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 เรียนทานผูอานทุกทาน วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร ไดดําเนินการ
จัดทํามาโดยตอเนื่อง ถึงแมจะออกชาบาง จนกระท่ังถึงฉบับนี้เปนฉบับปที่ 18 
ฉบบัที ่1 เดือนมกราคม - มถินุายน 2557 ซึง่ทางคณะผูจดัทาํไดรวบรวมบทความ
ทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อใหทานผูอานไดศึกษามาโดยตลอด ประกอบดวย
นิพนธตนฉบับ รายงานผูปวย และสถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร 
มาใหผูอานไดศึกษากันวาจังหวัดกําแพงเพชรนั้น มีสถานที่ทองเท่ียวที่ใดบาง 
ซึ่งไดมาถึงตอนที่ 9 อําเภอทรายทองวัฒนา ตอจากฉบับที่แลว เพื่อใหผูอาน
ไดศึกษาเพิ่มเติม และเปนประโยชนแกทานผูอานตอไป

บรรณาธิการวารสาร
วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร



มารูจักจังหวัดกําแพงเพชรกันเถอะ (ตอนที่ 9)

อําเภอทรายทองวัฒนา (Amphoe Sai Thong Watthana)

 เดมิอยูในเขตการปกครองของอําเภอคลองขลุง ไดรบัการยกฐานะเปนกิง่อาํเภอ เมือ่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2535 

และยกฐานะเปนอําเภอทรายทองวัฒนา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540

ที่ตั้งและอาณาเขต :

 อาํเภอทรายทองวฒันา ตัง้อยูทางทิศตะวันออกของจงัหวดั มอีาณาเขตตดิตอกบัเขตการปกครองขางเคยีง ดงัน้ี
ทิศเหนือ  ติดตอกับ อําเภอไทรงาม

ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอบึงสามัคคี

ทิศใต   ติดตอกับ อําเภอบึงสามัคคี และ อําเภอคลองขลุง
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอคลองขลุง

พื้นท่ี :   202.226 ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 23,824 คน (พ.ศ.2552)
ความหนาแนน :117.8 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองสวนภูมิภาค : อําเภอทรายทองวัฒนา แบงพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะ
    ปกครองทองที่ออกเปน 3 ตําบล 43 หมูบาน
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ประวัติความเปนมาของอําเภอทรายทองวัฒนา

 ตอจากตอนท่ี 8 ( ปที่ 17 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2556) ในฉบับน้ีเรามาทําความรูจักกับ

สถานที่ทองเที่ยวของอําเภอตอไปกัน คือ อําเภอทรายทองวัฒนา



ที่ตั้ง :  ทีว่าการอําเภอทรายทองวัฒนา หมูที ่15 ตาํบลทุงทราย อาํเภอทรายทองวัฒนา จงัหวดักาํแพงเพชร 62190
  โทรศัพท : 055-732026   โทรสาร : 055-732026  

ลักษณะอากาศ :

 ภูมิอากาศโดยท่ัวไป มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว

สภาพเศรษฐกิจ

 1. อาชีพหลัก ไดแก ทํานา ทําไร ทําสวน
 2. อาชพีเสริม ไดแก เปาแกว, การทําสารสกัดจากสมุนไพร, ทาํผาฝาย, ทาํเคร่ืองเบ็ญจรงค, ทาํกลวยอบเนย, 

  ทํากระยาสารท, ทําผลิตภัณฑศิลปประดิษฐจากแปง, ทําขาวซอมมือ

 3. จํานวนธนาคาร มี 1 แหง ไดแก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรกรรม

 1. ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ออย มันสําปะหลัง

 2. ชื่อแหลงนํ้าที่สําคัญ ไดแก แมนํ้ากงจีน, คลองตากแดด, คลองปลารา, คลองเวทนา

สถานที่ที่นาสนใจ ในเขตอําเภอทรายทองวัฒนา

ทุงขอม (Thung Khom)

  บานทุงทราย อําเภอทรายทองวัฒนา มีตํานานอันมหัศจรรยและเหลือเชื่อ ชาวบานเรียกกันวา ทุงขอม 

เมืองลับแลแหงทรายทองวัฒนา องคประกอบของทุงขอม ประกอบดวยสระ สี่เหลี่ยม ประตูทางเขาทุงขอม ชาวบาน
ทีอ่พยพมาจากจังหวัดอางทอง ชยันาทและภาคอีสานเขามาตัง้รกรากต้ังแตปพทุธศกัราช 2490 เชือ่วาเปนสระโบราณ

ทีห่ลอเลีย้งทุงขอม ใหวฒันาถาวรขึน้มาเปนหมูบานขนาดใหญ ในสมยัโบราณ มผีูเหน็ลาํแสงประหลาดแสงนวลสวาง
จากสระสี่เหลี่ยม ลอยไปสูบริเวณสระคลาซึ่งปจจุบัน คือ วัดใหมทรายทองพัฒนา หรือวัดสระคลาวนารามในอดีต

  นายวัง พิลึก อดีตผูชวยผูใหญบานทุงทราย อายุ 77 ป เลาใหฟงวา ไดอพยพเขามาอยูในบริเวณทุงขอม 
ไดขุดพบถวยชาม พระเครื่อง พระบูชา ของใชของคนโบราณ อาวุธ เชน ดาบ กระบี่ งาว จํานวนมาก มีเครื่องบดยา 

พิมพพระ วัตถโุบราณจะอยูลึกประมาณ 1 เมตร ลักษณะการขุดพบเปนลักษณะของกรุ พระโดยท่ัวไป ที่เรียกกันวา 

เมืองลับแล บริเวณสระสี่เหลียมและทุงขอม ประชาชนอพยพพากันมาหักรางถางพง ในชวงวันโกนและวันพระส่ิงที่
พวกทานเหลานั้นพบเห็นและเลาเปนเสียงเดียวกัน คือ ความมหัศจรรย ที่ไดยินเสียงตํานํ้าพริก ที่แววมาตามสายลม 

กลิ่นหอมของอาหาร ไดยินเสียงเครื่องดนตรี วงมโหรี สิ่งเหลานี้ไมมีใครยืนยันไดวา มันคืออะไร แตทกุคนเชื่อกันวา 

เปนวิถีชีวิตของชาวลับแล ซึ่งอาจอยูอีกมิติหนึ่งเขากําลังประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของเขา
  บริเวณสระสี่เหลี่ยมและทุงขอมในอดีตเต็ม ไปดวยสภาพปาที่อุดมสมบูรณ สัตวนานาชนิด เชน เสือ ชาง 

เกง กวาง พออาทิตยลับขอบฟา ก็ไมมีใครกลาลงจากบาน ทุกครั้งที่ไปขุดแตงพ้ืนที่บริเวณทุงขอมและสระส่ีเหลี่ยม 

เพื่อทํากินจะพบของโบราณเสมอ ชาวบานเชื่อกันวาดินแดนแหงนี้ มีชุมชนโบราณอาศัยอยู มีอารยธรรมท่ีรุงเรือง 

มีการสืบทอดวัฒนธรรมมาหลายชั่วคน เรียกดินแดนแหงนี้กันวาทุงขอม ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่อยูอาศัยของขอมโบราณ



  นายอําเภอทรายทองวัฒนา นายประสาท บุตรดา เกรงวาความทรงจําเหลาน้ี จะลบเลือนและหายไป 
พรอมกับการลมหายตายจากของผูใหญรุนแรก ที่เขามาอาศัยอยูที่ทุงขอม จึงรวบรวมนักปราชญ ผูสูงอายุในชุมชน 

เลาตํานานยอนหลัง เพื่อจดบันทึกไวเปนอนุสรณ เมื่อวันศุกรที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2547 ณ หองประชุมที่วาการอําเภอ
ทรายทองวัฒนา อนัประกอบดวย นายอําเภอประสาท บตุรดา ประธานในการสัมมนา นายปรารภ คนัธวัน นกัวชิาการ

สงเสริมการเกษตร นายวัง พิลึก อดีตผูชวยผูใหญบาน อายุ 77 ป นายระเบียบ ดวงมาลา อดีตผูชวยผูใหญบาน 

อายุ 71 ป นายเสมอ นาคเมือง ผูใหญบานหมู 17 อายุ 36 ป นายมนตรี ออนสิงห ประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบลทุงทราย นายวิโรจน แสงหิรัญวัฒนา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงทราย นายเอกชัย สีดํา เจาหนาท่ี

ปกครอง 5 พระจาํลอง แสงอรณุ อดตีผูใหญบาน อาย ุ67 ป พระสอิง้ เกศวงษ อาย ุ64 ป แหงวดัอูสาํเภา นายศริวิฒัน 
ขาวผิว ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอทรายทองวัฒนา นางสาวบุศกร กฤษณัมพก นายจักพรรด์ิ รองเสียง ผูสื่อขาว

ทิพยเคเบิลทีวี และอาจารยจันทินี อภัยราช อาจารย 3 ระดับ 8 โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม รวมอภิปรายสืบคน 

มอีาจารยสนัต ิอภยัราช ผูเชีย่วชาญทองถิน่ รวมเปนทีป่รกึษา และปอนคาํถามหลงัจาก และบนัทกึภาพจากสถานท่ีจรงิ

  เมื่อไดฟงขอมูลทั้งหมดและชมจากสถานท่ีจริงแลวเช่ือไดวา ทุงขอม เปนชุมชนโบราณจริง มีอายุราว

พทุธศตวรรษที ่17 - 18 หลักฐานจากวัตถโุบราณทีค่นพบจาํนวนมากมาย ยงับอกไมไดวาเปนวฒันธรรมของชาวขอม 
ไมมีหลักฐานทางสิ่งกอสรางใหเห็นอยางชัดเจน เพราะถูกทําลายไปหมดสิ้น เมื่อสันนิษฐานจากสระที่อยูบริเวณ

ทางเขาทุงขอม มีสระโบราณขนาดใหญ ชุมชนแหงนี้เปนชุมชนขนาดใหญในอดีต นับถือศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรม
เจริญรุดหนา อายุราวนครไตรตรึงษ เมืองเทพนคร หรือ คลองเมืองแตไมมีหลักฐานการสรางบานแปงเมือง ไมมีคูนํ้า

และคันดิน อาจเปนหมูบานขนาดใหญและเจริญอยูชั่วระยะหนึ่ง การอพยพจากไปคงจะไปอยางเรงดวน เพราะทิ้ง 
โบราณวัตถุไวเปนจํานวนมาก

หมูบานไมประดับวังนํ้าแดงใต
(Wang Nam Dang Tai ornamental plants village)
 
  หมู 14 บานวงัน้ําแดงใต ตาํบลทุงทราย 

อาํเภอทรายทองวัฒนา เปนแหลงผลติและจําหนาย

พนัธุไมประดับนานาชาติทัง้ไมไทยและไมปาหายาก 

ซึ่งเกษตรกรในหมูบานเปนผูผลิตเปนอาชีพเสริม 

นอกจากนี้ยังมีบริการปลูกและจัดสงถึงบาน
พันธุไมประดับที่ผลิต เชน ตนปบ พญาสัตบรรณ 

พุดซอน ยี่หุบ มณฑา มิกก้ีเมาท ชาดัด ชาชอ 

โพธ์ิแดง ทองหลางดาง ปาลมตาง ๆ  แกว การะเกด 

จั๋ง สน มังกร ลั่นทม ชวนชม ประดู และกิ่งออน 

เปนตน



กลุมเขียนลายเบญจรงค
(Group painted Benjarong)

  อยูที่ บานทุงตากแดด หมู 5 ตําบลทุงทราย อําเภอทรายทองวัฒนา เครื่องถวยเบญจรงคเปนเอกลักษณ
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เมือ่ชาวบานทีเ่รยีนเกดิทกัษะ ความชาํนาญ กซ็ือ้วสัดอุปุกรณทีม่คีวามจาํเปน 
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ผลการรักษาผูปวย Sub-acute subdural hematoma และ chronic subdural hematoma ดวยวิธีการ
ผาตัดเปดกะโหลกศีรษะขนาดเล็กเพื่อระบายเลือดรวมกับการใสสายระบายเลือดชนิดแรงดูดตํ่าในชั้น 

Subdural space ในโรงพยาบาลเพชรบูรณ  
Outcome of treatment for sub-acute subdural hematoma and chronic subdural hematoma with 

Mini-craniotomy removing hematoma and insertion of low pressure subdural close system 
drainage in subdural space at Phetchabun hospital 

                                                                                                       
ศิริชัย  แมงมีนาม, พบ. * 

 

Abstract 
Objective : To study the outcome of treatment for Sub-acute Subdural hematoma (SSDH) and chronic Subdural 
hematoma (CSDH) with Mini-craniotomy operation for removing Subdural hematoma and insertion of  low pressure 
subdural close system drainage in subdural space with subdural elastic drain. To examine clinical data, surgical 
complication, post-operative re-bleeding hematoma, morbidity and mortality, Length of hospital stay (LOS) at 
Phetchabun hospital. 
Setting : Phetchabun hospital 
Study design : Descriptive study 
Methods  : Data were collected  between 1 July 2011 and 30 June 2012. A summary of clinical data, medical record, 
operative notes and discharge status in patients, who suffered  from sub-acute Subdural hematoma (SSDH) and 
chronic subdural hematoma (CSDH) and experienced the surgical management of mini - craniotomy operation for 
removing Subdural hematoma and insertion of  low pressure subdural close system drainage in subdural space at 
Phetchabun hospital, was illustrated. Data were analyzed by mean and percentage. 
Result : 22 patients with sub-acute Subdural hematoma (SSDH) and chronic subdural hematoma (CSDH) were 
included to the study, 17 male and 5 female. The range of age was 12-90 years  45.45 and 54.54 percent of samples 
suffered from CSDH  and SSDH respectively. An average of operation time was 81 minutes and of the length of 
hospital stay (LOS) was 6.45 days. The post-operative patient had full recovery (86.36 %), re-bleeding SDH           
(4.54 %)  and no mortality rate. 
Conclusion :  Mini-craniotomy for removing  Subdural  hematoma  and  insertion of low pressure subdural close 
system drainage in subdural space for treatment for sub-acute to chronic SDH illustrated good clinical outcome and 
safety for standard neurosurgical management. There was no difference in complication, mortality, morbidity and 
simple burr-hole drainage comparing with previous literature reviews. However, the lower rate of post operative     
re-bleeding SDH complication was found. 
Key words : Mini-craniotomy, Sub-acute Subdural hematoma (SSDH), Chronic Subdural  hematoma (CSDH), 
outcome, insertion of subdural close system  drainage, complication, post operative re-bleeding, recovery, Length   
of hospital stay (LOS)  

 

 

* นายแพทยชํานาญการ กลุมงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงค :  เพื่อศึกษาผลลัพธของการผาตัด Sub-acute Subdural hematoma (SSDH) และ Chronic subdural 

hematoma (CSSD) ดวยวิธีการเปดกะโหลกศีรษะขนาดเล็กเพื่อระบายเลือดรวมกับการใสสายระบายเลือดชนิด  
แรงดูดตํ่า (Mini-craniotomy remove Subdural hematoma and insertion of low pressure subdural close system 

drainage) และการเกิด เลือดออกซ้ําหลังการผาตัด (Re-bleeding) รวมกับภาวะแทรกซอนตาง ๆ เชน การติดเชื้อ   
การเกิดนํ้าไขสันหลังร่ัว ระยะเวลาในการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ( Length of hospital stay : LOS ) และการ
เสียชีวิต เปรียบเทียบกับการศึกษา review literatures ในอดีต 

สถานท่ีศึกษา  : โรงพยาบาลเพชรบูรณ 
รูปแบบการศึกษา : ศึกษาผลลัพธการผาตัด ภาวะแทรกซอน และการฟนตัว ( recovery) ของผูปวยโดยวิธี  
Descriptive study 

วิธีการศึกษา : เก็บรวบรวมขอมูลผลลัพธจากการผาตัด ระบายเลือดใตเยื่อหุมสมองชนิด Sub-acute Subdural 

hematoma (SSDH) และChronic subdural hematoma (CSDH) ของผูปวยที่เขารับการผาตัดในโรงพยาบาลเพชรบูรณ 
ตั่งแต 1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายาน 2555 นําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติโดยการใชคาเฉลี่ยขอมูล
(Mean)  และคํานวณเปรียบเทียบคารอยละ  เปรียบเทียบกับผลการศึกษาในอดีตของ  review literatures 

ผลการศึกษา : การผาตัดดวยวิธีเปดกะโหลกศีรษะขนาดเล็กระบายเลือดออกใตเยื่อหุมสมองรวมกับการใสสายระบาย
เลือดชนิดแรงดูดตํ่า ( Mini-craniotomy remove subdural hematoma and insertion of low pressure close system 

drainage ) ในผูปวย Sub-acute Subdural hematoma (SSDH) และ Chronic subdural hematoma (CSDH)  จํานวน          
22 ราย  ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเพชรบูรณ ในจํานวนน้ีแบงเปน เพศชาย 17 ราย  และเพศหญิง 5 ราย   อายุ
ระหวาง 12-90 ป  โดยพบเปน CSDH 45.45 %  และ SSDH 54.54 %  จากการศึกษาพบวา  การผาตัดดวยวิธีดังกลาว  
มีผลลัพธที่ดี โดยผูปวยสามารถ กลับไปใชชีวิตปกติโดยไมมีความพิการ (full recovery) 86.36 %  มีอัตราการเกิด
เลือดออกซ้ําหลังการผาตัด (Re-bleeding) เพียง  4.54 %  ซึ่งนอยกวาการผาตัดเจาะระบายเลือด( simple burr-hole 

drainage)  และมีความเสี่ยงในการผาตัด ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล (Length of hospital stay : LOS )  และ
ภาวะแทรกซอนไมแตกตางกัน และไมพบผูปวยเสียชีวิตระหวางการผาตัดเมื่อเปรียบเทียบกับ Review literatures  

ในอดีต 
สรุป : การผาตัดเปดกะโหลกศีรษะขนาดเล็กเพื่อระบายเลือดรวมกับการใสสายระบายเลือดออกใตชั้นเยื่อหุมสมอง
ชนิดแรงดูดตํ่า  ในการรักษาผูปวย Sub-acute Subdural hematoma และ Chronic Subdural hematoma  (Mini -

craniotomy remove sub-acute Subdural hematoma to chronic subdural hematoma ) เปนวิธีการผาตัดหนึ่ง  ซึ่งเปน
มาตรฐาน  มีความปลอดภัย  และมีผลลัพธที่ดีตลอดจนมีภาวะแทรกซอนตํ่ามีภาวะเลือดออกซ้ําหลังการผาตัด ( Re -

bleeding)ที่ต่ํา  เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาใน reviews literatures สําหรับการรักษาดวยวิธี  Burr-hole and drainage 

ในอดีต  จึงสามารถนําการรักษานี้มาใชอยางกวางขวางได 
คําสําคัญ : การผาตัดเปดกะโหลกศีรษะขนาดเล็ก  ระบายเลือด  ภาวะแทรกซอน  การเกิดเลือดออกซ้ํา  การใสสาย
ระบายเลือดชนิดแรงดูดตํ่า  เลือดออกใตเยื่อหุมสมอง  ผลการผาตัด  ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล 
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บทนํา 
         Sub-acute Subdural hematoma (SSDH) และ chronic subdural hematoma (CSDH) เปนภาวะเลือดออกใตเย่ือหุม
สมอง (Subdural hematoma) ที่พบไดบอยในการผาตัดทางศัลยกรรมประสาท โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูสูงอายุ และ
กลุมผูปวยท่ีมีประวัติดื่มสุราเร้ือรังเน่ืองจากสมองจะมีการสูญเสียเนื้อสมอง  (volume loss) มากกวาในกลุมอ่ืน ๆ  จาก
การศึกษาของ Wilberger JE, et al .1   พบอุบัติการณ ของโรคนี้ประมาณ 1-2 ราย/100,000 ประชากร/ ป  สาเหตุของโรค
นี้อาจเกิดจากการมี Minor head injury ทําใหเกิด minimal subdural hematoma ที่ไมแสดงอาการของ brain compression 

เมื่อเกิดกระบวนการ Auto-hemolytic  รวมกับการเกิด Neo-membrane หุมรอบ ๆ กอนเลือด ซึ่งมี Osmolarity ที่สูงกวา
บริเวณขางเคียง จึงดึงเอานํ้ารอบ ๆ เขาสูกอนเลือด จึงขยายขนาดข้ึน และเกิด Re -bleeding จาก เสนเลือดฝอย ตรงขอบ
ของ Neo-membrane ขนาดจึงโตขึ้นจนแสดง อาการของ brain compression2,3   สาเหตุอ่ืน ๆที่ทําใหเกิด Subdural 

hematoma เชน Coagulopathy, arachnoid cyst, vascular malformations, metastatic cancer, meningioma or other 

neoplastic/inflammatory lesion  เปนตน 4-9   ผูปวยที่มี Sub-acute to CSDH อาจไมมีอาการแสดงท่ีผิดปกติใด ๆ หาก
ขนาดของ hematoma ไมโตมากนัก หรือ brain สามารถ compensation ไดจากการศึกษาของ Lee KS et al.10    พบวา
สามารถ compensation ไดประมาณ 3-6 % และบางสวนสามารถหายไดเองโดยไมตองรับการผาตัด  การผาตัดระบาย
เลือด Sub-acute to CSDH  เปนการรักษาหลักสําหรับ hematoma ที่แสดงอาการของ brain compression  แตมีความ
แตกตางในวิธีการผาตัด ไมวาจะเปน simple burr hole drainage with or without saline irrigation and close system 

drainage, Craniotomy Excision Membrane of SDH and Irrigation with saline เปนตน11  จากการศึกษาของ Joon Kook 

Lee et al.  พบวา  การผาตัด Craniotomy with irrigation and close system drainage เปนวิธีที่ลดโอกาสของ การเกิด   
Re-bleeding hematoma ไดดีที่สุด  และผลแทรกซอน รวมท้ังระยะเวลาในการรักษาไมไดแตกตางจากการรักษาดวยวิธี
อ่ืน ๆ12   ดังน้ันในการศึกษานี้  จึงตองการศึกษาผลลัพธของการผาตัดดวยวิธี Mini-craniotomy removes Sub-acute to 

CSDH รวมกับการใสสายระบายเลือดชนิดแรงดูดตํ่า (low pressure subdural close system drainage) ของผูปวยท่ีเขารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลเพชรบูรณรวมท้ังภาวะแทรกซอน ระยะเวลาในการรักษาพยาบาล และ clinical outcome ของ
ผูปวย 
 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อศึกษาผลลัพธ (Outcome ) ของการผาตัดรักษาผูปวยที่มีภาวะเลือดออกใตสมองแบบ Sub-acute 

Subdural hematoma (SSDH) และ Chronic Subdural hematoma (CSDH)โดยวิธีการผาตัดเปดกะโหลกศีรษะขนาดเล็ก
เพื่อระบายเลือด รวมกับการใสสายระบายเลือดออกใตชั้นเยื่อหุมสมองชนิดแรงดูดตํ่า (Mini-craniotomy removes SDH 

and insertion of low pressure subdural close system  Drainage)ในดานการฟนตัว ความสามารถในการกลับไปใชชีวิต
ปกติ( Recovery ) ความพิการที่หลงเหลืออยูหรือเกิดข้ึนในภายหลังการผาตัด  

2. เพื่อศึกษาภาวะแทรกซอน การเกิดเลือดออกซ้ํา (Re-bleeding) ภายหลังการผาตัด ระยะเวลาในการพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาล (Length of hospital stay: LOC) และความสามารถในการกลับไปใชชีวิตปกติ การติดเชื้อ การเกิดนํ้า
ไขสันหลังร่ัว และการเสียชีวิต จากการผาตัดในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

 
 

จากเสนเลือดฝอย ตรงขอบ
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คําจํากัดความ  

1. Mini-craniotomy หมายถึงการผาตัดเปดกระโหลก โดยใชเคร่ืองมือ ผาตัดเปดกะโหลกทางศัลยกรรมระบบ
ประสาท โดยมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 2-4 เซนติเมตร เหนือตอ SSDH หรือ CSDH   Excision subdural membrane 

