.ศ. 2554  พบจาํนวนผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 18,629 คน ในจาํนวนนีมีผูป่้วยอมัพาต  ประมาณร้อยละ 
53 และผูป่้วยเนือสมองตายจากการขาดเลือดประมาณร้อยละ  252  จากการทีผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะ
อมัพาต อมัพฤกษ ์เป็นภาวะทุพลภาพทียาวนานส่งผลให้สูญเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลสูงถึง 2,973 ลา้นบาท
ต่อปี การทีโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคเรือรัง และมีค่าใชจ่้ายในการรักษาทีสูง กระทรวงสาธารณสุขไดริ้เริมให้มี
การจดัการกบัโรคนีอยา่งจริงจงั โดยนาํองคป์ระกอบของรูปแบบการดูแลโรคเรือรัง (Chronic Care Model) เป็น
แนวทางในการดูแลผูป่้วย กระบวนการทาํงาน ไดแ้ก่  1) การสนบัสนุนการจดัการตนเอง ให้ความสําคญัอยูที่ผูป่้วย 
และครอบครัวในการจดัการโรคเนืองจากระยะเวลาของโรคยาวนาน และไม่สามารถรักษาให้หายขาดได ้2) ระบบ
สารสนเทศทางคลินิก มุ่งเนน้ขอ้มูลระบบทะเบียนฐานขอ้มูลโรค  3) การสนบัสนุนการตดัสินใจ  มุ่งเนน้การพฒันา
แนวทางปฏิบัติสําหรับการดูแลผูป่้วย  4) นโยบายและทรัพยากรชุมชน มุ่งเน้นเครือข่ายการดูแลผูป่้วยของ
โรงพยาบาลและเชือมโยงถึงชุมชน 5) หน่วยงานบริการสุขภาพ เป็นการสนบัสนุนดา้นกาํลงัคนและงบประมาณใน
การบริหารจดัการ และ 6) การออกแบบระบบการให้บริการ ทงัระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 

3  นอกจากการ
จดัการโรคซึงมี 6 องคป์ระกอบดงักล่าว  ยงัไดมี้การริเริมนาํรูปแบบการจดัการผูป่้วยรายกรณีมาใชใ้นการดูแลผูป่้วย



ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

»‚·Õè 19 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2558 23

เรือรัง  เนืองจากการจดัการผูป่้วยรายกรณี  เป็นกระบวนการจดัการบริการดา้นสุขภาพทีมุ่งเนน้ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง 
เพือตอบสนองความตอ้งการดา้นสุขภาพของผูป่้วยแต่ละรายอยา่งครอบคลุมและต่อเนือง โดยมีความร่วมมือกนัของ
บุคลากรสาขาวชิาชีพต่างๆในทีมสุขภาพ ในการประเมิน วางแผน ดาํเนินการปฏิบติั ติดตามและประเมินผลการดูแล 
ตลอดระยะเวลาทีรับไวใ้นความดูแล โดยมีผูจ้ดัการผูป่้วย (Case Manager) เป็นผูติ้ดต่อสือสาร ประสานงานและ
กาํกบัการดูแลเพือให้ไดผ้ลลพัธ์ตามเป้าหมายทีวางไวแ้ละภายในเวลาทีกาํหนด โดยใช้แผนการดูแลผูป่้วยล่วงหน้า 
(Clinical Pathway) เป็นเครืองมือในการกาํกบัการปฏิบติักิจกรรมการดูแลต่างๆ4  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เป็น
โรงพยาบาลทวัไปแห่งหนึงทีใหบ้ริการในการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนในเขตจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
และจงัหวดัใกลเ้คียง ไดน้าํแนวทางการดูแลโรคเรือรัง (Chronic Care Model) มาประยุกต์ใช ้มุ่งเนน้ให้ผูป่้วยและ
ครอบครัวสามารถจดัการตนเองและปัจจยัเสียงต่างๆ ได ้กล่าวคือ เมือผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองอาการคงทีและเขา้
สู่ระยะฟืนฟู แพทยจ์ะส่งผูป่้วยกลบัไปดูแลต่อทีบา้น ให้สมาชิกในครอบครัวเป็นผูดู้แล โดยในขณะทีผูป่้วยอยู่
โรงพยาบาลจะมีการเตรียมความพร้อมผูดู้แลและผูป่้วยก่อนการจาํหน่ายควบคู่ไปกบัการดูแลผูป่้วยขา้งเตียงของ
พยาบาล เพือช่วยให้ผูป่้วยและผูดู้แลมีความมนัใจในการจดัการดูแลความเจ็บป่วย จดัหาอุปกรณ์ เครืองมือหรือ
วิธีการดูแลผูป่้วย สามารถประเมินปัญหาอุปสรรค และความสําเร็จในการจดัการโรคเป็นระยะอย่างสมาํเสมอ 
อยา่งไรก็ตาม ผลการดาํเนินงานการให้บริการของโรงพยาบาลทีผา่นมายงัไม่ดีเท่าทีผูเ้กียวขอ้งคาดหวงั กล่าวคือจาก
ข้อมูลพบว่า ปี พ.ศ. 2555 มีจาํนวนผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 607 ราย ในจาํนวนนีผูป่้วยมีระยะเวลานอน
โรงพยาบาลเฉลีย 6.44 วนั ผูป่้วยถูกส่งไปเวชศาสตร์ฟืนฟู ร้อยละ 69.10 ส่งผลให้ก่อนกลบับา้นมีผูป่้วยทีสามารถ
ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดเ้พียงร้อยละ 43 และทีไดรั้บการวางแผนก่อนกลบับา้น เพียงร้อยละ 57 นอกจากนียงัพบวา่ 
ในระยะ 2 สัปดาห์แรกทีผูป่้วยกลบับา้น ผูป่้วยตอ้งการการดูแลทงัในเชิงวิชาชีพ และจากบุคคลในครอบครัว ซึงก่อ
ปัญหาและความยุง่ยากแก่ผูดู้แลเป็นอนัมาก กล่าวคือ เมือดูแลผูป่้วยนานขึน พบวา่ คุณภาพชีวิตของผูดู้แลลดลงดว้ย5   
และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การออกแบบบริการอย่างต่อเนืองสําหรับผูป่้วยโรคเรือรังในชุมชนโดยใช้
รูปแบบการดูแลผูป่้วยโรคเรือรัง รวมทงัการจดัการดูแลรายกรณีส่งผลให้คุณภาพการดูแลผูป่้วยเพิมมากขึน3 เช่น 
ผูป่้วยโรคปอดอุดกนัเรือรัง ผูป่้วยเบาหวานและความดนัโลหิตสูง และผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง6,7,8,9 ผูว้ิจยัในฐานะ
ผูรั้บผิดชอบงานการดูแลต่อเนืองผูป่้วยโรคเรือรังในชุมชน มีความตงัใจทีจะพฒันางานบริการการดูแลผูป่้วยโรค
หลอดเลือดสมองทีใช้บา้นเป็นเรือนนอนต่อเนืองจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพมากยิงขึน 

ดว้ยการศึกษาวจิยัเพือพฒันางานประจาํสู่การวจิยั โดยการนาํการจดัการผูป่้วยรายกรณี และแนวคิดการดูแลโรคเรือรัง 
ของ Wagner, 199910  มาใช้เป็นพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองทีใช้บา้นเป็นเรือนนอนต่อเนือง
จากโรงพยาบาลสู่ชุมชนดว้ยการจดัการรายกรณี และมีการประเมินเพือใหท้ราบถึงประสิทธิผลรูปแบบการดูแลนี 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพือพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองทีใชบ้า้นเป็นเรือนนอนต่อเนืองจากโรงพยาบาลสู่
ชุมชนดว้ยการจดัการผูป่้วยรายกรณี เครือข่ายโรงพยาบาลเพชรบูรณ์  

2. เพอืศึกษาผลของการจดัการผูป่้วยรายกรณี ในการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองทีใชบ้า้นเป็นเรือน
นอนต่อเนืองจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนดว้ยการจดัการผูป่้วยรายกรณี เครือข่ายโรงพยาบาลเพชรบูรณ์  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

     การจดัการผูป่้วยรายกรณี เป็นการจดัการดา้นการดูแลผูป่้วย โดยประสานทรัพยากรทางดา้นสุขภาพสําหรับ
ผูป่้วยทงัหมดระบบบริการสุขภาพ โดยใหผู้ป่้วยและครอบครัวมีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือตามบริบทปัญหาและ
ความต้องการของผูป่้วยและครอบครัวเฉพาะราย ซึงผูจ้ ัดการรายกรณีจะใช้กระบวนการจดัการรายกรณีและ
องคป์ระกอบในรูปแบบการดูแลโรคเรือรัง เป็นแนวทางในการดูแล เพือส่งเสริมความสามารถในการปฏิบติักิจวตัร
ประจาํวนั คุณภาพชีวติ และความพึงพอใจของผูป่้วย ดงัรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการวจัิย  

การวจิยันีเป็นการวิจยัเพือพฒันางานประจาํสู่การวิจยั ดว้ยการนาํการจดัการผูป่้วยรายกรณีไปใชใ้นการดูแล
ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง และติดตามประเมินความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั คุณภาพชีวิตและความ
พึงพอใจของผูป่้วย ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2556 ถึง กนัยายน 2557 ครอบคลุมพืนทีเครือข่ายบริการสุขภาพอาํเภอเมือง 
ทงั 25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล/ศูนยสุ์ขภาพชุมชนทีมีกลุ่มเป้าหมาย 
 

 

การจัดการรายกรณี 
- การประเมินภาวะสุขภาพ การวางแผน 

- การอาํนวยความสะดวกสาํหรับการปฏิบติัของทีมสุขภาพและผูเ้กียวขอ้ง 

- การคน้หาและจดัสรรทรัพยากรทีเหมาะสมกบัความตอ้งการของบุคคล 

  ผูดู้แล และครอบครัว  
- การประเมินผลลพัธ์ของกระบวนการดูแล 

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรือรัง 

Health Care Organization : หน่วยบริการสุขภาพ 

- นโยบายการดูแลต่อเนืองทีชดัเจน เป็นรูปธรรม นาํสู่การปฏิบติัได ้ 

Delivery System Design :การออกแบบระบบให้บริการ 

- การดูแลดว้ยการจดัการรายกรณี (case management )  
- ทีมสุขภาพทีทาํงานร่วมกนั ส่งต่อขอ้มูลกนั  

Clinical Information Systems : ระบบข้อมูลและข่าวสารในเรืองสุขภาพ   

- การใชข้อ้มูลข่าวสารสาํหรับการจดัการการดูแล  

Self - management Support :การสนับสนุนการจัดการด้วยตนเอง 

 - การให้ความรู้และฝึกทกัษะผูป่้วยและญาติ/ผูดู้แล Decision Support : ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจของบุคลากร 

