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การศึกษาภาพเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ในผู้ป่วยระบบทางด่วนโรคหลอดเลอืดสมอง 

ของโรงพยาบาลกาํแพงเพชร ( ก่อน และหลงัได้รับยาละลายลมิเลอืด )       
Computed tomography findings in stroke fast track patients, Kamphaeng Phet Hospital 

 ( Pre and Post thrombolytic therapy ) 

 
                                                                                                    พิมพล์ดา   เชียสวสัดิ, พ.บ.*                         

 

Abstract 

Introduction : The stroke fast track network aims to promptly provide intravenous thrombolytic drug in acute 

ischemic stroke patient.   

Objective : To analyze the demographic, clinical presentations and brain Computed Tomography (CT) findings 

(Pre- and Post-thrombolytic therapy) of stroke fast track patients in Kamphaeng Phet hospital.  

Material and methods : This retrospective descriptive study conducted between 15 July 2012 and 31 

December 2016. The data was analyzed by descriptive statistics i.e. percentage and frequency.  

Results :  A total of 84 stroke fast track patients diagnosed of acute ischemic stroke and underwent intravenous 

thrombolytic therapy were recruited. The majority sex was male (56%) and 60-89 years old age group (66.7%). 

The most frequent clinical presentations were 51.2% of left side weakness followed by dysarthria or aphasia 

then right side weakness, facial palsy and paresthesia respectively. The first abnormal CT scan findings        

(pre-thrombolytic therapy) were Obscuration of the lentiform nucleus, Loss of the insular ribbon, Parenchymal 

hypodensity and Hemispheric sulcal effacement respectively which were the same as the second abnormal 

(post-thrombolytic therapy) findings with 13.1% of hemorrhagic transformation.   The 14 patients were normal 

first CT scan findings (pre-thrombolytic therapy) whereas found Parenchymal hypodensity, Obscuration of the 

lentiform nucleus, Hemispheric sulcul effacement and Loss of the insular ribbon respectively in second CT scan 

findings. 
Conclusions : The earliest CT finding of stroke fast track patients found from this study was Obscuration of the 

lentiform nucleus. While the first normal CT scan patients mostly found Parenchymal hypodensity in the     

post-thrombolytic CT scan (24 hours later). The stroke fast track should be developed and encourage to recruit 

more patients to implement these finding to early clinical management and prognosis in the future.    
Keywords :   stroke fast track, acute ischemic stroke, brain Computed Tomography  
* นายแพทยช์าํนาญการ  สาขารังสีวิทยา   กลุ่มงานรังสีวิทยา   โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 

บทนํา : ระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (stroke fast track) มีวตัถุประสงคเ์พือให้ผูป่้วยทีมีภาวะ
สมองขาดเลือดเฉียบพลนัไดรั้บการรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือดไดอ้ยา่งทนัท่วงที   

วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาขอ้มูลพืนฐาน อาการสําคญัทางคลินิกและลกัษณะภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์
สมองก่อนและหลังได้รับยาละลายลิมเลือดของผูป่้วยระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล
กาํแพงเพชร 

วิธีการศึกษา : การศึกษาเชิงพรรณายอ้นหลัง  ตงัแต่ 15 กรกฎาคม 2555 จนถึง 31 ธันวาคม 2559  
วเิคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่   ร้อยละ   และความถี   

ผลการศึกษา  : ผูป่้วยทงัหมด 84 ราย ทีเขา้เกณฑ์ระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง ไดรั้บการวินิจฉยั
วา่เป็นโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลนัและไดรั้บการรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือด โดยพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
(ร้อยละ 56)  อยูใ่นช่วงอาย ุ60-89 ปี  (ร้อยละ 66.7) อาการสาํคญัทางคลินิกทีพบมากทีสุด ไดแ้ก่ แขน/ขาอ่อนแรง
ดา้นซ้ายร้อยละ 51.2 รองลงมาคือ พูดไม่ชดัหรือไม่พูด แขน/ขาอ่อนแรงดา้นขวา ปากเบียว และชา ตามลาํดบั 
ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองครังที 1 (ก่อนได้รับยาละลายลิมเลือด) พบลักษณะผิดปกติ คือ 
Obscuration of the lentiform nucleus, Loss of the insular ribbon, Parenchymal hypodensity, Hemispheric sulcal 

effacement  ตามลาํดบั เช่นเดียวกบัลกัษณะผิดปกติ ของภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองครังที 2 (หลงัไดรั้บยา
ละลายลิมเลือด) และพบเลือดออกบริเวณทีสมองขาดเลือด (hemorrhagic transformation) ร้อยละ 13.1 ผูป่้วย
จาํนวน 14 ราย ไม่พบลกัษณะความผิดปกติในภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองครังที 1(ก่อนไดรั้บยาละลายลิม
เลือด) แต่พบความผดิปกติในภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองครังที 2 (หลงัไดรั้บยาละลายลิมเลือด) โดยพบความ
ผิดปกติ Parenchymal hypodensity มากทีสุด รองลงมาคือ Obscuration of the lentiform nucleus, Hemispheric 

sulcul effacement และ  Loss of the insular ribbon ตามลาํดบั  
สรุป : ลกัษณะภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองของผูป่้วยสมองขาดเลือดเฉียบพลนัในระยะเริมแรก      

พบ Obscuration of the lentiform nucleus มากทีสุด สาํหรับผูป่้วยทีไม่พบภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองผิดปกติ
ในครังแรกจะพบ Parenchymal hypodensity มากทีสุดในการตรวจครังที 2 หลังได้รับยาละลายลิมเลือด                 
(24 ชวัโมงถดัมา) ควรมีการพฒันาระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองและมีจาํนวนผูป่้วยมากขึน เพือนาํขอ้มูล
ไปใชใ้นการดูแลรักษาและพยากรณ์โรคไดต้งัแต่แรกเริมต่อไปในอนาคต 
 

คําสําคัญ : ระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองขาดเลือดเฉียบพลนั  ภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง   
 
 

บทนํา 
โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease, stroke)  เป็นสาเหตุทีทาํให้เกิดความพิการ  และเสียชีวิต

ทีสาํคญั  จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข  พบวา่  ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง มีแนวโนม้เพิมขึนอยา่งต่อเนือง
และมีอตัราการเสียชีวิตมากขึนเรือย ๆ1   ในประเทศไทยมีอตัราผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 352.30 ราย
ต่อแสนประชากร ในปี 2557 โดยถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอนัดับหนึงทงัในเพศชาย  และในเพศหญิง 2               
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โรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นปัญหาสุขภาพสําคัญของคนไทย อัตราผูป่้วยทีมารับการรักษาทีโรงพยาบาล
กาํแพงเพชรในปี 2558-2560 เท่ากบั 273, 274 และ 310 ต่อแสนประชากร3 ตามลาํดบั นบัว่ามีแนวโน้มสูงขึน
เช่นเดียวกบัขอ้มูลในระดบัประเทศ       

โรคหลอดเลือดสมอง แบ่งเป็นโรคสมองขาดเลือด (ischemic stroke) และหลอดเลือดสมองแตก 
(hemorrhagic stroke) โดยโรคสมองขาดเลือดพบไดบ้่อยกวา่2  มีการศึกษาต่างๆทีแสดงวา่การใชย้าละลายลิมเลือด 
คือ recombinant   tissue   plasminogen activator (rt-PA) มีประโยชน์ในการลดอตัราการตายและความพิการของ
ผูป่้วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลนั โดยเฉพาะถา้ให้ภายใน 3 ชวัโมงหลงัจากเกิดอาการ4    ทาํให้องคก์ารอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริการับรองการรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือด (rt-PA) นี ในผูป่้วยทีมีสมองขาดเลือดภายใน
ระยะเวลา 3 ชวัโมงตงัแต่เมือเดือน มิถุนายน พ.ศ.2539  

ในปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทยรวมทังโรงพยาบาลกําแพงเพชรได้มีระบบทางด่วน           
โรคหลอดเลือดสมอง (stroke fast track )  เพือให้ผูป่้วยทีมีภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลนัไดรั้บการรักษาดว้ย     
ยาละลายลิมเลือด (rt-PA) ไดอ้ยา่งทนัท่วงที โดยเมือผูป่้วยมาโรงพยาบาลดว้ยอาการทีสงสัยโรคหลอดเลือดสมอง 
และมีอาการมาไม่เกิน 3 ชัวโมง ผูป่้วยจะได้รับการคดักรองเพือเข้าสู่ระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง             
มีการประเมินโดยแพทย ์ และเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้ง  พร้อมทงัส่งตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองอย่างเร่งด่วน 
เมือผลการตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองเขา้ไดก้บัภาวะสมองขาดเลือด  ผูป่้วยจะไดรั้บการประเมินเพือรักษา
ดว้ยการใหย้าละลายลิมเลือดภายในเวลา  เพือลดอตัราการตายและความพิการของผูป่้วย 

โรงพยาบาลกาํแพงเพชรได้เริมระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง  ตงัแต่วนัที 15 กรกฎาคม 2555 
พบวา่  ผูป่้วยเขา้เกณฑ์ของระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองมากขึนในแต่ละปี  แต่ยงัไม่เคยมีการศึกษา  และ
รวบรวมขอ้มูลทงัในดา้นขอ้มูลพืนฐาน อาการสาํคญัทางคลินิก  และลกัษณะทีพบจากเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง
ของผูป่้วยทงัก่อนและหลงัรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือด (rt-PA)  ขอ้มูลจากการศึกษานีจะเป็นขอ้มูลสําคญัทีจะ
นาํไปสู่การพฒันาระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลกาํแพงเพชรให้มีประสิทธิภาพมากขึน 
นาํไปสู่การลดภาวะแทรกซอ้น อตัราการตายและความพิการของผูป่้วยต่อไป  
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การศึกษายอ้นหลงัเชิงพรรณนา (retrospective descriptive study) โดยวิเคราะห์ขอ้มูลของผูป่้วย        

ระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองทีเขา้รับการตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองก่อน  และหลงัไดรั้บการรักษา
ดว้ยยาละลายลิมเลือดในโรงพยาบาลกาํแพงเพชร  ตงัแต่ 15 กรกฎาคม 2555 จนถึง 31 ธนัวาคม 2559 

      การเก็บขอ้มูลพืนฐาน  และอาการสําคญัทางคลินิกของผูป่้วย จะใช้ขอ้มูลจากเวชระเบียนผูป่้วยนอก        
เวชระเบียนผูป่้วยใน  และฐานขอ้มูลจากโปรแกรม HosXP ของโรงพยาบาลกาํแพงเพชร  ขอ้มูลทีบนัทึก  และ
นาํมาวิเคราะห์ ไดแ้ก่   อายุ  เพศ  อาการสําคญัทางคลินิก ไดแ้ก่  อ่อนแรง พูดไม่ชดัหรือไม่พูด ปากเบียว  ชา 
เวยีนศีรษะ  และอาการอืนๆ 

    ขอ้มูลลกัษณะภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองของผูป่้วย ใช้ขอ้มูลจากศูนยเ์อกซเรยค์อมพิวเตอร์  และ
ระบบจดัเก็บรูปภาพทางการแพทย ์(PACS) ของโรงพยาบาลกาํแพงเพชร  ขอ้มูลทีบนัทึกและนาํมาวิเคราะห์ 
ไดแ้ก่  เวลาทีเริมมีอาการ  และไดรั้บการตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองครังที 1 (ก่อนไดรั้บยาละลายลิมเลือด) 
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เวลาระหว่างการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองครังที 1 และ 2 (ก่อนและหลังได้รับยาละลายลิมเลือด) 
ลกัษณะผดิปกติต่างๆ ทีพบจากภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง (sign ของ acute ischemic stroke) ไดแ้ก่  loss of 

the insular ribbon, obscuration of the lentiform nucleus, parenchymal hypodensity, hemispheric sulcal 

effacement5, hyperdense middle cerebral artery and MCA dot sign6  
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี  ร้อยละ 

การศึกษาวจิยันีผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน โรงพยาบาลกาํแพงเพชรแลว้ 
 

คําจํากดัความ  (รูปภาพที 1 ( ก – จ ) )         
  ก.  Loss of the insular ribbon หมายถึง ขอบเขตทีแยก gray–white matter บริเวณ insular cortexหายไป
เห็นเป็น density เดียวกนั (loss of definition of the gray-white interface in the lateral margin of the insula)7   

ข. Obscuration of the lentiform nucleus หมายถึง ขอบเขตของ lentiform nucleus ไม่ชดัหรือ lentiform 

nucleus ดูเหมือนหายไปบางส่วน (obscured outline or partial disappearance of the lentiform nucleus)8     
ค. Parenchymal hypodensity หมายถึง บริเวณทีเนือสมองมี density ลดลงทงัในสมอง white matter หรือ 

cortex (new areas of low attenuation in the hemispheric white matter or cortex)7    และ hemispheric sulcal 

effacement หมายถึง ร่องสมองดูตืนขึน (effacement of cerebral hemispheric sulci)7      

ง. Hyperdense middle cerebral artery (MCA) หมายถึง MCA ขาวขึน (hyperdensity) เมือเทียบกบัดา้น
ตรงขา้มหรือเส้นเลือดอืนๆทีมีขนาดใกล้เคียงกนั ซึงไม่ใช่ลกัษณะของแคลเซียมและจะหายไปเมือปรับภาพ
เอกซเรยเ์ป็น bone window9    

จ. MCA dot sign หมายถึง เส้นเลือดแดงใน sylvian fissure ขาวขึน (hyperdensity) ลกัษณะคลา้ยจุดขาว 
เมือเทียบกบัดา้นตรงขา้มหรือเส้นเลือดอืนๆ ใน sylvian fissure6     
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ผลการศึกษา 

ขอ้มูลระหวา่ง 15 กรกฎาคม 2555 จนถึง 31 ธนัวาคม 2559  มีผูป่้วยทีเขา้เกณฑ์การศึกษาทงัหมด 84 ราย 
ไดรั้บการวินิจฉัยวา่เป็น โรคสมองขาดเลือดเฉียบพลนั เขา้เกณฑ์ระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองและไดรั้บ
การรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือด (rt-PA)  โดยพบว่าเป็นเพศชาย ( ร้อยละ 56 ) มากกว่าเพศหญิง ( ร้อยละ 44)           
อายเุฉลีย 64.2 ปี ( SD 12.5 ปี) ส่วนใหญ่อายมุากกวา่ 60 ปีขึนไป (ร้อยละ 66.7) ขอ้มูลดงัแสดงในตาราง 1 

อาการสําคญัทางคลินิกทีพบในผูป่้วยมากทีสุด ไดแ้ก่  อ่อนแรงดา้นซ้าย (ร้อยละ 51.2)  รองลงมา  คือ   
พดูไม่ชดัหรือไม่พูด อ่อนแรงดา้นขวา  ปากเบียว  และชา  ตามลาํดบั  แต่ไม่พบอาการเวียนศีรษะ ขอ้มูลดงัแสดง
ในตาราง  2           

รูปภาพท ี1 ลกัษณะภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง
ของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลนั  
ก. Loss of the insular ribbon 
ข. Obscuration of the lentiform nucleus 
ค. Parenchymal hypodensity และ hemispheric 

sulcal effacement 
ง. Hyperdense MCA 
จ. MCA dot sign 
 

จ 
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ตาราง  1  เพศและอายขุองผูป่้วยทีทาํการศึกษา   

 

