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วัตถุประสงค์
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คาแนะนาสาหรับผู้ส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์
แนวทางนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์ใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความเพื่อให้
ตรงตามรูปแบบที่ทางกองบรรณาธิการได้กาหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กองบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณา
บทความที่ไม่แก้ไข ให้ตรงตามรูปแบบที่กาหนด)

1. ประเภทของบทความ
1.1 นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
เป็ น รายงานผลการศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพและ/หรื อ การพั ฒ นาระบบ
สาธารณสุข นิพนธ์ต้นฉบับควรมีข้อมูลเรียงลาดับดังนี้
1. ส่วนแรกประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์และสถาบันของผู้นิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แผลงูกัดในเด็ก: ปัจจัยเสี่ยงและผลของการรักษาด้วยการผ่าตัด
วิรชัย สนธิเมือง พ.บ.,ว.ว.กุมารศัลยศาสตร์
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
Snake Bite Wound in Children: Risk Factor and Outcome of Surgical Intervention
Wirachai Sontimuang, MD.
Department of Surgery, Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital
2. บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 คา ในแต่ละภาษา โดยประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
- บทนา (Background)
- วัตถุประสงค์ (Objective)
- วัสดุและวิธีการศึกษา (Materials and Methods)
- ผลการศึกษา (Results)
- สรุป (Conclusions)
- คาสาคัญ (Keyword)
3. เนื้อเรื่องเฉพาะภาษาไทย ไม่เกิน 10 หน้า โดยประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
- บทนา
- วัตถุประสงค์
- วัสดุและวิธีการศึกษา
- ผลการศึกษา
- วิจารณ์
- สรุป
- กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
- เอกสารอ้างอิง

1.2 รายงานผู้ป่วย (Case report)
เป็นรายงานของผู้ป่วยที่น่าสนใจหรือภาวะที่ไม่ธรรมดาหรือที่เป็นโรคหรือกลุ่มอาการใหม่ที่ไม่เคยรายงาน
มาก่อนหรือพบไม่บ่อย ไม่ควรมีการกล่าวถึงผู้ป่วยในภาวะนั้นๆ เกิน 3 ราย โดยแสดงถึงความสาคัญของภาวะที่
ผิดปกติ การวินิจฉัยและการรักษา รายงานผู้ป่วยควรมีข้อมูลเรียงลาดับดังนี้
1. ส่วนแรกประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์และสถาบันของผู้นิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความสาเร็จของการรักษาแผลติดเชื้อราดาที่เท้าโดยไม่ต้องผ่าตัด
พีระพัชร ไทยสยาม พ.บ.,ว.ว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
Successful Treatment of Chromoblastomycosis without Surgery
Peerapat Thaisiam, MD.
Department of Medicine, Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital
2. บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 10 บรรทัด โดยเขียนในลักษณะบรรยายเกี่ยวกับ
ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การรักษาและผลการรักษา พร้อมคาสาคัญ
โรคติดเชื้อราดาที่บริเวณผิวหนังพบได้ในผู้ป่วยที่มีบาดแผลโดยเฉพาะที่เท้า

ลักษณะของรอยโรคเป็นได้

ตั้งแต่ผื่นหรือตุ่มแดงจนอาจลุกลามเป็นก้อนหรือปื้นหนาได้ หากตรวจบริเวณบาดแผลด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบ
ลักษณะของเชื้อราเป็นเซลล์กลมสีน้าตาลมีผนังกั้น บทความนี้ได้นาเสนอผู้ป่วยชายอายุ 60 ปี โรคประจาตัวเป็น
Nephrotic syndrome มาโรงพยาบาลด้วยแผลเรื้อรังที่หลังข้อเท้าขวามา 4 เดือน ภายหลังได้รับการรักษาด้วย
Itraconazole 200 – 400 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา 6 เดือนอาการดีขึ้น โดยไม่ได้ผ่าตัด
คาสาคัญ: โรคติดเชื้อราดา
Chromoblastomycosis is the skin infection caused by melanized or brown-pigmented
fungi. Feet are common site of infection. The initial lesion may begin as an erythematous
macular or papular skin lesion and progresses to a nodular or plaque-like lesion. Microscopic
examination revealed muriform(sclerotic) cells, an aggregation of 2 to 4 fungal cells, with
transverse and longitudinal septation. We report a 60-year-old male with nephrotic syndrome.
He came to hospital with chronic wound at dorsum of right ankle for 4 months. His clinical
condition improved with itraconazole 200 – 400 mg per day for 6 months without excision.
Key word: Chromoblastomycosis

3. เนื้อเรื่องเฉพาะภาษาไทย ไม่เกิน 5 หน้า โดยประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
- บทนา
- รายงานผู้ป่วย
- วิจารณ์
- สรุป
- กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
- เอกสารอ้างอิง
1.3 บทความฟื้นฟูวิชาการ (Review article)
เป็นบทความที่ทบทวนหรือรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากวารสารหรือหนังสื อต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ บทความฟื้นฟูวิชาการควรมีข้อมูลเรียงลาดับดังนี้
1. ส่วนแรกประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์และสถาบันของผู้นิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วัณโรคต่อมน้าเหลืองในทรวงอก
(Mediastinal Tuberculous Lymphadenopathy)
กิ่งเพชร พรหมทอง พ.บ.,ว.ว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตทางเดินหายใจ
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
Kingpeth Promthong, MD.
Department of Medicine, Maharaj Nakhon Si Thammarat
2. เนื้อเรื่องเฉพาะภาษาไทย ไม่เกิน 10 หน้า โดยประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
- บทนา
- วิธีการสืบค้นข้อมูล
- เนื้อหาที่ทบทวน
- บทวิจารณ์
- เอกสารอ้างอิง
1.4 บทความพิเศษ (Special article)
เป็นบทความประเภทกึ่งปฏิทัศน์กับบทความฟื้นฟูวิชาการที่ไม่สมบูรณ์พอที่จะบรรจุเข้าเป็นบทความชนิด
ใดชนิด หนึ่งหรือเป็นบทความแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของมวลชนเป็น
พิเศษ ประกอบด้วยลาดับเนื้อเรื่องดังต่อไปนี้ บทนา บทสรุปและเอกสารอ้างอิง
1.5 บทปกิณกะ (Miscellany) เป็นบทความที่ไม่สามารถจัดเข้าในประเภทใดๆ ข้างต้น
1.6 จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to editor) เป็นจดหมายที่ใช้ติดต่อกันระหว่างนักวิชาการผู้อ่านกับ
เจ้าของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ในกรณีที่ผู้อ่านมีข้อคิดเห็นแตกต่าง ต้องการชี้ให้เห็นความไม่สมบูรณ์หรือ
ข้อผิดพลาดของรายงานและบางครั้งบรรณาธิการอาจวิพากษ์ สนับสนุนหรือโต้แย้ง

2. ส่วนประกอบของบทความ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้เขียน
เนื้อหา

บทคัดย่อ

คาสาคัญ

สั้น แต่ได้ใจความ ครอบคลุมเกี่ยวกับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เขียนตัวเต็มทั้งชื่อตัวและนามสกุลทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้องทั้งวุฒิการศึกษาและ
สถานที่ทางาน รวมทั้งบอกถึงหน้าที่ของผู้ร่วมนิพนธ์ในบทความ
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การปรับขนาดยาตานจุลชีพสาหรับผูปวยในที่มีภาวะไตบกพรอง
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
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กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
บทคัดยอ
บทนา: ผูปวยที่มีคา e-GFR < 60 ml/min/1.73 m2 ตองไดรับการทบทวนแนวทางการปรับขนาดยาตานจุล
ชีพในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อใหผูปวยเกิดความปลอดภัยในการใชยา
วัตถุประสงค: 1) เพื่อศึกษารอยละของจานวนครั้งการปรับขนาดยาตานจุลชีพสาหรับผูปวยในที่มีการติดตาม
ระดับคา e-GFR < 60 ml/min/1.73 m2 ตามสภาวะการทางานของไต โดยอางอิงแนวทางการปรับขนาดยา
ตานจุลชีพในผูปวยที่มีภาวะไตบกพรอง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษามูลคายาตานจุลชีพ
เปรียบเทียบเมื่อปรับขนาดยาและไมปรับขนาดยาตานจุลชีพสาหรับผูปวยในที่มีภาวะไตบกพรอง e-GFR < 60
ml/min/1.73 m2
วัสดุและวิธีการศึกษา: ทบทวนประวัติการใชยาตานจุลชีพจากเวชระเบียนและฐานขอมูลโปรแกรม HOS4
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 จนถึงเดือนกันยายน
พ.ศ. 2562 ในผูปวยอายุ 18 ปขึ้นไปที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชซึ่ง ไดรับยาตานจุล
ชีพและมีการติดตามคา e-GFR < 60 ml/min/1.73 m2 อยางนอยจานวน 1 ครั้งขณะนอนรักษา
ผลการศึกษา: จากการวิจัย พบวาผูปวยที่นอนรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชไดรับการสั่งปรับ
ขนาดยาตานจุลชีพในผูปวยที่มีภาวะไตบกพรอง คา e-GFR < 60 ml/min 1.73 m2 คิดเปนรอยละ 94.19
(778/826 ราย) 1) ผูปวยไดรับยาที่มีการปรับขนาดยาตานจุลชีพ อยางเหมาะสม คิดเปนรอยละ 79.89
(9,953/12,459 ครั้ง) 2) มูลคายาตานจุลชีพเมื่อปรับขนาดยาเทียบกับไมปรับขนาดยา คิดเปน 141,922.46 บาท
และ 232,757.52 บาท ตามลาดับ คาดวาลดลงรอยละ 39.02 คิดเปนมูลคา 90,835.06 บาท
สรุป: ทีมสหวิชาชีพควรตระหนักในการปรับขนาดยาตานจุลชีพใหเหมาะสมแกผูปวยแตละราย เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยในการใชยาและลดตนทุนคายาใหแกโรงพยาบาล
คาสาคัญ: การปรับขนาดยา ยาตานจุลชีพ ภาวะไตบกพรอง
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The Antimicrobial Dosage Adjustment for Inpatient with Renal Impairment
in Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital
WarunkanTungsawang, M.Sc. in Clinical pharmacy
Departmentment of Pharmacy, Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital
Abstract
Background: Patients with e-GFR <60 ml/min/1.73 m2 must be reviewed for antimicrobial
dosage adjustment in Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital for patients safety with
medication use.
Objectives: 1) To study the percentage of antimicrobial dosage adjustment for inpatients
with e-GFR <60 ml/min/1.73 m2according to renal function conditions by referring to the
guidelines for the antimicrobial dosage adjustment in patients with renal impairement,
Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital 2) to study the cost of antimicrobial compared
when the doses were adjusted and not to be adjusted for in-patients with renal impairement
that monitoring e-GFR <60 ml/min/1.73 m.2
Materials and Methods: To review of history of antimicrobial use from medical records and
database in program HOS4, Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital. Data were collected
from April 2019 until September 2019 in patients aged 18 years and more who were
hospitalized at Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital, who received antimicrobial and
monitored the e-GFR value <60 ml/min/1.73 m2 at least 1 time while admission.
Results: From the research, it was found that patients in Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital
received antimicrobial dosage orders in patients with renal impairment. e-GFR <60 ml/min/1.73 m2,
representing 94.19%. (778/826 cases) 1) Patients received an appropriate dose of
antimicrobial adjusted to 79.89 percent (9,953 / 12,459 times) 2) The cost of antimicrobial
when adjusting the dose compared to not adjusting the dose were 141,922.46 baht and
232,757.52 baht respectively, expected to decrease by 39.02 percent as 90,835.06 baht.
Conclusions: The multidisciplinary team should be aware of the appropriate antimicrobial
dosage adjustment for each patient. To ensure the safe of medication use resulting in
reducing medication cost in the hospital.
Keywords: antimicrobial, dosage adjustment, renal impairment
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บทนา
สมาคมโรคไตนานาชาติ(1) คาดการณวาใน
ป 2568 จะมีคนเสี ยชี วิ ต จากโรคไต จานวน 36
ลานคนตอป ผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการบาบัด
ทดแทนไต จะไดรั บ รายการยาเฉลี่ ย 10-12
รายการตอวัน จึงมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาใน
การใชยาในผู ปวยที่ มี ภ าวะไตบกพรอง ซึ่ ง เปน
ภาวะที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องระบบการกรองและ
ก า จั ด ขอ งเสี ย ขอ งห นว ย ไต อั น ส ง ผ ล ตอ
คาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรของยา ไดแก
1) การดู ด ซึ ม ของยา 2) การกระจายยา
โดยเฉพาะกลุ มที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ปนกรด เชน
cephalosporins จะไดรับผลกระทบอยางมาก
จากการที่ยาจับกับโปรตีนในเลือดไดนอยลง ทาให
ระดับยาอิสระในเลือดสูง 3) เมตาบอลิซึมของยา
เมื่ อ การท างานของไตลดลง จะส งให มี ก าร
เปลี่ยนแปลงยาที่ตับอยางมีนัยสาคัญ ทาใหระดับยา
ในเลือดเปลี่ยนแปลง การกาจัดยาออกทางไตซึ่งขึ้น
กับอัตราการกรองที่ไต (Glomerular filtration rate)
การคัดหลั่ งสารของไต (renal tubular secretion)
และการดูดกลับ (reabsorption) สงผลใหยาอยูใน
รางกายมากและนานขึ้น ดังนั้นผูปวยที่มีภาวะไต
บกพรองจึงมีความเสี่ยงตอการไดรับสารพิษจากยา
โดยทั่ ว ไปแลวผู ปวยกลุ มนี้ จ าเปนตองไดรั บ การ
ป รั บ ข น า ด ย า ที่ เ ห ม า ะ ส ม เ พื่ อ ป อ ง กั น
ภาวะแทรกซอนหรื อ อาการอั น ไมพึ ง ประสงคที่
อาจจะเกิดขึ้น(2)
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษารอยละของจานวนครั้งการปรับขนาด
ยาตานจุลชีพสาหรับผูปวยในที่มีการติดตามระดับ
คา e-GFR < 60 ml/min/1.73 m2 ตามสภาวะ
การทางานของไต โดยอางอิงแนวทางการปรับขนาดยา
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ตานจุลชีพในผูปวยที่มีภาวะไตบกพรอง โรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษามูลคายาตานจุลชีพเปรียบเทียบเมื่อ
ปรั บ ขนาดยาและไมปรั บ ขนาดยาตานจุ ล ชี พ
สาหรับผูปวยในที่มีภาวะไตบกพรอง e-GFR < 60
ml/min/1.73 m2
วัสดุและวิธีการศึกษา
การศึ ก ษานี้ เปนการศึ ก ษาเชิ ง พรรณนา
แบบยอนหลัง (retrospective descriptive study)
โดยศึกษาถึงการปรั บขนาดยาตานจุลชีพในผูปวย
อายุ 18 ปขึ้ น ไปที่ น อนรั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช ที่มีการติดตามคา e-GFR
< 60 ml/min/1.73 m2 อยางนอยจานวน 1 ครั้ง
ขณะนอนรั ก ษาตั ว ตั้ ง แตวั น ที่ 1 เดื อ นเมษายน
พ.ศ. 2562 จนถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.
2562 และมี การทบทวนขอมู ล จากเวชระเบี ย น
ผู ปวยและฐานขอมู ล HOS4 ของโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช
ผลการศึกษา
จากการวิจัยพบวาผูปวย จานวน 826 ราย
เปนเพศชาย จานวน 439 ราย เพศหญิง จานวน
387 ราย อายุเฉลี่ยของผูปวยในที่เขานอนรักษาใน
โรงพยาบาลเทากั บ 69.43 ป (ต่ าสุ ด 19.5 ป,
สูงสุด 97 ป) สวนใหญมานอนรักษาในโรงพยาบาล
จ านวน 2 ครั้ ง ในชวง 6 เดื อ น คิ ด เปนรอยละ
51.24 (453/884 ครั้ง) เปนผูปวยที่มีภาวะไตวาย
เรื้อรัง คิดเปน รอยละ 96.61 (798/826 ราย) ดัง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปวยทั้งหมด และผูปวยที่ไดรับการปรับขนาดยา
หัวขอ
1.จานวนผูปวย (ราย)

ผูปวยทั้งหมด
ความถี่
รอยละ
826
100

ผูปวยที่ไดรับการปรับขนาดยา
ความถี่
รอยละ
778
94.19

2. เพศ (ราย)
ชาย

439

53.14

411

49.76

หญิง

387

46.86

367

44.44

3. อายุเฉลี่ย (ต่าสุด-สูงสุด) (ป)

68.43 (19.5- 97)

4. ผูปวยมา admit ในชวง 6 เดือน (ราย)

884

100

816

92.31

5. โรคประจาตัว (ราย)

826

100

778

94.19

- Acute renal failure
+ Hypertension/Diabetic
mellitus/Chronic obstructive
pulmonary disease + no dialysis

28

3.4

25

3.03

Chronic renal failure/ Diabetic
Mellitus/Chronic obstructive
pulmonary disease + no dialysis

781

94.55

736

89.10

Chronic renal failure + Hemodialysis

5

0.6

5

0.605

Chronic renal failure + Peritoneal
dialysis

12

1.45

12

1.45

มีการสั่งปรับขนาดยาตานจุลชีพในผูปวย คิดเปน
รอยละ 94.19 (778/826 ราย) จานวนครั้งที่สั่ง
ปรับขนาดยาตานจุลชีพและมีการติดตามคา e-GFR
< 60 ml/min/1.73 m2 อยางนอยจานวน 1 ครั้ง

65.73 (29-97)

ขณะนอนรั ก ษาในโรงพยาบาล คิ ด เปนรอยละ
98.5 (4,480/4,548 ครั้ง) ผูปวยไดรับ การใหยาที่
มีการสั่งปรับขนาดยาตานจุลชีพ คิดเปนรอยละ
79.89 (9,953/12,459 ครั้ง) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความถี่การสั่งปรับขนาดยาและการไดรับยาตานจุลชีพในผูปวยที่มีภาวะไตบกพรอง คา e-GFR <
60 ml/min/1.73 m2
การปรับขนาดยา
1. จานวนครั้งการสั่งใชยาตานจุลชีพ(ครั้ง)
1.1 จานวนครั้งที่สั่งปรับขนาดยา
1.2 จานวนครั้งที่ไมไดสั่งปรับขนาดยา
2. จานวนครั้งที่ไดรับยาตานจุลชีพ (ครั้ง)
2.1 จานวนครั้งที่ไดรับยาตานจุลชีพที่ไดปรับขนาดยา
2.2 จานวนครั้งที่ใหยาที่ไมไดปรับขนาดยา
3. จานวนผูปวยทั้งหมด (ราย)
3.1 จานวนผูปวยที่ไดรับการสั่งปรับขนาดยา
3.2 จานวนผูปวยที่ไมไดรับการสั่งปรับขนาดยา

ความถี่
(ครั้ง)
4,548
4,480
68
12,459
9,953
2,506
826
778
48

รอยละ
100
98.5
1.5
100
79.89
20.11
100
94.19
5.81

2. มูลคายาตานจุลชีพคิดตามจานวนวันที่ไดรับยาตานจุลชีพเปรียบเทียบเมื่อปรับขนาดยาและไมปรับขนาดยา
ตานจุลชีพสาหรับผูปวยในที่มีภาวะไตบกพรอง e-GFR < 60 ml/min/1.73 m2 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 มูลคายาตานจุลชีพที่ผูปวยไดรับและมีการติดตามคา e-FGR < 60 ml/min/ 1.73 m2 ในชวง 6
เดือน ตั้งแตเดือน เมษายน-กันยายน พ.ศ. 2562
หัวขอ
1.มูลคายาตานจุลชีพที่ผูปวยไดรับและมีการติดตามคา e-FGR ในชวง 6 เดือน
ตั้งแตเดือน เมษายน-กันยายน พ.ศ. 2562
1.1 มูลคายาตานจุลชีพที่สั่งใช
1.2 มูลคายาที่สั่งใชโดยไมปรับขนาดยา
1.3 มูลคายาที่คาดการณเมื่อปรับขนาดยา
1.4 มูลคายาที่คาดการณวาลดลงเมื่อปรับขนาดยา
วิจารณ
จากการวิจัย พบวา 1) ผูปวยจานวน 826
ราย เขานอนรั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาล 884 ครั้ ง
ไดรับการติดตามคา e-GFR < 60 ml/ min/ 1.73
m2 อยางนอย 1 ครั้ง และไดรับการสั่งปรับขนาดยา
รอยละ 98.5 (4,480/ 4,548 ครั้ง) ผูปวยจานวน 48
ราย ไมไดรับการสั่งปรับขนาดยาตานจุลชีพ คิดเปน
จานวน 68 ครั้ ง ผู ปวยที่มีการสั่ งปรั บขนาดยา มี

มูลคา (บาท)

896,622.11
232,757.52
141,922.46
90,835.06

ระดับคา e-GFR < 15 ml/min/1.73 m2 คิดเปน
รอยละ 31.29 (414/1323 ราย) คา e-GFR 15-29
ml/min/1.73m2 คิดเปนรอยละ 31.37 (414/1323
ราย) คา e-GFR 30-44 ml/min/1.73 m2 คิดเปน
รอยละ 18.44 (244/1323 ราย) คา e-GFR 45-59
ml/min/1.73 m2 คิ ด เปนรอยละ 12.85 (170/
1323 ราย) คา e-GFR 60 ml/min/1.73 คิดเปน
รอยละ 0.91 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 จานวนครั้งของการไดรับยาตานจุลชีพจาแนกตามคา e-GFR ที่มีการติดตามอยางนอย 1 ครั้ง
หลังจากไดรับยาตานจุลชีพขณะนอนรักษาในโรงพยาบาล
จานวนครั้ง
ที่ไดยาตานจุลชีพทั้งหมด

จานวนครั้ง
ที่สั่งปรับขนาดยา

คา
e-GFR (ml/min/1.73 m2)

ความถี่

รอยละ

ความถี่

รอยละ

100
33.18

(ทั้งหมด = 1,255)
414

94.86

< 15

(ทั้งหมด = 1,323)
439

15-29

431

32.58

415

31.37

30-44

264

13.38

244

18.44

45-59

177

20.18

170

12.85

60

12

0.91

12

0.91

พบวา ผูปวย จานวน 28 ราย มีภาวะไต
วายเฉียบพลัน มีโรคประจาตัว เชน ความดันโลหิต
สูง เบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และเปนกลุมที่
ยั ง ไมไดรั บ การบ าบั ด ทดแทนไต จะมี ก ารปรั บ
ขนาดยาหลังจากสั่ งใชและไดรับยาตานจุ ลชีพไป
3-5 วั น จานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 96.97
(25/28) จาก KDIGO(3) ผูปวยที่มีภาวะไตวาย
เฉียบพลัน ทั้งที่เกิด Acute Kidney Injury (AKI)
แลว และเสี่ ยงจะเกิด AKI เนื่องจากผู ปวยกลุมนี้
จะมีการเปลี่ยนแปลงของสารน้าในสวนตางๆ และ
การทางานของไตอยูเกือบทุกวัน ประเด็นหลักคือ
ตองมี ก ารติ ด ตามและปรั บ ยาอยู เสมอ อาจจะ
แนะน าใหทบทวนการรั กษาในรอบทุก 7 วั น
เชนเดี ยวกับ ไตวายเรื้ อ รั ง อาจจะพิจารณาใหยา
loading dose ในขนาดปกติ หรืออาจจะเพิ่มรอยละ
20 - 30 เพราะผูปวยมี Volume of distribution
เพิ่มมากขึ้น ถาใหขนาดนอยไปอาจจะทาใหระดับยา
ในเลือดต่ากวาระดับรักษาได สวนการใหยาตอเนื่อง
สามารถปรับตามฉลากยา อางอิงตามคา GFR ซึ่ง
ตองตระหนักวามีการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบ

31.29

ของสารน้าตลอดเวลา ตองประเมินอยางสม่าเสมอ
หรือตรวจวัดระดับยาในเลือด
ยาตานจุลชีพที่ไมไดสั่งปรับขนาดยา
มีผูปวยไดรับยาตานจุ ลชีพที่ยังไมไดปรับ
ขนาดยา จานวน 68 ครั้ง เมื่อจาแนกตามชนิดของ
ยา พบวา ceftazidime มีความถี่สูงสุด จานวน
1 6 ค รั้ ง ถั ด ม า คื อ piperacillin/tazobactam
จ านวน 13 ครั้ ง cefazolin จ านวน 11 ครั้ ง
meropenem จานวน 5 ครั้ ง พบความถี่ 3 ครั้ ง
เ มื่ อ สั่ ง ฉี ด ย า amoxycillin/clavulanic acid
levofloxacin และยารับประทานคือ oseltamivir
capsule และพบความถี่ 2 ครั้ ง ในยาฉี ด แตละ
รายการ ไดแก ampicillin ertapenem gentamicin
vancomycin แ ล ะ ย า รั บ ป ร ะ ท า น ไ ด แ ก
amoxycillin 500 mgcapsule และยาตอไปนี้
ไมไดรั บ การสั่ ง ปรั บ ขนาดยา ไดแก amikacin
injection levofloxacin 500 mg tablet
norfloxacin 400 mg tablet ofloxacin 200
mg tablet จานวน 1 ครั้ง ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ความถี่ของยาตานจุลชีพที่ไดรับเมื่อไมสั่งปรับขนาดยาในผูปวยที่มีคา e-GFR < 60 ml/min/1.73 m2
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ยาตานจุลชีพ
Amikacin injection
Amoxycillin capsule 500 mg
Amoxycillin/Clavulanic acid injection
Ampicillin injection
Cefazolin injection
Ceftazidime injection
Ertapenem injection
Gentamicin injection
Levofloxacin injection
Levofloxacin tablet 500 mg
Meropenem injection
Norfloxacin tablet 400 mg
Ofloxacin tablet 200 mg
Oseltamivir capsule 75 mg
Piperacillin/Tazobactam injection
Vancomycin injection
รวม

มูลคายาที่คาดการณเมื่อสั่งปรับขนาดยาตานจุลชีพ
จากการทบทวนการสั่งปรับขนาดยาจาก
ฐานขอมู ล HOS4 และเวชระเบี ย นผู ปวยใน
ระหวางเดือน เมษายน-กันยายน พ.ศ. 2562 พบวา
ผูปวยที่ไดรับการติดตามคา e-GFR<60 ml/ min/
1.73 m2 และไมไดรับการสั่งปรับขนาดยาตานจุล
ชีพ จานวน 48 ราย ใน 826 ราย คิดเปนรอยละ
5.81 สงผลกระทบส าคัญตอการใหยาที่ไมไดรั บ
การปรับขนาดยาคิด เปนรอยละ 20.11 (2,506/
12,459 ครั้ง) คานวณมูลคายาที่ไมไดสั่งปรับขนาด
ยา น ามาลบกับ มูล คายาที่ คาดการณวาจะปรั บ
ตามแนวทางการปรั บ ขนาดในผู ปวยที่ มี ภ าวะไต
บกพรอง โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธ รรมราช
พบวา มูลคายาลดลง จาก 232,757.52 บาท เปน
141,922.46 บาท คิ ดเป น 90,835. 06 บาท
สอดคลองกับการศึกษาของ Hou และคณะ(4) ซึ่งพบวา

ความถี่
(ครั้ง)
1
2
3
2
11
16
2
2
3
1
5
1
1
3
13
2
68

มูลคายาที่ไดรับเมื่อ
ไมสั่งปรับขนาดยา
1,674
202
6,566
774
4,730
29,350.52
19,548
204
15,890
1.260
83,657
3
42
3100
58,681
7,076
232,757.52

มูลคายาที่ไดรับ
เมื่อปรับขนาดยา
837
51.5
2,638
193.5
2,793.25
19,567.01
9,774
51.9
5,439.2
378
57,359.60
1.5
21
1,550
37,269
3,328
141,922.46

ชวยลดคายาได 5,377 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 198,949
บาท หรือคิดเปน 31 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 1,147
บาท ตอผูปวย 1 คนที่ไดรับการปรับขนาดยา จึงเปน
ที่ แ นชั ด วาการปรั บ ขนาดยาสงผลกระทบตอ
งบประมาณคายาของโรงพยาบาลสอดคลองกั บ
การศึกษาของอริสา และคณะ(5) ที่ไดทาการศึกษา
ในโรงพยาบาลประสาท ในเดื อนมี นาคมถึ งเดื อน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีการปรับขนาดยาตานจุลชีพ
ในผูปวยที่มีภาวะไตบกพรอง ระดับ e-GFR < 60
ml/min/1.73 m2 โดยการคานวณคา Creatinine
Clearance (CrCL) อั ต โนมัติ ที่ป รากฏบนหนา
จอคอมพิวเตอร การกาหนดรายการยาและวิธีปรับ
ขนาดที่เปนแนวทางเดียวกันของโรงพยาบาล และ
โปรแกรม HOS4 ที่ใหขอมูล วิ ธีการปรั บขนาดยา
ในภาพรวมพบวา การปรับขนาดยาอยางเหมาะสม
ในผูปวยที่มีภาวะไตบกพรองเมื่อคิดตามขนาดยา
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เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสาคัญจากรอยละ 65.67 เปน
72.58 (p<0.001) มูลคายาที่สูญเสียจากการปรับ
ขนาดยาไมเหมาะสม ลดลงจากรอยละ 24.5 เปน
17.2(5)
สรุป
จากการศึกษานี้ ผูปวยสวนใหญไดรับการ
ปรับขนาดยาตามภาวะการทางานของไต แสดงให
เห็นบทบาทที่ดีของทีมสหวิชาชีพในการดูแลความ
ปลอดภั ย ในการใชยาตานจุ ล ชี พ ในผู ปวยกลุ ม

ดังกลาว อีกทั้งยังสงผลใหลดมูลคาการใชยาตาน
จุ ล ชี พ และลดตนทุ น คายาของโรงพยาบาล ใน
อนาคตอาจจะมี ก ารใชระบบคอมพิ ว เตอรชวย
แพทยตัดสินใจสั่งใชยาไดอยางเหมาะสมโดยเฉพาะ
ผูปวยที่มีคา Estimated Glomerular infiltration
rate (e-GFR) < 60 ml/min/ 1.73 m2 หรืออาจจะ
พัฒนาระบบโปรแกรม HOS4 ชวยแจงเตือนแพทย
และเภสัชกรเมื่อมีการสั่งใชยาในขนาดไมเหมาะสม
ตามการทางานของไต
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ความสาเร็จและภาวะแทรกซอนของการใสทอหลอดลมคอเพื่อชวยหายใจแบบรวดเร็วโดยใช
ยานาสลบและยาคลายกลามเนื้อ (Rapid sequence intubation : RSI) ในหองฉุกเฉิน
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
พงศธร จันทเตมีย1 พ.บ., ว.ว. เวชศาสตรฉุกเฉิน, กฤตยา ณ เพ็ชรวิจารณ1 พ.บ., ว.ว. เวชศาสตรฉุกเฉิน,
นภัส ลาวัณยทักษิณ1 พ.บ., ว.ว. เวชศาสตรฉุกเฉิน
กลุมงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช1
บทคัดยอ
บทนา: การใสทอหลอดลมคอเพื่อชวยหายใจเปนหัตถการที่พบบอยในหองฉุกเฉิน ซึ่งเปนหัตถการที่เรงดวน
และทาใหเกิดผลแทรกซอนไดมาก ปจจุบันการใสทอหลอดลมคอเพื่อชวยหายใจแบบรวดเร็วโดยใชยานาสลบ
และยาคลายกลามเนื้อ (Rapid sequence intubation (RSI)) ไดถูกนามาใชอยางกวางขวางทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ซึ่งชวยเพิ่มอัตราความสาเร็จของการใสทอหลอดลมคอและลดภาวะแทรกซอนได
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาผลสาเร็จและภาวะแทรกซอนของการใสทอหลอดลมคอเพื่อชวยหายใจแบบ RSI ใน
หองฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
วัสดุและวิธีการศึกษา: เปนการศึกษายอนหลังเชิงพรรณนา (Retrospective descriptive study) โดยการ
รวบรวมขอมู ลผู ปวยที่ มี การใสทอหลอดลมคอเพื่ อชวยหายใจแบบ RSI ในหองฉุ กเฉิ นโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช ระหวาง 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จานวน 19 ราย มาดูผลสาเร็จและ
ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้น
ผลการศึกษา: ผูปวยทั้งหมด 19 ราย เปนเพศชายทั้งหมด (รอยละ 100) อายุ 36 - 84 ป อายุเฉลี่ย 65 ป เปน
โรคภาวะกาเริบเฉียบพลันของโรคถุงลมโปงพอง 12 ราย (รอยละ 63.2) ปอดติดเชื้อ 4 ราย (รอยละ 21.1) อื่น ๆ
3 ราย (รอยละ 15.7) ผูปวยที่ใสทอหลอดลมคอเพื่อชวยหายใจแบบ RSI พบอัตราการใสทอหลอดลมคอเพื่อ
ชวยหายใจสาเร็จในครั้งเดียว 100% และทุกรายไมมีผลแทรกซอนจากการทา RSI
สรุป: การใสทอหลอดลมคอเพื่อชวยหายใจแบบรวดเร็วโดยใชยานาสลบและยาคลายกลามเนื้อ ในโรงพยาบาล
ศูนยภายใตผูเชี่ยวชาญมีความปลอดภัยและอัตราสาเร็จสูง
คาสาคัญ: การใสทอหลอดลมคอ ยานาสลบและยาคลายกลามเนื้อ ความสาเร็จ ภาวะแทรกซอน
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The Success Rate and Complications Rate of Rapid Sequence Intubation (RSI)
in Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital
Pongthorn Jantataeme MD., Krittaya Na Petvicharn MD., Napas Lawantuksin MD.
Emergency Department, Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital
Abstract
Background: Endotracheal intubation is a common emergency procedure in emergency
department. Rapid sequence intubation is a procedure that use to improve success rate and
decrease complication rate worldwide.
Objective: To study success rate and complication rate of rapid sequence intubation in
emergency department of Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital.
Materials and Methods: A Retrospective descriptive study was conducted in all patients
who receive rapid sequence intubation in emergency department of Maharaj Nakhon Si
Thammarat Hospital from 1st January 2018 – 31th December 2019. The data of success rate
and complication rate were collected.
Results: There were 19 patients. All of them were male (100%) with age of 36 – 84 years
old, average age of 65 years. 12 patients (63.2%) were diagnosed COPD with exacerbation, 4
patients (21.1%) were diagnosed pneumonia, and 3 patients (15.7%) were diagnosed other.
Success rate of rapid sequence intubation is 100% and has no complication.
Conclusions: Rapid sequence intubation in Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital (1,000
bed-province hospital) by specialist is safe and high success rate.
Keywords: endotracheal intubation, rapid sequence intubation, success rate, complication
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บทนา
ใน แต ละปห องฉุ ก เฉิ นโรงพย าบ า ล
มหาราชนครศรีธรรมราชมีผูปวยมาใชบริการเปน
จานวนมาก ป พ.ศ. 2561 มีผูมาใชบริการ 64,000
ราย มีผูปวยทุกเพศ ทุกวัย ผูปวยหลายรายมีความ
จาเปนตองใสทอหลอดลมคอเพื่อชวยหายใจ เชน
การอุด กั้ นทางเดิ น หายใจสวนตน ภาวะทางเดิ น
หายใจลมเหลว ภาวะหั ว ใจลมเหลว หรื อ เพื่ อ
ปองกัน การส าลั กของเศษอาหารหรื อสิ่ งอื่นเขาสู
หลอดลมในผู ปวยที่ ห มดสติ ที่ผ านมาการใสทอ
หลอดลมคอเพื่ อ ชวยหายใจในหองฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธ รรมราชมั ก ใสใน
ขณะที่ผูปวยรูสึกตัวอยู ซึ่งผูปวยมักจะดิ้นรนตาน
การใสทอหลอดลมคอเนื่องจากเจ็บ หรือมีการให
ยา Diazepam ทางกระแสเลื อ ดเพื่ อ ใหผู ปวยมี
อาการงวงซึมแตมักจะออกฤทธิ์ชาทาใหขณะใสทอ
หลอดลมคอจะยั ง คงมี อ าการเจ็ บ และยั ง ท าให
ผูปวยดิ้นรนตานการใสทอหลอดลมคออยู ทาให
เกิดความยากลาบากในการใสทอหลอดลมคอ อาจ
ทาใหตองใชเวลานานหรือใสหลายครั้ง และทาให
เกิดผลแทรกซอนได เชน การบาดเจ็บของทางเดิน
หายใจ ฟนหัก เกิดภาวะพรองออกซิเจนได เปนตน
มีการศึกษามากมายถึงการใสทอหลอดลม
คอเพื่ อชวยหายใจโดยวิ ธี ก ารใสทอหลอดลมคอ
แบบรวดเร็วโดยใชยานาสลบ (Induction) และยา
คลายกลามเนื้อ (Muscle relaxant) หรือที่
เรียกวา Rapid Sequence Intubation (RSI) ได
ประสิ ท ธิ ภ าพกวาการใสทอหลอดลมเพื่ อ ชวย
หายใจในผูปวยที่ยังรูสึกตัว (Awake Intubation)
ในหลายประเทศ RSI ในหองฉุ ก เฉิ น ถื อ เปน
มาตรฐานในการใสทอหลอดลมคอของการรักษา
ผูปวยฉุกเฉิน(1) เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ซึ่ง
พบขอดีหลายประการ เชน ลดเวลาในการใสทอ
หลอดลมคอ หลีกเลี่ยงการใสทอหลอดลมคอหลาย
ครั้ ง ลดการบาดเจ็บ ของทางเดิ นหายใจ เปนตน
( 2,3,4,5,6)
อยางไรก็ ดี ผ ลขางเคี ย งของยาคลาย
กลามเนื้ อ จะท าใหผู ปวยหายใจไมได ถาเกิ ด ไม
สามารถใสทอหลอดลมคอไดโดยเฉพาะผูปวยที่มี
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แนวโนมใสทอหลอดลมคอยาก (Difficult airway)
อาจทาใหผูปวยเกิดภาวะพรองออกซิเจนและเสียชีวิต
ได โดยการแกไขอาจตองเปดทางเดินหายใจฉุกเฉิ น
ด ว ยวิ ธี เ ป ด ห ลอดล มที่ คอ (Cricothyrotomy)
เพราะฉะนั้ นถาแพทยผู ท าการใชยารวมไปถึ งที ม
พยาบาลไมมีความชานาญในการประเมินและดูแล
ผู ปวยเหลานี้ อ าจจะท าใหเกิ ด ผลแทรกซอนที่
รุนแรงขึ้นได
ในประเทศไทยมีหลายโรงพยาบาลที่ไดนา
RSI มาใชในผูปวยที่ตองใสทอหลอดลมคอเพื่อชวย
หายใจในหองฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง พบวามี อัต ราการใสทอ
หลอดลมคอส าเร็ จ สู ง ขึ้ น และอั ต ราการเกิ ด ผล
แทรกซอนลดลงเมื่อเทียบกับการไมทา RSI(7,8) เมื่อ
พิจารณาถึงขอดีของการทา RSI ในผูปวยที่ตองใส
ทอหลอดลมคอเพื่อชวยในการหายใจที่มีมากมาย
ทางทีมแพทยและพยาบาลหองฉุกเฉินโรงพยาบาล
มหาราชนครศรี ธ รรมราช จึ ง ไดศึก ษาหาความรู
และพัฒนาระบบการดูแลผูปวยที่ตองทา RSI ใน
หองฉุกเฉินโดยประสานงานกับทีมเภสัชกรในการ
เตรี ยมยา การประเมินผู ปวยวามีภาวะ Difficult
airway หรือไม การเตรียมผูปวย การติดเครื่องวัด
สัญ ญาณชีพและออกซิ เจน รวมไปถึง การเตรี ย ม
แผนส ารองถาใสทอหลอดลมคอไมสาเร็ จ ผู วิ จัย
สนใจที่จะศึกษาผลสาเร็จของการใสทอชวยหายใจ
และภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นจากการทา RSI เพื่อ
นาขอมูลไปวางแผนพัฒนาการดูแลผูปวยตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลสาเร็จและภาวะแทรกซอน
ของการใสทอหลอดลมคอเพื่ อ ชวยหายใจแบบ
รวดเร็ ว โดยใชยาน าสลบและยาคลายกลามเนื้ อ
(RSI)
ในหองฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช
วัสดุและวิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจัย (Study design): การ
ศึ ก ษา วิ จั ย นี้ ใ ชรู ปแบ บกา รศึ ก ษาวิ จั ย แบบ
Retrospective descriptive study
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ประชากร (population) : ผูปวยที่มีการใสทอ
หลอดลมคอเพื่อชวยหายใจแบบรวดเร็วโดยใชยา
นาสลบและยาคลายกลามเนื้อ (RSI) ในหองฉุกเฉิน
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชระหวาง 1
มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
จานวน 19 ราย

นิ ย ามของความส าเร็ จในการใสทอชวย
หายใจ หมายถึ ง การใสทอหลอดลมคอส าเร็ จและ
ตาแหนงเหมาะสมภายในความพยายาม < 2 ครั้ง(7,8,9)
นิยามของภาวะแทรกซอน หมายถึง ผลขางเคียง
จากการใสทอชวยหายใจ เชน การบาดเจ็ บ ของ
ทางเดิ น หายใจ ฟนหั ก ภาวะพรองออกซิ เ จน
ความดันโลหิตต่า แพยา เสียชีวิต เปนตน(7,8,9)

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพื้นฐานผูปวย สัญญาณชีพ ยาที่ใชในการทา RSI
เพศ ชาย : หญิง
อายุ (ป)
การวินิจฉัย
- COPD with acute exacerbation with respiratory failure
- Pneumonia with respiratory failure
- Malignant left pleural effusion with respiratory failure
- Sepsis with alteration of consciousness
- Epidural hemorrhage with coma
สัญญาณชีพ
- ชีพจร (ครั้ง/นาที)
- ความดันซิสโตลี (มิลลิเมตรปรอท)
- ความดันไดแอสโตลี (มิลลิเมตรปรอท)
- ความเขมขนของออกซิเจนปลายนิ้ว (รอยละ)
แพทยผูใสทอชวยหายใจสาเร็จในครั้งแรกที่ทา RSI
- Extern
- Intern
- Paramedic
- Staff
ยาที่ใชในการนาสลบ (induction)
- Etomidate
- Ketamine
- Midazolam
ยาที่ใชในการคลายกลามเนื้อ (muscle relaxant)
- Succinylcholine

จานวนผูปวย (รอยละ)
19 (100)
65 (36-84)
12 (63.2)
4 (21.1)
1 (5.3)
1 (5.3)
1 (5.3)
126 (70-161)
151 (103-210)
94 (63-123)
97 (89-100)
3 (15.8)
5 (26.3)
1 (5.3)
10 (52.6)
15 (78.9)
3 (15.8)
1 (5.3)
19 (100)
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ผลการศึกษา
มีผู ปวยที่มีการใสทอหลอดลมคอเพื่อชวย
หายใจแบบรวดเร็ วโดยใชยาน าสลบและยาคลาย
กลามเนื้อ (RSI) ในหองฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชระหวาง 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จานวนทั้งสิ้น 19 ราย ทุก
รายมี การพิ จารณาขอบงชี้ ขอหามในการท า และ
ผลขางเคียงของการทา RSI โดยแพทยเวชศาสตร
ฉุกเฉิน ผูปวยทั้ งหมดเปนเพศชาย (รอยละ 100)
อายุ 36-84 ป (อายุเฉลี่ย 65 ป) โรคและขอบงชี้ใน
การใสทอหลอดลมคอ ไดแก COPD with acute
exacerbation with respiratory failure 12 ราย
(รอยละ 63.2) pneumonia with respiratory
failure 4 ราย (รอยละ 21.1) malignant left
pleural effusion with respiratory failure 1 ราย
(รอยละ 5.3) sepsis with alteration of
consciousness 1 ราย (รอยละ 5.3) และ
Epidural hemorrhage with coma 1 ราย (รอย
ละ 5.3) โดยผูปวย 18 รายใสทอหลอดลมคอได
สาเร็จในครั้งแรกซึ่งผูใสมีทั้งนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6
นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย แพทยใช
ทุนปที่ 1 และแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน และไมมีผล
แทรกซอนเกิ ดขึ้ นเลย ส าหรั บ รายสุ ดทายในการ
ตัดสินใจครั้งแรกพิจารณาทาแค deep sedation
โดยการใหเพียง midazolam intravenous แตไม
สามารถใสทอหลอดลมคอไดสาเร็จรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
จึงพิจารณาใหยาน าสลบ etomidate รวมกับยา
คลายกลามเนื้อ succinylcholine รวมดวย หลังจาก
การทา rapid sequence intubation ก็สามารถใส
ทอหลอดลมคอสาเร็จในครั้งเดียว (ดังตารางที่ 1)
สาหรับยาที่นามาใชในการนาสลบทั้ง 19 ราย
แบ งเป น etomidate 15 ราย (ร อยละ 78.9)
ketamine 3 ราย (รอยละ 15.8) และ midazolam
1 ราย (รอยละ 5.3) สวนยาคลายกลามเนื้ อใช
succinylcholine ทั้งหมด (รอยละ 100)
วิจารณ
การใสทอหลอดลมคอเพื่อชวยหายใจ เปน
หั ตถการที่ พบไดบอยในหองฉุ กเฉิ น เปนหั ตถการ
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สาคัญที่ใชในผูปวยวิกฤตจึงจาเปนตองทาไดอยาง
รวดเร็ว อัต ราสาเร็จ สูง และผลขางเคีย งต่าที่สุด
ซึ่งจากการใสทอหลอดลมคอเพื่อชวยหายใจแบบ
รวดเร็ว โดยใชยานาสลบและยาคลายกลามเนื้อ
(RSI) ในผูปวยในหองฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชระหวาง 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จานวนทั้งสิ้น 19
ราย มีอัตราการใสทอหลอดลมคอเพื่อชวยหายใจ
สาเร็จ รอยละ 100 โดยไมมีผู ปวยรายใดมี
ผลขางเคียงจากการทา RSI เลย ซึ่งผูปวยทั้ง 19
รายที่ไดรับการใสทอหลอดลมคอเพื่อชวยหายใจ
แบบ RSI ทาภายใตการควบคุม ของแพทยเวช
ศาสตรฉุก เฉิน ที ่ไ ดรับ การฝกอบรมการใสทอ
หลอดลมคอเพื่อ ชวยหายใจแบบ RSI มาเปน
อยางดีทาใหสามารถประเมิน วาผู ปวยรายใดมี
ภาวะ difficult airway ซึ่งเปนขอควรระวังใน
การใสทอหลอดลมคอเพื่อ ชวยหายใจแบบ RSI
และการเลือกใชยานาสลบตัวใดใหเหมาะสมกับ
ผูปวยเพื่อ ลดผลขางเคีย งที่จ ะเกิด ขึ้น เนื่อ งจาก
เปนที่ยืนยันแนชัดแลววา การใสทอหลอดลมคอ
เพื่อ ชวยหายใจดวยวิธี RSI เปนวิธีก ารที่เ ปน
มาตรฐานในการใสทอหลอดลมคอในหองฉุกเฉิน
(1,10)
และการศึก ษาที่ทาในโรงพยาบาลระดับ
โรงเรีย นแพทยพบวาการใสทอหลอดลมคอเพื่ อ
ชวยหายใจดวยวิธี RSI ชวยเพิ่มอัตราความสาเร็จ
และลดผลแทรกซอนจากการท าหัต ถการนี ้เ มื่อ
เทีย บกับ การไมทา RSI(7,8,9) จึง เห็น วาทางหอง
ฉุก เฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธ รรมราช
สมควรทาการใสทอหลอดลมคอเพื่อ ชวยหายใจ
ดวยวิธี RSI โดยแพทยผูเชี่ยวชาญในผูปวยที่ไมมี
ขอหามแทนการใสทอหลอดลมคอเพื่อชวยหายใจ
แบบเดิม ที่ใ หเพีย งยานาสลบ และพิจ ารณาเก็บ
ขอมูลผูปวยเพื่อเปรียบเทียบผลสาเร็จ ระยะเวลา
ในการใสทอหลอดลมคอสาเร็จ ผลแทรกซอนที่
เกิด ขึ ้น ระหวางการใสทอหลอดลมคอเพื ่อ ชวย
หายใจทั้ง 2 วิธี เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาการ
ใสทอหลอดลมคอเพื่อชวยหายใจในหองฉุก เฉิน
ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
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สรุป
การใสทอหลอดลมคอเพื่อชวยหายใจแบบ
รวดเร็ ว โดยใชยาน าสลบและยาคลายกลามเนื้ อ