- การสนบัสนุนทางวิชาการ การดูแลโรคหลอดเลือดสมอง Community 

Resources:แหล่งประโยชน์ของชุมชนและนโยบาย 

 - ชุมชน ทีมีความพร้อมและให้การสนบัสนุนดูแล 

ความสามารถใน
การปฏิบติักิจวตัร

ประจาํวนั 

คุณภาพชีวิตของ
ผูป่้วย 

ความพึงพอใจ
ของผูป่้วย 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

    ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  กลุ่มประชากร  คือ  ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองทีใช้บา้นเป็นเรือนนอน  เขต
อาํเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบูรณ์  
    กลุ่มตัวอย่างเป็นผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองทีใช้บ้านเป็นเรือนนอน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง 32 ราย            
ใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  ดงันี 

        1. สามารถอ่านออกและเขียนภาษาไทยได ้

2. เป็นผูป่้วยทีไดรั้บการวินิจฉยัวา่เป็นโรคหลอดเลือดสมองและตอ้งการการดูแลต่อเนืองทีบา้น มีคะแนน
ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั: ADL (Activity of Daily Living Scale; Barthel Index) นอ้ยกวา่  75 

           3. ผูป่้วยและครอบครัวยนิยอมเขา้ร่วมโครงการวจิยั 
 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

1.  การจดัการรายกรณี ประกอบดว้ย Stroke Home Ward Pathway, แผนการดูแลโรคหลอดเลือดสมองแบบ
องคร์วม  และแบบเยยีมบา้น 

2.  เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย  
          2.1 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง (The 

Barthel Activity of Daily Living Index : ADL ) เป็นแบบประเมินทีใช้ในการประเมินผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พือประเมินความกา้วหนา้ในการดูแลตนเองและการเคลือนไหวในผูป่้วยทีไดรั้บการฟืนฟู
สมรรถภาพประกอบดว้ย 10 กิจกรรม ไดแ้ก่ การรับประทานอาหาร การหวีผม การลุกจากทีนอน การใชห้้องสุขา 
การควบคุมการขบัถ่ายอุจจาระ การควบคุมการขบัถ่ายปัสสาวะ การอาบนาํ การสวมใส่เสือผา้ การเคลือนทีภายใน
บา้น และการเดินขึนลงบนัได 1 ชนั โดยมีคะแนนรวม 0-100 คะแนน และมีการแบ่งคะแนนระดบัความสามารถใน
การปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัซึงเป็นคะแนนไม่ต่อเนืองและคะแนนทีไดจ้ะอยูใ่นช่วงคะแนนทีกาํหนดไว ้โดยมีเกณฑ์
การใหค้ะแนน ดงันี 

  0 - 20  หมายถึง  ไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดเ้ลย 

25 – 45  หมายถึง  สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดเ้ล็กนอ้ย 

50 – 70  หมายถึง  สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดป้านกลาง 

75 – 95  หมายถึง  สามารถประกอบกิจวตัรประจาํวนัไดม้าก 

   100     หมายถึง  สามารถประกอบกิจวตัรประจาํวนัไดด้ว้ยตนเองทงัหมด  

           2.2  แบบวดัคุณภาพชีวิตผูป่้วยโรคเรือรังของ WHO ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้น
ความสัมพนัธ์ทางสังคม และดา้นสิงแวดลอ้ม มีจาํนวน 26 ขอ้ คะแนนคุณภาพชีวิตมีคะแนน ตงัแต่ 26 – 130 คะแนน 

โดยเมือผูต้อบรวมคะแนนทุกขอ้ไดค้ะแนนเท่าไร สามารถเปรียบเทียบกบัเกณฑป์กติทีกาํหนดดงันี  

26 – 60   คะแนน  แสดงถึงการมีคุณภาพชีวติทีไม่ดี  

61 – 95   คะแนน  แสดงถึงการมีคุณภาพชีวติกลาง ๆ  

96 – 130 คะแนน  แสดงถึงการมีคุณภาพชีวติทีดี  
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2.3 แบบวดัความพึงพอใจต่อบริการทีไดรั้บ ของสาํนกัการพยาบาล ประกอบดว้ยขอ้คาํถามทงัหมด 10 ขอ้ 

ลกัษณะคาํตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด 
 

การดําเนินการวจัิย   ประกอบดว้ย 3 ระยะ คือ 

ระยะท ี1 พฒันาระบบการดูแลด้วยการจัดการรายกรณ ีแนวปฏิบัติและเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
ผูว้ิจยัและทีมวิจยั พฒันาแนวปฏิบติัการการจดัการผูป่้วยรายกรณี  โดยศึกษาเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

ขอ้มูลปัญหาจากผูใ้ห้บริการ และผูรั้บบริการ  เพือร่วมกนัจดัทาํร่าง Stroke Home Ward Pathway แผนการดูแลโรค
หลอดเลือดสมองแบบองค์รวม และแบบเยียมบา้น ของสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายในชุมชน จากนนันาํไปให้
ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนือหา ภายหลังจากปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ชียวชาญ ผูว้ิจยันาํแนวปฏิบติั ไปทดลองใชก้บัพยาบาลจาํนวน 2 คน ในสถานการณ์จริง และปรับแกใ้ห้เหมาะสม
ตามขอ้เสนอแนะ จนกระทงัสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

เครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูล  ผูว้จิยัใชแ้บบประเมินความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัของผูป่้วย
โรคหลอดเลือดสมอง (The Barthel Activity of Daily Living Index : ADL ) แบบวดัคุณภาพชีวิตผูป่้วยโรคเรือรังของ 

WHO และแบบวดัความพึงพอใจต่อบริการทีได้รับของสํานักการพยาบาล ซึงเครืองมือทังสามชินได้ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือแลว้  
 

ระยะท ี2 นําการจัดการรายกรณไีปใช้ในการดูแลผู้ป่วย 
 ผูว้จิยัจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเรืองการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองดว้ยการจดัการผูป่้วยรายกรณี  ให้กบั
พยาบาลของเครือข่ายบริการสุขภาพอาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ทงั 25 รพ.สต./ศสช. เพือทาํความเขา้ใจและเตรียม
ความพร้อมในขนัตอนวิธีการปฏิบติัตามแนวทางการจดัการรายกรณีให้เขา้ใจตรงกนั แลว้จึงนาํการจดัการผูป่้วยราย
กรณีไปใชใ้นการดูแลผูป่้วยจริง เป็นระยะเวลา 6 เดือน  
 

ระยะท ี3 การประเมินประสิทธิผลการจัดการรายกรณี 
ภายหลงัจากการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยการจดัการผูป่้วยรายกรณี ไปแล้ว 6 เดือน ผูว้ิจยั

ดาํเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูลของผูป่้วยและครอบครัวทีบา้น ตามพืนทีทีรับผิดชอบของหน่วยบริการสุขภาพในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยมีผูป่้วยทีมีคุณสมบติัตามทีกาํหนดในระยะเวลาดงักล่าว จาํนวน 32 คน 

การพทิกัษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง  
งานวจิยัครังนีไดผ้า่นการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษยข์องสาํนกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ขอ้มูลทวัไป แจกแจงความถี คาํนวณหาร้อยละ และค่าเฉลีย 

2. ขอ้มูลคะแนนการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั ความพึงพอใจและคุณภาพชีวติของผูป่้วย วิเคราะห์
เปรียบเทียบก่อนและหลงัการดูแลดว้ยการจดัการผูป่้วยรายกรณี โดยใชส้ถิติ Paired-T test 
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ผลการวจัิย 

 1. ข้อมูลทวัไป 
     ในการดูแลผูป่้วยดว้ยการจดัการผูป่้วยรายกรณี มีผูป่้วยทีมีคุณสมบติัตามทีกาํหนด จาํนวน 32 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ59.38 มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.62  รองลงมา 61-70 ปี        
คิดเป็นร้อยละ 37.50  สถานภาพสมรสคู่ มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 34.38          
จบการศึกษาชันประถมศึกษา  มากทีสุด  คิดเป็นร้อยละ  46.88 รองลงมามัธยมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  28.12              
อาชีพส่วนใหญ่รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 43.75 ชนิดของโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่เป็นเส้นเลือดสมองแตก        
ร้อยละ 65.62  ดงัตาราง 1 
 

ตาราง  1  จาํนวน ร้อยละ ของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง จาํแนกตามขอ้มูลทวัไป 

ข้อมูล จาํนวน ( N= 32คน ) ร้อยละ 

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

13 

19 

 

40.62 

59.38 

2. อายุ             

            41-50 ปี 

            51-60 ปี 

            61-70 ปี 
            มากกวา่ 70 ปี 

 

 3 

13 

12 

4 

 

9.38 

40.62 

37.50 

12.50 

3. สถานภาพ 

โสด 

คู ่

หมา้ย 

หยา่/แยก 

 

3 

16 

11 

2 

 

9.38 

50 

34.38 

6.25 

4. ระดบัการศึกษา 
ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา  

 

8 

15 

9 

 

25 

46.88 

28.12 

5. อาชีพ 

เกษตรกรรม 

คา้ขาย   

รับจา้ง 

6. ชนิดของโรคหลอดเลอืดสมอง 

            ตีบตนั 

            แตก 

 

12 

6 

14 

 

11 

21 

 

37.50 

18.75 

43.75 

 

34.38 

65.62 
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2. ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั คุณภาพชีวติ ความพึงพอใจของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง         
ตาราง  2  การเปรียบเทียบค่าเฉลียคะแนนความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั  คุณภาพชีวิต  ความพึงพอใจของผูป่้วย 

                โรคหลอดเลือดสมอง ก่อนและหลงัการจดัการรายกรณี  ( n = 32 ) 

ผลของการจดัการผู้ป่วยรายกรณ ี
      ก่อนการจดัการ      หลงัการจดัการ     p-value 

Mean SD Mean SD  

ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั 49.06    10.58   75.78 10.24 <.001* 

คุณภาพชีวติผูป่้วย 102.06 4.85 122.34   5.18 <.001* 

ความพึงพอใจของผูป่้วย 58.97 9.68    83.71   6.01 <.001* 
 *  p<.05 

     ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองมีค่าเฉลียของคะแนนความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั คุณภาพชีวิต
ผูป่้วย ความพึงพอใจของผูป่้วย ก่อนและหลงัการจดัการผูป่้วยรายกรณีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<.001)  
นอกจากนนัยงัพบว่า มีอตัราความครอบคลุมของผูป่้วยทีได้รับการดูแลอย่างต่อเนืองทีบา้น ร้อยละ100  และไม่มี
อุบติัการณ์การ Re-admission ภายใน 28วนั หลงัจาํหน่าย ในกลุ่มเป้าหมายนี 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
     การวิจยัครังนี เป็นการศึกษาผลของการใชก้ารจดัการผูป่้วยรายกรณีในการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ครอบคลุมพืนทีเครือข่ายบริการสุขภาพอาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบว่าการจดัการผูป่้วยรายกรณี  โดยการ
ประยุกตใ์ชรู้ปแบบการดูแลโรคเรือรัง Chronic Care Model (CCM) ของ Wagner (1999) มีประสิทธิผลค่อนขา้งสูง 
กล่าวคือ ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองจาํนวน 32 คน มีความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัดีขึน มีคุณภาพ
ชีวติทีดี และมีความพึงพอใจมากต่อการจดัการผูป่้วยรายกรณี 
     ผลการศึกษา ครังนีสอดคลอ้งกบัการวิจยัทีศึกษาแนวทางการจดับริการต่อเนืองในชุมชนสําหรับผูป่้วยโรค
หลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลโกสุมพิสัยและเครือข่าย9  ผลการวิจยัพบวา่ การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองที
ต่อเนืองจากโรงพยาบาลถึงบา้น ช่วยใหคุ้ณภาพการดูแลผูป่้วยดีขึน  และผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมาก และการวิจยั
ทีประเมินผลรูปแบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง  โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช สุพรรณบุรี8