หมายถึง การผาตัดเปดช้ัน outer layer ของ SSDH หรือCSDH โดย preserve inner layer ของ hematoma ที่ติดกับ Sub-

arachnoid space ไว  
2. Low pressure subdural Close system drainage หมายถึง การใสสายระบายเลือดแบบ round drainไวใน

ระหวางชั้นของ outer and inner layer ของ subdural hematoma แลวตอกับ Close system drain vacuum ชนิด Jackson‘s 

drainเปนชนิดแรงดูดตํ่า 
 

วิธีการศึกษา และการวิเคราะหขอมูล  

การศึกษาน้ีเปนการศึกษาแบบ  Descriptive study ในผูปวย  Sub - acute Subdural hematoma (SSDH)  และ 
Chronic SDH (CSDH) ที่เขารับการรักษา  และผาตัดในโรงพยาบาลเพชรบูรณ  ระหวาง 1 กรกฎาคม 2554 –  

30  มิถุนายน  2555  จํานวน  22  ราย โดยท้ังหมดไดรับการผาตัดโดยวิธีการ  Mini-craniotomy remove SDH  and 

insertion low pressure subdural close system drainage ใน subdural space โดยเก็บขอมูลเกี่ยวกับ general clinical data, 

underlying diseases, outcome of treatment, re-bleeding, complication, Length of hospital stay (LOS)  การเสียชีวิต 
(death rate) เปรียบเทียบกับการศึกษาใน review literatures  ในอดีตเนื่องจากยังมีหลายการศึกษาท่ีมีความเห็นไม
ตรงกันในวิธีผาตัดรักษา  SSDH  และ CSDH  ผูปวยทุกรายจะไดรับการทํา CT brain with/without contrast หรือ MRI 

brain  กอนเขารับการผาตัด และหลังการผาตัดกอน จําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล (discharge) โดยแพทยผูทําการ
ผาตัดรายเดียวกัน  และทําการ review data medical record จากเวชระเบียนผูปวยในและผูปวยนอก  บันทึกการผาตัด  
การสรุปผลการรักษากอน discharge  และนําขอมูลมาทําการวิเคราะหทางสถิติตอไป โดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย
ขอมูล (mean)  และเปรียบเทียบคารอยละแสดงผลลัพธ      
  

Inclusion criteria  

- ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวามีภาวะ Sub-acute subdural hematoma หรือ Chronic subdural hematoma ที่มี
อาการองความดันในสมองสูงจากการกดเบียดของกอนเลือด เชน ปวดศีรษะรุนแรง คลื่นไสอาเจียน แขนขาออนแรง 
หรือ ความรูสึกตัวลดลงเปนตน 

-  ขนาดของ Subdural hematoma หนามากกวา 1 เซนติเมตรหรือมีอาการแสดงของ brain compression 

- ไมมีโรคประจําตัวหรือขอหามท่ีทําใหไมสามารถเขารับการผาตัดได  
-  ผูปวย หรือ ญาติ ยินยอมเขารับการรักษาดวยการผาตัด  
 

Exclusion criteria 

-  มีขอหาม หรือโรคประจําตัวที่ทําใหไมสามารถเขารับผาตัดรักษาได  
- การตอบสนอง ทางระบบประสาทเหลือนอยมาก ( GCS < 6 ) หรือ ใกลเสียชีวิต หรือมีการบาดเจ็บอ่ืน ๆ รวม

ดวยที่จะเปนอันตรายหรือเสียชีวิต หากเขารับการผาตัด  

-  ผูปวย หรือ ญาติปฏิเสธการผาตัดรักษา 
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ผลการศึกษา     
กลุ่มตวัอยา่งทงัหมดจาํนวน  รายทีเขา้รับการรักษา มีอายรุะหวา่ง -  ปี อายเุฉลีย .  ปี โดยกลุ่มทีมี

อายมุากกวา่  ปี มีจาํนวน  รายคิดเป็นร้อยล่ะ .  แบ่งเป็นเพศชาย  ราย( . %)  (ตารางที ) อาการทีนาํ
ผูป่้วยมาพบแพทยม์ากทีสุดคือ Alteration of consciousness( %), Headache( %), hemi paresis( %)  ของอาการ
แสดงรวมทงัหมด (ตารางที )   ระยะเวลาตงัแต่เริมมีอาการแสดงจนเขา้รับการรักษา  วนั –  เดือน ในจาํนวนนีพบ
ผูป่้วยมีประวติั Traumatic head injury มาก่อน จาํนวน  ราย ( . ) โดยมีระยะเวลาตงัแต่  วนั -  เดือน (ตาราง ที 

)   ผูป่้วยทงัหมด ไดรั้บการผา่ตดัรักษา Mini-craniotomy remove SDH โดยพบ Sub-acute SDH (SSDH) .  % 
และ Chronic SDH .  % ระยะเวลาในการผา่ตดัเฉลีย  นาที  พบ hematoma เกิดทีขา้งซา้ยมากทีสุด .  % และ
พบเกิดทงัสองขา้ง .  %  ระยะเวลาในการเขา้รับการรักษาเฉลีย .  วนั โดยผูที้เขา้รับการรักษานานทีสุด  วนั
เนืองจากมี  re-bleeding  ตอ้งเขา้รับการผา่ตดัซาํ และมีภาวะ  Pneumonia ,  UTI  แทรกซอ้นตอ้งไดรั้บยา  antibiotic  
(ตาราง ,  และ )  

 

Post operation complication 
หลงัการผา่ตดัพบภาวะ  Re-bleeding จาํนวน  ราย ( .  %) จาํเป็นตอ้งทาํการผา่ตดัระบายเลือดซาํ สามารถ

กลบัไปรักษาต่อใกลบ้า้นหลงัทาํ Tracheostomy, ไม่พบภาวะ CSF infection และ CSF Leakage ผูป่้วยสามารถกลบัไป
ใชชี้วติปกติ (full recovery) .  % สามารรถกลบัไปรักษาต่อทีโรงพยาบาลชุมชนโดยมี Tracheotomy tube  ราย 
( . ) และผูป่้วยทีอาการหนกัตงัแต่ก่อนเขา้รับการผา่ตดัและญาติปฏิเสธการรักษาต่อจาํนวน ราย ( .  %) ไม่มี
ผูป่้วยเสียชีวติระหวา่งการผา่ตดัและระหวา่งเขา้รับการรักษา (ตาราง  และ ) 
 

ตาราง 1  แสดง อาการ และ อาการแสดง ทีนาํผูป่้วยเขา้มารับการรักษา   
signs and Symptoms No % (ครัง/จํานวนอาการแสดงทงัหมด)% 
Alteration of   9 30.0 

conscious   

Headache 9 30.0 

Hemiparesis 9 30.0 

N/V/Dizziness 3 10.0 

จาํนวนอาการไม่เท่ากบัจาํนวน ประชากรทีศึกษาเนืองจากผูป่้วยบางคนมีอาการแสดงหลายอยา่งร่วมกนั 

ในรายเดียว  ในการศึกษานีมีจาํนวนอาการแสดงรวมกนัทงัสิน  ครัง 

 

ตาราง 2  แสดงชนิดของ Subdural hematoma 

type No                                          % 

SSDH* 12 54.54 

CSDH** 10 45.45 

   *Sub-acute Subdural hematoma   **Chronic Subdural hematoma  
 

ตาราง 3  แสดงตาํแหน่ง ขา้งของการเกิด Hematoma 

Side                     No                                          % 

Rt 9                               40.9 

Lt 10                                45.45 

Both 3                                13.63 
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ตาราง 4  แสดงผลการผาตัดรักษา Subdural hematoma 

Outcome No                                   % 

Good* 19 86.36 

Fair** 1 4.54 

Poor 0 0 

Death 0 0 

Against advice 2 9.09 

*สามารถกลับไปใชชีวิตปกติ ไมมีความพิการ  **มีความพิการเล็กนอย แตสามารกลับไปใชชีวิตปกติโดยมีผูดูแล  
 

วิจารณ    
การผาตัดรักษา Sub-acute to Chronic Subdural hematoma ในอดีตท่ีผานมามีความหลากหลายขึ้นกับปจจัยทั้ง

ในแงประสบการณ ความเชื่อ ความพรอมของศัลยแพทย เคร่ืองมือ และสถานท่ี ใหการรักษา รวมท้ังปจจัยจากญาติ ตัว
ผูปวยเอง ความเสี่ยงตอการดมยาสลบและระยะเวลาในการผาตัด underlying diseases เปนตน  จากการศึกษาที่ผานมา
แมวาการผาตัด Simple small burr-hole drainage จะใชเวลานอยที่สุดในการผาตัด13 และในบางคร้ังสามารถทําภายใต 
Local anesthesia แตผลลัพธในแงของการเกิด Re-bleeding และ adequate drainage เมื่อเทียบกับการผาตัด Mini-
craniotomy remove subdural hematomaนั้นมีประสิทธิภาพนอยกวา ในขณะท่ีความเสี่ยงจากการผาตัด ระยะเวลาใน
การนอนโรงพยาบาล  และภาวะแทรกซอนไมมีความแตกตางกัน12     ในการศึกษานี้พบวาผูปวยที่ไดรับการผาตัด Mini-
craniotomy  remove subdural hematoma and insertion of subdural close system drainage มีอัตรา Full recovery    
86.36 %  ซึ่งไมแตกตางจากการศึกษาในอดีต (80-90%)  และพบมีการเกิด Re-bleeding ที่ต่ําเพียง 4.54 %  เทียบกับ
การศึกษาในอดีตท่ีพบ 3.7-21.5%14-17  และไมมีผูปวยเสียชีวิตระหวางการผาตัด เทียบกับการศึกษาในอดีตพบ 1-10 %   
มีระยะเวลาในการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ 1 อาทิตย ไมพบ Post operative seizure, meningitis, 
hydrocephalus  และ wound complication  แตอยางไรก็ตามแตการศึกษาในครั้งน้ีไมพบความแตกตางในดานลักษณะ
ของผูปวยความรุนแรงของโรคแตในแงมุมทางเทคนิกการผาตัดแลวพบวามีผลลัพธที่ดีกวา  และมีภาวะแทรกซอนที่
นอยกวา   ดังน้ัน  การผาตัดน้ีจึงสามารถยอมรับไดและสามารถนําไปใชอยางแพรหลายตอไป  
 

สรุป   
การผาตัด Sub-acute to Chronic subdural hematoma ดวยวิธี Mini-craniotomy remove subdural hematoma 

and insertion of subdural close system drainage มีโอกาสเกิด Re-bleeding ต่ํา การผาตัดไมยุงยาก ใชเวลาในการผาตัด
ไมนาน ผูปวยสามารถ recovery ไดเร็ว ระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและ morbidity and mortality ไมแตกตาง
จากการผาตัด simple burr-hole drainage ดังน้ันจึงเปนทางเลือกหน่ึงท่ีดี สําหรับการรักษาผูปวยตอไป  
 

กิตติกรรมประกาศ    
ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณและเจาหนาท่ีทุกทาน  
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การศึกษาเปรียบเทียบการรักษากระดูกหักบริเวณ subtrochanteric ระหวางอุปกรณ 
ยึดตรึงกระดูกแบบ Intramedullary  และ Extramedullary device 

Intramedullary or Extramedullary fixation in subtrochanteric fracture 

 
สาธิต พรพัฒนารักษ, พ.บ.* 

 

Abstract 

Background : Subtrochanteric femur fractures are not as common as femoral neck fractures or intertrochanteric hip 

fractures, and have their own management pitfalls and problems. However, studies showed high failure rates. The 

question of intramedullary or extramedullary devices are better has been long debated. 

Objective : To compare intramedullary devices with extramedullary devices for subtrochanteric fractures in adults. 

Study design : Review article 

Material and method : Biomechanic articles and result of subtrochanteric fractures treatment reports were 

identified from Cochrane, medline, embase and other sources. Then devided into groups depending on the type of 

study and management described. 

Result : The only advantages of intramedullary devices is earlier return to function in unstable fractures. 

Conclusion : Intramedullary devices may be better only in patients who are unable to comply with postoperative 

weight-bearing restrictions. 

Keywords : subtrochanteric fractures, hip, surgery 
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บทคัดย่อ 
ความเป็นมา : กระดูกหกับริเวณ subtrochanteric พบไดไ้ม่บ่อยเท่า บริเวณ neck และ intertrochanteric ของกระดูก   
ตน้ขา   แต่มีความยุง่ยากในการรักษา  และพบภาวะแทรกซอ้นสูง   การรักษาโดยการผา่ตดัยงัคงเป็นทีถกเถียงกนัถึง     
การเลือกชนิดอุปกรณ์ยดึตรึงกระดูก 

วตัถุประสงค์ : เพือศึกษาเปรียบเทียบการรักษากระดูกหกับริเวณ Subtrochanteric ระหวา่งอุปกรณ์แบบ intramedullary 

และ extramedullary 

รูปแบบการศึกษา : การศึกษาแบบทบทวนวชิาการ 

วธีิการศึกษา : โดยการรวบรวมขอ้มูลทางชีวกลศาสตร์  และผลการรักษาผูป่้วยกระดูกหกั บริเวณ subtrochanteric ดว้ย
อุปกรณ์ยดึตรึงกระดูกรูปแบบต่างๆ  ทงัชนิด  intramedullary  และ extramedullary device  จากวารสารและตาํราทาง 
การแพทยเ์พือนาํมาศึกษาและวเิคราะห์ 

ผลการศึกษา : พบวา่อุปกรณ์แบบ intramedullary มีประโยชน์ในการใชง้านภายหลงัผา่ตดัช่วง  สัปดาห์แรกเหนือกวา่
อุปกรณ์แบบ extramedullary เพียงปัจจยัเดียว 

สรุป : อุปกรณ์แบบ  intramedullary  อาจมีประโยชน์กบัผูป่้วยบางกลุ่มทีไม่สามารถจาํกดัการลงนาํหนกัช่วงแรกหลงั
การผา่ตดัเหนือกวา่อุปกรณ์แบบ extramedullary 
คําสําคัญ : กระดูกหกับริเวณ subtrochanteric, สะโพก, การผา่ตดั 

 
ความเป็นมา 

กระดูกหกับริเวณ subtrochanteric ยงัคงเป็นตาํแหน่งทียุง่ยากในการรักษา เนืองจากแรงดึงจากกลา้มเนือทีเกาะ
กบัชินกระดูกส่วนตน้   ร่วมกบัลกัษณะการแตกของกระดูกทีไม่มนัคง  ความเคน้หนาแน่นสูง ( high - stress concentration) 
และเลือดทีไปเลียงบริเวณดงักล่าวนอ้ย  ส่งผลใหมี้โอกาสเกิดกระดูกต่อไม่ติด (nonunion) ในขณะทีการรักษาโดย    
การผา่ตดัอาจไปทาํลายเนือเยือเกียวพนัทีเกาะตาํแหน่งทีกระดูกหกั  ส่งผลใหก้ารติดของกระดูกยากยงิขึน 

 ลกัษณะการเคลือนของกระดูกทีหกัจะเป็นลกัษณะ flexion, abduction และ external rotation ของกระดูก     
ชินตน้  เป็นผลจากแนวแรงดึงของกลา้มเนือ และการลงนาํหนกั  ซึงเมือไดรั้บการจดัเรียงกระดูกใหเ้ขา้ทีโดยการผา่ตดั
ทีไม่ดีพอ   ก็จะส่งผลใหเ้กิดแรงเคน้ทีอุปกรณ์ยดึตรึงกระดูก (implant) และความลม้เหลวของอุปกรณ์(implant failure) 

ตามมา โดยเฉพาะถา้อุปกรณ์ทีใชไ้ม่สามารถยดึตรึงกระดูกไดแ้ขง็แรงเพียงพอ และผูป่้วยไม่มีการจาํกดัการลงนาํหนกั
อยา่งเคร่งครัด  เป็นปัจจยัทาํใหก้ระดูกติดชา้(delay union) กระดูกติดผิดรูป (malunion) หรือกระดูกต่อไม่ติด(nonunion) 

 การแบ่งกลุ่มกระดูกหกับริเวณ subtrochanteric ประกอบไปดว้ย Russell-Taylor classification, Seinsheimer 

classification1,  AO/OTA classification  ซึงต่างก็มีแนวทางของตนเอง แต่ยงัไม่มีวธีิไหนทีบ่งบอกแนวทางการรักษา
และผลลพัธ์ของการรักษาทีได ้ 2, 3 
 หลกัการรักษาของกระดูกหกับริเวณ subtrochanteric ยงัคงเหมือนแนวทางการรักษากระดูกหกัทีไม่ไดผ้า่น  
เขา้ขอ้ของรยางคส่์วนล่าง  ประกอบดว้ยการเตรียมตวัก่อนการผา่ตดั  การวางแผนการผา่ตดั  การจดัท่า  การจดัเรียงชิน
กระดูกหกั  การยดึตรึงชินกระดูก โดยทาํลายเนือเยอืเกียวพนัโดยรอบใหน้อ้ยทีสุด  และแนวทางการทาํการภาพบาํบดั
หลงัผา่ตดั  ทางเลือกในการรักษาโดยวธีิผา่ตดัในปัจจุบนัยงัเป็นทีถกเถียงกนัระหวา่งการรักษาดว้ยการผา่ตดัใส่ 
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intramedullary nail device  เช่น cephalomedullary nail 
 
4, 5   ทงัชนิดจุดเขา้ที piriformis fossa และ greater trochanter 

หรือ extramedullary plate device  เช่น  blade plate, sliding hip screws, locking plate 

 ปัจจุบนัยงัไม่มีงานวจิยัทีมีความน่าเชือถือของหลกัฐานระดบัที   ( level I study )  ทีเปรียบเทียบการรักษา
กระดูกหกับริเวณ subtrochanteric ส่วนงานวจิยัระดบัที    มีเพียงเล็กนอ้ย และไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นผลต่างของ   
การรักษาทงั  วธีิไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั ในขณะทีงานวจิยัระดบัที   และ   เป็นงานวิจยัเชิงพรรณนาถึงผลการรักษาดว้ย
อุปกรณ์ยดึตรึงกระดูกเพียงชนิดใดชนิดหนึง  ซึงมกัรายงานผลการรักษาทีดีเยยีม โดยไม่พบภาวะแทรกซอ้น -    ซึงมี
ส่วนช่วยเพียงเล็กนอ้ยในการตดัสินตดัสินใจเลือกอุปกรณ์ยดึตรึงกระดูก  นอกจากนียงัมีกลุ่มผูป่้วยทีมีขอ้จาํกดัใน   
การเลือกอุปกรณ์ยดึตรึงกระดูก เช่น ในผูป่้วยทีเคยไดรั้บการผา่ตดั และใส่อุปกรณ์บริเวณกระดูกตน้ขา  ผา่ตดัเปลียน
ขอ้เข่าเทียม    กระดูกตน้ขาผดิรูป  หรือเด็กที growth plate  ยงัมีการเจริญเติบโต  ซึง fixed-angle plate เป็นอุปกรณ์  
ยดึตรึงกระดูกทีเหมาะสมกวา่  และในผูป่้วยทีมีกระดูกหกับริเวณ subtrochanteric ร่วมกบัการทาํลายเนือเยือเกียวพนั
บริเวณตน้ขาดา้นนอกมาก  กระดูกหกัทีแตกเป็นชินเล็กหลายชิน (comminuted fracture)  มีการแตกของกระดูกเป็น
ท่อน (segmental fracture)  หรือกระดูกหกัในกระดูกทีเป็นโรคอยูก่่อน (pathologic fracture)12  การรักษาดว้ย 
cephalomedullary nail  ก็เป็นอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกทีเหมาะสมกวา่  ดงันนั  จึงเป็นการยากทีจะทาํงานวจิยัแบบสุ่ม
(randomized trial) ในกระดูกหกับริเวณ subtrochanteric 
 

ขนัตอนการดําเนินการ 
 การศึกษานีเป็นการศึกษาโดยการทบทวนวชิาการ ( review article) โดยการรวบรวมขอ้มูลทางชีวกลศาสตร์ 
และผลการรักษาผูป่้วยกระดูกหกับริเวณ subtrochanteric ดว้ยอุปกรณ์ยดึตรึงกระดูกรูปแบบต่างๆ ทงัชนิด intramedullary 

และ extramedullary device จากวารสารและตาํราทางการแพทยเ์พือนาํมาศึกษาวเิคราะห์ใหส้ามารถนาํความรู้ทีได ้   
ไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในการรักษา และเลือกอุปกรณ์ยดึตรึงกระดูกหกับริเวณดงักล่าว 
 

ผลการศึกษา 
การศึกษาทางชีวกลศาสตร์เปรียบเทยีบระหว่าง plate และ nail 
 การยดึตรึงกระดูกในอุดมคติ  อุปกรณ์ยดึตรึงกระดูกจะตอ้งสามารถทนแรงกระทาํทางสรีรวิทยา (physiologic load) 

ในการทาํกายภาพบาํบดัหลงัผา่ตดัได ้ โดยการยืนดว้ยขาขา้งเดียวจะมีแรงกระทาํประมาณ  N ผา่นกระดูกตน้ขาแต่ใน
การทาํกิจวตัรประจาํวนัจะทาํใหแ้รงกระทาํนีเพิมขึน  -  เท่า  ซึงการศึกษาจากศพ โดย Tencer  และคณะ   เปรียบเทียบ
อุปกรณ์ยดึตรึงกระดูก  ชนิด  พบวา่  plate device (compression hip screw, AO angled blade plate) ทนแรงกระทาํใน
แนวบิดหมุน (torsion) ไดดี้กวา่  nail device ในกระดูกหกับริเวณ subtrochanteric ชนิดมนัคง และไม่มนัคง  แต่ plate 

device ทนแรงกระทาํแนวตงั (axial load) ไดเ้พียง  -  N  ในขณะที nail device ทนแรงกระทาํได ้3000 N ใน
กระดูกหกับริเวณ subtrochanteric ชนิดไม่มนัคง  และการศึกษาจากศพ  โดย Haynes  และคณะ   ศึกษา  กระดูกหกัที
บริเวณ subtrochanteric ถึง intertrochanteric ในกระดูกทีแขง็ พบวา่ Dynamic hip screw (DHS) ทนแรงกระทาํแนวตงั
ได ้  N  ขณะที Gamma nail (GN)  ทนแรงกระทาํได ้  N   และในกระดูกทีเปราะกวา่  พบวา่  DHS ทนแรง
กระทาํแนวตงัได ้  N  ขณะที GN ทนแรงกระทาํได ้  N โดยรูปแบบความเสียหายจะพบการถอนของ lateral 

plate and screw ใน DHS  ในขณะที GN  จะพบการหกับริเวณ  distal locking screw   จากทงั   การศึกษาสรุปไดว้า่ 
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nail device สามารถทนแรงกระทาํแนวตงัไดม้ากกวา่ plate device ในกระดูกหกับริเวณ subtrochanteric ในการศึกษา
จากศพ   ซึงไม่สามารถบอกถึงผลกระทบจากแรงกระทาํของกลา้มเนือและผลต่อการติดของกระดูกได ้
 

การศึกษาทางคลนิิกเปรียบเทียบระหว่าง plate และ nail 
 ในทางคลินิกพบการศึกษาเปรียบเทียบอุปกรณ์ยดึตรึงกระดูกทงั  แบบสุ่มถึงผลการรักษานอ้ยโดย Ekstorm

และคณะ   ทาํการศึกษาในผูป่้วยกระดูกหกัทีบริเวณ pertrochanteric จาํนวน  ราย   ซึงมีผูป่้วยกระดูกหกัทีบริเวณ 
subtrochanteric ร่วมดว้ย   โดยผูป่้วยกลุ่มนีไดรั้บการรักษาดว้ยอุปกรณ์ยดึตรึงกระดูก  proximal femoral nail ( PFN ) 

จาํนวน  ราย  และ Medoff sliding plate (MSP)  จาํนวน  ราย   พบขอ้ดีของ PFN  ในเรืองของระยะเวลาการผา่ตดั 
การเสียเลือด และความสามารถในการเดินได ้  เมตรที  สัปดาห์ ขณะที MSP มีระยะเวลาการใช ้fluoroscope สันกวา่ 
โดยไม่พบความแตกต่างของภาวะแทรกซอ้นระหวา่งผา่ตดั  ความสามารถในการเดินที  และ  เดือน  ระยะเวลานอน
โรงพยาบาล   การใหเ้ลือด  การติดเชือ  และอตัราการเสียชีวติ 