(RSI) ในโรงพยาบาลศูนยภายใตผูเชี่ยวชาญมีความ
ปลอดภัยและอัตราสาเร็จสูง
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ความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทางการแพทยตอการดาเนินงานจัดการ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาลชุมชน
กรณีศึกษา : โรงพยาบาลนาหมอม จังหวัดสงขลา
วีณา ศิริรักษ พย.บ.
โรงพยาบาลนาหมอม จังหวัดสงขลา
บทคัดยอ
บทนา: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาใหเกิดอาการปวยในระบบทางเดินหายใจ และในรายที่มีอาการ
รุนแรงจะมีอันตรายถึงแกชีวิตไดบุคลากรสาธารณสุขมีโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสกับผูปวยจึงไดมีการศึกษาเพื่อ
นาผลการวิจัยมาวางแผนพัฒนาบุคคลากรในการดูแลโรคติดเชื้อทั่วไปและโรคติดเชื้อที่อาจเกิดอุบัติใหมใน
อนาคต
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลชุมชน
นาหมอมตอการดาเนินงานจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 3 ดาน คือ ดานการรับรูความรุนแรงของ
โรค ดานการบริหารจัดการโรคและดานการรับรูประโยชนของการปองกันการติดเชื้อ
วัสดุและวิธีการศึกษา: กลุ มตั ว อยางเปนบุ ค ลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลนาหมอมป พ.ศ. 2563
จานวน148 คน เครื่องมือรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามซึ่งผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
หาคาความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.85 วิเคราะหขอมูลทั่วไปดวยสถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบใช Samples t-test
และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการศึกษา: กลุมตัวอยางมีความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทางตอการดาเนินงานจัดการโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาพรวมอยูในระดับดีกลุมตัวอยางที่เพศและประสบการณในการทางานตางกันมี
ความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ตอการดาเนินงานจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไมแตกตางกัน (p > .05)
และกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติหนาที่ในกลุมงานตางกันมีความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ตอการดาเนินงานจัดการ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .05)
สรุป: การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนนาหมอมมีความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ตอ
การดาเนินงานจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับดี
คาสาคัญ : ความตระหนัก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บุคลากรทางการแพทย
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Health Care Worker (HCW) Awareness in The Operative Management of
Coronavirus 2019 (COVID-19) in A Community Hospital
A Case Study: Namom Hospital, Songkhla Province
Weena Sirirak, B.N.S.
Namom Hospital, Songkhla Province
Abstract
Background: Coronavirus 2019 causes the problems with the respiratory system. Some
severely coronavirus 2019 infected patients can risk to death. As HCW are risked to be
infected from patients’ care, this research was conducted to the development a plan for
handing the infected diseases and other newly infected diseases in the future.
Objectives :To study the HCW’s awareness in the operative management of coronavirus
2019 in Namom hospital in three areas as their perception of the disease severity, disease
management and their perception of the advantages of the infection prevention.
Materials and Methods: The sample covered 148 HCW at Namom hospital. The data
collecting tool was a survey questionnaire which its reliability was inspected as 0.85. The
descriptive statistics was used to analyze the general data. The sample t-test and one way
ANOVA were used for the statistical testing.
Results: The sampled group was aware of operating their duties in managing the coronavirus
19 disease infection. In general, the awareness level was high. Although the sampled group
was different in sexes and work experiences, his awareness level in managing the coronavirus
2019disease infection was not different (p>0.05). The sampled group who operated in
different kinds of work had the awareness in managing the infection differently. The
difference was statistical significance as p <0.05.
Conclusion: This research showed that the HCW at Namom hospital were aware of managing
the coronavirus 2019disease infection at the high level.
Keywords: awareness, coronavirus 2019 infectious disease, health care worker
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บทนา
การรับรูเรื่องโรคติดตอจากเชื้อไวรัสชนิด
หนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2562
หลั ง จากทางการจี น เก็บ ตั ว อยางไวรั ส จากคนไข
นาไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการและยืนยันวาเกิด
การระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุใหมในเมืองอูฮั่น
ซึ่งมีประชากรกวา 11 ลานคน โดยในเวลาตอมา
จี น และองคการอนามัย โลก(WHO) ระบุ ว า เชื้ อ
ไวรัสชนิดนี้ คือ เชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งเดิมทีโลกไดพบ
ไวรัสโคโรนาที่เคยเกิดการระบาดในมนุษย มาแลว
6 สายพั น ธุ ส าหรั บ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ ใหมที่
กาลังระบาดเปนสายพันธุที่ 7(1) ในชวง 6 สัปดาห
แรกของทศว รรษใ หมเชื้ อ ไวรั ส โคโ รนาได
แพรกระจายจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยัง 20
ประเทศ ดังนั้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563
คณะกรรมการฉุกเฉินผูอานวยการองคการอนามัย
โลกประกาศวาการระบาดครั้งนี้ถือเปนเหตุฉุกเฉิน
ดานสาธารณสุขระหวางประเทศ (PHEIC)และใน
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 องคการอนามัยโลก
ไดประกาศอยางเปนทางการวาการระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมเปน โรคระบาดทั่วพรอม
ทั้งประกาศชื่ อที่ เ ปนทางการส าหรั บ ใชเรี ย กโรค
ทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม
ว า โ ค วิ ด -ไ น น ที น ( Covid-19) ข ณ ะ ที่
คณะกรรมการระหวางประเ ทศวาดวย
อนุ ก รมวิ ธ านวิ ท ยาของไวรั ส ( International
Committee on Taxonomy of Viruses ) ได
กาหนดใหใชชื่อไวรัสที่ทาใหเกิดโรค โควิด -ไนนทีน
วา SARS-CoV-2 หรือไวรั สโคโรนาโรคทางเดิ น
หายใจเฉียบพลันรุนแรงชนิดที่สอง (Severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2)
เนื่ อ งจากมี ค วามเกี่ ย วของทางพั น ธุ ก รรมอยาง
ใกลชิ ด กั บ เชื้ อ ไวรั ส โรคซารส ( 2 ) หลั ง จากนั้ น
สถานการณการระบาดเริ่มลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆ
จนแพรกระจายไปเกือบทั่วโลก
ส าหรั บ ขอมู ล การระบาดในอาเซี ย นมี
รายงานการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) โดยวั น ที่ 23 มกราคม
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สิ ง คโปรมี ผู ปวยโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19)รายแรกเปนนั ก ทองเที่ ย วชาวจี น ที่
เดินทางมาจากหวูฮั่นซึ่งเปนศูนยกลางการระบาด
เปนของโรค ในอินโดนีเซียมีคนติดเชื้อโรคไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)รายแรกเมื่ อ วั น ที่ 2
มีน าคม พ.ศ.2563 หลั งจากนั้ น ภายใน 1 เดื อ น
ยอดผู ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
เพิ่มขึ้นตอเนื่องโดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563
เพิ่ มขึ้ น เปน 1,986 คน และยอดผู เสี ยชี วิ ต อยู ที่
181 ท าใหอิ น โดนี เ ซี ย เปนประเทศที่ มี จ านวน
ผูเสียชีวิตมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุดในภูมิภาคอยูที่รอยละ
9.1 โดยเปนรองเพี ย งแคอิ ต าลี ซึ่ ง มี อั ต ราการ
เสีย ชีวิตสูงที่สุดในโลกเพียงเล็ กนอยขณะที่อัตรา
การเสียชีวิตทั่วโลกอยูที่รอยละ 5.2 สวนฟลิปปนส
มีอัตราการเสียชีวิตที่รอยละ 4.5 และมาเลเซียที่
รอยละ 1.6 ในชวงเวลาเดีย วกัน แมทั้งฟลิป ปนส
และมาเลเซียจะมีจานวนผูติดเชื้อมากกวา 3,000
คน (2,3)
การระบาดทั่วของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)ในประเทศไทยเริ่ม ตั้งแตวันที่
13 มกราคม พ.ศ.2563 โดยเปนประเทศที่มีผูปวย
ยืนยันรายแรกนอกประเทศจีนเมื่อมีการคัดกรองผู
เดิ น ทางเขาประเทศพบวามี ผู ปวยตลอดเดื อ น
มกราคม ซึ่งทั้งหมดเปนผูที่เดินทางมาจากหรือเปน
ผูพานักอยูในประเทศจีนแทบทั้งสิ้น การแพรเชื้อ
ในประเทศรายงานรายแรกมีการยืนยัน เมื่อวันที่
31 มกราคม 2563 ซึ่ ง เปนคนขับ แทกซี่ ที่ มี การ
ติดตอกับนักทองเที่ยวชาวจีน (4) หลังจากนั้นมีการ
เพิ่มของผูปวยประปรายจนกระทั่งประเทศไทยเริ่ม
มีการตื่นตัวมากขึ้นเมื่อกระทรวงสาธารณสุขออก
แถลง การเสียชีวิตของผูปวยโรคโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) เปนรายแรกคือชายไทย
อายุ 35 ป ปวยเปนโรคไขเลือดออกไดรับการรักษา
ที่โ รงพยาบาลเอกชนตั้ งแตปลาย เดื อนมกราคม
ตอมาตรวจพบวาติดเชื้อโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เปนโรคที่ 2 จึ ง มี ก ารสงตั ว
มายังโรงพยาบาลสถาบันบาราศนราดูร ตั้งแตวันที่
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5 กุมภาพันธ พ.ศ.2563 จากนั้นทีมแพทยไดมีการ
รักษาอยางเต็ มที่จ นตรวจไมพบเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ตั้ ง แตวั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ
หลังจากรักษาเปนเวลาเกือบ 1 เดือนแตดวยสภาพ
ปอดที่เสื่อมหัวใจและอวัยวะภายในที่ทางานหนัก
ทาใหอวัยวะภายในหลายระบบลมเหลวจึงเสียชีวิต
ลงเมื่อ วั น ที่ 29 กุม ภาพั น ธ (7) ประเทศไทยจึ ง ได
ประกาศสถานการณฉุกเฉินทั่วประเทศ มีผลตั้งแต
วั น ที่ 26 มีน าคม-30 เมษายน พ.ศ.2563 และ
จัดตั้งศูนยบริหารสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) โดยใหความสาคัญกับการ
รับมือและแกไขปญหา ทั้งตนทางที่เนนควบคุมการ
เดินทางและคัดกรองผูเดินทางเขาประเทศโดยการ
รณรงคมาตรการ อยูบาน หยุดเชื้อ เพื่อชาติและให
ความสาคัญกับการรั กษาผู ปวย (5) หลั งจากมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) เปนโรคติดตออันตราย
เพื่อใหสามารถใชขอกาหนดตาม พ.ร.บ ดังกลาว
ในการปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคสามารถ
ควบคุ ม โรคไดมี ป ระสิ ทธิ ภ าพลดผลกระทบทาง
เศรษฐกิ จ และสั ง คมอ านวยความสะดวกกั บ
เจาหนาที่ในการคนหาผูปวย สอบสวนและควบคุม
โรคไดเร็ว
จั ง ห วั ด ส ง ข ล า โ ด ย ค ณะ ก ร ร ม ก า ร
โรคติดตอจังหวัดสงขลารายงานสถานการณโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 22
เมษายน พ.ศ.2563 ดังนี้
- มีผูปวยเขาเกณฑเฝาระวังโรค (สะสม)
181 ราย
- สงตรวจไมพบเชื้อ 159 ราย
-รอผลตรวจรอบแรก 4 ราย
-รอผ ล ตรว จยื นยั นรอบที่ ส อง จาก
สวนกลาง 13 ราย (เปนคนจังหวัดสงขลา 8 ราย คน
จังหวัดอื่น 5 ราย)
-มีผู ปวยยื น ยั น จ านวน 5ราย โดยทั้ง 5
ราย รักษาอยูโรงพยาบาล ซึ่งอยูในหองแยก และ
อยูในการดูแลของแพทยโดยเครงครัด ผูปวยยืนทั้ง

5รายมีอาการไมรุนแรง (ผูปวยยืนยันทั้ง 5ราย เปน
เพศชาย มีอายุอยูในชวงตั้งแต 52 – 75 ป ) (6)
คณะกรรมการฯ จึ งไดมีการกาหนดการ
เปดโรงพยาบาลสนาม (Cohort Ward) ขึ้นที่
โรงพยาบาลหาดใหญ-นาหมอม โดยมีบุคลากรจาก
โรงพยาบาลภาครั ฐ และเอกชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สงขลารวมกั น ดู แ ลรั ก ษาผู ปวย ประกอบดวย
โรงพยาบาลหาดใหญ โรงพยาบาลนาหมอม
โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ โรงพยาบาลราษฎร
ยิ น ดี โ รงพยาบาลศิ ค ริ น ทรหาดใหญ แล ะ
โรงพยาบาลมิต รภาพสามัคคี โดยเปดทาการใน
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563(7)
โรคติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID19)ทาใหเกิดอาการปวยในระบบทางเดินหายใจ
โดยมีอาการอยางเชน ไข ไอ และในรายที่มีอาการ
รุ น แรงจะเกิ ด การท าลายปอดปอดทาใหหายใจ
ลาบาก ภาวะไตวายจนนาไปสูอันตรายถึงแกชีวิต
ได และเนื่ องจากเปน RNA virus จึงมีโอกาส
กลายพันธุสูง (Mutation)และมีโฮสทหลากหลายที่
ติดเชื้อไดทาใหเกิดการติดเชื้อขามสปชีส (crossspecies transmission)ไดมากขึ้น จึงทาใหเกิดการ
แพรกระจายไดงาย อยางไรก็ ต ามขณะนี้ ยั งคงมี
ขอจากัดดานองคความรูเกี่ยวกับเชื้ อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 และการแพรกระจายเชื้อ ดังนั้น
จึ ง ใชขอมู ล วิ ช าการของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนาที่ มี
พั น ธุ กรรมใกลเคี ย งกั น ซึ่ ง พบวาไวรั ส โคโรนามี
ความสามารถในการมีชีวิตอยูบนผิวสัมผัสไดไมดี (8,9)
นอกจากนี้ยังไมมีความสาเร็จในการผลิตวัคซีนทาให
เกิดความวิตกกังวลในการแพรระบาดมากขึ้น ผูวิจัย
จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับบุคคลากรทางการแพทยใน
โรงพยาบาลนาหมอมซึ่ ง เปนหนวยงานหนึ่ ง ที่ มี
โอกาสเสี่ ยงในการสั มผัสกับผูปวยโดยทางตรงและ
ทางออมเพื่อทราบถึงความตระหนั กในการปฏิ บั ติ
หนาที่ของบุคลากรทางการแพทยตอการดาเนินงาน
จัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อน าผลการวิ จัยมาวางแผนพัฒนาบุ คคลากรใน
การดูแลโรคติ ดเชื้อทั่วไปและโรคติ ดเชื้อที่อาจเกิด
อุบัติใหมในอนาคต
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความตระหนักในการปฏิบัติ
หนาที่ของบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาล
ชุมชน
นาหมอมตอการดาเนินงานจัดการโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
2. เพื่อเปรียบเทียบระหวางปจจัยดาน
เพศ ระยะเวลาปฏิ บั ติ ง าน และหนวยงานที่
ปฏิบัติงาน กับความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่
ของบุ ค ลากรทางการแพทยตอการด าเนิ น งาน
จัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในโรงพยาบาลชุมชนนาหมอม
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก
ศึก ษาความตระหนั กในการปฏิ บั ติ ห นาที่
ของบุ ค ลากรทางการแพทยตอการด าเนิ น งาน
จัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในโรงพยาบาลชุ ม ชนนาหมอม โดยศึ ก ษาใน 3
ดาน คือ ดานการรับรูความรุนแรงของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดานการรับรูการ
บริ ห ารจั ด การโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ในโรงพยาบาลและดานการรั บ รู
ประโยชนของการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาล
ประชากรและกลุมตัวอยางไดแก บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนาหมอม ปงบประมาณ
2563 จานวน 148 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ไดแก เพศ, ประสบการณในการทางาน, กลุมงานที่
ปฏิบัติหนาที่
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ไดแก ความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ห นาที่ ข อง
บุคลากรทางการแพทยตอการดาเนินงานจัดการ
โรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
โรงพยาบาลชุ มชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลนา
หมอม จังหวัดสงขลา ใน 3 ดาน ดังนี้
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1. ดานการรับรูความรุนแรงของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ดานการรั บรู การบริ ห ารจั ด การโรคติ ด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหนวยงาน
3.ดานการรับรูประโยชนของการปองกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วัสดุและวิธีการศึกษา
เครื่ อ งมื อที่ใ ชในการรวบรวมขอมูล ใน
การวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ห นาที่ข องบุ ค ลากร
ทางการแพทยตอการดาเนินงานจัดการโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาล
ชุมชน กรณีศึกษา: โรงพยาบาลนาหมอม จังหวัด
สงขลา ซึ่งผู วิ จั ยด าเนิ น การ สรางเครื่ องมือ โดย
สรางแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงและพัฒนา
มาจากกิต ติ พร เนาวสุ ว รรณ และคณะ (10)โดยมี
ลักษณะของเครื่องมือ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอ น ที่ 1 ขอ มู ล ทั่ ว ไ ปข อ ง ผู ต อ บ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การรั บ รู ของบุ ค ลากรทาง
การแพทยตอการด าเนิ น งานจั ด การโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาล
ชุมชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลนาหมอม ใน 3
ดาน คือ ดานการรั บรู ความรุ นแรงของโรค ดาน
การรับรูการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในหนวยงานและดานการรับรู
ประโยชนของการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ซึ่งมีลักษณะคาถามที่ใชแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
น าเครื่ อ งมื อ ที่ ส รางเสร็ จ แล ว ให
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เปน
ผู ตรวจสอบเพื่อ หาความเที่ยงตรงของเครื่ องมื อ
ไดแก ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ไดคา IOC 0.6-1.0
แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแลว
หลังจากปรับปรุงไปทดลองใชกับบุคลากรที่ปฏิบัติ
หนาที่อยูในโรงพยาบาลชุมชนจะนะ ที่ไมใชกลุม
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ตัว อยางในการทาวิจั ยแตมีลักษณะใกลเคีย งโดย
เปนโรงพยาบาลชุมชนเหมือนกัน จานวน 30 คน
เพื่ อ หาความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม แลวน า
ขอมู ล มาวิ เ คราะหหาความเชื่ อ มั่ น โดยการหา
คาสัมประสิทธแอลฟา ( a- Coefficient) ไดคา
ความเชื่อมั่น เทากับ 0.85
ผูวิจัยเก็บขอมูลวิจัยในครั้งนี้ ดวยตนเอง
เนื่องจากเปนผูปฏิบั ติหนาที่อยูในพื้นที่โดยการทา
หนังสือขออนุญาตหนวยงานและขอความรวมมือ
ในการเก็ บ รวบรวมขอมู ล จากกลุ มตั ว อยาง คื อ
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ราชการที่ใชในการวิจัยใน
ครั้งนี้
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล
ผูวิ จั ย น าแบบสอบถามที่ร วบรวมไดมา
ตรวจขั้น ตน โดยท าการตรวจสอบขอมูล ตรวจดู
ความสมบู รณของการตอบแบบสอบถาม และมี
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสาเร็จรูปขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล

โดยใชความถี่ แ ละคารอยละวิ เ คราะห ความ
ตระหนั ก ของบุ ค ลากรทางการแพทยตอการ
ดาเนินงานจั ดการโรคติด เชื้อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19) ในโ รงพยาบาล ชุม ช น โดยหา
คาเฉลี่ ย ( ) รอยละและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และหาคาทดสอบที (t – test) ทดสอบเอฟ
(F-test) ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดี ย ว (One Way ANOVA) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ความตระหนักของบุคลากรทางการแพทยตอการ
ดาเนินงานจั ดการโรคติด เชื้อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19)
การพิทักษสิทธิ์
ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ไ ด รั บ อ นุ ญ า ต จ า ก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมในการท าวิ จั ยในมนุ ษ ย
ของสานักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลาเอกสาร
รับรองเลขที่ 24/2563 แบบสอบถามไมมีการระบุ
ชื่ อ ขอมู ล ที่ ไ ดผู วิ จั ย เก็ บ ในตู เอกสารสวนตั ว
สามารถเขาถึงไดเพียงผูเดีย ว การเผยแพรขอมูล
ไมไดระบุชื่อผูใหขอมูลแตอยางใด

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทางการแพทยตอการ
ดาเนินงานจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาลชุมชน ภาพรวมและรายดาน
n = 148
ความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทางการแพทยตอการ
แปลผล
S.D
ดาเนินงานจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
X
1
การรับรูความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4.56 .37 ดีที่สุด
2
การรับรูการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหนวยงาน 4.18 .68 ดี
3
การรับรูประโยชนของการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4.66 .46 ดีที่สุด
รวม
4.47 .43 ดี
จากตารางที่ 1 พบวาภาพรวมของความตระหนักใน
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับดีที่สุด
การปฏิ บั ติ ห นาที่ ข องบุ ค ลากรทางการแพทย
( ̅ = 4.56) สวนดานการบริหารจัดการโรคติ ดเชื้ อ
โรงพยาบาลนาหมอมตอการดาเนินงานจัดการโรคติด
ไวรัสโคโรนา 2019 ในหนวยงานอยูในระดับดี (̅ = 4.18)
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยูในระดับดี
และดานประโยชนของการปองกันโรคติ ดเชื้อไวรั ส
( ̅ = 4.47) ในรายดานพบวาดานการรับรูความรุนแรง
โคโรนา2019(COVID-19) อยูในระดับดีที่สุด (̅ =4.66)
ดาน
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย (̅) และเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคาที (t-test) ความตระหนัก
ในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลนาหมอมตอการดาเนินงานจัดการโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จาแนกตามตัวแปรเพศ
เพศ
ตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ตอการดาเนินงาน
ดาน
จัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19
1
2
3

การรับรูความรุนแรงของโรค
การรับรูการบริหารจัดการโรคในหนวยงาน
การรับรูประโยชนของการปองกันโรค
รวม
* คา p-value < .05
จากตารางที่ 2 ความตระหนั ก ในการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อ ง บุ ค ล าก ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย
โรงพยาบาลนาหมอมตอการดาเนินงานจัดการโรค
ติด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) จ าแนก

ชาย
X S.D.
4.55 .35
4.23 .66
4.62 .39
4.47 .41

หญิง
X S.D.
4.56 .37
4.17 .68
4.67 .47
4.47 .43

t

pvalue

1.15
.031
.78
.02

.28
.86
.37
.89

ตามตัวแปรเพศ พบวา บุคลากรในโรงพยาบาลนา
หมอมที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็ นโดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน ( p>.05)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( ̅ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคาเอฟ (F-test) ความ
ตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลนาหมอมตอการดาเนินงานจัดการโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาแนกตามตัวแปรประสบการณในการทางาน

ดาน

1
2
3

ตระหนักในการ
ปฏิบัติหนาที่
การรับรูความรุนแรงของ
โรค
การรับรูการบริหาร
จัดการโรคในหนวยงาน
การรับรูประโยชนการ
ปองกันโรค
รวม

1- 5 ป
(n =43)
S.D.
4.52 .39

ประสบการณในการทางาน
6-10ป
11-15 ป
16-20 ป
(n = 23)
(n = 18)
(n=15)
S.D.
S.D.
S.D.
4.64 .29 4.49 .39 4.43 .37

>20 ป
(n= 49)
S.D.
4.63 .36

4.15

.62

4.26

.59

4.15 .84 4.28

.69

4.14 .72

4.56

.43

4.67

.38

4.57 .68 4.64

.59

4.79 .37

4.41

.42

4.53

.32

4.40 .58 4.45

.50

4.52 .39
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย (̅) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคาเอฟ (F-test) ความ
ตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลนาหมอมตอการดาเนินงานจัดการโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาแนกตามตัวแปรประสบการณในการทางาน
ความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ตอ

ความ

การดาเนินงานจัดการโรค COVID-19

แปรปรวน

การรับรูความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

การรับรูการบริหารจัดการโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ใน
หนวยงาน

df

SS

MS

F

p-value

ระหวางกลุม

4

.80

.20

1.48

.21

ภายในกลุม

143

19.39

.13

รวม

147

20.20

ระหวางกลุม

4

.58

.14

.30

.87

ภายในกลุม

143

68.16

.47

รวม

147

68.74

4

.58

.34

1.62

.17

143

30.82

.21

รวม

147

32.21

ระหวางกลุม

4

.46

.23

.86

.48

ภายในกลุม

143

26.71

.26

รวม

147

27.18

การรับรูประโยชนของการปองกันโรคติด ระหวางกลุม
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ภายในกลุม

รวม

* คา p-value < .05
จากตารางที่ 3และ 4 ความตระหนั ก ในการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อ ง บุ ค ล าก ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย
โรงพยาบาลนาหมอมตอการดาเนินงานจัดการโรค
ติด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) จ าแนก

ตามตั ว แปรประสบการณในการท างาน พบวา
บุ คลากรที่ป ระสบการณในการทางานตางกัน มี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
(p >.05)
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคาเอฟ (F-test) ความ
ตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลนาหมอมตอการดาเนินงานจัดการโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาแนกตามตัวแปรกลุมงานที่ปฏิบัติ
บริหารทั่วไป เทคนิค
ทันตกรรม เภสัชกรรม
แพทย
โภชนศาสตร
(n=25)
การแพทย
(n=9)
(n=8)
(n=5)
(n=25)
ความตระหนักในการ
(n=5)
ปฏิบัติหนาที่
̅ S.D. ̅ S.D. ̅ S.D. ̅
S.D. ̅ S.D. ̅ S.D.
1.การรับรูความรุนแรง 4.50 .40 4.65 .27 4.73 .15 4.73 .39 4.75 .36 4.43 .16
ของโรค
2.การรับรูการบริหาร
4.19 .64 3.95 .50 4.46 .29 4.18 .46 4.60 .36 4.36 .36
จัดการโรคในหนวยงาน
3.การรับ รูประโยชน
4.62 .49 4.96 .08 4.95 .08 4.65 .42 4.96 .08 4.9 .20
ของการปองกันโรค
รวม
4.44 .43 4.52 .15 4.72 .10 4.52 .38 4.77 .23 4.56 .13
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคาเฉลี่ ย ( ̅) และคาเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคาเอฟ (F-test) ความ
ตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลนาหมอมตอการดาเนินงานจัดการโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาแนกตามตัวแปรกลุมงานที่ปฏิบัติ(ตอ)

ความตระหนักในการปฏิบัติ
หนาที่ตอการดาเนินงาน
จัดการโรค COVID-19

รังสีวิทยา
(n=2)

เวชกรรม
ฟนฟูและ
แพทยแผน
ไทย(n=6)

ประกัน
ปฐมภูมิและ
คุณภาพและ
การพยาบาล
องครวม
เทคโนโลยี
(n=65)
(n=9)
(n=10)

̅ S.D. ̅
4.43 .08 4.70

S.D. ̅ S.D.
.20 4.23 .48

2.การรับรูการบริหารจัดการ
โรคในหนวยงาน

4.66

.31

4.16

.68

3.25 1.09 4.29

.44 4.23

.66

3.การรับรูประโยชนของการ
ปองกันโรค

4.9

.14

4.5

.41

4.12 .35

4.71

.44 4.67

.50

รวม

4.66

.18

4.45

.36

3.87 .54

4.50

.36 4.49

.43

1.การรับรูความรุนแรงของ
โรค

̅ S.D. ̅ S.D.
4.50 .31 4.57 .37
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคาเอฟ (F-test) ความ
ตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลนาหมอมตอการดาเนินงานจัดการโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาแนกตามตัวแปรกลุมงานที่ปฏิบัติ
ความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ตอ
การดาเนินงานจัดการโรค COVID-19
การรับรูความรุนแรงของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การรับรูการบริหารจัดการโรคใน
หนวยงาน
การรับรูประโยชนของการปองกันโรค

รวม

ความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

p-value

10
137
147
10
137
147
10
137
147
10
137
147

2.07
18.12
20.2
11.35
57.39
68.74
5.16
27.05
32.21
4.81
22.37
27.18

.20
.13

1.57

.12

1.13 2.70
.41

.005*

.51
.19

2.61

.006*

.48
.16

2.94

.002*

* คา p-value < .05
จากตารางที่ 5 และ6 ความตระหนั ก ในการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อ ง บุ ค ล าก ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย
โรงพยาบาลนาหมอมตอการดาเนินงานจัดการโรค
ติด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) จ าแนก
ตามตั ว แปรกลุ มงานที่ ป ฏิ บั ติ พบวา กลุ มงานที่
ปฏิบัติหนาที่ในโรงพยาบาลตางกัน มีความคิดเห็น
ภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ที่
ระดับ .05

เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานการรับรู
ความรุ น แรงของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในกลุมงานตางกันมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน (p >.05) ในขณะที่การรับรู
การบริ ห ารจั ด การโรคในหนวยงานและการรั บ รู
ประโยชนของการปองกัน โรคบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ
หนาที่ในกลุมงานตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .056
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วิจารณ
ผลการวิ จั ย เรื่ อ งความตระหนั ก ในการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อ ง บุ ค ล าก ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย
โรงพยาบาลนาหมอมตอการดาเนินงานจัดการโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 3 ดาน
คือ ดานการรับรู ความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดานการรับรูการบริหาร
จัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และดานการรับรูประโยชนของการปองกัน โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) บุคคลากรมี
ความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับดีสอดคลองกับ
Zhou M al ศึกษาวิเคราะหความรูของผูปฏิบัติงาน
ดานการดูแลสุ ขภาพ (HCWs) การปฏิบั ติและ
ทัศนคติ เกี่ยวกั บโรคโควิ ด -19 โดยวิ ธีการส ารวจ
ภาคตัดขวาง จากวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2563
ที่กลุมตัวอยาง 1,357 HCWs ในโรงพยาบาล 10
แหงในเหอหนานประเทศจี น ในบรรดาผู ตอบ
แบบสอบถาม รอยละ 89 ของ HCWs มีความรู
เรื่องโรคโควิด-19เพียงพอมากกวารอยละ 85 กลัว
ตนเองจะเกิ ด การติ ด เชื้ อ ไวรั ส และรอยละ 89.7
ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับ โรคโควิด -19(11)
Ahmed Samir Abdelhafiz Zeinab Mohammed
MahaEmad Ibrahim et al.ศึกษาความรูการ
รั บ รู แ ล ะ ทั ศ น ค ติ ข อ ง ช า ว อี ยิ ป ต ต อ โ ร ค
Coronavirus (COVID-19)การสารวจภาคตัดขวาง
ในผู ใหญชาวอี ยิ ป ต 559คน เสร็ จสิ้ น การส ารวจ
คะแนนความรู เฉลี่ ย อยู ที่ 16.39คะแนนจาก 23
คะแนน (รอยละ 71.26) ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญ
ไดรับความรูจากสื่อสังคมออนไลน (รอยละ 66.9)
และอินเทอรเน็ต (รอยละ 58.3)(12) Yudong Shi
et al. ศึกษาความรูและทัศนคติของบุคลากรทาง
การแพทยในโรงพยาบาลจิ ต เวชจี น เกี่ ย วกั บ
COVID-19 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อ
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ประเมิ น ความรู และทั ศ นคติ ข องเจาหนาที่ ท าง
การแพทยในศูนยสุขภาพจิตจีน 2 แหง ในชวงการ
ระบาดของ COVID-19 โดยมี ก ลุ มตั ว อยางคื อ
จิ ตแพทย 141 คน และพยาบาลจิ ต เวช 170 คน
ผลการศึกษาพบวาในชวงการระบาดของ COVID-19
นั้น รอยละ 89.5 ของบุคลากรมีความรูเกี่ยวกับ
COVID-19 ระดับมาก และ รอยละ 64.63 ไดรับการ
ฝกอบรมที่เกี่ยวของในโรงพยาบาลในขณะเดียวกัน
เมื่อเปรียบเทียบความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่
ของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลนาหมอม
ตอการดาเนินงานจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) จ าแนกตามตั ว แปรเพศและ
ประสบการณในการทางานพบวาไมแตกตางกัน(13)
ซึ่งไมสอดคลองกับการวิจัยของรุจิรางควรรณธนา
ทัศศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิ บัติงานตาม
กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิ ช าชี พ ใน
โรงพยาบาลนครปฐม จั ง หวั ด นครปฐมพบวา
ระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของ
พยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลนครปฐม อยูใน
ระดับมาก (X = 3.89) ประสบการณการทางาน
มี ค วามสั ม พั น ธทางบวกกั บ การปฏิ บั ติ ง านตาม
กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพอยางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r =.14)(14)
สรุป
ก า ร ว ิจ ัย เ ช ิง พ ร ร ณ น า เ รื ่อ ง ค ว า ม
ตระหนัก ในการปฏิบ ัติห นาที่ข องบุค ลากรทาง
การแพทยโรงพยาบาลนาหมอมต อการ
ดาเนินงานจัดการโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ใน 3 ดาน คือ ดานการรับ รู ความ
รุน แรงของโรคติด เชื ้อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ดานการรับรูการบริหารจัดการโรค
ติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และ
ดานการรับรูประโยชนของการปองกัน โรคติด
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เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บุคลากรมี
ความคิ ด เห็ น ในภาพรวมอยู ในระดั บ ดี เมื่ อ
พิจารณารายดาน คือดานการรับรูความรุนแรงของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยูใน
ระดับดีที่สุด ดานการรับรูการบริหารจัดการโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยูใน
ระดับดีและดานการรับรูประโยชนของการปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยูใน
ระดั บ ดี ที่ สุ ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหวางเพศและ
ประสบการณในการทางานพบวาความตระหนักใน
การปฏิ บัติห นาที่ข องบุ คลากรตอการด าเนิ นงาน
จัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ไมแตกตางกั น ในขณะที่ ก ลุ มงานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ตางกันมีความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ตอการ

ดาเนิน งานจัดการโรคติ ดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
( COVID-1 9 ) แ ต ก ต า ง กั น ซึ่ ง ห น ว ย ง า น แ ล ะ
ผูรับผิดชอบควรนาขอมูลที่ไดไปเปนแนวทางเพื่อ
การบริหารจัดการสรางใหบุคคลากรในหนวยงาน
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติด
เชื้อที่อาจเกิดอุบัติใหมขึ้นในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุณนายแพทยปพนดี ไชยเศรษฐ
ผูอานวยการโรงพยาบาลนาหมอมในความกรุณา
กา ร เ ก็ บ ขอ มู ลใ น ห น ว ย งา น ข อบ พร ะ คุ ณ
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ ดร.กิตติพร
เนาวสุวรรณ แพทยหญิงวาสนา อชิรเสนาและคุณ
สุ ด าวดี แกวพิ บู ล ยและผู ใหขอมู ล ทุ ก ทานที่ ไ ม
สามารถเอยนามได
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การสอบสวนโรคไขหวัดใหญชนิด A/H1N1(2009) ในทัณฑสถานแหงหนึ่ง
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนมีนาคม 2563
สมเกียรติ วรยุทธการ1, กรณัฐ ชูเนตร2
โรงพยาบาลปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช1, สานักงานสาธารณสุขอาเภอปากพนัง2
บทคัดยอ
บทนา: วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทีมสอบสวนโรคอาเภอปากพนังไดรับรายงานจากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช วามีการระบาดเปนกลุมกอนของผูปวยสงสัยไขหวัดใหญ ณ ทัณฑสถานแหงหนึ่งใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงออกสอบสวนโรครวมกับสานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
และ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 17–20 มีนาคม พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค: เพื่อยืนยันการระบาดและการวินิจฉัยโรค อธิบายลักษณะทางระบาดวิทยา คนหาปจจัยเสี่ยงของ
การเกิดโรคไขหวัดใหญชนิด A/H1N1 (2009)
วัสดุและวิธีการศึกษา: ทบทวนสถานการณโรคไขหวัดใหญจากฐานขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยาคนหา
ผูปวย สัมภาษณผูปวย และเจาหนาที่เรือนจา เก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ,
ศึกษาสภาพแวดลอมของเรือนจา และทาการศึกษาแบบ case–control study โดยกลุม case คือ ผูปวย
ทั้งหมด และ กลุม control คือ ผูที่ไมมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ โดยมีพัศดีเปนผูสุมเลือกจากทุก
หองนอน หองละ 25–35 คน
ผลการศึกษา: พบการระบาดของโรคไขหวัด ใหญสายพัน ธุ A/H1N1(2009) ที่ทัณ ฑสถานชายแหงหนึ่ งใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 9–20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผูปวยเปนผูตองขังทั้งหมด โดยมีผูปวยสงสัย
(suspected case) 196 ราย ผูปวยยืนยัน (confirmed case) 23 ราย รวมทั้งสิ้น 219 ราย อัตราปวยรอยละ 9.63 ไมมี
ผูเสียชีวิต ผูปวยทุกรายมีอาการไข และปวดเมื่อยกลามเนื้อ รองลงมาคือ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ รอยละ 85.84
76.71 68.04 ตามลาดับ จากการวิเคราะหการถดถอยพหุโลจิสติก (multiple logistic regression) เพื่อหา
ปจจัยที่สัมพันธกับการปวยโรคไขหวัดใหญพบวามีคนในหองนอนเดียวกันปวย (aOR 9.62, 95% CI5.92–
15.63) มีผูอื่นไอจามใสในระยะใกลชิด (aOR5.30, 95% CI3.49–8.05) ใชแกวน้าเดียวกับผูอื่น (aOR 2.35,
95% CI 1.48–3.71) ใชชอนรวมกับผูอื่น (aOR 2.11, 95% CI 1.25–3.55)
สรุป: การแยกผูตองขังรายใหมในพื้นที่ที่ไมปะปนกับรายเกาอยางนอย 7 วัน การคัดกรองและแยกผูปวยอยาง
รวดเร็ว การแยกชอนแกวน้า เปนมาตรการการปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขหวัดใหญในเรือนจาที่
สาคัญ
คาสาคัญ: ไขหวัดใหญ ทัณฑสถาน ผูตองขัง การระบาด
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Outbreak Investigation of Influenza A H1N1 in A Prison,
Nakhon Si Thammarat Province, Thailand, March 2020
Somkiat Worayuttakarn1, Koranat Chunet2
Pak phanang hospital Nakhon Sri Thammarat Province1,
Pak Phanang District Public Health Office2
Abstract
Background: On March 16, 2020, the rapid response team of Pak Phanang District was
notified by the Nakhon Si Thammarat Provincial health office that there was a cluster of
influenza–like illness in a male prison in Nakhon Si Thammarat province. The team from Pak
Phanang District, Office of Disease Prevention and Control 11 and Nakhon Si Thammarat
provincial health office investigated the outbreak during 17–20 march 2020.
Objectives: to confirm the outbreak, verify diagnosis, describe epidemiological characteristics,
determine associated factors and give recommendation to contain the outbreak.
Materials and Methods: We reviewed a situation of influenza from the Disease Surveillance
system, conducted active case finding, interviewed prisoners and jailers, collected throat
swab for respiratory pathogen testing by real–time polymerase chain reaction. Case–control
study was conducted to determine the associated factors for illness. All patients met with
case definition were defined as cases. Control group was sampling from inmates who clearly
had no symptom.
Results: Influenza A H1N1 (2009) outbreak occurred in a male prison in Nakhon Si
Thammarat province, between 9–20 March 2020, all patients were inmates. A total of 219
cases (attack rate was 9.63%), 196 were suspected cases and 23 were confirmed cases. Most
of patients had fever, myalgia, headache and cough. Factors associated with getting sick from
influenza were sleeping in same room with influenza case (aOR 9.62, 95% CI5.92–15.63) ,
being coughed on(aOR5.30, 95% CI3.49–8.05) , sharing a water glass (aOR 2.35, 95% CI 1.48–
3.71) , and sharing a spoon with others (aOR 2.11, 95% CI 1.25–3.55) .
Conclusions: Separating new inmates from old inmates for at least 7 days to lower the risk
of transmitting disease was recommended. Prompt screening, early isolation of sick inmates,
stop sharing water glass and spoon should be implemented to control and prevent further
outbreak.
Keywords: influenza, prison, inmate, outbreak, Nakhon Si Thammarat
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บทนา
โรคไขหวัดใหญชนิด (H1N1) 2009 เปน
การกลายพันธุของเชื้อไวรัส Influenza A H1N1 ที่
เกิ ด จากการผสมของสายพั น ธุ ก รรมของไวรั ส
ไขหวั ด ใหญที่ ต รวจพบในสั ต วปก สุ ก ร และใน
มนุษยผูปวยโรคไขหวัดใหญ ชนิ ด (H1N1) 2009
จะเริ่มปวยหลังจากรับเชื้อประมาณ 1-3 วัน โดยมี
อาการคลายกับไขหวัดใหญตามฤดูกาลที่เกิดจาก
ไวรัส สายพันธุเกา คือ มีไข ปวดศีรษะ หนาวสั่น
ปวดเมื่ อ ยเนื้ อตั ว ไอเจ็ บ คอ คั ด จมู ก น้ ามู ก ไหล
ออนเพลีย เบื่ออาหาร บางรายอาจมีอาการคลื่นไส
อาเจียน และทองเสียรวมดวย
พบการระบาดครั้งแรกในประเทศเม็กซิโก
จากระบบเฝาระวังโรคไขหวัด โดยพบวาจานวน
ผูปวยโรคไขหวัดใหญเพิ่มมากขึ้นอยางผิดปกติใน
ระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) โดย
สหรั ฐฯตรวจพบเชื้อไขหวัด ใหญสายพันธุ ใหมที่มี
ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมตางจากไขหวั ด ใหญตาม
ฤดูกาล และมีการตอบสนองของภูมิตานทานตาง
จากไขหวัดใหญตามฤดูกาล จึงไดมีการรายงานไป
ยังองคการอนามัยโลก และองคการอนามัยโลกได
แจงเตือนประเทศสมาชิ กวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.
2552 (ค.ศ. 2009) จากนั้นไดประกาศการระบาด
ของไขหวั ด ใหญทั่ ว โลกเปนระยะในวั น ที่ 27
เมษายน,29 เมษายน และ 11 มิ ถุ น ายน พ.ศ.
2552 (ค.ศ. 2009) ตามลาดับ การแพรระบาดของ
โรคไขหวัดใหญชนิด (H1N1) 2009 เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ ว โดยสามารถแพรจากจุ ด เริ่ ม ตนไป 120
ประเทศใน 8 สัปดาหและแพรไปทุกทวีปทั่วโลกใน
9 สัปดาห
การระบาดของโรคไขหวั ด ใหญชนิ ด
(H1N1) 2009 ในประเทศไทยเปนไปในลั กษณะ
เชนเดียวกันกับประเทศอื่นๆเริ่มจากการพบผูติ ด
เชื้ อ ที่ เ ดิ น ทางมาจากตางประเทศ ประมาณตน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ตอมาเริ่มมีการแพร
ในวงจากัด และมีการแพรกระจายในวงกวางจนพบ
ผูติดเชื้อในทุกภาคของประเทศ(1)
วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. ทีม
สอบสวนโรคอ าเภอปากพนั ง ไดรั บ รายงานจาก