       ตาราง  2  อาการสาํคญัทางคลินิกทีพบในผูป่้วยทีทาํการศึกษา 
 

อาการสําคญัทางคลนิิก เพศชาย 

ราย (ร้อยละ) 

เพศหญิง 

ราย (ร้อยละ) 

รวม 

ราย (ร้อยละ) 

แขน/ขาอ่อนแรงดา้นซา้ย 23 (27.3) 20 (23.8) 43 (51.2) 

พดูไม่ชดัหรือไม่พดู 20 (23.8) 19 (22.6) 39 (46.4) 
แขน/ขาอ่อนแรงดา้นขวา 20 (58.8) 14 (41.2)  34 (40.5) 

ปากเบียว 13 (15.5) 11 (13.1) 24 (28.6) 

ชาร่างกายซีกใดซีกหนึง 1 (1.2) 1 (1.2) 2 (2.4) 

เวยีนศีรษะ 0 0 0 
  

 ช่วงเวลาเฉลียระหวา่งเริมมีอาการ  และไดรั้บการตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง ครังที 1 (ก่อนไดรั้บ
ยาละลายลิมเลือด )  คือ 116.0 นาที (108.1 – 123.8 นาที) ช่วงเวลาเฉลียหลงัการตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง
ครังที 1  และเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง  ครังที 2 ( ก่อนและหลงัได้รับยาละลายลิมเลือด ) คือ 23.4 ชวัโมง          

( 22.6 – 24.2 ชวัโมง )   
ลกัษณะของภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง  ครังที 1 พบผิดปกติจาํนวน 54 ราย (ร้อยละ 64.3)  โดย

ลกัษณะความผิดปกติจากภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง  ครังที 1 Obscuration of the lentiform nucleus พบใน
ทุกรายทีมีความผิดปกติ  รองลงมา คือ Loss of the insular ribbon , Parenchymal hypodensity และ Hemispheric 

sulcul effacement ตามลาํดบั โดยในผูป่้วยส่วนใหญ่พบลกัษณะความผิดปกติมากกวา่ 1 แห่ง มีเพียง 4 ราย            
( ร้อยละ 4.8 ) ทีพบความผิดปกติแห่งเดียว สําหรับลกัษณะของภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองครังที 2 พบ
ผิดปกติ  จาํนวน 68 ราย (ร้อยละ 81.0) โดยพบลกัษณะความผิดปกติ obscuration of the lentiform nucleus        
ตามดว้ย Loss of the insular ribbon, Parenchymal hypodensity  และ Hemispheric sulcul effacement  เหมือน  
การตรวจในครังแรก  รายละเอียดของลกัษณะผิดปกติทีพบจากภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ครังที 1 และ 2  แสดง  
ดงัตาราง  3 ดา้นล่าง  

ผูป่้วย  จาํนวน 14 ราย ไม่พบลกัษณะความผิดปกติในภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง  ครังที 1 แต่พบ
ความผิดปกติในภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง  ครังที 2 โดยพบความผิดปกติ Parenchymal hypodensity มาก

อายุ (ปี) เพศชาย 

ราย (ร้อยละ) 

เพศหญิง 

ราย (ร้อยละ) 

รวม 

ราย (ร้อยละ) 

20-49 6 (7.1) 5 (6.0) 11 (13.1) 

50-59 9 (10.8) 8 (9.4) 17 (20.2) 

60-69 14 (16.7) 10 (11.9) 24 (28.6) 

70-89 18 (21.4) 14 (16.7) 32 (38.1) 

รวม 47 (56.0) 37 (44.0) 84 (100) 
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ทีสุด (13 จาก 14 ราย) รองลงมา คือ Obscuration of the lentiform nucleus, Hemispheric sulcul effacement และ  
Loss of the insular ribbon ตามลาํดบั  

นอกจากนียงัพบเลือดออกบริเวณทีสมองขาดเลือด (hemorrhagic transformation) ในภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมอง  ครังที 2  จาํนวน 11 ราย (ร้อยละ 13.1) 

 

ตาราง  3  ลกัษณะผิดปกติทีพบจากภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองครังที 1  และ 2   (ก่อนและหลงัไดรั้บยาละลายลิมเลือด) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วจิารณ์ 

 จากการศึกษานี  พบว่า  โรคสมองขาดเลือดเฉียบพลนัพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และพบอตัรา      
การเกิดโรคสูงในกลุ่มผูสู้งอายุมากกว่า 60 ปีขึนไป  สอดคล้องกบัรายงานของกรมควบคุมโรคกระทรวง
สาธารณสุข 10    เนืองจากเพศชายมีปัจจยัเสียงต่อการเกิดโรคสูงกวา่เพศหญิง เช่น การสูบบุหรี การดืมสุรา รวมทงั
ผูสู้งอายุมีปัจจยัเสียงต่อการเกิดโรคมากขึน เช่น ภาวะความดนัโลหิตสูง เบาหวาน อาการสําคญัทางคลินิกทีพบ
ส่วนใหญ่  คือ  แขน / ขาอ่อนแรงดา้นใดดา้นหนึง  พูดไม่ชดัหรือไม่พูด ปากเบียว ขอ้มูลดงักล่าวสามารถนาํมา
ช่วยในการวนิิจฉยัโรคไดต้งัแต่แรกเริม  และนาํไปควบคุมปัจจยัเสียงในการเกิดโรคไดใ้นอนาคต 

การศึกษาของ Tomura et al.8    เป็นการศึกษาแรกทีพบลกัษณะ Obscuration of the lentiform nucleus พบ
ไดใ้น 1 ชวัโมงหลงัเกิดภาวะสมองขาดเลือด  เนืองจาก lentiform nucleus เป็นบริเวณทีไวต่อการเกิดสมอง       
ขาดเลือดเพราะเป็นบริเวณทีอยูลึ่กทีเส้นเลือด lenticulostriate artery  ( แขนงส่วนตน้ของ middle cerebral artery - 
MCA) เขา้ไปเลียง 12  

การศึกษาของ Truwit et al.7    อธิบายลกัษณะ Loss of the insular ribbon วา่เป็นลกัษณะทีพบในระยะ
เริมแรกของผูป่้วยสมองขาดเลือดเฉียบพลนัเช่นกนั  เนืองจากบริเวณ insular cortex เลียงโดยแขนงของ MCA เป็น
บริเวณทีจะมีเส้นเลือดรอบข้าง (collateral flow) มาเลียงน้อยกว่า cerebral cortex บริเวณอืนๆ เมือเกิด                
การขาดเลือด  เนืองจากเป็นตาํแหน่งทีอยูไ่กลจาก collateral flow มากทีสุด 

ลกัษณะ Hyperdense MCA  และ MCA dot sign เป็น indirect sign ของสมองขาดเลือด แสดงถึง ลิมเลือด
อุดตนั MCA อุบติัการณ์ของการพบลกัษณะ Hyperdense MCA นันแตกต่างกนัมากระหว่างร้อยละ1-50 9             
ซึงอุบติัการณ์ทีแตกต่างกนันีน่าจะเกิดจากคุณภาพของภาพ  และslice thickness ของภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ 

การศึกษาของ Barber et al.6  พบวา่  MCA dot sign น่าจะแสดงถึงการอุดตนัเส้นเลือดจาก emboli มากกวา่ภาวะ 

ลกัษณะผดิปกตทิพีบจากภาพเอกซเรย์คอมพวิเตอร์
สมอง 

ครังท ี1 

ราย (ร้อยละ) 

ครังท ี2 

ราย (ร้อยละ) 
Obscuration of the lentiform nucleus 54 (64.3) 62 (73.8) 

Loss of the insular ribbon 50 (59.5) 56 (66.7) 

Parenchymal hypodensity 28 (33.3) 54 (64.3) 

Hemispheric sulcal effacement 13 (15.5) 44 (52.4) 

Hyperdense middle cerebral artery 7 (8.3) 3 (3.6) 

MCA dot sign 3 (3.6) 3 (3.6) 
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atherosclerosis   เนืองจากเป็นเส้นเลือดขนาดเล็ก  และพบวา่  MCA dot sign  มีความสัมพนัธ์กบัการพยากรณ์โรค
ทีดีกวา่ Hyperdense  MCA   

สําหรับการศึกษานีลักษณะผิดปกติของภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองของผูป่้วยสมองขาดเลือด
เฉียบพลนัในระยะเริมแรก (ก่อนไดรั้บยาละลายลิมเลือด) ลกัษณะทีพบมากทีสุด คือ Obscuration of the lentiform 

nucleus ร้อยละ 64.3  พบนอ้ยกวา่การศึกษาของ Tomura et al.5,8  และTruwit et al.5,7  ทีพบร้อยละ 82  ลกัษณะที
พบรองลงมา  คือ Loss of the insular ribbon ร้อยละ 59.5  พบนอ้ยกวา่การศึกษาของ Truwit et al.5,7   ทีพบ         
ร้อยละ 77 เช่นกัน   การพบลกัษณะทงั 2 แบบน้อยกว่าการศึกษาอืน อาจเนืองจากการศึกษานีไม่เลือกกลุ่ม
การศึกษาจาํเพาะต่อแขนงเส้นเลือด ต่างจากการศึกษาของ Truwit et al.7  ทีศึกษาเฉพาะในผูป่้วยสมองขาดเลือด
แขนง MCA เท่านนั  

การพบลักษณะผิดปกติ  Parenchymal hypodensity  ร้อยละ  33.3 ใกล้เคียงกับการศึกษาของ              
Tomura et al.5,8  พบร้อยละ 30  และ Patel et al.5  พบร้อยละ 27    จากการศึกษาพบลกัษณะ Hemispheric sulcal 

effacement  ร้อยละ 15.5 ใกลเ้คียงกบัการศึกษาของ Patel et al.5  ทีพบร้อยละ 14  
   ลกัษณะผดิปกติต่างๆ ทีพบจากภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองดงักล่าว สอดคลอ้งกบักลไกการเกิดภาวะ
สมองขาดเลือดเฉียบพลนั (pathophysiology) โดยเกิดภาวะสมองบวมหลงัจากเกิดภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลนั 
จนมีเลือดไปเลียงสมองบริเวณนนัตาํกว่าระดบัวิกฤต คือน้อยกว่า 10-15 ml/100 g/min11     จะเกิดการสูญเสีย
กระแสไฟฟ้าในเซลล์ (electrical activity) และ กระบวนการ ion pumps ของผนงัเซลล์ ทาํให้นาํภายนอกเซลล์เขา้
สู่ภายในเซลล ์จนเกิดภาวะ cytotoxic edema9,11    การเกิดการบวมนี สัมพนัธ์กบัลกัษณะภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์
ของผูป่้วย  กล่าวคือ  การเพิมขึนของนาํในเนือเยือทาํให้บริเวณทีสมองขาดเลือดนนัมี density ลดลง  และรอยต่อ
ระหวา่ง gray-white matter ไม่ชดัเจน9,11    จึงพบลกัษณะ Obscuration of the lentiform nucleus, Loss of the insular 

ribbon  และ Parenchymal hypodensity  ดงักล่าว ส่วนลกัษณะ Hemispheric sulcal effacement นนัเกิดจาก        
การขาดเลือดของสมองชนั cortex จนมีการบวมเกิดขึน  และกดเบียด sulci ทาํให ้sulci แบนลง9    

    ผูป่้วยสมองขาดเลือดเฉียบพลนัสามารถพบลกัษณะเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองในระยะเริมแรกปกติได้
นนั  เนืองจากบริเวณทีสมองขาดเลือดยงัมีปริมาณเลือดไปเลียงสูงกวา่ระดบัวิกฤต  จึงยงัไม่เกิดภาวะสมองบวม  
ทาํให้ไม่พบลกัษณะเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองทีผิดปกติ  การพบลกัษณะเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองปกติใน
ระยะเริมแรกนีมีแนวโนม้วา่เซลลที์ขาดเลือดอาจจะกลบัมาทาํงานได ้11  

จากการศึกษานี  พบวา่  ภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองของผูป่้วยสมองขาดเลือดเฉียบพลนัในครังที 1 

(ก่อนได้รับยาละลายลิมเลือด) พบปกติ  จาํนวน 30 ราย ต่อมาพบว่า 14 ราย  พบลกัษณะผิดปกติเมือได้รับ          
การตรวจซําในอีก  24 ชัวโมงต่อมา (ครังที 2- หลงัไดรั้บยาละลายลิมเลือด) แสดงให้เห็นว่าลกัษณะทีพบจาก
เอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง  ในผูป่้วยโรคสมองขาดเลือดขึนอยูก่บัเวลาทีไดรั้บการตรวจหลงัจากเกิดอาการ โดย
อาจไม่พบความผิดปกติในระยะเริมแรกได ้  ดงันนั  จึงมีความจาํเป็นตอ้งตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองซํา      
ทีเวลา 24 ชวัโมงต่อมา  เพือประเมินตาํแหน่ง  และความกวา้งของบริเวณทีสมองขาดเลือด  ซึงมกัเห็นไม่ชดัใน
ระยะเริมแรก  รวมทงัประเมินการเกิดภาวะเลือดออกบริเวณทีสมองขาดเลือด (hemorrhagic transformation)      
เพือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาใหก้ารรักษาภายหลงั 24 ชวัโมง  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองของผูป่้วยสมองขาดเลือดเฉียบพลันในระยะเริมแรก  พบ  
Obscuration of the lentiform nucleus มากทีสุด  รองลงมา  คือ Loss of the insular ribbon, Parenchymal 

hypodensity  และ Hemispheric sulcul effacement ตามลาํดบั สําหรับผูป่้วยทีไม่พบภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์
สมองผดิปกติในครังแรก  จะพบ Parenchymal hypodensity มากทีสุดในการตรวจครังที 2 หลงัไดรั้บยาละลายลิม
เลือด (24 ชวัโมงถดัมา)  รองลงมา คือ Obscuration of the lentiform nucleus, Hemispheric sulcul effacement และ  
Loss of the insular ribbon ตามลาํดบั   

การศึกษานียงัมีขอ้จาํกดั  คือ  มีจาํนวนผูป่้วยทีศึกษาจาํนวนน้อย  ไม่สามารถวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อ  
การเกิดความผดิปกติของลกัษณะภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองแยกกลุ่มได ้ ทงันีหลงัจากเริมมีการพฒันาระบบ
ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง  และมีจํานวนผู ้ป่วยมากขึน  อาจนําข้อมูลทางคลินิกมาวิเคราะห์ร่วมกับ            
ภาพผิดปกติทีพบจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองได้  เพือนําไปใช้ในการดูแลรักษาและพยากรณ์โรคได ้         
ตงัแต่แรกเริมต่อไปในอนาคต 
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การพฒันารูปแบบการปรับเปลยีนพฤติกรรมของเยาวชนผู้เสพยาเสพติดในจงัหวดัเพชรบูรณ์  
Developing of Interventions program for Adolescent Substance use behavior change  

in Phetchaboon Province 
 

 ดวงดาว  ศรียากลู, พ.บ.* 

                                                                                                                 กรรณิการ์   สุจริตจนัทร์, วท.บ.** 

                         สมยศ   แสวงสุข,พย.บ.*** 

 

Abstract 

This action research revealed the Intervention Program in school for adolescent substance use behavior 

change. The 3 Principles of this program are 1) Patient-centered care 2) Life’s assets 3) Stage of Change. This 

study conducted 64 from 250 students who have history of substance use in 3 months ago by Cohen’s power 

table. Preventing drop out persons, 80 students participate in this program. Remaining 69 students completely 

participated all of 2 phases program. The first phase is the Thanyarak institute new standard’s  behavior change 

Camping and the second phase is the continuing sessions in 6 months. Main technical in program are 

Motivation interview technique, Educational program, Develop Self-management competency and Promoting 

in Life’s assets. 
Result : We found that drug relapsing rate is 5.79. There were strong positive correlations (P < 0.01) among 

pre- and post-therapy in all of 3 parameters: Decrease in drug use, Increase Life’s assets and Increase Stage of 

changing behavior. 