  
 ผลการวิจยั

พบว่า ผูป่้วยกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉลียคะแนนความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนัด้วยตนเองได้ภายหลงัการ
จาํหน่าย 30 วนั มากกวา่ก่อนจาํหน่ายอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<.001) และมีความพึงพอใจมากทีสุดต่อการบริการ
ของทีมสหสาขาวชิาชีพ  นอกจากนีบุคลากรทุกคนในทีมสหสาขาวชิาชีพสามารถปฏิบติัตามแผนไดค้รบถว้น  และมี
ความพึงพอใจเป็นอยา่งมาก 
       การจดัการผูป่้วยรายกรณี ในการวิจยัครังนี เป็นการวางระบบการพฒันาแก้ไขปัญหาการดูแลผูป่้วยโรค
หลอดเลือดสมองในชุมชน โดยลกัษณะการจดัการรายกรณีเป็นรูปแบบการดาํเนินการในชุมชนทีเน้นการติดตาม
ผูป่้วยอย่างต่อเนืองเมือกลบัสู่ชุมชน ซึงในระบบการจดัการนียงัมีการนาํรูปแบบการดูแลผูป่้วยโรคเรือรังมาใชร่้วม
ดว้ย โดยมีกระบวนการดงันี 1) การประกาศนโยบายทีชดัเจนในการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองให้แก่บุคลากรที
เกียวขอ้งของโรงพยาบาลโดนสอดคล้องกบันโยบายของทีมนาํของโรงพยาบาล 2) คิดสร้างสรรค์ระบบการดูแล
ผูป่้วย โดยมีการประสานกบัทีมสหสาขาวชิาชีพซึงสนบัสนุนใหทุ้กสหสาชาวิชาชีพไดแ้สดงบทบาทของตนเองอยา่ง
ชดัเจน  เช่น  แพทยว์างแผนการรักษา  พยาบาลให้ความรู้  คาํแนะนาํการปฏิบติัตวัทีเหมาะสม  เภสัชกรให้ความรู้  
การรับประทานยา  เป็นตน้ ซึงผูว้ิจยัเป็นผูป้ระสานความร่วมมือ (Case Manager) โดยร่วมกนัพฒันาแผนการดูแลที
บา้น  มีการประกาศใช้และรับทราบร่วมกัน 3) พฒันาสมรรถนะพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยในเครือข่ายโรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ให้เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการดูแลผูป่้วยอย่างต่อเนือง ตงัแต่จาํหน่ายผูป่้วยไปทีบา้นหรือชุมชนอย่าง
เหมาะสม โดยใช้แผนการดูแลเป็นตวัควบคุมการใช้ทรัพยากร และกิจกรรมการดูแลผูป่้วย 4) การจดัระบบเพือ
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สนบัสนุนการดูแลตนเองของผูป่้วยตามบริบทของแต่ละราย โดยส่งเสริมให้ผูป่้วยและผูดู้แลเกิดความรับผิดชอบ
สุขภาพของตนเอง ให้ผูป่้วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วย เพือให้เกิดวฒันธรรมในการดูแลตนเอง        
5) รวบรวมทรัพยากรทีมีอยูใ่นชุมชน สนบัสนุนและประสานงานกบัชุมชนของผูป่้วยเพือช่วยให้ผูป่้วยและครอบครัว
สามารถจดัการกบัโรคไดด้ว้ยตนเอง เช่น การสนบัสนุนดูแลของจิตอาสา อาสมคัรสาธารณสุข หรือองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล เป็นตน้ 6) การติดตามประเมินผลและมีการวิเคราะห์ขอ้มูลผลลพัธ์ โดยการประชุมสะทอ้นคิดผลการ
ดาํเนินงานกบัทีมสหวิชาชีพ และปรับปรุงแกไ้ขอย่างต่อเนือง พร้อมทงัการลงทะเบียนผูป่้วย Home ward ของ
โรงพยาบาล เพือการพฒันาขีดความสามารถอย่างต่อเนืองและยงัยืน  การมีระบบการจดัการรายกรณีทีดี ช่วยเพิม
คุณภาพการดูแลรักษาและผลลพัธ์ทางคลินิกของผูป่้วย ช่วยให้ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองมีความสามารถในการ
ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั8  ทาํใหคุ้ณภาพชีวติดีขึน3 

  นอกจากนีการจดัการรายกรณีและการดูแลต่อเนืองถึงบา้น ยงัช่วย
ตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยและผูดู้แลไดต้รงตามปัญหาทีเกิดขึน ผูป่้วยและผูดู้แลมีความมนัใจในการจดัการ
การเจ็บป่วยมากขึน สามารถประเมินปัญหาอุปสรรค และคน้หาวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองได ้เกิดความใกลชิ้ด 
และมีสัมพนัธภาพทีดีกับบุคลากรสาธารณสุข ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการดูแลแบบการจดัการรายกรณี          
ซึงรูปแบบการจดัการรายกรณีผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถสรุปไดด้งัภาพ  
 

 

  

 

 

 

 

 

แนวทางการดูแล Stroke Home Care คปสอ.เมอืง เพชรบูรณ์ 

Delivery System Design :การออกแบบระบบให้บริการ 

- การดูแลดว้ยการจดัการรายกรณี  
(case management )  
- ทีมสุขภาพทีทาํงานร่วมกนั ส่งต่อขอ้มูลกนั  
- การสร้างสัมพนัธภาพทีดีต่อกนั ในทีมงาน 
- การประสานงานทีมีประสิทธิภาพ  
- การกาํหนดแผนการติดตามความกา้วหนา้และเป้าหมายการดูแล  
- การกาํหนดแผนการเยยีม  

Self - management Support :การสนับสนุนการจดัการตนเอง 

 - การใหค้วามรู้และฝึกทกัษะผูป่้วยและญาติ/ผูดู้แล 
 - การกระตุน้ผูป่้วย/การสนบัสนุนทางจิตใจ /จิตวิญญาณ 
 - การประเมินการจดัการตนเองของผูป่้วย 
- การสนบัสนุนทรัพยากรและเครืองมือการจดัการตนเอง เช่นอุปกรณ์เสริม  แผน่
พบั ความรู้ คู่มือการดูแลตนเองของผูป่้วย Stroke 

 - การวางแผนดูแลแบบมีส่วนร่วมกบัผูป่้วย ครอบครัวและชุมชน 

Decision Support : ระบบสนับสนุนการตดัสินใจของบุคลากร 

- การสนบัสนุนทางวิชาการ การดูแลโรคหลอดเลือดสมองใหก้บัทีมงาน ,
การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ , Conference Case 

 - การปฏิบติัตามแนวทาง เวชปฏิบติั /CPG/Care map /แนวทางการดูแล  
Stroke Home Care 
 - การใหค้วามรู้ผูใ้หบ้ริการ เรืองการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง 
 - การปรึกษาผูเ้ชียวชาญ :แพทย ์พยาบาล ทีมสหสาขา  

Health Care Organization : หน่วยบริการสุขภาพ 

 - การสนบัสนุนของผูน้าํองคก์ร: ผอ.รพ./หน.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม/ผอ.รพ.
สต./หน.หอผูป่้วย-หน่วยงานต่างทีเกียวขอ้ง 
 - นโยบายการดูแลต่อเนืองทีชดัเจน เป็นรูปธรรม นาํสู่การปฏิบติัได ้
 - การมีส่วนร่วมของแพทย-์พยาบาลเจา้ของไขแ้ละทีมสหสาขา  
 - ปรับปรุงระบบการดูแลทีต่อเนือง การควบคุมติดตามคุณภาพการดูแล 
 - ความพร้อมในทุกดา้นสาํหรับการเปลียนแปลงการดูแลทีมีคุณภาพ 

Community Resources:แหล่งประโยชน์ของชุมชนและนโยบาย 

 - สาํหรับผูป่้วย มีญาติ และ ผูดู้แลหลกั/ผูดู้แลรอง  
- สาํหรับชุมชน ทีมีความพร้อมและใหก้ารสนบัสนุนดูแล : อบต./เทศบาล /
ชมรม/องคก์รเอกชน/จิตอาสา/อสม./นกับวช เป็นตน้ 

Clinical Information Systems : ระบบข้อมูลและข่าวสารในเรืองสุขภาพ 

- การลงทะเบียนผูป่้วย Home ward ของ รพ./สอ.  
 - การใชข้อ้มูลข่าวสารสาํหรับการจดัการการดูแล  
- การสะทอ้นกลบัของขอ้มูลการปฏิบติังาน ใหก้บัผูเ้กียวขอ้ง 

ผู้ป่วยและญาติทีได้รับข้อมูล รับรู้
และมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 

ทีมดูแลทีได้รับการเตรียมพร้อม 
และทํางานเชิงรุก ในการสนับสนุน 

ผู้ป่วย และครอบครัว 

ผลลพัธ์ 

- คะแนน ADL ผู้ป่วย Stroke มีคะแนนทีดขีนึ 

- ระดบัคะแนน Quality of Life ผู้ป่วย Stroke ดขีนึ 

- ความพึงพอใจ ในบริการพยาบาลเยยีมบ้านของ ผู้ป่วย Stroke ดขีนึ 

ปฏสัิมพนัธ์ทมีปีระสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 
1. พยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุข สามารถนาํรูปแบบการจดัการรายกรณี ไปใชใ้นการใหบ้ริการแก่ผูป่้วย

โรคหลอดเลือดสมองในชุมชนเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูป่้วย 
2. หน่วยงานทีเกียวขอ้งควรให้การสนบัสนุนให้พยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุข ไดมี้ความเขา้ใจในการนาํ

การจดัการรายกรณี และรูปแบบการดูแลผูป่้วยโรคเรือรัง ไปใช้ในการให้บริการแก่ผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมองในชุมชน 

3. ควรทาํการศึกษาผลการดูแลต่อเนืองดว้ยการจดัการรายกรณีในโรคเรือรังอืน เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิต
สูง โรคหลอดเลือดหวัใจ โรคปอดอุดกนัเรือรัง 
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การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตดัมะเร็งปากมดลูกทไีด้รับการรักษาต่อด้วยรังสี : กรณศึีกษา 
Nursing Care of Cervical Cancer Operated Patient with the Radiation Treatment :  

A Case Study 
 

          วไิล  ชืนจิตร์, ป.พ.ส.* 

 

Abstract 

 Cervical cancer is the most found cancer among the five cancer related illnesses usually found in Thais.     

It occurs through the abnormal change of cells around cervical leading to an uncontrollable cell division.             

The objective of this work is to study the results of the operation of cervical cancer and the subsequent radiation 

treatment. The patient, 28 ages, had the presenting symptom, which was the bleeding out of cervical one day before 

going to the hospital. After medical investigation, the results showed that the patient had the cervical cancer 

squamous cell CA type. The patient was operated by radical hysterectomy with pelvic node dissection (RHND). 