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช วามี
การระบาดเปนกลุมกอนของผู ปวยระบบทางเดิน
หายใจสงสัยไขหวัด ใหญ ณ ทัณฑสถานแหงหนึ่ ง
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผูปวยสงตอมา
รับการรักษาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
1 รายทีมสอบสวนโรคโรงพยาบาลปากพนังพรอม
กับสานักงานสาธารณสุขอาเภอปากพนัง รวมกับ
ส านั ก งานปองกั น ควบคุ ม โรคที่ 11 จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช, สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช ดาเนินการสอบสวนควบคุมโรค
ระหวางวันที่ 17–20 มีนาคม พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค
เพื่อยืน ยั นการระบาดและการวินิจ ฉัยโรค
อธิบายลักษณะทางระบาดวิทยา คนหาปจจัยเสี่ยง
ของการเกิดโรคไขหวัดใหญชนิด A/H1N1 (2009)
วัสดุและวิธีการศึกษา
1. ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
1.1 ทบทวนสถานการณโรคไขหวั ด ใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราชจากฐานขอมูลเฝาระวังโรค
506 ป พ.ศ. 2558–2563
1.2 คนหาผูปวยเพิ่มเติมในทัณฑสถาน โดย
เจาหนาที่ ทั ณ ฑสถานประกาศเสี ย งตามสายให
ผู ตองขั ง ที่ มี อาการปวยคลายหวั ด เชน ไข ปวด
เมื่ อ ยกลามเนื้ อ ไอ น้ ามู ก ปวดศี ร ษะ เยื่ อ บุ ต า
อักเสบ มาพบเจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อทาการคัด
กรองตามนิยาม(2) ดังนี้
ผู ปวยสงสั ย (suspected case) คือ
เจาหนาที่ หรื อ ผู ตองขั งในทั ณ ฑสถานแหงนี้ ที่ มี
อุณหภูมิกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือ
ใหประวัติวามีไข และปวดเมื่อยกลามเนื้อ รวมกับ
อาการอยางนอย 1 อาการ ดังตอไปนี้ ไดแก ปวด
ศี ร ษะ ไอ เจ็ บ คอ ออนเพลี ย คั ด จมู ก เยื่ อบุ ตา
อักเสบ ระหวางวันที่ 1–30 มีนาคม พ.ศ.2563
ผูปวยยืนยัน (confirmed case) คือ ผูที่เขา
ไดตามนิยามผูปวยสงสัยรวมกับมีผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการโดยวิธี Real time PCR พบสาร
พันธุกรรมของไวรัสไขหวัดใหญ
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2. การศึกษาทางหองปฏิบัติการ
ทาการเก็บตัวอยาง Throat swab ผูปวยที่
เขาไดตามนิยามและมีอาการ จานวน 33 รายโดย
ตองมีอาการไมเกิน 5 วัน นับจากวันเริ่มปวย เพื่อสง
ตรวจหาสารพั น ธุ ก รรมไวรั ส ไขหวั ด ใหญที่ ศู น ย
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 11 สุราษฎรธานี
3. การศึกษาสิ่งแวดลอม
สารวจสภาพแวดลอม ลั กษณะทางกายภาพ
ภายในทัณฑสถานสั มภาษณเจาหนาที่ ทัณฑสถาน
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของเรือนจา หองน้า หองสวมโรง
อาหาร กิจกรรมรายวัน กิจกรรมพิเศษ
4. ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห
ทาการศึกษาแบบ case–control study โดย
ศึกษาในเจาหนาที่ หรื อผูตองขังในทัณฑสถานแหง
หนึ่ งในจั งหวั ดนครศรี ธรรมราช โดยก าหนดนิ ยาม
ดังนี้
ผู ปวย (case) หมายถึ ง เจาหนาที่ หรื อ
ผู ต องขั งในทั ณฑสถานแห งหนึ่ งในจั งหวั ด
นครศรี ธ รรมราชที่ เ ขาไดกั บ นิ ย าม ผู ปวยสงสั ย
(suspected case) หรือผูปวยยืนยัน (confirmed
case) ทุกราย
ผูไมปวย (control) หมายถึง ผูตองขังในทัณฑ
สถานแหงหนึ่ งในจั งหวั ดนครศรี ธรรมราช ที่ ไมมี
อาการดังตอไปนี้ไข ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ปวดศีรษะ
ไอ เจ็บคอ ออนเพลี ย คัดจมูก เยื่อบุตาอักเสบ โดย
เจาหนาที่ทัณฑสถานเปนผูดาเนินการสุมผูตองขังที่
ไมมีอาการปวยจากหองนอนทั้ง 22 หอง หองนอนละ
25–35 คน
ท าการเก็ บ ขอมู ล ดวยแบบสอบถามแบบ
โครงสราง(structured questionnaire) ขอมูลที่เก็บ
ไดแก ชื่ อ –สกุ ล เพศ อายุ แดนขั ง เรื อ นนอน
หองนอน ระยะเวลาที่อยูในเรือนจาน้าหนักสวนสู ง
โรคประจาตัววันเริ่มปวยการไดรับยา Oseltamivir
อาการปวย ปจจั ยเสี่ ยงการเกิ ดโรคท าการบั นทึ ก
ขอมูลดวยโปรแกรม Excel วิเคราะหขอมูลเพื่อหา
ปจจัยที่สัมพันธกับการปวยโดยคานวณ Odd’s ratio
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และ 95% CI ทาการคัดเลือกปจจัยที่คา p–value
<= 0.1 เขาโมเดล multivariable logistic regression
โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 วิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรม STATA
ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
1.1 ขอมูลการเฝาระวังโรคของจังหวัดนคร
ศรี ธรรมราชจากขอมูลการเฝาระวั งโรค (รายงาน
506) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ผูปวยโรค
ไขหวั ด ใหญของจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เดื อ น
มกราคม–กุมภาพั นธ พ.ศ. 2563 มี ผู ปวยทั้ งหมด
586 ราย อัตราปวย 37.62 ตอแสนประชากร ซึ่งเกิน
คามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง (พ.ศ. 2558–2562) ที่มี
อัตราปวย 31.73 ตอแสนประชากรและมีเหตุการณ
การระบาดของโรคไขหวั ดใหญในโรงเรี ยนอนุ บาล
แหงหนึ่ งของจั งหวั ด โดยพบผู ปวย 11 ราย (เปน
ผูปวยยืนยัน 2 ราย)
1.2 ลักษณะการระบาดในทัณฑสถานจากการ
สอบสวนโรค ในชวงวันที่ 1–30 มีนาคมพ.ศ. 2563
ของทัณฑสถานชายแหงนี้ พบผูปวยทั้งสิ้น 219 ราย
เปน ผูตองขังทั้งหมด (ดังตารางที่1) เขาไดกับนิยาม
ผูปวยสงสัย 196 ราย ผูปวยยืนยัน 23 ราย อัตรา
ปวยรอยละ 9.63 ไมมีผูเสียชีวิต ผูปวยทุกรายไดรับ
ยา Oseltamivir โดยมีผูปวย 1 ราย อายุ 43 ปเขา
รั บการรั กษาเปนผู ปวยใน ที่ โรงพยาบาลมหาราช
นครศรี ธรรมราชมีประวั ติ โรคไทรอยด ผล X–ray
สงสั ยวั ณโรคปอด ยายมาหองแยกผู ปวยวัณโรคใน
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เริ่มปวยวันที่ 15 มีนาคม
พ.ศ. 2563 ดวยอาการไข อุณหภูมิ 38.5 องศา
เซลเซียส หอบเหนื่ อย เทาบวม 2 ขาง ไดรั บยา
Oseltamivir
หลั ง จากนั้ น ถู ก สงไปรั ก ษาที่
โรงพยาบาล วันที่ 16 มีนาคม 2563 แพทยวินิจฉัย
viral pneumonia with congestive heart failure
ไมไดเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ
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ตารางที่ 1 จํานวนและอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ของทัณฑสถานแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภท
เจ้าหน้าที่
ผู้ต้องขัง
รวม

จํานวน
62
2,211
2,273

1.2.1 ลั ก ษณะการกระจายของโรคตามบุ ค คล
ช่ ว งอายุ ที ่ ม ี อ ั ต ราป่ ว ย (ร้ อ ยละ) มาก
ที ่ ส ุ ด 40–49 ปี อั ต ราป่ ว ย (ร้ อ ยละ) 13.04
รองลงมา คื อ ช่ ว งอายุ 50–59 ปี , 30–39 ปี ,
10–19 ปี แ ละ 30–39 ปี , อั ต ราป่ ว ย (ร้ อ ยละ)
10.96, 9.71, 8.77 และ 8.44 ตามลํา ดั บ

ผู้ป่วย
0
219
219

อัตราป่วย (ร้อยละ)
0
9.91
9.63

ผู ้ ป่ ว ยอายุ เ ฉลี ่ ย 32 ปี (พิ ส ั ย อายุ 18–56 ปี )
โดยมี อ าการป่ ว ยที ่ พ บมากที ่ ส ุ ด คื อ ไข้ และ
ปวดเมื่ อ ยกล้ า มเนื้ อ ร้ อ ยละ 100 รองลงมาคื อ
ปวดศี ร ษะ ไอ อ่ อ นเพลี ย เจ็ บ คอ คั ด จมู ก เยื่ อ
บุ ต าอั ก เสบ เท่ า กั บ 85.84, 76.71, 72.60,
68.04, 64.38, 24.66 ตามลํา ดั บ (ดั งรู ป ที่ 1)

รู ป ที่ 1 ร้ อ ยละของอาการและอาการแสดงผู้ ป่ ว ยไข้ ห วั ด ใหญ่ ข องทั ณ ฑสถานแห่ ง หนึ่ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช (n=219)
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1.2.2 ลักษณะการกระจายของโรคตามเวลา
ผูปวย 2 รายแรกเปนผูตองขังที่เขานิยาม
ผูปวยสงสัย (suspected case) เริ่มปวยเมื่อ
วัน ที ่ 9 มีน าคม พ.ศ. 2563 หลัง จากนั ้น เริ ่ม มี
ผูปวยมากขึ้นในวันที่ 10–12 มีนาคม พ.ศ. 2563
จานวน 5, 12, 14 คน ตามลาดับ ซึ่งในวัน ที่ 12
มีน าคม พ.ศ. 2563 ทัณ ฑสถานเริ่ม แยกผู ปวย
ออกจากผู ตองขังที่ไมมีอาการปวย ตอมาในวัน ที่
13 มีน าคม พ.ศ. 2563 พบผู ปวยมากที ่ส ุด
จานวน 53 คน หลังจากนั้นวันที่ 14–20 มีนาคม
พ.ศ. 2563 ผูปวยเริ่มลดลง 49, 32, 18, 17, 11,
4, 2 ตามลาดับ (ดังรูปที่ 2)
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1.2.3 ลักษณะการกระจายของโรคตามสถานที่
ผูปวย 2 รายแรก (เขามาอยูในเรือนจา 2,7 เดือน
แลว) เปนผูตองขังที่นอนในเรือนนอน 2 หอง 3 ซึ่ง
เปนหองนอนแรกรั บของผูตองขังที่เขามาใหมโดย
นอนรวมอยูกับผูตองขังรายเกาหลังจากนั้นทัณฑ
สถานแหงนี้ ก็ เ ริ่ ม มี ผู ปวยมากขึ้ น และพบผู ปวย
กระจายไปยังเรือนนอนทั้ง 3 แหง (ดังรูปที่ 2) โดย
เรือนนอน/หองนอนที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ เรือน
นอน 2 หอง 3 มี อั ต ราปวยรอยละ 41.67
รองลงมา เรือนนอน 1 หอง 8, เรื อนนอน 1 หอง
7, เรือนนอน 1 หอง 3 อัตราปวยรอยละ 36.49,
26.39, 22.67 ตามลาดับ (ตารางที่ 2)

รูปที่ 2 จานวนผูปวยไขหวัดใหญจาแนกตามวันเริ่มปวย ของทัณฑสถานแหงหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชวง
วันที่ 1–30 มีนาคม 2563 และเหตุการณที่เกี่ยวของ (n=219)
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ตารางที่ 2 อั ต ราปวยไขหวั ด ใหญจ าแนกตามเรื อ นนอน/หองนอน ของทั ณ ฑสถานแหงหนึ่ ง จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช
เรือนนอน/หองนอน
เรือนนอน 1
หอง 1
หอง 2
หอง 3
หอง 4
หอง 5
หอง 6
หอง 7
หอง 8
เรือนนอน 2
หอง 1
หอง 2
หอง 3
หอง 4
หอง 5
หอง 6
เรือนนอน 3
หอง 1
หอง 2
หอง 3
หอง 4
หอง 5
หอง 6
หอง 7
หอง 8

จานวนผูตองขัง
(n = 2,211)
589
73
74
75
71
75
76
72
74
438
71
76
70
75
74
70
1184
150
147
150
149
146
149
145
149

2. ผลการศึกษาทางหองปฏิบัติการ
สงตรวจ RT–PCR เพื่อหาสารพันธุกรรมของ
ไว รั ส ไข ห วั ด ให ญ จ าน ว น 33 รา ย ที่ ศู น ย
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 11 สุราษฎรธานี ผลการ
ตรวจพบสารพั นธุกรรมของไวรัสไขหวัดใหญชนิด

จานวนผูปวย
(n = 219)
83
1
0
17
2
2
15
19
27
42
1
1
30
6
3
1
94
0
12
14
7
11
0
17
33

อัตราปวย
(รอยละ)
14.09
1.37
0.00
22.67
2.82
2.67
19.74
26.39
36.49
9.59
1.41
1.32
42.86
8.00
4.05
1.43
7.94
0.00
8.16
9.33
4.70
7.53
0.00
11.72
22.15

A/H1N1 (2009) 23 ราย คิดเปนสัดสวนของการ
ตรวจพบเชื้ อ รอยละ 69.70 โดยสิ่ ง สงตรวจที่ มี
อัตราการตรวจพบสารพันธุกรรมของไวรัสไขหวัด
ใหญสูงคือ สิ่งสงตรวจที่เก็บใน 0–1 วัน หลังจาก
เริ่มปวย (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 รายละเอียดการเก็บสิ่งสงตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสไขหวัดใหญชนิด A/H1N1 (2009)
ของทัณฑสถานแหงหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จานวนวันที่เก็บสิ่งสงตรวจ
หลังจากวันเริ่มปวย
0–1 วัน
2–3 วัน
4–5 วัน

จานวนตัวอยางที่สง
(n= 33)
20
10
3

3. ผลการศึกษาทางสิ่งแวดลอม
3.1 การสารวจสิ่งแวดลอม
ทั ณ ฑสถานแหงนี้ มี เ ฉพาะผู ตองขั ง ชาย
แดนขังมีเพียง 1 แดน ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม
พ.ศ. 2563 มี ผู ตองขั ง จ านวน 2,211 คน มี
เจาหนาที่ปฏิบัติง านทั้งหมด 62 คน (ชาย 58 คน
หญิง 4 คน) ขนาดพื้นที่แดนขังภายใน กวาง 115
เมตร X ยาว 125 เมตร (14,375ตารางเมตร)
อาคารสถานที่ภายในแดนขังประกอบดวย อาคาร
ที่ทาการ, อาคารฝกอาชี พ (ทออวน งานไม งาน
เชื่ อ มเหล็ ก) , ศู น ยการศึ ก ษา (กศน.) , รานคา
สวัสดิการ, แผนกสูทกรรม, โรงเลี้ยง, เรือนนอน 3
อาคาร (เรื อ นนอน 1–3), อาคารตรวจคน,
สถานพยาบาล, ลานธรรม, เวที ม วย, อาบน้ า
ผู ตองขัง 3 จุ ด , ลานโดมเขาแถว, สวมแถว, บอ
ขยะ, หองพักเวร (รูปที่ 3)
3.2 การศึกษาความเปนอยูและกิจกรรมที่
ทารวมกันความแออัด ภายในแดนขัง 6.5 ตาราง
เมตร ตอ1 คน (ไมคิดพื้นที่ของอาคาร สิ่งกอสราง)
เรือนนอน ประกอบดวย 3 เรือนนอนไดแกเรือน
นอน 1 เปนอาคารปูน 2 ชั้น ใชเฉพาะชั้นบนเปน
หองนอน ดานลางเปนใตถุนโลง มีทั้งหมด 8 หอง
ผูตองขังนอนพัก 590 คน ความแออัด 0.68 ตาราง
เมตร : 1 คนเรือนนอน 2 เปนอาคารปูน 2 ชั้ น ใช

ตัวอยางที่พบสารพันธุกรรมของไวรัสไขหวัดใหญ
จานวน (n= 23)
รอยละ
16
80.00
5
50.00
2
66.67
เฉพาะชั้ น บนเปนหองนอน มี ทั้ ง หมด 6 หอง
ผูตองขังนอนพัก 438 คน ความแออัด 0.68 ตาราง
เมตร : 1 คนโดยหอง 3 จะเปนหองแรกรับผูตองขัง
นักโทษใหมซึ่งนอนรวมกับผู ตองขังรายเกาเรื อน
นอน 3 เปนอาคารปูน 2 ชั้น ชั้ นบนและลางเปน
หองนอน มีทั้งหมด 8 หอง ผูตองขังนอนพัก 1,183
คน ความแออัด 0.68 ตารางเมตร : 1 คน
สถานพยาบาล ประกอบดวย หองแยก
ผู ปวยติ ด เชื้ อ วั ณ โรค หองแยกผู ปวยทั่ ว ไปมี
เจาหนาที่พยาบาลวิชาชีพ 2 คน (ปฏิบัติหนาที่เวร
ละ 1 คน) อางอาบน้าเปนลักษณะแถวยาว ใชขัน
ตั ก น้ าอาบจุ ด น้ าดื่ ม มี ก อกน้ าดื่ ม แบงเ วลา
รับประทานอาหารมื้อละ 2 รอบ ผูตองขังสวนใหญ
ใชแกวน้ารวมกันชอนตักอาหาร ผูตองขังมีเปนของ
ตนเองแตบางคนมี การใชชอนตั กอาหารรวมกั น
การเยี่ยมญาติ ใชวิธีพูดคุยผานโทรศัพทที่หองเยี่ยม
รับผูตองขังใหมประมาณวันละ 8–20 คน มีการวัด
ไขและตรวจรางกายกอนเขาทัณฑสถานหองสวมมี
32 หอง ลั ก ษณะเปนสวมซึ ม กออิ ฐ กั้ น สู ง 50
เซนติเมตร การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญครั้งสุดทายใน
กลุมเจาหนาที่และผูตองขัง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2562 มีผูตองขัง กองงานทาความสะอาดภายนอก,
กองงานเลี้ยงสัตว ที่เขา–ออก ภายนอกแดนขัง
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รูปที่ 3 แผนผังแสดงที่ตั้งตางๆ ของอาคารในเรือนจา พรอมแสดงอัตราปวย และความแออัดของแตละ
เรือนนอนของทัณฑสถานแหงหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

4. ผลการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห
จากการศึกษากลุมผู ปวย 219 คน กลุมไม
ปวย 559 คน เพื่อหาปจจัยที่สัมพันธตอการปวย
โรคไขหวัดใหญ ระหวางวันที่ 1–30 มีนาคมพ.ศ.
2563 จากการวิเคราะหแบบ univariate analysis
โดยใช Odd’s ratio และ 95% CI เพื่อหาปจจัย
เสี่ยง พบวาการมีคนในหองนอนเดียวกันปวย, มี
ผูอื่นไอ จามใสในระยะใกลชิด, ใชแกวน้าเดียวกับ
ผูอื่นใกลชิด, ใชชอนรับประทานอาหารรวมกับผูอื่น
และการไดรั บ วั ค ซี น ไขหวั ด ใหญในปที่ ผ านมา มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสาคัญทางสถิติกับการปวย

ดวยโรคไขหวัดใหญ (ดังตารางที่ 4) เมื่อวิเคราะห
Unconditional multiple logistic regression
วิเคราะหความเสี่ยงแบบหลายตัวแปรเพื่อควบคุม
ผลกระทบจากตัวแปรกวน พบปจจัยที่สัมพันธกับ
การปวยโรคไขหวัดใหญ (ดังตาราง3) ไดแก มีคนใน
หองนอนเดียวกันปวย (adj OR = 9.6295% CI =
5.92–15.63), มีผูอื่นไอจามใสในระยะใกลชิด (adj
OR = 5.3095% CI = 3.49–8.05), ใชแกวน้า
เดียวกับผูอื่น (adj OR = 2.3595% CI = 1.48–
3.71), ใชชอนรวมกับผูอื่น (adj OR 2.1195% CI
=1.25–3.55) (ดังตารางที่ 5)
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ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงกับการปวยดวยโรคไขหวัดใหญ ของทัณฑสถานแหงหนึ่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุมปวย กลุมควบคุม
Odd's
(n = 219) (n = 559)
ปจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง
95% CI p–value
Ratio
มี ไมมี มี ไมมี
มีคนในหองนอนเดียวกันปวย
195 24
196 363 15.04 9.51–23.79 <0.001
มีผูอื่นไอจามใสในระยะใกลชิด
126 93
78 481 8.35
5.83–11.96 <0.001
ปที่ผานมาไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ
174 45
376 183 0.53
0.36–0.77 0.001
ใชแกวน้าเดียวกับผูอื่น
181 38
284 275 4.61
3.13–6.79 <0.001
ใชชอนรั บ ประทานอาหารรวมกั บ 57 162 60 499 2.92
1.95–4.38 <0.001
ผูอื่น
มีญาติมาเยี่ยมและญาติปวยเปนไข 8
211 10 549 2.35
0.94–5.87 0.067

ตารางที่ 5 การวิ เคราะหหาปจจัย เสี่ย งระหวางตัวแปรอิส ระกับตั วแปรตาม Unconditional multiple
logistic regression(n = 778)
ปจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง

Adjusted
Odd's Ratio

95% CI

p–value

มีคนในหองนอนเดียวกันปวย

9.62

5.92–15.63

<0.001

มีผูอื่นไอจามใสในระยะใกลชิด

5.30

3.49–8.05

<0.001

ปที่ผานมาไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ

0.64

0.40–1.02

0.064

ใชแกวน้าเดียวกับผูอื่น

2.35

1.48–3.71

<0.001

ใชชอนรับประทานอาหารรวมกับผูอื่น

2.11

1.25–3.55

0.005

การดาเนินงานควบคุมและปองกันโรค
ทาการแยกผูตองขังที่มีอาการสงสัยไขหวัด
ใหญไวในเรื อ นนอนเดี ย วกั น และคนหาผู ปวย
เพิ่มเติ มเก็บ ตัว อยางสงตรวจทางหองปฏิ บั ติ การ
เพื่อยืนยันการติดเชื้อจายยา Oseltamivir ใหกับ
ผูตองขังที่มีอาการปวยทุกราย ใหความรู เรื่องโรค
และการปองกันโรคกับเจาหนาที่ และผูตองขัง เนน
ย้ ามาตรการควบคุ ม โรคใหผู ตองขั ง มี ช อน และ

แกวน้าประจาตัวหากมีผูปวยรายใหม ใหแยกผูปวย
มาอยูในเรือนนอนที่จัดไวทันที ควรกักตัวอยางนอย
7 วั น หรื อจนกวาอาการจะหายดี จั ด ทาทะเบี ย น
ผูปวยและบันทึกการจายยา รวมทั้งการจายยาให
ครบถวนเพื่อปองกันเชื้อดื้อยา เฝาระวังผูปวยราย
ใหมโดยการตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ผู ตองขั ง และ
เจาหนาที่เรือนจาทุกวันจัดหาหนากากอนามัย ให
เจาหนาที่ทัณฑสถาน และผูตองขังไดสวมใส
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วิจารณ
การแพรกระจายของโรคไขหวัดใหญสายพันธุ
A/H1N1 (2009) ครั้งนี้เริ่มจากผูปวยกลุมแรก
จานวน 2 ราย เปนผู ตองขังที่นอนในเรื อนนอน 2
หอง 3 ซึ่งเปนหองนอนแรกรับของผูตองขังที่เขามา
อยูใหมโดยนอนรวมอยูกับผูตองขังรายเกา แตผูปวย
2 รายนี้เปนผูตองขังที่เขามาอยูทัณฑสถานแหงนี้ 2
และ 7 เดือนแลว ซึ่งผูปวยทั้ง 2 รายนี้อาจจะไดรับ
เชื้ อ มาจากผู ตองขั ง รายใหม หรื อ เจาหนาที่ ข อง
เรื อ นจ าที่ ไ มแสดงอาการหรื อ แสดงอาการเพี ย ง
เล็ ก นอย ท าใหไมเขานิ ย ามผู ปวยในการศึ ก ษานี้
อยางไรก็ต ามผู ติ ด เชื้ อที่ ไมมี อาการสามารถปลอย
ละอองฝอยที่ มี ไ วรั ส ได (2,3,4) สอดคลองกั บ การ
สอบสวนโรคของ อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ และ
คณะ การระบาดของโรคไขหวั ด ใหญสายพั น ธุ
A/H1N1 (2009) ในเรือนจากลางจังหวัดสระบุรี
เดื อนสิงหาคม พ.ศ. 2552(5) ซึ่งพบผู ปวยรายแรก
ตามนิ ย าม แตเมื่ อ ดู วั น ที่ เ ริ่ ม ปวยและกิ จ วั ต ร
ประจาวันสรุปไดวาผูปวยรายนี้ติดเชื้อไขหวัดใหญใน
เรือนจาดังนั้นผูตองขังรายใหมทุกราย ควรไดรับการ
แยกจากผูตองขังรายเกาอยางนอย 7 วัน และ ตอง
คัดกรองอาการปวยของเจาหนาที่ทัณฑสถานกอน
เขาปฏิบัติงาน
ปจจัยที่สัมพันธกับการแพรระบาดของไขหวัด
ใหญในทัณ ฑสถานครั้ งนี้ คื อ การมี คนในหองนอน
เดียวกันปวย, มีผูอื่นไอจามใสในระยะใกลชิด, การใช
แกวน้ ารวมกัน , การใชชอนรวมกั น สอดคลองกั บ
การศึกษาอื่น ที่พบวาการอยูใกลชิด การสัมผัส และ
คลุกคลีใกลชิดผู ปวยทาใหมีโอกาสติด เชื้อไดงาย (6)
หองนอนแตละหองมีจ านวนผูตองขังหนาแนนโดย
ตองนอนไหลชิดไหล ทาใหไมสามารถหลีกเลี่ยงการ
สัมผั ส กับ น้ามูกหรื อน้าลายของผู ปวยที่อยู ใกลเมื่อ
เกิ ด การไอหรื อ จามรดกัน จึ ง แพรไปยั ง ผู อื่น ไดงาย
นอกจากนี้ การที่ทัณฑสถานแหงนี้มีแดนขังแคแดน
เดี ย ว มี ผู ตองขั ง จ านวนมากอยู รวมกัน ดวยความ
แออัด กลางวันทากิจวัตรประจาวันรวมกัน และการ
มีอ นามั ย สวนบุ ค คลของผู ตองขั ง ที่ไมดี สงผลใหมี
ผูปวยจานวนมาก และกระจายไปทุกเรือนนอนใน

ระยะเวลาที่รวดเร็ว ภายใตขอจ ากัดเหลานี้ ระบบ
เฝาระวังที่ดีของทัณฑสถาน การแยกผูตองขังที่ปวย,
การแยกผูตองขังรายใหมในพื้นที่ที่ไมปะปนกับรายเกา
อยางนอย 7 วัน, การคัดกรองอาการปวยบุคคลที่เขา
มาในแดนขังทุกราย, การทาความสะอาดสถานที่ การ
ลางมือ และการใหยา Oseltamivir เปนสิ่งจาเปน
สรุป
พบการระบาดของโรคไขหวัด ใหญสายพัน ธุ
A/H1N1 (2009) ที่ทัณฑสถานแหงหนึ่งในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 9–20 มีนาคม 2563
พบผู ปวยเปนผู ตองขั ง ทั้ ง หมด โดยมี ผู ปวยสงสั ย
(suspected case) 196 ราย ผู ปวยยื น ยั น
(confirmed case) 23 ราย รวมทั้งสิ้น 219 ราย
อัตราปวยรอยละ 9.63 ไมมีผูเสียชีวิต โดยพบผูปวย
กลุมแรกจานวน 2 ราย เปนผูตองขังที่นอนในเรือน
นอน 2 หอง 3 ซึ่งเปนหองนอนแรกรับของผูตองขังที่
เขามาอยู ใหมโดยนอนรวมอยู กั บ ผู ตองขัง รายเกา
หลังจากนั้นพบผู ปวยกระจายไปยั งเรือนนอนทั้ง 3
แหง อาการปวยมากที่ สุ ด คื อ ไข และปวดเมื่ อ ย
กลามเนื้ อ รอยละ 100รองลงมาปวดศี ร ษะ ไอ
ออนเพลี ย เจ็บคอ คัดจมูก เยื่อบุตาอักเสบ เทากับ
85.84, 76.71, 72.60, 68.04, 64.38, 24.66
ตามลาดับ จากการวิเคราะหการถดถอยพหุโลจิสติก
(multiple logistic regression) พบปจจัยที่สัมพันธ
กับการปวย ไดแก มีคนในหองนอนเดีย วกันปวยมี
ผูอื่นไอจามใสในระยะใกลชิดใชแกวน้าเดียวกับผูอื่น
ใชชอนรวมกับผูอื่นควรดาเนินการแยกผูตองขังราย
ใหมในพื้นที่ที่ไมปะปนกับ รายเกาอยางนอย 7 วัน
คัดกรองและแยกผู ปวยอยางรวดเร็ว แยกชอนแกว
น้า เพื่อเปนการปองกันและควบคุมการระบาดของ
โรคไขหวัดใหญ
ขอเสนอแนะ(Recommendations)
1. ดาเนินการเฝาระวังโรคไขหวัดใหญในทัณฑ
สถานอยางเครงครัดแยกผูตองขังรายใหมออกจาก
ผูตองขังรายเกาอยางนอย 7 วัน คัดกรองอาการไข
ของเจาหนาที่ ทั ณ ฑสถาน บุ ค คลภายนอก และ
ผูตองขัง ทุกครั้งกอนเขาแดนคุมขังอยางนอยวันละ 2
ครั้ง หากพบมีอาการเขาขายผู ปวยสงสัยไขหวัดใหญ
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ใหญใหงดเขาแดนขัง หรือหยุดปฏิบัติงาน
2. ปรับปรุงอนามัยสวนบุคคลของผูตองขัง
และ สุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดลอม เชน ก าหนดให
ผูตองขัง ใชชอนและแกวน้าของตนเอง มีการลาง
มือที่บอยครั้ง การทาความสะอาดสถานที่ ลูกบิด
ประตู โตะอาหารโทรศัพทหองเยี่ยมญาติ ดวยน้า
ผงซักฟอกวันละ 2 ครั้ง
3. จัดใหมีเจล ลางมือ หนากากอนามัย แก
ผูตองขัง

สอบสวนโรคไมครบถวน เชน อุณภูมิรางกายบาง
รายระบุแคมีไข
3. ผู ตองขั ง บางสวนไมยอมใหซั ก ประวิ ติ
เนื่องจากกลัวจะตองไปอยูหองแยกโรค ทาใหการ
คนหาผูปวย ไดไมครอบคลุม
4. เจาหนาที่ทัณ ฑสถานเปนคนสุมกลุ ม
control ให โดยไมเปดเผยวาใชวิธีไหนในการเลือก
แตอยางไรก็ตามเจาหนาที่ทัณฑสถานไดทาการสุม
control ทุกหอง หองละเทาๆ กันโดยเฉลี่ย

ขอจากัดในการสอบสวน (Limitations)
1. การเขาไปสอบสวนโรคพื้ นที่แ ดนคุ มขั ง
เปนพื้นที่ที่ตองรักษาความปลอดภัยสูง ตองแจงให
ทางทั ณ ฑสถานทราบลวงหนาเพื่ อ เตรี ย มความ
พรอม โดยเขาไปไดเฉพาะชวงเวลา 09.00 น.–
15.30 น.ไมสามารถดูสิ่งแวดลอมไดละเอียดมาก
นักตองใชวิธีสัมภาษณเจาหนาที่เพิ่มเติม และอยูใน
พื้นที่ที่ทางเจาหนาที่ทัณฑสถานกาหนดเทานั้นและ
ไมสามารถใชเครื่องมือสื่อสารได
2. เนื่องจากเจาหนาที่พยาบาลมีภาระงาน
มากท าใหการลงขอมู ล ในเวรระเบี ย นผู ปวย
สถานพยาบาลในแดนขังบางขอมูลที่จาเปนตอการ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ หนวยงานตางๆไดแก ทั ณ ฑ
สถานวัยหนุม อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
, โรงพยาบาลปากพนั ง , ส านั ก งานสาธารณสุ ข
อาเภอปากพนัง , ส านัก งานปองกั นควบคุ ม โรคที่
11 จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และส านั ก งาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ที่ ใ หการ
สนั บ สนุ น และใหความรวมมื อ เปนอยางดี ท าให
การศึกษาสาเร็จ ลุลวงไปไดดวยดี และขอขอบคุ ณ
พญ.พันธนี ย ธิติชัย ที่ใหคาแนะนาในการวิเคราะห
ขอมูลและเขียนรายงานครั้งนี้
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ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบานตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรณีศึกษา : อาเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา
วรรณี เจตะวัฒนะ พย.บ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลนาหมอม
บทคัดยอ
บทนา: การบาดเจ็บและการเจ็บปวยฉุกเฉิน เชนภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest)
ภาวะสมองขาดเลือด(Stroke) และภาวะฉุกเฉินทางสูติก รรมรวมทั้งอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ เปนสาเหตุสาคัญที่ทา
ใหเกิดการเสียชีวิตกอนวัยอันควร ดังนั้นเพื่อตอบสนองตอเหตุการณดังกลาวมีการใหบริการในการเคลื่อนยาย
ผูปวยไปยังสถานบริการโดยผูที่มีความรูความชานาญ แตจากขอมูลของโรงพยาบาลนาหมอมที่ผานมาผูปวย
ดังกลาวมารับบริการดวยระบบการแพทยฉุกเฉินจานวนนอย เหตุผลดังกลาวทาใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาสาเหตุ
ที่ทาใหการสื่อสารเกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉินแกประชาชนไมเปนที่แพรหลายโดยเนนที่บุคลากร
สาธารณสุขในชุมชนคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบานเพื่อใหเปนผูเผยแพรและสื่อสารขอมูลแกให
ประชาชนในชุมชนตอไป
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบานตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
วัสดุและวิธีการศึกษา: ประชากรคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบานในอาเภอนาหมอมคานวณกลุม
ตัวอยางโดยใชตารางเครซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยาง 205 คน ใชวิธีการสุมอยางงายโดยการจับฉลาก ใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 3 ตอน ผานการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นโดยใชวิธีอัลฟาของครอนบาค เก็บ
รวบรวมขอมูลระหวาง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 วิเคราะหขอมูลทั่วไปโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบ ไดแก หาคา T– test และ F-test
ผลการศึกษา: กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉินระดับปานกลาง(รอยละ
88) และมีทัศนคติตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉินอยูในระดับดี (รอยละ 59) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคลกับบริการการแพทยฉุกเฉิน พบวา เพศ อายุ ประสบการณการทางาน ไมมีความสัมพันธกับความรูและ
ทัศนคติตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (p>.05) สวนระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05)
สรุป: จากการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานมีทัศนคติที่ดีทาใหมีความพรอมในการ
ดูแลชุมชนเกี่ยวระบบบริการการแพทยฉุกเฉินแตยังขาดความรูบางสวนจึงควรมีการสงเสริมดานความรูและ
ทักษะเกี่ยวกับบริการการแพทยฉุกเฉินจะทาใหเกิดความมั่นใจในการใหบริการแกประชาชนในพื้นที่ตอไป
คาสาคัญ: ความรู ทัศนคติ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
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Attitude of Village Health Volunteer about Emergency Medical Service
Case study : Namomdistric, Songkhla Province
Wannee Jatawatana
Namom Hospital, Songkhla Province
Abstract
Background: Injuries and emergency illnesses such as cardiac arrest, ischemic stroke and
obstetric emergencies, including accidents, etc. are the leading causes of premature death.
As mentioned above, there is a service for transferring patients to a service facility by skilled
persons, but according to the past data from Namom Hospital, such patients come to
receive services with less emergency medical systems. This made the researcher interested
to study the why communication about the emergency medical service system to the public
is not widespread. focusing on community health workers, namely village health volunteers,
to distribute and communicate information to the public. People in the community
Objective: This research aims to study Village Health Volunteers’ attitudes toward the
system of Emergency Medical Service.
Materials and Methods: The population of Village Health Volunteers in Namom.Sample
group using Krejcie and Morgan tablerandomized bysimple random sampling. The
questionnaire was divided into three sections which were proofread by an expert and its
reliability was tested by using Cronbach’s alpha. The data were collected from the 1st
September 2019 to the 31st October 2019. The data were analyzed by using the descriptive
statistics. The statistical analyses of T-test and F-test were used.
Results: The research outcome showed that the Village Health Volunteers had medium
knowledge as (80%) related to the Emergency Medical Service. Their attitude related to the
Emergency Medical Service was at good level (59%). In terms of the relationship between
individuals and the Emergency Medical Service, ages, occupations, and work experiences did
not influence the volunteers’ attitude and knowledge toward the Emergency Medical Service
(P>.05) while their educational had the impact on their knowledge on the service as
statistical significance of (P< .05).
Conclusion: Based on the research, the Village Health Volunteers were well prepared to
take care of their communities related to the Emergency Medical Service. However, they
still lacked knowledge and skills. If their knowledge and skills are enhanced, they will
increase their confidence to continue serving their own communities.
Keywords: knowledge, attitude, village health volunteer, emergency medical service
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บทนา
การบาดเจ็บและการเจ็บปวยฉุกเฉิน เชน
ภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน (Sudden Cardiac
Arrest)ภาวะสมองขาดเลือด (Stroke) ภาวการณ
ติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) และภาวะฉุกเฉิน
ทางสูติกรรมและอุบัติเหตุตาง ๆ เปนตน เหลานี้
เปนสาเหตุส าคัญที่ทาใหเกิดการเสียชี วิ ตกอนวั ย
อั น ควร (1,2) ซึ่งผู ปวยเหลานี้ ต องการการรั ก ษาที่
รวดเร็ ว และเรงดวนเพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชี วิ ต
หรือลดความพิการอันสงผลตอการด ารงชีวิต (3,4)
ดังนั้นเพื่อตอบสนองตอเหตุการณดังกลาว จึงไดมี
การใหบริการในการเคลื่อนยายผูปวยไปยังสถาน
บริการโดยผูที่มีความรูความชานาญเกิดขึ้น จาก
ขอมู ล ของ สพฉ.ป พ.ศ. 2559 พบวาถึ ง แมวา
ผู ปวยฉุ ก เฉิ น ที่ม าดวยระบบการแพทยฉุ ก เฉิ น มี
แนวโนมเปนผูปวยฉุกเฉินเรงดวนและผูปวยฉุกเฉิน
วิกฤตเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ทา
ทาย เนื่ อ งจากสั ด สวนผู ปวยฉุกเฉิ น วิ ก ฤติ เ ขาถึ ง
ระบบการแพทยฉุกเฉินเมื่อเทียบกับผูปวยฉุกเฉิน
วิกฤตที่มารับบริการหองฉุกเฉินยังนอย อยูระหวาง
รอยละ 10 – 20(5,6)
โรงพยาบาลนาหมอมเปนโรงพยาบาล
ชุมชนขนาด 30 เตียง มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 ตาบล
ประชากรในเขตพื้นที่ประมาณ 20,660 คน(7) มี
เครื อขายระบบบริ ก ารฉุก เฉิ น 4 แหง มีการ
ใหบริการการแพทยฉุกเฉินที่เปนรูปแบบที่แนนอน
ตั้งแตป พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน ซึ่งนอกจากการ
ใหบริ ก ารในหนวยงานแล วยั ง มี ร ะบบการ
ประชาสัมพันธในชุมชนทั้งเสียงตามสายและปาย
โฆษณาตาง ๆ รวมทั้งการใหความรูแกประชาชน
โดยแยกเปนกลุม เชน ผูนาชุมชน กลุมผูปวยโรค
เรื้อรัง กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน
รวมทั้ ง มี ก ารออกเสี ย งตามสายเพื่ อ ใหผู มารั บ
บริ ก ารในโรงพยาบาลไดรั บ ความรู เรื่ อ งระบบ
บริ ก ารการแพทยฉุ ก เฉิ น ดวย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เปนการ
ประชาสั ม พั น ธการใชบริ ก ารใหแพรหลายและ
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ทั่ ว ถึ ง มากยิ่ ง ขึ้ น แตจากการเก็ บ ขอมู ล ผู มารั บ
บริการของของแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน พบวา ผูมา
รั บ บริ ก ารในแผนกที่ มี ก ารน าสงโดยระบบ
การแพทยฉุ ก เฉิ น ไมไดตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค
เทาที่ควรกลาวคือผูปวยวิกฤตที่มาดวยรถฉุกเฉิน
สวนใหญจะเปนผูปวยจากการเกิดอุบัติเหตุบนทอง
ถนน ในขณะที่ผูปวยวิกฤตจากโรคอื่น เชน ภาวะ
ฉุกเฉินจากโรคระบบหัวใจและสมอง ภาวะฉุกเฉิน
ในผูปวยโรคเรื้อรัง เชน ภาวะน้าตาลสูง น้าตาลต่า
เปนตน อาการเหลานี้มักมารับบริการที่หองฉุกเฉิน
โดยการน าสงของญาติ (7) ในขณะที่ มีผูใชบริ การ
ระบบการแพทยฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง ไมมี อ าการเจ็ บ ปวย
ฉุกเฉินจานวนมากซึ่งผูรับบริการและญาติที่มาดวย
อาการฉุกเฉินไมไดเรียกใชบริการระบบการแพทย
ฉุกเฉินเนื่องจากบางรายใหขอมูลวาไมทราบวาตอง
ติดตออยางไร บางรายรอญาติเพราะไมทราบวามี
บริการ เปนตน ทาใหระยะการไดรั บการดูแลจาก
แ พ ท ย ข อ ง ผู ป ว ย ช า ล ง โ อ ก า ส ก า ร เ กิ ด
ภาวะแทรกซอนและเสียชีวิตสูงขึ้นเหตุผลดังกลาว
ท าใหผู วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาความรู ทั ก ษะและ
ทั ศ นคติ ข องบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ในชุ ม ชนคื อ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู บานเพื่ อ ให
สามารถเปนผู เผยแพรและสื่ อสารขอมูลเกี่ยวกับ
ระบบบริ ก ารการแพทยฉุ ก เฉิ น ใหประชาชนใน
ชุมชนตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความรู และทั ศ นคติ
ของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข หมู บานตอระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน
2. เพื่ อ เปรี ย บเทีย บความรู และทัศ นคติ
ของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข หมู บานตอระบบ
บริ ก ารการแพทยฉุ ก เฉิ น จ าแนกตามปจจั ย สวน
บุคคล
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วัสดุและวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจ าหมูบานในอาเภอนาหมอมจั งหวั ด สงขลา
จานวนทั้ ง หมด 443 คนที่ ค านวณหาขนาดของ
กลุมตัวอยางจากตารางสาเร็จรูปของเครซี่และมอร
แกน(8)ทาการสุมอยางงายโดยการจับฉลากลาดับที่
ของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานแตละตาบล จน
ครบตามจ านวนกลุ มตั ว อยางไดกลุ มตั ว อยาง
จานวน 205 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ด าเนิ น การเสนอโครงการวิ จั ย เขา
คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมวิ จั ย ในมนุ ษย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและผานการ
พิจ ารณาเมื่อ วั นที่ 5 พฤศจิ กายนพ.ศ. 2562
หมายเลขรับรอง 3/2563
2. ผู วิ จั ย ประสานงานไปยั ง สาธารณสุ ข
อาเภอเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อทาการวิจัย
3. ผูวิจัยและคณะดาเนินการเก็บรวบรวม
ขอมู ล โดยการลงพื้ น ที่ พ บปะกลุ มตั ว อยางดวย
ตนเองในเดือน กันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ง
จะมีการประชุม อสม.ทุกสัปดาหที่ 2 ของเดือนซึ่ง
ในการประชุมผูวิจัยและคณะมีตารางการสอนชวย
ฟนคื น ชี พ ขั้ น ตนแกอาสาสมั ค รอยู แลวจึ ง ไดรั บ
ความรวมมือเปนอยางดี
4. ผู วิ จั ย น าแบบสอบถามและใบเซ็ น
ยิน ยอมเขารวมการวิจั ยชี้แจงขอความรวมมือใน
การเก็ บ รวบรวมขอมู ล จากกลุ มตั ว อยาง คื อ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบานในที่ประชุม
โดยไดอธิบายการตอบแบบสอบถามอยางละเอียด
พรอมทั้งตอบขอซักถาม

เครื่ องมือและวิธี ก ารสรางเครื่ องมือในการเก็ บ
รวบรวมขอมูล
ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยไดรับการ
ตรวจสอบและเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญนามาแกไข
ปรับปรุงหาคาสัมประสิทธแอลฟา (a- Coefficient)
ไดคาความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม ดังนี้
แบบสอบถามความรูในเรื่องระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินเทากับ 0.952
แบบสอบถามเกี่ย วกับ ทัศนคติ ต อระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินเทากับ 0.980
โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวน
บุ ค คลของผู ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
อาชี พ ระดั บ การศึกษาและประสบการณในการ
ปฏิ บั ติ ห นาที่เ ปนอาสาสมั ครสาธารณสุ ข ประจ า
หมูบาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูใน
เรื่องระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ลักษณะการ
ตอบคาถามแบบ 2 ตัวเลือก กัตตแมน (Guttman
Scale or Cumulative Scale)(9) คือ ใชและไมใช
จานวน 16 ขอ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ
ตอระบบบริ ก ารการแพทยฉุ กเฉิ น กาหนดระดั บ
คะแนนส าหรั บ ค าตอบจากแบบสอบถาม ซึ่ ง มี
เกณฑมาตรวัด 5 ระดับตามเกณฑของลิเคิรต(10)
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสาเร็จรูป
วิเคราะหขอมูลทั่วไปโดยใชความถี่คารอยละและ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน โดยใช
คาความถี่ รอยละวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
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ปจจั ย สวนบุ ค คลกั บ ทั ศ นคติ ต อระบบบริ ก าร
การแพทยโดยใชโดยหาคาทดสอบที (t – test) ทดสอบ
เอฟ (F-test)
ผลการศึกษา
ผล การศึ ก ษาแบงออกเปน 2 ตอน
ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
1.อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานสวนใหญ
เปนเพศหญิงจานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 94
เพศชาย จานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6 สวน
ใหญมีอายุ 50 ปขึ้น ไป จานวน 95 คน คิด เปน
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รอยละ 47.5มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา
ตอนตน (หรือเทียบเทา) มีจานวน 72 คน คิดเปน
รอยละ 31.7 สวนใหญมี อ าชี พ เกษตรกรรม มี
จานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 40 ระยะเวลา
การปฏิบัติหนาที่ อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน
สวนใหญมีการปฏิบัติงานในหนาที่มาแลว 11-20
ป จานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 38
ตอนที่ 2 คะแนน ความรูและทัศนคติตอ
ระบบบริ ก ารการแพทยฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมูบาน

ตารางที่ 1 ระดับความรูเกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ระดับ
จานวน(คน)
ระดับมาก (>11)
14
ระดับปานกลาง (8-11)
176
ระดับนอย (<8)
10
รวม
200

รอยละ
7
88
5
100

ตารางที่ 2 แสดงคะแนน ความรู รอยละ ของความรูเกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบานรายขอ
ตอบถูก
ตอบผิด
ความรูเกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ
1. ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินมุงใหบริการผูบาดเจ็บจาก
111
55.5
89
44.5
อุบัติเหตุจราจร
2. ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินมุงใหบริการผูบาดเจ็บจาก
190
95
10
5
อุบัติเหตุและผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
3. ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเปนระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อแกไข
164
82
36
18
ปญหาการตายเทานั้น
4. ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเปนบริการของโรงพยาบาลเทานั้น
128
64
72
36
5. ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจะตองอยูภายใตการกากับดูแล
112
56
88
44
ของแพทย
6. รถพยาบาลในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่ทานรูจัก คือ
18
9
182
91
รถพยาบาลที่มีบุคลากรทางการแพทยออกไปใหการชวยเหลือ ณ
จุดเกิดเหตุ
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ตารางที่ 2 คะแนน รอยละ ของความรูเกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
หมูบานรายขอ (ตอ)
ตอบถูก
ตอบผิด
ความรูเกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ
7. หมายเลข 1669 คือหมายเลขที่ใชเรียกระบบบริการ
198
99
2
1
การแพทยฉุกเฉิน
8. การเรียกใชระบบบริการการแพทยฉุกเฉินไมเสียคาใชจายใด
195
97.5
5
2.5
ๆ ทั้งสิ้น
9. ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
199
99.5
1
0.5
10. การเจ็บปวยฉุกเฉินเปนเหตุที่เกิดขึ้นอยางไมสามารถ
197
98.5
3
1.5
คาดการณไดลวงหนา
11. สิ่งแรกที่ตองตรวจดูเมื่อพบผูปวยฉุกเฉินคือดูวารูสึกตัว
196
98
4
2
หรือไม
12. วิธีตรวจสอบผูเจ็บปวยฉุกเฉินวาหายใจหรือไมนั้นคือการ
79
39.5
121
60.5
เขยาใหรูสึกตัวแลวกดตรงกระดูกกลางหนาอก
13. วิธีเปดทางเดินหายใจที่ใชไดกับผูปวยกรณีอุบัติเหตุกับ
97
48.5
103
51.5
กระดูกสันหลัง คือ การกดหนาผากและดันคาง
14. การเคลื่อนยายผูปวยแบบฉุกเฉิน ตองจัดผูปวยตามแนวยาว 187
93.5
13
6.5
ของลาตัวเพื่อปองกันอันตรายตอไขสันหลัง
จากตารางที่ 1 และ 2 ผลการวิเ คราะห
3 ขอแรกคือ ขอที่ 9 ระบบบริการการแพทย
ความรู เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารการแพทยฉุ ก ฉิ น
ฉุกเฉินใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง(รอยละ 99.5)
พบวา ความรู เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารการแพทย
รองลงมาคือขอที่ 7 หมายเลข 1669 คือหมายเลข
ฉุกเฉินของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน
ที่ใชเรี ยกระบบบริ การการแพทยฉุกเฉิน (รอยละ
สวนใหญอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 88)
99)และ ขอที่ 10 การเจ็บปวยฉุกเฉินเปนเหตุที่
จากตารางที่ 1 และ 2 ผลการวิเคราะห
เกิ ด ขึ้ น อยางไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
ความรู เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารการแพทยฉุ ก ฉิ น
(98.5)ตามล าดั บ สวนขอที่ต อบถูก นอยที่ สุ ด คื อ
พบวา ความรู เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารการแพทย
ขอ 6 รถพยาบาลในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ฉุกเฉินของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน
ที่ ท านรู จั ก คื อ รถพยาบาลที่ มี บุ ค ลากรทาง
สวนใหญอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 88)
การแพทยออกไปใหการชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ
ผลการวิ เ คราะหความรู เกี่ ย วกั บ ระบบ
(รอยละ 9) รองลงมาคือ ขอ 12 วิธีตรวจสอบผู
บริการการแพทยฉุกฉินเปนรายขอ พบวาความรู
เจ็บปวยฉุกเฉินวาหายใจหรือไมนั้นคือการเขยาให
เกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉินสวนใหญอยู
รูสึ กตั ว แลวกดตรงกระดูกกลางหนาอก (รอยละ
ในชวงคะแนนระดั บปานกลางโดยมีขอที่ตอบถูก
39.5) และขอ 13 วิธีเปดทางเดินหายใจที่ใชไดกับ
มากที่สุด ตามลาดับ
ผูปวยกรณีอุบัติเหตุกับกระดูกสันหลัง คือ การกด
หนาผากและดันคาง (รอยละ 48.5) ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ระดับทัศนคติเกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ระดับ
จานวน (คน)
ระดับดีที่สุด (4.50-5.00)
3
ระดับดี (3.50-4.49)
118
ระดับปานกลาง (2.50-3.49)
89
ระดับนอย (1.50-2.49)
0
ระดับนอยที่สุด (1.00-1.49)
0
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รอยละ
1.5
59
39.5
0
0

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติเกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานรายขอ (n = 200)
̅
ทัศนคติ
S.D.
ระดับ
1. การใหบริการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจะตอง รวดเร็ว
4.31
.739
ดี
ชวยเหลือถูกวิธีและนาสงไดถูกที่
2. อสม.ควรสามารถใหการปฐมพยาบาลหรือชวยฟนคืนชีพขั้น
4.01
.850
ดี
พื้นฐานไดถูกวิธี
3. อสม.ควรสามารถเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินไดถูกวิธีและไม
3.91
.914
ดี
กอใหเกิดการบาดเจ็บแกผูปวยเพิ่ม
4. ทานกลัววาการชวยเหลือของทานจะทาใหผูปวยฉุกเฉินบาดเจ็บ
3.60
.945
ดี
มากกวาเดิม
5. ทานรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเขามามีสวนรวมชวยเหลือและเปนสวน
4.15
.716
ดี
หนึ่งของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
6. ทานไมกลาใหการปฐมพยาบาลหรือชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
3.42
.958 ปานกลาง
เพราะกลัววาไมมีความสามารถเพียงพอที่จะชวยเหลือ
7. ทานรูสึกเสียเวลาในการทางานเมื่อตองเขารวมการอบรม รวม
2.22
1.165
นอย
เปนสวนหนึ่งของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
8. ทานรูสึกยินดีที่ไดมีสวนรวมในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินใน
4.14
.766
ดี
ทองถิ่นของตน
9. ทานรูสึกพึงพอใจที่ไดรับความชื่นชมจากผูปวยและญาติที่ทานได
3.89
.866
ดี
ชวยเหลือ
10. ทานรูสึกอึดอัดลาบากใจทุกครั้งที่มีผูปวยฉุกเฉินหรือญาติผูปวย
2.32
1.193
นอย
ฉุกเฉินมาขอความชวยเหลือ
11. ทานรูสึกไมชอบที่จะตองฝกปฏิบัติการชวยเหลือชีวิตเบื้องตน
2.30
1.134
นอย
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ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติเกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานรายขอ (n = 200 ) (ตอ)
̅
ทัศนคติ
S.D.
ระดับ
12. ทานรูสึกภูมิใจเมื่อเห็นวาเจาหนาที่ใหความสาคัญกับ อสม.เลือกที่
4.00 1.027
ดี
จะให อสม. เขามาเปนสวนหนึ่งในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
13. ถาเปนไปไดทานจะหลีกเลี่ยงการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเพราะทาน 2.75 1.172 ปานกลาง
ไมมั่นใจในการชวยเหลือ
14. เมื่อคนในทองถิ่นขอความชวยเหลือทานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทานจะ 4.21
.691
ดี
ชวยเหลืออยางเต็มกาลังเสมอ
15. ถามีโอกาสที่จะอธิบายความรูเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย
3.91
.892
ดี
ฉุกเฉินแกประชาชน ทานจะอธิบายใหแกประชาชนเสมอ
16. ทานคิดวาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่มีอยูในปจจุบันได
3.98
.712
ดี
มาตรฐาน
รวม
3.57
.366
ดี
จากตารางที่ 3 และ 4 ผลการวิเคราะห
ระดั บ ทัศ นคติ ตอระบบบริ การการแพทยฉุก เฉิ น
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา หมูบานพบวา
ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน
โดยรวม เฉลี่ยคะแนนระดับดี (คาเฉลี่ย 3.57) โดย
ทัศนคติที่นอยคือ อสม.ไมเห็นดวยมีทั้งหมด 3 ขอ
คือ ขอที่ 7. ทานรู สึ กเสี ย เวลาในการทางานเมื่อ

ตองเขารวมการอบรม รวมเปนสวนหนึ่งของระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน (̅= 2.22 SD=1.16)
ขอ 10.ทานรูสึกอึดอัดลาบากใจทุกครั้งที่มีผูปวย
ฉุกเฉินหรือญาติผูปวยฉุกเฉินมาขอความชวยเหลือ
(̅= 2.32 SD=1.19) และขอ 11. ทานรูสึกไม
ชอบที่จะตองฝกปฏิบัติการชวยเหลือชีวิตเบื้องตน
(̅= 2.30 SD=1.13)

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความรูและทัศนคติเกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบานจาแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความรู และทัศนคติเกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบานจาแนกตามปจจัยสวนบุคล
ความรู
ทัศนคติ
ปจจัย
t
t
SD
SD
เพศ

ชาย
หญิง

9.33
9.64

1.23
1.29

.42

3.56
3.57

.31
.37

.37
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความรู และทัศนคติเกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบานจาแนกตามปจจัยสวนบุคคล(ตอ)
ความรู
ทัศนคติ
ปจจัย
F
F
SD
SD
อายุ

นอยกวา 40 ป
40-50 ป
50 ปขึ้นไป

9.65
9.56
9.63

1.53
1.21
1.30

มัธยมตน
มัธยมปลาย
ปริญญาตรี

9.42
9.89
9.94
9.22

1.19
1.39
1.25
1.30

นอยกวา 5 ป
5-10 ป
11-20 ป
20 ปขึ้นไป

9.91
9.33
9.65
9.51

1.34
1.28
1.16
1.44

เกษตรกร
รับจาง
อื่นๆ

9.41
9.63
9.66
10.14

1.32
1.32
1.04
1.34

การศึกษาประถม

ประสบการณ

อาชีพคาขาย

.905

3.60
3.50
3.62

0.20
0.39
0.36

.059

.018*

3.5
3.7
3.5
3.6

.36
.40
.34
.32

.085

.185

3.58
3.52
3.60
3.53

.30
.36
.39
38

.721

.588

3.51
3.58
3.58
3.54

.36
.38
.32
.13

.96

* p< .05
เปรี ย บเที ย บความรู และทั ศ นคติ ข อง
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู บานตอระบบ
บริ ก ารการแพทยฉุ ก เฉิ น จ าแนกตามปจจั ย สวน
บุคคล พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีเพศ อายุ
อาชี พ และประสบการณทางานตางกัน มี ความรู
และทัศนคติตอระบบการแพทยฉุกเฉินไมแตกตาง
กั น ในขณะที่ อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข ที่ มี ร ะดั บ
การศึ ก ษาตางกั น มี ค วามรู ตอระบบการแพทย
ฉุ ก เฉิ น แตกตางกั น อยางมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 แตมีทัศนคติตอระบบการแพทยฉุกเฉิน
ไมแตกตางกัน

วิจารณ
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ทั ศ นคติ ข อง
อาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจ าหมูบาน เกี่ย วกั บ
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรณีศึกษา : อาเภอ
นาหมอม จังหวัดสงขลาสรุปผลไดดังนี้
1. อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข หมู บานสวน
ใหญเปนเพศหญิงจานวน 188 คน คิดเปนรอยละ
94 เพศชาย จ านวน 12 คน คิด เปนรอยละ 6
สวนใหญมีอายุ 50 ปขึ้น ไป จ านวน 95 คน คิด
เปนรอยละ 47.5 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
ตอนตน (หรือเทียบเทา) มีจานวน 72 คน คิดเปน
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รอยละ 31.7 สวนใหญมี อ าชี พ เกษตรกรรม มี
จานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 40 ระยะเวลา
การปฏิบัติหนาที่ อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน
สวนใหญมีการปฏิบัติงานในหนาที่มาแลว 11-20
ป จานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 38
2. ความรูเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย
ฉุ ก เฉิ น ผลการวิ เ คราะหความรู เกี่ ย วกั บ ระบบ
บริการการแพทยฉุกฉินเปนรายขอ พบวาความรู
เกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉินสวนใหญอยู
ในชวงคะแนนระดั บปานกลางโดยมีขอที่ตอบถูก
มากที่สุด ตามลาดับ 3 ขอแรกคือ ขอที่ 9 ระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
(รอยละ 99.5) รองลงมาคื อ ขอที่ 7 หมายเลข
1669 คื อ หมายเลขที่ ใ ชเรี ย กระบบบริ ก าร
การแพทยฉุกเฉิน (รอยละ 99) และ ขอที่ 10 การ
เจ็บปวยฉุกเฉินเปนเหตุที่เกิดขึ้นอยางไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนา (98.5) ตามลาดับ สวนขอที่
ตอบถูกนอยที่สุด คื อ ขอ 6 รถพยาบาลในระบบ
บ ริ ก า ร ก า ร แ พ ท ย ฉุ ก เ ฉิ น ที่ ท า น รู จั ก คื อ
รถพยาบาลที่มีบุคลากรทางการแพทยออกไปให
การชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ (รอยละ 9) รองลงมา
คือ ขอ 12 วิธีตรวจสอบผูเจ็บปวยฉุกเฉินวาหายใจ
หรือไมนั้นคือการเขยาใหรูสึกตัวแลวกดตรงกระดูก
กลางหนาอก (รอยละ 39.5) และขอ 13 วิ ธี
เปดทางเดินหายใจที่ใชไดกับผูปวยกรณีอุบัติเหตุ
กับกระดูกสันหลัง คือ การกดหนาผากและดันคาง
(รอยละ 48.5) ตามลาดับ สอดคลองกับการศึกษา
ของ ธีระ ศิริสมุดและคณะ (2561) ศึกษาความรู
ทัศนคติ และเหตุผลที่ไมเรียกใชบริการการแพทย
ฉุก เฉิ น ของผู ปวยฉุ กเฉิ น ในประเทศไทย พบวา
สวน ใหญมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับบริการฯ คือ (1)
เขาใจผิ ด วารถพยาบาลฉุ ก เฉิ น ใชรั บ เฉพาะ
ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเทานั้น (2) เขาใจผิดวาการ

ใชบริ ก ารรถพยาบาลฉุ ก เฉิ น ตองเสี ย คาใชจาย
การศึกษาของ ณัชชา หาญสุทธิเวชกุลและคณะ
(2555)ศึ ก ษาเรื่ อ งเหตุ ใ ดคนเชี ย งใหมเมื่ อ เกิ ด
เจ็บปวยฉุกเฉิน หรื ออุบัติเหตุจึงไมเรียกใชบริการ
การแพทย สาเหตุ ที่ไ มเรี ย กใชบริ การการแพทย
ฉุกเฉิน อันดับแรก มีรถยนตสวนตัวสามารถมาเอง
ได รอยละ 64.1 อั น ดั บ สอง คื อ ไมรู จั ก บริ ก าร
การแพทยฉุกเฉิน รอยละ 50 และอัน ดั บสามคื อ
รู สึ ก วาการบาดเจ็ บ หรื อ เจ็ บ ปวยนั้ น เล็ ก นอยไม
จาเปนตองเรียกรถพยาบาล รอยละ 25 สื่อที่ทาให
รูจักบริการการแพทยฉุกเฉิน คือ ปายโฆษณาหรอ
ปายขางทาง โทรทัศนและวิทยุตามลาดับ สรุปคือ
สาเหตุที่คนเชียงใหมไมเรียกใชบริการการแพทย
ฉุ ก เฉิ น เกิ ด จากไมทราบ ถึ ง บริ ก าร ไมเห็ น
ความสาคัญ และไมไววางใจในการบริการ(11,12)
3. ทัศนคติ ผลการวิเคราะหระดับทัศนคติ
ตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจ า หมูบานพบวา ทัศนคติ ของ
อาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจ าหมู บาน โดยรวม
เฉลี่ยคะแนนระดับดี (คาเฉลี่ย 3.57) โดยทัศนคติที่
นอยคือ อสม.ไมเห็นดวยมีทั้งหมด 3 ขอ คือ ขอที่
7.ทานรูสึกเสียเวลาในการทางานเมื่อตองเขารวม
การอบรม รวมเปนสวนหนึ่ ง ของระบบบริ ก าร
การแพทยฉุกเฉิน (̅= 2.22 SD=1.16) ขอ 10.
ทานรู สึกอึดอัดล าบากใจทุกครั้งที่มีผูปวยฉุกเฉิน
หรือญาติผูปวยฉุกเฉินมาขอความชวยเหลือ (̅=
2.32 SD=1.19)และขอ 11.ทานรูสึกไมชอบที่
จะตองฝกปฏิ บั ติ ก ารชวยเหลื อ ชี วิ ต เบื้ อ งตน
(̅=2.30 SD=1.13)
4. เปรี ย บเทีย บความรู และทัศนคติ ของ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู บานตอระบบ
บริ ก ารการแพทยฉุ ก เฉิ น จ าแนกตามปจจั ย สวน
บุ ค คล พบวา ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ ระบบบริ ก าร
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การแพทยฉุ ก เฉิ น ของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
หมูบาน พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีเพศ อายุ
อาชีพ ประสบการณการทางานการศึกษาตางกันมี
ทัศนคติดานตอระบบการแพทยฉุกเฉินไมแตกตาง
กัน ดานความรู เกี่ย วกับ ระบบบริ ก ารการแพทย
ฉุกเฉินของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน พบวา
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ที่ มี เ พศ อายุ อาชี พ
ประสบการณการทางานตางกันมี ความรูตอระบบ
การแพทยฉุ ก เฉิ น ไมแตกตางกั น ในขณะที่
อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีระดับการศึกษาตางกันมี
ความรู ทักษะตอระบบการแพทยฉุกเฉินแตกตาง
กันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 กลาวคือ
อสม.ที่ศึกษาระดั บ มัธ ยมศึกษามีความรู เกี่ย วกับ
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินมากกวา อสม.ที่มี
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาและระดับปริญญา
ตรีซึ่งเนื่องจากการที่บางคนมีโอกาสไดรับความรู
และการฝกอบรมมากกวา
สรุป
จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวามีทัศนคติ
ที่ดีและพรอมจะใหการดูแลคนในชุมชนเกี่ย วกับ
บริการการแพทยฉุกเฉินอาจมีบางประเด็น ที่ยังมี
ความรูไมเพียงพอจึงอาจเกิด ความไมมั่นใจในการ
ชวยเหลื อ ดั ง นั้ น การสงเสริ ม ความรู เรื่ อ งระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินเพิ่มพูนทักษะในการดูแล
ผูปวยฉุกเฉินและการชวยฟนคืนชี พแกอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจ าหมูบานจึ ง มีความจ าเปนโดย
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ตองทาอยางตอเนื่องและสม่าเสมอซึ่งในอาเภอนา
หมอมไดมี ก ารจั ด การใหความรู เกี่ ย วกั บ ระบบ
บริ ก ารการแพทยฉุ กเฉิ น และการชวยฟนคื น ชี พ
ใหแกอสม.เปนประจาทุกปโดยไดมีการใหความรู
พรอมกั บ การฝกปฏิ บั ติ ในขณะเดี ย วกัน ไดมี ก าร
ขยายไปสูประชาชนทั่วไปในชุมชนโดยมี อสม.เขา
รวมเปนแกนนาในการใหความรูดวย
ขอเสนอแนะ
1. ก า ร ใ ห ค ว า ม รู แ ก อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุ ขประจาหมูบานดานบริการการแพทย
ฉุกเฉินตองทาอยางตอเนื่องและสม่าเสมอเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการบริการในชุมชนและควรเพิ่มทักษะ
การฝกปฏิบัติเพื่อเกิดความมั่นใจในการใหการดูแล
ชวยเหลือผูประสบเหตุตอไป
2. ควรมี ก ารประเมิ น ความรู และทั ก ษะ
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมูบานอยาง
สม่าเสมอเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. ควรมี ก ารน าอาสาสมัค รสาธารณสุ ข
ประจาหมูบานผูมีระดับ ความรูดานการชวยฟนคืน
ชี พ ในระดั บ สู ง เปนตั ว ชวยในการดาเนิ น งานการ
สอนเกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารการแพทยฉุ ก เฉิ น ใน
ชุมชนแกประชาชนทั่วไป
4. เมื่ อ มี ก ารใหความรู แกอาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ขประจาหมูบานดานบริการการแพทย
ฉุกเฉินครอบคลุมแลวควรมีการเพิ่มกลุมเปาหมาย
ไดแกประชาชนทั่วไปใหเพิ่มขึ้น
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ผลของโปรแกรมเสริมสรางพลังอานาจตอพฤติกรรมการปองกันการเกิดแผลกดทับ
ในผูดูแลผูปวยออรโธปดิกสที่ถูกจากัดการเคลื่อนไหว
ที่รับการรักษาในหอผูปวยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
บุญนา พัฒนแกว พย.ม.
กลุมงานการพยาบาล ผูปวยศัลยกรรมออรโธปดิกส โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
บทคัดยอ
บทนา: แผลกดทับเปนปญหาที่พบไดในผูปวยออรโธปดิกส เนื่องจากถูกจากัดการเคลื่อนไหว เกิดความพรอง
ในการดู แ ลตนเองและความกั ง วลของญาติ ใ นการมี ส วนรวมดู แ ลผู ปวยท าใหผู ปวยไมไดรั บ การดูแ ลตาม
ขอกาหนด ปงบประมาณ 2560และ 2561 พบอัตราการเกิดแผลกดทับในผูปวยกลุมเสี่ยงทางออรโธปดิกส 0.9
และ 1.1 : 1000 วันนอนตามลาดับ ทีมการพยาบาลไดพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางพลังอานาจผานนวัตกรรม
“หองเรียนรูการปองกันการเกิดแผลกดทับ” สาหรับใชเปนแนวปฏิบัติของญาติในการมีสวนรวมดูแลผูปวย
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสรางพลังอานาจตอพฤติกรรมการปองกันการเกิดแผลกดทับ
ผานหองเรียนรูการปองกันการเกิดแผลกดทับในผูดูแลผูปวยออรโธปดิกสที่ถูกจากัดการเคลื่อนไหว
วัสดุและวิธีการศึกษา: การศึกษาครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบ
กลุมเดียววัดผลกอนและหลังการทดลอง (one-group pre-posttest design) โดยประยุกตใชแนวคิดการ
เสริมสรางพลังอานาจ กลุมตัวอยางเปนผูดูแลหลักของผูปวยที่ถูกจากัดการเคลื่อนไหวจานวน 43 คน ไดรับการ
จัดเขาโปรแกรมหองเรียนรูดวยการสนทนากลุมและสนทนารายบุคคลจานวน 3 ครั้ง เพื่อทาความเขาใจและ
ปรับทัศนคติในการมีสวนรวมดูแลผูปวยโดยกาหนดพฤติกรรมการรวมปองกันการเกิดแผลกดทับ 5 ขอ (13 ขอ
ยอย)ประเมิน ผลของโปรแกรมจากพฤติ ก รรมการมี ส วนรวมปฏิ บั ติใ นการสนทนาครั้ งแรกและเมื่ อครบ 1
สัปดาหโดยตัวผูดูแลผูปวย
ผลการศึกษา: พบวาโปรแกรมเสริมสรางพลังอานาจผานนวัตกรรม “หองเรียนรูเพื่อปองกันการเกิดแผลกด
ทับ”สามารถพัฒนาพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูดูแลในการรวมดูแลผูปวยกลุมเสี่ยงเพื่อปองกันแผลกดทับ
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 42.86 เปนรอยละ 96.63 ทั้งนี้ผูปวยกลุมเสี่ยงที่เฝาระวังในระหวางที่ทาการศึกษาจานวน
43 ราย ไมพบรายงานการเกิดแผลกดทับ
สรุป: โปรแกรมเสริมสรางพลังอานาจเพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับ ผานหองเรียนรูสามารถพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติของผูดูแลผูปวยเพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับได
คาสาคัญ : โปรแกรมการเสริมสรางพลังอานาจผานหองเรียนรู การปองกันการเกิดแผลกดทับ ผูปวย
ออรโธปดิกสที่ถูกจากัดการเคลื่อนไหว ผูใหการดูแลผูปวย
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The Effects of Empowerment Program on Prevention of Pressure Ulcers
With A Caregiver’Orthopedics Patients Who are Restricted to Physical Activities
at Orthopedic Wards, Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital
Boonnam Pattanakeaw, MS.N.
Orthopedics nursing department, Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital
Abstract
Background: Pressure ulcer is a problem found in an orthopedic patient, who is restricted
to physical activities, due to decreased self-care capacity. In addition, a caregiver may feel
anxious to involve in orthopedic patient care, thus the patientspossibly not get proper caring.
The incidences of pressure ulcers in risky orthopedic patients were0.9: 1000 and 1.1: 1000
Lange of stay in 2017 and 2018 respectively. Thus, the nursing staff team has developed the
Empowerment Program innovation "Classroom Training Program (CTP)”to prevent pressure
ulcers in orthopedic patients.
Objectives: to study the effects of Empowerment Program innovation, CTP on prevention of
pressure ulcers with a caregiver’ orthopedic patients.
Materials and methods: There was A quasi-experiment with one-group pre-posttest design
was employed to explore the effectiveness of CTP. The CTP was developed based on
Gibson’s empowerment approach and consisted of practice guideline modules for caregivers
engaging in orthopedic patient care. A sample of 43 caregivers was recruited into the study.
They also got a series of 3 discourses, in which composed of group discussion and individual
conversation on understanding and exchanging attitude towards engaging in patient care.
Moreover, they received bedside trainings on caring behavior to prevent pressure ulcers,
composed of 5 categories and 13 sub-categories.
Results: The effectiveness of the CTP was evaluated through caring behavior performances,
in which assessed on day 1 and day 7 of implementing the CTP program. The occurrence of
pressure ulcers in orthopedic patients also was applied to measure CTP efficacy.The results
revealed that the CTP could increase caregivers’capabilities on caring behaviors engagement
of risky orthopedic patients from 42.86% to 96.63%.In addition, All patients did not develop
pressure ulcers during the study period.
Conclusion: The empowerment program minnovation “Classroom Training Program (CTP)”
on caring behavior to prevent pressure ulcersin orthopedic patients.
Keywords: empowerment classroom training program, prevention pressure ulcers, restricted
physical activities of orthopedic patients, caregivers
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บทนา
แผลกดทั บ เปนปญหาที่พ บไดในผู ปวยที่
ตองนอนติดเตียงเปนเวลานาน หรือในผูปวยที่ถูก
จากัดการเคลื่อนไหว (1) ในกลุ มออรโธปดิก ส เชน
ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง ผูปวย
กระดู ก ขาหั ก ที่ ต องใชเครื่ อ งดึ ง กระดู ก หรื อ ตอง
เขาเฝอกเปนระยะเวลานาน ผูปวยกระดูกสะโพก
หั ก ที่ ผ าตั ด ใสเหล็ ก ที่ ข อสะโพกหรื อ การผาตั ด
เปลี่ยนขอสะโพกเทียมในผูสูงอายุ ซึ่งทาใหผูปวย
กลุมนี้ถูกจากัดตนเองในการเคลื่อนไหวและอาจทา
กิจกรรมไดลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากแผนการรักษาของ
แพทยและจากพยาธิสภาพของการบาดเจ็บทาให
เกิดความเจ็บปวด ไมสุขสบาย สงผลตอการฟนฟู
สมรรถภาพ ทาใหตองอยูในโรงพยาบาลนานขึ้นถา
หากไมไดรั บ การกระตุ นใหเกิ ด การเคลื่ อ นไหว
รางกายอาจสงเสริมทาใหเกิดแผลกดทับได
ปจจั ย เสี่ ย งภายนอกที่ ส งผลตอการเกิ ด
แผลกดทั บ ไดแก การเพิ่ม แรงกด แรงเสียดทาน
แรงเฉื อ นภาวะแทรกซอนของการดึง ถวงโดยใช
น้าหนั ก ที่ พบบอย คือแผลกดทั บ เนื่ องจากผู ปวย
จาเปนตองอยูในทานอนราบและทาใหเคลื่อนไหว
รางกายไดลาบากกลุมผูสูงอายุยิ่งมีโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดแผลกดทับโดยพบวายิ่งอายุมากขึ้นโอกาส
ที่ จ ะเปนแผลกดทั บ สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากสภาพของ
ผิว หนัง ระบบการหลอเลี้ ย งของเลื อดและระบบ
หลอดเลือดที่เสื่อมสภาพลงแผลกดทับในระดับ 34 อาจทาใหผูปวยเกิดการติดเชื้อในกระดูกและ
กลามเนื้อหรือติดเชื้อในกระแสเลือดจนอาจทาให
เกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได ผลกระทบดานจิตใจ
อาจเพิ่มความเครียดและวิตกกังวลเนื่องจากตอง
นอนโรงพยาบาลนาน ขึ้ น ( 2) หรื อ การสู ญ เสี ย
ภาพลั ก ษณ สงผลใหความรู สึ กมี คุ ณคาในตนเอง
ลดลง(3)
ดังนั้นผูปวยที่มีขอจากัดในการเคลื่อนไหว
จึ ง ตองการความชวยเหลื อ จากผู อื่ น นอกจากนี้
ผูปวยที่มีอายุมากยิ่งตองการความชวยเหลือในการ
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เคลื่ อนไหวหากไมมี ญ าติ เ ขามามี ส วนรวมใหการ
ดูแล อาจมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแผลกดทับ
ไดมากกวาคนที่ มี ผู ดู แ ล อยางไรก็ ต ามผู ดู แ ล
จาเปนตองไดรับการแนะนาเกี่ยวกับการดูแลผูปวย
จากบุ ค ลากรทางการพยาบาล เพื่ อ ใหการ
ชวยเหลื อไดอยางถูกตองโดยเฉพาะการชวยพยุ ง
การชวยพลิกตะแคงตัว การดูแลบริเวณที่เปนจุด
เสี่ ย งตอการเกิ ด แผลกดทั บ การวางแผนการ
พยาบาลจึ ง ตองสรางความรวมมื อ ระหวางที ม
พยาบาล ผูปวยและญาติในการรวมกันดูแลผูปวย
การนานวัตกรรมการดูแลผูปวยมาใชรวมดวย เชน
การใชนาฬิ ก าเตื อ นพลิ ก ตะแคงตั ว ท าใหทั้ ง
พยาบาลผูปวยและญาติตระหนักถึงความสาคัญใน
การเปลี่ ย นทาทางผู ปวยและท าการเปลี่ ย นทา
ใหกับผูปวยตามเวลาที่กาหนด ชวยลดความเสี่ยง
ตอการเกิดแผลกดทับได
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พบ
อัตราการเกิดแผลกดทับในผูปวยออรโธปดิกสใน
กลุมเสี่ยงเทากับ 0.9 และ 1.1:1000 วันนอน ใน
ปงบประมาณ 2560 และ 2561 ตามลาดับ ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กาหนดโดยกลุมการพยาบาล (เกณฑชี้
วัด ≤0.5:1000 วัน นอนกลุมเสี่ย ง) แมอัตราการ
เกิดแผลกดทับนี้จะต่ากวาอัตราการเกิดแผลกดทับ
ในผูปวยสาขาอื่น แตจากการศึกษาพบวาแผลกด
ทับสามารถปองกันไดถึงรอยละ 95(4) โดยเฉพาะ
แผลกดทับระดับ 1 เนื่องจากไมมีการลุกลามไปชั้น
หนั ง แท หากมี ก ารลุ ก ลามของแผลไปที่ ร ะดั บ 2
การดูแลจะยากขึ้ น และความรุนแรงลุ กลามไปที่
ระดับ3 ไดงายและรวดเร็วมากในระยะเวลาเพียง
1-6 วัน(5)
วิ ธี ก ารปองกั น การเกิ ด แผลกดทั บ ที่ มี
ประสิทธิภาพตองอาศัยความทุมเท ใสใจ มุงมั่น ซึ่ง
สมาชิกในครอบครัวเปนผูใกลชิดที่มีบทบาทสาคัญ
ในการมีสวนรวมดูแ ลเพื่ อปองกันการเกิดแผลกด
ทับ และฟนฟู ส มรรถภาพของผู ปวยใหดี ขึ้น อยาง
ตอเนื่อง การดู แลผู ปวยที่ ถูก ตองเพื่ อปองกัน การ
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เกิดแผลกดทับที่ครอบครั วจ าเปนตองรับ และถื อ
เปนบทบาทใหมของการดูแลผูปวย ครอบครัวจึง
ตองมีการเรียนรูและปรับบทบาทใหเหมาะสม การ
เฝาระวังความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับโดยแบบ
ประเมินความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับของบรา
เดน (Braden scale) ในเรื่อง การเตรียมเตียง ที่
นอนลม บารโหนตั ว การพลิ ก ตะแคงตั ว ทุ ก 2
ชั่ว โมง การท าความสะอาดรางกาย รวมถึ ง การ
ชวยเหลื อกิ จ วั ต รประจ าวั นตางๆอาจทาใหญาติ
ผูดูแลสวนใหญเกิด ความกลัววิตกกังวล เมื่อผูปวย
รองปวดหรือไมใหความรวมมือในการขยับพลิกตัว
เกิดความไมมั่นใจในการมีสวนรวมดูแลผูปวย ซึ่ง
บางครั้งอาจกอใหเกิดความเครียด ความคับของใจ
และรู สึ ก วาไรพลั ง อ านาจในการมี ส วนรวมดู แ ล
ผูปวย
การเสริมสรางพลังอานาจ (empowerment)
เปนการกระทาที่ทาใหบุคคลเกิ ดความรูสึก มั่นใจ
เพื่ อใหบรรลุ เปาหมายและสามารถท าภารกิ จ ให
ประสบผลสาเร็จอยางมีประสิทธิภาพไดดวยตนเอง
ทาใหผูปฏิบัติมี ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน
ไดรั บการยอมรั บ สนั บสนุ นสงเสริ มและมีอิสระใน
การตัดสินใจกระทา(6) จึงเปนวิธีการหนึ่งในการดูแล
ผู ปวยโดยใหครอบครั ว เปนศู น ยกลางประสบ
ความส าเร็ จ (7) เปนการชวยเหลื อและสงเสริ ม ให
สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะอยางยิ่งผูดูแลหลัก
ใหการดูแลผูปวยไดดวยตนเอง ทั้งนี้พยาบาลตองมี
ความเชื่อในจุดแข็งของผูดูแลวามีความสามารถใน
การพัฒนาทักษะการดูแลผูปวยไดและสรางเสริม
ใหผูดูแลเห็นถึงจุดแข็งของตนเองรวมกับการเปด
โอกาสใหมีการพัฒนาทักษะการดูแลผูปวยที่มีอยูใหดี
ยิ่งขึ้น การเสริมสรางพลังอานาจตามแบบกิ๊ปสัน(8)
เปนแบบการพัฒนาตนเองตามขั้นตอนตางๆโดยมี
องคประกอบ 3 ดานคื อ ดานผู รั บ บริ ก าร ดานผู
ให บริ กา ร และด าน คว ามสั ม พั น ธ ระห ว า ง
ผูรับ บริ การกับพยาบาล ซึ่ งพยาบาลมีบทบาทใน
การเสริ ม สรางพลั ง อ านาจโดยการดึ ง เอาแหลง

ประโยชนทั้ งภายในตนเองของผู ดู แ ลผู ปวยและ
แหลงประโยชนในสิ่งแวดลอมของผูปวยมาใช(6)
ผู วิ จั ย จึ ง สนใจการพั ฒ นาโปรแกรม
เสริมสรางพลังอานาจผานหองเรียนรูปองกันการ
เกิดแผลกดทับดวยการจัดวางระบบและประยุกต
แนวคิ ด การเสริ ม สรางพลั ง อ านาจมาพั ฒ นาใน
โปรแกรมหองเรี ย นรู ในการรวมดู แ ลผู ปวยเพื่ อ
ปองกันการเกิดแผลกดทับของผูดูแลผูปวยออรโธป
ดิกสที่ถูกจากัดการเคลื่อนไหว ที่รับการรักษาในหอ
ผู ป ว ย อ อร โธ ป ดิ กส โร งพย า บา ล ม ห า ร า ช
นครศรีธรรมราช โดยโปรแกรมแบบเสริมสรางพลัง
อานาจทั้ ง แบบรายบุ ค คลและรายกลุ มดวยการ
สรางกระบวนการสนับสนุนในกลุมหรือบุคคลนั้นๆ
ใหมีความสามารถในการตัดสินใจสาหรับควบคุม
ตนเองและสิ่งแวดลอมเพื่อใหสามารถดูแลผูปวย
เพื่ อ ปองกั น การเกิ ด แผลกดทั บ ได การศึ ก ษานี้
ประยุกตใชแนวคิดการเสริมสรางพลังอานาจของ
กิ๊บสันรวมกับการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กิ จ กรรมในโปรแกรมประกอบดวยการก าหนด
บทบาทหนาที่ของพยาบาลเจาของไขและพยาบาล
ผู รั บ ผิ ด ชอบการถายทอดความรู การดู แ ลผู ปวย
ชวงเวลาปฏิ บั ติ กิ จ กรรม และชุ ด กิ จ กรรมการ
สนทนาเพื่ อ ใชเปนสื่ อ การปฏิ บั ติ โดยสามารถ
ปฏิ บั ติ ไ ดทั้ ง รายบุ ค คลและการสนทนากลุ มเพื่ อ
คนพบสภาพการณจริ ง การสะทอนคิ ด ผาน
หองเรี ย นรู และการสาธิ ต ฝกปฏิ บั ติ รวมถึ ง การ
วางแผนวิธี การดู แลผูปวยเพื่อปองกันแผลกดทับ
ทาขอตกลงการปฏิบัติรวมกันในวงสนทนารอบที่ 1
ใชเวลาในการทากิจกรรมรวม 1 สัปดาห
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสรางพลัง
อานาจผานหองเรียนรูการปองกันการเกิดแผลกด
ทั บ ในผู ดู แ ลผู ปวยออรโธปดิ ก สที่ ถู ก จ ากั ด การ
เคลื่อนไหว ตอพฤติกรรมการปองกันการเกิดแผล
กดทับของผูใหการดูแลผูปวย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
โปรแกรมเสริมสรางพลัง
อานาจผานหองเรียนรูเพื่อ
ปองกันการเกิดแผลกดทับ
ขั้นตอนที่ 1
กาหนด key man และ
key activity ในการปฏิบัติ
ชวงเวลาปฏิบัติกิจกรรม
และชุดกิจกรรมการปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 2
การรวมเรียนรูกิจกรรมการ
ปฏิบัติผานหองเรียนรู
ขั้นตอนที่ 3
การติดตามดูแลการปฏิบัติ
ของผูดูแลขางเตียง

พฤติกรรมการปฏิบัติการให
การดูแลผูปวยเพื่อปองกัน
การเกิดแผลกดทับ
1 การจัดใหผูปวยไดรับการ
พลิกตะแคงตัว
2 การดูแลการเคลื่อนไหว
รางกายโดยใชอุปกรณชวย
(กรณีผูปวยมีกาลังแขน)
3 การดูแลผิวหนังบริเวณ
เสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ
4 การรวมดูแลลดอาการปวด
โดยไมใชยา
5 การรวมเสริมสรางพลัง
อานาจกับผูปวยในการ
ปองกันแผลกดทับจากการ
นอนติดเตียง

ผลการปฏิบัติเพื่อ
ปองกันการเกิดแผลกด
ทับ
1พฤติกรรมการรวมให
การดูแลผูปวยกลุม
เสี่ยงของผูดูแลเพื่อ
ปองกันแผลกดทับ
2 อัตราการเกิดแผลกด
ทับ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วัสดุและวิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasiexperimental research) แบบกลุมเดียววัดผล
กอน-หลัง (onegroup pre-posttest design)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนผูดูแลหลักที่ดูแลผูปวย
ออรโธปดิกสที่ถูกจากัดการเคลื่อนไหว ที่รับการ
รักษาในหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกชาย
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ระหวาง
วันที่ 1 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562 จานวน 43 ราย
เกณฑการคัดเลือกประชากร (inclusive criteria)

1. เปนผูดูแลผูปวยศัลยกรรมออรโธปดิกสที่ถูก
จากัดการเคลื่อนไหว ที่รับการรักษาในหอ
ผูปวยศัลยกรรมกระดูกชายไดตลอด
ระยะเวลาที่รับการรักษา
2. ผูปวยที่ ผูดูแลเขารวมการศึกษาไมมี แผลกด
ทับขณะแรกรับไวรักษาในโรงพยาบาล
3. ผูเขารวมการศึ ก ษาและผู ปวยที่ รั บ การดู แ ล
ยินดีเขารวมการศึกษา
เกณฑการคัดออกจากการศึกษา (exclusion criteria)
1. มี ร ะ ย ะเ ว ลา ใน ก า ร รั กษ า ใน ห อผู ป ว ย
ศัลยกรรมกระดูกชายติดตอกันนอยกวา 7 วัน
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2. มีภาวะแทรกซอนอื่นรวมดวย เชน ภาวะวิกฤตที่
ตองยายไปรั บการรั กษาในหอผู ปวยหนั กหรื อ
ยายไปพักรักษาที่หองพิเศษ
3. ปฏิเสธการเขารวมโครงการทั้งโดยตัวผูดูแล
ผูปวยและผูปวย
ตัวแปรที่ศึกษา
ศึกษาพฤติกรรมการรวมปองกันการเกิดแผล
กดทับในผูใหการดูแลผูปวย 5 ประเด็นหลัก คือ
1) การจัดใหผูปวยไดรับการพลิกตะแคงตัว
2) การดูแลการเคลื่อนไหวรางกายโดยใช
อุปกรณชวย (กรณีผูปวยมีกาลังแขน)
3) การดูแลผิวหนังบริเวณเสี่ยงเกิดแผลกดทับ
4) การรวมดูแลการลดอาการปวดโดยไมใชยา
5) การรวมเสริมสรางพลังอานาจกับผูปวยใน
การปองกันแผลกดทับจากการนอนติดเตียง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือชุดที่ 1 โปรแกรมเสริมสรางพลัง
อานาจผานหองเรียนรูการปองกันการเกิดแผลกดทับ
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวยในการปองกันแผล
กดทับ กิจกรรมในโปรแกรมประกอบดวย
1.1) การกาหนดผูรับผิดชอบคนหาผูปวย
กลุ มเสี่ ย งและผู รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น กิ จ กรรม
ประจาวันใหกับผูดูแลผูปวยกลุมเสี่ยง
1.2) กาหนดชวงเวลาปฏิบัติกิจกรรมตาม
โปรแกรม
1.3) กาหนดแนวปฏิบัติที่ผูดูแลผูปวยกลุม
เสี่ยงตองใชปฏิบัติ
กิ จ กรรมหองเรี ย นประกอบดวยการ
สนทนารายบุคคล/การสนทนากลุมและกิจกรรม
การเรี ย นรู ขางเตี ย ง ด าเนิ น การผานหองเรี ย นรู
จ านวน 3 ครั้ ง ใชเวลาในการท ากิ จ กรรม 1
สัปดาห
เครื่องมือชุดที่ 2 แบบประเมินการดูแล
ผู ปวยเพื่ อ ปองกั น การเกิ ด แผลกดทั บ แบงการ
ประเมิ น การปฏิ บั ติ เ ปน 3 ระดั บ คื อ (0) ไมได
ปฏิบัติ (1) ไดปฏิ บัติบางครั้ ง และ (2) ไดปฏิบั ติ
ทุกครั้ง ประกอบดวย 5 ประเด็นหลักไดแก