 
 
* นายแพทยช์าํนาญการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

** นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

*** พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

Conclusion : These results show that this is the effectiveness program  must have the main 4 characteristics 

such as 1) Patient focus 2) School-based care 3) Multi-intervention program with Multidisciplinary team 
4) Concealed their Information both clients and families. More work is needed to further clarify the effects of 

this interventions in the different type of school and other study in the high risks group changing program for 

prevention.

Key words   :  Behavior change program,  Adolescent,  Drug abuse
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บทคัดย่อ 

  การวิจยัครังนี  เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ  เพือพฒันารูปแบบการปรับเปลียนพฤติกรรมเยาวชนผูเ้สพ  -    
ยาเสพติดในจงัหวดัเพชรบูรณ์   กลุ่มตวัอยา่งเป็นเยาวชนในสถานศึกษา  จาํนวน  250  คน โดยใชต้ารางสําเร็จรูป
ของโคเฮน (Cohen,1988)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  64  ราย  ไดค้ดักรองกลุ่มตวัอยา่งเพิมเพือป้องกนัการออกจากการวิจยั
ก่อนการยุติ (Drop out)  จนไดก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วม  80  ราย  ในการวิจยัครังนี มีกลุ่มตวัอยา่งออกจากโปรแกรม 
11 ราย  จึงเหลือกลุ่มตวัอย่าง  69  ราย  การดูแลใช้ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางตามหลกัเวชศาสตร์ครอบครัว  แนวคิด
ตน้ทุนชีวิต  และขนัการเปลียนแปลงพฤติกรรม (Stage of change)  แบ่งโปรแกรมการปรับเปลียนพฤติกรรม    
เป็น  2 ระยะ  ระยะที 1  การเขา้ค่ายปรับเปลียนพฤติกรรมตามมาตรฐานใหม่ 8 คืน 9 วนัหลกัสูตรของสถาบนั
ธญัญารักษ ์  ระยะที 2  การติดตามต่อเนืองในสถานศึกษาทุก 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 6 เดือน ใชเ้ทคนิคการเสริมสร้าง
แรงจูงใจ (Motivation interview)  การให้องค์ความรู้เพือเลิกใชย้าเสพติด  การฝึกทกัษะการจดัการตนเอง   และ
การเสริมสร้างตน้ทุนชีวติ  

 ผลการวิจัย   พบว่า   อัตราการ เสพยา เสพติดลดลงอย่าง มีนัยสํ าคัญทางสถิ ติ ทีระดับ  0. 01    
มีตน้ทุนชีวิตเพิมขึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  มีขนัการเปลียนแปลงพฤติกรรมเพิมขึน   อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  และมีอตัราการเสพซํา  ร้อยละ 5.79   ผลลพัธ์ทีได้จากการวิจยัครังนี  พบว่า 
รูปแบบโปรแกรมทีไดผ้ลจาํเป็นตอ้งมีคุณลกัษณะ ดงันี   มีการติดตามดูแลเฉพาะราย  ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน    
การดูแล   มีกิจกรรมทีหลากหลายโดยทีมสหวิชาชีพ  และอาศยัภาคีเครือข่ายและการรักษาความลบั สําหรับ
โอกาสพฒันาต่อไป  คือ  การขยายผลสู่สถานศึกษาอืนในบริบททีแตกต่าง และควรศึกษาการดูแลรายบุคคล  และ
ครอบครัวในกลุ่มเสียงสูง เพือเพิมประสิทธิผลการดูแลมากขึน 

 

คําสําคัญ    :   การปรับเปลียนพฤติกรรม  เยาวชน  ยาเสพติด   
 

 

 

บทนํา 
  วยัรุ่นเป็นวยัทีมีการเปลียนแปลงเกิดขึนหลายดา้น  ทาํให้ตอ้งมีการปรับตวัหลายดา้นพร้อมๆกนั  จึงเป็น
วยัทีมีโอกาสเกิดปัญหาไดม้าก  การปรับตวัไดส้ําเร็จจะช่วยให้วยัรุ่นพฒันาตนเองเกิดบุคลิกภาพทีดี  ซึงจะเป็น
พืนฐานสําคญัของการดาํเนินชีวิตต่อไป  การเรียนรู้พฒันาการวยัรุ่นจึงมีประโยชน์ทงัต่อการส่งเสริมให้วยัรุ่น
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ทีมีสุขภาพดีทงัทางร่างกายจิตใจสังคม  และช่วยป้องกนัปัญหาต่างๆในวยัรุ่น  เช่น  ปัญหา      
ทางเพศ  ปัญหาความรุนแรง  หรือปัญหาการใชส้ารเสพติด   ตามธรรมชาติของวยัรุ่นจะมีความอยากรู้อยากเห็น
อยากลองมาก  ถ้าขาดการยบัยงัชังใจด้วยการทีอยู่ในกลุ่มทีใช้สารเสพติดหรือเพือนใช้สารเสพติด  จะมี             
การชกัชวนใหใ้ชร่้วมกนับางคนไม่กลา้ปฏิเสธเพือน  บางคนใชเ้พือใหเ้หมือนเพือนๆ  เมือลองแลว้เกิดความพอใจ 
ก็จะติดไดง่้าย 1   ปัจจุบนัปัญหายาเสพติดของประเทศไทยทวีความรุนแรงเพิมขึน   ทงัจาํนวนของคดียาเสพติด     
ทีมีแนวโน้มเพิมขึนอยา่งต่อเนืองจาก  8,480  คดี  ในปี 2551  เป็น 13,834 คดี  ในปี 2555 2   จากสถิติ ปี 2547       
มีผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 17,982 คน ตอมาในป พ.ศ. 2550 จํานวนผูเขารับ
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การบาํบดัในปัจจุบนัมีแนวทางหลกั 2 แนวทาง  คือ  หลกัสูตรค่ายมาตรฐานใหม่ของสถาบนัธญัญารักษ์4 
จดัขึนสาํหรับผูเ้สพยาเสพติดทีอาย ุ18 ปีขึนไป  และกลุ่มบงัคบับาํบดัสาํหรับการบาํบดัในวยัรุ่น  พบวา่  มีอยู ่2 วิธี 
คือ  การบาํบดัดว้ยค่ายเยาวชนตน้กลา้  และการใชจิ้ตสังคมบาํบดัในสถานศึกษา  โปรแกรมการบาํบดัค่ายเยาวชน
ตน้กลา้  มีจุดเด่น คือ การปรับทศันคติ   การให้องค์ความรู้ถึงอนัตรายจากการใช้สารเสพติด   การสอนเทคนิค
ต่างๆ ทีจาํเป็นในการเลิกสารเสพติด   ส่วนจิตสังคมบาํบดั จะดาํเนินงานในสถานศึกษา  จุดเน้น คือ การปรับ
ทศันคติ  และการเสริมสร้างทกัษะในการเลิกยาเสพติด  ใชกิ้จกรรมการติดตามต่อเนือง 2 ครัง/เดือน  ซึงทงั 2 วิธี
ยงัขาดการนาํเอาครอบครัว  และชุมชนมาร่วมในการดูแล  

 จากการศึกษา  ปัจจัยทีกาํหนดหรือมีอิทธิพลต่อสุขภาพของบุคคล (Health determinants) พบว่า 
ครอบครัว   เพือน   และสถานศึกษา  มีความสําคญัต่อเยาวชนผูเ้ขา้รับการบาํบดั   การรักษาทางการแพทย์  และ
การใหค้าํปรึกษาในระยะฟืนฟูสภาพทงักายและจิตใจ   ป้องกนัการกลบัไปเสพซาํ  คือ  กลวธีิแทรกแซงนิสัย  และ
แนวคิดโดยเป็นการจดัการทงัรายบุคคล  และรายกลุ่ม  ทงัครอบครัวรวมถึงสิงแวดลอ้ม  ซึงอาศยัการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเข้ามาสนับสนุนให้เ กิดผลสัมฤทธิอย่างแท้จริง  5    ผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบ                    
การปรับเปลียนพฤติกรรมเยาวชนผูเ้สพยาเสพติดในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.วตัถุประสงค์หลกั 

    พัฒนารูปแบบการปรับเปลียนพฤติกรรมของเยาวชนผู้เสพยาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ์  
  2.วตัถุประสงค์เฉพาะ 

   2.1 เพือเปรียบเทียบร้อยละผลตรวจสารเสพติดในปัสสาวะระหว่างก่อนและหลงัพฒันารูปแบบการ
ปรับเปลียนพฤติกรรมของเยาวชนผูเ้สพยาเสพติดในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 6 เดือน 

  2.2 เพือประเมินการเปลียนแปลงพฤติกรรม (Stage of change) หลงัพฒันารูปแบบการปรับเปลียน
พฤติกรรมของเยาวชนผูเ้สพยาเสพติดในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ขนัที 5 ในช่วงเวลา 6 เดือน เพิมขึน 

  2.3 เพือศึกษาอตัราการกลบัเสพซาํภายหลงัสินสุดการพฒันารูปแบบการปรับเปลียนพฤติกรรมของ
เยาวชนผูเ้สพยาเสพติดในจงัหวดัเพชรบูรณ์  

 

 

 

 

 

 

การบําบัดฟนฟู เพิ่มขึ้นเปน 48,895 คน และมีจํานวนเพิ่มขึ้น 176,066 คน ในป พ.ศ.2555 เทากับเพ่ิมขึ้นถึง 
10 เทาในเวลาไมถึง 10 ป สิ่งที่นาสังเกต คือ ในจํานวนผูเขารับการบําบัดฟนฟู ดังกลาวมีอายุตํ่ากวา 18 ป  ถึงรอยละ 103
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การวิจยัครังนี เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ เพือพฒันารูปแบบการปรับเปลียนพฤติกรรมของเยาวชนผูเ้สพ
ยาเสพติดในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ตงัแต่เดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2558 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  เป็นเยาวชนในสถานศึกษา  จาํนวน  250  คน 

กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่  เป็นเยาวชนในสถานศึกษาทีมีพฤติกรรมการยาเสพติดประเภทยาบา้   และกญัชา 
ในช่วง 3 เดือน  ทีผ่านมาของการเริมตน้ทาํการวิจยั ตงัแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2558 จาํนวน 250 ราย 
คาํนวณกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของโคเฮน (Cohen,1988) กาํหนดให้ค่า effect size เท่ากบั 0.5 ค่า 
Power เท่ากบั 0.8  และค่าอลัฟา เท่ากบั 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 64 คน  จึงคดักรองกลุ่มตวัอยา่งเขา้ 80 คน  เพือ
ป้องกนัการออกจากการวิจยัก่อนการยุติ (Drop out)  ในการวิจยัครังนี มีผูเ้สพยาเสพติด ทีมาตามนดัไม่ครบ
โปรแกรม  11  คน  เหลือกลุ่มตวัอยา่ง 69 คน 

 

ขนัดําเนินการวจัิย 

  ผูว้จิยัดาํเนินการวจิยั ดงันี 

  1. คดักรองและวินิจฉยัเยาวชนในสถานศึกษาทีตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ นาํเยาวชนเขา้บาํบดัใน
ค่ายปรับเปลียนพฤติกรรม ตามหลกัสูตรค่ายมาตรฐานใหม่ ณ ไร่ศรีวรรณ  ตาํบลนายม  อาํเภอเมือง  จงัหวดั
เพชรบูรณ์ โดยครอบครัว  และชุมชนมีส่วนร่วม 

ผลลพัธ์ 
-เสพซาํลดลง 
-ตน้ทุนชีวติเพิมขึน 
-Stage of change ขนัที 5 เพิมขึน 

กระบวนการบําบัด 
-ค่ายปรับเปลียนพฤติกรรม 8 คืน 9 วนั 
(ของสถาบนัธญัญารักษ)์ 
-พบปะครอบครัว (ในค่าย 1 ครัง) 
-ติดตามดูแล 2 สปัดาห์/ครัง 12 เดือน 
-ติดตามเยยีมบา้น 2 ครัง (กรณีมีปัญหา
ซาํซอ้น) 
-การเฝ้าระวงัในสถานศึกษา 
-การใหค้าํปรึกษารายบุคคล/ครอบครัว 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อาย ุ
-ระดบัการศึกษา 
-ประวติัการใชส้ารเสพติด 
-ระยะการสมัผสัสารเสพติด 

ปัจจยัในสถานศึกษา/ในชุมชน 
-ผูน้าํสถานศึกษา/ผูน้าํชุมชน 
-ครู/เพือน 
-ผูน้าํชุมชน/ผูป้กครอง 
-กฎระเบียบสถานศึกษา 
-กิจกรรมในสถานศึกษา 
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 2. เตรียมทีมวทิยากร เพือกาํหนดรูปแบบการจดัค่ายปรับเปลียนพฤติกรรม ตามหลกัสูตรค่ายปรับเปลียน
พฤติกรรมมาตรฐานใหม่  จาํนวน 10 ราย 

  3. จดัอบรมค่ายปรับเปลียนพฤติกรรม โดยใชคู้่มือวิทยากรค่ายปรับเปลียนพฤติกรรมมาตรฐานใหม่  ซึง
เป็นไปตามประกาศ คสช.ที 108/2557  หลกัสูตร 8 คืน 9 วนั 

  4. ดาํเนินการติดตาม โดยโปรแกรมการปรับเปลียนพฤติกรรมทีพฒันาขึน จาํนวน 12 ครัง เดือนละ 2 ครัง 
ในระยะเวลา 6 เดือน ดงันี  
  4.1 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด โดยเก็บข้อมูลครังแรกทีเริมต้นการวิจัยและติดตามนัดตรวจที
สถานศึกษา ทุก 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 6 เดือน และนาํผลปัสสาวะครังแรกทีเริมตน้การวิจยัและครังที 6 มาคาํนวณ
ค่าเป็นร้อยละ 

 4.2 ประเมินขั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  (Stage of Change) ประกอบด วย  5 ขั้น  ได แก  

1) ขั้นไมสนใจปญหา (Precontemplation) 2) ขั้นลังเลใจ (Contemplation) 3) ขั้นตัดสินใจ (Preparation) 4) ขั้นลง

มือปฏิบัติ (Action) 5) ขั้นกระทําตอเน่ือง (Maintenance)  และ 6) ขั้นการกลับไปมีปญหาซํ้า (Relapse) โดยเก็บ

ขอมูลท้ังข้ันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกิจกรรมทําใบงานเพ่ือทดสอบทัศนคติและการจัดการตนเอง ในการ

ติดตามนี้อาศัยการสัมภาษณเพื่อเสริมแรงจูงใจเปนสําคัญ ตั้งแตครั้งแรกกอนเขาโปรแกรมและหลังสิ้นสุด

โปรแกรม 6 เดือน 

          4.3 สาํรวจตน้ทุนชีวติ 5 ดา้น ไดแ้ก่  พลงัตวัตน  พลงัครอบครัว  พลงัปัญญา  พลงัเพือนและกิจกรรม  และ
พลงัชุมชน โดยเก็บขอ้มูลก่อนเขา้โปรแกรม  และหลงัสินสุดโปรแกรม 6 เดือน  
 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย  
   1. เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 