After getting operated, the possibility of hypovolemic shock, occurs through the bleeding inside the pelvic,         

was also determined by recording the vital signs, O2 saturation every 1 hour and observing the surgical wound at 

the abdominal surface and the bleeding out of the vagina as well. The sleeping position of the patient was          

fowler’s position. The patient was getting medically healed according to the treatment plan of the doctor.                  

The treatment results revealed that the patient had no hypovolemic shock after the medical evaluation of nursing 

care giving to the patient, and also no complications after the medical assessment after the radiation treatment. 
 

Keywords : radical hysterectomy with pelvic node dissection (RHND), Radiation treatment 

* พยาบาลชาํนาญการ  กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ ์
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บทคัดย่อ 

มะเร็งปากมดลูก  เป็นมะเร็งทีพบมากเป็นอนัดบั 1 ในบรรดามะเร็ง 5 อนัดบัแรกของคนไทย  เกิดจากการ
เปลียนแปลงทีผดิปกติของเซลลบ์ริเวณปากมดลูก มีการแบ่งตวัของเซลล์มากจนไม่สามารถควบคุมได ้วตัถุประสงค์
เพือศึกษาถึงผลการรักษาดว้ยการผ่าตดัมะเร็งปากมดลูกและต่อดว้ยรังสี ผูป่้วยหญิงไทย  อายุ 28 ปี  มาดว้ยอาการ
สําคญั คือ 1 วนัก่อนมาโรงพยาบาล ผูป่้วยมีเลือดออกจากช่องคลอดมาก  ตรวจพบเป็นมะเร็งปากมดลูก ชนิด 
Squamous cell CA  ผูป่้วยไดรั้บการผา่ตดัมะเร็งปากมดลูกแบบถอนรากถอนโคน (RHND)  มีโอกาสเสียงต่อภาวะ 
Hypovolemic shock จากการตกเลือดภายในอุง้เชิงกรานหลงัผ่าตดั ได้ประเมินและบนัทึกเกียวกบัสัญญาณชีพ          
O2 saturation ทุก 1 ชวัโมง  แผลผ่าตดับริเวณหน้าทอ้งและเลือดทีออกจากช่องคลอด จดัให้ผูป่้วยนอน Fowler’s 

position  ดูแลใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย ์ผลลพัธ์ของการดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั ไม่มีอาการ
ของภาวะ  hypovolemic shock  จากการประเมินผลการพยาบาลทีให้ผูป่้วย  และติดตามประเมินผลหลงัการรักษา     
ดว้ยรังสี  ไม่พบภาวะแทรกซอ้นต่างๆ  
คําสําคัญ :  มะเร็งปากมดลูก  การผา่ตดัแบบถอนรากถอนโคน (RHND)  การรักษาต่อดว้ยรังสี 
 

บทนํา 
มะเร็งปากมดลูก  เป็นมะเร็งทีพบมากเป็นอนัดบั 1 ในบรรดามะเร็ง 5 อนัดบัแรกของคนไทย  มะเร็งปาก

มดลูก  เป็นโรคอนัเกิดจากการเปลียนแปลงทีผิดปกติของเซลล์บริเวณปากมดลูก  มีการแบ่งตวัของเซลล์มากจน ไม่
สามารถควบคุมได ้ สาเหตุและปัจจยัเสียงทีสาํคญัของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ไดแ้ก่  สตรีทีมีอายุตงัแต่  40  ปีขึนไป 
การมีเพศสัมพนัธ์ครังแรกตงัแต่อายนุอ้ยกวา่ 17 ปี 1  คู่นอนเคยมีภรรยาเป็นมะเร็งปากมดลูก ไม่ไดส้วมถุงยางอนามยั
ป้องกนัหรือมีเพศสัมพนัธ์  ขณะมีระดูมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่นอนทีชอบเทียวหญิงบริการ  นอกจากนีฐานะ  การศึกษา   
สูบบุหรี  รับประทานยาเม็ดคุมกาํเนิดภายในระยะเวลา 5 ปี  จะเพิมความเสียงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก 1 เท่า2 
อาการและอาการแสดง มกัไม่พบในระยะก่อนลุกลาม เนืองจากพยาธิสภาพทีเกิดขึนยงัไม่รุนแรงมีขนาดเล็ก ยงัไม่มี
การติดเชือหรือมีเส้นเลือดมาหล่อเลียงมาก  อาจมีตกขาวเป็นมูกใส  ระยะเริมตน้อาจมาดว้ยอาการมีเลือดออกผิดปกติ
ทางช่องคลอดเป็นหยดๆในขณะหรือหลงัร่วมเพศ สาํหรับผูป่้วยมะเร็งปากมดลูกในระยะลุกลาม อาจจะมาดว้ยอาการ
เลือดออกมากทางช่องคลอด มีกลินเหมน็ อาการปวด มกัจะเกิดในระยะทา้ยทีโรคเป็นมากและลุกลามไปไกล3 

 การวินิจฉัยโรค  ใช้การซักประวติัเกียวกับอาการนาํมาพบแพทย์  ได้แก่  ตกขาว มีจาํนวนมากผิดปกติ
ลกัษณะเป็นหนอง มีกลินเหม็น เลือดออกเมือสัมผสั หรือหลงัมีเพศสัมพนัธ์ อาการเจ็บปวด การตรวจร่างกายว่ามี
ต่อมนาํเหลืองบริเวณใดทีโตกว่าปกติ โดยเฉพาะ supraclavicular node มีตบัและมา้มโตหรือไม่  4  การตรวจ             
Pap smear  เป็นวิธีทีดีทีสุดในการตรวจคดักรองหามะเร็งปากมดลูกระยะเริมตน้  เพราะเป็นการตรวจทีทาํไดง่้าย 
สะดวกไม่เจ็บปวด  และเสียค่าใช้จ่ายน้อย  โดยอาศยัดูการเปลียนแปลงของ mucous และ cytoplasma มีโอกาส
ผดิพลาดนอ้ย5 การรักษา ขึนอยูก่บัความรุนแรงของโรค คือ ระยะเริมแรก (treatment of CIN)  สิงทีตอ้งนาํมาพิจารณา
ในการรักษาดว้ย  คือ อายุของผูป่้วย ความตอ้งการตงัครรภอี์กในอนาคต  ความรุนแรงของโรค  สภาพร่างกาย  และ
จิตใจของผูป่้วย  ความสามารถในการมาตรวจติดตามผล  การรักษามะเร็งปากมดลูกในระยะลุกลาม  ไดแ้ก่  การผา่ตดั 
การรักษาดว้ยรังรังสี การรักษาดว้ยเคมีบาํบดั การรักษาโดยใชห้ลายวิธีร่วมกนั เป็นตน้6   การพยาบาลผูป่้วยทีไดรั้บ
การผ่าตดัมะเร็งปากมดลูกทีได้รับการรักษาต่อด้วยรังสี ได้มีการประเมินผูป่้วยก่อนผ่าตดัโดยซักประวติัเกียวกบั
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ประวติัเบืองตน้  ประวติัอืนๆทีจะมีผลต่อการผ่าตดั  การพยาบาลผูป่้วยก่อนผ่าตดั โดยการเตรียมความพร้อมของ
ผูป่้วยทงัดา้นร่างกายและจิตใจ  รวมถึงการเตรียมความพร้อมดา้นเอกสาร  วสัดุอุปกรณ์พิเศษต่างๆทีใชใ้นการผา่ตดั
เพือให้ผูป่้วยไดรั้บการผ่าตดัตามแผน  การพยาบาลหลงัผ่าตดั ป้องกนัภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดั  เช่น  ภาวะช็อก  
การติดเชือแผลผ่าตดั ปอดแฟบ  ปอดอกัเสบ การติดเชือของทางเดินปัสสาวะ เป็นตน้7  ส่งเสริมการหายของแผล
ผ่าตดั  และช่วยให้ผูป่้วยกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว  แพทยส่์งต่อผูป่้วยไปรับการรักษาต่อด้วยรังสีทีโรงพยาบาล         
ศูนยม์ะเร็งลพบุรีไดใ้ห้ความรู้เกียวกบัการดูแล  และแนะนาํการรักษาความสะอาดและสุขภาพทวัไปของร่างกายให้
พร้อมทีจะรับรังสี  พร้อมทังการเตรียมทางด้านจิตใจเพือลดความวิตกกังวล  ผู ้ป่วยให้ความร่วมมือในการ
รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี  ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของแพทยแ์ละพยาบาล  พร้อมทงัมาตามนดัทุกครังหลงัจากไดรั้บ  
การรักษาดว้ยการผา่ตดัและรังสี  ทาํใหท้ราบผลการรักษาอยา่งต่อเนือง  จึงมีความสนใจทีจะศึกษา  
 

กรณศึีกษา 
 ผูป่้วยหญิงไทย  อาย ุ 28  ปี  ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชนดว้ยอาการเลือดออกจากช่องคลอดมากผิดปกติ 
แพทยรั์บไวที้หอผูป่้วยนรีเวช  ความดนัโลหิต 110/80 มิลลิเมตรปรอท  ชีพจร 98 ครังต่อนาที หายใจ 20 ครัง/นาที 
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  MEWS Score 1 คะแนน  ผูป่้วยมีประวติัการตงัครรภม์า 2 ครัง คลอดปกติ ไม่มีแทง้     
จากการตรวจร่างกาย  และการตรวจชินเนือ  พบว่า  เป็นมะเร็งปากมดลูกชนิด Squamous cell CA ตอ้งรักษาดว้ย    
การผา่ตดัมะเร็งปากมดลูกแบบถอนรากถอนโคน(RHND)  และต่อดว้ยรังสีรักษา  ดงันนัการพยาบาลผูป่้วยก่อน  และ
หลงัผ่าตดัเป็นหน้าทีสําคญัของพยาบาล  การเตรียมความพร้อมให้แก่ผูป่้วยตงัแต่มีแผนรับผูป่้วยนอนโรงพยาบาล
เพือผา่ตดัจะช่วยใหผู้ป่้วยมีความพร้อมทงัทางร่างกายและจิตใจต่อการผา่ตดัทีจะเกิดขึน รวมถึงสามารถปฏิบติัตวัได้
ถูกตอ้งทงัในระยะก่อนและหลงัผา่ตดั ส่งผลให้มีผลลพัธ์หลงัผา่ตดัดี ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และช่วยให้ผูป่้วยกลบั
ฟืนสภาพเดิมไดโ้ดยเร็ว ก่อนไปรักษาต่อดว้ยรังสีทีโรงพยาบาลศูนยม์ะเร็งลพบุรี ไดใ้ห้คาํแนะนาํเกียวกบัการปฏิบติั
ตนทงัดา้นร่างกายและจิตใจ เพือลดความวติกกงัวลของผูป่้วย รวมผูป่้วยนอนโรงพยาบาล 12 วนั  
 

ปัญหาและการพยาบาล 

ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลท ี1  เสียงต่อการเกิดภาวะ hypovolemic shock เนืองจากการผา่ตดั 