2.1) การจัดใหผูปวยไดรับการพลิกตะแคงตัว
2.2) การดูแลการเคลื่อนไหวรางกายโดย
ใชอุปกรณชวย เชน บารโหน
2.3) การตรวจสอบผิ ว หนั ง บริ เ วณเสี่ ย ง
เกิดแผลกดทับ
2.4) การรวมดูแลการลดอาการปวดโดย
ไมใชยา
2.5) การรวมเสริ ม สรางพลั ง อ านาจกั บ
ผูปวยในการปองกันภาวะแผลกดทับจากการนอน
ติดเตียงนาน
ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานตามโปรแกรม
เสริมสรางพลังอานาจผานโปรแกรมหองเรียนรูการ
ปองกันการเกิดแผลกดทับในผูปวยออรโธปดิกสที่
ถู ก จ า กั ด ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ป ร ะ ก อ บ ด ว ย 3
องคประกอบคือ
1. ดานบุคลากรที่เกี่ยวของ ไดแก
1.1) พยาบาลผูปฏิบัติงานในเวร
เชาที่ไดรับมอบหมายเปนผูดูแลผูปวยกลุมเสี่ยงราย
ใหมทาหนาที่คัดกรองผูปวยเพื่อสงญาติผูดูแลเขา
รวมกระบวนการหองเรียนรูรวมถึงการติดตามดูแล
และเสริมพลังในการปฏิบัติของญาติผูดูแลผูปวย
1.2) พยาบาลผูไดรับมอบหมาย
เปนผูปฏิบัติงานลาดับที่ 1 ของเวรรับหนาที่เปนผู
ถายทอดบทเรี ย นการปฏิบั ติ เ พื่ อปองกัน การเกิ ด
แผลกดทั บ ในผู ปวยออรโธปดิ ก สที่ ถู ก จ ากั ด การ
เคลื่อนไหวผานรูปแบบหองเรียนรู ใชการสื่อสาร
ถายทอดทั้งการสนทนาในหองเรียนและการสาธิต
วิธีปฏิบัติ
2. แนวปฏิบัติที่ ใชเปนขอกาหนดสาหรั บ
ใหผูดูแลใชเปนคูมือประกอบดวย 5 ประเด็นหลัก
(13 ขอยอย)
3. ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ใ นโปรแกรมการ
ปองกันการเกิดแผลกดทับในผูปวยออรโธปดิกสที่
ถูกจากัดการเคลื่อนไหว สาหรับผูปฏิบัติ งานในหอ
ผูปวยใชเปนแนวปฏิบั ติ ซึ่ง Flow ขั้น ตอนการ
ดาเนินงานแสดงในแผนภาพที่ 2
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โปรแกรมเสริมสรางพลังอานาจผานหองเรียนรูการปองกันการเกิดแผลกดทับ
ในผูปวยออรโธปดิกสที่ถูกจากัดการเคลื่อนไหว
ขั้นที่ 1
ผูปวยกลุมเสี่ยงไดรับการคั--------------------------------------------------------------------------------------------day
ดกรอง
1
ทุกเวรเชา
โดยพยาบาลเจาของไข
จัดใหผูปวยพลิกตะแคงตัว 1
กระตุนการเคลื่อนไหว 2
ดูแลผิวหนังบริเวณจุดเสี่ยง 3
ผูดูแลหลักในผูปวยกลุมเสี่ยง
4 --------------------------day 1
------ดูแลการรบกวนอาการปวด
day1
ไดรับกิจกรรมผานหองเรียนรูทุกชวงบายของวัน
5รวมเสริมสรางพลังอานาจกับผูปวย
โดยพยาบาลที่ไดรับมอบเปนคนที่ ในเวร 1
สาธิตการปฏิบัติขางเตียง

ขั้นที่ 2
ผูปวยกลุมเสี่ยง
----------------------------------------------------day 2-4
ไดรับการติดตามดูแลปญหาการปฏิบัติของผูดูแลขางเตียง

ขั้นที่ 3
ประเมินผลการปฏิบัติการปองกัน
ผลการเกิดแผลกดทับ
-------------------------แผลกดทับของผูดูแล
ในผูปวยกลุมเสี่ยง

---------------------------------day 5-7

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการดาเนินงานโปรแกรมเสริมสรางพลังอานาจผานหองเรียนรูปองกันแผลกดทับ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูดูแลผูปวยที่เขารวมโปรแกรมเสริมสราง
พลั ง อ านาจผานหองเรี ย นรู ตองประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติของตนเองในเรื่องการมีสวนรวมดูแลผูปวย
ตามขอกาหนดแนวปฏิ บัติ ก ารดูแ ลผูปวยทั้ งกอน
และหลังเขารวมโปรแกรมโดยการประเมินหลังเขา
รวมโปรแกรมจะทาเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมในวันที่ 7
ของการเขารวมกิ จ กรรม โดยผู วิ จั ย จะใหผู ดู แ ล
ผูปวยรายเดิมประเมินการปฏิบัติของตนเองโดยใช

แบบประเมิ นการดู แ ลผู ปวยเพื่ อปองกั น การเกิ ด
แผลกดทับดวยขอคาถามเดิม
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนาขอมูล ที่ไดจากการประเมินการ
ปฏิบัติของผูใหการดูแลผูปวยวิเคราะหขอมูลตาม
แนวทางสถิติและนาเสนอผลงานวิจัยในภาพรวม
ไมมี ก ารเปดเผยชื่ อ ภู มิ ล าเนาอาชี พ ของกลุ ม
ตัวอยางรายบุคคล
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ผลการศึกษา
ผลของโปรแกรมเสริมสรางพลังอานาจการปองกันการเกิด แผลกดทับในผูดูแลผูปวยออรโธปดิกสที่ถูก
จากัด การเคลื่อ นไหวที่รับ การรัก ษาในหอผู ปวยออรโธปดิก สโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธ รรมราชผาน
หองเรียนรู แสดงในตารางที่ 1 –2 ดังนี้

ตารางที่ 1 การปฏิบัติของผูดูแลผูปวยในการปองกันการเกิดแผลกดทับ กอนและหลังเขารวมโปรแกรม
จาแนกการปฏิบัติตามรายดาน
รอยละการปฏิบัติของผูดูแลผูปวย
การดูแลผูปวยเพื่อปองกันแผลกดทับ
กอนเขาโปรแกรม หลังเขาโปรแกรม
1 ดานการจัดใหผูปวยไดรับการพลิกตะแคงตัว
34.8
95.93
2 ดานการดูแลผิวหนังบริเวณเสี่ยง
53.39
98.83
3 ดานการกระตุนใหผูปวยไดรับการเคลื่อนไหว
47.44
93.02
4 ดานการรวมดูแลเพื่อลดความปวด
32.56
95.35
5 ดานการรวมเสริมสรางพลังอานาจในผูปวย
46.51
100
เฉลี่ยรวมรายดาน
42.94
96.63
ตารางที่ 2 ผลการปฏิบัติรายดานจาแนกตามกิจกรรมของผูดูแลผูปวยกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม
2.1. ดานการจัดใหผูปวยไดรับการพลิกตะแคงตัว
รอยละการปฏิบัติของผูดูแลผูปวย
การพลิกตะแคงตัว
กอนเขาโปรแกรม
หลังเขาโปรแกรม
1 ใชผารองพลิกตะแคงตัว
29.91
93.02
2 ใชผารองชวยยกตัว
32.56
93.02
3 ใชอุปกรณชวยจัดทาใหนอนตะแคง
41.86
97.67
4 ปรับทานอน
34.88
100
เฉลี่ยรายดาน
34.8
95.93
2.2. ดานการกระตุนการเคลื่อนไหวโดยใชอุปกรณชวย
การกระตุนการเคลื่อนไหว
1
2

กระตุนการใชบารโหนปรับทานอน
กระตุนการใชบารโหนจัดที่นอน
เฉลี่ยรายดาน

รอยละการปฏิบัติของผูดูแลผูปวย
กอนเขาโปรแกรม หลังเขาโปรแกรม
51.16
97.67
55.81
100
53.39
98.83
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2.3. ดานการดูแลผิวหนังบริเวณที่เปนจุดเสี่ยง
การดูแลผิวหนังจุดเสี่ยง
1
2
3
4
5

ตรวจสอบผิวหนังขณะ bed bath ทุกวัน
ทาความสะอาดทุกครั้งเมื่อขับถาย
ดูแลการเคลือบผิวหนังที่เปนจุดเสี่ยง
ดูแลที่นอนใหเรียบตึง
ตรวจสอบลอนที่นอนลม
เฉลี่ยรายดาน

รอยละการปฏิบัติของผูดูแลผูปวย
กอนเขาโปรแกรม หลังเขาโปรแกรม
48.84
100
76.75
100
39.53
97.67
39.53
86.05
32.56
86.39
47.44
93.02

2.4. ดานการรวมดูแลเพื่อลดความปวด
การรวมดูแลความปวด
การรวมดูแลอาการปวดโดยไมใชยา

รอยละการปฏิบัติของผูดูแลผูปวย
กอนเขาโปรแกรม หลังเขาโปรแกรม
32.56
95.35

2.5. ดานการรวมเสริมสรางพลังอานาจในผูปวย
การชวยเสริมสรางพลังอานาจ
การรวมเสริมสรางพลังอานาจในผูปวย
วิจารณ
ผลการศึ ก ษาพบวาโปรแกรมเสริ ม สราง
พลังอานาจตอพฤติกรรมการปองกันการเกิดแผล
กดทับ ในผูดู แลผู ปวยออรโธปดิก สที่ถูกจากั ดการ
เคลื่ อ นไหวผานห องเรี ยนรู ส ามาร ถพั ฒ น า
พฤติกรรมการมีสวนรวมดูแลผูปวยเพื่อปองกันแผล
กดทั บ จากรอยละ 42.86 เพิ่ ม ขึ้ น เปนรอยละ
96.63 โดยพบวาผูดูแลผูปวยมีความรูความเขาใจ
และสามารถใหการปฏิ บั ติต อผู ปวยไดถึ ง รอยละ
100 ในดานการมีสวนรวมเสริม สรางพลังอานาจ
ใหกั บ ผู ปวยเพื่ อ ใหผู ปวยมี พ ลั ง ใจและพลั ง กาย
สามารถเคลื่อนไหวรางกายและพลิกตะแคงตัวเพื่อ
ปองกั น การเกิ ด แผลกดทั บ ได สอดคลองกั บ
กา ร ศึ ก ษ า ข อ ง ส ม คิ ด ปุ ณ ะ ศิ ริ ( 9) ที่ พ บ ว า
ความสามารถในการดู แ ลของผู ดู แ ลผู ปวยหลอด
เลือดสมองทั้ง ดานรางกายและดานจิต สังคมหลั ง

รอยละการปฏิบัติของผูดูแลผูปวย
กอนเขาโปรแกรม หลังเขาโปรแกรม
46.51
100
ไดรับการเสริมสรางพลั งอานาจสูงกวากอนไดรั บ
การเสริมสรางพลังอานาจ
นอกจากนี้ ผู ดู แ ลสามารถมี ส วนรวมดู แ ล
เรื่องการลดอาการปวดกอนที่จ ะขอใชยาแกปวด
โดยกอนเขารวมโปรแกรมปฏิ บั ติ เ พี ย งรอยละ
32.56 สวนหลั ง เขารวมโปรแกรมพบวามีก าร
ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นถึงรอยละ 95.35 การปฏิบัติราย
ดานจ าแนกตามกิ จ กรรม พบวาดานการจั ด ให
ผูปวยไดรั บ การพลิ ก ตะแคงตั ว โดยการใชผารอง
พลิกตะแคงตัวและผารองชวยในการยกเคลื่อนไหว
ตัว ผู ปวย มี การปฏิ บั ติ เพิ่ ม ขึ้ น จากรอยละ 29.91
และ 32.56 กอนเขาโปรแกรมเปนรอยละ 93.02
หลังรวมโปรแกรม การจัดทาผูปวยเปนกิจกรรมที่มี
ความจ าเปนและมี ค วามส าคั ญ อยางยิ่ ง ในการ
ปองกัน การเกิ ด แผลกดทั บ โดยเฉพาะในผูปวยที่
ตองนอนบนเตียงนานๆ(10)
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การดู แ ลดาน การเคลื่ อ นไหวโดยใช
อุปกรณชวยจัดเปนอีกหนึ่งหลักการสาคัญในการ
ดูแลผูปวยออรโธปดิกสที่ถูกจากัดการเคลื่อนไหว
เพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับ การศึกษานี้ พบวา
สามารถกระตุนการใชบารโหนปรับทานอน/จัดที่
นอนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 51.16 , 55.81 เพิ่มขึ้น
เปนเฉลี่ ย รอยละ 98.83 นอกจากนี้ก ารนอนทั บ
เปนระยะเวลานานบนที่ น อนลมจะท าใหผิ ว หนัง
บริเวณลอนของที่นอนลมเปนจุดเสี่ยงตอการเกิด
แผลกดทับได จึงตองมีก ารกระตุนใหผูปวยมีการ
เคลื่อนไหวและขยับพลิกตะแคงตัว ดานการดูแล
ผิวหนังบริเวณที่เปนจุดเสี่ยงพบเพิ่มขึ้นจากรอยละ

32.56 เปนรอยละ 86.39 ซึ่ง เปนการปฏิ บั ติ ที่ ไ ด
นอยสุ ดในรายกิ จกรรมของการใหการดูแลผูปวย
หลังเขารวม
สรุป
ดั ง นั้ น โปรแกรมเสริ ม สรางพลั ง อ านาจ
ผานหองเรีย นรู สามารถพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ
ของผูดูแลผูปวยเพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับได
โดยผูปวยกลุมเสี่ยงที่เฝาระวังจานวน 43 รายใน
ระหวางที่ทาการศึกษาไมพบรายงานการเกิดแผล
กดทับ
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ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม. ในการเฝาระวังและปองกัน
โรคโควิด 19 อาเภอภูเพียง จังหวัดนาน
วิชัย ศิริวรวัจนชัย ส.ม.
สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูเพียง
บทคัดยอ
บทนา: ทามกลางการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยและทั่วโลก อสม. อาเภอภูเพียง เปนหนึ่งใน
กาลังหลักในการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ระดับหมูบานและชุมชนอยางเขมแข็ง
และตอเนื่อง สงผลใหอาเภอภูเพียงและจังหวัดนาน ซึ่งเปน 1 ใน 9 จังหวัดที่ไมพบผูปวยโรคโควิด 19
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอานาจซึ่งทานายการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม. ในการเฝาระวังและ
ปองกันโรคโควิด 19 อาเภอภูเพียง จังหวัดนาน
วัสดุและวิธีการศึกษา: เปนการ “วิจัยเชิงสารวจ” เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลใช
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ นาเสนอดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน
ผลการศึกษา: กลุมตัวอยางไดรับปจจัยสนับสนุนระดับสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 8.46, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.035) มีความรูระดับสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 16.56, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.204) มีแรงจูงใจ
ระดับสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.89, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.155) และมีการปฏิบัติงานตามบทบาท
ระดับสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.75, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ1.194) โดยการมีตาแหนงอื่นในหมูบาน และ
ตาแหนงในกลุม อสม. มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม. อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ ความรู และแรงจูงใจ มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของ อสม. อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ปจจัยดานความรู และแรงจูงใจสามารถรวมกันพยากรณ
การปฏิ บั ติ งานตามบทบาทของ อสม. ในการเฝาระวั ง และปองกั น โรคโควิ ด 19 ไดรอยละ 21.6 อยางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ +.17119 โดยที่
ความรูเพิ่มขึ้น 1 คะแนน มีผลทาใหการปฏิบัติงานตามบทบาท อสม. เพิ่มขึ้นรอยละ 2.7 และแรงจูงใจเพิ่มขึ้น
1 หนวย มีผลทาใหการปฏิบัติงานตามบทบาท อสม. เพิ่มขึ้นรอยละ 41.1
สรุป: การสงเสริมบทบาทของ อสม. ใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ควรใหความสาคัญในการกระตุนใหเกิด
แรงจูง ใจในการปฏิบั ติงานอยูเสมอ โดยสรางการเรี ยนรูใหเกิดขึ้น อยางตอเนื่องเปนระบบรวมถึงการใหสิ่ ง
สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เพียงพอและเหมาะสมเปนพื้นฐาน
คาสาคัญ: โควิด19 อสม. เฝาระวังและปองกันโรค แรงจูงใจ
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Factors Influencing In-Role Performance of Village Health Volunteer (VHV) on
COVID-19 Surveillance and Prevention in Phuphiang District, Nan Province
Wichai Siriworawatchai, M.P.H.
Phuphiang District Public Health Office
Abstract
Background: Among COVID-19 pandemic in Thailand and throughout the world, VHV of
Phuphiang District is continuously and firmly one of major forces on COVID-19 surveillance
and prevention in village and community level. Consequently, Phuphiang District and Nan
Province is one of 9 provinces with no patient with COVID-19.
Objective: To study the factors that could predict role performance of VHV on COVID-19
surveillance and prevention in Phuphiang District, Nan Province.
Materials and Methods: This is a survey research and data were collected by using
questionnaires. Obtained data were analyzed by using Statistical Package. Data were
presented in the form of descriptive statistics and inferential statistics.
Results: The sample group obtained reinforcing factors in high level ( = 8.46, SD= 1.035)
with knowledge in high level ( = 16.56, SD= 2.204) motivation in high level ( = 2.89, SD=
0.155) and role performance in high level ( = 2.75, SD= 0.194) by holding other positions in
the village. In addition, positions in VHV group had relationship with role performance of VHV
with statistical significance at 0.01 and 0.05, respectively. Knowledge and motivation had
positive relationship with role performance of VHV with statistical significance at 0.001.
Factors on knowledge and motivation could mutually predict role performance of VHV on
COVID-19 surveillance and prevention by 21.6% with statistical significance at 0.001 and
Standard Error of Estimate of +.17119. One more score of knowledge could increase role
performance of VHV by 2.7%. One more unit of motivation could increase performance role
by 41.1%.
Conclusions: To promote role of VHV for gaining operational potential, operational
motivation should be highly emphasized by creating consecutive and systematic learning as
well as providing sufficient and appropriate operational support.
Keywords: COVID-19, Village Health Volunteer, disease surveillance and prevention,
motivation
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บทนา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโร โควิด 19
(Coronavirus Disease 2019; COVID-19) เปน
โรคติดตอระบบทางเดินหายใจอุบัติใหม เกิดจากเชื้อ
ไวรัสชื่อวา Severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) พบการระบาดครั้ง
แรกในเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชน
จีน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2562 เปนตนมา(1) ตอมา
ไดพบผูปวยและมีผูเสียชีวิตในหลายประเทศทั่วโลก
เพิ่ ม ขึ้ น อยางรวดเร็ ว องคการอนามั ย โลกจึ งได
ประกาศใหการระบาดนี้ เ ปนโรคระบาดทั่ ว
(Pandemic) ในวั นที่ 11 มีนาคม 2563 ขอมู ล
สถานการณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มีผู ติ ด
เชื้อยืนยันแลวทั่วโลก จานวนรวม 6,154,028 ราย
มีผู เสี ยชี วิ ต จ านวน 370,893 ราย (รอยละ 6.03)
และมีผูหายปวยแลว จานวน 2,734,629 ราย (รอยละ
44.44) (2)
พบผูปวยโรคโควิด 19 รายแรกในประเทศ
ไทย และเปนรายแรกที่พบนอกประเทศจีน เมื่อ13
มกราคม 2563 เปนหญิ งชาวอู ฮั่ น ที่ เ ดิ น ทางจาก
เมืองอูฮั่น ตอมาพบผู ปวยคนไทยรายแรก ในวันที่
15 มกราคม 2563 เปนหญิงไทยเดินทางกลั บจาก
เมื องอู ฮั่ น และไดพบผู ปวยคนไทยคนแรกที่ไมมี
ประวัติเดินทางไปประเทศจีน ในวันที่ 27 มกราคม
2563 เปนชายไทย อาชีพขับรถแท็กซี่ จนวันที่ 29
กุมภาพันธ 2563 มีผูเสียชีวิตโรคโควิด 19รายแรก
ในประเทศไทย เปนชายไทย อายุ 35 ป(3) ขอมูล ณ
31 พฤษภาคม 2563 ประเทศไทยมี ผู ปวยสะสม
3,081 ราย หายปวยแลว 2,965 ราย รักษาพยาบาล
อยู 59 ราย และเสียชีวิต 57 ราย โดยมีจังหวัดที่ไม
พบผู ปวยโรค โควิ ด 19 จ านวน 9 จั งหวัด ไดแก
ระนอง ตราด อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท กาแพงเพชร
พิจิตร บึงกาฬ และจังหวัดนาน(4)
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน หรือ
อสม. ในอาเภอภูเพียง จังหวัดนาน มีทั้งหมด 908
คน ปฏิ บั ติ ง านอยู ใน 7 ต าบล ครอบคลุ ม 61
หมูบานไดมีส วนรวมเปนกาลังหลั กในการปองกัน
และควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ระดับ
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หมูบาน/ชุมชน โดยการรณรงค “อสม. เคาะประตู
บานตานโควิด 19” ใหความรู ใหการตรวจคัดกรอง
ประชาชนทั่ วไปและกลุ มเสี่ ย งที่ เ ดิ น ทางมาจาก
ประเทศ เสี่ ย งสู ง และใหกักตั วที่บ านไมนอยกวา
14 วั น ตามแนวทางกรมสนั บสนุนบริ การสุ ขภาพ
กระทรวงสาธารณสุ ข (5) และหนั ง สื อ สั่ ง การของ
กระทรวงมหาดไทย ที่ใหกานั น ผูใหญบาน รวมกับ
อสม. สารวจผูที่เดินทางกลับจากเกาหลี (6) ให อสม.
เปนเลขานุ การที ม ด าเนิ น การคั ด กรอง แยกกั ก
กั ก กั น คุ ม ไวสั ง เกตในระดั บ หมู บานที่ มี ก านั น
ผูใหญบานเปนประธาน(7) และทาการคนหาและคัด
กรองผูที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง ตามมาตรการ
ปองกั น และลดความเสี่ ยงในการแพรระบาดของ
โรคโควิด 19 เขาสูหมูบาน/ชุมชน(8) ขอมูล ณ 31
พฤษภาคม 2563 มีผลการดาเนินงาน เคาะประตู
บาน จ านวน 10,405 หลั งคาเรื อน คั ดกรองและ
ติดตามเยี่ ยมผู ที่เดิ นทางกลั บจากตางประเทศ 20
ราย ผู ที่เดิ นทางกลั บจากตางจั งหวั ด 2,033 ราย
โดยพบผู สงสั ย ติ ด เชื้ อโรคโควิ ด 19 ที่ เ ขาเกณฑ
สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI)
จานวน 15 ราย โดยไมพบผูปวยดวยโรคโควิด 19(9)
จากการที่ อสม. อ าเภอภู เพี ยง ไดทุ มเท
ปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทดั ง กลาวลวนตองอาศั ย
ความรู ความเขาใจ ทักษะการปองกันโรค กาลังใจ
ความอดทน ทุ มเท เสี ย สละ และกลาปฏิ บั ติ งาน
ทามกลางความเสี่ยงตอการไดรับเชื้อโรคเชนกัน จึง
สงผลใหสถานการณการระบาดของโรคโควิ ด 19
คลี่คลายลง เปนที่ยอมรับและชื่นชมจากรัฐบาลไทย
และองคการอนามั ย โลกประจ าประเทศไทย (10)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่
มีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม. ในการ
เฝาระวังและปองกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่อาเภอภู
เพี ย ง จั งหวั ด นานเพื่ อน าผลการศึ กษาไปใชเปน
ขอมู ลพื้ นฐานและเปนแนวทางใหกับหนวยงานที่
เกี่ ย วของรวมทั้ งบุ คลากรที่ ส นใจในการน าไปใช
วางแผนดาเนินงานเฝาระวังและปองกันโรคโควิด 19
หรือโรคอุบัติใหมอื่นๆและเปนแนวทางพัฒนาการ
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ปฏิบัติงานตามของ อสม. อยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นตอไป

2.เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอานาจทานายการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของ อสม. ในการเฝาระวังและปองกัน
โรคโควิด 19

วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุน ความรู แรงจูงใจ และ
การปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม. ในการเฝา
ระวังและปองกันโรคโควิด 19
วัสดุและวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะสวนบุคคลของ อสม.
ประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพหลั ก รายได ระยะเวลาการเปน อสม. จานวนหลั งคา
เรื อนที่ รั บ ผิ ด ชอบ ต าแหนงในกลุ ม อสม. ต าแหนงอื่ น ใน
หมูบาน และการผานอบรมหลักสูตร อสม.หมอประจาบาน

ปจจั ย สนั บ สนุ น ประกอบดวย สิ่ ง ที่ อสม. ไดรั บ การ
สนั บสนุน การปฏิบั ติงานเฝาระวังและปองกัน โรคโควิด 19
ไดแก ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค ทักษะการปฏิบัติง าน
แผนงาน งบประมาณและคาตอบแทน วัสดุอุปกรณที่จาเปน
การนิเทศติดตามงาน การติดตอสื่อสารและใหคาปรึกษา
ความรูเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ประกอบดวย ขอเท็จจริงและ
ความเขาใจเรื่องโรคโควิด 19 ซึ่งไดแก สาเหตุ แหลงรังโรค
การติ ด ตอ อาการและอาการแสดงในคน การรั ก ษา การ
ปองกันและควบคุมโรค
แรงจูงใจของ อสม. ในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย สภาพ
การทางาน สวัสดิการตางๆ หรือคาตอบแทน นโยบายเเละ
การบริหารความสัมพันธของคนในหนวยงานและสภาพการ
ท างาน สวนปจจั ย จู ง ใจเปนปจจั ย เกี่ ย วกั บ งานและ
ความส าเร็ จ ของงาน ไดแก การยอมรั บ นั บ ถื อ ความ
รับผิดชอบและการพัฒนาตนเอง และความสาเร็จของงาน

การปฏิบัติงานตามบทบาทของ
อสม. ในการเฝาระวังและปองกัน
โรคโควิด 19 ประกอบดวย การ
เขารวมทีม และวางแผนการเฝา
ระวัง และปองกันโรค การเตรียม
ความพรอมกอนออกปฏิบัติงาน
การใหความรูและการประชาสัมพันธ
การคัดกรองกลุมที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
การติดตามอาการผูที่มาจากพื้นที่
เสี่ยง การายงานผลการปฏิบัติงาน
และดาเนินงานรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ปนการวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ
(Survey Research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คื อ อสม. ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นใน
อาเภอภู เ พีย ง จังหวั ด นาน ทั้งเพศชายและหญิง
ปฏิบัติงานอยูจริงในเดือน มิถุนายน 2563 จานวน
908 คน
กลุมตัวอยาง คือ อสม. ที่ขึ้นทะเบียนใน
อาเภอภู เ พีย ง จังหวั ด นาน ทั้งเพศชายและหญิง
ปฏิ บั ติ ง านอยู จริ ง ในเดื อ น มิ ถุ น ายน 2563 มี
ระยะเวลาปฏิ บั ติ ง าน อสม.มาไมนอยกวา 1 ป
ขนาดกลุมตัวอยางคานวณไดจากสูตรของ Taro
Yamane ที่ร ะดับความเชื่อมั่น 95% ไดจานวน
278 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบ
เปนระบบ (systematic sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป น
แบบสอบถามที่ ผู วิ จั ย สรางขึ้ น ประกอบดวย 5
สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของ
อสม. เกี่ย วกับ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึกษา อาชีพหลัก รายได ระยะเวลาการเปน
อสม. จานวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ ตาแหนงใน
กลุ ม อสม. ตาแหนงอื่นในหมูบาน และการผาน
อบรมหลักสูตร อสม.หมอประจาบาน จานวน 11 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจั ย สนั บ สนุ น
การปฏิบัติงาน อสม. ไดแก การไดรับความรูความ
เขาใจเกี่ ย วกั บ โรค ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน การ
วางแผนงาน งบประมาณและคาตอบแทน วั ส ดุ
อุ ป กรณที่ จ าเปน การนิ เ ทศติ ด ตามงาน การ
ติดตอสื่อสารและใหคาปรึกษา เปนตน จานวน 10
ขอ มี ค าตอบหลั ก 2 ตั ว เลื อ ก คื อ ไมไดรั บ กั บ
ไดรับ หากตอบไดรับจะมีตัวเลือกยอยใหเลือกตอบ
มีเกณฑการใหคะแนนของคาตอบหลัก ดังนี้
ไดรับ = 1 คะแนน
ไมไดรับ = 0 คะแนน
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เกณฑการแปลผลคะแนน ผู วิ จั ยไดแบง
ออกเปน 3 ระดับ ดังนี้(11)
รอยละ 80 – 100 (คะแนน 8 - 10)
หมายถึง มีปจจัยสนับสนุนระดับสูง
รอยละ 60 – 79 (คะแนน 6 - 7) หมายถึง
มีปจจัยสนับสนุนระดับปานกลาง
รอยละ < 60 (คะแนน 0 - 5) หมายถึง
มีปจจัยสนับสนุนระดับต่า
สวนที่ 3 แบบสอบถามประเมิ น ความรู
ของ อสม. เกี่ ย วกั บ โรคโควิ ด 19 ประกอบดวย
คาถามเรื่องสาเหตุของโรค แหลงรังโรค การติดตอ
อาการแสดงในคน การรั ก ษา การปองกั น และ
ควบคุมโรค จานวน 20 ขอ มีคาตอบ 2 ตัวเลือก
คือ ใช กับ ไมใช โดยขอที่ 3, 6, 8, 10, 15, 18, 19
เปนคาถามเชิงลบ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ตอบถูก = 1 คะแนน
ตอบผิด = 0 คะแนน
เกณฑการแปลผลคะแนน ผู วิ จั ยไดแบง
ออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
รอยละ 80 – 100 (คะแนน 16 – 20)
หมายถึง มีระดับความรูสูง
รอยละ 60 – 7
(คะแนน 12 – 15)
หมายถึง มีระดับความรูปานกลาง
รอยละ <60 (คะแนน0 – 11) หมายถึง
มีระดับความรูต่า
สวนที่ 4 แบบสอบถามแรงจูงใจของ อสม.
ประกอบดวยค าถามเกี่ ย วกั บ สภาพการท างาน
สวัสดิการตางๆ หรือคาตอบแทน นโยบายเเละการ
บริหารความสัมพันธของคนในหนวยงานสภาพการ
ทางาน การยอมรับ นับ ถือ ความรั บผิ ดชอบ การ
พัฒนาตนเอง และความสาเร็จของงาน มีจานวน
15 ขอ เปนแบบสอบถามใชมาตราสวนประมาณ
คาแบบ 3 สเกล คือ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
มีเกณฑการกาหนดเปนคาคะแนน ดังนี้
เห็นดวย = 3 คะแนน
ไมแนใจ = 2 คะแนน
ไมเห็นดวย= 1 คะแนน
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เกณฑการแปลผลคะแนน โดยหาคาเฉลี่ย
ของคะแนนแบบสอบถามทั้งสวน แบงออกเปน 3
ระดับ ดังนี้(12)
คะแนนเฉลี่ ย 2.34 – 3.00 หมายถึ ง
มีระดับแรงจูงใจสูง
คะแนนเฉลี่ ย 1.67 – 2.33 หมายถึ ง
มีระดับแรงจูงใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย 1.00 – 1.66 หมายถึ ง
มีระดับแรงจูงใจต่า
สวนที่ 5 แบบสอบถามการปฏิ บั ติ ง าน
ตามบทบาทของ อสม. ประกอบดวยค าถาม
เกี่ยวกับการเขารวมทีมและวางแผนการเฝาระวัง
และปองกันโรค การเตรียมความพรอมกอนออก
ปฏิบัติงาน การใหความรูและการประชาสัมพันธ
การคัดกรองกลุ มที่มาจากพื้นที่เ สี่ยง การติดตาม
อาการผู ที่ม าจากพื้ น ที่เ สี่ ย ง การรายงานผลการ
ปฏิ บั ติงาน การประสานงานและการด าเนิ นงาน
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ มีจานวน 20 ขอ เปน
แบบสอบถามใชมาตราสวนประมาณคาแบบ 3
สเกล คื อ ปฏิ บั ติ ป ระจ า ปฏิ บั ติ บ างครั้ ง ไมเคย
ปฏิ บั ติ โดยขอที่ 14, 15 เปนค าถามเชิ ง ลบ มี
เกณฑการกาหนดเปนคาคะแนน ดังนี้
ขอความเชิงบวก คือ
ปฏิบัติประจา = 3 คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง = 2 คะแนน
ไมเคยปฏิบัติ = 1 คะแนน
ขอความเชิงลบ คือ
ปฏิบัติประจา = 1 คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง = 2 คะแนน
ไมเคยปฏิบัติ = 3 คะแนน
เกณฑการแปลผลคะแนน โดยหาคาเฉลี่ย
ของคะแนนแบบสอบถามทั้งสวน แบงออกเปน 3
ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ ย 2.34 – 3.00 หมายถึ ง
ปฏิบัติตามบทบาทระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง ปฏิบัติ
ตามบทบาทระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง ปฏิบัติ
ตามบทบาทระดับต่า
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดผาน
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 3
ทานมีคาดัชนีความตรง (IOC) เทากับ 0.974 จากนั้น
ไดนาแบบสอบถามไปทดลองใชกับ อสม. ตาบลดูใต
อาเภอเมืองนาน จานวน 30 ราย หาความเชื่อมั่นใน
สวนของปจจั ย สนั บ สนุ น ความรู แรงจู งใจ และ
บทบาทของ อสม. โดยใชสูตร Cronbach’s alpha
coefficient ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.712
การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Analysis)
แจกแจงความถี่ รอยละ คานวณคาเฉลี่ ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธตัวแปรระหวาง
เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุ ด อาชี พ
หลัก ตาแหนงในกลุ ม อสม. และการมีตาแหนงอื่ น
กับระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม. โดย
ใชสถิติทดสอบ Chi – Square หาความสั มพันธ
ระหวางอายุ รายไดเฉลี่ ยตอเดื อน ระยะวลาที่เปน
อสม. จานวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ คะแนนปจจัย
สนั บ สนุ น อสม. คะแนนความรู ของ อสม. และ
คาเฉลี่ยแรงจูงใจของ อสม.กับคาเฉลี่ยการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของ อสม. โดยใชสถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson's Correlation) และ
การวิ เ คราะหปจจั ย ท านายการปฏิ บั ติ ง านตาม
บทบาทของ อสม.ในการเฝาระวังและปองกันโรคโค
วิ ด 19 โดยใชสถิ ติ วิ เคราะหการถดถอยเชิ งเสน
พหุคูณ (Multiple Linear Regression)
ผลการศึกษา
1. ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของ อสม.การวิจัย
ในครั้งนี้มี อสม. เปนกลุมตัวอยาง 278 คน พบวา มี
อายุเฉลี่ย 52.01 ป (SD= 9.125) สวนใหญเปนเพศ
หญิง รอยละ 68.71 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. รอยละ 56.83 มีสถานภาพการสมรสเปนคู
รอยละ 73.74 อาชี พหลั กเปนเกษตรกร รอยละ
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54.68 มีรายไดเฉลี่ย 5,045.94 บาทตอเดือน (SD=
2,778.26) มีระยะเวลาการเปน อสม. เฉลี่ย 13.90 ป
(SD= 9.015) มีจานวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบเฉลี่ย
10.95 หลั ง มี ต าแหนงเปนสมาชิ ก อสม.รอยละ
60.70 มีบทบาทหนาที่ในตาแหนงอื่นในหมูบาน รอย
ละ 54.68 (SD= 3.514) ยั งไมผานการอบรม
หลักสูตร อสม.หมอประจาบาน รอยละ 80.94
2. ขอมูลปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของอสม.
โดยรวมกลุมตั วอยางไดรับ ปจจัย สนับ สนุ นอยู ใน
ระดับสูง ( = 8.46, SD= 1.035) โดยไดรับความรู
เรื่ องโรคโควิด 19 จากแหลงตางๆ ทั้งในดาน
สาเหตุการติดตอ อาการของโรคในคน การรักษา
โรค การปองกันและควบคุมโรค รอยละ 100 สวน
เรื่องที่ อสม. ไดรับการสนับสนุนนอยที่สุด คือ การ
ได รั บ ค า ต อ บ แ ท น ส า ห รั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
นอกเหนือจากคาปวยการ อสม. รอยละ 13.31
3. ขอมูลความรูของ อสม. เกี่ยวกับโรคโควิด 19
โดยรวมกลุ มตั ว อยางมี ค วามรู อยู ในระดั บ สู ง
( = 16.56, SD= 2.204) โดยความรูที่ อสม.
รอยละ 100 ตอบถู ก คื อ เชื้ อ โรคโควิ ด 19
สามารถแพรเชื้อจากคนสูคนไดโดยการสั มผัสกับ
สารคัดหลั่ง ละอองเสมหะ จากการไอ จาม น้ามูก
น้าลายของผูติดเชื้อ สวนความรูที่ อสม. ตอบถูก
นอยที่สุด คือ ผู ติดเชื้อโรคโควิด 19 มีอาการปวย
ระบบทางเดินหายใจและปอดอักเสบรุนแรงทุกคน
รอยละ 29.86
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4. ขอมูลแรงจูงใจของ อสม. ในการเฝาระวังและ
ปองกั น โรคโควิด 19 โดยรวมกลุมตั ว อยางมี
แรงจูงใจอยูในระดับสูง ( = 2.89, SD= 0.155)
โดยอสม.มีความภาคภูมิใจและมีเกีย รติ ที่ไดรวม
ปฏิบัติงานและถือเปนหนาที่หนึ่งที่สาคัญของอสม.
ในการเฝาระวังและปองกันโรคโควิด 19 มีคาเฉลี่ย
สูงสุ ด เทากับ 2.99 โดย อสม.มีความพอใจใน
คาตอบแทนและสวัสดิการที่ไดรับ มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดเทากับ 2.71
5. ขอมูลการปฏิบัติ งานตามบทบาทของ อสม.
ในการเฝาระวังและปองกันโรคโควิด 19 โดยรวม
กลุ มตั ว อยางมีก ารปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทอยู ใน
ระดับสูง ( = 2.75, SD= 0.194) โดยมีการ
ปฏิ บั ติ เรื่ อง เมื่ ออ อก จา ก บา นแล ะ ขณ ะ ที่
ปฏิ บั ติ ง านอยู ทานสวมหนากากอนามั ย หรื อ
หนากากผาตลอดเวลามากที่สุด มีคาเฉลี่ ยเทากับ
2.97 สวนในเรื่อง เมื่อพบวากลุมเปาหมายที่กักตัว
มีไข ไอ จาม มีน้ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ทาน
จะเปนคนพาไปพบเจาหนาที่สาธารณสุขทันที มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 1.67
6. ปจจัยที่มีความสัมพันธและปจจัยทานายการ
ปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทของ อสม. ในการเฝา
ระวังและปองกันโรคโควิด 19
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพัน ธระหวางเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก ตาแหนงใน
กลุม อสม. การมีตาแหนงอื่นในหมูบาน และการผานอบรม อสม.หมอประจาบาน กับระดับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของ อสม. ในการเฝาระวังและปองกันโรคโควิด 19 (n= 278)

ปจจัย

ระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม.
ปานกลาง
สูง
รวม

Chi Sq. df (P-value)

เพศ
ชาย
11(12.64)
76(87.36)
87 (100.00) 1.241 1
.265
หญิง
16(8.38) 175(91.62) 191(100.00)
สถานภาพสมรส
โสด
5(13.51)
32(86.49)
37(100.00)
1.1319 2
.517
คู
20(9.76) 185(90.24) 205(100.00)
หมาย/หยา/แยกกันอยู
2(5.56)
34(94.44)
36(100.00)
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
9(14.29)
54(85.71)
63(100.00)
1.957 2
.376
มัธยมศึกษา/ปวช.
13(8.23) 145(91.77) 158(100.00)
อนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไป
5(8.77)
52(91.23)
57(100.00)
อาชีพหลัก
เกษตรกร
11(7.24) 141(92.76) 152(100.00)
2.563 3
.464
รับจาง
10(13.70)
63(86.30)
73(100.00)
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/อื่นๆ
4(10.53)
30(89.47)
34(100.00)
ตาแหนงในกลุม อสม.
ประธาน อสม./รองประธาน
5(6.02)
78(93.98)
83(100.00)
6.190 2
.045*
เลขานุการ/เหรัญญิก
0(0.00) 26(100.00)
26(100.00)
สมาชิก อสม.
22(13.02) 147(86.98) 169(100.00)
การมีตาแหนงอื่นในหมูบาน
ไมมี
19(15.08) 107(84.92) 126(100.00) 7.570 1
.006**
มี
8(5.26) 144(94.74) 152(100.00)
ผานอบรม อสมหมอประจาบาน.
ไมผานการอบรม
22(9.78) 203(90.22) 225(100.00) 0.006 1
.939
ผานการอบรม
5(9.43)
48(90.57)
53(100.00)
* p < .05 และ **p < .01
จากตารางที่ 1 พบวา ตาแหนงในกลุม อสม. มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม.
อยางมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และการมี ต าแหนงอื่ น ในหมู บาน มี ค วามสั ม พั น ธกับ ระดั บ การ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม. อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางอายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะวลาที่เปน อสม. จานวน
หลังคาเรือนที่รับผิดชอบ คะแนนปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. คะแนนความรูของ อสม. และ
คาเฉลี่ยแรงจูงใจของ อสม. กับ คาเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม. ในการเฝาระวังและปองกันโรค
โควิด 19 (n= 278)
ตัวแปร

คาสหสัมพันธ (r)

P-value

อายุ
-.056
.348
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
-.013
.825
ระยะวลาที่เปน อสม.
.102
.091
จานวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ
.012
.837
คะแนนปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.
.098
.102
คะแนนความรูของ อสม.
.342
. 000*
คาเฉลี่ยแรงจูงใจของ อสม.
.351
.000*
*p < .001
จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนความรูของ อสม. เกี่ยวกับโรคโควิด 19 และ คาเฉลี่ยแรงจูงใจของ
อสม. มี ความสัมพันธทางบวกกับคาเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม. ในการเฝาระวังและปองกันโรค
โควิด 19 อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.001
ตารางที่ 3 แสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ (b, β) ผลการทดสอบคา t คาคงที่ และคา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEest) ของสมการพยากรณกับคาเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม.
ในการเฝาระวังและปองกันโรคโควิด 19
ตัวแปร
คะแนนความรูของ อสม.
คาเฉลี่ยแรงจูงใจของ อสม.