 Goldhagenและคณะ    ทาํการศึกษาแบบสุ่มในผูป่้วยกระดูกหกัทีบริเวณ pertrochanteric  จาํนวน    ราย   
ซึงรวมผูป่้วย subtrochanteric  จาํนวน  ราย  ในการศึกษา โดยใชอุ้ปกรณ์ยดึตรึงกระดูก GN 7 ราย และ Compression 

hip screw (CHS) 5 ราย  พบระยะเวลาการผา่ตดัสันกวา่ใน GN อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  (82 กบั 99 นาที)  ขณะที
ระยะเวลาการใช ้fluoroscope   ระยะเวลานอนโรงพยาบาล   การเสียเลือด   การใหเ้ลือด   functional outcomes   และ
อตัราการเสียชีวติไม่แตกต่างกนั 

 Miedelและคณะ17  ทาํการศึกษาแบบสุ่มในผูป่้วยกระดูกหกัทีบริเวณ pertrochanteric  จาํนวน    ราย โดยมี
ผูป่้วยกระดูกหกัทีบริเวณ subtrochanteric  ราย ไดรั้บการรักษาแบบสุ่มระหวา่ง standard gamma nail (SGN)  ราย
และ MSP 12 ราย  พบวา่  SGN ใหผ้ลการรักษาทีดีกวา่ในแง่ของการจดัเรียงกระดูกระหวา่งผา่ตดั   การเคลือนของ
กระดูกทีจดัเรียงไวจ้ากเดิมภายหลงัการผา่ตดั   การเสียเลือด  และอตัราการเสียชีวติโดยระยะเวลาผา่ตดั   การให้เลือด
การติดเชือ  ระยะเวลานอนโรงพยาบาล  และ functional outcome ไม่แตกต่างกนั 

 Parker และ Handoll 18 รายงานใน Cochrane review เปรียบเทียบผลการรักษากระดูกหกัทีบริเวณ pertrochanteric 
ระหวา่ง cephalocondylic intramedullary nail  และ extramedullary implant  ในผูใ้หญ่   สรุปวา่  cephalocondylic 

intramedullary nail  อาจจะมีขอ้ไดเ้ปรียบเหนือกวา่ในกระดูกหกับริเวณ subtrochanteric หรือ unstable trochanteric 

fracture  แต่ในกระดูกหกัชนิด stable trochanteric fracture ไม่พบผลการรักษาทีแตกต่างระหวา่งอุปกรณ์ยดึตรึงกระดูก
ทงั 2 แบบ  ยกเวน้ภาวะแทรกซอ้นกระดูกตน้ขาส่วนกลางหกัระหวา่งผา่ตดั และหลงัการผา่ตดัใน cephalocondylic 

intramedullary nail  ซึงยงัตอ้งทาํการศึกษาเพิมเติมใน cephalocondylic intramedullary nail   แบบใหม่วา่จะช่วยลด 

การเกิดภาวะแทรกซอ้นนีไดห้รือไม่ จึงแนะนาํใหใ้ช ้sliding hip screw ใน stable trochanteric fracture19, 20 
 

การศึกษาเปรียบเทยีบวธีิการรักษาด้วย nail ชนิดต่างๆ 
 การหกัของกระดูกตน้ขาส่วนกลางภายหลงัจากการใส่อุปกรณ์ยดึตรึงกระดูกแบบ short intramedullary ทาํให้
เกิดการออกแบบอุปกรณ์ยดึตรึงแบบใหม่ รวมถึงแนวทางการรักษาทีมีความพยายามในการรักษากระดูกหกับริเวณนี
ดว้ยอุปกรณ์ยดึตรึงกระดูกแบบ long intramedullary เพือลดภาวะแทรกซอ้นดงักล่าว  ซึง Kraemer และคณะ   ได้
ทาํการศึกษาจากศพเปรียบเทียบระหวา่ง Russel-Taylor reconstruction nail, short intramedullary hip screw  และ long 

intramedullary hip screw ในกระดูกหกั subtrochanteric fracture  ชนิดไม่มนัคง ขณะทีมีแรงกระทาํ nondestructive 
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cyclic load ในแนว axial   พบวา่  reconstruction nail  และ short IMHS ตวัอุปกรณ์สามารทนแรงกระทาํไดม้ากกวา่
กวา่ long IMHS  ในขณะที load to failure ของ reconstruction nail มีค่าสูงสุด เป็นลกัษณะการถอน/ตดัของ femural 

head screw  ส่วน short IMHS  เกิดการหกัของกระดูกตน้ขาส่วนกลาง (femural shaft fracture) 

 และการศึกษาจากศพโดย Wheeler และคณะ    ใน unstable subtrochanteric fracture เปรียบเทียบระหวา่ง 
cephalomedullary nail  3  ชนิด  คือ Richards Russel-Taylor reconstruction nail,  Synthes spiral blade nail   และ 
Zimmer ZMS nail   พบวา่  ใน Richards และ Zimmer nail มี axial load to failure สูงกวา่ Synthes nail โดย Ricahrds 

nail จะเกิดการหกัของกระดูกตน้ขาส่วนปลายบริเวณรู interlocking screw  ส่วน Zimmer จะเกิดการงอของ nail   

ส่วนตน้ และ Synthes จะเกิดการงอของ spiral blade และกระดูกตน้ขาส่วนคอหกั (femural neck fracture) 

 แต่ในทางคลินิก Starr และคณะ   รายงานขอ้มูลผูป่้วยกระดูกหกับริเวณ pertrochanteric ทีไดรั้บการรักษา 
โดยการใส่ nail ชนิดจุดเขา้บริเวณ piriformis fossa กบั trochanteric แบบต่างๆ รายงานวา่ไม่พบขอ้แตกต่างของตวัชีวดั
และผลการรักษา ระหวา่งผา่ตดั และหลงัผา่ตดั 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้า่การรักษาผูป่้วยกระดูกหกับริเวณ subtrochanteric ดว้ย nail นนั ไม่พบ 

ความแตกต่างระหวา่ง nail ชนิดต่างๆ ทางคลินิก   แต่แนะนาํใชเ้ลือกใช ้nail แบบยาว เพือลดภาวะแทรกซอ้นการหกั
ของกระดูกตน้ขาส่วนกลาง 
 

การศึกษาเปรียบเทยีบวธีิการรักษาด้วย plate ชนิดต่างๆ 
 มีการใช ้ plate  หลากหลายชนิดในการรักษากระดูกหกับริเวณ subtrochanteric ทงั blade plate  95° และ 135° 

sliding hip screw, biaxial sliding constructs  และ locking plate  ซึงโดยส่วนใหญ่ ยงัไม่มีการศึกษาเพือเปรียบเทียบ
ระหวา่ง plate ชนิดต่างๆ ทงัในแง่ชีวกลศาสตร์หรือผลของการรักษา 

 Tencerและคณะ   รายงานผลการทดลองยดึตรึงกระดูกหกับริเวณ subtrochanteric ดว้ยอุปกรณ์ยดึตรึงต่างๆ 
ในศพ  ซึงไม่พบความแตกต่างระหวา่ง 150° hip screw และ95° blade plate ในส่วนของความทนต่อแรงกระทาํใน
แนวตงั  และบิดหมุน 

 ส่วนการศึกษาผลของการรักษา Madsen และคณะ  รายงานผลการรักษาทางคลินิกของกระดูกหกับริเวณ 
pertrochanteric  แบบสุ่มเปรียบเทียบระหวา่งอุปกรณ์ DHS ร่วมกบั trochanteric side plate และ CHS  พบวา่ DHS 

ร่วมกบั trochanteric side plate มีการเคลือนของกระดูกทีจดัเรียงไวจ้ากเดิมภายหลงัการผา่ตดั  และการถอนของ        
lag screw นอ้ยกวา่ CHS ในขณะที Lunsjoและคณะ   ก็รายงานวา่พบความลม้เหลวของอุปกรณ์  MSP  นอ้ยทีสุด      
เมือเปรียบเทียบกบัอุปกรณ์  DHS,  DHS ร่วมกบั trochanteric side plate  และ dynamic condylar screw 

 จากขอ้มูลงานวจิยัทียงัค่อนขา้งนอ้ย  ทาํใหย้งัไม่สามารถบอกไดอ้ยา่งชดัเจนวา่  อุปกรณ์ยดึตรึงกระดูกแบบ 
plate ชนิดใดมีความเหมาะสมทีสุดกบักระดูกหกับริเวณ subtrochanteric  แต่พอจะสรุปไดว้า่อุปกรณ์ยดึตรึงกระดูก
แบบ plate ทีไดรั้บการออกแบบใหม่ภายหลงัทีมีการยดึชินกระดูกส่วนตน้บริเวณขอ้สะโพกแขง็แรงกวา่จะพบความ
ลม้เหลวของอุปกรณ์ยดึตรึงกระดูกนอ้ยกวา่ 
 

บทวเิคราะห์ 

 ในปัจจุบนัทีมีการแนะนาํให้ใชอุ้ปกรณ์ยดึตรึงกระดูก intramedullary แบบยาว แทนแบบสันทีพบภาวะแทรกซ้อน
การหกัของกระดูกตน้ขาส่วนกลาง อาจทาํใหข้อ้ไดเ้ปรียบอยา่งมีนยัสาํคญัในเรืองของระยะเวลาการผา่ตดั ,   อาจไม่มีผล 
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เนืองจากตอ้งเสียเวลาในการยดึส่วนปลาย nail   และถึงแมจ้ะพบวา่อุปกรณ์แบบ plate จะมีการเสียเลือดมากกวา่   แต่ก็
ไม่พบความแตกต่างทางคลินิกในแง่ของการตอ้งให้เลือดชดเชยเมือเทียบกบั nail 15, 17 

 ดงันนั  ประโยชน์ทีคาดวา่น่าจะไดรั้บจากอุปกรณ์แบบ nail เมือเทียบกบัแบบ plate  คือ  ความสามารถในการเดิน  
และการใชง้านในช่วงแรกภายหลงัการผา่ตดั  ซึงอาจมีความสาํคญักบัผูป่้วยบางกลุ่มทีไม่สามารถจาํกดัการลงนาํหนกั
ช่วงแรกหลงัการผา่ตดั  เช่น ผูป่้วยทีมีพยาธิสภาพทางระบบประสาท เป็นตน้ ในกระดูกหกับริเวณ subtrochanteric  แบบไม่
มนัคงเมือดูจากงานวจิยัทางชีวกลศาสตร์  ,    และผลการรักษาทางคลินิก   

 ขณะเดียวกนักบัทีพบความลม้เหลวของอุปกรณ์ยดึตรึงกระดูกบริเวณ subtrochanteric มีความสัมพนัธ์อยา่ง
มากกบัการจดัเรียงกระดูก (varus malreduction)  และการยดึตรึงชินกระดูกส่วนตน้บริเวณขอ้สะโพกอยา่งเหมาะสม
(inaccurate screw placement) 15  ดงันนัความคุน้เคยต่ออุปกรณ์ยดึตรึงกระดูกนนัๆ ของแพทยผ์ูท้าํการผา่ตดัรักษา   
อาจมีความสาํคญัไม่ยงิหยอ่นไปกวา่ชนิดของอุปกรณ์ยดึตรึงกระดูกทีเลือกใช ้
 

ตาราง  1 
Recommendation Level of evidence 
1.  ผูป่้วยกระดูกหกัแบบ subtrochanteric สามารถรักษาโดย
การผา่ตดัดว้ยอุปกรณ์ยดึตรึงกระดูกแบบ intramedullary 

หรือ fixed-angle device ก็ได ้

2.  ไม่ควรใชอุ้ปกรณ์ยดึตรึงกระดูก intramedullary แบบสนั 
ในการรักษากระดูกหกับริเวณ subtrochanteric 

B 

 

 

 

C 
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ความแมนยําของการตรวจแมมโมแกรมเพื่อวินิจฉัยโรครวมกับอัลตราซาวดในโรงพยาบาลสุโขทัย : 
คาพยากรณผลบวกการรายงานผลแบบไบแรดสระดับ 4 และ 5 

Accuracy of diagnostic mammogram with ultrasound in Sukhothai Hospital : Positive predictive 

valve of Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS) categories 4 and 5 

 
วิมล   อินสวน, พ.บ.* 

 
Abstract 

Background :  Breast cancer is the most common cancer in women worldwide. Mammogram is a well known and 

effective tool for detecting early breast cancer. The accuracy of diagnostic mammogram with ultrasound has not 

been studied in Sukhothai Hospital.  

Objective : To determine the accuracy of mammographic report according to the BIRADS categories 4 and 5 in 

Sukhothai Hospital. 

Research design : Descriptive retrospective study.  

Setting : Sukhothai Hospital.  

Material and methods : Total 796 women who had performed diagnostic mammogram with ultrasound between 

January 2012 and December 2013 were analyzed. Statistics using percentage and the positive predictive valve (PPV) 

for breast cancer detection were calculated.  

Results : There are 130 patients with diagnosis BIRADS categories 4 and 5. Sixty nine patients were pathologically 

proven case of breast cancer. The PPV for breast cancer was 61.1% in category 4 and 100% in category 5. Mass, 

with or without microcalcifications, was the most common imaging abnormality. The most common histological 

diagnosis of malignancy was invasive ductal carcinoma.  

Conclusion : The BIRADS reporting in Sukhothai Hospital has the same accuracy as other institutions and high 

successful for predicting the chance of malignancy.   
 

Keywords : BIRADS, Breast cancer, Mammogram, Ultrasound 

 

* นายแพทยชํานาญการ  กลุมงานรังสีวิทยา  โรงพยาบาลสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 
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บทคัดย่อ 
ภูมิหลงั : มะเร็งเตา้นมเป็นมะเร็งทีพบไดบ้่อยทีสุดเป็นอนัดบั  ในผูห้ญิงทวัโลก  การตรวจเตา้นมดว้ยแมมโมแกรม
เป็นทีใชก้นัอยา่แพร่หลายในการคดักรองโรค  และวนิิจฉยัมะเร็งเตา้นม   ยงัไม่มีรายงานความแม่นยาํของการรายงาน
ผลตรวจแมมโมแกรมในการวนิิจฉยัโรคมะเร็งเตา้นมในโรงพยาบาลสุโขทยั  
วตัถุประสงค์ : เพือวเิคราะห์ความถูกตอ้งแม่นยาํในการรายงานผลแมมโมแกรม  แบบไบแรดส์ในโรงพยาบาลสุโขทยั 
วา่แตกต่างจากรายงานอืนๆ หรือไม่ 
รูปแบบการศึกษา : เป็นการวิจยัเชิงพรรณนาแบบยอ้นหลงั  
สถานทีศึกษา : โรงพยาบาลสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 
วธีิการศึกษา : วเิคราะห์ขอ้มูลยอ้นหลงัของผลการตรวจแมมโมแกรม  เพือวนิิจฉยัโรคร่วมกบัอลัตราซาวด ์และเวชระเบียน 
ตงัแต่  มกราคม  –  ธนัวาคม  ทงัหมด  คน ใชส้ถิติร้อยละและค่าพยากรณ์ผลบวก (positive predictive 

valve, PPV) 

ผลการศึกษา : ผูป่้วยไดรั้บการรายงานผล BIRADS  และ  ทงัหมด  ราย มี  ราย ทีผลพยาธิวทิยาเป็นมะเร็งเตา้นม 
ค่าพยากรณ์บวกของ BIRADS = . % BIRADS = % ลกัษณะภาพรังสีพบเป็นมะเร็งมากทีสุด  คือ  กอ้นทีมี
และไม่มีหินปูน  มะเร็งทีพบมากทีสุด  คือ  invasive duceal carcinoma 
สรุป : การรายงานผลแมมโมแกรม  แบบไบแรดส์ในโรงพยาบาลสุโขทยัมีความถูกตอ้งแม่นยาํ  และมีประโยชน์เพือ
คาดการณ์โอกาสการเป็นมะเร็งไดสู้ง  
 

คําสําคัญ : ไบแรดส์, โรคมะเร็งเตา้นม, แมมโมแกรม, อลัตราซาวด์ 
 

บทนํา 
 มะเร็งเตา้นมเป็นมะเร็งทีพบไดบ้่อยทีสุดเป็นอนัดบั  ในผูห้ญิงทวัโลก สถิติการเป็นมะเร็งเตา้นมในประเทศ
ไทยเพิมขึนทุกปี จาก .  ต่อแสนในปี  เป็น .  ต่อแสนในปี    และเป็นสาเหตุการเสียชีวติของผูห้ญิงไทย
มากทีสุด โดยสาเหตุทีแทจ้ริงทีทาํใหเ้กิดมะเร็งเตา้นมยงัไม่มีใครทราบ ปัจจยัเสียงของโรคมะเร็งเตา้นม  ไดแ้ก่  อายุ 
พนัธุกรรมทีก่อให้เกิดการกลายพนัธ์ุ  เช่น  ยนีส์ BRCA1  และ BRCA2 2   ปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจน  แอนโดรเจน 
และ growth factor ทีมากเกิน  ปัจจยัดา้นการเจริญพนัธ์ุ  เช่น  การมีประจาํเดือนก่อนวยัปกติ การมีอายมุากเมือมีบุตร
คนแรก  การไม่มีบุตร และการไม่เลียงบุตรดว้ยนมมารดา เป็นตน้ 3-5  นอกจากนีการคดักรองปัจจยัเสียงทีมีความสัมพนัธ์
อยา่งมากกบัการเกิดมะเร็งเตา้นม  คือ แมมโมแกรม โดยพบวา่  ผูที้มีความหนาแน่นของแมมโมแกรมสูง ( - %)  มี
โอกาสเสียงทีจะเป็นมะเร็งเตา้นมไดถึ้ง -  เท่า เมือเทียบกบัผูที้มีความหนาแน่นของแมมโมแกรมตาํ    ผูห้ญิงทุกคน
เสียงต่อการเป็นมะเร็งเตา้นม   อาการของมะเร็งเตา้นม %  จะมีลกัษณะเป็นกอ้น     การตรวจภาพรังสีเตา้นมหรือ
แมมโมแกรม (mammogram)  เป็นวธีิการตรวจคดักรอง  และวนิิจฉยัมะเร็งเตา้นมทีนบัวา่มีประสิทธิภาพทีสุด ( gold 

standard) สามารถช่วยลดอตัราการเกิดมะเร็งเตา้นมได ้ อยา่งไรก็ตามการวนิิจฉยัมะเร็งเตา้นมจากแมมโมแกรมอาจจะ
ไม่เห็นสิงผดิปกติ มีหลายการศึกษาพบวา่  โอกาสเกิดผลลบลวงมากถึง - % 8-12   การเกิดผลลบลวงอาจเกิดจาก
ลกัษณะ dense parenchyma 13   เนืองจากลกัษณะเนือนมของผูห้ญิงไทยมีความหนาทึบ จึงตอ้งใชก้ารทาํอลัตราซาวด์
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เพือช่วยในการวนิิจฉยัหรือยนืยนัวา่สิงทีพบผิดปกติ ขอ้มูลในประเทศไทยพบวา่การวนิิจฉยัมะเร็งเตา้นมจากแมมโมแกรม
ร่วมกบัการตรวจอลัตราซาวดด์ว้ยมีผลลบลวงเหลือเพียง - % 14 

 American College of Radiology (ACR)  ไดก้าํหนดระบบไบแรดส์  ( Breast Imaging Reporting and Data 

System, BIRADS) ใชร้ายงานผลการตรวจแมมโมแกรมขึนในปี พ.ศ.   เพือประโยชน์ในการสือสารระหวา่งรังสีแพทย์
และแพทยผ์ูต้รวจรักษา  ซึงมีการปรับปรุงล่าสุดเมือปี  โดยแบ่งเป็นสเกลตวัเลข ตามระดบัต่างๆดงัตารางต่อไปนี 
 

ตาราง 1  แสดงค่าไบแรดส์ (BIRADS) และความหมายของไบแรดส์ในระดับด่างๆ 
ค่าไบแรดส์ ความหมาย 
BIRADS 1 ไม่พบสิงผิดปกติใดๆ เพียงแต่ควรกลบัมาตรวจใหม่ตามระยะเวลา  ผูห้ญิงทีอาย ุ  ปีขึน

ไป ควรตรวจมะเร็งเตา้นมปีละ  ครัง 

BIRADS 2 ตรวจพบกอ้นหรือสิงผิดปกติแต่ไม่ใช่ระเร็ง (benign) ซึงไม่ตอ้งกงัวลและควรมาตรวจซาํ
ในอีก  ปี 

BIRADS 3 ตรวจพบกอ้นหรือสิงผิดปกติ มีความเป็นไปไดม้ากกวา่ % ทีไม่ใช่กอ้นมะเร็ง 
(probably benign) หรือมีโอกาสจะเป็นมะเร็งได ้ร้อยละ  แต่ควรตอ้งมาตรวจซาํในอีก  
เดือน 

BIRADS 4 ตรวจพบกอ้นหรือสิงผิดปกติ  ซึงสงสยัวา่น่าจะเป็นมะเร็ง ( - %) แพทยจ์ะพิจารณาส่ง
ชินเนือเพือตรวจอีกครัง 

BIRADS 5 ตรวจพบกอ้นหรือสิงผิดปกติ ซึงสงสยัอยา่งมาก (high suspicious) วา่น่าจะเป็นมะเร็ง ซึง 

BIRADS  ค่อนขา้งมีความน่าจะเป็นมะเร็งสูง (มากกวา่ %) จึงจาํเป็นตอ้งส่งชินเนือ
เพือยนืยนัผลการตรวจอีกครัง 

BIRADS 6 กอ้นมะเร็งไดรั้บการยนืยนัเรียบร้อยแลว้จากการส่งตรวจชินเนือแลว้ ส่วนใหญ่ใชใ้นการ
ติดตามผลการรักษา 

 

 โรงพยาบาลสุโขทยั เริมมีการตรวจเตา้นมดว้ยเครืองแมมโมแกรม เพือวินิจฉยัโรคร่วมกบัอลัตราซาวด ์และ
รายงานผลแบบไบแรดส์  ตงัแต่เดือนกนัยายน พ.ศ.  ยงัไม่มีรายงานความแม่นยาํของการรายงานผลตรวจ 

แมมโมแกรมในการวินิจฉยัโรคมะเร็งเตา้นม  
 

วตัถุประสงค์ 
 เพือศึกษาค่าพยากรณ์ผลบวก (Positive Predictive Value, PPV) ในการตรวจพบมะเร็งเตา้นมทีรายงานผล
แบบไบแรดส์  ( Breast Imaging Reporting and Data System, BIRADS)  category 4  และ  ดว้ยวธีิการตรวจ 

แมมโมแกรมร่วมกบัอลัตราซาวด ์ วา่แตกต่างจากรายงานอืนๆหรือไม่ 
 

วธีิการศึกษา 
 การศึกษาเชิงพรรณนาแบบยอ้นหลงั โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเวชระเบียนของผูป่้วยทีไดรั้บการตรวจ
แมมโมแกรม เพือการวินิจฉยัโรคร่วมกบัอลัตราซาวดใ์นโรงพยาบาลสุโขทยั  ตงัแต่  มกราคม  -  ธนัวาคม   
วเิคราะห์ขอ้มูลรายงานผลตรวจระบบไบแรดส์  และ  ทีไดรั้บการตรวจชินเนือวา่เป็นมะเร็งเตา้นม ใชส้ถิติร้อยละ  
และค่าพยากรณ์ผลบวก  



ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

»‚·Õè 18 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 255720

 การตรวจแมมโมแกรมใชเ้ครืองเอกซเรยเ์ตา้นมรุ่น dedicated film -  screen equipment ( Siemens MAMMOMAT 

1000, เยอรมนั)  และ the Konica Regius 110 HQ-Computerised Radiography (CR) reader, ญีปุ่น ถ่ายภาพ  2  ท่ามาตรฐาน คือ 
mediolateral oblique (MLO)  และ craniocaudal (CC) อาจถ่ายภาพเพิมเติมถา้จาํเป็นเช่น magnification หรือ spot compression  