ข้อมูลสนับสนุน 

 1. ผูป่้วยไดรั้บการผา่ตดัมะเร็งปากมดลูกแบบถอนรากถอนโคน (RHND) การผา่ตดันีมีการตดัเลาะเนือเยือ
ต่างๆในอุง้เชิงกรานออกมาก การผา่ตดัใชเ้วลาประมาณ 3-5 ชวัโมง 

 2. การตกเลือดเกิดขึนได ้2 ระยะ คือ การตกเลือดในขณะผา่ตดัและการตกเลือดหลงัผา่ตดัพบไดน้อ้ย 

 3. ในขณะผา่ตดัจะมีการตรวจหาหลอดเลือดอยูแ่ลว้ ยกเวน้วา่ห้ามเลือดไม่ดีก่อนผา่ตดัเสร็จหรือห้ามเลือดที
ออกหลายจุดไม่ได ้ทาํใหเ้กิดการเสียนาํและเลือด  เกิดภาวะ shock ได ้
วตัถุประสงค์ของการพยาบาล เพือป้องกนัการเกิดภาวะ hypovolemic shock 

เกณฑ์การประเมินผล 

 1. สัญญาณชีพปกติ (BP 110/70 mmHg,  P 98 /min , R 20 / min, T 37 o C) 
 2. ไม่พบอาการเขียว 
 3. ค่าความอิมตวัของออกซิเจนในเลือดแดงร้อยละ 90-100 
 4. คลืนไฟฟ้าหวัใจปกติ 
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กจิกรรมการพยาบาล 

 1. ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ shock  ได้แก่  อาการซีด  ทอ้งอืดจากเลือดออกในช่องทอ้ง       
ชีพจรเบาเร็ว  กระสับกระส่าย  ตวัเยน็ เหงือออก  เป็นตน้ 

 2. ตรวจนับชีพจรและความดันโลหิตทุก 15 นาที เป็นเวลา 2 ชัวโมง ทุก 30 นาทีภายใน 4 ชัวโมง ทุก             
1 ชวัโมง  ภายใน 8 ชวัโมง และทุก 2  ชวัโมงภายใน 12 ชวัโมง หลงัจากนนัควรวดัทุก 4 ชวัโมง  ตลอดระยะเวลาที
อยูโ่รงพยาบาล 

 3. ต่อท่อระบายเขา้กบัเครือง suction ต่อลงขวด  สังเกต  discharge ทีออกมา และจดบนัทึกไว ้

 4.สังเกตเลือดทีออกจากแผล  จากช่องคลอด และจดบนัทึกปริมาณนาํเหลืองและเลือดจากท่อระบาย 

 5. จดบนัทึกจาํนวนปัสสาวะทุก 1  ชวัโมง  ภายใน 8 ชวัโมง และบนัทึกต่อไปตามสภาวะของผูป่้วย 

 6. ประเมินอาการแสดงของภาวะขาดนาํ ไดแ้ก่  ปากแหง้  ผวิแหง้ ความตึงตวัของผวิไม่ดี 

 7. สังเกตภาวะซีดจากผวิหนงั เล็บ และเปลือกตา 

 8. ตรวจดูค่าฮีมาโตคริท  และบนัทึกตามระยะทีวางแผนไว  ้  ถ้าพบว่า  ค่าฮีมาโตคริทลดตาํลงมากกว่า           
ร้อยละ 20  ตอ้งรายงานแพทยท์นัที 

 9. ในขณะทีผูป่้วยไม่สามารถไดอ้าหารทางปาก  ควรดูแลให้ได้รับสารนาํทางหลอดเลือดดาํให้ครบถ้วน   
และเพียงพออยา่งนอ้ยวนัละ 3,000 มิลลิลิตร 

การประเมินผล 

 1. ผูป่้วยรู้สึกตวัดี สัญญาณชีพปกติ ไม่มีอาการซีด 

 2. ไม่มีอาการตกเลือด ขณะผา่ตดัเสียเลือด 300 ซีซี 

ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลท ี2 มีโอกาสเกิดการติดเชือในอุง้เชิงกรานและแผลผา่ตดั 

ข้อมูลสนับสนุน 

 1. ปัญหาทีเกิดกบับาดแผลของการผา่ตดัในผูป่้วยโรคมะเร็งจะพบไดว้า่อาจเกิดความผิดปกติไดม้ากเนืองจาก
ภาวะของโรคร่วมกบัภาวะทุพโภชนาในการเป็นโรคและการรักษา 
 2. ขบวนการเกิดเนือเยือใหม่เพือซ่อมแซมการสูญเสียจากการผา่ตดัจะเป็นไปไดช้า้และเสียงต่อ
ภาวะแทรกซอ้นได ้

วตัถุประสงค์ของการพยาบาล  เพอืป้องกนัการติดเชือในอุง้เชิงกรานและแผลผา่ตดั 

เกณฑ์การประเมินผล 

 1. ผูป่้วยไม่มีอาการไขสู้ง 

 2. ไม่มีการติดเชือในอุง้เชิงกรานและแผลผา่ตดั เนืองจากไม่อาการบวม แดง หรือมี discharge ไหล 
กจิกรรมการพยาบาล 

 1. ป้องกนัการอุดตนัของ  retroperitoneal tube  drain โดยการ 

  1.1 ตรวจดูใหเ้ครืองดูดสุญญากาศทาํงานอยา่งสมาํเสมอ 

  1.2 ใชนิ้วรีดท่อระบาย ทุก 2 ชวัโมง และดูแลอยา่ใหส้ายหกัพบั 

  1.3 จดบนัทึกปริมาณนาํเหลืองและเลือดอยา่งสมาํเสมอและถูกตอ้งทุก 8 ชวัโมง 

 2. จดัใหน้อนท่า semi fowler เพือป้องกนั pelvic congestion 
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 3. หลีกเลียงการจบัตอ้งบริเวณแผลผา่ตดั  ระวงัไม่ใหแ้ผลเปียกนาํ 
 4. ตรวจสอบบริเวณแผลวา่มี discharge หรือ หนอง สี และปริมาณพร้อมทงับนัทึกทุกครัง 

 5. สังเกตลกัษณะของแผลวา่มีอาการอกัเสบ บวม แดง เจ็บปวดหรือไม่ 
 6. ทาํความสะอาดแผลผา่ตดัตามแผนการรักษา และทาํความสะอาดแผลทีท่อระบายทุกวนัดว้ย  
                  aseptic technique 

 7. จดบนัทึกอุณหภูมิร่างกายทุก  4 ชวัโมง เพือประเมินภาวะการติดเชือ 

 8. ส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ เช่น การเจาะเลือด ไปเพาะเชือ เป็นตน้ 

 9. ใหย้าปฏิชีวนะตามแผนการรักษา 
การประเมินผล 

 1. ผูป่้วยไม่มีไข ้แผลผา่ตดัแหง้ดี  ไม่มี discharge ไหล 

 2. ไม่มีการอุดตนัของ  retroperitoneal  tube  drain   
ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลท ี3  ผูป่้วยวติกกงัวลทีตอ้งไปรับการรักษาดว้ยรังสี 

ข้อมูลสนับสนุน 

 1. ผูป่้วยแสดงสีหนา้หวาดกลวั 

 2. ผูป่้วยเป็นมะเร็งปากมดลูกไดรั้บการรักษาดว้ยการผา่ตดั 

 3. แพทยมี์แผนทีจะใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาต่อดว้ยรังสี 

วตัถุประสงค์ของการพยาบาล  เพือป้องกนัการแพร่กระจายของมะเร็งไปยงัอวยัวะอืนๆ 

เกณฑ์การประเมินผล 

 1. ผูป่้วยเขา้ใจเกียวกบัการเตรียมตวัก่อนไปรับการรักษาดว้ยรังสี  
 2. ไม่มีการแพร่กระจายเชือไปยงัอวยัวะอืนๆ 

กจิกรรมการพยาบาล 

 1. แนะนาํผูป่้วยเกียวกบัการเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนไปรักษาต่อดว้ยรังสี โดยการทาํความสะอาด  และ
ดูแลสุขภาพทวัไป ไดแ้ก่  ภาวะซีด ความตา้นทานของร่างกายดี  ไม่มีโรคแทรกซ้อนอืนๆ ไม่มีการติดเชือของร่างกาย  
บริเวณทีฉายรังสีไม่มีแผล เป็นตน้  
 2. เตรียมผล  Chest x-ray , EKG, CT, Lab ให้กบัผูป่้วยไปให้แพทยที์โรงพยาบาลศูนยม์ะเร็งลพบุรี  พร้อม
แนะนาํใหผู้ป่้วยนาํผลมาคืนทีโรงพยาบาลเดิมดว้ย 

 3. แนะนาํเรืองโรคและการรักษาให้ผูป่้วยทราบ   และการปฏิบติัตนทีถูกตอ้งตามแนวทางการรักษาของ
แพทย  ์เกียวกบัการประเมินสุขภาพและการดูแลรักษา  ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพือป้องกนัภาวะแทรกซ้อนจาก       
การรักษา  เช่น  การใหค้วามรู้  และคาํแนะนาํเกียวกบัการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เป็นตน้ 

การประเมินผล 

 1. ผูป่้วยเขา้ใจ และสามารถตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

 2. ผูป่้วยใหค้วามร่วมมือในการรักษาต่อดว้ยรังสี 

 3. ผูป่้วยลดความวติกกงัวลลง 
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สรุป 

 สาเหตุทีแทจ้ริงของมะเร็งปากมดลูกยงัไม่ทราบแน่นอน  จากรายงานการศึกษาเกียวกบัอุบติัการณ์  และ
สาเหตุทีเกียวขอ้งกบัการเกิดมะเร็งปากมดลูก  มีพฤติกรรมทางระบาดวทิยาคลา้ยกบัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ผูป่้วย
กรณีศึกษามีความเสียงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก  ผูป่้วยมีบุตร 2 คน คลอดปกติ ไม่เคยทาํ Pap smear เลย  ตงัแต่
คลอดบุตรทาํใหมี้โอกาสเกิดรอยโรคก่อนการเกิดมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม (CIN) ในปัจจุบนัสามารถวินิจฉยัโรค
ในระยะเริมแรกไดอ้ย่างรวดเร็ว  การักษา  คือ  การผ่าตดั  พยาบาลจึงควรมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการดาํเนิน     
ของโรค  ขนัตอนการตรวจวินิจฉัย  การรักษาในระยะต่างๆ ตลอดจนการพยาบาลก่อนและหลังผ่าตดั  เพือลด
อนัตราย  และภาวะแทรกซอ้นทีอาจทาํใหผู้ป่้วยเสียชีวติ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 การพยาบาลผูป่้วยผา่ตดัมะเร็งปากมดลูก  เป็นการทาํงานทีตอ้งประสานงานกบับุคลากรหลายฝ่าย  ไม่วา่จะ
เป็นทีมแพทยห์รือวสิัญญีแพทย ์เจา้หนา้ทีจากห้องปฏิบติัการต่างๆ  ธนาคารเลือด ห้องผา่ตดั หน่วยพกัฟืนหลงัผา่ตดั 
หอผูป่้วย และอืนๆ  นอกจากนียงัตอ้งใหก้ารพยาบาลอยา่งต่อเนืองและมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ ตงัแต่ก่อนผา่ตดั
จนกระทงัหลงัผ่าตดัและเมือจาํหน่ายผูป่้วยกลบับา้น ทงันีเพือความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นหลกั หากพยาบาลมี
ความรู้ความเขา้ใจการพยาบาลผูป่้วยทงัก่อนและหลงัผา่ตดัเป็นอย่างดี จะช่วยลดอนัตรายและภาวะแทรกซ้อนจาก
การผา่ตดัไดม้าก ผูป่้วยเองก็มีความมนัใจ รู้สึกปลอดภยั และมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน จนสามารถกลบัไปดาํรงชีวิตได้
ตามปกติ 
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ

  วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร จัดทําขึ้นเพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการ และเปนเวทีเสนอผลงานทาง

วิชาการ  และงานวิจัย มีความยินดีรับเรื่องทางวิชาการ และสารคดีเกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุข ผูประสงคจะ

สงตนฉบับเพ่ือตีพิมพในวารสารควรจะเตรียมตนฉบับตามคําแนะนําอยางจริงทั้งนี้ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วใน

การลงพมิพซึง่จะเปนประโยชนสาํหรบัเตรยีมบทความ เพ่ือลงพมิพวารสารทีม่ชีือ่เสยีงอืน่ๆ ดวยประเภทของบทความ

การเตรียมและสงตนฉบับ

1. ประเภทบทความ

  นิพนธตนฉบับ (original article)
  เปนรายงานผลการศึกษา คนควา วิจัยที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพ และ/หรือการพัฒนาระบบสาธารณสุข ควรประกอบ

ดวยลาํดบัเนือ้เรือ่งดงัตอไปนี ้ชือ่เรือ่ง ชือ่ผูนพินธ บทคัดยอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ คาํสาํคญั บทนาํ วธิกีารศกึษา 

ผลการศึกษา วิจารณ ขอยุติ กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอางอิง ความยาวของเรื่องไมควรเกิน 10 หนาพิมพ

  บทความทบทวนวิชาการ (review article)

  เปนบทความที่ทบทวนหรือรวบรวมความรูเรื่องใดเรื่องหนี่งจากวารสารหรือหนังสือตางๆ ทั้งในและ

ตางประเทศประกอบดวย บทนาํ วธิกีารสบืคนขอมลู เนือ้หาทีท่บทวน บทวจิารณ และเอกสารอางองิ อาจมคีวามเหน็

ของผูรวบรวมเพิ่มเติมดวยก็ได  ความยาวของเรื่องไมควรเกิน 10 หนาพิมพ

  บทความพิเศษ (special article)

เปนบทความประเภทกึง่บทปฏทิศันกบับทความ ฟนวชิาท่ีไมสมบูรณพอทีจ่ะบรรจเุขาเปนบทความชนดิใดชนดิหนึง่ 

หรือเปนบทความแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวโยงกับเหตุการณปจจุบันที่อยูในความสนใจของมวลชนเปนพิเศษ

  บทปกิณกะ (miscellany)

  เปนบทความขนาดเล็กที่เนื้อหาอาจเขาขายหรือไมเขาขายบทความตางๆ ที่กลาวมาขางตน เชน บทปริทัศน 

รายงานผลการศึกษาโดยสังเขป หรือรายงานเบื้องตนก็ได

  จดหมายถึงบรรณาธิการ (letter to the editor) หรือจดหมายโตตอบ (correspondence)

  เปนเวทใีชตดิตอตอบโตระหวางนกัวชิาการผูอานกบัเจาของบทความท่ีตพีมิพในวารสารในกรณีผูอานมขีอคดิ

เห็นแตกตาง ตองการชี้ใหเห็นความไมสมบูรณหรือขอผิดพลาดของรายงาน และบางคร้ังบรรณาธิการอาจวิพากษ
สนับสนุนหรือโตแยง

2. การเตรียมตนฉบับ

 2.1 ชื่อเรื่อง (tittle)

  ประกอบดวย
  2.1.1 ชื่อเร่ือง ควรส้ัน กะทัดรัด และส่ือเปาหมายหลักของการศึกษา ไมใชคํายอ ความยาวไมควรเกิน 

100 ตัวอักษร หรือ  20 คํา พรอมชองไฟ ถาชื่อยาวมากตัดเปนช่ือเรื่องรอง (subtitle) ชื่อเรื่องตองมีภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ไมตองใสวลีที่ไมจําเปน เชน “การศึกษา..” หรอื “การสังเกต..”
  2.1.2 ชื่อผูนิพนธใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไมใชคํายอ)

  2.1.3 หนวยงานหรือสถาบันที่ผูนิพนธทํางาน

  2.1.4 ชื่อและที่อยูของผูนิพนธ ที่ใชติดตอเกี่ยวกับตนฉบับและบทความท่ีตีพิมพแลว

  2.1.5 แหลงทุนสนับสนุนการศึกษา
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 2.2 บทคัดยอ (abstract)

  เปนเนือ้ความยอตามลาํดบัโครงสรางของบทความ ไดแก บทนาํ วสัดแุละวธิกีารศกึษาผลการศกึษาและวจิารณ

ไมเกิน 250 คํา หรือ 15 บรรทัด ใชภาษารัดกุมเปนประโยคสมบูรณมีความหมายในตัวเองไมตองหาความหมายตอ 

ตองเปนประโยคอดีต (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ไมควรมีคํายอ ตองเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  บทคัดยอภาษาไทยของบทความภาษาอังกฤษใหใส ชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธเปนภาษาไทยไวเหนือเนื้อความยอ

 2.3 คําสําคัญ หรือคําหลัก (key words)

  ใสไวทายบทคัดยอ เปนหวัขอเรือ่งสําหรับทาํดชันเีรือ่ง (subject index) ของปวารสาร (volume) และดัชนเีรือ่ง

สําหรับ Index Medicus โดยใช Medical Subject Headings (MeSH) terms ของ U.S National Library of Medicine 

เปนแนวทางการใหคําสําคัญหรือคําหลัก

 2.4 บทนํา (introduction)

  เปนสวนของบทความที่บอกเหตุผล นําไปสูการศึกษา แตไมตองทบทวนวรรณกรรม มากมายที่ไมเกี่ยวกับ

จุดมุงหมายของการศึกษา เปนสวนที่อธิบายใหผูอานรูปญหา ลักษณะ และขนาด เปนการนําไปสูความจําเปนในการ

ศกึษาวิจยัใหไดผลเพ่ือแกปญหาหรือตอบคําถามท่ีตัง้ไว หากมีทฤษฎทีีจ่าํเปนตองใชในการศึกษา อาจวางพ้ืนฐานไวใน

สวนนี้ได และใหรวมวัตถุประสงคของการศึกษาเปนรอยแกวในสวนทายของบทนํา ไมใสผลการศึกษาและสรุป    

 2.5 วิธีดําเนินการวิจัย (Methods) 

  เขียนชี้แจงแยกเปน 2 หัวขอใหญ คือ วัสดุและวิธีการศึกษา

  หัวขอวัสดุใหบอกรายละเอียดของส่ิงนํามาศึกษา อาทิ ผูปวย คนปรกติ สัตว พืช ฯลฯ รวมถึงจํานวนและ

ลักษณะเฉพาะของตัวอยางที่ศึกษา เชน เพศ อายุ นํ้าหนัก ฯลฯ ตองบอกถึงการอนุญาตจากผูที่เขารับการศึกษา และ 

การยอมรับจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการศึกษาสิ่งมีชีวิต ตลอดจนอุปกรณตางๆ ที่ใชในการศึกษา

  หัวขอวิธีการศึกษา เริ่มดวยรูปแบบ แผนการศึกษา (study design, protocol) เชน randomized double blind, 

descriptive หรือ quasi-experiment การสุมตัวอยาง เชน การสุมตัวอยางแบบงาย แบบหลายข้ันตอน เปนตน วิธีหรือ

มาตรการท่ีใชศกึษา (interventions) เชน รปูแบบการศึกษา การรักษา ชนดิและขนาดของยาท่ีใช ถาเปนมาตรการท่ีรูจกั

ทั่วไปใหระบุในเอกสารอางอิงถาเปนวิธีใหม อธิบายใหผูอานเขาใจแลวนําไปใชตอได ใหระบุเครื่องมือ/อุปกรณ และ
หลักการที่ใชในการศึกษาเชิงคุณภาพ/ปริมาณใหชัดเจน และกระชับ เชน แบบสอบถาม การทดสอบความเชื่อถือ 

วิธีการเก็บขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช 

 2.6 ผลการวิจัย (results)

  แจงผลทีพ่บตามลาํดบัหัวขอของแผนการศกึษาอยางชดัเจน ดไูดงาย ถาผลไมซบัซอนไมมตีวัเลขมากบรรยาย
เปนรอยแกว แตถาตวัเลขมาก ตวัแปรมากควรใชตาราง หรอืแผนภมูโิดยไมตองอธบิายตวัเลขในตารางซํา้อีกในเนือ้เรือ่ง 

ยกเวนขอมูลสําคัญๆ อยางจํากัด แปลความหมายของผลที่คนพบหรือวิเคราะหและสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐาน
ที่วางไว

 2.7 อภิปรายผล (discussion)

  เร่ิมดวยการวิจารณผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย หรือแตกตางไปจากผลงานท่ีมี

ผูรายงานไวกอนหรอืไม อยางไร เพราะเหตุใดจงึเปนเชนนัน้ วจิารณผลทีไ่มตรงตามท่ีคาดหวังอยางไมปดบงั อาจแสดง

ความคดิเหน็เบือ้งตนตามประการณหรอืขอมลูทีต่นมเีพือ่อธบิายสวนทีโ่ดดเดนแตกตางเปนพเิศษได แลวจบบทความ
ดวยขอยุติ 

 2.8 สรุป (conclusion) 

  ผลที่ไดตรงกับวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม ใหขอเสนอแนะท่ีนําผลการวิจัยไปใชประโยชนหรือใหประเด็น

คําถามการวิจัยตอขอยุติอาจใสใวในหัวขอเดียวกันกับวิจารณก็ได
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 2.9 ตาราง ภาพ และแผนภูมิ   

ควรสอดแทรกตารางไวในเนื้อเรื่อง ใสคําวา ตาราง 1 

 2.10 กิตติกรรมประกาศ (acknowledgments)

  มเีพยีงยอหนาเดยีว แจงใหทราบวามกีารชวยเหลือท่ีสาํคญัจากท่ีใดบาง เชน ผูบรหิาร ผูชวยเหลือทางเทคนิค

บางอยาง และผูสนับสนุนทุนการวิจัยเทาที่จําเปน แตการใสชื่อคนชวยมากๆ ทําใหบทความดอยความภูมิฐานเพราะ

ผูอานจะอนุมานวางานสวนใหญมีคนชวยทั้งหมด 

 2.11 เอกสารอางอิง (references)

  เขียนอางอิงแบบระบบแวนคูเวอร (Vancouver style)  ดูในหัวขอการเขียนเอกสารอางอิง

3. การเขียนเอกสารอางอิง

  การอางอิงเอกสารใชระบบแวนคูเวอร (Vancouver style) โดยใสตัวเลขในวงเล็บหลังขอความหรือหลังชื่อ

บคุคลเจาของขอความทีอ่างถึง โดยใชหมายเลข 1 สาํหรับเอกสารอางองิอนัดบัแรก และเรยีงตอไปตามลาํดบั ถาตองการ    

อางอิงซ้ําใหใชหมายเลขเดิม หามใชคํายอในเอกสารอางอิงยกเวนชื่อตนและช่ือวารสาร บทความท่ีบรรณาธิการ
รับตีพิมพแลวแตยังไมเผยแพร ใหระบุ “กําลังพิมพ” บทความที่ไมไดตีพิมพใหแจง “ ไมไดตีพิมพ ” หลีกเลี่ยง “ ติดตอสวนตัว ” 

มาใชอางอิง เวนแตมีขอมูลสําคัญมากที่หาไมไดทั่วๆ ไปใหระบุชื่อ และวันที่ติดตอในวงเล็บทายชื่อเรื่องที่อางอิง

  ชื่อวารสารในการอางอิง ใหใชชื่อยอตามรูปแบบของ U.S. Nation Library of Medicine ที่ตีพิมพใน 

Index Medicus ทุกป หรือในเว็บไซต http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/liji.html 

  การเขียนเอกสารอางอิงในวารสารวิชาการมีหลัก เกณฑ ดังนี้

 3.1 วารสารวิชาการ

  ลําดับที่. ชื่อผูนพินธ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารปที่พิมพ ; ปที่ : หนาแรก - หนาสุดทาย.