   1.1 ขอ้มูลทวัไป  ไดแ้ก่   เพศ  อายุ   ระดบัการศึกษา  ประวติัการใช้สารเสพติด  และระยะการ
สัมผสัสาร  
               1.2  ผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ   โดยใชชุ้ดทดสอบสารเสพติดยาบา้/เมทแอมเฟตามีน 
(Methamphetamine Test)  และชุดทดสอบสารเสพติดกญัชา (Tetrahydro cannabinol Test : THC)  
      1.3  แบบคดักรองและส่งต่อผูป่้วยทีใช้ยา  และสารเสพติดเพือรับการบาํบดัรักษาของกระทรวง
สาธารณสุข (บคก.กสธ.) V2  
  2. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี ประกอบดว้ย  
   2.1  แบบประเมินขนัการเปลียนแปลงพฤติกรรม (Stage of Change) ประกอบดว้ย 

 1) ขันไม่สนใจปัญหา (Precontemplation)   2) ขันลังเลใจ (Contemplation)   3) ขันตัดสินใจ (Preparation)             
4) ขนัลงมือปฏิบติั (Action)   5) ขนักระทาํต่อเนือง (Maintenance)   6) ขนัการกลบัไปมีปัญหาซาํ (Relapse) 

   2.2  แบบสํารวจตน้ทุนชีวิต  ประกอบดว้ย  พลงัตวัตน  พลงัครอบครัว  พลงัสร้างปัญญา  พลงั
เพือนและกิจกรรม  และพลงัชุมชน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยนําข้อมูลทีได้มาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง   และวิเคราะห์ข้อมูล   โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ดงันี 

  1. วเิคราะห์ขอ้มูลทวัไป  ไดแ้ก่  เพศ   อาย ุ  ระดบัการศึกษา  ขอ้มูลประสบการณ์การใชส้ารเสพติด  และ
ระยะการสัมผสัสารเสพติด โดยใชส้ถิติแสดงค่าร้อยละ ความเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

  2. วเิคราะห์ผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะโดยใชส้ถิติแสดงค่าร้อยละ  
  3. วเิคราะห์ผลตน้ทุนชีวติ  โดยใชส้ถิติ Paired t-test โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัที 0.05 

  4. วเิคราะห์ขนัการเปลียนแปลงพฤติกรรม (Stage of Change) โดยใชส้ถิติ Chi-Square 
  

ผลการวจัิย  
1. ขอ้มูลทวัไปของเยาวชนผูเ้สพยาเสพติดในจงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นเพศชาย  ร้อยละ 97.1  และเป็นเพศ

หญิง  ร้อยละ 2.9  อายุตาํกว่า 18 ปี  ร้อยละ 36.2  รองลงมาอายุ 18 – 20 ปี  ร้อยละ 34.8  และนอ้ยสุด  คือ  อาย ุ
มากกวา่ 20 ปี  ร้อยละ 29.0  ระดบัการศึกษา ปวช.  ร้อยละ 68.1  และปวส.  ร้อยละ 31.9 (ตาราง 1) 

 

 

 

ตาราง 1 แสดงข้อมูลทวัไปของกลุ่มตวัอย่าง  ( n = 69 )                 

ข้อมูลทวัไป จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    
        -      ชาย 

 

67 

 

97.1 

- หญิง 2 2.9 

อายุ   
        -      ตาํกวา่ 18 ปี 

 

25 

 

36.2 

- 18 – 20 ปี 24 34.8 

        -      มากกวา่ 20 ปี  20 29.0 

ระดบัการศึกษา    

        -      ปวช. 47 68.1 

        -      ปวส. 22 31.9 

 2. เยาวชนผูเสพยาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ ใชสารเสพติดประเภทกัญชา มากสุด รอยละ 84.1 
รองลงมา คือ ยาบา และกัญชา รอยละ 11.6 นอยสุด คือ ยาบา รอยละ 4.3 มีระยะของการสัมผัสสารเสพติด 

มากสุด คือ นอยกวา 1 ป รอยละ 74.0 รองลงมา คือ 1 – 5 ป รอยละ 24.6 และนอยสุด คือ มากกวา 5 ป 

รอยละ 1.4  (ตาราง 2)
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ตาราง 2  ข้อมูลการการใช้สารเสพตดิ และระยะเวลาการสัมผสัสารเสพตดิ (n=69) 
 

ข้อมูลการการใช้สารเสพตดิ จาํนวน ร้อยละ 

ประเภทสารเสพตดิทใีช้   

- ยาบา้ 3 4.3 

- กญัชา 58 84.1 

- ยาบา้และกญัชา 8 11.6 

ระยะการสัมผสัสารเสพตดิ   

- นอ้ยกวา่ 1 ปี 51 74.0 

- 1 – 5 ปี 17 24.6 

- มากกวา่ 5 ปี 1 1.4 
 

3.  ตน้ทุนชีวิตรวมก่อนพฒันาโปรแกรม มีค่าเฉลีย 55.82 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 10.3และหลงัพฒันา
โปรแกรม มีค่าเฉลีย 65.94  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 12.52 เมือเปรียบเทียบก่อนและหลงัพฒันาโปรแกรม 
คะแนนตน้ทุนชีวติรวมหลงัพฒันาโปรแกรมเพิมขึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 (ตารางที 3) 
 

ตาราง 3  เปรียบเทยีบต้นทุนชีวติ  ก่อนและหลงัการพฒันาโปรแกรมการปรับเปลยีนพฤตกิรรมของเยาวชน 

              ผู้เสพยาเสพตดิในจงัหวดัเพชรบูรณ์ (n=69) 

ต้นทุนชีวติ 
 

S.D. t Sig.(2-tailed) 

ก่อนพฒันาโปรแกรม 55.82 10.37 
7.96 0.000*** หลงัพฒันาโปรแกรม 65.94 12.52 

    *** = p<0.001 
 

4. ขนัการเปลียนแปลงพฤติกรรม  พบว่า  ภายหลงัการพฒันาโปรแกรม   เยาวชนผูเ้สพยาเสพติดมี        
การเปลียนพฤติกรรมดีขึนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที  ระดบั 0.01 โดยก่อนเขา้โปรแกรมขนัการเปลียนแปลง
พฤติกรรม (Stage of change) ในขนัที 1 ถึง 3 พบร้อยละ 52.2, 23.2, 24.6  และไม่พบในขนัที 4 ถึง 6 ภายหลงั
สินสุดโปรแกรม  ไม่พบในขนัที 1 พบขนัที 2,3,4,5  ร้อยละ 0.3,4.3,14.5,71.0  และพบขนัที 6  คือ  กลบัเสพซาํ 
ร้อยละ 5.8  (ตาราง 4) 
ตาราง  4  เปรียบเทยีบการเปลยีนแปลงพฤตกิรรม (Stage of change) ระหว่างก่อนและหลงัสินสุดโปรแกรมพฒันารูปแบบ 

การปรับเปลยีนพฤตกิรรมของเยาวชนผู้เสพยาเสพตดิในจงัหวดัเพชรบูรณ์(n=69)  

 

ขนัการเปลยีนแปลงพฤตกิรรม  
(Stage of change) 

ก่อนเข้าโปรแกรม หลงัสินสุดโปรแกรม Fisher s 
Exact test 

 
P-value จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ขนัที1 36 52.2 0 0 19.34 

 

  

.001** 

ขนัที2 16 23.2 3 4.3 

ขนัที3 17 24.6 3 4.3 

ขนัที4 0 0 10 14.5 

ขนัที5 0 0 49 71.0 

ขนัที6 0 0 4 5.8 

** = p<0.01 

(ตาราง 3)
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   ตาราง 5  เปรียบเทยีบอตัราการตรวจสารเสพตดิในปัสสาวะระหว่างก่อนและหลงัพฒันาโปรแกรม (n=69)  

 
ผลตรวจปัสสาวะ 

ก่อนเข้าโปรแกรม หลงัสินสุดโปรแกรม Fisher s 

Exact test 

 

P-value จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ผลลบ (Negative) 46 66.7 55 79.7 7.19 0.010** 

ผลบวก (Positive) 23 33.3 14 20.3 

  ** P< 0.01  

 5. ผลการตรวจสารเสพติดในปสสาวะ พบวา ภายหลังการพัฒนาโปรแกรม ผลการตรวจปสสาวะเปนลบ

เพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลตรวจปสสาวะเปนผลลบ (Negative) รอยละ 66.7 ผลบวก 

(Positive) รอยละ 33.3 และหลังสิ้นสุดโปรแกรมเปนผลลบ (Negative) รอยละ 79.7 เปนผลบวก (Positive) 

รอยละ 20.3 (ตาราง 5)

อภิปรายผลการวิจัย

   การวิจัย การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนผูเสพยาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ 

ที่พัฒนาข้ึน เปนรูปแบบท่ีบูรณาการกับหนวยงานหลักท่ีเกี่ยวของ ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีทีมดําเนินงานประกอบดวย ตํารวจ 

ทหาร เจ าหนาปกครอง ครู ครอบครัว แกนนําชุมชน และทีมสุขภาพ ประกอบดวย แพทย พยาบาล 

นักวิชาการสาธารณสุข โดยอาศัยนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดแบบบูรณาการจนเกิดผลลัพธในการพัฒนา

รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนผู เสพยาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ กระบวนการหลัก คือ 

1) การวินิจฉัย และการนําเขาสูกระบวนการบําบัด สิ่งสําคัญ คือ สรางการรับรู ความตระหนัก ความสําคัญของ

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม และผูปกครองเขารวมรับรู 2) การเขาคายปรับเปล่ียนพฤติกรรม ความสําคัญ คือ 

การเรียนรูโทษภัยของสารเสพติดตอชีวะเคมีของสมอง การเรียนรูเครื่องมือที่ใชสรางพฤติกรรมใหม และการสราง
สถานะภาพ (Position) และสรางความสัมพนัธระหวางผูเขารับการบําบัดกับผูดูแล 3) การติดตามตอเนื่อง รวมถึง
การสรางโอกาสพัฒนาคุณคาในตัวเอง เพื่อเขาสูการใชชีวิตในสังคมอยางมีคุณภาพ

สรุปผลการวิจัย

  รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนผูเสพยาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ ที่พัฒนาขึ้น โดย

ผลลัพธการวิจัย ทําใหผูเขารับการบําบัดสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมได มีตนทุนชีวิตเพ่ิมขึ้นและการใชสาร
เสพติดลดลง สรุปเปนแนวทางหลัก 3 กระบวนการ คือ การคัดกรองและวินิจฉัย การบําบัด และการติดตามตอเน่ือง 

โดยมีลักษณะของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีคุณลักษณะสําคัญ  4  ประการ

    1. Patient-centered care คือ การจัดโปรแกรมเฉพาะบุคคลภายใตกรอบกฎเกณฑที่กําหนด ผูดูแลตอง

ทําความเขาใจบริบทและคนหาความตองการที่แทจริงของผูปวย มีการปรับเปลี่ยนแผนการบําบัดไดตามความ

เหมาะสม
  2. Multi-intervention program คือ โปรแกรมท่ีประกอบไปดวยหลายกิจกรรมทําใหเกิดการเรียนรู 

เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ
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   3.   Integrated Multi sectorial  คือ โปรแกรมทีมีผูเ้กียวขอ้งหลายภาคส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและ
ภาคีเครือข่ายอืน ๆ มาทาํงานร่วมกนัเพือใหเ้กิดผลสัมฤทธิ   
  4.  School-based integrated Process of Care คือ กระบวนการดูแลอาศยัพืนทีและกฎเกณฑ์ของ
สถานศึกษา ตงัแต่การคน้หากลุ่มเสพ เพือเขา้สู่การบาํบดัดูแล การประเมินและตดัสินใจเขา้รับการบาํบดัโดย
เยาวชนและผูป้กครองถูกดาํเนินการภายใตก้ารรับรู้ร่วมกบัครูฝ่ายปกครองและใชก้ฎเกณฑ์ของสถานศึกษาเป็น
กฎเหล็กรวมถึงกระบวนการบาํบดัและฟืนฟูเพือเสริมพลงัและสร้างภูมิคุม้กนัในการเขา้สู่สังคม  
  ผูเ้ขา้รับการบาํบดัผ่านประสบการณ์  การเรียนรู้จนเกิดพฤติกรรมใหม่ขึน  จะตอ้งเกิดการรับรู้  และ
ยอมรับ  ทีสามารถแบ่งเป็นมิติต่าง ๆได ้ ดงันี 

   -  มิติทางการแพทย ์มีการรับรู้พิษภยัของสารเสพติดต่อสมองและร่างกายในแง่ของสารเคมีทีทาํ
อนัตรายต่อเซลล์สมอง และกลไกการเกิดโรคสมองติดยา ซึงมีผลต่อการรับรู้ การตดัสินใจและการดาํเนินชีวิต
ต่อไปในอนาคต 

-  มิติทางจิตใจและจิตวิญญาณ เริมตงัแต่การสร้างสัมพนัธภาพทีดี สร้างความไวว้างใจต่อผูดู้แล 
เรียนรู้ทีจะไวว้างใจต่อคนในสังคม สร้างความอบอุ่นใจ งส่งผลให้สามารถรับรู้ตวัตนของตนเอง และเริมเห็น
คุณค่าของตนเอง ให้สามารถนาํความสามารถและสร้างทกัษะในการใช้ชีวิตเป็นการวางรากฐานของการพฒันา
ตนเองต่อไปได ้

 - มิติทางสังคม เรียนรูบทบาทของผูคนในสังคม เรียนรูถึงการพ่ึงพาอาศัยกันและกันในสังคม 

รับรูวา ตนเองมีสิทธิ หนาที่ที่ตองกระทําตอสังคมและเรียนรูวาสิ่งใดที่ทําแลวผูคนในสังคมใหคุณคาใหการยอมรับ 

รวมถึงการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังนี 

 รูปแบบการปรับเปลียนพฤติกรรมสําหรับเยาวชนผูเ้สพยาเสพติดจงัหวดัเพชรบูรณ์ ทีไดพ้ฒันาขึน เป็น
รูปแบบทีอาศยัการบูรณาการะหว่างผูที้เกียวขอ้งกบัเยาวชน สถานศึกษาเป็นสังคมทีมีอิทธิพลหลกั โดยอาศยั
นโยบายทาํให้เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนสามารถประสานงานสอดรับเกิดการดูแลร่วมกนัอย่างเป็นระบบ   
จากผลการศึกษาครังนี ยงัคงตอ้งอาศยัการศึกษาเพิมเติม ไดแ้ก่  

   1.  พฒันารูปแบบการบาํบดั  และวางแผนดูแลรายบุคคล ตามวิธีการประเมินบุคลิกภาพ   และเครืองมือ
ประเมินครอบครัว เพือเพิมประสิทธิผลของการดูแล 

2.  นาํรูปแบบทีได้ไปทดลองปฏิบติัในสถานศึกษาอืน   เพือพฒันารูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทที
แตกต่างกนั 