β
b
t
.027
.306
5.692
.411
.317
5.981
คาคงที่ 1.116; SEest=+.17229
R = .465 ; R2 = .216 ; F = 37.837 ; p-value <.001

จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนความรูของ อสม.
และคาเฉลี่ยแรงจูงใจของ อสม. สามารถรวมกัน
พยากรณคาเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
อสม. ในการเฝาระวังและปองกันโรคโควิด 19 ได
รอยละ21.6 อยางมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ระดั บ
0.001 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ เทากับ ±.17119 โดยความรูของ อสม.
เพิ่ ม ขึ้ น 1
คะแนน มี ผ ลท าใหคาเฉลี่ ย การ

p-value
<.001
<.001

ปฏิบั ติงานตามบทบาท อสม. เพิ่มขึ้น รอยละ 2.7
และคาเฉลี่ยแรงจูงใจของ อสม.เพิ่มขึ้น 1 หนวย มีผล
ท าใหคาเฉลี่ ย การปฏิ บั ติ งานตามบทบาท อสม.
เพิ่มขึ้นรอยละ 41.1 สามารถเขียนสมการพยากรณ
ในรูปคะแนนดิบได ดังนี้
การปฏิ บั ติ งานตามบทบาทของ อสม.=
1.116 + .027 (คว า ม รู ข อ ง อส ม . ) + . 411
(แรงจูงใจของ อสม.)
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วิจารณ
ปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน อสม. อยู
ในระดับสูง โดยไดรับการสนับสนุนอยางดีในดาน
ความรู วั ส ดุ อุ ป กรณ และค าปรึ ก ษาในเรื่ อ งที่
จาเปนตอการปฏิบัติงาน สอดคลองกับการศึกษา
ของชมพูนุช สุภาพวานิช และคณะ (13) ศึกษาเรื่อง
ปจจั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธตอการปฏิ บั ติ ง านของ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ขประจ าหมู บาน จั ง หวั ด
นราธิ ว าส พบวา อสม.ไดรั บ สิ่ ง สนั บ สนุ น อยู ใน
ระดับดีปจจัยดานความรูของ อสม. อยูในระดับสูง
เนื่ อ งจากโรคโควิ ด 19 เปนโรคอุ บั ติ ใ หม ทาง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบลและโรงพยาบาล
ที่เ ปนพี่เ ลี่ ยงของ อสม. มีการใหความรู ที่ถูกตอง
ชั ด เจนแก อสม. กอนที่ จ ะออกปฏิ บั ติ ง าน
สอดคลองกับการศึกษาของธั ญญาสิริ ธันยสวัส ดิ์
และคณะ(14) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การปฏิ บั ติ ง านตามบ ทบาทของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ข ประจ าหมู บานในการด าเนิ น งาน
หมูบานจัดการสุขภาพ อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบ ลราชธานี พบวา อสม. มีความรู เกี่ยวกับการ
ด าเนิ น งานอยู ในระดั บ มากที่ สุ ด ปจจั ย ดาน
แรงจู ง ใจของ อสม. อยู ในระดั บ สู ง ซึ่ ง อสม. มี
ความรู สึ ก ภาคภู มิ ใ จและมี เ กี ย รติ ที่ ไ ดรว ม
ปฏิ บั ติ ง าน และถื อ เปนหนาที่ ห นึ่ ง ที่ ส าคั ญ ของ
อสม. อี ก ทั้ง ยั ง ไดรั บ การยอมรั บ และชื่ น ชมจาก
สั ง คมอี ก ดวย สอดคลองกั บ การศึ ก ษาของจรู ญ
ลักษณ ปองเจริญ และยุคนธ เมืองชาง (15) ศึกษา
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ข ประจ าหมู บาน จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
พบวา กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
ระดั บ มาก และปจจั ย ดานการปฏิ บั ติ ง านตาม
บทบาทของ อสม. อยู ในระดั บ สู ง เปนผลตอ
เนื่องมาจาก อสม. มีแรงจูงใจอยางสูง มีความรูเปน
ฐาน และมีสิ่ งสนั บสนุ นที่เ พียงพอ จึงมุงมั่น ตั้งใจ
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่ สอดคลองกับการศึกษาของ
ปรางค จักรไชย และคณะ (16) ศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอการปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ประจ าหมู บาน (อสม.) ในที ม หมอครอบครั ว

จังหวัดปทุมธานี พบวา อสม. ในทีมหมอครอบครัว
มีการปฏิบัติงานภาพรวมอยูในระดับสูง ถือวาเปน
เปนไปตามสมมติฐานทุกดาน
ปจจั ย คุ ณลั กษณะสวนบุ คคลของ อสม.
โดยการมีตาแหนงอื่นในหมูบาน มีความสัมพันธกับ
ระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม. ซึ่งคน
ที่เ ปน อสม. เปนผู ที่ท างานดานจิ ต อาสามาเปน
เวลานาน จึ ง มัก ไดรั บ ความไววางใจคัด เลื อ กให
ปฏิบัติงานหรือดารงตาแหนงสาคัญในหมูบานดวย
สอดคลองกับการศึกษาของณัฐพงษ เฮียงกุล และ
ยุ ท ธนา แยบคาย (17) ศึ ก ษาปจจั ย ท านายการ
ปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ประจาหมูบานเขตเมือง จังหวัดสุโขทัย พบวา การ
มีต าแหนงอื่น ในชุ มชน ไดแก ประธานกรรมการ
ชุ ม ชนมี ก ารปฏิ บั ติ ง านไดดี ก วาไมเปนประธาน
กรรมการชุ ม ชน และต าแหนงในกลุ ม อสม. มี
ความสัมพันธกับระดับการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของอสม. โดยพบวา อสม. ที่ มี ต าแหนงเปน
เลขานุ ก ารหรื อ เหรั ญ ญิ ก มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตาม
บทบาทของ อสม. รอยละ 100 ซึ่งสวนใหญผู ที่
อ ยู ใ น ต า แ ห น ง นี้ จ ะ ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี ก า ร
ประสานงานไดดี ในสวนของคะแนนความรูของ
อสม. มีความสั มพัน ธทางบวกกับ การปฏิ บั ติ งาน
ตามบทบาทของ อสม. สอดคลองกับ การศึก ษา
ของธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ และคณะ (14) ศึกษาเรื่อง
ปจจั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธกั บ การปฏิ บั ติ ง านตาม
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน
ในการดาเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ อาเภอวา
รินชาราบ จั งหวัดอุบลราชธานี พบวาปจจัยดาน
ความรูในการดาเนินงานการจัดการหมูบานสุขภาพ
มี ค วามสั ม พั น ธทางบวกกั บ การปฏิ บั ติ ง านตาม
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมูบาน
และคาเฉลี่ ยแรงจู งใจของ อสม. มีความสั มพันธ
ทางบวกกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม.
สอดคลองกับการศึกษาของปรางค จักรไชย และ
คณะ(16) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน (อสม.) ใน
ทีมหมอครอบครัว จังหวัดปทุมธานี พบวาปจจั ย
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวก
กับการปฏิบัติงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว
สวนปจจัย ดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระยะเวลาเปน อสม. จ านวนหลั ง คาเรื อ น
รับผิดชอบ การผานอบรม อสม.หมอประจาบาน
และปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ไมมี
ความสั ม พั น ธกับการปฏิบั ติ ง านตามบทบาทของ
อสม. ในการเฝาระวังและปองกันโรคโควิด 19 ถือ
วาเปนเปนไปตามสมมติ ฐ านบางสวน คะแนน
ความรู และคาเฉลี่ ย แรงจู ง ใจของ อสม.มี
ความสามารถพยากรณคาเฉลี่ยการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของ อสม. ในการเฝาระวังและปองกันโรค
โควิด 19 สอดคลองกับการศึกษาของวันชัย สีหะ
วงษ และวุฒิ ชัย ศรีโ ชค (18) ศึก ษาการปฏิบัติ งาน
ตามบทบาทของอาสาสมัครไขหวัด นกในการเฝา
ระวั ง ปองกั น ควบคุ ม โรคไขหวั ด นก เขตตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 11 และ 14 พบวา
ความรู ความเชื่ออานาจในตน และแรงจูงใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านสามารถรวมกัน พยากรณบทบาทการ
ปองกั น ไขหวั ด นกของอาสาสมั ค รสาธารณสุข ได
รอยละ 47.00
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สรุป
แรงจู ง ใจของ อสม. มี ผ ลตอการการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม. มากที่สุด ดังนั้น
การสงเสริมพัฒนาบทบาทของ อสม. ใหมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานนั้น จะตองใหความสาคัญกับการ
กระตุนให อสม. เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู
เสมอสรางการเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องเปน
ระบบ และใหสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เพียงพอ
และเหมาะสมเปนพื้นฐาน บทบาทตาแหนงในกลุม
อสม. และการมีตาแหนงอื่นในหมูบานเปนปจจัยที่
มี ค วามสั ม พั น ธกั บ การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาท
อสม. จึงควรมีการสับเปลี่ยนตาแหนงสมาชิก อสม.
ไปท าหนาที่ เ ลขานุ ก ารหรื อ เหรั ญ ญิ ก เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพใหแก อสม. อีกทั้งสงเสริมให อสม. ที่ มี
บทบาทหรื อ ต าแหนงอื่ น ในหมู บานอี ก ใหยั ง คง
ปฏิบัติงานในตาแหนง อสม. ควบคูตอไปดวย
ขอเสนอแนะ
ในการศึ ก ษาครั้ ง ตอไปควรมี ก ารศึ ก ษา
เกี่ยวกับแรงจูงใจของ อสม. เพื่อใหไดผลการศึกษา
มาใชพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานตอไป
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การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลเพื่อปองกันการพลัดตกหกลมของผูปวย
ที่รับรักษาในโรงพยาบาล
เยาวเรศ กานมะลิ คด. พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุมงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ
บทคัดยอ
บทนา: การพลัดตกหกลมของผูปวยที่รับรักษาในโรงพยาบาล เปน 1 ใน 5 ของอุบัติการณจากหลายสาเหตุ
รวมกั น ภายหลั ง พลั ด ตกหกลมพบการบาดเจ็ บ ทุ ก ระดับ ความรุ น แรงจาเปนตองหาวิ ธี ก ารปองกั น อยางมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาสถานการณปญหาการพลัดตกหกลมของผูปวยที่รับรักษาในโรงพยาบาล พัฒนา
รู ป แบบบริ ก ารพยาบาลเพื่ อ ปองกั นการพลั ด ตกหกลม น ารู ป แบบไปใชจริ ง ศึ ก ษาผลลั พ ธ และประเมิ น
ประสิทธิภาพของรูปแบบ
วัสดุและวิธีการศึกษา: ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ คือ 1) วิเคราะหสถานการณปญหา2) พัฒนา
รูปแบบบริการพยาบาล 3) นารูปแบบไปใชจริงและศึกษาผลลัพธ และ 4) ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ
เครื่องมือที่ใชคือ แบบบันทึกการพลัดตกหกลม แบบประเมินรายการปฏิบัติ แบบประเมินความพึงพอใจ และ
แบบประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา: สถานการณพลัดตกหกลมมีแนวโนมสูงขึ้น รูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยการประเมินความ
เสี่ยงวิธีปฏิบัติเพื่อปองกันการพลัดตกหกลม นวัตกรรมและการนิเทศทางการพยาบาลผลลัพธคือ จานวนผูปวย
พลัดตกหกลมลดลง, ไมพบพลัดตกหกลมซ้า,การปฏิบัติตามรายการ รอยละ 92.50, คาเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.42, S.D.= 0.75) คาเฉลี่ยคะแนนประสิทธิภาพของรูปแบบโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( = 4.45, S.D.= 0.73)
สรุป: รูปแบบการปองกันการพลัดตกหกลมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย การประเมินความเสี่ยง การ
ปฏิบัติเพื่อปองกันการพลัดตกหกลมตามระดับความเสี่ยง นวัตกรรม และการนิเทศทางการพยาบาล สามารถ
ชวยลดอุบัติการณพลัดตกหกลม ผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ
คาสาคัญ: พลัดตกหกลม ผูปวยที่รับรักษาในโรงพยาบาล
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The Development of Nursing Services Model to Prevent Falls in Hospitalized Patients
Yaowaret Kanmali Ed.D.
Professional Registered Nurse, Research and Nursing
Development Department, Kalasin Hospital
Abstract
Background: Falls of hospitalized patients, one of the top five accidents, is an adverse event
caused by many factors. After falling, It has been often found that injuries occur in every
severe levels which is extremely necessary to find a way to prevent the occurrence of this
incident effectively.
Objectives: To study the situation of problems and fall prevention of hospitalized patients,
develop a nursing services model and examine its outcomes in order to prevent falls, and
evaluate the effectiveness of the developed nursing services model.
Material and Method: This study using research and development approaches, divided into
4 phases: 1) situational analysis; 2) development of a nursing services model;
3) implementation and identification of its outcomes; and 4) evaluation of the effectiveness.
Research instruments were the fall incident recording form, the assessment form of nursing
practice, the satisfaction and the effectiveness evaluation form. Data were analyzed using
descriptive statistics and content analysis.
Result: The situation of falling in hospitalized patients tend to be increasing. The developed
nursing services model consists: assessing risk of falls in hospitalized patients, initiating of the
nursing practices, nursing innovation, and providing practical nursing supervision. The result:
decreasing number and no repeated of falling in hospitalized patients. The percentage of
nursing practice is 92.5. The overall score in average of satisfaction is at a high level ( = 4.20,
S.D.= 0.73). The overall score in average of effectiveness is at a high level ( = 4.20, S.D.= 0.73)
Conclusion: Effective prevention model of falls consists: assessing risk of falls in hospitalized
patients, initiating of the nursing practices follow fall risk level, nursing innovation, and
providing practical nursing supervisioncan reduce the incidence of falling. The customer is
satisfied.
Key words: fall, hospitalized patients
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บทนา
องคการอนามั ย โลก ก าหนดใหความ
ปลอดภัยของผูปวย (Patient safety) เปนหลั ก
พื้นฐานสาคัญในระบบบริการสุขภาพ (1) เนื่องจาก
ความไมปลอดภัยที่เกิดขึ้นนามาซึ่งความเจ็บปวด
และทุกขทรมานของผู ปวย ครอบครั วและผู ดูแล
สรางความสู ญเสี ย ทางเศรษฐกิจ เกิด ปญหาการ
ฟองรองตามมา (2) จากการประชุ ม สุ ด ยอดดาน
ความปลอดภัยของผูปวย ณ กรุงลอนดอน สหราช
อาณาจักร ไดกาหนดใหวันที่ 17 กันยายนของทุก
ป เปนวั น แหงความปลอดภั ย ของผู ปวยโลก
(Global Day of Patient Safety) (3) และเปนวัน
แหงความปลอดภั ย ของผู ปวยและบุ ค ลากร
สาธารณสุขของประเทศไทย (Thailand Patient
and Personnel Safety) (4) ยิ่งย้าใหเห็นชัดเจนวา
คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของผู ปวยเปน
เปาหมายสาคัญในระบบบริการสุขภาพ
คว ามปล อดภั ยของผู ปว ย ( Patient
safety) หมายถึง การปราศจากอันตรายอันเปนผล
มาจากการดูแลรักษาโดยมิไดคาดหมายมากอน (5)
การพลั ดตกหกลมของผู ปวยเปนเหตุการณไมพึง
ประสงคโดยพบเปน 1 ใน 5 ของอุบัติเหตุที่เกิดกับ
ผูปวย(6) จะเห็นไดจากทุกๆ ประเทศกาหนดการ
พลัดตกหกลมในโรงพยาบาล (Hospitalized fall)
เปนตัวชี้วัดคุณภาพทางการพยาบาล (7,8) และถือ
วาการลดความเสี่ยงของผูปวยตอการพลัดตกหก
ลมเปนเปาหมายหนึ่งในความปลอดภัยผูปวยระดับ
สากล (Internal patient safety goal: IPSG) (9)
เชนเดียวกับประเทศไทยที่กาหนดการปองกันการ
พลั ด ตกหกลม เปนสวนหนึ่ งของการด าเนิ น การ
เพื่ อ ความปลอดภั ย ของผู ปวยและบุ ค ลากร
พยาบาล (2P Safety) (10)
ปจ จั ย ส า เหตุ ก า รพ ลั ดตก หก ล ม ใ น
โรงพยาบาลมี ห ลายปจจั ย รวมกั น โดยจ าแนก
ออกเปน 2 ดาน ไดแก ปจจัยภายในรางกาย เชน
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ โรคเรื้อรัง ทาทางการ
เดิ น การทรงตั ว การรั บ รู สายตา และยาที่ไดรั บ
เปนสาเหตุการพลัดตกหกลมถึงรอยละ 78(11) สวน

ปจจั ย ภายนอกซึ่ ง สวนใหญปองกั น ได ไดแก
สิ่งแวดลอมที่เปนอันตราย (12) เปนสาเหตุของการ
พลัดตกหกลมรอยละ 14(5)
ภายหลั ง พลั ด ตกหกลมพบการบาดเจ็ บ
มากกวารอยละ 30 ตั้งแตบาดเจ็บเล็กนอย เชน
เนื้ อ เยื่ อ ฉี ก ขาดจนถึ ง การบาดเจ็ บ รุ น แรงเชน
กระดูกหัก บาดเจ็บที่ศีรษะ และเสียชีวิต ซึ่งพบถึง
รอยละ 10-15(13) อีกทั้งการพลัดตกหกลมยังเปน
เหตุใหการเคลื่อนไหวลดลง สูญเสียความสามารถ
ในการชวยเหลื อตั ว เองตองการการดู แ ลมากขึ้ น
เกิดภาวะพึ่งพิง เกิดปญหาดานจิตใจมีภาวะเครียด
ซึมเศรา ขาดความเชื่ อมั่น ในตั วเอง บางรายเกิด
ภาวะกลั ว การพลั ด ตกหกลมซ้ า (Post
fall
syndrome) ทาให คุณภาพชีวิตลดลง และไมวา
การพลัดตกหกลมจะมีความรุนแรงมากหรือนอย
ยอมสงผลตอคาใชจายทั้งของครอบครัวและของ
สถานบริการทั้งสิ้น (13) นอกจากนี้ การพลั ดตกหก
ลม ยังทาใหบุคลากรผูดูแลรูสึกผิด และอาจนาไปสู
การฟองรองด าเนิ น คดี จ ากครอบครั ว ของผู ปวย
ตามมา(14)
การศึกษาเกี่ยวกับการปองกันการพลัดตก
หกลมในประเทศไทยสวนใหญเปนการปองกันการ
พลัดตกหกลมในกลุมผูสูงอายุโดยเฉพาะในชุมชน
หรื อ ศึก ษาปจจั ย ที่สั มพั นธกั บ การพลั ด ตกหกลม
และการประเมินภาวะเสี่ยง เพื่อเปนพื้นฐานในการ
ปองกันการพลัด ตกหกลม ในขณะที่โรงพยาบาล
กาฬสิ น ธุ พบอุ บั ติ ก ารณการพลั ด ตกหกลมของ
ผู ปวยที่ เ ขารั บ การรั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาล
ปงบประมาณ 2559, 2560 และ 2561 จานวน 6,
7 และ9 ราย ตามลาดั บ แมจะไดด าเนิ นการ
วิเคราะหเพื่อหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา (Root
cause analysis) วางมาตรการปองกั น และ
ติดตามนิเทศทางการพยาบาลแลวก็ตาม ผูวิจัยจึง
สนใจที่ จ ะพั ฒ นารู ป แบบบริ ก ารพยาบาลเพื่ อ
ปองกันการพลัดตกหกลมของผูปวยที่รับการรักษา
ในโรงพยาบาลโดยมี เ ปาหมายเพื่ อประโยชนตอ
การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในการปองกัน
และพลัดตกหกลมตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสถานการณ ปญหา และแนวทางการ
ดูแลเพื่อปองกันการพลัดตกหกลมของผู ปวยที่รับ
รักษาในโรงพยาบาล
2. เพื่อพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลเพื่อปองกัน
การพลั ด ตกหกลมของผู ปว ยที่ รั บ รั ก ษาใน
โรงพยาบาล
3. เพื่อนารูปแบบบริการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นไปใช
จริง และศึกษาผลลัพธที่เกิดขึ้น
4. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบบริการ
พยาบาลที่พัฒนาขึ้น
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วัสดุและวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ใชแนวคิ ด การพั ฒ นารู ป แบบบริ ก าร
พยาบาลตามทฤษฎี โ ดมิ โ นของการเกิด อุ บั ติ เ หตุ
(Domino Theory) (15) รวมกับแนวคิดการสงเสริม
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง ซึ่ ง เปนสวนหนึ่ ง ของ
ทฤษฎี การดู แลตนเอง (16) และแนวคิ ดการพัฒ นา
คุณภาพอยางตอเนื่ องโดยใช Deming cycle
ไดแก Plan, Do, Check, Act(17) ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1กรอบแนวคิดการวิจัย
ทฤษฎีโดมิโนของการเกิด
อุบตั ิเหตุ
(Domino Theory)

Heinrich, H.W.,
Peterson D. &Roon N.
(1980).

กระบวนการพัฒนารู ปแบบ
บริ การพยาบาลเพือป้ องกันการ
พลัดตกหกล้มของผูป้ ่ วยทีรับ
รักษาในโรงพยาบาล

ผลลัพธ์จากการใช้รูปแบบบริ การพยาบาล
1. จานวนครังของการพลัดตกหกล้ม

2. จานวนผูป้ ่ วยทีพลัดตกหกล้ม
3. อัตราการพลัดตกหกล้มทีก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ
4.การปฏิบตั ิตามรายการปฏิบตั ิ

5. ความพึงพอใจต่อการบริ การพยาบาลเพือ
แนวคิดการส่ งเสริ ม
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ตามทฤษฎีการดูแลตนเอง
ของโอเร็ ม
(Orem, Taylor and

Renpenning, 2001)

ขอบเขตการวิจัย
1) ขอบเขตดานเนื้อหา กาหนดกิจกรรมตางๆ
ของรูปแบบบริการทางการพยาบาลตามทฤษฎีโดมิโน
ของการเกิดอุบัติเหตุ (Domino Theory) (15) รวมกับ
แนวคิ ดการสงเสริ มพฤติ กรรมการดู แลตนเอง ตาม
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม(16)
2) ขอบเขตดานพื้นที่ นารูปแบบที่พัฒนา
ขึ้นไปใชจริงใน 10 หอผูปวย

ป้ องกันการพลัดตกหกล้ม

ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบบริ การ พัฒนาตาม
แนวคิดของ The Joint Committee on

Standards for Educational Evaluation
(1994)

3) ขอบเขตดานเวลา ดาเนินการตั้งแต
เดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 11 เดือน
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ดาเนินการโดยใชกระบวนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development)
แบงเปน 4 ระยะ ดังนี้
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ระยะที่ 1ศึกษาสถานการณ ปญหา และแนวทาง
การดูแลเพื่อปองกันการพลัดตกหกลมของผูปวย
ที่รับรักษาในโรงพยาบาล (วันที่ 1 มีนาคม-31
มีนาคม 2562)
กลุมเปาหมายแบงเปน 2 กลุม คือ 1)
กลุ ม พ ย า บ า ล วิ ช า ชี พ เ ลื อ ก แ บ บ เ จ า ะ จ ง
(Purposive sampling)จากหัวหนาหอผูปวยและ
ผูชวยหัวหนาหอผูปวย โรงพยาบาลกาฬสินธุ อยาง
ละ 25 คนและ 2) อาจารยพยาบาลจานวน 3 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชในการวิ จั ย ไดแก แนว
คาถามสาหรับการสนทนากลุม (Guideline for
focus group discussion) และแบบสัมภาษณเชิง
ลึก (In-depth question)
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 3 ขั้นตอน
ประกอบดวย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสถานการณการพลัด
ตกหกลมของผู ปวยที่ รั บ รั ก ษาในโรงพยาบาล
กาฬสินธุปงบประมาณ 2559-2561 และทบทวน
หลักฐาน/งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 2 คนหาปญหาการดูแลเพื่อ
ปองกันการพลัดตกหกลมโดยการสนทนากลุมกับ
หั ว หนาหอผู ปวยและผู ชวยหั ว หนาหอผู ปวย
โรงพยาบาลกาฬสิ น ธุ และสั ม ภาษณเชิ ง ลึ ก กั บ
อาจารยพยาบาล
ขั้นตอนที่ 3 บูรณาการผลที่ไดจากขั้นตอน
ที่ 1-2 เพื่อใหไดสาระสาคัญสาหรับพัฒ นาราง
รูปแบบบริการพยาบาลเพื่อปองกันการพลัดตกหก
ลมของผูปวยที่รับรักษาในโรงพยาบาลในระยะที่ 2
การวิ เ คราะหขอมู ล ขอมู ล ที่ ไ ดน ามา
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และจัดกลุม
(Categorized)

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบบริการพยาบาลเพื่อ
ปองกันการพลัดตกหกลมของผูปวยที่รับรักษาใน
โรงพยาบาล (วันที่ 1 เมษายน-31 กรกฎาคม 2562)
กลุ มเปาหมาย แบงเปน 4 กลุ ม คื อ 1)
กลุ ม พ ย า บ า ล วิ ช า ชี พ เ ลื อ ก แ บ บ เ จ า ะ จ ง
(Purposive sampling) จากหัวหนาหอผูปวยและ
ผูชวยหัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลกาฬสินธุ อยาง
ละ25 คน และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติ หนาที่
บริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน จานวน 20 คน
ส าหรั บ ประชุ มระดมคว ามคิ ด เพื่ อ ก าหนด
องคประกอบและกิจกรรมของรางรูปแบบบริการ
พยาบาล 2)ผูเชี่ยวชาญ จานวน 5 คน สาหรับ
ตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสมของ
รางรู ปแบบ และตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ 3)
ผูปวยในแผนกออรโธปดิกส จ านวน 222 คน
สาหรับทดลองใชในกลุมเปาหมายขนาดเล็ก และ
ผูปวยในแผนกศัลยกรรมจานวน 316 คน สาหรับ
กลุมเปาหมายขนาดใหญ โดยสุมอยางงาย(Simple
random sampling)และ 4)พยาบาลวิ ช าชี พ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จาก
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหนาที่เจาของไขในแผนก
ออรโธปดิกส จานวน 20 คน และแผนกศัลยกรรม
จานวน 70 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกราง
รูปแบบบริการพยาบาลเพื่อปองกันการพลัดตกหก
ลมและแบบประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคลองของรางรูปแบบบริการพยาบาล
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 1)
คาเฉลี่ยความเหมาะสมของรางรูปแบบในภาพรวม
เทากั บ 4.96 และคาดั ช นี ค วามสอดคลองของ
องคประกอบรางรู ป แบบมี ค าเทากั บ 1.002)
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา (Validity) จาก
การประเมินความสอดคลองระหวางขอคาถามกับ
นิยามของประเด็นที่ตองการวัดของแบบบันทึกการ
พลัดตกหกลม, แบบประเมินรายการปฏิบัติ แบบ
ประเมิน ความพึ ง พอใจตอการบริ ก าร และแบบ
ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบบริการพยาบาล
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โดยคานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of
Congruency: IOC) มีคาเทากับ 0.90, 0.90,0.85
และ 0.85 ตามลาดับและ 3. ตรวจสอบความ
เชื่ อ มั่ น (reliability) ของเครื่ อ งมื อ ที่ โ ดยหาคา
ความเชื่อมั่นระหวางผูวิจัยกับพยาบาลผูเชี่ยวชาญ
(inter-rater reliability) ของแบบประเมินรายการ
ปฏิบัติไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.87 และหาคา
อ านาจจ าแนกรายขอโดยวิ ธี ห าคาสหสั ม พั น ธ
ระหวางคะแนนรายขอและคะแนนรวม (Item
Total Correction) ของแบบประเมินความพึง
พ อ ใ จ ต อ ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบโดยใชเกณฑความมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาตั้งแต 0.3060.770 และ 0.455-0.860 (r ≥ 0.306) ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑทุกขอ
วิ ธี เ ก็ บ รวบรวมขอมู ล เปนการพั ฒ นา
รูปแบบบริการพยาบาลโดยใชสาระสาคัญที่ไดจาก
ขั้นตอนที่ 1 รวมกับ Deming cycle ตามวงรอบ
ดังนี้
วงรอบที่ 1 พัฒ นารู ป แบบบริ ก าร ทดลองใชใน
กลุมเปาหมายขนาดเล็กมีขนั้ ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมหัวหนาหอผูปวย เพื่อ
ระดมความคิดกาหนดองคประกอบของรางรูปแบบ
ขั้ น ตอนที่ 2 ประชุ ม ผู ชวยหั ว หนาหอ
ผูปวย และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนาที่บริหาร
ความเสี่ยงระดับหนวยงาน เพื่อระดมความคิดใน
กิ จ กรรมที่ ส อดคลองกั บ องคประกอบของราง
รูปแบบจากขั้นตอนที่ 1
ขั้น ตอนที่ 3รางรู ป แบบบริ การพยาบาล
เพื่อปองกันการพลัดตกหกลม
ขั้น ตอนที่ 4 น ารู ป แบบที่พัฒ นาขึ้ น และ
เครื่ อ งมื อ เสนอผู เชี่ ย วชาญเพื่ อ ตรวจสอบความ
สอดคลองและความเหมาะสม และด าเนิ น การ
แกไข ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ขั้น ตอนที่ 5ทดลองใชในกลุ มเปาหมาย
ขนาดเล็ก คือผูปวยในแผนกออรโธปดิกส
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ขั้น ตอนที่ 6 ประชุ มเพื่ อประเมิน ผลเชิ ง
คุณภาพเบื้องตนของรางรูปแบบ และปรับปรุง
วงรอบที่ 2 ทดลองใชในกลุมเปาหมายขนาดใหญมี
ขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทดลองใชในกลุมเปาหมาย
ขนาดใหญ (Pilot study) คื อ ผู ปวยในแผนก
ศัลยกรรม
ขั้น ตอนที่ 2 ประชุ มเพื่อประเมิน ผลการ
เปนไปตามวัต ถุป ระสงคของการพัฒ นาและบงชี้
ความพรอมใช (field testing) กอนนาไปใชจริง
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลจากการประเมินผลเชิง
คุ ณ ภ าพ น ามาวิ เ คราะหเนื้ อ หา ( content
analysis)
ระยะที่ 3 นารูปแบบบริการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น
ไปใชจริ ง และศึ ก ษาผลลั พ ธที่ เ กิด ขึ้ น (วั น ที่ 1
สิงหาคม 2562-31 มกราคม 2563)
กลุมเปาหมาย
1. ผูปวยที่เขารับรักษาในแผนกสู ตินรีเวชกรรม
และอายุ ร กรรม จ านวน 367คน และญาติ ข อง
ผูปวย จานวน 367 คน โดยสุมอยางงาย(Simple
random sampling)
2. พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหนาที่เจาของไขที่เขา
รับรักษาในแผนกสูตินรีเวชกรรม และอายุรกรรม
จ านวน 116คนเลื อ กแบบเจาะจง(Purposive
sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ผาน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากขั้นตอนที่ 2
แลว ไดแกรูปแบบบริการพยาบาลเพื่อปองกันการ
พลัดตกหกลม, แบบบันทึกการพลัดตกหกลม,
แบบประเมินรายการปฏิบัติ เพื่อปองกันการพลั ด
ตกหกลมและแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
บริการ
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
วงรอบที่ 3 นาไปใชจริงในกลุมเปาหมายขนาดใหญ
ขึ้น มีขั้นตอนดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 นารูปแบบบริการพยาบาลไป
ใชจริงในแผนกสูตินรีเวชกรรม และอายุรกรรม
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลลัพธที่เกิดขึ้น
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทั่วไป และผลการประเมินการปฏิบั ติ
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และรอยละ
2. ความพึงพอใจตอบริการพยาบาล วิเคราะหโดย
ค านวณคาเฉลี่ ย และสวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
สวนขอมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพน ามาวิ เ คราะหเนื้ อ หา
(content analysis)
ระยะที่ 4 ประเมินรู ปแบบบริ การพยาบาลเพื่อ
ปองกันการพลัดตกหกลม(เดือนมกราคม 2563)
กลุ มเปาหมาย พยาบาลวิ ช าชี พ กลุ ม
เดียวกับกลุมเปาหมายในระยะที่ 3จานวน 116 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบ
ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบบริการพยาบาล
เพื่อปองกันการพลัดตกหกลม
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล ประเมินประสิทธิภาพ
ของรูป แบบบริ การพยาบาลเพื่อปองกันการพลั ด
ตกหกลม
การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดย
คานวณคาคาเฉลี่ ย และสวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
สวนขอมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพน ามาวิ เ คราะหเนื้ อ หา
(content analysis)
การพิทักษสิทธิและจริยธรรมการวิจัย
โครงรางวิจัยและเครื่องมือที่ใชในการวิจัยผานการ
อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ใน
มนุษย โรงพยาบาลกาฬสินธุ เลขที่010–2019

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาสถานการณ ปญหา และแนวทาง
การพัฒนารู ปแบบปองกันการพลัดตกหกลมของ
ผูปวยที่รับรักษาในโรงพยาบาล
1.1 สถานการณการพลัดตกหกลม ปงบประมาณ
2559-2561 พบจานวนผูปวยพลั ดตกหกลมใน
โรงพยาบาลมีแนวโนมสูงขึ้น จานวน 6, 7 และ 9
ครั้ง หรือคิดเปน 0.14, 0.18 และ 0.22 ครั้ง/
1,000 วันผูปวยนอน ตามลาดับ โดยพบการพลัด
ตกหกลมกระจายทั่วไปในทุกแผนก สาเหตุจาก 1)
หนามืดขณะลุกนั่ง ยืน หรือเดินรอยละ 22.73 2)
พื้นลื่ น สะดุ ด พื้น ตางระดับ รอยละ 22.73 3)
ระดั บ ความรู สึ ก ตั ว เปลี่ ย นแปลง รวมกั บ ภาวะ
แอลกอฮอล รอยละ 18.8 4) ตกเตียงขณะเอื้อม
หยิบของ รอยละ 18.18, 5) ลมขณะลงจากรถเปล
รอยละ 9.08 และ 6) โรคทางจิตเวชรอยละ 9.08
โดยผู ปวยที่พลัด ตกหกลมรอยละ18.18 ไดรั บ
บาดเจ็บรุนแรงไดแก มีเลือดออกในสมอง แทงบุตร
และกระดู กขาหั ก และรอยละ 72.73 ไดรั บ
บาดเจ็บเล็กนอย ไดแก มีแผลถลอก แผลฉีดขาด
และฟกช้า
1.2 ปญหาการดูแลเพื่อปองกันการพลัดตกหกลม
ไดแก ไมมีวิธีการปฏิบัติเพื่อปองกันการพลัดตกหก
ลมที่ชัด เจน การปฏิบัติ เปนไปตามประสบการณ
ทางวิชาชีพของแตละบุคคล, ความเหลื่อมในการ
ตรวจตราสภาพแวดลอมใหเกิ ด ความปลอดภั ย ,
อุปกรณไมเพียงพอหรือชารุด, ผูปวยรายที่เสี่ยงตอ
การพลั ด ตกหกลมไดรั บ การประเมิน ไมครบถวน
หรือเฝาระวังไมเพียงพอ และระบบนิเทศติดตามไม
สม่าเสมอ
2. รูปแบบบริการพยาบาลเพื่อปองกันการพลัดตก
หกลมที่พัฒนาขึ้นมีองคประกอบดังแผนภาพที่ 2
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แผนภาพที่ 2 รูปแบบบริการพยาบาลเพื่อปองกันการพลัดตกหกลมของผูปวยที่รับรักษาในโรงพยาบาล
แนวคิด ทฤษฎี

ทฤษฎีโดมิโนของการ
เกิดอุบตั ิเหตุ
(Domino Theory)
(H.W. Heinrich:

1931)

แนวคิดการส่ งเสริ ม
พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ตามทฤษฎีการ
ดูแลตนเองของโอเร็ ม
(Orem, Taylor and

Renpenning, 2001)

องคประกอบของรูปแบบ

กิจกรรม

1.การประเมินความเสี ยง
ต่อการพลัดตกหกล้ม

แบบประเมินความเสี ยงต่อการพลัดตกหกล้ม -

2.วิธีปฏิบตั ิ (Work
instructionการ)ป้ องกัน
ผูป้ ่ วยพลัดตกหกล้มใน
โรงพยาบาล

-การประเมินความเสี ยง
การเฝ้ าระวังตามระดับความเสี ยง การให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยและญาติ ,แสงสว่าง ได้แก่ ตรวจตราสิงแวดล้อม/การจัด เป็ นต้น ราวจับ ,บันได ,พืน ,ห้องนา ,เตียงนอน
การเคลือนย้าย - การสื อสารเพือการเฝ้ าระวังพลัดตกหกล้ม

3.นวัตกรรมทางการ
พยาบาล

- ผ้าพยุงไหล่ ไม่ตก
- รองเท้าไม่ลืน
- ผ้าคาดอกคาดใจ
พยาบาลกันล้ม -ป้ ายใกล้กนั

4.การนิเทศทางการ
พยาบาล

-โปรแกรมนิเทศทางการพยาบาลพลัดตก
หกล้ม

3. ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการนารูปแบบบริการพยาบาลเพื่อปองกันการพลัดตกหกลมไปใชใน 25 หอ
ผูปวยเปนระยะเวลา 6 เดือน (วันที่ 1 สิงหาคม 2562-31 มกราคม 2563) ดังนี้
3.1 ผูปวยที่รับรักษาในโรงพยาบาลพลัดตกหกลมดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและรอยละของผูปวยที่รับรักษาในโรงพยาบาลพลัดตกหกลม (N=381)
รายการผลลัพธ
จานวน
รอยละ/อัตรา
1.จานวนครั้งของการพลัดตกหกลม
2
2.จานวนผูปวยที่พลัดตกหกลม
2
0.03 ครั้ง/1,000
วันผูปวยนอน
3.รอยละของการพลัดตกหกลมที่กอใหเกิดการบาดเจ็บตอรางกาย
1
50%
4.รอยละของการพลัดตกหกลมที่กอใหเกิดกระดูกหัก
0
0%
5.สาเหตุของกลุมผูปวยที่พลัดตกหกลม
5.1 ไมไดอยูในกลุมเสี่ยง และไมไดรับการปองกัน
1
5.2 มีการประเมินความเสี่ยง และไดรับการปองกัน
1
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3.2 การปฏิบัติตามรายการปฏิบัติเพื่อปองกันการพลัดตกหกลม ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รอยละของการปฏิบัติตามรายการปฏิบัติเพื่อปองกันการพลัดตกหกลม โดยรวมและรายดาน
(n= 116)
การปฏิบัติตามรายการปฏิบัติการพยาบาล
รอยละ
1.การประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม
2. การเฝาระวังการพลัดตกหกลมตามระดับความเสี่ยง
- ผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม
- ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงตอการพลัดตกหกลม
3. การตรวจตราสิ่งแวดลอม
4. การประเมินความเสี่ยงซ้าอยางตอเนื่อง
5. การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเฝาระวังการพลัดตกหกลมจนกระทั่งจาหนาย
6. การบันทึกทางการพยาบาล
รวม
3.3 ความพึงพอใจตอบริการพยาบาลเพื่อปองกันการพลัดตกหกลม ดังตารางที่ 4

93.45
88.45
95.60
96.60
91.59
93.41
88.40
92.50

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจตอการบริการเพื่อปองกันการพลัดตก
หกลมโดยรวมและรายดาน (n=367)
ความพึงพอใจตอการบริการ
SD
แปลผล
เพื่อปองกันการพลัดตกหกลม
ดานการประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม
4.82
0.38
มากที่สุด
ดานการเฝาระวังการพลัดตกหกลม
4.70
0.49
มากที่สุด
รวม
4.42
0.75
มากที่สุด
3.4 ประสิทธิภาพของรูปแบบบริการพยาบาลเพื่อปองกันการพลัดตกหกลม ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพของรูปแบบบริการพยาบาลเพื่อปองกันการ
พลัดตกหกลมของผูปวยที่รับรักษาในโรงพยาบาลโดยรวมและรายดาน (n=116)
ประสิทธิภาพของรูปแบบบริการพยาบาล
SD
แปลผล
ดานอรรถประโยชน
ดานความเปนไปได
ดานความเหมาะสม
ดานความถูกตองและครอบคลุม
รวม

4.65
4.55
4.40
4.20
4.45

0.82
0.60
0.80
0.72
0.73

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
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วิจารณ
อภิ ป รายผลการศึ ก ษาสอดคลองกั บ
วัตถุประสงคใน 4 ประเด็น ดังนี้
1. สถานการณ ปญหา ที่พบวา จานวนผูปวยพลัด
ตกหกลมมี แ นวโนมสู ง ขึ้ น กระจายทั่ ว ไปในทุ ก
แผนก โดยสาเหตุมีความสัมพันธกับปญหาการดูแล
เพื่ อ ปองกั น การพลั ด ตกหกลม ดั ง นั้ น เครื่ อ งมื อ
ประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมของผูปวย
ตองมี ค วามไว ความนาเชื่ อ ถื อ สามารถระบุ ตั ว
ผูปวยที่มีความเสี่ยง และเปนตัวสงสัญญาณในการ
ใหกิจกรรมพยาบาลได(18)
2. รูปแบบบริการพยาบาลเพื่อปองกันการพลัดตก
หกลมที่พัฒนาขึ้น มี 4 องคประกอบ ที่จาเปนดังนี้
2.1 การประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม
เพื่อใหทราบโอกาสของการพลัดตกหกลม และจัด
กิจกรรมใหเหมาะสม(19)
2.2 วิธีปฏิบัติ (Work instruction) เพื่อปองกัน
ผู ปวยพลั ด ตกหกลม โดยกิ จ กรรมไดมาจาก
กระบวนการทบทวนเอกสารงานวิจั ยที่ เกี่ยวของ
จากการวิเคราะหปญหา และผูปฏิบัติงานภายใต
บริบทจริง ซึ่งสอดคลองกับแนวปฏิบัติทางคลินิก
เพื่อปองกันการพลัดตกหกลม(20)
2.3 นวัตกรรมทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น เปน
สิ่ ง จ าเปนส าหรั บ การปองกั น การพลั ด ตกหกลม
โดยเฉพาะในกลุมผู ปวยที่มี ความเสี่ยงสูง ซึ่ง ควร
ตองมีกิจกรรมหลายอยางรวมกันหรือเพื่อพิจารณา
ใชใหเหมาะสม(21)
2.4 การนิเทศทางการพยาบาลสามารถชวยจูงใจ
และก าหนดทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ตอง
เหมาะสมได สอดคลองกั บ ผลการศึ กษาที่ พ บวา
การใชโปรแกรมนิเทศการพยาบาล ทาใหผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลสู ง กวากอนการทดลอง
โดยมี ค าเฉลี่ ย ของการปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม จาก 3.98
เปน 4.42 (p=0.020) (22)
3. ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการนารูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ไปใชจริ ง พบวา การปฏิ บั ติ ต ามรายการปฏิ บั ติ
โดยรวมรอยละ92.50 และพบผูปวยพลัดตกหกลม
จานวน 2 ครั้ง คิดเปน 0.03 ครั้ง/1,000 วันผูปวย
นอน โดยมีแนวโนมลดลงไมพบการพลัดตกหกลม
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ซ้า เนื่ อ งจากรู ป แบบที่ พัฒ นาขึ้ น เกิ ด จากการมี
สวนรวมของทีมพยาบาล ตั้ง แตการคนหาปญหา
กาหนดองคประกอบและกิจกรรมของรางรูปแบบ
บริการพยาบาลภายใตแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่องโดยใช Deming cycle ไดแก Plan,
Do, Check, Act ที่ทาใหเกิดการพัฒนารูปแบบ
เปนระบบและตอเนื่อง (17) สามารถใชไดในบริบท
ผูปวยจริง
4. คาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ
ของรู ป แบบบริ ก ารพยาบาลโดยรวมอยู ในระดั บ
มากที่สุด ( = 4.45, SD= 0.73)เนื่องจากรูปแบบ
บริการที่พัฒนาขึ้นมีความชัดเจน ครอบคลุม และ
ปฏิบัติไดงายกลาวคือ มีการประเมินความเสี่ยงตอ
การพลัดตกหกลมตั้งแตระยะแรกรับใชกิจกรรมเฝา
ระวังตามระดับความเสี่ยง ไดแก การใหขอมูลแก
ผูปวยและญาติ , การจั ด /ตรวจตราสิ่ ง แวดลอม,
การดูแลการเคลื่อนยายและการสื่อสารเพื่อการเฝา
ระวั ง พลั ด ตกหกลมตลอดจนการใชนวั ต กรรม
ทางการพยาบาล และการนิเทศทางการพยาบาล
โดยในการประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม
ที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น นั้ น เกิ ด จากการทบทวนและ
บู ร ณาการวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วของเพื่ อ ใหมี ก าร
ประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น มีการกาหนด
วิธีปฏิบัติเพื่อเฝาระวังการพลัดตกหกลมตามระดับ
ความเสี่ยงที่ประเมินได อยางก็ตาม แมมีการศึกษา
เกี่ยวกับ การพลัด ตกหกลม หากแตสวนใหญเปน
การศึกษาเกี่ยวกับการปองกันการพลัดตกหกลมใน
กลุมผูสูงอายุในชุมชนดังเชนผลของศึกษาของ ฐิติ
มาทาสุวรรณอินทร และกรรณิการเทพกิจ(23) เปน
ตน ซึ่งบริบทชุมชนมีความแตกตางจากผูปวยที่เขา
รั บ การรั ก ษาโรงพยาบาล หรื อ เปนการศึ ก ษา
เกี่ยวกับประเมินภาวะเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมใน
ผูสู ง อายุ (24) อยางไรก็ ตามแมรู ป แบบการบริ ก าร
พยาบาลที่พัฒนาขึ้นจะมีความสอดคลองบางสวน
ในดานการประเมิน ความเสี่ ยงกับ ผลการศึ กษาที่
ผานมา (25,26) ไดแก กิ จ กรรมการเฝาระวั ง บาง
กิจกรรม แตรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความแตกตางกัน
โดยจุดเดนของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นคือ เปนรูปแบบ
ที่ครอบคลุมตั้งแตแรกรับจนถึงการดูแลระหวางอยู
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โรงพยาบาล มีการนิเทศติดตามการปฏิบัติ รวมทั้ง
ใชนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อปองกันการพลัด

ตกหกลม ซึ่ งชวยใหผูปวยเขาถึงบริการพยาบาลที่
ไดมาตรฐาน และปลอดภัย

เอกสารอางอิง
1. World Health Organization. What are the main risk factors for falls among older
people and what are the most effective interventions to prevent these
falls?,2004(internet)cited 2019 June 20; Available : from http://www.euro.who
.int/document/
2. DeMaria, J. Organizational Safety Culture . 2017 (internet cited 2019 June 28);
Available : from https://ishm.org/organizational-Safety-Culture.
3. Dzau, V.J. Global Patient Safety 2017: A Call to Action. National Academy of Medicine
Second Global Ministerial Summit on Patient Safety. 2017cited 2019 May 3;Available
:from https://www.bundesgesundheitsministerium.de/.../Patientensicherheit/Key.
4. Bureau of information. Office of The Permanent Secretary, MOPH. Safety Patient and
Health Personnel Safety Strategy of Thailand.2017 cited2019June, 28; from : Available
https://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new
5. Saisamorn Chaleoykitti, Pornnapa Kamprow, Sompis Promdet.Patient Safety and
Quality of Nursing Service.Journal of The Royal Thai Army Nurses,2014;15(2):66-70.
6. Loria, G. & Bhargava, A . Prevention of patient falls e A case study. Apollo
Medicine,2013; 10(2): 175–80.
7. American Nurses Association [ANA], National Database of Nursing Quality Indicators.
Cited 2018 Dec,30 from Available https://www.nursingquality.org/data.aspx and risk
factors of 118 hospital falls on long-term care wards in Japan. J
EvalClinPract,2012;18(3): 572-7.
8. Burston, S., Chaboyer, W., & Gillespie, B. Nurse-sensitive indicators to reflect nursing
care quality: a review and discussion of the issues. J. Clin. Nurs,2014; 23(13–14): 1785
95.
9. TipanetrNgamkala, PrakongIntarasombat, SupreedaMonkong. Synthesis of knowledge
about prevention and fall management in patients.Rama Nurse Journal , 2011;17(1):
108-25.

มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร ปที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2564

87

10. Nursing Division, Ministry of Public Health . Guidelines for collecting indicators for
nursing service quality development Annual 2019 . Nontaburee:Tawan Media
Publishing Co., L.ted,2019.
11. PrasertAssonchai.Common health problems in the elderly and prevention5th
Department of Preventive and Social Medicine Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Mahidol University; 2015.
12. Cahill, S., Stancliffe, R.J., Clemson, L. and Durvasula, S. Reconstructing the fall:
individual, behavioral and contextual factors associated with falls in individuals with
intellectual disability. J Intellect Disabil Res,2014; 58(4): 321-2.
13. National Patient Safety Agency. Slips, trips and falls in hospital, the third report
from the patient safety observatory. NPSA, 1-72 [Internet]: 2007cited 2018 October 5
from http://www.npsa.nhs.uk
14. Williams, T.A, King, G., Hill, A.M, Rajagopal, M., Barnes, T., Basu, A,…& Kidd, H.
Evaluate of a fall prevention programme in an acute tertiary care hospital. Journal of
Clinical Nursing,2007; 16:316-24.
15. Heinrich, H.W., Peterson D. &Roon N. Industrial Accident Prevention. Mcgraw-Hill:
New York. 1980.
16. Orem, D. E., Taylor, S. G., &Renpenning, K. M. Nursing: Concepts of practice (6th ed.).
St. Louis: Mosby; 2001.
17. Deming Edwards W.Out of the Crisis.USA: The Massachusetts Institute of Technology
Center for Advanced Engineering Study; 1995.
18. Perell, K.L., Nelson, A., Goldman, R.L., Luther, S.L., Prieto-Lewis, N., & Rubenstein,
L.Z. Fall Risk Assessment Measures: An analytic Review. Gerontol A BiolSci Med Sci,
2001;56(12): 761-6
19. Evans, D., Hodgkinson, B., Lambert, L., Wood, J. &Kowanko, I. Fall in acute hospital:
A systemic review. The Jonna Briggs Institute for Evidence Based Nursing and
Midwifery,1998 ;cited 2019 April2, : Available from: http://www.joannabriggs.
edu.au/FALLS/fallsreview
20. Agency for Health Care Policy and Research [AHCPR]. Clinical practice guideline
No.1.AHCPR, Publication, No.92-0032.(1992). Retrieved 28 February, 2019, from
www.ahcpr.org.