  วารสารภาษาไทย ชือ่ผูนพินธใหใชชือ่เตม็ทัง้ชือ่และชือ่สกลุ ชือ่วารสารเปนช่ือเตม็ ปทีพ่มิพเปนปพทุธศกัราช  

วารสารภาษาองักฤษใชชือ่สกลุกอน ตามดวยอกัษรยอตวัหนาตวัเดยีวของชือ่ตวัและชือ่รอง ถามผีูนพินธมากกวา 6 คน 
ใหใสชื่อเพียง 6 คนแรก แลวตามดวย et al. (วารสารภาษาอังกฤษ) หรือและคณะ (วารสารภาษาไทย) ชื่อวารสารใชชื่อยอ

ตามแบบของ Index Medicus หรือตามแบบที่ใชในวารสารนั้นๆ เลขหนาสุดทายใสเฉพาะเลขทาย ตามตัวอยางดังนี้   

  3.1.1 เอกสารจากวารสารวิชาการ

 1. วทิยา สวสัดวิฒุพิงศ, พชัร ีเงนิตรา, ปราณ ีมหาศกัดิพ์นัธ, ฉววีรรณ เชาวกรีตพิงศ, ยวุด ีตาทพิย.การสํารวจความ

ครอบคลุมและการใชบริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในสตรี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ป 2550. วารสารวิชาการ 
สาธารณสุข 2551 ;  7 :  20-6.

 2. Russell FD, Coppell  AL, Davenport AP. In Vitro eyzy- matic processing of Radiolabelled big ET-1 in human 

kidney as a food ingredient.  Biochem Pharnacol  ; 1998 ; 55 : 697-701.
  3.1.2 องคกรเปนผูนิพนธ

 1. คณะผูเช่ียวชาญจากสมาคมอุรเวชแหงประเทศไทย เกณฑการวินิจฉัยและแนวทางการประเมินการสูญเสีย 

สมรรถภาพทางกายของโรคระบบการหายใจเนื่องจากการประกอบอาชีพ. แพทยสภาสาร 2538 ; 24 : 190-204.

  3.1.3 ไมมีชื่อผูนิพนธ 

 1. Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial). BMJ 1981 ;  283 : 628.
  3.1.4 บทความในฉบับแทรก

 1. วิชัย ตันไพจิตร. สิ่งแวดลอม โภชนาการกับสุขภาพ ใน : สมชัย บวรกิตติ, จอหน พี ลอฟทัส บรรณาธิการ.  
เวชศาสตร-สิ่งแวดลอม.  สารศิริราช  2539 ; 48 (ฉบับผนวก) : 153-61.
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  วิธีการเขียนฉบับแทรก

 1. Environ Health Perspect  1994 ; 102  Suppl 1 : 275-82.

 2. Semin Oncol  1996 : 23 (1 Suppl 2) : 89-97.

 3. Ann clin Biochem 1995 ; 32 (pt 3) : 303-6.

 4. N Z Med J 1994 ; 107(986 pt 1) : 377-8

 5. Clin Orthop 1995 ; (320) : 110-4.

 6. Curr opin Gen Surg 1993 : 325-33.

  3.1.5 ระบุประเภทของบทความ

 1. บุญเรือง นิยมพร, ดํารง เพ็ชรพลาย, นันทวัน พรหมผลิน, ทวี บุญโชติ, สมชัย บวรกิตติ, ประหยัด ทัศนาภรณ. 

แอลกอ - ฮอลกับอุบัติเหตุบนทองถนน (บทบรรณาธิการ).  สารศิริราช 2539 ; 48 :616-20.

 2. Enzenseberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson‘s disease (letter).  Lancet 1996 ; 347 :1337.

 3.2 หนังสือ ตํารา หรือรายงาน

  3.2.1 หนังสือหรือตําราผูนิพนธเขียนทั้งเลม

  ลําดับที่.  ชื่อนิพนธ.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ.  เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ ;  ปที่พิมพ.

  - หนังสือแตงโดยผูนิพนธ

 1. ธงชยั สนัตวิงษ. องคการและการบรหิารฉบบัแกไขปรบัปรงุ. พมิพครัง้ท่ี 7. กรุงเทพมหานคร:ไทยวฒันาพาณชิ; 

2535. 

 2. Ringsven MK, Bond D.  Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed.  Albany (NY) : Delmar 

Publishers ; 1996.

  - หนังสือมีบรรณาธิการ

 1. วิชาญ วิทยาศัย,  ประคอง  วิทยาศัย,  บรรณาธิการ.  เวชปฏิบัติในผูปวยติดเช้ือเอดส.  กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิเด็ก ; 2535.

 2. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York : Churchill Livingstone ; 1996.

  3.2.2 บทหนึ่งในหนังสือหรือตํารา

  ลําดับที่.  ชื่อผูนิพนธ. ชื่อเรื่องใน. ใน : ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. เมืองที่พิมพ : 

สํานักพิมพ ;  ปที่พิมพ.  หนา (หนาแรก-หนาสุดทาย).

 1. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย การใหสารนํ้าและเกลือแร. ใน : มนตรี ตูจินดา, วินัย สุวัตถี, อรุณ วงษจิราษฎร, ประอร 

ชวลิตธํารง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ.  กุมารเวชศาสตร.  พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ ;  

2550.  หนา 424-7.
 2. Phillpps SJ. Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM,editors. Hypertension : 

pathophysio- logy, diagnosis, and management.  2nded.  New York : Raven Press ;  1995.   p 465-78.

 3.3 รายงานการประชุม สัมมนา
  ลําดับที่. ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อการประชุม ; วัน เดือน ปประชุม ; สถานที่จัดประชุม.  

เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ ; ปที่พิมพ.

 1. อนุวัฒน ศุภชุติกุล, งามจิตต จันทรสาธิต, บรรณาธิการ. นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ.. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คร้ังท่ี 2  เรื่อง สงเสริมสุขภาพ : บทบาทใหมแหงยุคของทุกคน ; 6-8 

พฤษภาคม  2541 ;  ณ โรงแรมโบเบทาวเวอร.  กรุงเทพมหานคร : ดีไซร ; 2541.

 2. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th  
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Interna- tional congerss of EMG and clinical Neurophysiology ; 1995 Oct 15-19 ; Kyoto, Japan. Amsterdam : 

Elsevier ; 1996.

 3. Bengtsson S, Solheim BG, Enforcement of data protect- tion, privacy and security in medical informa tics.

In:Lun KC, Degoulet P,Piemme TE. Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress 

on Medical Informa- tics ; 1992 Sep 6-10 ; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland ; 1992.  p. 1561-5.

 3.4 รายงานการวิจัย พิมพโดยผูใหทุน

  ลําดับที่.  ชื่อผูนิพนธ.  ชื่อเรื่อง.  เมืองท่ีพิมพ : หนวยงานท่ีพิมพ/แหลงทุน ;  ปที่พิมพ.  เลขท่ีรายงาน.

 1. ศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ,  ศุภสิทธิ์   พรรณนารุโณทัย.  การพัฒนากลไกการจายเงินที่มีประสิทธิภาพ ในระบบ

สาธารณสขุดวยกลุมวนิจิฉัยโรครวม.  กรงุเทพมหานคร : กองโรงพยาบาลภมูภิาค/สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุไทย/

องคการ อนามัยโลก ; 2540.

 2. Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing  facility stays. 

Final report. Dallas (TX) : Dept. of Health and Human Services (US). Offi ce of Evaluation and Inspections ; 1994. 

Report No. : HHSIGOEI69200860.

 3.5 วิทยานิพนธ

  ลําดับที่.  ชื่อผูนิพนธ.  ชื่อเรื่อง (ประเภทปริญญา).  ภาควิชา คณะ.  เมือง : มหาวิทยาลัย ; ปที่ไดปริญญา.

 1. ชยมยั ชาล.ี ตนทนุในการรกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลรฐับาล : ศกึษาเฉพาะกรณตีวัอยาง 4 โรงพยาบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต). ภาควิชาเศรษฐศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย.  

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ;  2530. 

 2. Kaplan SJ. Post-hospital hone health care : the elderly’s access and utillzation (dissertation). St. Louis (MO) : 

Washing - ton Univ. ; 1995.

 3.6 สิ่งพิมพอื่นๆ 

  3.6.1 บทความในหนังสือพิมพ

  ลําดับที่.  ชื่อผูเขียน.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อหนังสือพิมพ วันเดือนปที่พิมพ ;  สวนที่ : เลขหนา (เลขคอลัมน).

 1. เพลิงมรกต.  หมอ.  หนังสือพิมพไทยรัฐ วันที่ 30  สิงหาคม 2539 ;  23.  (คอลัมน 5).

 2. Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 adminissions annually. The 

Washington Post 1996 Jun 21 ;  Sect. A : 3 (col.5).

  3.6.2 กฎหมาย

 1. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง 2532.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 37 พ.ศ. 2532, ราชกิจจานุเบกษา 
เลมที่ 106, ตอนที่ 129. (ลงวันที่ 15  สิงหาคม 2532).

 2. Preventive Health Amendments of 1993.  Pub L No. 103-188, 107 Stat. 2226. (Dec 14, 1993).
  3.6.3 พจนานุกรม

 1. พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2535.  พิมพครั้งที่ 5.  กรุงเทพมหานคร :  อักษรเจริญทัศน ; 2538 . หนา 545.

 2. Stedman’s medical dictionary.  26thed. Baltimore: Williams & Wilkins ; 1995.  Apraxia ;  p. 199-20.

 3.7 วิดีทัศน

  ลําดับที่.  ชื่อเรื่อง (วีดีทัศน).  เมืองที่ผลิต :  แหลงผลิต ;  ปที่ผลิต.
 1. HIV+/AIDS : the facts and the future (videocassette).  St. Louis (MO) : Mosby-year Book ; 1995.