3.การติดตามผูผ้า่นการบาํบดัและครอบครัว เพือการประเมินผลลพัธ์ของการบาํบดัในระยะยาวเป็นการ
พฒันารูปแบบการดูแลหรือกิจกรรมทีส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีตน้ทุนชีวติทีเพิมขึน  
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Objective : To study the situation and causes of AEs in the Inpatient Medicine of Kamphaengphet Hospital. 
Material and Methods :  This study is based on a retrospective descriptive study. The sampling frame included 
all admissions of patient over 15 years old who had a minimum stay in the Inpatient Medicine of 
Kamphaengphet hospital of  24  hours, between 1 October 2013 and 30 September 2015, a random sample of 
683 medical records was used.  A retrospective medical records review was carried out based on the use of        
3 triggers, unplanned ICU, unplanned CPR and unexpected dead.  Medical records that screened positive             
(n = 191) were analyzed the type of adverse event according to patient care process. The data were analyzed by 
descriptive statistics and presented with tree diagram. 
Result : Of 191 Medical records that screened positive, 137 (71.73%) were confirmed as an AEs. The highest 
proportions of AEs identified were related to delay of the monitoring process (87.43%). Most of the AEs 
(45.26%) occurred within 1 day after being admitted to the hospital. The average age of these patients was     
65.1 years.  Background of the patients were sepsis, cause of sepsis was pneumonia (46.71%) and urinary tract 
infection (13.13%). The first time of admission MEWS score was at a good level and worsened at 6 hours 
before the adverse event.  
Conclusion : Should increase closed monitoring in elderly patients who present signs and symptoms of major 
infection, particularly in the first 24 hours after admission. And encourage follow-up monitoring when the 
patient has MEWS level greater than 3. 
Keywords : Adverse Event,  Modified Early Warning signs,  trigger tool 

 

จิราพร  มณีพราย, พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่) * 

นนัทน์ภสั  พลูเขียว,พย.บ.** 

มรกต  หาญกาํจดัภยั, พย.บ.*** 

ขวญัจรี  ล่องกาฬ, พย.บ.**** 

*  พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ  กลุ่มการพยาบาล   โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 

**   พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ อายรุกรรมหญิง  กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 

***  พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ อายรุกรรมหญิง กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 

****  พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ อายรุกรรมหญิง กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 

สถานการณที่ทําใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงค ในหอผูปวยสามัญอายุรกรรม
โรงพยาบาลกําแพงเพชร

The situation and causes of adverse events in the Inpatient Medicine of
Kamphaengphet Hospital

Abstract

Background : The occurrence of Adverse events (AEs) in hospitals is an indication of quality of care and 

high risk of lawsuit. These AEs constitute a significant problem with serious consequences and a challenge for 

the Inpatient Medicine of Kamphaengphet Hospital. A first step in prevention and improve patient safety is to 

learn from these events and identified their causes.
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บทคัดย่อ 
ความเป็นมา : การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคใ์นโรงพยาบาลเป็นขอ้บ่งชีถึงคุณภาพของการดูแลและความเสียง
ในการถูกฟ้องร้อง  เหตุการณ์ไม่พึงประสงคด์งักล่าวเป็นปัญหาสําคญัทีมีผลกระทบร้ายแรงและเป็นความทา้ทาย
สําหรับแผนกผูป่้วยในอายุรกรรม โรงพยาบาลกาํแพงเพชร ขนัตอนแรกในการป้องกนัและปรับปรุงความ
ปลอดภยัของผูป่้วยคือการเรียนรู้จากเหตุการณ์และระบุสาเหตุของปัญหาเหล่านี 
วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาสถานการณ์ทีทาํให้เกิดภาวะไม่พึงประสงค์ในหอผูป่้วยสามญัอายุรกรรม โรงพยาบาล
กาํแพงเพชร 
วธีิการวจัิย : เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบศึกษายอ้นหลงั กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป่้วยทีเขา้รับการรักษาตวัในแผนก
อายุรกรรมโรงพยาบาลกําแพงเพชรเป็นระยะเวลา 24 ชัวโมงตังแต่วนัที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัที             
30 กนัยายน พ.ศ. 2558 โดยสุ่มตวัอยา่งมาจาํนวน 683 คน ทบทวนเวชระเบียนผูป่้วยโดยใช้ตวัส่งสัญญาณ 3 ตวั  
คือ การยา้ยเขา้ห้องผูป่้วยหนกัโดยไม่ไดว้างแผน การช่วยฟืนคืนชีพโดยไม่ไดว้างแผน และ ผูป่้วยทีเสียชีวิตโดย
ไม่คาดคิด นาํเวชระเบียนทีพบตวัส่งสัญญาญจาํนวน 191 ฉบบั  มาวิเคราะห์หาชนิดของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ตามขนัตอนการดูแลผูป่้วย วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา นาํเสนอดว้ยแผนภาพตน้ไม ้

ผลการวิจัย : เวชระเบียนทีพบตวัส่งสัญญาณทงั 191 ฉบบั ถูกทบทวนว่าเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 137 ราย 
(รอยละ 71.73) สัดสวนท่ีสูงที่สุดของการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคมีความสัมพันธกับความลาชาใน

ขั้นตอนการเฝาระวังอาการเปลี่ยนแปลง 167 ราย (รอยละ 87.43) เหตุการณไมพึงประสงคสวนใหญ 

(รอยละ 45.26) เกิดขึ้นภายใน 1 วันหลังรับเขานอนในโรงพยาบาล ผูปวยที่เกิดเหตุการณไมพึงประสงคมี    

อายุเฉลีย  65.1 ปี ภูมิหลงัของผูป่้วยทีพบมากทีสุด คือ ภาวะติดเชือในกระแสโลหิต ในจาํนวนนีมาดว้ยโรค      
ปอดอกัเสบ (ร้อยละ 46.71)  และโรคติดเชือในระบบทางเดินปัสสาวะ (ร้อยละ 13.13)  โดยระดบัคะแนน MEWS 

แรกรับอยูใ่นระดบัดี และเลวลงใน  6 ชวัโมงก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

สรุป : ควรเพิมการเฝ้าระวงัอย่างใกลชิ้ดในผูป่้วยสูงอายุ  ทีมาโรงพยาบาลดว้ยอาการและอาการแสดงของภาวะ   
ติดเชือทีสําคญั โดยเฉพาะใน 24 ชัวโมงแรกหลงัรับนอนในโรงพยาบาล  และกระตุน้ให้เกิดการปฏิบติัตาม        
แนวทางการเฝ้าระวงัเมือผูป่้วยมีระดบั MEWS มากกวา่ 3 ขึนไป 
คําสําคัญ :  เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์  การเฝ้าระวงัผูป่้วยในภาวะวกิฤต   ตวัส่งสัญญาณ 

 
 

ความเป็นมา 
ความปลอดภยัของผูป่้วยในโรงพยาบาล  เป็นสิงทีพึงปรารถนาสําหรับผูป่้วย  และญาติ  รวมถึง

บุคลากรทางการแพทย ์ เป็นสิงสาํคญัทีแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาคุณภาพบริการพยาบาลทีไดม้าตรฐาน1   คาํจาํกดั
ความของความปลอดภยัของผูป่้วย  คือ การป้องกนัขอ้ผิดพลาดและผลขา้งเคียงทีจะเกิดกบัผูป่้วยในสถานทีทีให้
การดูแลสุขภาพ เหตุการณ์ทีไม่คาดคิด  และไม่พึงประสงค์ทีเกิดขึนในโรงพยาบาลก่อให้เกิดความทุกขท์รมาน  
และสูญเสียแก่ผูป่้วยและครอบครัว  รวมทงัองคก์รดา้นสุขภาพตอ้งสูญเสียค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพทีสูงขึน2 
เหตุการณ์ทีไม่พึงประสงคที์เกิดขึนกบัผูป่้วยขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นสิงทีไม่ควรเกิดขึน  แต่บางครัง
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อาจไม่สามารถหลีกเลียงได ้เนืองดว้ยความซับซ้อนของเทคโนโลยีการรักษาทีมากขึน  การให้บริการสุขภาพแก่
ผูป่้วยสูงอาย ุและ/หรือผูป่้วยทีมีโรคร่วม ทาํให้ผูใ้ห้บริการทางสุขภาพตอ้งเผชิญกบัการตดัสินใจในดา้นการดูแล
รักษาทียากลาํบากขึน ในสองทศวรรษทีผ่านมาประเทศต่าง ๆ ทวัโลกตระหนกัถึงความปลอดภยัของผูป่้วย ได้
พยายามหาทางป้องกนัและแกไ้ขนี โดยริเริมโครงการต่าง ๆ  เช่น  สหราชอาณาจกัร  ไดจ้ดัทาํเครืองตรวจสอบ
อุณหภูมิความปลอดภยั ทีช่วยให้ทีมงานสามารถวดัอนัตรายและสัดส่วนของผูป่้วยทีปลอดจากอนัตรายได้
ระหวา่งการทาํงาน3  สหรัฐอเมริกาจดัแคมเปญ 5 ลา้นชีวติ  เพือช่วยลดอนัตราย หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท์าง
การแพทยใ์ห้ได้  5 ล้านครังในระยะเวลาสองปี4   สําหรับในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข องค์กรด้าน
คุณภาพ และสภาการพยาบาลไดใ้ห้ความสําคญักบัความปลอดภยัผูป่้วยเช่นเดียวกนั โดยกาํหนดเป็นเป้าหมาย
หลกัของการบริการ สถานบริการทุกระดบัตอ้งมีระบบบริหารจัดการความเสียง และจดัไวเ้ป็นส่วนหนึงของ
ระบบการพฒันาคุณภาพสถานพยาบาล5,6,7

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งพบว่า เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโรงพยาบาลประมาณ
ร้อยละ 9-11 โดยประมาณครึงหนึง (ร้อยละ 44-54) เป็นเหตุการณ์ทีสามารถป้องกนัไดแ้ละประมาณร้อยละ 7-10 
ของเหตุการณ์เป็นอนัตรายร้ายแรงถึงชีวิต8,9   ผูป่้วยทีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มีวนันอนเฉลียสูงขึนเป็น       
10.7 วนั มีค่าใช้จ่ายเพิมขึนประมาณ 470,380.00 ยูโร9   สําหรับในประเทศไทย รายงานการศึกษาเหตุการณ์ไม่       
พึงประสงค์ทีเกิดขึนในโรงพยาบาลมีไม่มากนกั ทีสามารถสืบคน้ได ้เป็นการศึกษานาํร่องเมือปี 2546 ทีพบว่า          
มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึนร้อยละ 9.1 ของการเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล ทาํให้ผูป่้วยตอ้งนอนพกั
รักษาตวัเพิมขึนเฉลีย 9.74 วนั  เป็นเหตุการณ์ทีป้องกนัไดร้้อยละ 71.4  เกิดความพิการถาวรหรือเสียชีวิตหรือใช้
เวลาในการรักษานานกว่า 1 – 2 เดือน ร้อยละ 3810  นอกจากนีขอ้มูลผลการพิจารณาการจ่ายเงินชดเชยกรณี
ผูรั้บบริการไดรั้บความเสียหายทีเกิดขึนจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ พบวา่ในปี 2552 มีจาํนวนคาํร้อง
ทีเขา้เกณฑร้์อยละ 81.48 และเพิมขึนเป็น 9.04 เท่า มีการจ่ายเงินค่าชดเชยสูงขึนจาก 4.86 ลา้นบาท เป็น 73.22 ลา้น
บาท  หรือสูงขึนถึง 15.05 เท่า เมือเทียบกบัปี 2547 สําหรับในปี 2558 ผูรั้บบริการไดรั้บการชดเชย ร้อยละ 78.85 

ของผูย้ืนคาํร้อง  และไดรั้บเงินชดเชยทงัสิน 202.929 ลา้นบาท ร้อยละ 53.64 เป็นกรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร  
และเมือนาํขอ้มูลคาํร้องมาจาํแนกตามสาขาบริการ  พบว่า  แผนกทีถูกร้องเรียนมาก 3 อนัดบัแรก  คือ แผนก      
อายุรกรรม  ร้อยละ 54.33  ศลัยกรรม  ร้อยละ 12.6   และกุมารเวชกรรม ร้อยละ 9.4511,12   จากขอ้มูลดงักล่าว
สะทอ้นว่า   การให้บริการทางสุขภาพของประเทศไทยยงัมีปัญหาด้านความปลอดภยัของผูป่้วยอยู่เสมอ และ
ปริมาณค่าใชจ่้ายเงินชดเชยมีการเพิมขึนอยา่งชดัเจน  โดยเฉพาะแผนกอายรุกรรมทีมีผูป่้วยแออดัจาํนวนมาก   

โรงพยาบาลกาํแพงเพชรเป็นโรงพยาบาลทัวไปทีเป็นแม่ข่ายของเครือข่ายบริการระดับจังหวดั             

S (standard-level referral hospital) มีเตียงให้บริการตามกรอบ 410 เตียง ในปี 2556-2558 มีอตัราการครองเตียง
เฉลีย 102.60 อตัราการใชเ้ตียงเฉลีย 103.31 รายต่อเตียงต่อปี คาํนวณเตียงทีใชจ้ริง (active bed) ในรับผูป่้วยนอน
โรงพยาบาลได ้421 เตียง แผนกทีมีอตัราการครองเตียงและอตัราการใชเ้ตียงสูงสุดคือหอผูป่้วยอายุรกรรมชายและ
หญิง ซึงมีเตียงให้บริการตามกรอบ 72 เตียง ให้การดูแลผูป่้วยเฉลีย 116 รายต่อวนั อตัราการครองเตียง 169.25 
อตัราการใชเ้ตียงเฉลีย 170.25 รายต่อเตียงต่อปี และคาํนวณเตียงทีใชจ้ริงได ้122 เตียง13,14   ซึงถือเป็นภาระงานที
หนกั และเป็นสถานการณ์ทีเอือต่อการเกิดความพลงัพลาด จนอาจเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได ้ จากผลการ
ทบทวนเวชระเบียนของหอผูป่้วยในอายุรกรรมชายและหญิง ปี 2556  พบวา่  มีผูป่้วยในอายุรกรรมเกิดเหตุการณ์
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ไม่พึงประสงคร้์อยละ 16.38  ไดแ้ก่   การยา้ยเขา้ห้องผูป่้วยหนกัโดยไม่ไดว้างแผน การช่วยฟืนคืนชีพโดยไม่ได้
วางแผน และการเสียชีวติโดยไม่คาดคิด  โดยร้อยละ 63.16 เป็นเหตุการณ์ทีสามารถป้องกนัได ้จากขอ้มูลดงักล่าว
แสดงให้เห็นว่า การลดเหตุการณ์ทีไม่พึงประสงค์ในผูป่้วยอายุรกรรมเป็นสิงทีจาํเป็นอย่างยิง   ซึงวิธีทีได้รับ      
การยอมรับทวัโลกว่าสามารถจะแกปั้ญหาดงักล่าวไดคื้อ การพฒันาระบบเฝ้าระวงัอาการเตือนก่อนเขา้สู่ภาวะ
วกิฤต (Early warning sign) 