ในรายทีสงสัยความผิดปกติหรือรอยโรคไม่ชดัเจน หลงัจากนนัผูป่้วยทุกรายจะไดรั้บการตรวจเตา้นมเพิมเติมดว้ยคลืนเสียง
ความถีสูงโดยใช ้ linear  probe  5-14  MHz ดว้ยเครือง GE Logiq 500 (GE Medical Systems, Milwaukee, WI)  การแปลผลทาํ
โดยรังสีแพทยที์มี 1 คน  รายงานผลตามระบบไบแรดส์  โดยใชท้งัผลการตรวจแมมโมแกรมและอลัตราซาวดร่์วมกนั  
คํานวณ ค่าพยากรณ์บวกของ BIRADS 4 และ 5  
 

ผลการศึกษา 
 การตรวจแมมโมแกรมเพือวินิจฉยัโรคร่วมกบัอลัตราซาวด ์ทงัหมด  ราย ( ตาราง ) อาย ุ  -   ปี เฉลีย 

.  ปี  พบวา่  มาดว้ยอาการกอ้นทีเตา้นมมากทีสุด  ร้อยละ .   รองลงมา  คือ  อาการปวดเตา้นมร้อยละ .   และมี
ของเหลวออกจากหวันม  ร้อยละ .    ชนิดเนือเยอืเตา้นม (ตาราง )  พบมากทีสุด  คือ  scattered fibrograndular 

density รองลงมา  คือ ชนิด heterogeneous dense tissue  
 

ตาราง    ผลการตรวจแมมโมแกรมเพอืวนิิจฉัยโรคร่วมกบัอลัตราซาวด์ตามแต่ละกลุ่มของไบแรดส์ 
ค่าไบแรดส์ จาํนวน (ร้อยละ) 
1 169 (21. ) 

2 384 (48. ) 

3 10  ( . ) 

4 5  ( . ) 

5 75 (9.4) 

6 6 (0.8) 

รวม 79  (100) 
 

ตาราง     ความชุกของชนิดเนอืเยอืเต้านม 
ชนิดเนือเยอืเต้านม จาํนวน (ร้อยละ) 
Almost entirely fat  ( . ) 

Scattered fibroglandular densities  ( . ) 

Heterogeneous dense tissue  ( . ) 

Extremely dense tissue  ( . ) 

รวม 79  (100) 
 

ผูป่้วยทีไดรั้บการรายงานผลแบบไบแรดส์ 4 และ   จาํนวน   ราย   สามารถติดตามเวชระเบียนเพือนาํมา
ศึกษาได ้ จาํนวน  ราย  มี  (58.9%)  รายทีทราบผลทางพยาธิวทิยาเป็นมะเร็งเตา้นม และลกัษณะแมมโมแกรมที
พบมากทีสุด  คือ กอ้นมีหรือไม่มีหินปูน  ชนิดทีพบมากทีสุด  คือ  invasive ductal carcinoma  ผลการตรวจทางพยาธิ-
วทิยา  ดงัตาราง     และ  
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ตาราง    ผลการตรวจทางพยาธิวทิยาในกลุ่มของไบแรดส์  (จาํนวน = ) 
ผลทางพยาธิวทิยา จาํนวน (ร้อยละ) 
Invasive ductal carcinoma  ( . ) 

Invasive lobular carcinoma ( . ) 

Ductal carcinoma in situ 2(4.3) 
Mucinous carcinoma 1(2.2) 
Medullary carcinoma 1(2.2) 

Intraductal papilloma 2(4.3) 
Fibroadenoma 6(13.0) 
Fibrocystic change 3(6.5) 
Phyllodes 2(4.3) 
Abscess 4(8.7) 
Metastasis 1(2.2) 

มะเร็งไม่ทราบชนิด** (10.9) 

Benignไม่ทราบชนิด** (2.2) 

Case referไม่ทราบผล  7(15.2) 
ไม่มีintervention 3(6.5) 

รวม 46(100) 
 

ตาราง     ผลการตรวจทางพยาธิวทิยาในกลุ่มของไบแรดส์  (จาํนวน = ) 
ผลทางพยาธิวทิยา จาํนวน (ร้อยละ) 
Invasive ductal carcinoma 39 (54.9) 

Invasive lobular carcinoma 2(2.8) 

ไม่ทราบผล (ผูป่้วยส่งตวัมาตรวจ) 24 (33.8) 

มะเร็งไม่ทราบชนิด** 6(8.5) 

รวม 71 (100) 

 ** จากใบตอบกลบัการส่งต่อ 
 

ค่าการพยากรณ์ผลบวก (ตาราง 6) ผูป่้วยทีไดรั้บการรายงานผลแบบไบแรดส์  และ  มีจาํนวน  ราย และ  ราย
ทีมีผลพยาธิวทิยา  พบวา่  ผลไบแรดส์   เป็นมะเร็งเตา้นม  ราย  มีค่าพยากรณ์บวกร้อยละ .  และผลไบแรดส์  ทงัหมด 

  ราย  เป็นมะเร็งเตา้นม  มีค่าพยากรณ์บวกร้อยละ   คาํนวณค่าพยากรณ์บวกของผลไบแรดส์  และ   รวมกนัได ้
ร้อยละ .  
 

ตาราง  Positive predictive value ในการตรวจพบมะเร็งเต้านมของผู้ทไีด้รับการรายงานผลไบแรดส์  และ  
BIRADS category จาํนวนผู้ป่วย ผลพยาธิวทิยาเป็นมะเร็ง 

เต้านม (ราย) 
Positive Predictive 
Value (PPV) 

4 36  .  

5    

รวม 83  .  
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วจิารณ์ 
 พบวา่ มีผูป่้วยทีไดรั้บการรายงานผลแบบไบแรดส์  และ   จากการตรวจแมมโมแกรม เพือวนิิจฉยัโรค
ร่วมกบัอลัตราซาวน์  มีจาํนวน 34 ราย (ร้อยละ 29)  จากทงัหมด 117 ราย ไม่สามารถติดตามผลตรวจชินเนือ  เนืองจาก
มีเครืองตรวจเอกซเรยเ์ตา้นมของโรงพยาบาลสุโขทยัเพียงแห่งเดียวทีตอ้งบริการตรวจผูป่้วยส่งตวัจากโรงพยาบาล
ภายในจงัหวดั  เช่น โรงพยาบาลสวรรคโลก  และโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั เป็นตน้  บางรายสงสัยมะเร็งเตา้นมก็   
ส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลพุทธชินราชเลย  
 การศึกษานีมีผูป่้วยทีรายงานผลแบบไบแรดส์ 4 และ 5 มีผลพยาธิวทิยาเป็นมะเร็งเตา้นม  ราย มีค่า 
พยากรณ์บวกของไบแรดส์ 4  ร้อยละ .   และไบแรดส์ 5  ร้อยละ 100   ซึงสอดคลอ้งกบั BIRADS assessment 

complete categories ทีไบแรดส์    มีโอกาสเป็นมะเร็ง - %  และไบแรดส์  มีโอกาสเป็นมะเร็งตงัแต่ %   ขึนไป 
เมือเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาอืนในประเทศไทยทีมีรายงานไวจ้ากโรงพยาบาลรามาธิบดี  โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โรงพยาบาลร้อยเอด็  และโรงพยาบาลลาํปาง  พบวา่ ไบแรดส์ 4  มีค่าพยากรณ์
บวก  ร้อยละ 6.2-50  และไบแรดส์ 5  มีค่าพยากรณ์บวกร้อยละ 80-100 16-20   ซึงผลการศึกษานีค่าพยากรณ์บวกของ     
ไบแรดส์ 4 และ 5 ใกลเ้คียงกบัการศึกษาอืน   ค่าพยากรณ์บวกของไบแรดส์  ทีสูง  เนืองจากทงัผลแมมโมแกรมและ 
อลัตราซาวด ์ ตอ้ง classic for malignancy จึงจะเป็นไบแรดส์ 5 ส่วนไบแรดส์  ทีเป็นมะเร็งเตา้นมดงัตวัอยา่งผูป่้วยใน
รูปที 1 ตรวจชินเนือเป็น invasive ductal carcinoma  พบวา่  ผลแมมโมแกรมเป็นกอ้นขนาดเล็กทีขอบเขตบางส่วนไม่
เรียบแต่ไม่มีจุดหินปูน และอลัตราซาวดก์็เป็นกอ้น hypoechoic รูปร่างค่อนขา้งเรียบ  ซึงสงสัยวา่น่าจะเป็นมะเร็งนอ้ย
กวา่ %  หรือเป็นไบแรดส์  มากกวา่ไบแรดส์   ในการศึกษานีรอยโรคทีไม่ใช่มะเร็ง  แต่ไดรั้บการวนิิจฉยัเป็น         
ไบแรดส์ 4 ทีพบมากทีสุด  คือ  fibroadenoma   ส่วนมะเร็งเตา้นมทีพบบ่อยทีสุด  คือ  invasive ductal carcinoma 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาอืนๆ18  
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รูปท ี    ผูป้วยหญิงอาย ุ  ปีคลาํพบกอ้นเตา้นมซา้ย รายงานผลไบแรดส์   ผลพยาธิวทิยาเป็น invasive ductal 

carcinoma  

ภาพแมมโมแกรมท่า MLO (ก) และ CC (ข) แสดง a partially well-defined mass (~0.7x0.8 cm) in the left outer 

lower quadrant and mass-like lesions with skin thickening of keloids in the right upper inner quadrant. No 

significant axillary lymphadenopathy. (ค) อลัตราซาวดแ์สดง well-defined hypoechoic mass 

 

สรุป 
 การรายงานผลแมมโมแกรมร่วมกบัอลัตราซาวดแ์บบไบแรดส์  และ  ในโรงพยาบาลสุโขทยั มีค่าพยากรณ์
บวก  หรือความถูกตอ้งแม่นยาํใกลเ้คียงกบัรายงานอืนๆ  แต่ยงัไม่รองรับการตรวจแมมโมแกรมเพือคดักรองโรค   ซึง
สามารถช่วยลดอตัราการเกิดมะเร็งได ้
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การประเมนิโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาํแพงเพชร 

The evaluation of subsidiary internal auditing project of 

Kamphaeng  Phet  provincial  public  health office 
 

ทศันีย ์ พนัปี, ศศ.บ.*   
                  Abstract 

            The purposes of this evaluation were 1) to evaluate Subsidiary internal auditing project of   Kamphaeng  Phet  
provincial  public  health  office  in  3  aspects  1.1)  to  evaluate  the  input  of  Subsidiary internal  auditing  project  
of  Kamphaeng  Phet  provincial  public  health office  1.2) to evaluate  the  process  of  Subsidiary internal  auditing  
project of Kamphaeng Phet provincial  public health  office  1.3) to  evaluate  the  output  of  Subsidiary internal  
auditing  project of  Kamphaeng  Phet  provincial  public  health  office   2) to find  the guideline to develop 
Subsidiary internal  auditing  project of  Kamphaeng Phet provincial public health office. The respondents consisted 
of  126  financial and materials, 49 of Executive directer, and 48 internal auditors. The research instruments was a 
questionnaire. The data were  analyzed  using  frequency, mean, standard  deviation, content  analysis  and  workshop. 
 The  research  findings  were  as  follows  : 
 1.  The  evaluation  of  the  input  of  Subsidiary internal  auditing  project  of   Kamphaeng  Phet  provincial  
public  health  office  was  appropriate. 
 2.  The  evaluation of  the process of  Subsidiary internal  auditing  project  of   Kamphaeng  Phet  provincial  
public  health  office  was  appropriate. 
 3.  The evaluation of  the output  of  internal  auditing  project  of  Subsidiary Kamphaeng  Phet  provincial  
public  health  office  was  appropriate. 
 4.  The  development guideline of  Subsidiary internal  auditing  project  of  Kamphaeng  Phet  provincial  
public  health  office  were. 

 4.1  The  development  guideline  of  the  committee  was  revealed  that  the officers  should  be  
trained to know  budget  and  asset  administration  at  least  twice  a  year. There  should  have  the  forum  for  
learning  exchange  and  audit’s  manual  for  the  officers. 

 4.2  The development guideline of the budget was  revealed  that  the  budget allocation  should be  
sufficient.  The  budget  allocation  should  be  advanced. 

 4.3  The  development  guideline  of  the  preparation  and  the  cooperation  was  revealed  that  the  
preparation  should  be  clear  and  also  the  cooperation  should  be continuous.  The  cooperative  plan  should  be  
clear. There  should  have  a  financial  asset  training  at  least  once  a  year. 
                         4.4  The development guideline of the operations. Use verifies more expensive both  of  work plan 
and finace plan. The project lf strategy and cheking internal comtral system to apply for real proceeding.  

 4.5  The  development  guideline  of  the  evaluation  was  revealed  that  the evaluation plan  should  
be clear. The  evaluation  should  be continuous.   

* นกัวิชาการเงินและบญัชีชาํนาญการ   สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร 
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บทคัดย่อ        
             การประเมินครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ ) ประเมินโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดักาํแพงเพชร ใน  ดา้น คือ . ) เพือประเมินความเหมาะสมปัจจยัเบืองตน้ในการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบ
ภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร . ) เพือประเมินความเหมาะสมกระบวนการดาํเนินงาน
โครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร  . ) เพือประเมินผลผลิตของ
โครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร  ) เพือหาแนวทางการพฒันาการ
ดาํเนินงานตามโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร ผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ 
เจา้หนา้ทีผูรั้บผิดชอบทางดา้นการเงินและบญัชี และเจา้หนา้ทีผูรั้บผิดชอบดา้นการพสัดุ ประจาํสาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดักาํแพงเพชร โรงพยาบาลทวัไป โรงพยาบาลชุมชน สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาํบล จาํนวน  คน ผูบ้ริหารในหน่วยรับตรวจ จาํนวน  คน คณะเจา้หนา้ทีตรวจสอบภายในระดบัจงัหวดั
และระดบัอาํเภอ จาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารคาํนวณความถี 
ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เนือหา สําหรับการหาแนวทางการพฒันาการดาํเนินงานโครงการ
ตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร โดยการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ 
 ผลการประเมิน  พบวา่ 
 .  ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจยัเบืองตน้ทีใชใ้นการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายในใน
สังกดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร  พบวา่  มีความเหมาะสมทุกดา้น 
 .  ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของ
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร พบวา่ มีความเหมาะสมทุกดา้น 
 .  ผลการประเมินคุณภาพของผลผลิตของการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของ
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร พบวา่ มีความเหมาะสมทุกขอ้ 
 .  แนวทางการพฒันาการดาํเนินงานในโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดักาํแพงเพชร มีแนวทางในการพฒันาทีสาํคญั ไดแ้ก่ 

 .  แนวทางการพฒันาการดาํเนินงานดา้นคณะเจา้หนา้ทีตรวจสอบ มีแนวทางทีสาํคญั ไดแ้ก่ จดัใหมี้
การฝึกอบรม  ศึกษาดูงานเกียวกบัเรืองระเบียบการงบประมาณ  และการบริหารสินทรัพย ์อยา่งนอ้ยปีละ  ครัง  แก่
เจา้หนา้ทีดาํเนินการตรวจสอบ  เพือเป็นการเพิมพนูทกัษะ ประสบการณ์ มีการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้การดาํเนินงาน
ใหแ้ก่คณะเจา้หนา้ทีดาํเนินการตรวจสอบ  การจดัใหมี้การจดัทาํคู่มือรวบรวมระเบียบต่าง ๆ ทีใชใ้นการดาํเนินงาน
โครงการตรวจสอบภายใน  

.   แนวทางการพฒันาการดาํเนินงานดา้นงบประมาณ มีแนวทางทีสาํคญั ไดแ้ก่ จดัสรรงบประมาณ
ใหเ้พียงพอ  และมีการขอตงังบประมาณไวล่้วงหนา้เพือใชใ้นการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายใน  

.   แนวทางการพฒันาการดาํเนินงานดา้นการเตรียมการและการประสานงาน มีแนวทางทีสาํคญั  
ไดแ้ก่  จดัใหมี้แผนเตรียมการอยา่งชดัเจน  จดัใหมี้การประสานงานกบัหน่วยรับตรวจอยา่งต่อเนือง และเป็นระบบ 
จดัทาํแผนการประสานงานอยา่งชดัเจน และจดัใหมี้การฝึกอบรมเรืองระเบียบการเงิน บญัชี และการพสัดุ  พาไปศึกษา
ดูงานแก่เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังานทางดา้นการเงิน บญัชี และการพสัดุ อยา่งนอ้ยปีละ  ครัง  เพือใหเ้กิดการแลกเปลียน
องคค์วามรู้  และประสบการณ์การทาํงานและเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บัผูป้ฏิบติังาน  
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                        .  แนวทางการพฒันาการดาํเนินงานการตรวจสอบภายในครอบคลุมมากขึนทงัดา้นแผนงานและแผน
เงิน โครงการตามยทุธศาสตร์และสอบทานระบบควบคุมภายใน การนาํไปปฏิบติัจริง  
                        .   แนวทางการพฒันาการดาํเนินงานดา้นการติดตามและประเมินผล มีแนวทางทีสาํคญั ไดแ้ก่  ควร
จดัทาํแผนการติดตามและประเมินผลอยา่งชดัเจน ควรจดัใหมี้การติดตามและประเมินผลใหค้าํแนะนาํ และใหก้าํลงัใจ 
กบัหน่วยรับตรวจอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอ  
 
บทนํา 
                  งานตรวจสอบภายใน ในวงราชการของประเทศไทยมีหลกัฐานปรากฏเมือประมาณ 40 ปีทีกล่าวถึงงาน
ตรวจสอบภายใน   สาเหตุทีมีการการจดัตงัหน่วยตรวจสอบขึน  ก็เพือป้องกนัการทุจริต  และความผดิพลาดไปจาก
เป้าหมายทีกาํหนดไว ้ และอีกวธีิหนึง คือ การติดตามใหผู้รั้บผดิชอบในแต่ละหนา้ทีปฏิบติังานตามระบบทีวางไว ้  
และใหผู้รั้บผดิชอบงานไดท้าํหนา้ทีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซึงอาจกล่าวไดว้า่ผูต้รวจสอบภายในเป็นเสมือนหู   
และตาของผูบ้ริหาร ระดบัสูง  

                   ตามทีรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ เพือปรับเปลียนระบบบริหารภาครัฐไปสู่การบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม ่  ซึงมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิของงาน โดยใหค้วามสาํคญักบัความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และความ
ประหยดัของการดาํเนินงาน ส่วนราชการจึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการวดัและประเมินผลงานเพือใหเ้กิดการแข่งขนั
และพฒันางานในความรับผิดชอบใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยงิขึน รวมทงัสามารถตอบแทนผลสาํเร็จจากการ
ทาํงานไดอ้ยา่งเป็นธรรมและมีความโปร่งใส นนั ไดส่้งผลใหก้ารตรวจสอบภายในตอ้งปรับตวัเองเพือใหส้ามารถตอบ
รับการเปลียนแปลงดงักล่าว  ในฐานะทีเป็นเครืองมือ  หรือผูช่้วยของผูบ้ริหารในการติดตาม  และประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการทีจะทาํใหผ้ลการดาํเนินงานมี
ประสิทธิภาพ  และบรรลุผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีกาํหนด เพือใหก้ารดาํเนินงานของส่วนราชการเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ  และบรรลุผลสาํเร็จตามทีมุ่งหวงั   

 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร  ไดจ้ดัทาํโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร  ซึงเป็นการปฏิบติัตามระเบียบสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  วา่ดว้ยการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2537   และนโยบายของจงัหวดั
กาํแพงเพชร  ในระยะเริมแรกเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของระบบการทาํงานทางดา้นการเงินและบญัชี โดยให้
ผูรั้บผดิชอบทางดา้นการเงิน และบญัชีจดัทาํและส่งรายงานมายงัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร  เพือที
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชรดาํเนินการรวบรวมรายงานดงักล่าวส่งกระทรวงสาธารณสุขอีกขนัตอนหนึง 
แต่ในปี พ.ศ. 2549  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชรไดเ้พิมระบบการตรวจสอบเป็นการออกตรวจสอบภายใน
ไปยงัทอ้งทีในระดบัอาํเภอทุกอาํเภอ และเพิมกรอบการตรวจสอบเป็นความครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัเวลา ( การส่ง
รายงาน) ของระบบการทาํงานทางดา้นการเงินและบญัชี  ระบบการทาํงานทางดา้นการพสัดุ และพร้อมทงัใหค้าํแนะนาํ
ในจุดทีบกพร่องใหห้น่วยงานยอ่ยในสังกดัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชรดว้ย 

 จากการดาํเนินงานตามโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร
ทีผา่นมานนัยงัไม่ไดมี้การประเมินโครงการวา่เหมาะสมหรือไม่  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะประเมินโครงการตรวจสอบ
ภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร ในดา้นปัจจยัเบืองตน้ทีใชใ้นการดาํเนินงานดา้น
กระบวนการการดาํเนินงาน  และคุณภาพดา้นผลผลิต ทงันีเพือใหไ้ดผ้ลการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลทีสาํคญัให้ผูมี้ส่วน
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เกียวขอ้งกบัโครงการฯ ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนแกไ้ข ปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบ
ภายในใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึนในปีต่อไป    
 

วตัถุประสงค์ของการประเมิน 
 .  เพือประเมินการดาํเนินงานตามโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังานาธารณสุขจงัหวดั
กาํแพงเพชร ใน  3  ดา้น คือ 
 .   การประเมินความเหมาะสมดา้นปัจจยัเบืองตน้ในการดาํเนินงานตามโครงการตรวจสอบภายใน
ในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร  
              1.2  การประเมินความเหมาะสมดา้นกระบวนการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของ
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร  
              1.3  การประเมินผลผลิตของโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
กาํแพงเพชร  

 .  เพือหาแนวทางพฒันาการดาํเนินงานตามโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร  
 

ขอบเขตของการประเมิน 
1. กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการประเมินโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั

กาํแพงเพชร ไดแ้ก่  เจา้หนา้ทีผูรั้บผดิชอบทางดา้นการเงินและบญัชี และพสัดุประจาํสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
กาํแพงเพชร  โรงพยาบาลทวัไป โรงพยาบาลชุมชน  สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ -
ตาํบล  จาํนวน  คน  ผูบ้ริหารในหน่วยรับตรวจ จาํนวน  คน คณะเจา้หนา้ทีตรวจสอบภายในระดบัจงัหวดั และ
ระดบัอาํเภอ  จาํนวน  คน  

2. เนือหาทีทาํการประเมิน คือ ประเมินความเหมาะสมของปัจจยัเบืองตน้ทีใชใ้นการดาํเนินงานโครงการ
ตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร ประเมินความเหมาะสมกระบวนการ
ดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร ประเมินผลผลิตของ
โครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร และการหาแนวทางการพฒันาการ
ดาํเนินงานตามโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร 

3. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  คือ  แบบสอบถามทีผูว้จิยัสร้างขึนโดยศึกษาเอกสารแนวคิดและงานวจิยัที
เกียวขอ้งกบัโครงการตรวจสอบภายในและศึกษารายละเอียดของตวัแปร สร้างแบบสอบถามนาํร่างสอบถามเสนอต่อ
ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาความเทียงตรงของเนือหา(Content Validity) โดย  รศ.ดร.ปาจารีย ์ผลประเสริฐ  คณะบดีคณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฎักาํแพงเพชร  เพือใชเ้ก็บขอ้มูลวจิยัเบืองตน้เป็น 3 ฉบบั คือ  

   ฉบบัที 1  สอบถามผูป้ฏิบติังานทางดา้นการเงิน บญัชีและการพสัดุเกียวกบัขอ้มูลทวัไป  
สถานภาพของผูต้อบ ความเหมาะสมของปัจจยัเบืองตน้ ความเหมาะสมของกระบวนการทีใชใ้นการดาํเนินงาน
โครงการ ปัญหาและอุปสรรค ผลผลิตของการดาํเนินงาน โครงการตรวจสอบภายใน และความพึงพอใจ 