 3.8 สื่ออิเล็กทรอนิกส

 1. ลําดับที่. ชื่อผูนิพนธ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารหรือชนิดของสื่อ [online] ปที่พิมพ [วัน เดือน ป ที่คนขอมูล ] ; ปที ่

(เลมที่ถามี) : [จํานวนหนาหรือจํานวนภาพ].  แหลงขอมูล : URL address underlined.
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 1. Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [online] 1995 Jan-Mar[cited 1999 

Dec 25] ; 1 (1) : [24 Screens].  Available from: URL : http: // www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm

 2. Garfi nkel PE, Lin E, Goering p. Should amenor-rhoea be necessary for the diagnosis of anorexia nervosa? 

Br J Psych [online] 1996 [cited 1999 Aug 17] ; 168(4) : 500-6. Available from : URL : http:// biomed. niss.ac.uk

 2. กรณีที่ไมปรากฏช่ือผูนิพนธใหเริ่มตนจากอางอิง

 1. National Organization for Rore Disease [online]. 1999 Aug 16 [cited 1999 Aug 21] ; Available from: URL: 

http://rarediseases.org/

 2. Royal College of General Practitioners. The primary health care team. [online]. 1998 [cited 1999 Aug 22] ; 

[10 screen].  Available from : URL : http://rcgp.crg.uk /informat/publicat/rcf 0021.htm

 3. Zand J. The natural pharmacy: herbal medicine for depression [online]. [1999?] [cited 2001 Aug 23] ; [15 screens].  

Available from : URL : http://www.healthy.net/ asp/templates/Article.asp? Page Type=Article & Id= 920

 3. Web based / online Databases

  ลําดับที่.  ชื่อผูนิพนธ.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อวารสารหรือชนิดของสื่อ [online]. โรงพิมพถามี.  แหลงขอมูล : ชื่อเรื่อง

และฐานขอมูลถามี.  [ วัน เดือน ป ที่คนขอมูล].

  Kirkpatrick GL. Viral infections of the respiratory tract. In: Family Medicine. 5thed.[online], 1998. 

Available from: Stat! Ref. Jackson (WY): Teton Data System; 2001. [cited 2001 Aug 31].

 4. CD-ROM

  Clinical pharmacology 2000 [CD-ROM]. Version 2.01. [cited 2001 Aug 7]; Gainsville (FL): Gold standard 

Multime- dia; 2001.

 5. Book on CD-ROM

  5.1 The Oxford English dictionary [book on CD-ROM]. 2nded. New York (NY): oxford university Press; 1992.

  5.2 Paracetamol. Martindale’s: the extra pharmacopoeia. In: International Healthcare Series [CD-ROM]. 

[cited 1998 Sep 3]; Englewood (co): Micromedex; 1998. 

 6. Journal on CD-ROM

  ลําดับที่. ชื่อผูนิพนธ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร(ชื่อยอ)  [Serial on CD-ROM] ป;  เลมที่ : หนา. 

  6.1 Gershou ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [Serial on CD-ROM]. 1995; 52: 900-901.

 7. Other Software
  Format: Title (1 space) medium in square brackets [eg. Computer program, Computer fi le.] Version. Place 

of produc- tion: Producer; Year.

  7.1 Epi Info [computer program]. Version 6. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention; 1994.

 4. ตาราง ภาพ และแผนภูมิ

   ตาราง ภาพและแผนภูมิ ที่จัดทําและนําเสนอไดครบถวน จะกระตุนความสนใจผูอานบทความและทําให

เขาใจเนือ้หาบทความไดรวดเรว็  สวนมากผูอานจะอานชือ่เรือ่ง บทคดัยอ พจิารณาตารางและรูปภาพกอนจะตดัสนิใจ
วาจะอานบทความตอไปไดหรือไม  

 4.1 ตาราง 

  ตารางเนนการจัดระเบียบของคําพูด ตวัเลข และเคร่ืองหมายตางๆ บรรจุลงในคอลัมนเพื่อแสดงขอมูล และ

ความสัมพันธของขอมูล แนวทางการจัดทําตาราง มีดังนี้
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  - แทรกในเนื้อหาไดเลย  ไมควรเสนอตารางเปนภาพถาย  

  - หัวคอลัมน เปนตัวแทนอธิบายขอมูลในคอลัมน ควรจะส้ันหรือยอๆ และอธิบายรายละเอียด

ในเชิงอรรถ(Footnote) ใตตาราง

  - แถว (Rows) เปนขอมูลที่สัมพันธกับคอลัมน หัว-แถว (Row headings) ใชตัวเขมจะทําใหเดนขึ้น

  - เชงิอรรถ จะเปนคาํอธบิายรายละเอยีดทีบ่รรจใุนตารางไดไมหมด ไมควรใชเลขกาํกบัเพราะอาจสบัสน

กับเลขของเอกสารอางอิง ใหใชเครื่องหมายตามลําดับนี้ * 

  - เมื่อผูอาน อานตารางแลวควรเขาใจไดสมบูรณ โดยแทบไมตองหาความหมายเพิ่มเติมในบทความ 

ดังนั้น ชื่อตารางควรส้ันไดใจความ คอลัมนเรียงลําดับความสําคัญ (เวลาท่ีศึกษา, การดําเนินโรค) จากซายไปขวา 
เรียงลําดับของแถวจากบนลงลาง 

  - บทความหน่ึงเรือ่งควรมีตารางไมเกนิ 4 ตาราง หรอืเนือ้หา 1,000 คาํตอ 1 ตารางถามตีารางมากจะทําให

ไมชวนอาน จดัหนายากลาํบาก ใชเวลามากและสิน้เปลอืง ถาผูนพินธมขีอมลูมากใหเลอืกเฉพาะขอมลูทีส่าํคัญนาํเสนอ

เปนตารางในบทความ ไมควรระบุทุกขอมูลที่ปรากฏในตารางลงในเน้ือหาอีก อาจจะมีตารางขอมูลอื่นๆ แยกไวถา

ผูอานสนใจจึงจะสงให

  - ตองขออนุญาต และแสดงความขอบคุณกรณีนําขอมูลในตารางมาจากบทความของผูอื่น

 4.2 ภาพและแผนภูมิ

  ภาพและแผนภูมิ จะสื่อความหมายไดชัดเจนเนนจุดสําคัญ และมีประสิทธิภาพมีแนวทางดังนี้

  - ภาพหรือแผนภูมิ ตองคมชัด เปนภาพขาว-ดํา ภาพสีไมควรใชเพราะสิ้นเปลือง และภาพสีจะตีพิมพ

ไมชัดเจน

  - ขนาดโดยท่ัวไปใช 5 × 7 นิ้ว ไมควรใหญเกิน 8 ×10 นิ้ว ไมตัดขอบไมติดกับกระดาษรองไมเขียน

รายละเอียดหลังรูปภาพ ไมมวนรูปภาพควรทําเคร่ืองหมายเล็กๆ ไวที่ขอบรูปภาพและเขียนคําอธิบายไวตางหาก 

บรรณาธิการจะเปนผูเขียนชื่อเจาของเร่ือง ชื่อเรื่องไวหลังรูปภาพทันทีที่ไดรับตนฉบับเพื่อปองกันการสับสน ที่ไม

แนะนําใหเจาของเรื่องเขียนหลังภาพเพราะอาจจะเขียนหนักมือเกินไป ทําใหรอยเขียนปรากฏทางดานหนาภาพ และ

คุณภาพของรูปภาพเสียไป

 5. การสงตนฉบับ
  ตนฉบับที่สงใหบรรณาธิการ ตองเปนฉบับจริงพรอมดวยตนฉบับ 2 ชุด (ไฟลขอมูล / CD - ROM ) ไมควรมวน

หรอืพบัตนฉบับ ควรสงในซองหนาและใหญพอเหมาะกับ แผนกระดาษตนฉบับการสงตนฉบับควรสงจดหมายแนบ

ไปดวย แจงรายละเอียดบางประการ อาทิ สถานที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูนิพนธ ที่กองบรรณาธิการจะติดตอได 

จํานวนสําเนาตนฉบับที่สงไป และอื่นๆ เมื่อผูเขียนยายท่ีอยูหรือเดินทางไปจากสถานที่อยูเดิม เปนเวลานาน ควรแจง
ใหบรรณาธิการทราบดวย

 6. การปรับแกตนฉบับ

  โดยทั่วไปผูอานทบทวน (reviewer) จะตรวจสอบความถูกตอง และครบถวนดานวิชาการ แลวสงใหผูเขียน

ปรับแก สทิธใินการปรับแกตนฉบบัเปนของผูเขยีน แตกองบรรณาธกิารสงวนสทิธใินการตพีมิพบทความเฉพาะทีผ่าน

ความเห็นชอบตามรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเทานั้น ทั้งนี้มีการประสานเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ดานวิชาการและอื่นๆ ประมาณ 2-3 ครั้ง

 7. การตรวจทานตนฉบับกอนตีพิมพ (fi nal proof)

  ผูเขยีนตองตรวจทานพิสจูนอกัษรในลําดับสดุทาย เพ่ือใหความเห็นชอบในความถูกตองครบถวนของเน้ือหา
กอนลงตีพิมพ
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การสงตนฉบับใหบรรณาธิการ

  พิมพหนาเดียวบนกระดาษขนาด A4   (216 x 279 มม.) เวนระยะหางจากขอบกระดาษดานบนและซายมือ 

อยางนอย 40  มม. (1.5 นิ้ว) ดานลางและขวามือ อยางนอย 25  มม.(1 นิ้ว) ใสเลขท่ีหนาตั้งแตหนาปกช่ือเรื่องเรียงไป

ตามลําดบัทีม่มุขวาบนหรือลางของกระดาษ ซึง่เปนตนฉบับ 2 ชดุ มาพรอมกบั ไฟลขอมลู / CD – ROM  เพ่ือเก็บขอมลู

สําหรับทางคอมพิวเตอร  รูปแบบอักษร  Angsana  ตัวอักษรขนาด 16

  กําหนดการออกของวารสาร

  ปละ  2  ฉบับ   ราย  6  เดือน

  ฉบับที่  1  เดือนมกราคม  -  เดือนมิถุนายน (สงตนฉบับภายใน 30 สิงหาคม)

  ฉบับที่  2  เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม (สงตนฉบับภายใน  1 มีนาคม )

  หมายเหตุ : บทความไมควรเกิน 10 หนา ตอเรื่อง

การสงตนฉบับ

  กรุณาสงถึง

  คุณอาภากร   เอมโอฐ

  กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ

  หองสมุดโรงพยาบาลกําแพงเพชร

  อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร  62000

  e-mail :  librarian_hh@hotmail.com

  โทรศัพท  (055) 714223 - 5  ตอ  1403  

  โทรสาร   (055) 711232

  เมือ่บรรณาธิการไดรบัตนฉบบัไว จะแจงตอบกลับใหผูนพินธทราบวา ใหแกไขกอนพิจารณาตีพมิพรบั ตพีมิพ

โดยไมแกไข  หรือไมรับพิจารณาตีพิมพ

  บทความที่ไมไดรบัพิจารณาตีพิมพ จะไมสงตนฉบับคืน

  บทความที่ไดรับพิจารณาตีพิมพ กองบรรณาธิการจะสงวารสารใหผูนิพนธ