ระบบเฝ้าระวงัอาการเตือนก่อนเขา้สู่ภาวะวิกฤตถูกพฒันาขึน หลงัมีการศึกษาแลว้คน้พบว่า ผูป่้วยที
เสียชีวติมกัพบความผิดปกติทางสรีรวิทยาหรือสัญญาณชีพนาํมาก่อนภาวะหวัใจหยุดเตน้ โดยความผิดปกติทีพบ
ได้บ่อยทีสุดในช่วง 24 ชัวโมงก่อนภาวะหัวใจหยุดเตน้ ได้แก่  การทาํงานของระบบทางเดินหายใจและการ
ไหลเวียนโลหิตผิดปกติ ส่วนในช่วง 6 ชวัโมงก่อนภาวะหัวใจหยุดเตน้ ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัการทาํงาน
ของระบบทางเดินหายใจทีผดิปกติ ไดแ้ก่ ค่าความอิมตวัของออกซิเจนในเลือดนอ้ยกวา่ 90%  อาการหายใจลาํบาก
หรือหายใจเร็วหรือชา้มาก15   ต่อมาหลายการศึกษาจึงไดน้าํสัญญาณชีพและการเปลียนแปลงอวยัวะทีสําคญัมาคิด
ในรูปแบบระดบัคะแนน โดยคะแนนแต่ละช่วงจะเป็นตวัส่งสัญญาณวา่ ผูป่้วยมีความปลอดภยัหรือมีโอกาสเขา้สู่
ภาวะวิกฤต  (Modified Early Warning Scores: MEWS) ซึงทาํให้สามารถคน้หาความผิดปกติของผูป่้วยไดต้งัแต่
ในระยะเริมแรก สามารถช่วยเพิมการรอดชีวิตของผูป่้วยในโรงพยาบาลได้ 16,17  ฉะนันสิงทีทีมสุขภาพจะตอ้ง
เริมตน้ในการแกปั้ญหานี  คือ  การสร้างระบบเฝ้าระวงัอาการเตือนก่อนเขา้สู่ภาวะวกิฤตทีมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงานการพยาบาลอายุรกรรม โรงพยาบาลกาํแพงเพชรไดน้าํระบบเฝ้าระวงัอาการเตือนก่อนเขา้สู่
ภาวะวิกฤต (MEWS)  มาใชต้รวจจบัอาการของผูป่้วยก่อนเกิดภาวะวิกฤต โดยมีเป้าหมายเพือช่วยให้ผูป่้วยไดรั้บ
การตอบสนองต่ออาการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่อุบติัการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ยงัเกิดขึนอยูเ่สมอ 
โดยในปี 2557-2558  ยงัพบเหตุการณ์ทีไม่พึงประสงค์เกิดขึนในหอผูป่้วยในอายุรกรรมชายและหญิงสูงถึง        
ร้อยละ 10.07 ของเหตุการณ์ทีไม่พึงประสงค์ทีเกิดขึนในโรงพยาบาล  หรือร้อยละ 38.76 ในแผนกอายุรกรรม18

และเมือมีการนิเทศติดตามกาํกบัการปฏิบติังานมีเหตุทาํให้ชวนคิดวา่ ระบบเฝ้าระวงัอาการเตือนก่อนเขา้สู่ภาวะ
วกิฤตทีใชอ้ยูอ่าจไม่ครอบคลุมสาํหรับบางโรค และพยาบาลในองคก์รยงัปฏิบติัตามแนวทางการดูแลทีกาํหนดไว้
ไดไ้ม่ดีพอ จากขอ้มูลขา้งตน้ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ จาํเป็นตอ้งศึกษาหาสาเหตุ วิเคราะห์ตามกระบวนการดูแลผูป่้วย
เพือหาจุดอ่อนของระบบ ความสามารถในการป้องกนั และผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงคด์งักล่าวก่อน 
เพือให้เกิดการเรียนรู้จากเหตุการณ์ แลว้จึงนาํขอ้คน้พบทีไดม้าวางแผนในการปรับปรุงดา้นความปลอดภยัผูป่้วย
ใหต้รงประเด็นและมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
เพือศึกษาสถานการณ์ทีทาํให้เกิดภาวะไม่พึงประสงค์ในหอผูป่้วยสามญัอายุรกรรม โรงพยาบาล

กาํแพงเพชร 
 

วธีิการศึกษา 
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study)  แบบศึกษายอ้นหลงั (Retrospective Study) โดยการ

ทบทวนเวชระเบียนและบนัทึกทางการพยาบาล ทีมทบทวนประกอบด้วยผูว้ิจยั และพยาบาลทีมีประสบการณ์   
ดา้นอายรุกรรมมากกวา่ 10 ปี  จาํนวน 2 ท่าน  มีอายรุแพทยเ์ป็นทีปรึกษาในการประเมินดา้นการแพทย์  ประชากร
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ทีใชใ้นการศึกษาครังนีคือ ผูป่้วยอาย ุ15 ปีขึนไป ทีรับเขา้นอนรักษาตวัในหอผูป่้วยสามญัอายุรกรรมชายและหญิง  
โรงพยาบาลกาํแพงเพชร อยา่งนอ้ย 24 ชวัโมง ในช่วง 1 ตุลาคม 2556 – 30 กนัยายน 2558 ยกเวน้ผูป่้วยทีไดรั้บ
การวินิจฉยัจากแพทยว์า่อยูใ่นระยะสุดทา้ยของชีวิต หรือผูป่้วยทางจิตเวช  โดยสุ่มเลือกเวชระเบียนอยา่งง่ายดว้ย
เลขทีนอนโรงพยาบาล (number of hospital admissions) ตามเกณฑ์ของ Global Trigger Tool มาจาํนวน 20 ฉบบั
ต่อเดือนต่อหน่วยงาน19   และเพิมขึนอีกร้อยละ 10 เนืองจากคาดว่าข้อมูลเวชระเบียนอาจไม่เพียงพอใน             
การทบทวน  รวมทงัสิน  683  ฉบบั  การศึกษานีประยุกต์ใช้เกณฑ์ทีเกียวขอ้งกบัเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของ 
Harvard Medical Practice Study20   ร่วมกับตวัส่งสัญญาณทีเกียวขอ้งกบัการดูแลผูป่้วยวิกฤตอายุรกรรม             
ในเครืองมือ Thai HA trigger tool19,21   ไดแ้ก่   การยา้ยเขา้ห้องผูป่้วยหนกัโดยไม่ไดว้างแผน  การช่วยฟืนคืนชีพ
โดยไม่ไดว้างแผน หรือ ผูป่้วยทีเสียชีวิตโดยไม่คาดคิด เพือให้ไดเ้วชระเบียนทีมีความเสียงสูงมาทบทวน  และ
คน้หาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ นาํเวชระเบียนทีพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ มาพิจารณาหาจุดอ่อนตามขนัตอน
การดูแลผูป่้วยแบบยอ้นกลบั ดว้ยวธีิการใชค้าํถาม “ทาํไม” ซาํ ๆ (Conventional  WHY)22,23    วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติเชิงพรรณนา นาํเสนอด้วยแผนภูมิตน้ไม ้ (tree diagram)  วิเคราะห์ลักษณะผูป่้วยทีเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ไดแ้ก่  อายุ  โรคและภูมิหลงัของผูป่้วย และวนัทีเกิดเหตุการณ์หลงัรับนอนโรงพยาบาล ศึกษาระดบั
คะแนน MEWS เมือแรกรับ  และที 6 ชวัโมงก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์  รวมถึงสัดส่วนของการไดรั้บและ
ไม่ไดรั้บการเฝ้าระวงัตามแนวทางเฝ้าระวงัอาการเตือนก่อนเขา้สู่ภาวะวิกฤตทีกาํหนดไว ้  นาํเสนอขอ้มูลดว้ยสถิติ           
เชิงพรรณนา 

 
ผลการศึกษา 

จากจาํนวนศึกษา  683 ราย  มีเวชระเบียนจาํนวน 191 ราย (ร้อยละ 27.96) พบตวัส่งสัญญาณตาม
เกณฑ์การคดักรองทีกาํหนดไว ้ จาํแนกเป็น  การยา้ยเข้าห้องผูป่้วยหนักโดยไม่ได้วางแผน  จาํนวน 10 ราย             
(ร้อยละ 1.46)  การช่วยฟืนคืนชีพโดยไม่ไดว้างแผน  จาํนวน 28 ราย (ร้อยละ 4.10)  และ ผูป่้วยทีเสียชีวิตโดยไม่
คาดคิด  จาํนวน 153 ราย (ร้อยละ 22.40)  เมือนาํเวชระเบียนทีพบตวัส่งสัญญาณทงั 191 ราย   มาทบทวน           
หาจุดอ่อนตามขนัตอนการดูแลผูป่้วยแบบยอ้นกลบั  พบว่า   เป็นผูป่้วยทีไดรั้บการดูแลเหมาะสมทุกขนัตอน       
16 ราย (ร้อยละ 8.37)  เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์137 ราย (ร้อยละ 71.73) โดยแต่ละคนเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงคต์งัแต่  1 ครังขึนไป  เรียงจากมากไปนอ้ย ดงันี เกิดความล่าชา้ในขนัตอนการเฝ้าระวงัอาการเปลียนแปลง 
167 ราย (ร้อยละ 87.43) เกิดความล่าช้าในขนัตอนการประเมินคน้หาปัญหาของผูป่้วย 130 ราย (ร้อยละ 68.06) 
เกิดความล่าช้าในขันตอนการให้การดูแลเบืองต้น  123 ราย  (ร้อยละ  64.40)  เกิดความล่าช้าในขันตอน                 
การตอบสนอง  และการช่วยชีวติฉุกเฉิน 99 ราย (ร้อยละ 55.83)  (แผนภูมิที 1)  
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                   แผนภูมทิ ี1 แผนภูมต้ินไม้แสดงเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ ตามขนัตอนการดูแลผู้ป่วยแบบย้อนกลบั 

 ผูปวยกลุ มที่เกิดเหตุการณไมพึงประสงค สวนใหญเปนผู สูงอายุ มีอายุเฉลี่ย 65.1 ป (SD=2.6) 
มากกวาคร่ึงหน่ึงภูมิหลังผูปวยเปนภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต (รอยละ 63.50) รองลงมา ไดแก ภาวะทางเดิน

หายใจลมเหลว โรคหัวใจและหลอดเลือด และเลือดออกทางเดินอาหารสวนตน ตามลําดับ โดยสาเหตุของภาวะ

ติดเช้ือในกระแสโลหิตสวนใหญ (รอยละ 46.71) คือ โรคปอดอักเสบ รองลงมา คือ การติดเช้ือระบบทางเดิน
ปสสาวะ (รอยละ 13.13) และเกือบครึ่งหนึ่งเกิดเหตุการณไมพึงประสงคภายในวันแรกที่เขารับการรักษาตัวใน
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โรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 45.26  (ตาราง 1)  เกือบครึงหนึง (ร้อยละ 48.18) ของผูที้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคมี์
คะแนน MEWS แรกรับอยูใ่นช่วงคะแนน 1-3  ส่วนคะแนน MEWS ที 6 ชวัโมงก่อนทีเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์มากกว่าครึงหนึง (ร้อยละ 51.82) มีคะแนน MEWS  อยู่ในช่วงคะแนน 7-9  ประมาณ ¼ มีคะแนน 
MEWS อยูใ่นช่วง 4-6 คะแนน และอีกร้อยละ 12.41 มีคะแนน MEWS อยูที่ 1-3 คะแนน  (แผนภูมิที 2)  ผูป่้วยทีมี
คะแนน MEWs score 1-6 คะแนนทงัเมือแรกรับ และมีอาการเปลียนแปลง ประมาณร้อยละ 80 มกัจะไม่ไดรั้บการ
ดูแลทุก 1-4 ชวัโมงตามแนวทาง ส่วนผูป่้วยทีมีทีมีคะแนน MEWS  7-9 เมืออาการเปลียนแปลงมกัจะไม่ไดรั้บการ
ดูแลตามแนวทางเกือบร้อยละ 60 (แผนภูมิที 3) 

 

ตาราง 1. ลกัษณะทวัไปของผู้ป่วยกลุ่มทเีกดิเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ (n=137 ราย) 

ลักษณะ จํานวน รอยละ

อายุ (ป) Mean (±SD) 65.1 (±2.6)

ภูมิหลังผูปวย (Background)

    ภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิต 87 63.50

-  ปอดอักเสบ 64 46.71

-  ติดเช้ือระบบทางเดินปสสาวะ 18 13.13

-  อื่นๆ 5 3.65

โรคหัวใจและหลอดเลือด 29 21.17

-  หัวใจลมเหลว 14 10.22

-  หัวใจเตนผิดจังหวะ 12 8.76

-  หลอดเลือดหัวใจ 3 2.19

ภาวะทางเดินหายใจลมเหลว  16 11.68

เลือดออกทางเดินอาหารสวนตน 5 3.65

วันที่เกิดเหตุการณหลังรับนอนโรงพยาบาล 

   Mean (±SD) 4.8 (±0.9)

   วันที่  1 62 45.26

   วันที่  2-3 21 15.32

   วันที่   4-6 21 15.32

   วันที่  7-9 8  5.84

   วันที่ 10 ขึ้นไป 25 18.25
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                                     แผนภูมทิ ี2 แสดง คะแนน MEWS เมอืแรกรับ และท ี6 ชัวโมงก่อนเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์  
 
 

 
 

               แผนภูมทิ ี3  แสดงสัดส่วนของผู้ป่วยทไีด้รับและไม่ได้รับการเฝ้าระวงัตามระดบัคะแนนของ MEWS เมอืแรกรับ  
                                   และเมอืมอีาการเปลยีนแปลง 
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เมือแรกรับ: ไดรั้บการเฝ้าระวงัฯ เมือแรกรับ: ไม่ไดรั้บการเฝ้าระวงัฯ 

เมือเปลียนแปลง: ไดรั้บการเฝ้าระวงัฯ เมือเปลียนแปลง: ไม่ไดรั้บการเฝ้าระวงัฯ 
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อภิปรายผล 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในหอผูป่้วยสามญัอายุรกรรม  ยงัคงเป็นปัญหาสําคญัของโรงพยาบาล
กาํแพงเพชร  แมว้า่กลุ่มงานอายรุกรรมจะนาํระบบการเฝ้าระวงัอาการเตือนก่อนเกิดภาวะวิกฤตมาใชต้งัแต่ปี 2557   
การศึกษาครังนี  พบว่า  ผูป่้วยส่วนใหญ่มีภูมิหลังเป็นภาวะติดเชือในกระแสโลหิต  ในจาํนวนนีมาด้วยโรค        
ปอดอักเสบ ร้อยละ 46.71  และโรคติดเชือในระบบทางเดินปัสสาวะร้อยละ 13.13 โดยร้อยละ 45.26                  
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคภ์ายใน 1 วนัหลงัรับเขา้นอนในโรงโรงพยาบาล ซึงคะแนน MEWS  แรกรับอยูใ่น
ระดบัดี และเลวลงใน  6 ชวัโมงก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โดยผูป่้วยทีมีคะแนน MEWS นอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 6   มกัจะไม่ไดรั้บการเฝ้าระวงัอาการเปลียนแปลงตามแนวทางทีกาํหนดไว ้  ซึงภาวะติดเชือในกระแส
โลหิตนี  หากไดรั้บการวนิิจฉยัรักษาทีล่าชา้และไม่เพียงพอ จะส่งผลใหอ้วยัวะลม้เหลวหลายระบบและเป็นสาเหตุ
สําคญัทีทาํให้ผูป่้วยเสียชีวิต ความรวดเร็วในการวินิจฉัย การแกไ้ขสาเหตุของการติดเชือ การติดตามเฝ้าระวงั  
และประเมินผลการดูแลรักษาไดอ้ย่างรวดเร็วทนัทีภายใน 6 ชวัโมงแรกจะช่วยลดความรุนแรงรงของอวยัวะ
ล้มเหลว  อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราตายได้  อย่างไรก็ตามผลการศึกษานีแสดงให้เห็นว่า 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดจากความล่าช้าในขนัตอนการเฝ้าระวงัอาการเปลียนแปลงมากทีสุด  รองลงมา  คือ 
ความล่าช้าในขนัตอนการประเมินค้นหาปัญหาของผูป่้วย  130 ราย (ร้อยละ 68.06)  ซึงขนัตอนดังกล่าวเป็น
ขนัตอนสําคญัในการลดความรุนแรงของภาวะติดเชือในกระแสโลหิต และเมือวิเคราะห์เพิมเติมจะพบว่าช่วงที
ไม่ไดรั้บการประเมินคือช่วงทีมีการผลดัเปลียนเวร โดยเฉพาะในช่วงเวรบ่ายมาดึก ทงันีอาจเป็นเพราะเป็นช่วง
พกัผอ่นของผูป่้วย   พยาบาลจึงตอ้งการรบกวนผูป่้วยให้น้อยทีสุด  นอกจากนีผลการวิจยัยงั  พบว่า ประมาณ ¼ 