   ฉบบัที 2  สอบถามเจา้หนา้ทีดาํเนินงานตรวจสอบภายในเกียวกบัขอ้มูลทวัไป สถานภาพของ 
ผูต้อบ ความเหมาะสมของปัจจยัเบืองตน้ ความเหมาะสมของกระบวนการทีใชใ้นการดาํเนินงานโครงการ ปัญหาและ
อุปสรรค ผลผลิตของการดาํเนินงาน โครงการตรวจสอบภาย 

   ฉบบัที   สอบถามผูบ้ริหาร บุคลากรทีปฏิบติังานในหน่วยรับตรวจเกียวกบัขอ้มูลทวัไป สถานภาพ 
ของผูต้อบและผลผลิตของการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายในดา้นคุณภาพการปฏิบติังานดา้นการเงิน บญัชี พสัดุ 

    ลกัษณะของเครืองมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ชนิด 5 ระดบั ดงันี 
           คะแนน  5 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมมากทีสุด 
           คะแนน  4 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมมาก 
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           คะแนน  3 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
           คะแนน  2 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมนอ้ย 
           คะแนน  1 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมนอ้ยมากทีสุด 
    การวเิคราะห์เนือหา โดยแปลความหมายของค่าเฉลียโดยใชห้ลกัเกณฑคื์อ  
           คะแนนเฉลีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมมากทีสุด 
           คะแนนเฉลีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมมาก 

           คะแนนเฉลีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 

           คะแนนเฉลีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมนอ้ย 
           คะแนนเฉลีย .  – .  หมายถึง ระดบัความเหมาะสมนอ้ยทีสุด 

 

กรอบแนวคิดของการศึกษา                 
                 กรอบแนวคิดในการประเมินการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดักาํแพงเพชร มีดงันี 
                                                   

 
 

                                                                                                                                                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมนิโครงการ 
(Project Evaluation) 

แนวทางพฒันาการดาํเนินงานในโครงการตรวจสอบภายใน 
ในสงักดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร 

1.คุณภาพการปฏิบติังาน 
   ทางดา้นการเงินและ 
   บญัชีของหน่วยงาน 
2.คุณภาพการปฏิบติังาน 
   ทางดา้นการพสัดุของ 
   หน่วยงาน 
 

1.การเตรียมการและ 
   การประสานงาน 
2.การดาํเนินงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
3.การติดตามและ 
   ประเมินผลโครงการ 
   ตรวจสอบภายใน 
4.ปัญหาและอุปสรรค 
  ในการดาํเนินงานตรวจ 
   สอบภายใน 

1.คณะเจา้หนา้ที  
  ตรวจสอบระดบัจงัหวดั 
  และ   อาํเภอ 
2.การวางแผนการ 
   ดาํเนินงานตรวจสอบ 
   ภายใน 
3. เครืองมือทีใชใ้นการ 
   ตรวจสอบ 
4.งบประมาณ 
 

ประเมนิผลผลติ 
(Output Evaluation) 

ประเมนิกระบวนการ 
ดาํเนินงานตามโครงการ 

(Process Evaluation) 

ประเมนิปัจจยัเบืองต้นที
ใช้ในการดาํเนินงาน 

(Input Evaluation) 

1. คุณภาพการปฏิบัติงาน

    ทางดานการเงิน

 และบัญชี พัสดุ 

 ของหนวยงาน

2. ความพึงพอใจของ

 ผูบริหารในหนวย

 รับตรวจ
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ผลการประเมิน                
               ผลการประเมินการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
กาํแพงเพชร  สรุปไดด้งันี 
 .  ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจยัเบืองตน้ทีใชใ้นการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกดั
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร ไดแ้ก่ คณะเจา้หนา้ทีดาํเนินงานตรวจสอบภายในการวางแผนการดาํเนินงาน  
เครืองมือทีใชใ้นการตรวจสอบ  และงบประมาณ 
                  .   ผลการประเมินความเหมาะสมคณะเจา้หนา้ทีดาํเนินงานตรวจสอบภายในในภาพรวมมีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.17 และ S.D.= 0.66)  ซึงผลการประเมินตามเกณฑแ์สดงวา่เหมาะสม  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบวา่  ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดบัมาก  ซึงผลการประเมินตามเกณฑแ์สดงวา่เหมาะสมเช่นกนั โดยขอ้ทีมีค่าเฉลีย
สูงสุด ไดแ้ก่ คณะเจา้หนา้ทีมีความสามารถดาํเนินงานการตรวจสอบภายในใหบ้รรลุวตัถุประสงค(์ X = 4.22   และ 
S.D.= 0.59)  รองลงมา ไดแ้ก่  คณะเจา้หนา้ทีมีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัระเบียบต่างๆ ทีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน   
การตรวจสอบภายในไดเ้ป็นอยา่งดี และคณะเจา้หนา้ทีสามารถใหค้าํปรึกษา  แนะนาํดา้นการเงิน บญัชี และการพสัดุ 
ไดเ้ป็นอยา่งดี  และมีประสิทธิภาพ (X = 4.21  และ S.D.= 0.63 ) 

      .   ผลการประเมินความเหมาะสมของการวางแผนการดาํเนินงานในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก (X = 4.09 และ S.D.= 0.71)  ซึงผลการประเมินตามเกณฑแ์สดงวา่เหมาะสม  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  
ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดบัมาก  ซึงผลการประเมินตามเกณฑแ์สดงวา่เหมาะสมเช่นกนั โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด 
ไดแ้ก่ โครงการไดร้ะบุขนัตอนการดาํเนินงาน  ระยะเวลา  และผูรั้บผดิชอบไวช้ดัเจน (X = 4.14  และ S.D.= 0.71) 
รองลงมา ไดแ้ก่ มีการนาํขอ้มูลและสารสนเทศทีเกียวขอ้งมาใชใ้นการวางแผนโครงการตรวจสอบภายในฯ (X = 4.06 
และ S.D.= 0.70) และมีการจดัประชุมวางแผนการดาํเนินงานตามโครงการอยา่งเป็นระบบ  และต่อเนือง  (X = 4.06 
และ S.D.= 0.73) 

      .   ผลการประเมินความเหมาะสมของเครืองมือทีใชใ้นการตรวจสอบในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก (X = 4.26 และ S.D.= 0.62) ซึงผลการประเมินตามเกณฑแ์สดงวา่เหมาะสม  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  
ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดบัมาก  ซึงผลการประเมินตามเกณฑแ์สดงวา่เหมาะสมเช่นกนั โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด
ไดแ้ก่ มีหลกัเกณฑใ์นการให้คะแนนชดัเจน (X = 4.30และ S.D.= 0.53) รองลงมาไดแ้ก่  สามารถนาํไปเป็นคู่มือใน 
การปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (X = 4.27 และ S.D.= 0.61) มีความชดัเจน  เขา้ใจง่าย  เป็นไปตามกฎหมาย  
ขอ้บงัคบั ระเบียบตามขอ้กาํหนด (X = 4.25 และ S.D.= 0.70)  มีความครอบคลุมในเนืองานทีปฏิบติั  (X = 4.23  และ 
S.D.= 0.65) 

      .   ผลการประเมินความเหมาะสมของงบประมาณในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (X = 
4.21 และ S.D.= 0.61) ซึงผลการประเมินตามเกณฑแ์สดงวา่เหมาะสม  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ส่วนใหญ่มีความ
เหมาะสมระดบัมาก  ซึงผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงวา่เหมาะสมเช่นกนั โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ ระบบการ
เลิกจ่ายงบประมาณสามารถตรวจสอบได ้ (X = 4.27และ S.D.= 0.58) รองลงมา ไดแ้ก่ ใชง้บประมาณตรวจตาม
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วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานตามโครงการตรวจสอบภายในฯ (X = 4.23  และS.D.= 0.61) งบประมาณทีใชส้าํหรับ
ดาํเนินการตามโครงการตรวจสอบภายในไม่เพียงพอ (X = 4.12 และ S.D.= 0.65) 
             . ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัสาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชรไดแ้ก่ การเตรียมการและการประสานงาน การดาํเนินการตรวจสอบภายใน การติดตาม
และการประเมินผล 

      .  ผลการประเมินความเหมาะสมของการเตรียมการ และการประสานงานในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก (X  = 4.28และ S.D.= 0.65)  ซึงผลการประเมินตามเกณฑแ์สดงวา่เหมาะสม  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดบัมากซึงผลการประเมินตามเกณฑแ์สดงวา่เหมาะสมเช่นกนั โดยขอ้ทีมีค่าเฉลีย
สูงสุด ไดแ้ก่  มีการแจง้กาํหนดการวนัตรวจสอบภายในกบัหน่วยรับตรวจชดัเจน(X = 4.32 และS.D.= 0.59) รองลงมา 
ไดแ้ก่  มีการเตรียมแผนการดาํเนินการ  ตรวจสอบภายในทางดา้นการเงินบญัชี และพสัดุ (X = 4.31 และS.D.= 0.59) มี
การเตรียมบุคลากรสาํหรับการตรวจสอบทางดา้นการเงินบญัชี และ การพสัดุ (X = 4.27 และ S.D.= 0.67) มีการ
ประสานงานระหวา่งคณะทาํงานกบัหน่วยผูรั้บตรวจ (X = 4.26 และ S.D.= 0.68)  และมีการประสานงานระหวา่ง
คณะทาํงาน  และบุคลากรในหน่วยตรวจรับอยา่งเป็นระบบ (X = 4.24 และS.D.= 0.71) 

      .  ผลการประเมินความเหมาะสมของการดาํเนินการตรวจสอบภายในในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก (X = 4.16 และS.D.= 0.66)  ซึงผลการประเมินตามเกณฑแ์สดงวา่เหมาะสม  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดบัมาก  ซึงผลการประเมินตามเกณฑแ์สดงวา่เหมาะสมเช่นกนั โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด 
ไดแ้ก่ จาํนวนผูต้รวจสอบภายใน ในแต่ละหน่วยรับตรวจมีความเหมาะสม (X = 4.73 และ S.D.= 0.71) รองลงมา ไดแ้ก่  
ผูต้รวจสอบมีความเป็นกลัยาณมิตรกบับุคลากรทีรับ  การตรวจสอบ (X = 4.38 และ S.D.= 0.57) ผูต้รวจสอบสามารถ
เสนอแนะสิงทีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ (X = 4.34  และS.D.= 0.57)  การจดักิจกรรมการตรวจสอบภายใน
เป็นไปอยา่งมีระบบ และระเบียบตรงกบัระเบียบของกรมบญัชีกลาง (X = 4.33 และS.D.= 0.61) ผูต้รวจสอบมีความรู้  
ความเขา้ใจเรืองทีตรวจสอบภายใน (X = 4.32 และ S.D.= 0.64) ความพร้อมของผูต้รวจสอบก่อนออกตรวจสอบ
ภายใน (X = 4.29 และ S.D.= 0.62) สาํหรับขอ้ทีไม่เหมาะสม ไดแ้ก่ ระยะเวลาของการตรวจสอบภายในมีความ
เหมาะสม (X = 2.71 และ S.D.= 0.93) 

      .  ผลการประเมินความเหมาะสมของการติดตามและประเมินผลในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก (X = 4.23 และS.D.= 0.64) ซึงผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงวา่เหมาะสม  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ส่วน
ใหญ่มีความเหมาะสมระดบัมาก ซึงผลการประเมินตามเกณฑแ์สดงวา่เหมาะสมเช่นกนั โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่  
มีการนาํผลการประเมินไปพฒันางานทีปฏิบติั ( X = 4.25 และS.D.= 0.64) รองลงมา ไดแ้ก่ มีการประเมินผลการ
ดาํเนินงานตามโครงการตรวจสอบภายใน ( X = 4.22 และS.D.= 0.66) มีการติดตามหน่วยรับตรวจหลงัจากการ
ตรวจสอบภายใน (X = 4.21 และS.D.= 0.62) 
               . ผลผลิตของการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร 
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       .   ผลการประเมินความเหมาะสมของผลการประเมินผลผลิตของการดาํเนินงานในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุด (X = 4.50 และ S.D.= 0.55)  ซึงผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงวา่เหมาะสม   
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดบัมาก ซึงผลการประเมินตามเกณฑแ์สดงวา่เหมาะสม
เช่นกนั โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ โครงการนีมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการปฏิบติังานดา้นการเงิน การบญัชี และ
การพสัดุมาก (X = 4.53 และS.D.= 0.54)  รองลงมา ไดแ้ก่ การตรวจสอบภายในสามารถป้องปรามมิให้เกิดความ
เสียหาย หรือการทุจริตรัวไหลเกียวกบัการเงิน หรือทรัพยสิ์นต่างๆของทางราชการ (X  = 4.52 และS.D.= 0.54)  การ
ตรวจสอบภายในช่วยใหก้ารปฏิบติังานดา้นการเงิน บญัชี และการพสัดุ หน่วยงานถูกตอ้ง ตรงตามระเบียบทางราชการ
(X = 4.49และ S.D.= 0.51) การตรวจสอบภายในสามารถช่วยเหลือใหก้ารปฏิบติังานทางดา้นการเงิน บญัชี และการ
พสัดุ  มีประสิทธิภาพ (X = 4.49 และ S.D.= 0.54)การตรวจสอบภายในช่วยใหก้ารดูแลรักษาทรัพยสิ์น และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ( X = 4.47 และS.D.= 0.61) 

       .   ผลการประเมินความเหมาะสมของผลการประเมินผลผลิตของการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายใน
ของผูบ้ริหารในหน่วยตรวจรับในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.02 และ S.D.= 0.49)  ซึงผลการ
ประเมินตามเกณฑแ์สดงวา่เหมาะสม  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดบัมาก  ซึงผลการ
ประเมินตามเกณฑแ์สดงวา่เหมาะสมเช่นกนั โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ โครงการนีมีคุณค่า และประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังานทางดา้นการเงิน การบญัชี และการพสัดุ( X = 4.16 และ S.D.= 0.59) รองลงมา ไดแ้ก่ เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน
การเงิน บญัชี และการพสัดุสามารถนาํความรู้ทีไดรั้บจากผูต้รวจสอบภายในไปปฏิบติัในหนา้ทีความรับผดิชอบได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ (X = 4.04 และ S.D.= 0.64)  การปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีทางดา้นการเงิน บญัชี และการพสัดุ 
สามารถปฏิบติังาน โดยมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริตรัวไหลเกียวกบัการเงิน หรือทรัพยสิ์นต่างๆ ของทาง
ราชการไดเ้ป็นอยา่งดี และมีประสิทธิภาพ (X = 4.02 และ S.D.= 0.52) การปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน
ทางดา้นการเงิน บญัชี และและการพสัดุ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ (X = 4.00และ S.D.= 0.57)  การปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงิน บญัชี และการพสัดุ ถูกตอ้งตรงตามระเบียบของทางราชการ ( X = 3.98  และ  
S.D.= 0.52)  และการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีทางดา้นการเงิน บญัชีและการพสัดุ  เกียวกบัการดูแลรักษาทรัพยสิ์น 
และการใชท้รัพยากรทุกประเภท เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  (X = 3.96 และ S.D.= 0.53) 

       .  ผลการประเมินความเหมาะสมของผลการประเมินผลผลิตของการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบ
ภายใน  เรืองความพึงพอใจของผูบ้ริหารในหน่วยตรวจรับในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.07 
และ S.D.= 0.49)  ซึงผลการประเมินตามเกณฑแ์สดงวา่เหมาะสม  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่มีความ
เหมาะสมระดบัมาก  ซึงผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงวา่เหมาะสมเช่นกนั โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ ท่านมี
ความตงัใจทีจะปฏิบติังานทางดา้นการเงิน บญัชี และการพสัดุต่อไป (X = 4.12 และ S.D.= 0.52) รองลงมา ไดแ้ก่   
ท่านสามารถปฏิบติังานในดา้นต่อไปนี ไดถู้กตอ้งตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ (X = 4.10 และ S.D.= 0.58)   
ความผดิพลาดจากการปฏิบติังานในหนา้ทีของท่านลดลงหลงัจากไดรั้บการตรวจสอบภายใน (X = 4.10  และ  
S.D.= 0.58)  ท่านสามารถนาํความรู้ทีไดรั้บจากการแนะนาํจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในไปปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี  
(X  = 4.06 และS.D.= 0.58)  และท่านไดรั้บความรู้เป็นอยา่งมากจากโครงการตรวจสอบภายใน  (X  = 4.03 และ  
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S.D.= 0.59) 
 .  แนวทางพฒันาการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
กาํแพงเพชร  
 .   แนวทางพฒันาการดาํเนินงานในโครงการตรวจสอบภายในของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
กาํแพงเพชร ดา้นปัจจยัเบืองตน้ทีใชใ้นการดาํเนินงานมีแนวทางดงัต่อไปนี จดัใหมี้การฝึกอบรม ศึกษาดูงานเกียวกบั
เรืองระเบียบการงบประมาณ  และการบริหารสินทรัพย ์อยา่งนอ้ยปีละ  ครัง แก่คณะเจา้หนา้ทีตรวจสอบเพือเป็นการ
เพิมพนูทกัษะและประสบการณ์ และเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้การดาํเนินงานใหแ้ก่คณะ
เจา้หนา้ทีดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายในฯ จดัใหมี้การทาํคู่มือรวบรวมระเบียบต่าง ๆ ทีใชใ้นการดาํเนินงาน
ทางดา้นการเงิน บญัชีและการพสัดุ  จดัใหมี้การอบรมในระเบียบทางดา้นการเงิน การคลงั และการพสัดุ ใหก้บัคณะ
เจา้หนา้ทีตรวจสอบก่อนดาํเนินโครงการจดัใหผู้รั้บผดิชอบโครงการเป็นผูก้าํหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ใหก้บัหน่วยงานรับตรวจ คณะเจา้หนา้ทีดาํเนินงานตรวจสอบภายในศึกษาคู่มือการดาํเนินงาน เกณฑม์าตรฐานการ
ประเมินอยา่งละเอียดเพือทีจะทราบแนวทาง  การดาํเนินงาน  จดัทาํแผนปฏิบติังานโครงการตรวจสอบภายในอยา่ง
ละเอียดโดยระบุกิจกรรม ระยะเวลา และหน่วยรับตรวจทีชดัเจน  จดัใหมี้การดาํเนินการตรวจสอบภายในตามแผนที
กาํหนดไว ้ จดัใหมี้แผนปฏิบติัการลงตรวจสอบภายในระดบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  มีการจดัทาํแผนงาน 
โครงการทีชดัเจน และมีการติดตามประเมินผลแผนงานอยา่งสมาํเสมอ เพือใหปั้ญหาทีเกิดขึนไดรั้บการแกไ้ขอยา่ง
ทนัท่วงที  จดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอ  จดัสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนคณะเจา้หนา้ทีดาํเนินงานโครงการ
ตรวจสอบภายใน  มีการตงังบประมาณไวล่้วงหนา้เพือใชใ้นการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายใน 
 .   แนวทางพฒันาการดาํเนินงานในโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดักาํแพงเพชร ดา้นกระบวนการทีใชใ้นการดาํเนินงานมีแนวทางดงัต่อไปนี  จดัใหมี้แผนการเตรียมการอยา่ง
ชดัเจน  จดัใหมี้การประสานงานกบัหน่วยรับตรวจอยา่งต่อเนือง และเป็นระบบ  จดัทาํแผนการประสานงานอยา่ง
ชดัเจน  กาํหนดระยะเวลาในการตรวจสอบให้เหมาะสมกบักิจกรรมทีใชใ้นการตรวจสอบภายใน  กาํหนดระยะเวลาใน
การตรวจสอบทีสามารถยดืหยุน่ได ้ กาํหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบภายในใหม้ากขึน  จดัทาํแผนการติดตาม  และ
ประเมินผลอยา่งชดัเจน  จดัใหมี้การติดตามและประเมินผลใหค้าํแนะนาํและใหก้าํลงัใจกบัหน่วยรับตรวจอยา่งต่อเนือง
และสมาํเสมอ  จดัใหมี้การฝึกอบรมเรืองระเบียบการเงิน บญัชี และการพสัดุ และพาไปศึกษาดูงานแก่เจา้หนา้ที
ผูป้ฏิบติังานทางดา้นการเงิน บญัชี และการพสัดุ อยา่งนอ้ยปีละ  ครัง  เพือใหเ้กิดการแลกเปลียนองคค์วามรู้และ
ประสบการณ์การดาํเนินงาน และเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บัผูป้ฏิบติังาน 
 