88

มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร ปที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2564

21. Chiang RaiPrachanukroh Hospital. Regulations Falling patient prevention, falling ;
2017.
22. BenjapornPhaibunPhlaayoi and Chanphen S. Monyaphong.The effective of the
participatory nursing supervision program Of head nurses on the performance of
professional nurses in specialized cancer hospitals.Journal of Cancer,2017; 2(35) : 46-55.
23. TithimaTasuwaninand KannikaTappakit.Effects of a Falling Prevention Program for
Elderly.Journal of Nursing and Health Care,2017;35(3) : 186-95.
24. Chung, H. and Aida Coralic. A multidisciplinary assessment instrument to predict fall
risk in hospitalized patients: A prospective matched pair case study. Journal of Nursing
Education and Practice.DOI:10.5430/JNEP.V6N6P1Corpus ID: 55868037 cited 2019
April2, : Available from: https://www.semanticscholar.org/paper/
25. Tipanetr Ngamkala, PrakongIntarasombat and SupreedaMonkong.A Synthesis of
Research on Fall Prevention and Management in Hospitalized Patients. Rama Nurs J,
2011; 17(1) : 108-25.
26. Suree Harongjit, Somjai Puttapitukpol and Boontip Siritarungsri.The Development
of a Fall Risk Assessment for Elderly Patients at the In-patient Unit in
Somdetphraphutthaloetla Hospital, Samutsongkhram Province. The 6th STOU National
Research Conference.cited 2019Apri 2, : Available from: https://www.stou.ac.th
/thai/grad_stdy/Masters/

มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร ปที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2564

89

การติดเชื้อจากฟนชนิดลูดวิค แองไจนา: รายงานผูปวย 1 ราย
เกียรติศักดิ์ ปงวณิช ท.บ., ว.ท.ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
หนวยศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
บทคัดยอ
การติดเชื้อจากฟนชนิด ลูดวิค แองไจนา เปนการติดเชื้อที่มีการลุกลามอยางรวดเร็วและรุนแรง โดยมี
ลักษณะบวม แดงบริเวณเนื้ อเยื่อในโพรงใตคางและใตลิ้นทั้งสองขาง หากอาการเปนรุนแรงมากขึ้น อาการ
บวมจะทาใหลิ้น ถูกดั นไปดานหลั งชิ ดกับ เพดานปากทาใหปดกั้นทางเดิ นหายใจสวนบน เกิ ดอาการหายใจ
ลาบากได บทความนี้เปนการรายงานผูปวย 1 ราย เปนผูปวยเพศชายอายุ 50 ปที่มีอาการติดเชื้อจากฟน
กรามลางดานขวาที่ผุและโยก และมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจนกลายเปนลูดวิค แองไจนา ผูปวยมาดวยอาการ
บวมแดงบริเวณเนื้อเยื่อในโพรงใตคางและใตลิ้นทั้งสองขาง, อาปากไดนอย รวมถึงมีอาการปวด มีไข หนาวสั่น
ผูปวยรายนี้ไดรับการผาตัดเจาะระบายหนองรวมกั บการถอนฟนที่เปนสาเหตุและใหยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม
ทางหลอดเลือดดาจนอาการดีขึ้น อาการบวมลดลงและอาปากไดมากขึ้น ดังนั้นการวินิจฉัย, การรักษาที่รวดเร็ว
และเหมาะสมจะชวยลดภาวะแทรกซอนที่เกิดจากการติดเชื้อลูดวิค แองไจนาได
คาสาคัญ: การติดเชื้อจากฟนชนิดลูดวิค แองไจนา
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Ludwig’s Angina From Infected Tooth: A Case Report
Kieattisak Pangwanit DDS.
Oral and Maxillofacial Surgery Unit
Department of Dentristry, Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital
Abstract
Ludwig’s angina is a form of severe acute diffuse cellulitis that rapidly spreads
bilaterally affecting the submandibular, sublingual and submental areas that can have lethal
consequences due to upper airway obstruction. This case described a 50-years-old with
Ludwig’s angina that evolved from a chronic odontogenic infection. He presented with
perioral swelling with the involvement of bilateral submandibular, bilateral sublingual and
submental areas, difficult in mouth opening accompanied by excruciating pain, chill and
fever. He was treated with adequate antibiotic and surgery for infection. He responsed well
to the treatment and his condition improved. Our early recognition and proper treatment
helped to prevent complications from Ludwig’s angina.
Key words: Ludwig’s angina, Odontogenic infection
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บทนา
การติดเชื้อจากฟนเปนภาวะที่พบไดบอย
ในงานทันตกรรม จนบางครั้งผูปวยหลายคนละเลย
ตอปญหานี้ อยางไรก็ตามการละเลยปญหาเหลานี้
อาจน าไปสูการติดเชื้อบริเวณใบหนา ขากรรไกร
และล าคอที่รุ นแรงได ลูด วิค แองไจนา (Ludwig
angina) เปนการติดเชื้อบริเวณใบหนา ขากรรไกร
ชนิดหนึ่งที่อาจมีสาเหตุมาจากฟนทาใหเกิดการติด
เชื้อที่รุนแรง สามารถแพรกระจายไปยังบริเวณคอ
ชองทรวงอก เยื่ อ หุ มปอด และเยื่ อ หุ มหั ว ใจได
อาจสงผลใหผู ปวยเสี ย ชี วิ ต ได หากไมไดรั บ การ
วินิจฉัยรักษาที่ถูกตองและทันทวงที(1)
ลูดวิค แองไจนา เปนการติดเชื้อที่รุนแรง
ในบริ เ วณขากรรไกรลางที่ ลุ ก ลามครอบคลุ ม
เนื้อเยื่อใตขากรรไกร (Submandibular space),
เนื้อเยื่อใตฐานของลิ้น (Sublingual space) และ
เนื้อเยื่อใตคาง (Submental space) ทั้งสองขาง
ของขากรรไกรลาง(2) ทาใหเนื้อเยื่อใตขากรรไกร
และเนื้อเยื่อใตคางมีลักษณะบวม แข็ง (Browny
swelling) มีการบวมของเนื้อเยื่อพื้นชองปากทาให
ลิ้นถูกดันใหสูงขึ้นทาใหเกิดหายใจลาบาก สงผลทา
ใหเกิดทางเดินหายใจสวนบนอุดกั้น(3)
สาเหตุข องการติด เชื้อ ลูด วิค แองไจนา
สวนใหญมาจากฟน แตก็มีส าเหตุอื่น ๆ ที่ทาให
เกิด การติด เชื้อ ชนิด นี้ไดเชนกัน ไดแก การไดรับ
บาดเจ็บ เกิด บาดแผลบริเ วณเนื ้อ เยื ่อ ใตลิ ้น ,
กระดูก อัก เสบของขากรรไกร (Osteomyelitis
of jaw), ภาวะอักเสบของหูชั้น กลาง (Otitis
media), ตอมน้าลายอักเสบ (Sialadenitis), นิ่วใน
ตอมน้าลาย (Sialolithiasis of submandibular
gland) เปนตน(4)
ในยุค กอนการพัฒ นายาตานจุล ชีพ
อัต ราการเสีย ชีวิต จากการติด เชื้อ ลูด วิค แองไจ
นาอยูที่ประมาณรอยละ 50 และลดลงเหลือรอย
ละ 8 ภายหลังจากที่มีก ารนายาตานจุล ชีพมา
รัก ษาอาการติด เชื้อ รวมกับ การพัฒ นาทางดาน
การักษา (5,6)
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รายงานผูปวย
ผูปวยชายไทย อายุ 50 ป มาพบทัน ต
แพทยที่หนวยศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟ
เชี ย ล กลุ มงานทั น ตกรรม โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช ดวยอาการบวมแดงบริเวณใตคาง
และใตขากรรไกรทั้งสองขางและอาปากไดนอยลง
มาประมาณ 3 วัน ผูปวยใหประวัติวาฟนกราม
ลางดานขวามีอาการโยกและผุมาหลายเดือน เคยมี
อาการปวด เปนๆหายๆ ซื้อยาจากรานขายยามา
รับประทานอาการแลวดีขึ้น แตครั้งนี้มีอาการบวม
หลังจากมีอาการบวมได 1 วันผูปวยไปพบแพทยที่
คลินิกเอกชนไดยามารับประทานไมทราบชนิดแต
อาการไมดีขึ้น จึงมาพบทันตแพทยที่โรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช
ผู ปวยใหประวั ติ โ รคประจ าตั ว เปนโรค
ความดันโลหิตสูง และ เบาหวานชนิดที่ 2 ปจจุบั น
รั บประทานยา เมทฟอรมิ น (Metformin) 500
มิลลิกรัม 1 เม็ด วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร, อีนาลาพริล
(Enalapril) 10 มิลลิกรัม 1 เม็ด หลังอาหารเชา, แอม
โลดิปน (Amlodipine) 10 มิลลิกรัม 1 เม็ด หลัง
อาหารเชา, แอสไพริน (Aspirin) 81 มิลลิกรัม 1 เม็ด
หลังอาหารเชา และซิมวาสสแตติน (Simvastatin) 10
มิลลิกรัม 1 เม็ด กอนนอน ผูปวยปฏิเสธการแพยา
ปฏิเสธประวัติดื่มแอลกอฮอลและสู บบุหรี่ ปฏิเสธ
ประวัติการใชยาในกลุมสเตียรอยด
การตรวจรางกายทั่ ว ไปพบวา ผู ปวย
รูสึกตัวดี ไมซีด ไมมีตัวเหลืองตาเหลือง ไมพบ
ลักษณะการอุดกั้นของการเดินหายใจสวนบน มีไข
(38 องศาเซลเซียส) สัญญาณชีพ ความดันโลหิต
150/95 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 104 ครั้งตอนาที
การหายใจ 24 ครั้งตอนาที และอุณหภูมิกาย 38.0
องศาเซลเซียส สวนสูง 175เซนติเมตร น้าหนัก
98 กิโลกรัม การตรวจอวัยวะอื่นๆ พบหัวใจเตน
เร็วกวาปกติเล็กนอย ไมมีเสียงผิดปกติของการเตน
ของหั วใจ เสีย งปอดดังเทากันดี ทั้งสองขาง ไมมี
ตับมามโต สภาพภายนอกชองปากพบมีการบวม
บริเวณใตคางและใตขอบขากรรไกรลางทั้งสองดาน
ผิวมีลักษณะแดงและอุน อาปากได 2.5 เซนติเมตร
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รูสึกกลืนน้าลายเจ็บคอ แตสามารถหันคอไดปกติ
และสภาพภายในชองปากพบฟนกรามลางแทซี่ที่
สองดานขวา (Right lower second molar) ผุ
และโยกระดับ 3 เหงือกอักเสบระดับปานกลาง

เนื้อเยื่อใตฐานของลิ้นทั้งสองดานบวมเพิ่มมากขึ้น
และพื้นชองปากถูกยกสูงขึ้น ลิ้นถูกยกสูงขึ้น ลิ้น
ไกอยู ในต าแหนงปกติ ไมพบการบวมบริ เ วณใน
ลาคอ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ลักษณะภายนอกชองปากพบการบวมบริเวณใตคาง และใตขากรรไกรลางทั้งสองดาน ผิวหนัง
มีลักษณะแดงและอุน ภายในชองปากพบเนื้อเยื่อใตฐานลิ้นทั้งสองขางบวมแดงและพื้นชองปากถูกยกสูงขึ้น
การตรวจภาพรั ง สี เ นื้ อ เยื่ อบริ เวณล าคอ
ดานขาง (Lateral soft tissue neck) (รูปที่2 ก.)
และ ภาพรังสีพาโนรามิก (Orthopantomogram)
(รูปที่2 ข.) พบลักษณะเนื้อเยื่อบวมบริเวณใตคาง

ไมพบการบวมของเนื้ อเยื่อบริเวณหนาตอกระดูก
สันหลังสวนคอ (Cervical vertebrae) และพบ
การละลายของกระดูกรอบเบาฟนกรามลางแทซี่ที่
สองดานขวารวมกับมีเงาดาที่ปลายรากฟน

ข

ก

รูปที่ 2 ก. ภาพรังสีเนื้อเยื่อบริเวณลาคอดานขาง พบลักษณะเนื้อเยื่อบวมบริเวณใตคาง

ข

รูปที่ 2 ข. ภาพรังสีพาโนรามิกพบลักษณะการละลายของกระดูกรอบเบาฟนกรามลางแทซี่ที่สองดานขวา
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ผลตรวจทางหองปฏิ บั ติ ก าร พบคา
ฮีโมโกลบิน (Haemoglobin) 12.7 กรัมเปอรเซนต
ฮีมาโตคริต (Haematocrit) รอยละ 39.9 จานวน
เม็ดเลือดขาว (White blood cell count)
13,100 ตัวตอ 1 ลูกบาศกมิลลิเมตร ประกอบดวย
นิวโตรฟล (Neutrophil) รอยละ 85, ลิมโฟซัยต
(Lymphocyte)
รอยละ 8 , โมโนซั ย ต
(Monocyte)
รอยละ 7 และเกล็ ด เลื อ ด
(Platelet) 229,000 ตัวตอ 1 ลูกบาศกมิลลิเมตร
ระดั บ ยู เ รี ย ในกระแสเลื อ ด (Blood
urea
nitrogen) 20 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร, ครีเอตินิน
(Creatinine) 1.19 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร, โซเดียม
(Sodium) 140 มิลลิโมลตอลิตร, โปแตสเซียม
(Potassium) 3.2 มิลลิโมลตอลิตร, คลอไรค
(Chloride) 101 มิลลิโมลตอลิตร, ไบคารบอเนต
(Bicarbonate) 25 มิลลิโมลตอลิตร, ระดับน้าตาล
ในกระแสเลือด (Fasting blood sugar) 206
มิลลิกรัมตอเดซิลิตร
การวินิจฉัยแรกรับ คือ ลูดวิค แองไจนา ที่
มีสาเหตุจากฟนกรามลางแทซี่ที่สองดานขวา โดยมี
โรครวมคือ โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 จึงรับเขาเปนผูปวยใน เนื่องจากเปนการ
ติด เชื้ อที่มีสาเหตุ จ ากฟนที่รุ น แรงบริ เ วณใบหนา
ชองปากและล าคอรวมกั บ จ าเปนตองเฝาระวั ง
ภาวะทางเดินหายใจสวนบนอุดกั้น แผนการรักษา
ไดแก เตรียมผูปวยกอนผาตัดโดยงดน้าและอาหาร
กอนการดมยาสลบ ใหออกซิเจน, สารน้ารวมกับ
แกไขภาวะโปแตสเซียมในกระแสเลือดต่า และให
ยาตานจุล ชี พทางหลอดเลื อดด าเปน เซฟไตรอะ
โซน (Ceftriaxone) 2 กรัม วันละ 1 ครั้ง และคลิน
ดาไมซิน (Clindamycin) 600 มิลลิกรัม ทุก 8
ชั่วโมง สงตรวจทางหองปฏิบัติการและภาพถาย
รั ง สี รวมกั บ ปรึ กษาอายุ ร แพทยเพื่ อ ควบคุ มโรค
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ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดย
อายุรแพทยใหอินซูลิน (Insulin) เพื่อควบคุมระดับ
น้ าตาลในกระแสเลื อ ดที่ สู ง กอนผาตั ด ปรึ ก ษา
วิสัญญีแพทยเรื่องภาวะใสทอชวยหายใจยากจาก
การอาปากไดจากัดรวมกับผูปวยมีลักษณะอวน คอ
สั้น ปรึกษาโสต ศอ นาสิกแพทยเรื่องการเจาะคอ
ในกรณีที่ใสทอชวยหายใจไมสาเร็จ วางแผนกรีด
ระบายหนองบริเวณใตคางและขากรรไกรทั้ งสอง
ขางรวมกั บ ถอนฟนกรามลางขวาซี่ ที่ส องที่ เ ปน
สาเหตุของการติดเชื้อ
ในขั้นตอนการผาตัด ไดผาตัดภายใตการ
ดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทยใสทอชวยหายใจทาง
จมูกดวยวิธีสองกลองขณะผู ปวยรูสึกตัว (Awake
fiberoptic nasoendotracheal Intubation) ทา
การกรี ด ระบายหน องบริ เ วณใตคางและใต
ขากรรไกรทั้งสองขางเพื่อเขาสูชองผังผืดที่มีการติด
เชื้อ (รูปที่ 3) พบเปนชองหลวม (Loose space)
ตอเนื่องกัน หนองสีเหลืองมีกลิ่นเหม็นประมาณ
20 ซีซี และมีฟองอากาศในเนื้อเยื่อ ทาการเก็บ
หนองเพื่อสงตรวจยอมแกรมและเพาะเชื้อทดสอบ
ความไวตอยาปฏิชีวนะ ทาการลางแผลดวยโพวิดีน
และน้ าเกลื อ รวมกั บ ใสทอระบายหนองในทุ ก
ตาแหนงที่กรีดระบายหนอง จากนั้นถอนฟนกราม
ลางแทซี่ที่สองดานขวา (Right lower second
molar) ซึ่งเปนฟนซี่ที่เปนสาเหตุของการติดเชื้อและ
ไมพบหนองจากแผลถอนฟน รวมกับถอนฟนกราม
บนแทซี่ที่สองดานขวา (Right upper second
molar) และฟนกรามบนแทซี่ที่สองดานซาย (Left
upper second molar) ที่โยกมากรวมดวย หลัง
ผาตั ดวิ สั ญญีแพทยประเมิ นการหายใจของผู ปวย
พิจารณาคาทอชวยหายใจกลับหอผูปวยกอนและไม
พบภาวะแทรกซอนระหวางการผาตัด
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รูปที่ 3 ตาแหนงของการผาตัดและตาแหนงการวางทอระบายหนอง
บริเวณชองผังผืดใตคางและใตขากรรไกรทั้งสองขาง
การดูแลผูปวยภายหลังการผาตัด พิจารณา
ใหยาตานจุลชีพทางหลอดเลือดดาอยางตอเนื่องเปน
เซฟไตรอะโซน 2 กรัม วันละ 1 ครั้ง และคลินดา
ไมซิน 600 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง ผลการยอมแก
รมรายงานวาเปนเชื้อแกรมบวกรูปกลมและรูปแทง
(Gram positive cocci and bacilli) และเชื้อแก
รมลบรูปแทง (Gram negative bacilli) เปน
จานวนมาก อายุรแพทยไดพิจารณาฉีดอินซูลินเพื่อ
ควบคุ ม ระดั บ น้ าตาลในกระแสเลื อ ดของผู ปวย
ระหวางนอนโรงพยาบาลและพิจารณาใหยารักษา
ความดันโลหิตสูงเดิมที่ผูปวยรับประทานยกเวนยา
แอสไพริน ในวันที่ 3 หลังผาตัดใบหนายุบบวมลง
ผู ปวยสามารถหายใจผานทอชวยหายใจไดดี จึ ง
พิจารณาถอดทอชวยหายใจออก หลังจากถอดทอ
ชวยหายใจพบผูปวยหายใจไดดี ไมมีภาวะทางเดิน
หายใจสวนบนอุ ด กั้ น ไมมี ภ าวะหอบเหนื่ อ ย
ตาแหนงของแผลที่กรีดระบายหนองพบวามีหนอง
นอยลงและแผลเริ่มตื้นมากขึ้นและผลการเพาะเชื้อ
ไมพบเชื้อขึ้น ยกเวนตาแหนงแผลใตขากรรไกร
ดานขวายั ง พบหนองสี เ หลื อ งจ านวนมากและ
เนื้ อเยื่ ออักเสบ (Granulation tissue) จึ ง เก็บ
ตัวอยางหนองเพื่อสงยอมแกรมและเพาะเชื้อทดสอบ
ความไวตอยาปฏิชีวนะอีกครั้ง ผลเปนอซีเนโตแบค
เตอร บอมมานิไอ (Acinetobactor baumannii) พบ

เชื้อดื้อตอยาปฏิชีวนะที่ใหเดิมทั้งสองชนิด จึงปรึกษา
อายุรแพทยพิจารณาเปลี่ ยนยาตานจุลชีพทางหลอด
เลือดดา เปนอะมิคาซิน (Amikacin) 750 มิลลิกรัม วัน
ละ 1 ครั้ง และโคลิสติน (Colistin) 150 มิลลิกรัม ทุก
12 ชั่วโมง โดยใหตอเนื่องเปนเวลาอีก 7 วัน หลังจาก
นั้นหนองบริเวณใตขากรรไกรดานขวาคอยๆ นอยลง
และแผลบริ เวณใตคางและใตขากรรไกรทั้งสองขาง
คอยๆ ตื้ นขึ้ น รวมกับมีการฝกอาปากทุกวั นทาให
ผูปวยอาปากไดใกลเคียงเดิม วันที่ 11 หลังการผาตัด
อาการโดยรวมผูปวยดีขึ้น ไมมีหนองออกจากแผลที่
กรีดระบายหนองในทุกตาแหนง รวมกับอาปากได
3.5 เซนติเมตรซึ่งใกลเคียงคาปกติ (4 เซนติเมตร) จึง
จาหนายผูปวยกลับบาน
การติดตามผลการรักษา 2 สัปดาห หลัง
ผาตั ดอาการบวมยุ บลง ไมมี หนองไหลซึ ม ไมพบ
ลักษณะการติดเชื้ อ เนื้ อเยื่ อบริ เวณแผลผาตัดที่ใต
คางและใตขากรรไกรทั้งสองขางตื้นมากขึ้น และอา
ปากไดมากขึ้นเปน 3.8 เซนติเมตร 1 เดือนภายหลัง
การผาตั ด ใบหนายุ บเปนปกติ แผลระบายหนอง
นอกชองปากหายเปนปกติ มีแผลเปนเล็ กนอย
เนื้อเยื่อบริเวณใตลิ้นยุบเปนปกติ แผลถอนฟนหาย
เปนปกติ (รู ปที่ 4) ไมพบการติ ดเชื้อซ้ า ผู ปวย
สามารถอาปากและกัดสบฟนไดปกติ
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รูปที่ 4 ลักษณะการใบหนาเปนปกติ ไมพบการบวมบริเวณเนื้อเยื่อใตคาง เนื้อเยื่อใตฐานลิ้น พื้นชองปาก
และเนื้อเยื่อใตขากรรไกรทั้งสองขาง
วิจารณ
Wilhelm Frederick von Ludwig เปน
ศัลยแพทยชาวเยอรมันรายงานการติดเชื้อลูดวิ ค
แองไจนาครั้งแรกในป ค.ศ.1836(7) และพบวาการ
ติดเชื้อนี้มีความสัมพันธกับฟนที่เปนหนอง ตอมา
Grodinsky and Holyoke(8) ไดใหเกณฑในการ
วิ นิ จ ฉั ย โรคนี้ ไ ว คื อ เปนการอั กเสบของเนื้ อเยื่ อ
(Cellulitis) เกิด ที่ เ นื้ อ เยื่ อใตคาง, เนื้ อ เยื่ อ ใต
ขากรรไกรและเนื้อเยื่อใตลิ้นทั้งสองขาง มักมีการ
ตายของเนื้อเยื่อ (Gangrene) มีน้าเหลืองปนเลือด
(Serosanguinous fluid) โดยพบหนองนอยมาก
หรื อ ไมพบเลย และลุ ก ลามไปยั ง โพรงเนื้ อ เยื่ อ
ขางเคียง (Fascial space) ไปสูอวัยวะอื่นได
สาเหตุสวนใหญของการติดเชื้อลูดวิค แอง
ไจนา มี ส าเหตุ จ ากฟนพบไดตั้ ง แตรอยละ 7090(6,9) และฟนที่เปนสาเหตุสวนใหญเปนฟนกราม
หลังลาง สาเหตุที่ไมใชจากฟนพบวาเกิดการติด
เชื้อบริเวณตอมทอลซิล คอและหู เชนเดียวกับ
ผูปวยรายนี้ที่มีสาเหตุการติดเชื้อจากฟนกรามหลัง
ลางดานขวาที่โยก เชื้อจุลินทรียที่เปนสาเหตุ
พบวามีหลายชนิดปะปนกัน (Mixed infection) มี
การศึ ก ษาถึ ง เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ที่ พ บเปนกลุ มเชื้ อ
แบคทีเรียที่อาศัยออกซิเจนแกรมบวก ไดแก กลุมส
เตร็ปโตคอกคัส (Streptococcus) รอยละ 42 ถึง
91, กลุมสแตฟฟโลคอคคัส (Staphylococcus)
รอยละ 38 กลุมเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยออกซิเจน
แกรมลบ พบรอยละ 25 และกลุมแบคทีเ รีย ที่ไม

อาศัยออกซิเจน (Anarobe) ในผูปวยรายนี้สังเกต
จา ก หน อ งสี เ ห ลื อง มี ก ลิ่ น เห ม็ น แ ล ะกา ร มี
ฟองอากาศเกิ ด ขึ้ น ในเนื้ อ เยื่ อ แรกรั บ ผู ปวยจึ ง
พิ จ ารณาใหยาตานจุ ล ชี พ ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง เชื้ อ
แบคที เ รี ย แกรมบวกและแกรมลบที่ อ าศั ย
ออกซิเจนและไมอาศัยออกซิเจน โดยใหคลินดามัย
ซินและเซฟไตรอะโซน แตหลังจากกรีดระบาย
หนองแลวในวันที่ 4 หลังการผาตัดพบผูปวยยังมีไข
ต่าและมีหนองไหลจากใตขากรรไกรลางดานขวา
มากเพียงตาแหนงเดียว จึงพิจารณาเก็บหนองเพื่อ
สงตรวจยอมแกรมและเพาะเชื้อทดสอบความไวตอ
ยาปฏิชีวนะอีกครั้ง ผลที่ไดเปนเชื้อ อซีเนโตแบคเตอร
บอมมานิ ไอ ซึ่ งดื้อตอยาตานจุ ลชี พเดิ ม จึ งปรึ กษา
อายุรแพทยและไดเปลี่ยนเปนยาอะมิคาซินและโคลิ
สตินแทน เปนผลใหอาการผูปวยดีขึ้นตามลาดับจน
สามารถจาหนายผูปวยกลับบานได
การรั กษาลู ดวิ ค แองไจนา มี ข อพิ จารณา
เชนเดียวกับการรักษาการติดเชื้อบริเวณใบหนาและ
กระดูกขากรรไกรชนิดอื่นๆ แตตองมีสิ่งพิจารณาเปน
พิเศษและล าดับแรกคื อ การปองกั นการอุ ดตั นของ
ระบบทางเดินหายใจ โดยผูปวยลูดวิค แองไจนาแตละ
รายจาเปนตองดูแลระบบทางเดินหายใจที่แตกตางกัน
ขึ้นกับความรุนแรงของการติดเชื้อ(10,11) ในผูปวยรายนี้
แรกรับยังสามารถหายใจไดเอง อัตราการหายใจและ
รอยละความเขมขนของออกซิเจนในเลือดอยูในเกณฑ
ปกติ แตตองไดรั บการเฝาระวั งอยางใกลชิ ดเพื่ อ
ปองกันการเกิดภาวะอุดตันของทางเดินหายใจสวนตน
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เฉียบพลัน สาหรับการผาตัดจาเปนตองพิจารณาใส
ทอชวยหายใจ (Endotracheal intubation) หรือ
เจาะคอ (Tracheostomy)(12,13) ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ตอง
อาศัยแพทยที่มีความชานาญเพื่อปองกันอันตรายและ
ขอแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในผูปวยรายนี้ไดแจง
วิสัญญีแพทยถึงภาวะการณใสทอชวยหายใจยากและ
แจงโสต ศอ นาสิกแพทยสาหรับการเตรียมเจาะคอใน
กรณีใสทอชวยหายใจไมสาเร็จ
การผาตัดกรีดระบายหนอง เพื่อลดแรงดันใน
ชองผังผืดที่มีการติดเชื้อ แมจะไมมีหนองหรือมีเพียง
เล็ กนอยก็ตาม ขึ้ นกั บดุ ลยพินิ จของแพทยผู ใหการ
รักษา(14) มีรายงานการศึกษาพบวาผูปวยที่ไมไดรับ
การผาตัดเจาะระบายหนองมีอัตราการหายที่ชากวา
ผูปวยที่ไดรับการเจาะระบายหนอง(15) ตาแหนงและ
ขนาดของแผลที่เจาะระบายหนองมีทั้งชนิดแผลเดียว
ขนาดใหญหรือชนิดแผลเล็ก หลายตาแหนง ซึ่งพบวา
แผลขนาดเล็กหลายตาแหนงสามารถระบายไดอยาง

เพียงพอ(16) ผู ปวยรายนี้ ไดรับการเจาะระบายหนอง
ดวยแผลขนาดเล็กและมีการระบายหนองที่ดีรวมถึง
แผลเปนที่เกิดก็มีขนาดเล็ก
อยางไรก็ตามการผาตัดกรีดระบายหนองและ
การกาจัดสาเหตุของการติดเชื้อออกไปรวมกับการให
ยาตานจุลชีพที่เหมาะสมจะชวยลดความรุนแรงและลด
อัตราการตายลงได(17)
สรุป
แมวาจะมี พัฒนางานดานทันตกรรม, การ
เขาถึงการดูแลสุขภาพชองปากรวมถึงการพัฒนายา
ตานจุลชีพใหมีประสิทธิภาพอยางแพรหลาย แตการ
ละเลยการติดเชื้อในชองปากสาเหตุจากฟนผุหรือฟน
โยก อาจนามาสูการติดเชื้อที่รุนแรงได การติดเชื้อลูด
วิ ค แองไจนาหากไมไดรั บการวิ นิ จฉั ยและรั กษาที่
ถูกตองอยางเหมาะสมอาจน าไปสู การเกิ ดขอแทรก
ซอนที่รุนแรงจนอาจทาใหผูปวยเสียชีวิตได
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บทคัดยอ
ฟนกรามนอยซี่ที่สองคุด เปนหนึ่งในความผิดปกติที่ทันตแพทยจัดฟนพบไดบอย ภายหลังจากการ
วินิจฉัยไดแลว การวางแผนการรักษาจาเปนตองมองคนไขแบบองครวม โดยพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวของ
หลายๆ ประการ คือ ความสัมพันธและโครงสรางของใบหนา ลักษณะของการสบฟน อายุของผูปวย ความ
ตองการของผูปวย ซึ่งแนวทางการรักษามีอยูสองทางเลือกใหญๆ คือ ผาตัดเอาฟนคุดออก หรือชวยใหมีการ
งอกขึ้นมาของฟนคุด บทความนี้ไดนาเสนอผูปวยหญิงไทยอายุ 11 ป มาพบทันตแพทยดวยปญหาฟนกราม
นอยซี่ที่สองคุด ฟนซอนเก ฟนหนายื่น จากการตรวจทางคลินิกพบวาผูปวยมีรูปรางใบหนาดานขางนูน การสบ
ฟนกรามเปนแบบที่ 1 รวมกับมีฟนกรามนอยซี่ที่สองบนและลางดานซายคุด แผนการรักษาสาหรับผูปวยรายนี้
คือ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟนรวมกับการถอนฟนกรามนอยลางซี่ที่หนึ่ง และชวยใหมีการงอกขึ้นมาของ
ฟนคุดโดยไมตองใชแรงดึงทางทันตกรรมจัดฟน ผลการรักษาพบวาฟนกรามนอยซี่ที่สองคุดสามารถขึ้นมาใน
สวนโคงแนวฟนโดยไมมีภาวะแทรกซอนใดๆ ผู ปวยมีการสบฟนที่ดีขึ้น มีรอยยิ้มที่สวยงาม เพิ่มความมั่นใจ
ใหแกผูปวย
คาสาคัญ: ฟนกรามนอยซี่ที่สองคุด ทันตกรรมจัดฟน
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Orthodontic treatment of second premolar impaction : A Case Report
Orrawee Piyasirisorost, D.D.S., Master of science (Oral Science),Dip. (Orthodontics)
Department of Dentistry, Sichon Hospital.
Abstract
Second premolar impaction is one of the most frequently impacted tooth. In
selecting an appropriate treatmentoption, several factors should be considered. Unerupted
premolar can be treated by either surgical removal or exteriorization. This paper report an
11 year old girl with chief complaint of second premolar impaction, severe crowding and
protruded upper anterior teeth. Clinical examination revealed that maxillary and mandibular
left second premolar were impacted. A conventional orthdontic xed appliance was used to
create space for second premolar eruption. Once adequate space was create, the second
premolar erupted spontaneously without applying any force. Spacemaintaining is the key to
successful of these case. Improved occlusion, smile, facial esthetics and improved psychosocial confidence were achieved.
Key words: Premolar impaction, Orthodontic treatment
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บทนา
ฟนคุด(impacted tooth)หมายถึง ฟนที่
ไมสามารถขึ้นสูชองปากได เนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง
หรือมีความผิดปกติของตาแหนง และทิศทางการ
ขึ้นของฟน(1) การเกิดฟนกรามนอยซี่ที่สองลางคุด
(mandibular second premolar impaction)
พบมากเปนอันดับสาม รองลงมาจากฟนกรามซี่ที่
สามและฟนเขี้ยวบนตามลาดับ(2)โดยพบอุบัติการณ
การเกิดฟนกรามนอยคุดรอยละ 0.5 โดยแยกเปน
รอยละ 0.1 - 0.3 ในขากรรไกรบน และรอยละ
0.2 - 0.3 ในขากรรไกรลาง(3)
สาเหตุหลักของการเกิดฟนกรามนอยซี่ที่
สองคุ ด คื อ การสู ญ เสี ย ฟนกรามน้ านมซี่ ที่ส องไป
กอนกาหนด (4,5)ทาใหมีการลมเอีย งของฟนกราม
แทซี่ที่ห นึ่ งไปทางดานใกลกลาง(mesioangular)
และลมเอียงของฟนกรามนอยซี่ที่หนึ่งไปทางดาน
ไกลกลาง(distoangular) สงผลใหขาดชองวางใน
สวนโคงแนวฟน(dental arch) สาหรับการขึ้นของ
ฟนกรามนอยซี่ที่สอง นอกจากนี้การเกิดฟนกราม
นอยซี่ ที่สองคุด อาจเกิด ไดจากฟนกรามน้านมซี่ที่
สองหลุดชากวากาหนด(over-retained) ภาวะฟน
ยึดแข็ง(ankylosis) (6)ตาแหนงและแนวการขึ้นเดิม
ของหนอฟนกรามนอยซี่ ที่ส องผิ ด ปกติ ( ectopic
positioning) และพยาธิสภาพอื่นๆที่ขัดขวางการ
ขึ้น เชน ถุงน้ า (cyst)(7)ฟนเกิน(supernumerary
teeth) (8)นอกจากนี้ฟนกรามนอยซี่ที่สองคุดอาจ
พบสัมพันธกับการมีเนื้อเยื่อเหงือกที่แนนและหนา
(thick and fibrous gingival tissue) หรือโรค
ทางระบบตางๆ เชน โรคไคลโดเครเนียลดิสออสโต
ซิส(cleidocranial dysostosis)ซึ่งเปนโรคที่สืบ
ทอดทางพันธุกรรม ผูที่ปวยจากโรคนี้จะมีความผิด
ปกติของการพัฒนากระดูกและฟน ทาใหฟนขึ้นชา
หรือมีฟนคุดหลายซี่(9)
ฟนกรามนอยซี่ที่สองคุดทาใหเกิดปญหา
ตางๆ ในชองปาก เชน สูญเสียชองวางในสวนโคง
แนวฟนเสนกึ่งกลางฟน(dental midline) เบี้ยวไป
ทางดานที่มีฟนคุด มีชองวางเกิดการสบลึ ก(deep
overbite)และการยื่ น ยาวของฟนคู สบเขามาใน

ชองวาง (over-eruption)นอกจากนี้อาจสงผลให
เกิด พยาธิส ภาพอื่น ๆตามมา เชน ความเจ็ บ ปวด
(pain) โรคฟนผุ (dental caries) โรคปริทันต
(periodontal disease) การละลายของรากฟน
ขางเคียง (resorption of adjacent root) และยัง
สงผลตอประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอีกดวย(10)
ทางเลื อ กในการรั กษาฟนกรามนอยซี่ ที่
สองคุด มีอยู ดวยกัน หลายวิ ธี ดั งนี้ 1. การถอน
(extraction)หรื อ ผาตั ด น าฟนคุ ด ออก(surgical
removal) และหากมีชองวางเหลือก็เคลื่อนฟนปด
ชองวางดวยแรงทางทั น ตกรรมจั ด ฟน แตวิธี นี้ มี
ขอเสียคือ อาจทาใหเกิดความวิการที่กระดูก(bony
defect) บริเ วณนั้ นและฟนขางเคีย ง มีเหงือกรน
(gingival recession)ตามมา(11)2.การผาตัดเปด
ฟน (surgical exposure) มีขอบงชี้ในกรณีฟนซี่
นั้นมีตาแหนงคอนขางปกติ แตก็ไมสามารถขึ้นได
หลังจากที่มีการสรางรากฟนมากกวา 3/4 ของ
ความยาวรากที่ส มบู ร ณ โดยการเอากระดู กและ
เนื้อเยื่อออนที่อยูดานบนออกเพื่อเปดใหเห็นดาน
บดเคี้ ย วทั้ ง หมดของฟนกรามนอยที่ ฝ งอยู และ
ปลอยใหขึ้ น มาเองโดยไมมี ก ารชวยเหลื อ ใดๆ
เพียงแตคงชองวางไวใหเพียงพอตอการขึ้นของฟน
คุด แตวิธีนี้เปนวิธีที่คาดการณผลการรักษาไดยาก
ดังนั้นมักจะใชในกรณีที่มีการลมเอียงของฟนคุดไม
มากกวา 45 องศา เมื่อเทีย บกับ แนวแกนฟน
(long axis) ในตาแหนงปกติ(1,12) ซึ่งวิธีนี้มีขอดีคือ
เปนวิ ธี ที่ มี ค วามปลอดภั ย ตอฟนขางเคี ย งและ
เนื้ อ เยื่ อ โดยรอบ3.การผาตั ด เพื่อ จั ด ฟนเขาคื น ที่
(surgical repositioning) หรื อการนาฟนของ
ผู ปวยเองมาปลู ก ถาย(autotransplantation) มี
ขอบงชี้ในกรณีที่ฟนคุดมีแนวแกนฟนผิดปกติมาก
หรือในกรณีที่ใชวิธีการผาตัดเปดฟนแลวไมประสบ
ความสาเร็จ (13,14)4. การใชวิธีทางทันตกรรมจัดฟน
ม า ช ว ย ใ ห มี ก า ร ขึ้ น ข อ ง ฟ น (orthodontic
traction) โดยการเอากระดู กและเนื้ อเยื่ อออนที่
ขัด ขวางการขึ้นของฟนคุด ออกไปและเคลื่ อนฟน
ขึ้นมาโดยใชแรงทางทันตกรรมจัดฟน(2,15,16)
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แมวาการเกิดฟนกรามนอยซี่ที่สองลางคุด
พบมากเปนอันดับสาม รองลงมาจากฟนกรามซี่ที่
สามและฟนเขี้ยวบนหรือคิดเปนรอยละ 24 ของ
การเกิ ด ฟนคุ ด ทั้ ง หมดในชองปาก (17,18) แตกลั บ
พบวามีบ ทความหรื อรายงานผู ปวยเกี่ย วกับ การ
เกิดฟนกรามนอยซี่ที่สองคุดยังไมมากพอ บทความ
หรือรายงานผูปวยสวนใหญจะเกี่ยวกับการเกิดฟน
เขี้ ย วบนคุ ด ดั ง นั้ น รายงานผู ปวยรายนี้ จึ ง มี
วัตถุประสงคที่จะนาเสนอการตรวจวินิจฉัยทั้งทาง
คลินิกและภาพรังสี การรักษา ติดตามผล เพื่อเปน
แนวทางพิจารณาการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนใน
ผูปวยที่มีฟนกรามนอยซี่ที่สองคุด
รายงานผูปวย
ผูปวยเด็กหญิงไทย อายุ 11 ป มาพบทันต
แพทยจั ด ฟนดวยอาการส าคั ญ คื อ ทัน ตแพทย
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แนะนาใหมาปรึกษาเนื่องจากไมพบฟนกรามนอยซี่
ที่ส องลางซายในชองปาก และฟนกรามนอยซี่ ที่
สองบนขึ้ น ไมได นอกจากนี้ ผู ปวยกั งวลเรื่ อ งฟน
หนาบนยื่น ถูกเพื่อนลอเลียน ขาดความมั่นใจเวลา
ยิ้ ม ผู ปวยสุ ขภาพแข็งแรง ปฏิ เ สธโรคประจาตั ว
และปฏิเสธการแพยา
จากการตรวจสภาพภายนอกชองปาก
พบวาผูปวยมี รูปหนาผูปวยทางดานหนาเปนแบบ
สมมาตร (symmetrical mesocephalic face)
รูปหนาผู ปวยทางดานขางมีลักษณะยื่น (convex
facial
profile) ริ ม ฝปากบนและลางยื่ น
(protrude upper and lower lips) มุมระหวาง
ริมฝปากและจมูกนอย(decreased nasolabial
angle) ไม พ บ เ สี ย งข ณะ เค ลื่ อ น ข าก ร ร ไ ก ร
(temporo-mandibular joint sound)การ
เคลื่อนตัวของขากรรไกรอยูในเกณฑปกติ (รูปที่1)

รูปที่ 1 แสดงภาพถายภายนอกชองปากกอนการรักษาขณะใบหนาปกติและขณะยิ้ม
การตรวจสภาพภายในชองปากพบวา
ผูปวยมีลักษณะสุขภาพอนามัยชองปากดี มีเหงื อก
อั กเสบเล็ กนอยไมพบรองลึ กปริ ทัน ตมีเ หงือกยึ ด
ปกติ (normal frenum attachment) ไมพบฟน
ผุ ระยะฟนอยู ในชวงของฟนแท ลักษณะการสบ
ฟนเปนแบบที่ 1 (Angle’s classification: Class I)
โดยมีระยะเหลื่อมในแนวราบ (overjet) 12 มิลลิเมตร

และระยะเหลื่อมในแนวดิ่ง (overbite) 3 มิลลิเมตร
มีการซอนเกของฟนหนาบนและลางแบบรุน แรง
(severe crowding) ฟนซี่ 43 มีตาแหนงทางดาน
ใกลแกม (buccoversion) ของสวนโคงแนวฟน
ฟนซี่ 15,25 คุด และไมพบฟนซี่ 35 ในชองปาก
(รูปที่2)

. รูปที่ 2 แสดงลักษณะภายในชองปากกอนการรักษา โดยแสดงรูปการสบฟนและดานบดเคี้ยว
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ผลการวิเคราะหภาพถายรังสีพานอรามิก
(panoramic film)ซึ่งเปนภาพรังสีนอกชองปากที่
สามารถประเมิน ฟน กระดู กขากรรไกรลางและ
อวัยวะขางเคียงได พบวาผูปวยรายนี้มี ระยะฟนอยู
ในชวงฟนแท ฟนทุกซี่มีการสรางรากฟนมากกวา
สองในสามของความยาวรากทั้งหมด มีฟนซี่ 35
คุดอยูในกระดูกระหวางรากฟนซี่ 34 และ 36 และ
ฟนซี่ 15, 25, 35 คุดในตาแหนงใตตอจุดนูนสุด
(contour)ดานใกลกลางของฟนกรามแทซี่ที่ห นึ่ ง
พบการสรางหนอฟนซี่ 28, 38 และซี่ 48
นอกจากนี้พบฟนเกิน (supernumerary tooth)
ฝง (embedded) ในแนวนอนบริเวณรากฟนซี่ 21

ถึงซี่ 23และจากการวิเคราะหภาพถายรังสีกะโหลก
ศีรษะดานขาง(lateral cephalometric film)
พบวาผู ปวยมี โ ครงสรางกระดู ก ขากรรไกรและ
ใบหนาประเภทที่ 1(skeletal class I) ตาแหนง
ข า ก ร ร ไ ก ร บ น แ ล ะ ล า ง ป ก ติ (orthognathic
maxilla ana mandible) ตาแหนงฟนหนาบนยื่น
(proclined and protruded upper incisors)
ตาแหนงฟนหนาลางปกติ (normally inclined
and positioned lower incisors) และมีตาแหนง
ริมฝปากบนและลางยื่น (protruded upper and
lower lips) (รูปที่ 3)

. รูปที่ 3 แสดงภาพถายรังสีพานอรามิกและภาพถายรังสีกะโหลกศีรษะดานขางกอนการรักษา
สรุปวัตถุประสงคของการรักษาผูปวยราย
นี้คือตองการแกไขฟนหนาบนยื่น ฟนบนและลาง
ซอนเกแกไขฟนกรามนอยซี่ที่ส องคุ ด ดั งนั้ น การ
รักษาในผูปวยรายนี้จึงเลือกวางแผนการรักษาทาง
ทัน ตกรรมจั ดฟนดวยการถอนฟนและชวยใหฟน
คุดซี่ 15,25 และ 35 ขึ้นมาในชองปากไดซึ่งการ
ถอนฟนกรามนอยซี่ที่หนึ่งในผูปวยรายนี้มีเหตุผล
หลักอยู2ประการคือ1) เพิ่มพื้นที่ในสวนโคงแนว
ฟนใหเพียงพอตอการขึ้นมาของฟนซี่ 15,25 และ
35 2) แกไขฟนซอนเก3) เพื่อลดความยื่นของฟน
หนาและริมฝปากบน ทาใหไดรูปใบหนาดานขางที่
ดีขึ้น
โดยมี ล าดั บ การรั ก ษาคื อ ภายหลั ง สง
ผูปวยเตรียมชองปากโดยการขูดหินปูน ผาฟนเกิน
ที่คุดบริเวณฟนหนาบนดานซายออก หลังจากนั้น
ติดเครื่องจั ดฟนชนิดติดแนนทั้งปากในขากรรไกร
บนและลาง และเริ่ มการปรั บ ระดั บ ฟนดวยลวด
นิกเกิลไททาเนียมขนาด0.012 นิ้ว เปลี่ยนลวด
จนกระทั่งเปนลวดเหลี่ ยมเหล็กกลาไรสนิมขนาด
0.016 0.022 นิ้วเพื่อตองการแกไขแนวการเรียง