ของผูที้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคมี์คะแนน MEWS ที 6 ชวัโมง อยูใ่นช่วง 4-6 คะแนน  และอีกร้อยละ 12.41 มี
คะแนน MEWS อยูที่ 1-3 คะแนน ประกอบกบัภาระงานทีมาก จึงอาจทาํใหผู้ป้ฏิบติัไม่ไดป้ระเมินซาํในช่วงเวลาที
เหมาะสม นอกจากนีผูป่้วยทีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์อายุเฉลีย 65.1 ปี ซึงผูสู้งอายุมีสภาวะสุขภาพและการ
รักษาทีหลากหลาย  ภาวะเหล่านีเพิมความเสียงในการเกิดภาวะแทรกซอ้นของการรักษาในโรงพยาบาล ดว้ยเหตุนี
ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ความปลอดภยัสาํหรับผูป่้วยสูงอายคุวรใหค้วามความสาํคญัมากขึน   

 

สรุป 
ควรเพิมการเฝ้าระวงัในผูป่้วยสูงอายุ ทีมาโรงพยาบาลดว้ยอาการ  และอาการแสดงของภาวะติดเชือที

สําคญั เช่น โรคปอดอกัเสบ การติดเชือในระบบทางเดินปัสสาวะ  โดยเฉพาะใน 24 ชวัโมงแรกหลงัรับนอนใน
โรงพยาบาล และกระตุน้ให้เกิดการปฏิบติัตามแนวทางการเฝ้าระวงัเมือผูป่้วยมีระดบั MEWS มากกวา่ 3 ขึนไป 
โดยเฉพาะในช่วงผลดัเปลียนเวร 
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ภาวะเนืองอกหลอดเลอืดลาํไส้ใหญ่ (colonic hemangiomas) : กรณศึีกษา 
Colonic Hemangiomas : A Case Study 

 
    พฤศธีร์  ธารณามยั, พ.บ. (ว.ว.ศลัยศาสตร์ทวัไป) * 

 

 

Abstract 

 Colonic Hemangiomas is the less common cancer found. In general, mild to severe melena can be 

observed. Most of patients are misdiagnosed. One or more lesions can be found, and in some cases blue rubber 

bleb nevus syndrome is coincidently found1. In order to evaluate this symptom, colonoscopy is considered 

relevant. The medical treatment is surgical resection, and other medical process is endoscopic treatment, which 

is applied to patients whom cannot receive the surgery2. In this work, the objective is to study the treatment 

results of the patients who received the colonic hemangiomas surgery. A case study was Thai male, his age was 

23 years 5 months. The main symptom was severe melena, and he was in the shock condition 1 day before he 

came to a hospital. His conditions were 80/50 mmHg, 136 pulses/min, respiration rate 24 times/min. Symptom 

evaluation and O2 record were performed every 1 hour. The patient was received an emergency surgery, the 

right colon at which the bleeding happened was cut. The lesion and colonic hemangiomas were observed. The 

pathology result confirmed that the patient had carvernous hemangiomas, which was a vascular tumor and was 

considered less common tumors found in the gastrointestinal tract, especially in colon. After the surgery, there 

were no complications. Hence, the standard medical treatment leads to the safety of the patient.  
 

Keywords ; Colonic hemangiomas,  Cavernous hemangiomas 
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บทคัดย่อ 

เนืองอกหลอดเลือดทีลาํไส้ใหญ่เป็นเนืองอกทีพบไดน้อ้ยมาก ส่วนใหญ่มาดว้ยอาการถ่ายเป็นเลือด  ซึงมี
ไดต้งัแต่เล็กนอ้ยจนถึงมาก  ส่วนใหญ่มกัไดรั้บการวินิจฉยัทีผิดมาก่อน  รอยโรคมีไดต้งัแต่จุดเดียวหรือหลายจุด 
บางรายอาจตรวจพบรอยโรคทีผิวหนงัร่วมดว้ยที  เรียกวา่  blue  rubber  bleb  nevus  syndrome ทีช่วยทาํให้นึกถึง
โรคนี 1   การส่องกลอ้งลาํไส้ใหญ่ (colonoscopy) เป็นวธีิตรวจทีสาํคญั  สําหรับวิธีการรักษา คือ การตดัลาํไส้ส่วน
ทีมีรอยโรคออก (surgical resection)  ส่วนวิธีรักษาอืน  เช่น  การรักษาดว้ยวิธีส่องกลอ้ง (endoscopic treatment)      

มกัใชใ้นผูป่้วยทีอยูใ่นภาวะทีไม่สามารถผา่ตดัไดเ้ท่านนั 2   วตัถุประสงคเ์พือศึกษาถึงผลการรักษาดว้ยการผา่ตดั
ผูป่้วยภาวะเนืองอกหลอดเลือดลาํไส้ใหญ่  ผูป่้วยชายไทย อายุ 23 ปี มาด้วยอาการสําคญั คือ  1 วนัก่อนมา
โรงพยาบาล  ผูป่้วยถ่ายเป็นเลือดสดปริมาณมากจนอยูใ่นภาวะช็อก   ความดนัโลหิต 80/50 มิลลิเมตรปรอท  ชีพ
จร 130 ครัง/นาที  หายใจ 24 ครัง/นาที   ประเมินอาการและให้บนัทึกเกียวกบัสัญญาณชีพ O2 sat  ทุก 1 ชวัโมง     
ผูป่้วยไดรั้บการผา่ตดัฉุกเฉิน  และตดัลาํไส้ใหญ่ขา้งขวาทีเป็นจุดเลือดออก  ตรวจพบรอยโรคทีลาํไส้ใหญ่ทีเขา้ได้
กบั colonic hemangiomas  และผลตรวจทางพยาธิวิทยาเป็น carvernous hemangiomas  ซึงเป็นเนืองอกหลอด
เลือดและเป็นเนืองอกชนิดไม่ร้ายแรงทีพบน้อยมากของทางเดินอาหารโดยเฉพาะทีลาํไส้ใหญ่  หลงัผ่าตดัไม่มี
ภาวะแทรกซอ้น ใหก้ารรักษาตามมาตรฐานวชิาชีพอยา่งมีคุณภาพ  ผูป่้วยปลอดภยั 
 

คําสําคัญ : Colonic hemangiomas , Cavernous hemangiomas 

 
 

บทนํา 
เนืองอกหลอดเลือดทีลําไส้ใหญ่  (colonic hemangiomas)  เป็นเนืองอกของของลาํไส้ใหญ่ทีพบไม่บ่อย     

ซึง hemangiomas เป็นการเจริญเติบโตทีผดิปกติของหลอดเลือด  ส่วนใหญ่พบทีผิวหนงั  แบ่งตามลกัษณะทีตรวจ
พบเป็น strawberry, capillary และ carvernous  สําหรับรอยโรคทีลาํไส้แบ่งเป็น  4 ลกัษณะ  ไดแ้ก่  capillary, 

carvenous, mixed  และ hemagiomatosis   ส่วนใหญ่เป็นชนิด cavernous hemangiomas   เนืองจากเป็นเนืองอกที
พบไดน้อ้ย  ทาํใหก้ารวนิิจฉยัล่าชา้หรือวนิิจฉยัผดิพลาดได ้ 3  
 ผูป่้วยส่วนใหญ่มาดว้ยอาการถ่ายเป็นเลือด  เป็นไดท้งัถ่ายเป็นเลือดเป็นๆหายๆ หรือถ่ายเป็นปริมาณมาก
ในคราวเดียวกัน  กรณีทีถ่ายเป็นเลือดเป็นๆหายๆ ให้สงสัยในรายทีมีรอยโรคทีผิวหนังร่วมด้วย  หรือพบเงา
หินปูนทีผนงัหลอดเลือด  (phleboliths)  ในภาพถ่ายรังสีช่องทอ้งโดยเฉพาะผูป่้วยทีมีอายุนอ้ย 4  ส่วนการยืนยนั
วนิิจฉยั  ไดแ้ก่  เอกซเรยค์อมพิวเตอร์   การตรวจคลืนสนามแม่เหล็ก  และการส่องกลอ้งลาํไส้ใหญ่  กรณีทีมาดว้ย
ถ่ายเป็นเลือดมากจนสัญญาณชีพไม่คงที  จาํเป็นตอ้งรักษาดว้ยวธีิผา่ตดัเพือตดัลาํไส้ทีมีรอยโรคออกอยา่งเร่งด่วน 
 

รายงานผู้ป่วย 

 ผูป่้วยชายไทย  อายุ 23 ปี  มาดว้ย 1 วนั  ก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการถ่ายเป็นเลือดสด  ครังละประมาณ 
200  มิลลิลิตร  รวมทงัหมด  5  ครัง  ร่วมกบัเวียนศีรษะและหน้ามืด  เคยมีประวติัถ่ายเป็นเลือดสดเป็นหายๆ
ในช่วง 5 ปีทีผา่นมา  แต่ไม่ไดรั้บการตรวจรักษา  และมีประวติัถูกผา่ตดัสมองจากเลือดออกในสมองโดยไม่ทราบ
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สาเหตุเมือ 8 ปีก่อน ตรวจร่างกายแรกรับ  ชีพจร 130 ครังต่อนาที  ความดนัโลหิต 80/50 มิลลิเมตรปรอท  รู้สึก   
ตวัดี  ซีดมาก  และมีตุ่มสีม่วงแดงขนาด 1 - 3  เซนติเมตร   กระจายทีหน้าอกและหน้าท้องกดแล้วสีจางลง         
หลงัได้รับสารนาํทางหลอดเลือดดาํ  ได้ทาํการส่องกล้องทวารหนัก พบว่า มีเลือดสดเต็มลาํไส้ตรง และไหล
ออกมาอยา่งต่อเนือง  จึงไดรั้บการผา่ตดัเปิดช่องทอ้งแบบฉุกเฉินเนืองจากสัญญาณชีพไม่คงที 

 การผ่าตดัตรวจพบเลือดสดขังเต็มลาํไส้ใหญ่  หลังสํารวจตาํแหน่งทีเป็นหาจุดเลือดออก  พบว่า  มี
เลือดออกจากลาํไส้ใหญ่ขา้งขวา  แต่คลาํไม่พบกอ้นเนืองอกของลาํไส้ชดัเจน ไดรั้บการตดัลาํไส้ใหญ่ขา้งขวาออก             
(right colectomy)  หลงัผา่ตดัเปิดลาํไส้ใหญ่ตรวจพบรอยโรคของเนืองอกหลอดเลือดกระจายอยูท่วัทงัลาํไส้ใหญ่
ขา้งขวา  มีขนาดตงัแต่  2 ถึง 20 มิลลิเมตร (รูปที 1)  หลงัการผา่ตดั 1 เดือน ไดท้าํการตรวจเพิมเติมดว้ยเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมอง  และปอด ไม่พบความผิดปกติ   และติดตามผูป่้วยเป็นเวลา 6 เดือน  ยงัไม่พบเลือดออกจาก    
ทวารหนกั 
 

                  

                  รูป 1 ลาํไส้ใหญ่ข้างขวา                                                          รูป 2  ผลตรวจทางพยาธิวทิยา 
 

วจิารณ์และสรุป 

 เนืองอกหลอดเลือดในทางเดินอาหาร  เป็นเนืองอกทีไม่ร้ายแรงทีพบทีลาํไส้เล็กได้ถึง  ร้อยละ 10            
แต่การเกิดขึนทีลาํไส้ใหญ่นนัพบไดน้้อยมาก  ในช่วงระยะเวลา  4 0 ปี  (พ.ศ. 2474 - 2517)  มีรายงานเนืองอก
หลอดเลือดในทางเดินอาหารเพียง  200 ราย   และเป็นเนืองอกหลอดเลือดทีลาํไส้ใหญ่เพียงร้อยละ 38  โดยพบได้
ตงัแต่ช่วงอาย ุ 2 เดือน  ถึง 79  ปี  ส่วนใหญ่พบในคนอายนุอ้ย  และพบในสัดส่วนทีเท่ากนัทงัสองเพศ 

 ในปี ค.ศ. 1982  Mulliken and Glowwacki ได้จาํแนกเนืองอกของหลอดเลือดตามลกัษณะทาง          
พยาธิวิทยา  และการดาํเนินของโรค   ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่  ไดแ้ก่  hemangiomas  และ vascular malformations   
ซึงมีการดาํเนินโรคแตกต่างกนัที  hemangiomas  เป็นชนิดทีมกัมีขนาดโตขึนในช่วง 1-2 ปีของอายุผูป่้วย  และ
ค่อยๆ สลายไปไดเ้อง  ส่วน vascular malformations จะโตขึนตามขนาดของอวยัวะนนัๆ ดงันนัเป็น hemangiomas 

ทียงัไม่มีอาการหรือเสียงต่อเกิดภาวะแทรกซอ้น อาจใชว้ิธีติดตามโดยยงัไม่ตอ้งให้การรักษา โดยเฉพาะในช่วงวยั
เด็ก เนืองจากมีโอกาสทีรอยโรคจะฝ่อหายไปไดเ้อง 

 เนืองอกหลอดเลือดทีลาํไส้ใหญ่  ชนิด cavernous hemangiomas โดยเฉพาะกรณีทีลาํไส้ใหญ่จะตอ้ง
วินิจฉยัแยกโรคจาก angiodysplasias  ซึงเป็นภาวะผิดปกติของหลอดเลือดทีเกิดขึนภายหลงั (acquired disorder)   

มกัพบในคนทีมีอายุมากกวา่  และพบทีลาํไส้ใหญ่ขา้งขวา  (กวา่ร้อยละ 80)  ผลตรวจทางพยาธิวิทยาของผูป่้วย  
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รายนีพบ  large, dilated, blood-filled vessels lined by flattened endothelium ซึงเป็นลกัษณะของ carvernous 

hemangiomas  

 การวนิิจฉยัเนืองอกหลอดเลือดทีลาํไส้ใหญ่มกัมีโอกาสผิดพลาดไดม้าก  บางรายกวา่จะไดรั้บการวินิจฉยั
ใช้เวลานานถึง 19 ปี  ผูป่้วยรายนีมีอาการถ่ายเป็นเลือดสดเป็นๆหายๆมาประมาณ 5 ปี  นอกจากนียงัพบอีกว่า      
ร้อยละ 51  จะไดรั้บการรักษารวมถึงการผ่าตดัทีไม่ถูกตอ้ง โดยเฉพาะมกัถูกเขา้ใจผิดว่าเป็นโรคริดสีดวงทวาร 
ผูป่้วยส่วนใหญ่มาดว้ยเลือดออก (ร้อยละ 70)  ซึงมีตงัแต่ถ่ายเป็นเลือดเป็นๆหายๆ จนถึงเลือดปริมาณมาก  ดงัเช่น
ผูป่้วยรายนี  อาจมาดว้ยลาํไส้อุดตนั (ร้อยละ 20) หรือตรวจพบโดยบงัเอิญ (ร้อยละ 10) รวมถึงอาจเป็นตน้เหตุที    
ทาํให้เกิดภาวะกลืนกนัของลาํไส้ใหญ่  (colonic intussusceptions)  ส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัการตรวจเพิมเติมอืน  เพือ
ช่วยวนิิจฉยั 