อภิปรายผล  
        1.  ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจยัเบืองตน้ทีใชใ้นการดาํเนินงานในโครงการตรวจสอบภายใน 
ในสังกดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร ตวัแปรทีประเมิน คือ คณะเจา้หนา้ทีดาํเนินงานตรวจสอบ
ภายใน การวางแผนการดาํเนินงาน เครืองมือทีใชใ้นการตรวจสอบและงบประมาณ ผลการประเมินภาพรวมตามเกณฑ ์
พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นเกณฑ์เหมาะสม ทงันีอาจเป็นเพราะ 
  .   คณะเจา้หนา้ทีดาํเนินการตรวจสอบภายในไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ และมีการประชุมเตรียมการ
ก่อนลงตรวจพืนที และคณะเจา้หนา้ทีมีจาํนวนเพียงพอกบัโครงการ เพราะไดแ้ต่งตงัเจา้หนา้ทีตรวจสอบภายในตาม
ระเบียบสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข วา่ดว้ยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกดัสาํนกังาน
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ปลดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.    และโครงการนีเป็นโครงการทีสาํคญัในระดบัประเทศ ทีระบุใหส่้วนราชการ
ทุกแห่งแต่งตงัเจา้หนา้ทีตรวจสอบภายใน มีหนา้ทีตรวจสอบการเงิน การบริหารสินทรัพย ์    ถึงแมว้า่ในสังกดั
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชรยงัไม่มีการจดัสรรตาํแหน่งโดยตรงมาให้ 
  .   การวางแผน เนืองจากโครงการตรวจสอบภายใน เป็นโครงการทีสาํคญัจึงไดมี้การวางแผนไว้
ครอบคลุม เป็นระบบ ระบุขนัตอนดาํเนินงาน ระยะเวลา ไวอ้ยา่งชดัเจน 
  .   เครืองมือทีใชใ้นการตรวจสอบ มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัตาม
ขอ้กาํหนด  และครอบคลุมเนืองานในการปฏิบติั มีหลกัเกณฑ ์การใหค้ะแนนไวช้ดัเจนและมีการประชุมชีแจงซกัซอ้ม
ความเขา้ใจ ก่อนลงพืนที 
  .   งบประมาณ มีไวเ้พียงพอ สามารถใชไ้ดก้บัเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ(เงินบาํรุง) 
        .  ผลการประเมิน ความเหมาะสมของกระบวนการดาํเนินงาน โครงการตรวจสอบภายในในสังกดัของ
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร ตวัแปรทีประเมิน คือ การเตรียมการและการประสานงานการดาํเนินการ
ตรวจสอบภายใน การติดตามและประเมินผลและปัญหาอุปสรรค ดา้นปัจจยัเบืองตน้ทีใชใ้นการดาํเนินงาน ผลการ
ประเมินภาพรวมตามเกณฑ ์พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นเกณฑ์เหมาะสม แต่มีเพียงหนึงขอ้ทีผลการประเมินไม่เหมาะสม ทงันี 
อาจเป็นเพราะ 
  .   การเตรียมการและการประสานงาน เนืองจากไดด้าํเนินงานมาตงัแต่ปี พ.ศ.  และหน่วยงาน
ในสังกดัไดท้ราบถึงกระบวนการตรวจสอบภายในเป็นอยา่งดี จึงทาํใหก้ารประสานงานระหวา่งเจา้หนา้ทีตรวจสอบ
ภายในกบัผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี / พสัดุ เป็นไปไดด้ว้ยดี 
  .   การดาํเนินงานตรวจสอบภายใน เนืองจากเจา้หนา้ทีตรวจสอบภายใน มีความรู้ ความสามารถและ
มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเป็นอยา่งดี และพบขอ้ประเมินทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ จาํนวนผูต้รวจสอบภายในแต่
ละหน่วยมีความเหมาะสมและพบวา่ระยะเวลาของการตรวจสอบภายในมีค่าเฉลียนอ้ย ผลการประเมินไม่เหมาะสม 
เนืองจากเจา้หนา้ทีตรวจสอบภายใน มีงานประจาํทีตอ้งดาํเนินการตามหนา้ทีทีรับผดิชอบหลกัมากอยูแ่ลว้ ตอ้งแบ่ง
เวลามาเพือร่วมดาํเนินการตรวจสอบตามนโยบายและคาํสัง เพราะเป็นโครงการทีสาํคญั จึงทาํใหมี้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบนอ้ย 
  .   การติดตามและประเมินผล มีกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลมีความชดัเจน 
ประกอบกบัการประเมินทีใชเ้ป็นเกณฑม์าตรฐานทีใชใ้นการตรวจสอบทงัประเทศ รวมถึงคณะเจา้หนา้ทีมีความเขา้ใจ
ถึงกระบวนการและระบบการตรวจสอบไดเ้ป็นอยา่งดี 
  .   ปัญหาอุปสรรคดา้นปัจจยัเบืองตน้ทีเกิดจากการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายใน  พบวา่ 
หน่วยงานในสังกดัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร ไม่มีบุคลากรดา้นตรวจสอบภายในโดยตรง ประกอบกบั
มีการเปลียนแปลง ระเบียบ ระบบการเงินการบญัชีและพสัดุ อยูเ่สมอ  และคณะเจา้หนา้ทีมีงานประจาํมากเวลาใน
การศึกษาระเบียบใหม่ ๆ ไดน้อ้ย  ส่วนการวางแผนการดาํเนินงานตรวจสอบภายใน มีการปรับแผนบ่อยครัง ทงันีอาจ
เนืองมาจากคณะเจา้หนา้ทีไดถู้กแต่งตงัจากหน่วยงานต่าง ๆ บางครังไม่สามารถร่วมออกตรวจสอบภายในได ้เนืองจาก
ติดราชการ  เดินทางไปประชุมอบรมในกิจกรรมโครงการอืน ๆ ทาํใหว้นั  และเวลาระหวา่งทีมไม่ตรงกนั  จึงทาํให้มี   
การปรับเปลียนแผน วนั เวลา บ่อยครัง 
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  .   ปัญหาอุปสรรค ดา้นกระบวนการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายใน พบวา่ แผนการ
เตรียมการปรับอยูต่ลอดเวลา ระยะเวลาตรวจสอบสันๆ ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ ขาดการติดตามและประเมินผล
อยา่งต่อเนือง  ทงันี อาจเนืองมาจากคณะเจา้หนา้ทีตรวจสอบปฏิบติัหนา้ทีของตนหลายดา้น จึงไม่มีเวลาในการ
ปฏิบติังานในโครงการอยา่งเตม็ที 
        .  การประเมินผลผลิตโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร 
  .   คุณภาพการปฏิบติังานดา้นการเงินบญัชีและพสัดุของหน่วยงาน พบวา่ ผลการประเมินเหมาะสม 
ทงันีอาจเนืองมาจากเจา้หนา้ทีปฏิบติังานมีความตงัใจ และตระหนกัในหนา้ทีของตนเป็นอยา่งดี ใหมี้ความครบถว้น 
ถูกตอ้ง ทนัเวลา ตามระเบียบของทางราชการ และเห็นถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงานทีออกมา 
  .   ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินบญัชีและพสัดุ พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ทงันีอาจเนืองมาจากเจา้หนา้ทีไดรั้บความรู้ สามารถนาํความรู้ทีไดรั้บจากการปฏิบติังานในโครงการนีไปปฏิบติังานใน
หนา้ที ไดอ้ยา่งครบถว้น และถูกตอ้งตรงตามระเบียบของทางราชการทีไดก้าํหนดไว ้
       4.  แนวทางพฒันาการดาํเนินงานตามโครงการตรวจสอบภายในของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
กาํแพงเพชร ถึงแมว้า่การประเมินจะอยูใ่นระดบัทีเหมาะสม มีเพียงบางขอ้เท่านนัทีไม่เหมาะสม ก็จาํเป็นตอ้งมี 
การพฒันาโครงการนีต่อไป ไดแ้ก่ 
  .   การพฒันาดาํเนินงานดา้นเจา้หนา้ทีตรวจสอบภายใน จดัใหมี้การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  เพือ
เพิมพนูทกัษะ และมีการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ มีการจดัทาํคู่มือ เนืองจากขอ้ระเบียบมีการเปลียนแปลงอยูเ่สมอ  
ซึงแนวทางในการพฒันาสอดคลอ้งกบัผลการประเมินในหวัขอ้ เจา้หนา้ทีตรวจสอบภายในมีความรู้เกียวกบัระเบียบ
การงบประมาณ และบริหารสินทรัพย ์
  .   การพฒันาการดาํเนินงานดา้นงบประมาณ ควรมีการขอแผนการตงังบประมาณไวล่้วงหนา้ให้
เพยีงพอกบัการดาํเนินงานในโครงการตรวจสอบภายใน ซึงแนวทางพฒันาสอดคลอ้งกบัผลการประเมินในหวัขอ้ 
งบประมาณทีใชส้าํหรับดาํเนินงานตามโครงการตรวจสอบภายในมีไม่เพียงพอ 
  .   การพฒันาการดาํเนินงานดา้นการเตรียมการและการประสานงาน ตอ้งชดัเจนต่อเนืองและเป็น
ระบบ จดัใหมี้แผนการประสานอยา่งชดัเจน จดัฝึกอบรม และพาไปศึกษาดูงานปีละ  ครัง เพือใหเ้กิดการแลกเปลียน 
เรียนรู้ และสร้างขวญักาํลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังาน  ซึงแนวทางการพฒันาสอดคลอ้งกบัแผนการประเมินในหวัขอ้ การขาด
การประสานทีชดัเจนไม่ต่อเนือง ไม่เป็นระบบ มีการปรับเปลียนแผนอยูต่ลอดเวลา 
  .   การพฒันาการดาํเนินงานตรวจสอบภายในใหค้ลอบคลุมดา้นแผนงาน แผนเงิน โครงการตาม
ยทุธศาสตร์ และการสอบทาน ระบบควบคุมภายใน การนาํไปปฏิบติัจริง  ซึงแนวทางการพฒันาสอดคลอ้งกบัผลผลิต
ของการดาํเนินงานในหวัขอ้ การตรวจสอบภายในสามารถป้องปรามมิใหเ้กิดความเสียหายหรือการทุจริตรัวไหล 
เกียวกบัการเงินหรือทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของทางราชการ 
  .   การพฒันาการดาํเนินงานดา้นการติดตามและประเมินผลมีแนวทางทีสาํคญั ไดแ้ก่ จดัทาํแผนการ
ติดตามประเมินผลอยา่งชดัเจน จดัใหมี้การติดตามและประเมินผลใหค้าํแนะนาํ และให้กาํลงัใจกบัหน่วยรับตรวจอยา่ง
ต่อเนือง จดัใหมี้การฝึกอบรมเรืองระเบียบการเงินบญัชีและพสัดุ ซึงแนวทางสอดคลอ้งกบัผลการประเมินในหวัขอ้ 
ขาดการติดตามประเมินผลอยา่งต่อเนืองและขาดการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลจากหน่วยรับตรวจ 
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ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
                     . ไดท้ราบถึงผลการประเมินปัจจยัเบืองตน้กระบวนการและผลผลิต ประสิทธิผล  ปัญหาอุปสรรคใน   
การดาํเนินงานของโครงการตรวจสอบภายในในสังกดัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร เพือใชเ้ป็นแนวทาง
ในการวางแผน พฒันา ปรับปรุง เปลียนแปลงและสนบัสนุนโครงการต่อไป 
                     .  เป็นขอ้มูลในการอา้งอิงทางดา้นวชิาการและศึกษาคน้ควา้เพือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาโครงการ
ในปีต่อๆ ไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการประเมินขา้งตน้ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการนาํผลการประเมินไปประยกุต ์ใชต่้อผูบ้ริหาร และ
ผูที้เกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายในของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร เพือนาํผลการ
ประเมินไปใชด้งันี 
 .    คณะเจา้หนา้ทีดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายใน 
 .   ควรประชุมเชิงปฏิบติัการแก่เจา้หนา้ทีตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ  ครัง เพือจะไดร่้วมวางแผน   
การดาํเนินงาน 
 .   ควรมีแผนการนิเทศติดตามงานอยา่งต่อเนืองเพือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการที
ชดัเจน  สามารถทาํใหผ้ลการดาํเนินงานโครงการตรวจสอบภายในบรรลุตามวตัถุประสงค ์ และมีการดาํเนินงานที
ยงัยนืตลอดไป 
 .   ควรมีการจดัเตรียมคู่มือรวบรวมระเบียบการเงิน การคลงั ต่าง ๆ ไวเ้พือใหเ้จา้หนา้ทีตรวจสอบได้
ศึกษาหาความรู้ เพือเป็นการเพิมพนูทกัษะ และความรู้   ใหก้ารดาํเนินการตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผลต่อไป 
 .   ควรจดัใหมี้การอบรมเกียวกบัระเบียบการเงิน การคลงัต่างๆ ทีใชใ้นการตรวจสอบภายในแก่คณะ
เจา้หนา้ทีดาํเนินงานตรวจสอบ อยา่งสมาํเสมอเพือเป็นการเพือเพิมเติมองคค์วามรู้ใหก้บัเจา้หนา้ทีดาํเนินงานตรวจสอบ
ภายใน 
 .   ควรมีแผนการประชุมร่วมกนัระหวา่งคณะเจา้หนา้ทีตรวจสอบเพือติดตามความกา้วหนา้ของผล
การตรวจสอบภายใน และร่วมกนัเสนอแนะหาแนวทางการดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 
 1.6  ควรจดัใหมี้การอบรมและศึกษาดูงานใหก้บัเจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังานทางดา้นการเงิน บญัชี และ   
การพสัดุ  อยา่งนอ้ยปีละ  ครัง เพือเป็นการเพิมพนูองคค์วามรู้เกียวกบัระเบียบต่าง ๆ ทีใชใ้นการปฏิบติังาน และ
รวมถึงเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บัผูป้ฏิบติังานดว้ย  
 .  ผูป้ฏิบติังานทางดา้นการเงิน บญัชี และการพสัดุ 
 .   ควรร่วมกนัวเิคราะห์สภาพ ปัญหา และอุปสรรค ร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินการและร่วมกนัแกไ้ข
พฒันาการดาํเนินงานทางดา้นการเงิน บญัชี และการพสัดุอยา่งต่อเนืองเพือให ้การปฏิบติังานในหนา้ทีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 .   ควรศึกษาเอกสารและระเบียบต่าง ๆ ทีใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งสมาํเสมอ 
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 .   ควรมีการประสานงานระหวา่งหน่วยรับตรวจดว้ยกนัและคณะกรรมการตรวจสอบภายในอยา่ง
สมาํเสมอ และต่อเนือง เพือแลกเปลียนองคค์วามรู้ และประสบการณ์ใน  การปฏิบติังาน  
  

 ข้อเสนอแนะสําหรับการประเมินครังต่อไป 
1. ควรทาํการประเมินโครงการตรวจสอบภายในอยา่งต่อเนือง ประเมินความพึงพอใจของผูเ้กียวขอ้ง 

ไดแ้ก่คณะเจา้หนา้ทีตรวจสอบภายใน ผูรั้บผดิชอบของโครงการและผูป้ฏิบติั 
2. ควรมีการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่ปัจจยัต่างๆ กบัความสาํเร็จของโครงการและประเมิน 

โดยใชรู้ปแบบการมีส่วนร่วม เพือใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศทีใชใ้นการพฒันาโครงการใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  
 

กติติกรรมประกาศ      
                  ขอขอบพระคุณ คุณกาญจนา  ลิมเลิศเจริญวนิช  นกัวชิาการสาธารณสุขเชียวชาญ  สาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดักาํแพงเพชร  ทีกรุณาใหค้าํปรึกษา  และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ พร้อมทงัใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์  
เพือใหง้านรายงานการศึกษานีสมบูรณ์ยงิขึน 
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ทีกรุณาใหค้าํปรึกษา  และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ พร้อมทงัใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์เพือใหง้านรายงาน
การศึกษานีสมบูรณ์ยงิขึน 
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การพยาบาลผูปวยผาตัดตอมไทรอยด : กรณีศึกษา 
Nursing care  in Patient underwent Operation Total Thyroidectomy: : Case study 

 
กนกพร  อ่ิมพิทักษ, ปพส.* 

 
Abstract 

                Thyrotoxicosis is a condition in which the body has signs and symptoms of  higher metabolic rate as a 

result of excessive amount of thyroid hormones in the blood circulation. Thyrotoxicosis is caused by many factors, 

for example, tumors of the ovary (Struma ovarii), ingestion of large amounts of exogenous thyroid hormones, 

inflammation of thyroid gland (Thyroiditis) which can lead to excessive release of thyroid hormones. Common 

symptoms of thyrotoxicosis include weight loss, nervousness, irritability, intolerance to hot weather, excessive 

sweating. The goal treatment of thyrotoxicosis is to control the release of thyroid hormone, so that the patient could 

return to the usual daily life. The current treatment is likely to continue taking the long-term medications to suppress 

the activity and to reduce the size of thyroid gland. The surgical treatment is indicated in patients wih large thyroid 

gland that causes breathing difficulty or esophagus dysphagia and in cases of suspected thyroid cancer.       

A case study of 36 year-old Thai male patient admitted to Kamphaeng Phet Hospital because of having large 

lumps in the neck for 7 years. He felt irritability and palpitations. He had dysphagia and breathing difficulty. 

Previously he was treated with PTU (50) ½ tab OD for home medication but the size of lumps tended to increase. 

The diameter size of the lumps: right 4 cms and left 7 cms. He had no exopthalmos. The thyroid function was 

euthyroid. FNA revealed Nodular Goiter. His diagnosis was Thyrotoxicosis and he underwent the operation Total 

Thyroidectomy,and both of thyroid glands were sent for pathology. He had been monitoring postoperative 

complications, including postoperative blood loss, hypocalcemia, thyroid crisis or thyroid storm, postoperative 

infection and laryngeal nerve paralysis. Postoperatively he had a slight hypocalcemia without the symptoms of 

carpopedal spasm. (Serum Calcium 7.7-8.1 mg/dL, Normal range 8.8-10.6 mg/dL) He was treated with Calcium 

Carbonate (1,500mg) 2 tab bid. His symtoms improved respectively without any other complications. The total 

duration of hospitalization was 5 days. The follow up was made 1 week later in order to stitch off the surgical wound 

and to repeat postoperative thyroid function test and the next 2 weeks for the tissue pathological result. 

 

* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลกําแพงเพชร 
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บทคัดย่อ   
 ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ  ( Thyrotoxicosis ) หมายถึง ภาวะทีร่างกายมีอาการและอาการแสดงเนืองจากเม
ตะบอลิสมของร่างกายทีสูงขึน อนัเป็นผลมาจากการทีระดบัไทรอยด์ฮอร์โมนในกระแสเลือดสูงกวา่ปกติ เกิดไดจ้าก
หลายสาเหตุ เช่น เนืองอกของรังไข่ (Struma  ovarii )  จากการไดรั้บยาไทรอยด์ฮอร์โมนขนาดมากเกินไป หรือ จาก
ภาวะไทรอยด์อกัเสบ (Thyroiditis ) ซึงมีการปล่อยไทรอยดฮ์อร์โมนมากผดิปกติ  ซึงโรคนีผูป่้วยมีความเจบ็ป่วยรุนแรง
ไม่เท่ากนัส่งผลกระทบต่อการทาํงานของร่างกายตามมา  การรักษาจึงทาํไดใ้นระดบัทีควบคุมใหภ้าวะของโรคนนัเบา
ลง   หรือทาํให้โรคสงบและทาํใหผู้ป่้วยสามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งเป็นปกติมากทีสุด  ซึงการรักษาในปัจจุบนัมีแนวโนม้ที
จะใหกิ้นยาต่อเนืองในระยะยาว  เพือกดการทาํงานของต่อมไทรอยด ์ เพือใหก้อ้นยบุลง  แต่ถา้กอ้นไม่ยบุลงจะไปกด
เบียดทางเดินหายใจ  ทาํใหห้ายใจลาํบาก  หรือกดเบียดหลอดอาหารทาํใหก้ลืนลาํบาก  หรือในรายสงสัยวา่จะเป็น
มะเร็งของต่อมไทรอยด์แพทยจ์ะพิจารณารักษาโดยการผา่ตดั 

 กรณีศึกษา ผูป่้วยชายไทย  อาย ุ   ปี  เขา้รับการรักษาทีหอผูป่้วยสงฆอ์าพาธ  ตา  หู  คอ  จมูก  โรงพยาบาล
กาํแพงเพชร ดว้ยอาการ    ปีก่อน มีกอ้นทีคอทงั ขา้ง เหนือยง่าย ใจสัน รับการรักษาทีโรงพยาบาลกาํแพงเพชรตลอด  
ไดย้า PTU (50)  ½  tab  OD ไปรับประทานทีบา้น กอ้นโตขึนจนมีขนาด เส้นผา่ศูนยก์ลาง ขา้งขวา  เซนติเมตร ขา้ง
ซา้ย  เซนติเมตร หายใจแน่นคอ กลืนอาหารลาํบาก ไม่มีตาโปน ผลตรวจเลือด อยูใ่นระดบั Euthyroid แพทยว์นิิจฉยั 
Thyrotoxicosis นดัทาํผา่ตดั Total Thyroidectomy  ไดรั้บการเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั ไดแ้ก่ การสูญเสีย
เลือดจากการผา่ตดั ภาวะแคลเซียมตาํ ภาวะวกิฤตจากไทรอยดฮ์อร์โมนเป็นพิษ (Thyroid crisis or Thyroid strom)     
การติดเชือหลงัผา่ตดั การอมัพาตของสายเสียง  การบรรเทาอาการปวด พบวา่ผูป่้วยมีผลการตรวจเลือดค่าแคลเซียมตาํ
กวา่ปกติเล็กนอ้ย ( Calcium = 7.7-8.1 mg/dL จากค่าปกติ 8.8-10.6 mg/dL)ไม่พบอาการแสดง มือจีบ เกร็ง แพทยใ์ห้
การรักษาดว้ย Calcium carbonate ( ,  mg) 2 tab bid  และไม่พบภาวะแทรกซอ้นอืน อาการดีขึนตามลาํดบัแพทย์
อนุญาตใหก้ลบับา้นได ้ รวมเวลารักษาในโรงพยาบาล    วนั นดัตรวจ  สัปดาห์ เพือตดัไหมและเจาะเลือดประเมิน
การทาํงานของต่อมไทรอยด์ และนดัฟังผลการตรวจชินเนืออีก  สัปดาห์ 

 

บทนํา 
คําจํากดัความ 
 ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ  ( Thyrotoxicosis ) หมายถึง ภาวะทีร่างกายมีอาการและอาการแสดงเนืองจาก
เมตะบอลิสมของร่างกายทีสูงขึน อนัเป็นผลมาจากการทีระดบัไทรอยด์ฮอร์โมนในกระแสเลือดสูงกวา่ปกติ  

 

สาเหตุทีทาํให้เกดิโรคไทรอยด์เป็นพษิ 
              ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ  เกิดจากทีต่อมไทรอยดท์าํงานมากเกิน โดยต่อมใตส้มองไม่สามารถควบคุม
การหลงัฮอร์โมนได ้ทาํใหก้ารหลงัฮอร์โมนไทรอยด์ออกมาในกระแสเลือดเป็นจาํนวนมาก โดยไม่ทราบสาเหตุ และ
ไม่เกียวขอ้งกบัอาหารทะเล แต่มีปัจจยับางอยา่งทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ เพศ โรคนีเกิดในผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย 4-8 เท่า  ต่อม
ไทรอยดเ์ป็นพิษจะสร้างฮอร์โมนออกมามากเกินไปจะทาํใหก้อ้นมีขนาดโตขึน จนมองเห็นไดช้ดัเจน ถา้คลาํดูจะมี
ลกัษณะนุ่มไม่แขง็ อาจฟังไดย้นิเสียงฟู่ ๆ เนืองจากมีเลือดไปเลียงต่อมมากกวา่ปกติ 1 
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พยาธิสภาพ     
การเพิ่มของไทรอยดฮอรโมนในรางกายจะมีผลทําใหการเผาผลาญสารอาหารตางๆในรางกาย เชน โปรตีน 

ไขมัน คารโบไฮเดรท วิตามิน เพ่ิมข้ึน รางกายมีการสรางอาหารโปรตีนลดลง อวัยวะตางๆทํางานเพ่ิมข้ึน   เพื่อตอบ 
สนองการเผาผลาญอาหารในรางกายท่ีเพิ่มข้ึน อุณหภูมิรางกายสูงข้ึน การทํางานของระบบซิมพาเทติกเพิ่มข้ึน ทําให
หัวใจเตนเร็ว แรงข้ึน ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจเพ่ิมข้ึน การไหลเวียนในรางกายเพิ่มข้ึน ความดันโลหิตสงูข้ึน  ใน
ผูปวย Grave’s disease จะมี TSI (thyroid stimulating immunoglobulin) จึงทําใหระดับไทรอยดฮอรโมนเพ่ิมข้ึนซึ่งจะมี
ผลกดการหลั่งฮอรโมนจากตอมใตสมองคือ thyroid stimulating hormone (TSH) และกระตุนการทํางานของตอม
ไทรอยด ใหทํางานมากข้ึน ผลิตฮอรโมนไทรอยดมากขึ้นขนาดของตอมจะโตหรือปกติก็ได  2 
 

 อาการและอาการแสดง  
ระบบหัวใจและหลอดเลือด มีการกระตุนการทํางานของหัวใจ หัวใจเตนเร็วขึ้น มีการบีบเลือดออกจากหัวใจ

มากข้ึน ใจสั่น บางคร้ังไมสมํ่าเสมอ ปริมาณเลือดออกจากหัวใจเพ่ิมข้ึน มีความดันเลือดตัวบนสูงข้ึนแตตัวลางเทาเดิม
หรือต่ําลง ทําใหความดันชีพจรกวางข้ึน ระบบหายใจไอมีเลือดออก น้ําหนักลด อาการคลายวัณโรคตางกันท่ีผูปวย
รับประทานอาหารได ระบบประสาท มีการตอบสนองตอสิ่งเราเร็วกวาปกติ กระวนกระวาน ตื่นเตน ตกใจงาย นอนไม
หลับ ระบบทางเดินอาหาร การเคลื่อนไหวของกระเพาะและลําไสมากข้ึน มีอาการทองเดิน ออนเพลีย อยากอาหารมาก
ขึ้น ระบบไต ทางเดินปสสาวะ ถายปสสาวะมาก กระหายนํ้า กินจุ มีผลตรวจนํ้าตาลในทางเดินปสสาวะ แตคานํ้าตาล
ในเลือดปกติ ระบบสืบพันธ ประจําเดือนนอยหรือไมมี ชวงมีจะหงุดหงิด ครั่นเน้ือคร่ันตัว อาจไข ระบบผิวหนังและผม 
ผิวหนังอุนชื้น  รอน  เหงื่อออกงาย  เสนผมบาง และนุม  ผมรวง  มีการแยกของเล็บออกมาจาก  nail bed  เรียกวา  
plummer’s  nail 2.3 
 

การประเมินสภาพ   
การตรวจรางกาย ตองตรวจเพ่ิมเติม  คือ การตรวจตอมไทรอยดประเมินรูปราง  ความสมดุลของทั้ง 2 กลีบ 