ตัวของฟนแตละซี่ใหเปนระเบียบ และปรับระดับ
ฟนที่ อ ยู ต่ าหรื อ สู ง กวาระนาบสบฟนใหอยู ใน
ระนาบที่เหมาะสม ตลอดจนแนวแกนของรากฟน
ควรจะตองขนานกันไมลมเอี ยง ซึ่งสงผลใหฟนซี่
15,25 และ 35หลุดพนจากจุดนูนสุดดานใกลกลาง
ของฟนซี่ 16,26 และ 36 ตามลาดับและเมื่อลวด
ในชองปากเปนลวดเหลี่ยมเหล็กกลาไรสนิมขนาด
0.016 0.022 นิ้วจึ งสงผู ปวยไปถอนฟนซี่ 14,
24,34 และ 44 และใสขดลวดสปริ ง แบบปด
เหล็กกลาไรสนิม (stainless steel closed coil
spring)ระหวางฟนซี่ 13 กับ 16 , 23 กับ 26 และ
33 กับ 36 เพื่อรักษาชองวางที่ไดจากการถอนฟน
ไวสาหรับการขึ้นมาของฟนซี่ 15,25 และ 35(รูปที่
4)ภายหลังคงสภาพชองวางไวเมื่อผานไป 3เดือน
ฟนซี่ 15 และ 25ก็ส ามารถขึ้น มาไดในชองปาก
และใชเวลา 6 เดือน ฟนซี่ 35 ก็สามารถขึ้นมาได
เชนกัน และเมื่อฟนเหลานี้เริ่มเขาใกลระนาบการ
สบฟน จึงไดติด เครื่องมือจัด ฟนชนิ ดติดแนนเพื่อ
ปรับแนวการเรียงตัวของฟนซี่ 15,25 และ 35ให
เปนระเบียบ หลังจากนั้นจึงเริ่มเคลื่อนฟนเขี้ยวไป
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ทางดานไกลกลางเขาสูชองวางที่เหลือจนชิดกับฟน
กรามนอยซี่ที่ส อง ตามมาดวยขั้นตอนการดึงฟน
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หนาเขาไปทางดานใกลลิ้นเพื่อเปนการปดชองวาง
ที่เหลือและลดความยื่นของฟนหนา

รูปที่ 4 แสดงลักษณะภายในชองปากระหวางการรักษา
ภายหลังการจัดฟนไดรับการสบฟนที่ปกติ
และผูปวยพึงพอใจกับ ผลการรักษา(รูปที่ 5-6) ได
พิจ ารณาถายภาพรั งสี พานอรามิก และภาพรั งสี
กะโหลกศีรษะดานขางเพื่อประเมินผลการรั กษา
จากภาพรังสีพานอรามิกพบวารากฟนขนานกัน ไม
พบความผิดปกติใดๆ และภาพรังสีกะโหลกศีรษะ
ดานขางพบวาผูปวยมีโครงสรางกระดูกขากรรไกร
ตาแหนงฟนและเนื้อเยื่ อออนตางๆที่ปกติ (รูปที่ 7)

หลังถอดเครื่องมือ ทาเครื่องมือคงสภาพฟนชนิด
โอบ(wraparound retainers) ใหกับ ผู ปวย
ภายหลั ง การใสเครื่ อ งมื อ คงสภาพฟนไดมี ก าร
ติดตามผลการรักษา 1 เดือน พบวาผูปวยสามารถ
ดูแลและทาความสะอาดตามที่ทันตแพทยแนะนา
ไดดี ไมมีกดเจ็ บ หลั งจากนั้ น นั ด ผู ปวยติ ด ตามผล
เปนระยะทุก 1 และ 6 เดือนไมพบวามีการคืนกลับ
และจะมีการติดตามอยางตอเนื่องทุกๆ 1 ป

รูปที่ 5 แสดงภาพถายภายนอกชองปากหลังการรักษาขณะใบหนาปกติและขณะยิ้ม

รูปที่ 6 แสดงลักษณะภายในชองปากหลังการรักษา โดยแสดงรูปการสบฟนและดานบดเคี้ยว
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รูปที่ 7 แสดงภาพถายรังสีพานอรามิกและภาพถายรังสีกะโหลกศีรษะดานขางหลังการรักษา

วิจารณ
วิ ธี ก ารรั ก ษาฟนกรามนอยซี่ ที่ ส องคุ ด มี
ห ล า ย ท า ง เ ลื อ ก ก า ร รั ก ษ า โ ด ย ก า ร ถ อ น
(extraction)หรื อ ผาตั ด น าฟนคุ ด ออก (surgical
removal) เปนวิ ธี ที่ ง ายแตพบวาอาจท าใหเกิ ด
ความวิการที่กระดูก (bony defect) บริเวณนั้น
แ ล ะ ฟ น ข า ง เ คี ย ง มี เ ห งื อ ก ร น ( gingival
recession)ตามมา (11)การใชวิ ธีทางทันตกรรมจั ด
ฟนมาชวยใหมี ก ารขึ้ น ของฟน (orthodontic
traction) ซึ่ ง วิ ธี นี้ มี ข อดี คื อ เปน วิ ธี ที่ มี ค ว า ม
ปลอดภัยตอฟนขางเคียงและเนื้อ เยื่อโดยรอบ แต
เปนวิ ธี ก ารที่ ยุ งยากกวาการการผาตั ด เปดฟน
(surgical exposure)(2,15,16) การผาตัดเพื่อจัดฟน
เขาคืนที่ (surgical repositioning) หรือการนาฟน
ของผูปวยเองมาปลูกถาย (autotransplantation)
มีขอบงชี้ในกรณีที่ฟนคุดมีแนวแกนฟนผิดปกติมาก
หรือในกรณีที่ใชวิธีการอื่นๆ เพื่อชวยใหมีการขึ้น
ของฟนคุดแลวไมประสบความสาเร็จ(13,14)ในผูปวย
รายนี้ เ ลื อ กใชวิ ธี ก ารผาตั ด เปดฟน (surgical
exposure)ซึ่งมีขอบงชี้ในกรณีฟนซี่นั้นมีตาแหนง
คอนขางปกติ แตก็ไมสามารถขึ้นไดหลังจากที่มีการ
สรางรากฟนมากกวา 3/4 ของความยาวรากที่
สมบูรณ โดยการเอากระดูกและเนื้อเยื่อออนที่อยู
ดานบนออกเพื่อเปดใหเห็ น ดานบดเคี้ย วทั้งหมด
ของฟนกรามนอยที่ฝงอยู และปลอยใหขึ้นมาเอง
โดยไมมีการชวยเหลือใดๆ เพียงแตคงชองวางไวให
เพี ย งพอตอการขึ้ น ของฟนคุ ด วิ ธี นี้ เ ปนวิ ธี ที่
คาดการณผลการรักษาไดยาก แตมีขอดีคือเปนวิธี
ที่ง ายและมีค วามปลอดภั ย ตอฟนขางเคี ย งและ
เนื้ อเยื่ อโดยรอบดั งนั้ นมักจะใชในกรณีที่มีการลม

เอียงของฟนคุดไมมากกวา 45 องศา เมื่อเทียบกับ
แนวแกนฟน (long axis) ในตาแหนงปกติ(1,12)
ในบางกรณีการวางแผนเพื่อรักษาฟนกราม
นอยซี่ ที่ สองคุ ด ก็ อาจตองอาศั ย หลายวิ ธี ร วมกั น
เพื่ อใหเหมาะสมกั บ ผู ปวยในแตละรายและเพิ่ ม
ผลส าเร็ จในการรั กษาเชนในผู ปวยรายนี้ เบื้ องตน
เลือกวิธีการถอนฟนกรามนอยลางซี่ที่หนึ่งเพื่อสราง
ชองวางที่เพียงพอในขากรรไกรสาหรับการขึ้นของฟน
กรามนอยซี่ที่สองคุดและรอใหขึ้นมาเองโดยไมมีการ
ชวยเหลื อใดๆ เพียงแตคงชองวางไวใหเพียงพอตอ
การขึ้นของฟนคุดโดยในเบื้องตนไดวางแผนการรักษา
รวมกั บผู ปวยและผู ปกครองไว หากทางเลื อกแรก
ลมเหลว ฟนกรามนอยลางซี่ที่สองไมสามารถขึ้นมา
ไดเองหลังจากคงชองวางไว จะพิจารณาใชวิ ธีทาง
ทันตกรรมจัดฟนมาชวยใหมีการขึ้นของฟนคุด โดย
การเอากระดูกและเนื้อเยื่อออนที่ขัดขวางการขึ้นของ
ฟนคุ ดออกไปและเคลื่ อนฟนขึ้ นมาโดยใชแรงทาง
ทันตกรรมจั ดฟน แตอยางไรก็ ตามในผู ปวยรายนี้
ภายหลังคงสภาพชองวางไว ฟนซี่ 15,25 และ 35
ก็สามารถขึ้นมาไดเอง อาจเนื่องมาจาก 1) ฟนคุดซี่
15,25 และ 35 มีแนวแกนฟนผิดปกติจากตาแหนง
ปกตินอยกวา 45 องศาซึ่งการศึกษาสวนใหญจะ
แนะน าใหใชวิ ธี นี้ ในกรณี ที่ ฟ นคุ ด มี แ นวแกนฟน
ผิดปกติไปจากตาแหนงปกตินอยกวา 45 องศา แต
ก็มีการศึกษาของ Collett ในปค.ศ.2000 รายงาน
ไววา แมฟนกรามนอยซี่ที่สองคุ ดจะมีแนวแกนฟน
ผิดปกติไปจากตาแหนงปกติมากกวา 45 องศา แต
หากสามารถสรางชองวางที่เพียงพอ ก็อาจขึ้นมา
เองไดเชนกัน (12) 2) ฟนซี่ 15,25 และ 35 ยังคงมี
แรงที่มาจากฟนงอก (eruptive force) จากการ
สรางรากฟนที่ยังไมสมบูรณ
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3) ในขั้นตอนปรับระดับฟน (leveling phase) ฟน
กรามแทซี่ ที่ ห นึ่ ง มี ก ารปรั บ แนวแกนฟนเอี ย งไป
ทางดานไกลกลาง (distal tipping) จึงทาใหฟนซี่
15, 25 และ 35 หลุ ด พนจากจุ ด นู น สุ ด ดานใกล
กลางของฟนซี่ 16,26 และ 36 ตามลาดับ สงผลให
ไมขัดขวางการขึ้นของฟนคุด และพบวาหลังจาก
ฟนซี่ 15,25 และ 35 ขึ้นมาในชองปากและอยูใน
ระนาบสบฟนก็ มี ก ารสรางรากฟนตอจนสมบู รณ
(completed root formation)
ทั้ง นี้ ห ากสามารถตรวจ และวิ นิ จ ฉั ย ฟน
กรามนอยซี่ที่สองคุดไดอยางรวดเร็ว รวมถึงเลือก
แนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยได จะชวย
ปองกันหรือลดความรุนแรงของปญหาการสบฟนที่
เกิด ตามมา และชวยใหการรั ก ษามี ค วามยุ งยาก
นอยลงและมีโอกาสประสบความสาเร็จมากขึ้น แต
อยางไรก็ตามการปองกันไมใหเกิดฟนกรามนอยซี่ที่
สองคุ ด ก็ เ ปนวิ ธีที่ ดี ที่สุ ด ซึ่ ง สาเหตุส วนใหญเกิ ด
จากการสู ญ เสี ย ฟนกรามน้ านมซี่ ที่ ส องไปกอน
กาหนด ดังนั้นทันตแพทยควรกระตุนใหผูปวยและ
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ผู ปกครองเห็ น ความส าคั ญ ของการรั ก ษาความ
สะอาดตั้งแตชุดฟนน้านม และหากทันตแพทยพบ
มีการสูญเสียฟนกรามน้านมซี่ที่สองไปกอนกาหนด
ก็ควรสงตอทันตแพทยสาหรับเด็กเพื่อทาเครื่องมือ
กันชองวาง(space maintainer) รักษาชองวางไว
ใหฟนแทที่จะขึ้นมาในภายหลัง
สรุป
สรุ ป ผลการรั ก ษาผู ปวยรายนี้ สามารถ
แกปญหาฟนซอนเกและฟนหนาบนยื่น ท าใหรู ป
ใบหนาดานขางของผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
การสบฟนภายหลั ง การรั ก ษามี ลั ก ษณะฟนที่ ดี
(maximum intercuspation) ความสัมพันธของ
ฟนบนลางเปนการสบฟนกรามแบบที่ 1 มีระยะสบ
เหลื่อมในแนวราบและแนวดิ่งปกติฟนกรามนอยซี่
ที่สองสามารถขึ้นมาในชองปากได ผูปวยสามารถ
บดเคี้ ย วไดอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไดรอยยิ้ ม ที่
สวยงามและผูปวยพึงพอใจกับผลการรักษา

เอกสารอางอิง
1. Andreasen JO, Petersen JK, Laskin DM. The impacted premolar. In: Textbook and color atlas
of tooth impactions; diagnosis, treatment and prevention. St. Louis: Mosby; 1997. p. 177–95.
2. McNamara C, McNamara TG. Mandibular premolar impaction: 2 case reports. J Can
Dent Assoc2005; 71(11): 859-63.
3. Peterson LJ. Principles of management of impacted teeth. In: Contemporary oral and
maxillofacial surgery. 4th ed. Philadelphia; 2003. 185.
4. Carr LM. The effect of extraction of deciduous molars on the eruption of bicuspid
teeth. Aust Dent J1963; 8(2): 130-6.
5. Maclaughlin JA, Fogels HR, Shiere FR. The influence of premature primary molar
extraction onbicuspid eruption. J Dent Child 1967; 34(5): 399-405.
6. Winter GB, Gelbier MJ, Goodman JR. Severe infraocclusion and failed eruption of
Deciduousmolars associated with eruptive and developmental disturbances in the
permanent dentition: a report of 28 selected cases. Br J Orthod 1997; 24(2): 149-57.

106

มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร ปที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2564

7. Rubin DM, Vedrenne D, Portno JE. Orthodontically guided eruption of mandibular
Secondpremolar following enucleation of an inflammatory cyst: case report. Int J Pediatr
Dent 2002; 27(1): 19–23.
8. Kaugars GE, Miller ME, Abbey LM. Odontomas. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral
Radiol1989; 67(2): 172-6.
9. Maclaughlin JA, Fogels HR, Shiere FR. The influence of premature primary molar
extraction onbicuspid eruption. JDent Child1967; 34(5): 399-405.
10. Magnusson C, Kjellberg H. Impaction and retention of second molars: diagnosis,
treatment andoutcome. Angle Orthod 2009; 79: 422-7.
11. Frank CA. Treatment options for impacted teeth. J Am Dent Assoc 2000; 131(5): 623–32.
12. Collett AR. Conservative management of lower second premolar impaction. Aust
Dent J 2000; 45(4): 279–81.
13. Holland D. A technique of surgical orthodontics. Am J Orthod 1955; 41: 27-44.
14. Sleeper EL. Surgical orthodontic technique and case reports. Alpha Omegan 1955; 49: 110-6.
15.Bhatnagar A, Wagh S, Bhatnagar P, Agarwal RR, Khan F. Orthodontic relocation of impacted
mandibular second premolar: case report. Annals of Dental Specialty 2016; 4: 83-5.
16.Muhamad H, Nezar W, Omri E, Obaida A. Management of lower second premolar
impaction.J Adv Dent Res 2015; 1: 2-9.
17.Thilander B, Myrberg N. The prevalence of malocclusion in Swedish school children.
Scand J Dent Res 1973;81:12-21.
18. ThilanderH,Thilander B, Persson G.Treatment of impacted teeth by surgical exposure.
Sven TandlakTidskr 1973;66:519-25.

มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร ปที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2564

107

อาการแสดงทางผิวหนังในผูปวยติดเชื้อลิชมาเนียอวัยวะภายในและเอชไอวี: รายงานผูปวย
ภวรัญชน ตันตาปกุล พ.บ.1, สศิษฎ ฟุงตระกูล พ.บ.,ว.ว.ตจวิทยา2
โรงพยาบาลเหนือคลอง1, โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช2
บทคัดยอ
โรคลิชมาเนียเปนโรคที่พบไดไมบอยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยอาการแสดงทางผิวหนังที่
พบไดบอย คือ granulomatous plaque รายงานผูปวยฉบับนี้นาเสนออาการแสดงทางผิวหนังที่ตางกัน
ออกไปในผูปวยสองรายที่ไมเคยมีประวัติการเดินทางออกนอกประเทศและมีโรคประจาตัวติดเชื้อเอชไอวี รักษา
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผูปวยรายที่หนึ่งเปนผูชายอายุ 41 ปมาดวยอาการไข ตับมามโตมา
ประมาณ 1 เดือน โดยมีตุมนูนขาวกระจายบริเวณหนาแขนและขา 2 ขางมา 5 ป รายที่ 2 เปนผูหญิงมีอายุ 34
ป มาดวยอาการไข ตับมามโต มีผื่นนูนแดงกระจายบริเวณหนา แขน และขา 2 ขางมา 1 เดือน ทั้งสองรายได
รับการรักษาดวยยา amphotericin B
คาสาคัญ: โรคลิชมาเนียที่แสดงอาการทางผิวหนัง โรคลิชมาเนียที่แสดงอาการทางอวัยวะภายใน เอชไอวี
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Cutaneous Manifestations in Visceral Leishmaniasis and HIV Co-Infection:
A Case Report
Pavarunch Tantapakul, MD.1 Sasit Fungtrakoon, MD.2
Nuea Khlong Hospital1, Department of Medicine, Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital2
Abstract
Leishmaniasis not a common disease in South-East Asia. Cutaneous manifestations
often present as a granulomatous plaque. We report the different form of cutaneous
manifestation in patient with visceral leishmaniasis and HIV co-infection. The first patient is a
41-year-old male presented with fever and hepatosplenomegaly for 1 month. He also had
multiple firm whitish nodules on face, upper and lower extremities for 5 years. The second
patient is a 34-year-old female presented with fever hepatosplenomegaly and multiple
erythematous patches and plaques on face, upper and lower extremities for 1 month. They
were treated with amphotericin B.
Key words: cutaneous leishmaniasis, visceral leishmaniasis, HIV
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บทนา
โรคลิชมาเนียสวนใหญพบในประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง สาหรับในประเทศไทยมักพบใน
ผูปวยที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศในแถบ
ตะวั น ออกกลางมากอน แมในระยะหลั ง จะมี
รายงานผูปวยที่ไมมีประวัติเดินทางและมีการติ ด
เชื้ อดั งกลาวเพิ่มมากขึ้นก็ต าม แตอาการที่แสดง
ทางผิวหนังของโรคลิชมาเนียมักเปนปญหาในการ
วิ นิ จ ฉัย ของแพทย เนื่ องจากรอยโรคอาจแยกได
ยากจากการติดเชื้อชนิดอื่นๆ ทางผิวหนัง เชน วัณ
โรค(1) เชื้ อรา เปนตน รายงานผู ปวยฉบั บนี้ ได
รวบรวมผู ปวยสองรายที่ ไ มมี ป ระวั ติ เ ดิ น ทางไป
ตางประเทศและมาดวยอาการแสดงทางผิ วหนั ง
ของโรคลิ ชมาเนียที่แตกตางกัน โดยผูปวยทั้งสอง
รายมีการติดเชื้อลิชมาเนียอวัยวะภายในและเอชไอ
วีรวมดวย
รายงานผูปวย
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ผูปวยชายอายุ 41 ป มีโรคประจาตัว คือ
ติดเชื้อเอชไอวีและเบาหวาน รับยา lamivudine,
lopinavir/ritonavir, tenofovir, co-trimoxazole
และ glipizide คนไขมาตามนัดสม่าเสมอ ไมมี
ประวั ติ ก ารเดิ น ทางไปตางประเทศ เขารั บ การ
รั ก ษาโรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธ รรมราชใน
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ดวยอาการไข เพลีย
น้าหนักลดมาประมาณ 1 เดือน และมีผื่นนูนสีขาว
กระจายบริ เ วณหนาแขนและขาสองขางมา
ประมาณ 5 ป ไมมีประวัติแมลงกัดที่แนชัด
ตรวจรางกายแรกรั บ อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส ชีพจร 78 ครั้งตอนาที หายใจ 18 ครั้ง
ตอนาที ความดั น โลหิ ต 95/60 มิล ลิ เมตรปรอท
รูปรางผอม ซีด ไมเหลือง ตอมน้าเหลืองไมโต พบ
ผื่ น ตุ มนู น สี ข าว แข็ ง กดไมเจ็ บ ( multiple
discrete firm whitish nodules) กระจายหลาย
ตาแหนงทั่วบริเวณหนา แขน และขาสองขาง (รูปที่
1-5) ไมมีอาการอักเสบเปนหนอง ตับมามโตคลาได

ผูปวยรายที่ 1

รูปที่ 1-5 แสดงลักษณะรอยโรคที่ผิวหนังกระจายตาแหนงตางๆ ทั่วรางกาย

110

มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร ปที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2564

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ Hb 7.9
g/dL, Hct 24.3 mg%, WBC 4,800/uL, MCV 88.3
fL, RDW 20.1%, platelet count 119,000/uL,
neutrophil 86%, lymphocyte 9%, monocyte
2%, eosinophil 3%, Cr 2.79 mg/dL, total
protein 4.9 g/dL, albumin 2.1 g/dL, globulin
2.8 g/dL, total bilirubin 0.86 mg/dL, direct
bilirubin 0.50 mg/dL, AST 32 U/L, ALT 17 U/L,

alkaline phosphatase 132 U/L, CD4 136
cell/mm3, HIV viral load < 20 log 1.30, HBsAg
negative, Anti-HCV positive, HCV-RNA 290,000
IU/mL, VDRL (RPR) non-reactive. Bone
marrow aspiration พบ amastigote forms of
leishmania in macrophages (ดังรูปที่ 6) Skin
biopsy พบ fibrotic skin change เอกซเรยทรวง
อกไมพบความผิดปกติ

รูปที่ 6 แสดงเชื้อลิชมาเนียระยะอะแมสติโกต (amastigote) ในแมคโคฟาจจากไขกระดูก (Wright stain)
ผูปวยรายที่ 2
ผูปวยหญิ งอายุ 34 ป มีโรคประจาตัว คื อ
ติดเชื้อเอชไอวีทานยา efavirenz, lamivudine และ
zidovudine ไมสม่ าเสมอ ขาดยามา 2 ป ไมมี
ประวั ติ ก ารไปตางประเทศ เขารั บ การรั ก ษา
โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธ รรมราชในเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดวยอาการไข เพลีย น้าหนัก
ลด มีผื่นนูนแดงกระจายบริเวณหนาแขนและขาสอง
ขางมาประมาณ 1 เดือน ไมมีประวัติแมลงกัดที่แนชัด

ตรวจรางกายแรกรั บอุ ณหภู มิ 37 องศา
เซลเซียส ชีพจร 80 ครั้งตอนาที หายใจ 20 ครั้งตอ
นาที ความดันโลหิต 94/65 มิลลิเมตรปรอท รูปราง
ผอม ซี ด ไมเหลื อง ตอมน้ าเหลื องไมโต พบผื่ นนู น
แดงกระจายหลายต าแหนง (multiple discrete
erythematous patches and plaques) ทั่วบริเวณ
หนา แขน และขาสองขาง (รู ปที่ 7-9) ไมมี อาการ
อักเสบเปนหนอง ตับมามโตคลาได

รูปที่ 7-9 แสดงลักษณะรอยโรคที่ผิวหนังกระจายในตาแหนงตางๆ ทั่วรางกาย
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ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ Hb 10.6
g/dL, Hct 31.9 mg%, WBC 1,500/uL, MCV
72.2 fL, RDW 13.6%, platelet count
199,000/uL, neutrophil 59%, lymphocyte
26%, monocyte 14%, eosinophil 1%, Cr
0.71 mg/dL, total protein 6.4 g/dL,
albumin 2.3 g/dL, globulin 4.1 g/dL, total
bilirubin 0.38 mg/dL, direct bilirubin 0.25
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mg/dL, AST 22 U/L, ALT 5 U/L, alkaline
phosphatase 154 U/L, CD4 25 cell/mm3,
HIV viral load 457,401 log 5.66, HBsAg
negative, Anti-HCV negative, VDRL (RPR)
non-reactive, Skin biopsy พบ amastigote
forms of leishmania (ดังรูปที่ 10) เอกซเรย
ทรวงอกไมพบความผิ ด ปกติ เปรี ย บเทีย บขอมู ล
ตางๆ ระหวางผูปวยทั้ง 2 ราย ดังตารางที่ 1

รูปที่ 10 แสดงเชื้อลิชมาเนียระยะอะแมสติโกต (amastigote) ในเนื้อเยื่อจากรอยโรคที่ผิวหนัง (H and E)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบขอมูลทางคลินิกในผูปวยทั้ง 2 ราย
ผูปวยรายที่ 1
ไข ออนเพลีย น้าหนักลด
อาการและอาการแสดง
ตับมามโต ซีด เกล็ดเลือดต่า
ลักษณะรอยโรคเปนตุมนูน
ตรวจรางกายทาง
(multiple discrete firm whitish
ผิวหนัง
nodules)
Skin biopsy: fibrotic skin change
ผลการตรวจทาง
BM biopsy: amastigote forms
หองปฏิบัติการ
PCR from BM: L.martiniquensis
Disseminated cutaneous leishmaniasis
with nodular lesions and visceral
การวินิจฉัย
leishmaniasis caused by Leishmania
martiniquensis in HIV co-infected
patient

ผูปวยรายที่ 2
ไข ออนเพลีย น้าหนักลด
ตับมามโต ซีด เม็ดเลือดขาวต่า
ลักษณะรอยโรคเปนผื่นนูนแดง
(multiple discrete erythematous
patches and plaques)
Skin biopsy: amastigote forms

Disseminated cutaneous
leishmaniasis with plaque lesions
and visceral leishmaniasis in HIV
co-infected patient
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วิจารณ
โรคลิ ช มาเนี ย เป นโรคติ ด เชื้ อ โปรโตซั ว
Leishmania spp. โดยมีริ้นฝอยทราย (sandfly)
เปนแมลงพาหะของโรค (1) เมื่อติ ด เชื้ อจะเปลี่ ย น
จากโปรแมสติโกตเปนอะแมสติโกตลักษณะอาการ
ของโรคลิชมาเนียสามารถจาแนกออกเปน 3 แบบ
ขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อลิชมาเนีย (2) ดังนี้ 1. อาการ
แสดงที่บริเวณผิวหนัง (cutaneous leishmaniasis;
CL) 2. อาการแสดงที่อวั ยวะภายใน (visceral
leishmaniasis; VL) หรือเรียกอีกชื่อวาโรค คาลา
อาซา (Kala Azar) 3. อาการแสดงที่เยื่อเมือก
(mucocutaneous leishmaniasis; ML)โดยใน
ที่นี้จะขอวิจารณในกรณี visceral leishmaniasis
ที่พบรวมกับ cutaneous leishmaniasis ตาม
การวินิจฉัยของผูปวยทั้งสองรายในรายงานนี้
ผู ป ว ย ที่ แ ส ด ง อ า ก า ร ข อ ง visceral
leishmaniasis รวมกับ cutaneous leishmaniasis
พบไดทั้งจากการติดเชื้อ L. siamensis และ L.
martiniquensis มีการรายงานผู ปวยมาดวย
อาการแสดงทางผิ วหนังดังนี้ 1. รอยโรคลักษณะ
เปนผื่นนูนแดง (papule and plaque)(3,4,5) 2.
รอยโรคลักษณะเปนตุมนูน (nodule)(3,4,5) 3. รอย
โรคลั ก ษณะเปนแผล (ulcer)(4) ส าหรั บ อาการ
แสดงทางผิว หนัง ในผู ปวยภาวะภูมิคุ มกัน ปกติ
มัก มาแสดงดวย macular lesion หรื อ
maculopapular lesion โดยพบไดบอยบริ เ วณ
ใบหนา และสามารถพบเชื้อลิชมาเนีย จากผิวหนัง
ไดนอยกวารอยละ 60 (6) สวนในกรณีผูปวยภาวะ
ภูมิคุมกันบกพรอง จะมีอาการรุนแรง มักมาแสดง
ดวย nodular lesion พบไดบอยบริเวณมือและ
เทา แบบสมมาตรและสามารถพบเชื้ อลิ ชมาเนี ย
จากผิวหนังไดประมาณรอยละ 90 (6) อาการแสดง
ที่พ บบอยในผู ปวยภู มิ คุมกั น บกพรอง เขาไดกั บ
คนไขรายแรกที่มาแสดงดวย nodular lesion
สวนในคนไขรายที่ ส องที่ ม าแสดงดวย plaque
lesion เปนอาการที่พบไดไมบอย จึงขอนาเสนอใน
รายงานฉบับนี้

ส าหรั บ ระยะฟกตั ว ของ cutaneous
leishmaniasis โดยเฉลี่ย 2-3 เดือน ในผูปวยบาง
คนอาจพบนอยกวา 2 สัปดาหหรือมากกวา 5 ป (3)
คนไขรายแรกมีอาการแสดงทางผิวหนังมานานถึ ง
5 ป วิ นิ จ ฉั ย เปนโรคลิ ช มาเนี ย จากการเจาะไข
กระดูกและพบเชื้อ L. martiniquensis จากวิธี
PCR ผูปวยรายที่สองมีอาการแสดงทางผิวหนังมา
นาน 1 เดือน วินิจฉัยเปนโรคลิชมาเนียโดยการตัด
ชิ้ น เนื้ อ บริ เ วณผิ ว หนั ง อาการแสดงของผู ปวย
visceral leishmaniasis มักพบวามีตับมามโต ซีด
เกล็ดเลือดต่า (3,4,5) ผลการดูดและเจาะเอาเนื้อเยื่อ
ไขกระดูกสงตรวจพบการลดลงของเซลลและระบบ
ไขกระดูกรวมกับพบเชื้อลิชมาเนีย (7) โรคลิชมาเนีย
ที่ติ ดเชื้อรวมกับเอชไอวี สวนใหญจะพบรวมกับ มี
CD4+ T cells นอยกวา 200 cell/mm(3,4,5)
ในผูปวยรายแรกเปนผูปวยติดเชื้อเอชไอวี
ที่ มี CD4 1 3 6 cell/mm3 มี อ า ก า ร ไ ข ต่ า ๆ
ออนเพลี ย มา 1เดื อ น มี ลั ก ษณะรอยโรคทาง
ผิวหนังเปนตุมนูน ตรวจรางกายพบตับมามโต ผล
การตรวจทางหองปฏิบัติการพบภาวะซีดและเกล็ด
เลือดต่า ทาใหคิดถึงโรคที่เกิดจากเชื้อฉวยโอกาส
โดยเชื้อฉวยโอกาสที่มีตับมามโต อาการแสดงทาง
ผิวหนัง ซีด และเกล็ดเลือดต่าหนึ่งในนั้น คือ เชื้อ
ลิ ช มาเนี ย และเมื่ อ สงตรวจทางหองปฏิ บั ติ ก าร
เพิ่ ม เติ ม ผลเจาะไขกระดู ก พบเชื้ อ ลิ ช มาเนี ย
ระยะอะแมสติโกตในเม็ดเลือดขาวชนิดแมคโคฟาจ
และ leishmania-conventional PCR จากไข
กระดู กพบเชื้ อ L.martiniquensis อยางไรก็ต าม
ผลการตัดชิ้นเนื้อจากผิวหนังสงตรวจเปน fibrotic
skin change อาจเกิดไดจากชิ้นเนื้อที่ลึกไมมาก
พอทาใหไมพบเชื้อลิชมาเนีย
ในผูปวยรายที่สองเปนผูปวยติดเชื้อเอชไอ
วีที่มี CD4 25 cell/mm3 มีอาการไข ออนเพลี ย
น้ าหนั ก ลดมา 1 เดื อ น มี ลั ก ษณะรอยโรคทาง
ผิวหนังเปนผื่นนูนแดง ตรวจรางกายพบตับมามโต
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการพบภาวะซีดและ
เม็ดเลือดขาวต่าในผูปวยภูมิคุมกันบกพรองทาให
นึกถึงเชื้อฉวยโอกาสเชื้อลิชมาเนีย จึงไดทาการตัด
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ชิ้ น เนื้ อ จากผิ ว หนั ง สงตรวจพบเชื้ อ ลิ ช มาเนี ย
ระยะอะแมสติโกตในเม็ดเลือดขาวชนิดแมคโคฟาจ
ใ น ก า ร วิ นิ จ ฉั ย แ ย ก โ ร ค ต อ ง ค า นึ ง ถึ ง โ ร ค
disseminated
histoplasmosis
และ
disseminated talaromycosis แตลักษณะรอย
โรคทางผิวหนังมักเปน umbilicated papules ซึ่ง
ไมเขากับผูปวยสองรายนี้และมามจะโตไมมาก
ยาที่ใชรักษาโรคลิชมาเนียในประเทศไทย
มีเพียง amphotericin B โดยพบวามีหลายรายที่มี
การกลับเปนซ้า (3,4) จึงไดมีการปรับรูปแบบการให
ยาโดยใหยาเปนชวงๆ (8) รวมทั้ ง มี ก ารใหยา
itraconazole รวมดวย ปจจุบันเริ่มมีการนายา
miltefosin จากตางประเทศมาใชในการรักษา
อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากโรคลิ ช มาเนี ย ใน
ผูปวยที่ติดเชื้อลิชมาเนียในอวัยวะภายในและมีการ
ติด เชื้อเอชไอวีร วมดวยคือรอยละ 10 ถึง 19 ใน
การติ ด เชื้อครั้ ง แรก โดยจะเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง รอยละ 24
ในชวงเดือนหลังการรักษา (9) อัตราการรักษาหาย
ดวย amphotericin B คือรอยละ 58 ถึง 82 (9)
ผูปวยรายแรกไดรับการรักษาดวย liposomal
amphotericin B 4 mg/kg/day IV ทุก 24
ชั่ ว โมงตอมาผู ปวยมี ไ ขสู ง และเหนื่ อ ยมากขึ้ น
เอกซเรยพบปอดติด เชื้อ คนไขไดรับ ยาปฏิ ชีว นะ
เปน meropenem หลังรักษาอาการไมดีขึ้นไดรับ
ก า ร เ ป ลี่ ย น ย า ฆ า เ ชื้ อ เ ป น cefoperazonesulbactam และ colistin ตอมาผู ปวยมี อ าการ
เหนื่อยมากขึ้น ความดันโลหิตต่าลง และเสียชีวิต
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ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 ในผูปวยรายที่สอง
ไดรับการรั กษาดวย amphotericin B 0.7
mg/kg/day IV ทุก 6 ชั่วโมง นาน 14 วันหลังจาก
นั้นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผูปวยมีไขสูงและมี
อาการเหนื่ อ ยมากขึ้ น เอกซเรยพบปอดติ ด เชื้ อ
ค น ไ ข ไ ด รั บ ย า ป ฏิ ชี ว น ะ เ ป น piperacillintazobactam หลัง รัก ษาอาการเหนื่ อยไมดี ขึ้ น
ปฏิเสธการใสทอชวยหายใจ ความดันโลหิตต่าลง
และเสียชีวิตในวันเดียวกัน
สรุป
โรคลิ ช มาเนี ย เปนโรคที่ พ บไมบอยและ
ประเทศไทยไมใชประเทศที่เปนแหลงระบาดของ
โรคลิ ช มาเนี ย โดยมั ก พบในผู ปวยที่ มี ระบบ
ภู มิ คุ มกั น บกพรอง อาการแส ดงของโ รคมี
หลากหลายรู ป แบบ รายงานผู ปวยฉบั บ นี้ ไ ด
รายงานถึงอาการแสดงทางผิ วหนัง ในผู ปวยที่ ติ ด
เชื้อลิชมาเนียในอวัยวะภายในและมีการติดเชื้อเอช
ไอวี ร วมดวย โดยไมมี ป ระวั ติ เ ดิ น ทางออกนอก
ประเทศมากอน ผู ปวยทั้ง สองรายมาดวยอาการ
แสดงทางผิวหนังแตกตางกัน ทั้งอาการแสดงทาง
ผิวหนังที่พบไดบอยและพบไดไมบอย ในรายงาน
ผูปวยสองรายนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความสาคัญของ
การประเมินรอยโรคและนึกถึงสาเหตุจากโรคติด
เชื้อที่สามารถเปนไปไดในผูปวยติดเชื้อเอชไอวี เพื่อ
การวิ นิ จฉัย อยางถู กตองและการเริ่ ม การรั ก ษาที่
รวดเร็ว
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ปนบริเวณเยื่อบุชองปากในผูปวยโรคซิฟลิสระยะที่ 2
สศิษฎ ฟุงตระกูล พบ.,วว.ตจวิทยา
กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
บทคัดยอ
Mucous patches มีลักษณะเปนปนขาวเหลืองที่พบไดหลายตาแหนงในเยื่อบุชองปากซึ่งพบไดรอย
ละ 8 ในผูปวยซิฟลิสระยะที่ 2 ผูปวยมักจะมีอาการเจ็บบริเวณรอยโรคโดยจะพบเชื้อ T. pallidum ปริมาณ
มากอยูภายในรอยโรคการวินิจฉัยอาจเกิดความผิดพลาดได บทความนี้จึงไดนาเสนอ ผูปวยชายไทยอายุ 30 ป
ไมมีโรคประจาตัว มาโรงพยาบาลดวยอาการเจ็บคอ กลืนแลวเจ็บ มา 10 วัน ภายหลังไดรับการรักษาดวย
doxycycline 200 มิลลิก รัมตอวัน (เนื่องจากทดสอบการแพยาบริเ วณผิ วหนั งแลวพบวาผู ปวยแพยา
benzathine penicillin G) ติดตามอาการไมพบรอยโรคดังกลาว
คาสาคัญ: ปนบริเวณเยื่อบุชองปาก โรคซิฟลิสระยะที่ 2
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Syphilitic Mucous Patches: A Case Report
Sasit Fungtrakoon, MD.
Department of Medicine, Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital
Abstract
Mucous patches are multiple symptomatic white-to-yellow patches of elsewhere in
oral cavity, accounting for 8% of patients with secondary syphilis, and are highly infectious.
Misdiagnosis might lead to delay of treatment. We, thereby, report a 30-year-old Thai nonHIV infected homosexual male presented with sore throat and odynophagia for 10 days.
Being allergic to benzathine penicillin G, he was given doxycycline 200 mg per day for 14
days with improvement.
Keywords: mucous patches, secondary syphilis
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บทนา
รอยโรคในชองปากสามารถเจอไดรอยละ
30-50 ของผูปวยโรคซิฟลิสระยะที่ 2(1) หนึ่งในนั้น
คื อ ปนบริ เ วณเยื่ อ บุ ช องปากหรื อ Mucous
patches เปนรอยโรคหนึ่งที่พบไดรอยละ 8 ของ
ผูปวยในระยะนี้(2) ผูปวยมักเปนหลายตาแหนงและ
มีอาการเจ็บรวมดวย (3) ลักษณะของรอยโรคแบง
ออกเปน 2 แบบ คือ (1) ปนนูน สีขาวเทา รูปราง
กลมรี อาจแตกเปนแผล (2) ปนเรี ย บลั ก ษณะ
คลายงูเลื้อย (serpiginous lesions) หรือทางเดิน
ของหอยทาก จึ ง มี เ ชื่ อ เรี ย กวา snail track
ulcers(4) หากนารอยโรคดั งกลาวไปยอม Direct
immunofluorescence หรือสองดวย dark field
microscopy จะพบเชื้ อ T. pallidum ปริ ม าณ
มาก ซึ่งเปนการตรวจทางหองปฏิบัติการที่มีความ
ไวสูง (3) ดวยเหตุนี้ ป นเยื่อบุ ชองปากดั งกลาว จึ ง
สามารถติ ด ตอสู คู นอนไดงาย หากไมไดรั บ การ
วินิจฉัยและรับรักษาอยางถูกตอง
รายงานผูปวย
ผูปวยชายไทยอายุ 30 ป มาโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช ดวยอาการเจ็บคอ กลืน
แลวเจ็บมา 10 วัน ไมมีไข ไมมีไอ ไมมีเสมหะ ไม

รูปที่ 1 แสดง erosive whitish patches กอนการรักษา
รูปที่ 2 แสดงรอยโรคภายหลังการรักษา
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เคยเปนมากอน พบแพทยหู คอ จมู ก และสง
ปรึ ก ษาแพทยผิ ว หนั ง รวมประเมิ น ซั ก ประวั ติ
เพิ่มเติ มพบวาผู ปวยไมเคยมีผื่ น มากอน ไมเคยมี
แผลที่อวัยวะเพศมากอน มีคูนอน 1 คนเปนเพศ
เดียวกัน มีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกันลาสุดเมื่อ 1
เดือนกอน
ตรวจรางกายอุ ณ หภู มิ 36.6 องศา
เซลเซีย ส ชี พจร 91 ครั้ งตอนาที ความดั นโลหิ ต
128/88 มิลลิเมตรปรอท ตรวจในชองพบ erosive
whitish patches on tonsils and
palatoglossal arch (ดังรูปที่ 1) with a linear
snail track-like ulcerated whitish patch
along right posterolateral tongue (ดังรูปที่ 3)
ไมมีตอมน้าเหลืองที่คอโต ไมมีผื่นหรือแผลบริเวณ
ผิวหนังหรืออวัยวะสืบพันธุ
ผลตรวจทางหองปฏิ บั ติ ก ารพบ RPR
reactive 1:64, anti-HIV non-reactive และ
KOH examination ไมพบสายรา ผูปวยไดรับ การ
วินิจฉัยเปน mucous patches in secondary
syphilis และไดรั บ การรั ก ษาดวย doxycycline
100 มิลลิ กรัม วันละ 2 ครั้ ง เปนเวลา 14 วัน
เนื่องจากกอนฉีด benzathine penicillin G ได
ทา skin test พบวาผูปวยมีอาการแพ
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รูปที่ 3 แสดง a linear snail-track ulcerated whitish patch กอนการรักษา
รูปที่ 4 แสดงรอยโรคภายหลังการรักษา
วิจารณ
รอยโรค erosive whitish patches ใน
ชองปากเชนเดียวกับในผูปวย สามารถเกิดไดจาก
สาเหตุตางๆ เชน 1) การติดเชื้อรา ซึ่งพบไดบอย
โดยผูปวยมักมีฝาขาวที่ลิ้นหรือเยื่อบุชองปากรวม
ดวย ซึ่งไมพบในผูปวยรายนี้ อยางไรก็ตามควรสง
KOH examination เพื่อยืนยันการวินิจฉัย 2) การ
ติ ด เชื้ อ ซิ ฟ ลิ ส มี ลั ก ษณะเปนปนนู น สี ข าวเทา
รูป รางกลมรี อาจแตกเปนแผล หรืออาจเปนปน
เรียบเปนทางยาวคลายทางเดินของหอยทาก หาก
สงยอม Direct immunofluorescence หรือสอง
ดวย dark field microscopy จะสามารถพบเชื้อ
T. Pallidum ได
ในผูปวยรายนี้พบรอยโรคที่พบสอดคลอง
กับ การติ ด เชื้ อซิฟ ลิ ส ทั้ง สองรู ป แบบ กลาวคือ ที่
ตอมทอนซิล และชองปากสวนหลั งมีลักษณะเปน
ปนขาว สวนบริ เ วณลิ้ น ขวามี ลั ก ษณะเปน snail
track ulcer อยางไรก็ดีในผูปวยรายนี้ไมไดสงยอม
ดังกลาว แตไดสงผล RPR (Rapid Plasma
Reagent) จ า ก เ ลื อ ด ผู ป ว ย เ พื่ อ ยื น ยั น ก า ร
วินิจฉัยโรคซิฟลิสพบวา reactive 1:64 ตรวจเลือด
ไมพบการติ ด เชื้ อ เอชไอวี และเมื่ อ ขู ด รอยโรคไป

ตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติม ไมพบวามีสายรา
จึงสรุปไดวารอยโรคในผูปวยรายนี้ สอดคลองกับ
ปนบริเวณเยื่อบุชองปากที่พบในโรคซิฟลิสระยะที่ 2
การรักษาในผูปวยติดเชื้อซิฟลิสระยะที่ 2
คือการใหยา benzathine penicillin G 2.4 ลาน
ยูนิ ต เขากลาม จานวน 1 เข็ม อยางไรก็ตามการ
ผู ปวยบางรายอาจมี ก ารแพยาได จึ ง มี ก ารท า
ทดสอบการแพยาบริ เ วณผิ ว หนั ง กอนฉี ด (skin
test) หากพบวามีอาการแพเชนในผูปวยรายนี้ ให
เปลี่ยนเปนกินยา doxycycline 100 มิลลิกรัม วัน
ละ 2 ครั้ ง เปนเวลา 14 วั น เมื่ อ ติ ด ตามอาการ
ผูปวยรายนี้ไมพบรอยโรคปนบริเวณเยื่อบุชองปาก
สรุป
รอยโรคในชองปาก มีห ลายรู ป แบบ
แตกตางกันออกไป หากรอยโรคนั้นมีลักษณะเปน
ปนขาว มีแผล กลืน เจ็ บ ตองพึงระลึ กไวเสมอวา
ผูปวยอาจจะมีโรคซิฟลิสระยะที่ 2 แฝงอยู เพราะ
เปนโรคติ ด ตอทางเพศสั มพัน ธและปนเยื่ อบุ ช อง
ปากดังกลาวมีเชื้อปริมาณมาก สามารถติดตอสูคู
นอนไดงาย หากไมไดรับการวินิจฉัยและรับรักษา
อยางถูกตอง
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