- ภาพถ่ายรังสีช่องท้อง (plain abdomen) มีรายงานพบ เงาหินปูนทีผนังหลอดเลือด 

(phleboliths) ไดถึ้งร้อยละ 50 โดยเฉพาะเมือพบในคนทีมีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี  

- เอกซเรยส์วนสารทึบแสง (barium enema) อาจตรวจพบรอยโรคในกรณีทีมีลกัษณะเป็น       
ติงเนือ  แต่อาจมีการเปลียนแปลงของขนาดในกรณีทีความดนัในลาํไส้เพิมขึนจากการเป่าลม
เขา้ไป 

- เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ (computed tomography) พบลักษณะเฉพาะ ได้แก่ transmural 

enhancing bowel-wall thickening with or without phleboliths  

- การตรวจคลืนสนามแม่เหล็ก (magnetic resonance imaging) มีประโยชน์เฉพาะรอยโรคอยูที่
ลาํไส้ตรง (rectum) ซึงตรวจพบ thickening of bowel wall with increase signal intensity in 

the perirectal fat ใน T-2 weighted MR1 

- การฉีดสารทึบรังสีเขา้หลอดเลือดของลาํไส้ (mesenteric angiography) มีประโยชน์ทงัเพือ 
การวนิิจฉยัและอาจใชรั้กษากรณีทีเลือดออกไดด้ว้ย 

- การส่องกลอ้งลาํไส้ใหญ่ (colonoscopy) เป็นวิธีตรวจทีสําคญัสําหรับการวินิจฉยัโรคนี และ
สามารถใชส้ําหรับตดัรอยโรค (polypectomy) ทีมีขนาดเล็กไดด้ว้ย แต่ไม่ควรทาํการตดัเนือ 
ส่งตรวจ (biopsy) เพราะเสียงต่อเลือดออกไดง่้าย 

 สําหรับการรักษาทีได้ผลดีมีวิธีเดียว  คือ  การตดัลาํไส้ใหญ่ส่วนมีรอยโรคออก (surgical resection)             
ส่วนวธีิอืนโดยเฉพาะการส่องกลอ้งรักษานนั ใชก้รณีทีผูป่้วยไม่สามารถทนการผา่ตดัไดเ้ท่านนั เนืองจากมีโอกาส
เลือดออกซาํไดม้าก 

 มีรายงานกลุ่มอาการทีสัมพนัธ์กบัการมีเนืองอกหลอดเลือดทีอวยัวะอืน เช่น ผิวหนงั สมอง ไขสันหลงั 
หรือมีการเจริญเติบโตทีผดิปกติของกระดูกแขนขา  หลอดเลือดดาํขอด  รวมถึงถ่ายทอดทางกรรมพนัธุผูป่้วยรายนี
ตรวจพบรอยโรคทีผิวหนงัของทรวงอกและหนา้ทอ้ง  รวมถึงมีประวติัผา่ตดัเลือดออกในสมองทีไม่ทราบสาเหตุ   
ซึงเขา้ไดก้บั blue rubber bleb nevus syndrome  ดงันนั  ตอ้งตรวจหารอยโรคทีอวยัวะอืนเพือพิจารณาให้การรักษา
ก่อนทีจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเนืองอกชนิดนี  หลงัการรักษาไดท้าํการตรวจเพิมเติมดว้ยส่องกลอ้งกระเพาะ
อาหาร  และลาํไส้เล็กดูโอดินมั  เอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง  และปอด แต่ไม่พบความผดิปกติ 
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ข้อเสนอแนะ 

 ภาวะ colonic hemangiomas เป็นภาวะทีพบนอ้ยมาก  และผูป่้วยมกัมีอตัราตายทีสูง   เนืองจากการวินิจฉยั
ทีผดิพลาด   ดงันนัแพทยจึ์งควรตระหนกัถึงภาวะนีในผูป่้วยทีมาดว้ยอาการถ่ายเป็นเลือด และอายุนอ้ย  เพราะการ
ทีสามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกตอ้ง ช่วยให้การรักษาไดอ้ย่างทนัท่วงที  ทาํให้ผูป่้วยมีคุณภาพชีวิตทีดีจนสามารถ
กลบัไปใชชี้วติไดป้กติ 
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ

  วารสารโรงพยาบาลกาํแพงเพชร จดัทาํขึน้เพือ่เผยแพรผลงานทางวชิาการ และเปนเวทเีสนอผลงานทางวชิาการ  

และงานวจิยั มคีวามยนิดรีบัเรือ่งทางวชิาการ และสารคดเีกีย่วกบัการแพทยและสาธารณสขุ ผูประสงคจะสงตนฉบบั

เพื่อตีพิมพในวารสารควรจะเตรียมตนฉบับตามคําแนะนําอยางจริงท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงพิมพ

ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับเตรียมบทความ เพื่อลงพิมพวารสารท่ีมีชื่อเสียงอื่นๆ 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 ความยาวของเร่ืองไมควรเกิน 10 หนาพิมพ

  บทความทบทวนวิชาการ (review article)

  เปนบทความท่ีทบทวนหรือรวบรวมความรูเรื่องใดเร่ืองหน่ีงจากวารสารหรือหนังสือตางๆ ทั้งในและ

ตางประเทศประกอบดวย บทนาํ วธิกีารสบืคนขอมลู เนือ้หาทีท่บทวน บทวจิารณ และเอกสารอางองิ อาจมคีวามเหน็

ของผูรวบรวมเพิ่มเติมดวยก็ได  ความยาวของเรื่องไมควรเกิน 10 หนาพิมพ

  บทความพิเศษ (special article)

เปนบทความประเภทกึง่บทปฏทิศันกบับทความ ฟนวิชาท่ีไมสมบูรณพอทีจ่ะบรรจเุขาเปนบทความชนดิใดชนดิหนึง่ 

หรือเปนบทความแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวโยงกับเหตุการณปจจุบันที่อยูในความสนใจของมวลชนเปนพิเศษ

  บทปกิณกะ (miscellany)

  เปนบทความขนาดเล็กที่เนื้อหาอาจเขาขายหรือไมเขาขายบทความตางๆ ที่กลาวมาขางตน เชน บทปริทัศน 

รายงานผลการศึกษาโดยสังเขป หรือรายงานเบื้องตนกไ็ด
  จดหมายถึงบรรณาธิการ (letter to the editor) หรือจดหมายโตตอบ (correspondence)

  เปนเวทใีชตดิตอตอบโตระหวางนกัวชิาการผูอานกบัเจาของบทความทีต่พีมิพในวารสารในกรณผีูอานมขีอคดิ
เห็นแตกตาง ตองการชี้ใหเห็นความไมสมบูรณหรือขอผิดพลาดของรายงาน และบางคร้ังบรรณาธิการอาจวิพากษ

สนับสนุนหรือโตแยง

2. การเตรียมตนฉบับ

 2.1 ชื่อเรื่อง (tittle)

  ประกอบดวย
  2.1.1 ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อเปาหมายหลักของการศึกษา ไมใชคํายอ ความยาวไมควรเกิน 

100 ตัวอักษร หรือ  20 คํา พรอมชองไฟ ถาชื่อยาวมากตัดเปนช่ือเรื่องรอง (subtitle) ชื่อเรื่องตองมีภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ไมตองใสวลีที่ไมจําเปน เชน “การศึกษา..” หรือ “การสังเกต..”

  2.1.2 ชื่อผูนิพนธใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไมใชคํายอ)

  2.1.3 หนวยงานหรือสถาบันที่ผูนิพนธทํางาน
  2.1.4 ชื่อและท่ีอยูของผูนิพนธ 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)

  ใสไวทายบทคดัยอ เปนหัวขอเรือ่งสาํหรับทําดชันเีรือ่ง (subject index) ของปวารสาร (volume) และดชันเีรือ่ง
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)

  แจงผลทีพ่บตามลาํดบัหวัขอของแผนการศกึษาอยางชดัเจน ดไูดงาย ถาผลไมซบัซอนไมมตีวัเลขมากบรรยาย

เปนรอยแกว แตถาตวัเลขมาก ตวัแปรมากควรใชตาราง หรอืแผนภมูโิดยไมตองอธบิายตวัเลขในตารางซํา้อีกในเนือ้เรือ่ง 
ยกเวนขอมูลสําคัญๆ อยางจํากัด แปลความหมายของผลที่คนพบหรือวิเคราะหและสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐาน

ที่วางไว

 2.7 อภิปรายผล (discussion)

  เริ่มดวยการวิจารณผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย หรือแตกตางไปจากผลงานท่ีมี
ผูรายงานไวกอนหรอืไม อยางไร เพราะเหตุใดจงึเปนเชนนัน้ วจิารณผลทีไ่มตรงตามท่ีคาดหวังอยางไมปดบงั อาจแสดง
ความคดิเหน็เบือ้งตนตามประการณหรอืขอมลูทีต่นมเีพือ่อธบิายสวนทีโ่ดดเดนแตกตางเปนพเิศษได แลวจบบทความ

ดวยขอยุติ 

 2.8 สรุป (conclusion) 

  ผลที่ไดตรงกับวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม ใหขอเสนอแนะที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชนหรือใหประเด็น

คําถามการวิจัยตอขอยุติอาจใสใวในหัวขอเดียวกันกับวิจารณก็ได
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 2.9 ตาราง ภาพ และแผนภูมิ   

ควรสอดแทรกตารางไวในเนื้อเรื่อง ใสคําวา ตาราง 1 

 2.10 กิตติกรรมประกาศ (acknowledgments)

  มีเพียงยอหนาเดียว แจงใหทราบวามีการชวยเหลือที่สําคัญจากที่ใดบาง เชน ผูบริหาร ผูชวยเหลือทางเทคนิค

บางอยาง และผูสนับสนุนทุนการวิจัยเทาที่จําเปน แตการใสชื่อคนชวยมากๆ ทําใหบทความดอยความภูมิฐานเพราะ

ผูอานจะอนุมานวางานสวนใหญมีคนชวยทั้งหมด 

 2.11 เอกสารอางอิง (references)
  เขียนอางอิงแบบระบบแวนคูเวอร (Vancouver style)  ดูในหัวขอการเขียนเอกสารอางอิง

3. การเขียนเอกสารอางอิง
  การอางอิงเอกสารใชระบบแวนคูเวอร (Vancouver style) โดยใสตัวเลขในวงเล็บหลังขอความหรือหลังชื่อ

บคุคลเจาของขอความทีอ่างถึง โดยใชหมายเลข 1 สาํหรับเอกสารอางองิอนัดบัแรก และเรยีงตอไปตามลาํดบั ถาตองการ    

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

มาใชอางอิง เวนแตมีขอมูลสําคัญมากที่หาไมไดทั่วๆ ไปใหระบุชื่อ และวันที่ติดตอในวงเล็บทายช่ือเรื่องที่อางอิง

  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 หรือตามแบบที่ใชในวารสารน้ันๆ 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.  ครั้งที่พิมพ.  เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ ;  ปที่พิมพ.

  - หนังสือแตงโดยผูนิพนธ

 1. ธงชยั สนัตวิงษ. องคการและการบรหิารฉบบัแกไขปรบัปรงุ. พมิพครัง้ท่ี 7. กรงุเทพมหานคร: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.  เมืองที่พิมพ : 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 พจิารณาตารางและรูปภาพกอนจะตัดสนิใจ

วาจะอานบทความตอไปไดหรือไม  
 4.1 ตาราง 

  ตารางเนนการจัดระเบียบของคําพูด ตัวเลข และเครื่องหมายตางๆ บรรจุลงในคอลัมนเพ่ือแสดงขอมูล และ

ความสัมพันธของขอมูล แนวทางการจัดทําตาราง มีดังนี้
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  - แทรกในเนื้อหาไดเลย  ไมควรเสนอตารางเปนภาพถาย  

  - หัวคอลัมน เปนตัวแทนอธิบายขอมูลในคอลัมน ควรจะสั้นหรือยอๆ และอธิบายรายละเอียด

ในเชิงอรรถ(Footnote) ใตตาราง

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

  - เชิงอรรถ จะเปนคําอธิบายรายละเอียดที่บรรจุในตารางไดไมหมด ไมควรใชเลขกํากับเพราะอาจสับสน

กับเลขของเอกสารอางอิง ใหใชเครื่องหมายตามลําดับนี้ * 

  - เมื่อผูอาน อานตารางแลวควรเขาใจไดสมบูรณ โดยแทบไมตองหาความหมายเพ่ิมเติมในบทความ 

ดังนั้น ชื่อตารางควรส้ันไดใจความ คอลัมนเรียงลําดับความสําคัญ (เวลาท่ีศึกษา, การดําเนินโรค) จากซายไปขวา 
เรียงลําดับของแถวจากบนลงลาง 

  - บทความหนึ่งเรื่องควรมีตารางไมเกิน 4 ตาราง หรือเนื้อหา 1,000 คําตอ 1 ตารางถามีตารางมากจะทําใหไม

ชวนอาน จัดหนายากลําบาก ใชเวลามากและสิ้นเปลือง ถาผูนิพนธมีขอมูลมากใหเลือกเฉพาะขอมูลท่ีสําคัญนําเสนอ

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 ชื่อเรื่องไวหลังรูปภาพทันทีที่ไดรับตนฉบับเพ่ือปองกันการสับสน 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

ปรบัแก สทิธใินการปรบัแกตนฉบบัเปนของผูเขยีน แตกองบรรณาธกิารสงวนสทิธใินการตพีมิพบทความเฉพาะทีผ่าน

ความเห็นชอบตามรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเทานั้น ทั้งนี้มีการประสานเพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ดานวิชาการและอื่นๆ ประมาณ 2-3 ครั้ง

 7. การตรวจทานตนฉบับกอนตีพิมพ (fi nal proof)
  ผูเขียนตองตรวจทานพิสูจนอักษรในลําดับสุดทาย เพื่อใหความเห็นชอบในความถูกตองครบถวนของเนื้อหา

กอนลงตีพิมพ
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การสงตนฉบับใหบรรณาธิการ

  พิมพหนาเดียวบนกระดาษขนาด A4   (216 x 279 มม.) เวนระยะหางจากขอบกระดาษดานบนและซายมือ 

อยางนอย 40  มม. (1.5 นิ้ว) ดานลางและขวามือ อยางนอย 25  มม.(1 นิ้ว) 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 ตุลาคม ออก 30 มกราคม)

  ฉบับที่  2  เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม (สงตนฉบับภายใน  30 มกราคม ออก 30 เมษายน )

  หมายเหตุ : บทความไมควรเกิน 10 หนา ตอเรื่อง

การสงตนฉบับ

  กรุณาสงถึง

  คุณอาภากร   เอมโอฐ
  กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ

  หองสมุดโรงพยาบาลกําแพงเพชร

  อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร  62000

  e-mail :  librarian_hh@hotmail.com

  โทรศัพท  (055) 022000 - 29  ตอ  1403  

  โทรสาร   (055) 711232

  เมือ่บรรณาธิการไดรบัตนฉบบัไว จะแจงตอบกลับใหผูนพินธทราบวา ใหแกไขกอนพิจารณาตีพมิพรบั ตพีมิพ

โดยไมแกไข  หรือไมรับพิจารณาตีพิมพ
  บทความที่ไมไดรับพิจารณาตีพิมพ จะไมสงตนฉบับคืน

  บทความที่ไดรับพิจารณาตีพิมพ กองบรรณาธิการจะสงวารสารใหผูนิพนธ