การกดเจ็บ อาการมือสั่น (tremor) โดยใหผูปวยยกมือระดับหนาอกกางนิ้วมือจะสั่นจนเห็นไดชัด   ตามีอาการโปน
เล็กนอยจนถึงรุนแรง lid leg หรือ Von Graefe’ s sign โดยใหผูปวยดูพื้นมองลงขางลางชาๆโดยไมกมหนาเปลือกตาบน
จะไมตกลงมาเหมือนคนปกติ  Mobius’ s sign โดยใหผูปวยมองปลายน้ิวที่อยูในแนวกึ่งกลางตรงตําแหนงด้ังจมูก ตาดํา
จะไมมาจดตรงหัวตาเหมือนคนปกติ Joffroy’ s sign เมื่อใหผูปวยมองปลายน้ิวที่อยูในแนวกึ่งกลางตัวเหนือศีรษะ โดย
ที่ศีรษะไมขยับหนาผากของผูปวยจะไมยนเหมือนคนปกติ อื่นๆ ตามัว ตาปดไมสนิท ตาดําแหง น้ําตาไหลงาย   
 

การตรวจทางหองปฏิบัติการ  
1. มีการทดสอบการทําหนาท่ีของไทรอยด การวัดระดับความเขมขนของ ไทรอกซินในซีรัม (serum T4) โดย

วิธี radioimmunoassay (RIA) ผูปวยจะมีคาน้ีสูงกวาปกติ (4.5-11.5 mg/dl)  

             2.การตรวจระดับไทรไอโอไดไทรอกซิน (T3) ในเลือดมักตรวจคูกับการวัดระดับความเขมขนของไทรอกซิน
ในซีรัม คาปกติ (90-200 mg/dl)  
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การรักษา4 

        . การใหย้าตา้นไทรอยดที์สาํคญั  คือ  propylthiouracil ( PTU)  เป็นยาตา้นไทรอยดที์ใชม้ากทีสุด ขนาดทีให ้ 
50-100  มิลลิกรัม  ทุก 8 ชวัโมง  มีฤทธิในการยบัยงัการสร้างฮอร์โมนโดยไปขดัขวางการปล่อยฮอร์โมนทีเก็บอยูใ่น    
ต่อมไทรอยดไ์ปสู่กระแสเลือด  นิยมใชใ้นสตรีตงัครรภเ์พราะยาผา่นรกนอ้ย  ผลขา้งเคียงทีสาํคญัทีสุด คือ ทาํใหเ้มด็เลือด
ขาวตาํ (agranulocytosis)  แนะนาํผูป่้วยใหส้ังเกตอาการเจ็บคอ เป็นไข ้ตอ้งรีบมาพบแพทย ์ผลขา้งเคียงอืนไดแ้ก่ ผืนคนั 
ตอ้งงดยาและพบแพทยเ์พือพิจารณาใชย้าตวัอืนๆ  

  . การใชส้ารกมัมนัรังสีไอโอดีน ( I131 therapy)  สารทีนิยมใชม้ากทีสุด คือ  I131  โดยต่อมไทรอยดจ์ะเก็บ        
สารกมัมนัตภาพรังสีไอโอดีนไวที้ต่อมเช่นเดียวกบัไอโอดีนในเลือด  สารกมัมนัตภาพรังสีจะออกมาทาํลายเนือเยือของ
ต่อมไทรอยดเ์อง  ทาํใหก้ารหลงัฮอร์โมนลดลง ผลขา้งเคียงอาจเกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทาํงานนอ้ยเกินไปหลงัจากรับ     
สารกมัมนัตภาพรังสีหลายปี หากเกิดภาวะดงักล่าวผูป่้วยตอ้งรับไทรอยด์ฮอร์โมนไปตลอดชีวติ  

 . การรักษาดว้ยการผา่ตดัไทรอยดมี์หลายชนิด ดงันี  
.  การผา่ตดัเอาส่วนทีเป็นเนืองอกของต่อมไทรอยดอ์อก (excision of thyroid nodule)  

.  การผา่ตดัต่อมไทรอยด์ออกเฉพาะกลีบใดกลีบหนึง (thyroid lobectomy) ทาํในรายทีกอ้นเนืองอก
นนัมีลกัษณะแขง็  

.  การผา่ตดัต่อมไทรอยด์ออกบางส่วน (subtotal thyroidectomy) เป็นการตดัต่อมไทรอยดอ์อกเป็น 

5/6 ของต่อม โดยเหลือดา้นล่าง (inferior) ไวข้า้งละ2- 3 กรัม สาํหรับผูป่้วย Grave’s disease โรคต่อมไทรอยดเ์ป็นพิษ 
ซึงก่อนผา่ตดัผูป่้วยจะตอ้งไดรั้บยาตา้นไทรอยด์ร่วมกบัไทรอกซินจนต่อมไทรอยดอ์ยูใ่นสภาพทีทาํงานปกติ 

               .  การผา่ตดัต่อมไทรอยด์ออกหมดรวมทงัต่อมนาํเหลืองบริเวณใกลเ้คียง(total thyroidectomy with 

neck dissection)ไดแ้ก่ ต่อมนาํเหลืองบริเวณคอ ขากรรไกรล่าง และบริเวณกระดูกเหนือไหปลาร้า มกัทาํผา่ตดัผูป่้วย
มะเร็งของต่อมไทรอยดที์มีการกระจายไปบริเวณต่อมนาํเหลืองแลว้ 
 

ข้อบ่งชีในการรักษาด้วยการผ่าตัด 
. ผูป่้วยอายนุอ้ย 
.ไม่มีโรคหวัใจ โรคอืนๆตามระบบ หรือไม่มีขอ้หา้มในการผา่ตดั 
. ต่อมไทรอยดมี์ขนาดโตมากจนมีอาการจากการกดอวยัวะขา้งเคียง หรือเพือความสวยงาม (cosmetic effect) 
.ในผูป่้วยทีการตอบสนองต่อการรักษาดว้ยยารับประทานหรือ I131 ไม่ดี 
.ในผูป่้วยทีมีขอ้หา้มในการรับประทานยาตา้นการทาํงานของต่อมไทรอยดห์รือมีผลไม่พึงประสงคที์รุนแรง

เกิดขึน 
.ในผูป่้วยนอ้ยทีมีอาการกาํเริบ ( Relapse )  ภายหลงัการรักษาดว้ยยาตา้นการทาํงานของต่อมไทรอยด ์หรือใน

ผูป่้วยทีปฏิเสธการรักษาดว้ย I131  
.ในผูป่้วยทีมีกอ้นเดียวเกิดขึนทีต่อมไทรอยด์ร่วมดว้ยซึงมีความเสียงทีจะเป็นมะเร็งของต่อมไทรอยดไ์ด ้
. ผูป่้วยทีรับประทานยาไม่สมาํเสมอ ( poor  compliance ) หรือมีความกงัวลเกียวกบัการรักษาดว้ย  I131  

เป็นอยา่งมาก 
. หญิงตงัครรภที์เป็น Graves' disease ซึงไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นการทาํงานของต่อมไทรอยดไ์ม่ไดผ้ล หรือ  

มีขอ้หา้มในการใชย้า โดยอาจรักษาดว้ยการผา่ตดัในไตรมาสที 2 ของการตงัครรภ ์
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ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด  

. ภาวะแทรกซอ้นทีเกิดจากการรักษา ไดแ้ก่ ภาวะฮอร์โมนไทรอยดใ์นเลือดตาํในกรณีไดรั้บยาตา้นไทรอยด์
มากเกินไป รับรังสีไอโอดีนมากเกินขนาด ทาํให้อว้นฉุ นาํหนกัเพิม รับประทานนอ้ย ซึมลง  

  . ภาวะวกิฤตจากต่อมไทรอยด ์(thyroid crisis หรือ thyroid storm) เป็นภาวะทีฉุกเฉิน ซึงเกิดจากการเพิม
หรือลดการชดเชยภาวะไทรอยดท์าํงานมากกวา่ปกติ มกัเกิดหลงัจากต่อมไทรอยดไ์ดรั้บการกระทบกระเทือน  เช่น  
การผา่ตดั  การติดเชือ  ภาวะเครียด  ทาํใหเ้กิดอาการในทนัทีทนัใด ไดแ้ก่ มีไขสู้ง  หวัใจเตน้เร็วมาก ใจสัน  อ่อนเพลีย 
ความดนัชีพจรกวา้ง กะสับกระส่าย สับสน ทอ้งเสีย คลืนไส้อาเจียน หวัใจลม้เหลวและหมดสติในทีสุด 

   . การมีเลือดออกภายหลงัทาํการผา่ตดัซึงอาจจะทาํใหเ้กิดอุดกนัทางเดินหายใจอยา่งเฉียบพลนั ( asphyxia ) 

ในผูป่้วยทีเกิดภาวะดงักล่าวจะตอ้งรีบทาํการผา่ตดัใหม่อยา่งเร่งด่วนเพือนาํกอ้นเลือดทีทางเดินหายใจออก  และผกูเส้น
เลือดทีเป็นตน้เหตุ  

   4. อมัพาตของสายเสียง ( vocal cord paralysis ) พบไดป้ระมาณร้อยละ 0-4.4  เนืองจากมีการทาํลาย Recurrrent  

laryngral nerve ส่งผลทาํใหมี้เสียงแหบเกิดขึน 

5. การทาํลายต่อมพาราไทรอยด ์ ส่งผลใหเ้กิดภาวะแคลเซียมในเลือดตาํโดยส่วนใหญ่มกัเกิดขึนภายใน  
1-7 วนัภายหลงัการผา่ตดั ผูป่้วยจะมีอาการและอาการแสดงทีเกิดจากการทีมีภาวะแคลเซียมในเลือดตาํซึงความรุนแรง 

จะขึนกบัระดบัแคลเซียมในเลือดทีตาํลง 

6. ภาวะฮยัเปอร์ไทรอยดิสซึมกาํเริบ  ( relapse  hyperthyroidism ) เกิดจากการทีทาํการผา่ตดัต่อมไทรอยด์ 
ออกนอ้ยเกินไปทาํใหต่้อมไทรอยดส่์วนทีเหลืออยูมี่การสร้างและหลงัไทรอยดฮ์อร์โมนออกมามาก พบไดป้ระมาณ 

ร้อยละ 0.6 - 17.9  
 

กรณีศึกษา 
 ผูป่้วยชายไทย  อาย ุ   ปี  เขา้รับการรักษาทีหอผูป่้วยสงฆอ์าพาธ  ตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 

ดว้ยอาการ   ปีก่อน มีกอ้นทีคอทงั  ขา้ง เหนือยง่าย ใจสัน รับการรักษาทีโรงพยาบาลกาํแพงเพชรตลอดไดย้า  
PTU (50)  ½  tab  OD ไปรับประทานทีบา้น กอ้นโตขึนจนมีขนาด เส้นผา่ศูนยก์ลาง ขา้งขวา  เซนติเมตร ขา้งซา้ย  

 เซนติเมตร หายใจแน่นคอ กลืนอาหารลาํบาก ไม่มีตาโปน มือไม่สัน ผลตรวจเลือด อยูใ่นระดบั Euthyroid ไดรั้บ 

การตรวจ Ultra sound, CT scan Thyroid gland  และตรวจชินเนือ พบ Colloid nodule  แพทยว์นิิจฉยั Thyrotoxicosis   
มีประวติัการเจบ็คอบ่อย ไม่มีไข ้นดัทาํผา่ตดั Total Thyroidectomy  ไดรั้บการเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั 

ไดแ้ก่  การสูญเสียเลือดจากการผา่ตดั ภาวะแคลเซียมตาํ ภาวะวกิฤตจากไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ (Thyroid crisis or 

Thyroid strom) การติดเชือหลงัผา่ตดั การอมัพาตของสายเสียง  การบรรเทาอาการปวด พบวา่ผูป่้วยมีผลการตรวจเลือด
ค่าแคลเซียมตาํกวา่ปกติเล็กนอ้ย ( Calcium = 7.7-8.1 mg/dL จากค่าปกติ 8.8-10.6 mg/dL)ไม่พบอาการแสดง มือจีบ 
เกร็ง แพทยใ์หก้ารรักษาดว้ย Calcium carbonate ( ,  mg) 2 tab bid  และไม่พบภาวะแทรกซอ้นอืนอาการดีขึน
ตามลาํดบัแพทยอ์นุญาตใหก้ลบับา้นได ้รวมเวลารักษาในโรงพยาบาล   วนั นดัตรวจ  สัปดาห์ เพือตดัไหม  และ 

เจาะเลือดประเมินการทาํงานของต่อมไทรอยดแ์ละนดัฟังผลตรวจชินเนือ  สัปดาห์ 
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การวนิิจฉัยทางการพยาบาล 
ระยะก่อนผ่าตัด  
ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลท ี   มีความวติกกงัวลเกียวกบัโรคทีเป็นอยู ่
ข้อมูลสนับสนุน  – สีหนา้ ท่าทางไม่สบายใจ 

  -  สอบถามวา่ การผา่ตดัอนัตรายมากไหม ผา่แลว้จะหายไหม ตอนนีแน่นคอ เหมือนหายใจไดไ้ม่สุด 

วตัถุประสงค์ 
 เพือใหผู้ป่้วยคลายความวติกกงัวล 

เกณฑ์การประเมินผล 
- สีหนา้ท่าทางคลายกงัวล พกัผอ่นได ้ 

กจิกรรมการพยาบาล 
 . สร้างสัมพนัธภาพทีดีกบัผูป่้วยและญาติ สอบถามความรู้สึก ความวติกกงัวล 

 . ใหเ้วลาพดูคุยกบัผูป่้วยและญาติ และรับฟังความคิดเห็นอยา่งตงัใจ ใหก้าํลงัใจผูป่้วย 
 . ใหข้อ้มูลเกียวกบัโรคและแผนการรักษาของแพทย ์

 . แนะนาํใหผู้ป่้วยรู้จกั พดูคุยกบัผูป่้วยรายอืนทีผา่นการผา่ตดัแลว้ 

ประเมินผล 
- ผูป่้วยมีสีหนา้ท่าทางคลายกงัวล พกัผอ่นได ้ 

ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลท ี   ผูป่้วยขาดความรู้ ความพร้อมในการเตรียมตวัผา่ตดัทงัดา้นร่างกายและจิตใจ เนืองจากไม่มี
ประวติัการผา่ตดัมาก่อน 

ข้อมูลสนับสนุน 
- ผูป่้วยไม่เคยไดรั้บการผา่ตดัมาก่อน 

- ซกัถามความรู้ของผูป่้วยเกียวกบัการเตรียมตวัและการปฏิบติัตนก่อนและหลงัผา่ตดั ผูป่้วยไม่สามารถตอบได ้

วตัถุประสงค์ 
 เพือใหผู้ป่้วยมีความรู้และพร้อมทีจะรับการผา่ตดัต่อมไทรอยด์ 
เกณฑ์การประเมินผล 

- สามารถปฏิบติัตวัเพือเตรียมผา่ตดัไดถู้กตอ้งและพร้อมทีจะไดรั้บการผา่ตดัต่อมไทรอยด์ 
- ใหค้วามร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมรักษาพยาบาลก่อนผา่ตดั 

กจิกรรมการพยาบาล 
. เตรียมความพร้อมดา้นจิตใจ เพือลดความวติกกงัวล โดยใหข้อ้มูลเกียวกบัการปฏิบติัตวัก่อนและหลงัผา่ตดั 

.  อธิบายใหท้ราบถึงพยาธิสภาพของโรค เหตุผลทีตอ้งผา่ตดัและผลลพัธ์ทีไดรั้บจากการผา่ตดัต่อมไทรอยด์ 
   .  อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจถึงการผา่ตดั และการไดรั้บยาระงบัความรู้สึก ความร่วมมือของทีมแพทยผ์า่ตดั 

วสิัญญีแพทย ์ และการเตรียมความพร้อมทงัดา้นร่างกายและจิตใจ  เพือความปลอดภยัจากการผา่ตดั พร้อมทงัแนะนาํ
ใหพ้ดูคุยกบัผูป่้วยทีทาํผา่ตดัแลว้ 

   .  อธิบายใหท้ราบถึงสภาพหลงัผา่ตดั เช่นการมีสายระบายเลือดจากแผลผา่ตดั ( Radivac drain)  
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   . .สอนใหผู้ป่้วยฝึกหายใจลึกๆ (Deep Breathing exercise) โดยการหายใจเขา้ลึกๆแลว้คา้งไว ้30  วนิาที  
แลว้ผอ่นลมหายใจออกชา้ๆ ทาํ 5 – 10 ครัง  แลว้จึงหายใจปกติการไอเอาเสมหะออกอยา่งมีประสิทธิภาพ  ไม่ควร
แหงนคอจนกวา่จะตดัไหม  เอียงซา้ยขวาไดต้ามปกติแต่ใหค้่อยๆบริหารทีละนอ้ย 

2. การเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย 

     .   ประเมินสภาพทวัไปของผูป่้วยเกียวกบัโรคประจาํตวั รับประทานยาตา้นไทรอยดอ์ยา่งต่อเนือง  
ไม่ตอ้งหยดุยา 

   .   ติดตามผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการใหพ้ร้อมก่อนผา่ตดั ถา้ผลการตรวจผดิปกติใหร้ายงานแพทย์
เจา้ของไข ้

    .   ดูแลช่วยเหลือผูป่้วย ทาํความสะอาดทวัไปและเตรียมผวิหนงับริเวณคอ 

    2.4  ดูแลใหผู้ป่้วยงดนาํและอาหารทางปากหลงัเทียงคืนก่อนวนัผา่ตดั 

    .   ดูแลใหผู้ป่้วยพกัผอ่นนอนหลบัตามตอ้งการ โดยจดักิจกรรมการพยาบาลทีรบกวนผูป่้วยนอ้ยทีสุด  
ปิดไฟเพดาน  และจดัสิงแวดลอ้มใหเ้งียบสงบ 

    2.6  ดูแลใหผู้ป่้วยเก็บของมีค่า ถอดฟันปลอมออกก่อนไปหอ้งผา่ตดัและเตรียมอุปกรณ์  แฟ้มประวติั     
พร้อมทงัตรวจสอบการเซ็นยนิยอมผา่ตดั 

ประเมินผล 

- ผูป่้วยรับรู้และลงนามยนิยอมผา่ตดั ใหแ้พทยท์าํการผา่ตดัต่อมไทรอยด์ดว้ยตนเองหลงัไดรั้บทราบขอ้มูล 

- สามารถบอกถึงการปฏิบติัตนก่อนและหลงัผา่ตดัไดถู้กตอ้ง 

- ใหค้วามร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมรักษาพยาบาลเพือเตรียมการผา่ตดั 

การพยาบาลหลงัผ่าตัด 
ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลท ี   เสียงต่อภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือดจากการผา่ตดั 

ข้อมูลสนับสนุน 
- ผูป่้วยรับการผา่ตดัต่อมไทรอยดที์มีขนาดใหญ่  เส้นผา่ศูนยก์ลาง  ขา้งขวา    เซนติเมตร  ขา้งซา้ย       

 เซนติเมตร 

- มีการสูญเสียเลือดขณะผา่ตดัประมาณ  มิลลิลิตร 

- มีท่อระบายเลือดต่อลงขวด จาํนวน  ขวด 
วตัถุประสงค์ 
 เพือใหผู้ป่้วยปลอดภยัจากภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือด 
เกณฑ์การประเมินผล 

-  สัญญาณชีพอยูใ่นเกณฑป์กติ 

-  ไม่มีอาการและอาการแสดงของภาวะการขาดออกซิเจน 

กจิกรรมการพยาบาล 
. ตรวจวดัและบนัทึกสัญญาณชีพทุก  นาที  ครัง ทุก  นาที  ครัง  และทุก ชวัโมง  เมือรู้สึกตวัดี  และ

สัญญาณชีพคงที  รายงานแพทยเ์มือผูป่้วยมีระดบัความรู้สึกตวัและสัญญาณชีพเปลียนแปลง 
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 . สังเกตระดบัความรู้สึกตวัของผูป่้วย และเฝ้าระวงัอาการเปลียนแปลง ถา้ความรู้สึกตวัลดลง กระสับกระส่าย 
เหงือออก ตวัเยน็ หนา้ซีด ปากเล็บมีสีเขียวคลาํ ร่วมกบัการเปลียนแปลงของสัญญาณชีพใหร้ายงานแพทยท์นัที 

 3. สังเกตอาการผิดปกติจากการเสียเลือดหลงัผา่ตดั โดยตรวจดูปริมาณการซึม ลกัษณะของเลือดทีซึมจากแผล
ผา่ตดั (Radivac drain) โดยการสอดมือเขา้ใตค้อ เนืองจากเลือดทีออกจะไหลลงตามคอทงัสองขา้ง และปริมาณเลือดที
ออกมาอยูใ่นขวดระบายเลือด  
 . ดูแลใหผู้ป่้วยไดรั้บสารนาํ ทางหลอดเลือดดาํ ตามแผนการรักษาของแพทย ์

 5. รายงานแพทยท์นัทีเมือประเมินภาวะช็อกจากภาวะเสียเลือด ไดด้งันี 

  - กระสับกระส่าย สับสน กระหายนาํ เหงือออก หนา้ซีด ตวัเยน็ 

  - ชีพจร เบาเร็ว อตัราการเตน้มากกวา่  ครัง/นาที 

  - ความดนัโลหิต ตาํกวา่ /  มิลลิเมตรปรอท 

  - หายใจเร็วลึก อตัราการหายใจมากกวา่  ครัง/นาที อุณหภูมิร่างกายลดลง 

ประเมินผล 

-  ผูป่้วยรู้สึกตวั สัญญาณชีพอยูใ่นเกณฑป์กติ 
ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลท ี   เสียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลงัการผา่ตดัต่อมไทรอยด ์ไดแ้ก่ การตกเลือด  ภาวะ  

หายใจลาํบาก ภาวะไทรอยด์วกิฤต  ภาวะแคลเซียมตาํ การติดเชือทีแผลผา่ตดั 
ข้อมูลสนับสนุน 

 - ก่อนผา่ตดัมีประวติัการเจบ็คอบ่อย จากการกดภูมิตา้นทานในร่างกายจากการรับประทานยาตา้นไทรอยด์ 
 - ก่อนผา่ตดัผลตรวจ WBC = 6.6 103/ul 

 - หลงัผา่ตดั ผลการตรวจ แคลเซียมตาํกวา่ค่าปกติเล็กนอ้ย =7.7-8.1 mg/dL  

วตัถุประสงค์ 
 เพือใหผู้ป่้วยปลอดภยัจากภาวะแทรกซอ้นภายหลงัการผา่ตดั 

เกณฑ์การประเมินผล 
. สัญญาณชีพอยูใ่นเกณฑป์กติ 

.ไม่มีอาการแสดงของการขาดแคลเซียมรุนแรง ไดแ้ก่ การเกร็งกระตุกกลา้มเนือ มือจีบ ชาแขนขา กลา้มเนือ
ใบหนา้ 
กจิกรรมการพยาบาล 

1. นอนราบศีรษะสูงกม้ศีรษะเล็กนอ้ย เพราะถา้แหงนหนา้จะทาํใหบ้ริเวณแผลผา่ตดัดึงรัง  

  2. ประเมินสัญญาณชีพทุก 15 นาที 4 ครัง ทุก 30 นาที 2 ครัง ทุก 1 ชวัโมง  2 ครัง จนกวา่ปกติ  

     3. แจง้ผูป่้วยใหท้ราบถึงอาการผดิปกติทีตอ้งรีบแจง้พยาบาลทราบทนัที เช่น รู้สึกใจสัน มึนงง เจบ็หนา้อก 
หายใจไม่สะดวก 

. สังเกตการกระตุกของกลา้มเนือหนา้แขน ขา อาการชาทีกลา้มเนือใบหนา้ แขน ขา ทงัสองขา้ง ทีซึงเกิดขึน
จากผา่ตดักระทบต่อมพาราไทรอยด์  
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  5. ประเมินลกัษณะการหายใจลาํบาก (respiratory distress) ไดแ้ก่ กระสับกระส่าย  นอนราบไม่ได ้ หายใจตืน
และเร็ว เหงือออกมาก มึนงง สับสน ริมฝีปากเขียว หมดสติ สาเหตุจากมีการบวมรวบๆกล่องเสียงและมีเลือดออกมาก 
กดหลอดลมปิดกนัทางเดินหายใจหากพบวา่มีอาการดงักล่าว ควรใหก้ารพยาบาลคือ จดัผูป่้วยนอนในท่านงั เฝ้าดูอาการ
อยา่งใกลชิ้ด งดนาํและอาหาร (เพราะอาจตอ้งเขา้ห้องผา่ตดัฉุกเฉิน) รายงานแพทย ์เริมใหส้ารนาํทางหลอดเลือดดาํถา้มี
การเลือดออกมาก ประเมินบริเวณแผลผา่ตดัวา่มีเลือดขงัหรือไม่ หา้มเลือด เตรียมช่วยแพทยใ์ส่ท่อช่วยหายใจ 

  6. ป้องกนัการเกิดภาวะไทรอยดว์กิฤต โดย 

. ใหก้ารพยาบาลลดไข ้ไม่ควรใหอุ้ณหภูมิสูงกวา่ 38 องศาเซลเซียสโดยการเช็ดตวั 

.  ดูแลใหไ้ดรั้บสารนาํทางหลอดเลือดดาํ กระตุน้ใหดื้มนาํมากๆ  

.  ติดตามผลอิเลคโตรไลท ์ 

.  จดัสิงแวดลอ้มใหส้งบ เพือลดความวติกกงัวล  

.  ประเมินการเปลียนแปลงสัญญาณชีพ ไดแ้ก่ หวัใจเตน้เร็ว ความดนัชีพจรกวา้ง มีไขม้ากกวา่  
37.8 องศาเซลเซียส และประเมินจากอาการผูป่้วย ไดแ้ก่ อ่อนเพลีย ใจสัน งุนงง สับสน  
 7. ดูแลใหผู้ป่้วยรับยาตามแผนการรักษาของแพทย ์ไดแ้ก่  Dicloxa (  mg )  cap oral qid ac, Chalk cap 

( ,  mg) 2 cap oral bid pc 

ประเมินผล 
1. สัญญาณชีพอยูใ่นเกณฑป์กติ  ความดนัโลหิต /  - /  มิลลิเมตรปรอท ชีพจร -  ครัง/นาที  

อตัราการหายใจ -  ครัง/นาที  อุณหภูมิ .  - .  องศาเซลเซียส 
 . ไม่มีอาการและอาการแสดงของภาวะแทรกซอ้นใดๆ  
 .  แผลผา่ตดัแหง้ดี 

ข้อวนิิจฉัยทางการพยาบาลที 5  ปวดแผลผา่ตดัเนืองจากเนือเยอืและกลา้มเนือไดรั้บบาดเจบ็จากการผา่ตดั 
 ข้อมูลสนับสนุน 
 -  ผูป่้วยบ่นปวดบริเวณแผลผา่ตดัทีคอ ระดบัความปวด เท่ากบั  
 -  นอนตวัเกร็ง ไม่ค่อยเคลือนไหวร่างกาย หนา้นิวคิวขมวด 

วตัถุประสงค์การพยาบาล 
 เพือบรรเทาอาการปวดแผลผา่ตดัต่อมไทรอยดที์คอ 

เกณฑ์การประเมินผล 
 - ประเมินระดบัความเจบ็ปวดลดลง ไม่ขอยาบรรเทาปวดเพิมก่อนเวลาทีกาํหนด 
 - สามารถเคลือนไหวร่างกายไดโ้ดยไม่เจบ็ปวดแผลผา่ตดัมาก 
 - ผูป่้วยมีความสุขสบายขึน ไม่แสดงกิริยาท่าทางแสดงถึงความเจบ็ปวดรุนแรง 
กจิกรรมการพยาบาล 

. ประเมินความเจบ็ปวด จากคาํบอกกล่าวของผูป่้วยเกียวกบัลกัษณะของการปวด ระยะเวลาของการปวด 
ระดบัความรุนแรงของการปวดดว้ย Numeric pain scale ( -  ) ทุก  ชวัโมง  บนัทึก Pain score และการตอบสนอง
ของผูป่้วยต่อความเจบ็ปวดจากการแสดงสีหนา้ท่าทาง 
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ประเมนิผล 
 - ผูป่้วยปวดแผลมาก Pain score 8 ไดรั้บยา Pethidine 25 mg ทางหลอดเลือดดาํ อาการปวดลดลง Pain score 

ลดลงเท่ากบั  นอนหลบัต่อไดไ้ม่ขอยาแกป้วดเพิม 

 - วนัที -  หลงัผา่ตดั ความปวดอยูใ่นระดบั  -  และบรรเทาลงไดเ้มือรับประทานยา paracetamal  2  เมด็ 
ระยะเวลาในการรับประทานยาห่างกนัมากกวา่  ชวัโมง 

ข้อวนิิจฉัยทางการพยาบาลที   ผูป่้วยและญาติขาดความรู้เกียวกบัการปฏิบติัตนเมือกลบัไปอยูบ่า้น 

ข้อมูลสนับสนุน 
 - ผูป่้วยและญาติซกัถามเรืองการปฏิบติัตวัการรักษาต่อไป การรับประทานอาหาร 

 - สีหนา้กงัวล 

วตัถุประสงค์การพยาบาล 
 เพือใหผู้ป่้วยและญาติสามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเมือกลบับา้น 

เกณฑ์การประเมินผล 
 สามารถบอกวธีิการปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

กจิกรรมการพยาบาล 
. อธิบายถึงเหตุผลทีผูป่้วยจะตอ้งกลบัไปรักษาตวัต่อทีบา้น พร้อมทงัใหค้วามมนัใจแก่ผูป่้วยและญาติ 

 . ประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบติัตวัเมือกลบัไปอยูบ่า้น 

 . ใหค้าํแนะนาํแก่ผูป่้วยและญาติเกียวกบัการปฏิบติัตนเมือกลบัไปอยูบ่า้น ดงันี 

   .  สาธิตวธีิการออกกาํลงักายบริเวณ คอ ไหล่ 

   .  แนะนาํใหรั้บประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย ์และสังเกตอาการขา้งเคียงของยา 

   .  แนะนาํใหส้ังเกตอาการผิดปกติ เช่น ภาวะติดเชือของแผล แผลบวม มีไข ้มีหนองซึม ปวดแผล
มาก ใหรี้บกลบัมาพบแพทย ์
   .  แนะนาํใหรั้บประทานอาหารทีมีพลงังานสูง มีโปรตีน วติามินดี แคลเซียมสูง เช่น นม ผกัใบเขียว 
ปลาเล็กปลานอ้ย เพือเพิมปริมาณแคลเซียมในร่างกายใหเ้พียงพอ 

   .  แนะนาํใหส้ังเกตอาการของภาวะแคลเซียมตาํ ไดแ้ก่ ชาปลายมือปลายเทา้ มือจีบเกร็ง  เป็นตะคริว 
ใหรี้บกลบัมาพบแพทย ์

   .  ใหม้าตรวจตามนดั เพือตดัไหม เจาะเลือดติดตามการทาํงานของ ต่อมไทรอยดแ์ละฟังผลชินเนือ 
ประเมินผล 
 -  ผูป่้วยและญาติสามารถบอกวธีิการปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 -  มีสีหนา้สดชืนขึน สามารถทาํท่ากายบริหารไดถู้กตอ้ง 

 

 

. ดูแลใหผู้ป่้วยไดรั้บยาบรรเทาปวด ตามระดบัความรุนแรงของความปวด ถา้ Pain scale ไม่เกิน  ให ้
Paracetamal 500 mg  รับประทาน  เมด็ห่างกนัทุก  ชวัโมง  ถา้มีอาการปวดมาก Pain scale มากกวา่  ใหฉี้ด 
Pethidine 25 mg  ทางหลอดเลือดดาํห่างกนัทุก  ชวัโมง โดยก่อนใหย้าควรประเมินการไดรั้บยาครังสุดทา้ย  
เพือป้องกนัการไดรั้บยาซาํและสังเกตอาการขา้งเคียงของยา 
 . ตรวจวดัและบนัทึกสัญญาณชีพอยา่งต่อเนืองทุก  ชวัโมง  
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สรุป 
              ไทรอยด์เป็นพิษ เป็นภาวะทีร่างกายมีระดบัฮอร์โมนไทรอยดใ์นเลือดสูงกวา่ปกติเนืองจากต่อม

ไทรอยดท์าํงานมากขึน หรือเกิดจากร่างกายสร้างสารแอนตีบอดี (antibody)ไปกระตุน้ต่อมไทรอยด ์ใหส้ร้าง
ฮอร์โมนมากขึน หรือเกิดจากต่อมไทรอยด์อกัเสบ ทาํใหมี้การปล่อยฮอร์โมนไทรอยด์ออกมามากกวา่ปกติ หรือ
เกิดจากการไดรั้บฮอร์โมนไทรอยด์จากภายนอกเขา้สู่ร่างกายในขนาดทีมากเกินไป โรคไทรอยด์เป็นพิษ มกัเริม
การรักษาดว้ยการรับประทานยา อยา่งต่อเนืองประมาณ 12-24 เดือน หากผูป่้วยทีการตอบสนองต่อการรักษา
ดว้ยยารับประทาน มีผลไม่พึงประสงคที์รุนแรงเกิดขึน หรือต่อมไทรอยดมี์ขนาดโตมากจนมีอาการจากการกด
อวยัวะขา้งเคียง หรือเพือความสวยงาม ( cosmetic  effect )  

สาํหรับผูป่้วยรายนี รับการรักษาดว้ยการรับประทานยามาอยา่งต่อเนือง ทาํใหอ้าการเหนือยง่าย  
ใจสัน ลดลงไม่มีอาการแสดงของการเตน้หวัใจทีผดิปกติ ไม่เกิดภาวะ Atrial fibrillation   ไม่มีภาวะตาโปน  
มีผลขา้งเคียงจากยาทีมีฤทธิกดภูมิคุม้กนัในร่างกาย ส่งผลใหผู้ป่้วยมีอาการเจบ็คอเป็นๆ หายๆ มาโดยตลอด 
ผูป่้วยตอ้งเขา้รับการรักษาดว้ยการผา่ตดัเพราะมีขอ้บ่งชีเรืองต่อมไทรอยดมี์ขนาดโตมากจนมีอาการจากการ 
กดอวยัวะขา้งเคียง ทาํใหก้ารกลืนลาํบาก หายใจไดไ้ม่สุด เนืองจากผูป่้วยมีการรักษาอยา่งต่อเนือง มีการตรวจ
ประเมินทงัตรวจอลัตร้าซาวด ์เอกซเรยค์อมพิวเตอร์และการส่งชินเนือส่งตรวจ ติดตามผลการรักษาอยา่ง
ต่อเนือง บ่งบอกวา่ผูป่้วยสุขภาพทวัไปแขง็แรงดี ก่อนการผา่ตดัผลการตรวจเลือดอยูใ่นเกณฑป์กติ หลงัผา่ตดั
ผูป่้วยจึงไม่มีภาวะแทรกซอ้นทีรุนแรง สามารถกลบัไปดาํรงชีวติทีปกติสุขได ้
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กรณีศึกษา : การพยาบาลผูปวยในกระแสเลือดรุนแรงและช็อก 
Case  study : Nursing intervention with septic shock 

 
                                                                                                   ทิพวรรณ  วงษใจ พย.ม.* 

 

Abstract 

 The definition of “ septic shock” is inadequacy of oxygenation and nutrition to demand of the body which  

is resulted from severe inflammation. The effect of septic shock is decrease tissue perfusion that induced multiorgan 

failure. More delay diagnosis and treatment, more morbidity and mortality can occur.. It is recognized that applied 

guideline of Surviving Sepsis Campaign and Early Goal Directed Therapy : EGDT) within the first 6 hours  can 

reduce mortality. According to data from  ICU Kamphaengphet Hospital , the rate of death is the first from septic 

shock .  
A case study in male. Age 73 years, The chief complaint was fever  and  dyspnia. Present illness the patient 

was punctured splinter  in the arm before coming to the hospital  2 days.  where later the wound was swelling more 

and more. Patients signs with septic shock. Having medical treatment is an important in first 6 hours. such as 

providing oxygen to the ventilator, fluid replacement, hemoculture, antibiotics and debridement left arm. The patient 

can leave the intensive care unit and returned home. 

This case adopted early Goal-Directed Nursing Intervention with early sepsis developed by gerapan 

Aunburee at el. including the principle of nursing care for accurate quickly treat patient for reducing morbidity and 

mortality.  
 

 

* พยาบาลวิชาชีพ   หัวหนางานหอผูปวยหนักรวม   โรงพยาบาลกําแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 
 การติดเชือในกระแสเลือดรุนแรงและช็อก คือภาวะทีร่างกายไดรั้บออกซิเจนและสารอาหารต่างๆ ไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการใช ้โดยมีสาเหตุมาจากการอกัเสบทีเป็นผลของการติดเชือของร่างกายอยา่งรุนแรง มีผลใหมี้
การกาํซาบของเนือเยอืไม่เพียงพอ และการทาํงานของอวยัวะต่างๆ ลม้เหลว1 หากไดรั้บการวนิิจฉยั รักษา  และการ
พยาบาลล่าชา้อาจทาํใหผู้ป่้วยถึงแก่ความพิการและเสียชีวติไดม้ากขึน การประยกุตใ์ชแ้นวทางการดูแลผูป่้วยติดเชือ
ของ Surviving Sepsis Campaign และการรักษาตามเป้าหมาย(Early Goal Directed Therapy : EGDT)ภายในระยะเวลา  
6 ชวัโมงแรก เป็นทียอมรับวา่สามารถลดอตัราการตายได้2 จากการสาํรวจขอ้มูลอตัราการเสียชีวติในหอผูป่้วยหนกัรวม
โรงพยาบาลกาํแพงเพชร พบวา่การติดเชือในกระแสเลือดรุนแรงและช็อก สูงเป็นอนัดบัหนึง   
 กรณีศึกษาเป็นชายไทย  อาย ุ73 ปี  อาการสาํคญัทีมาโรงพยาบาล  คือ มีไข ้ และหายใจเหนือยหอบ   
การเจบ็ป่วยปัจจุบนั ผูป่้วยถูกไมทิ้มทีแขน 2 วนัก่อนมาโรงพยาบาล มีบาดแผล ต่อมา แผลเริมมีอาการบวมแดงมากขึน 
ผูป่้วยมีการติดเชือในกระแสเลือดรุนแรง  และช็อก  ไดมี้การรักษาพยาบาลทีสาํคญัใน  6 ชวัโมงแรก ไดแ้ก่  การให้
ออกซิเจนโดยต่อกบัเครืองช่วยหายใจ  การใหส้ารนาํทดแทนทางหลอดเลือดดาํ  การส่งเพาะเชือในกระแสเลือด  
 การใหย้าปฏิชีวนะ และการผา่ตดัตกแต่งแผลทีแขนซา้ย ผลลพัธ์ผูป่้วยสามารถยา้ยออกหอผูป่้วยหนกัและกลบับา้นได ้ 
 ผูป่้วยรายนีไดน้าํแนวปฏิบติัทางการพยาบาลตามการบาํบดัตามเป้าหมายตงัแต่เริมแรกในผูป่้วยติดเชือใน
กระแสเลือดรวมทงั หลกัการพยาบาลผูป่้วยมาใช ้ส่งผลใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาพยาบาลอยา่งถูกตอ้ง ทนัท่วงที ลด
ภาวะแทรกซอ้นและอตัราการเสียชีวติ  
 

ความหมาย2, 3 
 การติดเชือในกระแสเลือดรุนแรงเป็นภาวะของโรคทีมีความซบัซอ้น ไดมี้การประชุมเพือพิจารณาคาํจดั
ความของการติดเชือในกระแสเลือดรุนแรงใหม่ โดยเพิมรายละเอียดของการติดเชือรุนแรง เพือเพิมความจาํเพาะต่อโรค 
และง่ายต่อการวนิิจฉยั (Levy et al., ) ดงันี 

 . การติดเชือ (infection) คือภาวะทีจุลชีพเชือก่อโรคเขา้สู่ส่วนต่างๆของ ร่างกาย ซึงเป็นเนือเยือบริเวณที
สะอาด ปราศจากเชือ และทาํใหเ้กิดกระบวนการอกัเสบ  
 . กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอกัเสบทวัร่างกาย (systemic Inflammatory Response syndrome[SIRS]) 

เป็นกลุ่มอาการทีมีการตอบสนองทางสรีรวทิยาของร่างกายต่อการติดเชือ โดยมีลกัษณะดงันี   
  .  อุณหภูมิร่างกาย มากกวา่  °C  หรือนอ้ยกวา่  °C   

  .  อตัราการเตน้ของหวัใจมากกวา่  ครัง/นาที  
  .  อตัราการหายใจมากกวา่  ครัง/นาที หรือความดนัของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นเลือดแดง (PaCO ) 
นอ้ยกวา่  มิลลิเมตรปรอท  
  .  เมด็เลือดขาวมากกวา่ ,  เซลลต่์อลูกบาศกมิ์ลลิเมตร หรือนอ้ยกวา่ ,  เซลลต่์อลูกบาศก์
มิลลิเมตร หรือนิวโทรฟิลตวัอ่อน มากกวา่  %  
 . การติดเชือในกระแสเลือด (sepsis) คือ ภาวะทีร่างกายมีการตอบสนองต่อการติดเชือโดยวนิิจฉยัเมือมี
การติดเชือหรือสงสัยวา่มีการติดเชือในกระแสเลือด ร่วมกบัมีอาการแสดงของ SIRS อยา่งนอ้ย  ขอ้  
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ความดนัโลหิตตาํ โดยมีความผดิปกติอยา่งนอ้ย  ขอ้ต่อไปนี ไดแ้ก่  ปัสสาวะออกนอ้ยกวา่ .  มิลลิลิตร/กิโลกรัมต่อ
ชวัโมง มีภาวะเลือดเป็นกรด ตรวจระดบั lactate ในเลือดพบวา่มีค่าสูงมากกวา่  มิลลิโมล/ลิตร capillary refill นานกวา่ 

 วนิาที  ระดบัความรู้สติเปลียนแปลง  สัดส่วนของระดบัออกซิเจนในเลือดแดงกบัความเขม้ขน้ออกซิเจนทีผูป่้วย
ไดรั้บตาํ (PaO /FiO  นอ้ยกวา่ )  ค่าครีตินินในเลือด (creatinine) มากกวา่  มิลลิกรัม/เดซิลิตร ความผดิปกติของ 

การแขง็ตวัของเลือด ( INR มากกวา่ .  หรือ aPTT มากกวา่  วนิาที  เกร็ดเลือดนอ้ยกวา่ ,  ตวั/ไมโครลิตร 
ระดบับิลิรูบินในเลือดมากกวา่  มิลลิกรัม/เดซิลิตร  ความดนัโลหิต systolic นอ้ยกวา่  มิลลิเมตรปรอท หรือลดลง
มากวา่  มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิมตวัของออกซิเจนในหลอดเลือดดาํส่วนกลาง (ScvO ) นอ้ยกวา่  %  
 .  การติดเชือในกระแสเลือดรุนแรงและช็อก (septic shock) คือ ภาวะ sepsis ร่วมกบัภาวะลม้เหลวของ
ระบบไหลเวยีนเลือดโดยมีความผดิปกติของระบบการไหลเวยีนเลือดเนือเยอืของร่างกาย อยา่งต่อเนืองถึงแมจ้ะไดรั้บ
การรักษาดว้ยการใหส้ารนาํอยา่งเพียงพอแลว้ก็ตาม มีความจาํเป็นตอ้งใหย้าตีบหลอดเลือด  
  

อาการและอาการแสดง1,4 

 ผูป่้วยมกัมีอาการไข ้มีความดนัโลหิตตาํ กระสับกระส่าย หวัใจเตน้เร็ว ชีพจรเบา มี capillary filling defect  
อาการแสดงทีบ่งถึงการมี pooling ของเลือดใน microcirculation คือ ทอ้งจะอืด มีการขยาย abdominal circumference  

ทีปอดจะมี pleural effusion หายใจเร็ว  มกัพบมี respiratory alkalosis การหายใจลม้เหลว ไตวาย และอวยัวะต่าง ๆ 
ลม้เหลว แขนขาอุ่นแหง้ ผวิแดงทวัร่างกาย (flush) เป็นภาวะไหลเวยีนเมตาบอลิซึมมากเกิน (hyperdynamic -

hypermetabolic state) ปัสสาวะออกนอ้ย ระดบัความรู้สึกตวัเปลียนแปลง พบความผดิปกติจากจอตา และระดบันาํตาล
ในเลือดตาํ 
 

กลไกการติดเชือในกระแสเลือดรุนแรงและช็อก 5   

 เกิดจากสารพิษ (endotoxin) ทีปล่อยออกมาทาํอนัตรายต่อเซลลร่์างกาย และร่างกายเกิดการตอบสนอง
เพือกาํจดัเชือโรคและเซลลร่์างกายทีตาย โดยมีการหลงั mediator  ซึงมีผลต่อปริมาณเลือดทีไปเลียงเนือเยอืของร่างกาย 
ดงันีคือ มีการขยายตวัของหลอดเลือด ทาํใหค้วามดนัโลหิตตาํ มีการกระตุน้การหลงั tissue thromboplastin ซึงกระตุน้
ใหเ้ลือดแขง็เป็นลิมในหลอดเลือดฝอยและหลอดเลือดขนาดเล็กทวัร่างกาย ทาํใหเ้กิดการอุดกนัการไหลเวยีนของเลือด 
ส่งผลใหอ้วยัวะต่างๆ ขาดเลือดมาเลียง ทาํใหเ้นือเยือขาดออกซิเจน ขณะเดียวกนัการมีลิมเลือดเกิดขึน ทาํใหร่้างกาย
ตอ้งใชปั้จจยัในการแขง็ตวัของเลือด ทาํใหมี้ความผดิปกติของกลไกการหา้มเลือด (consumption coagulopathy) จึงเกิด
อาการเลือดออกทีรุนแรงขึนพร้อมๆ กนั นอกจากนียงัไปกดการทาํงานของหวัใจ จึงเป็นเหตุใหเ้กิดภาวะช็อกของหวัใจ 
รวมทงัมีการทาํลายผนงัหลอดเลือดร่วมกบัการขยายของหลอดเลือด ทาํใหมี้พลาสมาออกจากหลอดเลือด จึงเกิดภาวะ
ช็อกจากปริมาณการไหลเวยีนลดลง    
 

 แนวปฏิบัติสําหรับการดูแลผู้ป่วย ติดเชือในกระแสเลือดรุนแรงและติดเชือในกระแสเลือดรุนแรงและช็อก 6, 7 

กลุ่มงานศลัยกรรม โรงพยาบาลกาํแพงเพชรไดพ้ฒันาแนวปฏิบติัสาํหรับการดูแลผูป่้วย severe sepsis and 

septic shock ตามแนวทางปฏิบติั Surviving Sepsis Campaign 2008  ประกอบดว้ย 

 

 . การติดเชือในกระแสเลือดรุนแรง (severe sepsis) คือ ภาวะ sepsis ร่วมกบัการมีความผดิปกติของ
อวยัวะต่างๆ (multiple organ dysfunction) ภาวะทีบ่งบอกการไหลเวยีนเลือดไม่เพียงพอ (hypoperfusion) หรือ  
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1. Initial resuscitation (ภายใน 6 ชั่วโมงแรก) 

 - ให resuscitate ผูปวย ตาม  protocol  ทันทีที่พบวามี  hypo-perfusion โดยมีเปาหมายตอไปนี้ภายใน  
6 ชั่วโมง : CVP 8-12 มิลลิเมตรปรอท   MAP > 65มิลลิเมตรปรอท   Urine ≥ 0.5  มิลลิลิตร / กิโลกรัม / ชั่วโมง          

คาความอ่ิมตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดดําสวนกลาง (ScvO2) นอยกวา 70 % 

2. การวินิจฉัยการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงและการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงและช็อก  

- ทํา blood culture อยางนอย 2 specimen กอนท่ีจะให antibiotic  

3. Antimicrobial therapy 

- ใหยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดําใหเร็วที่สุดเทาท่ีจะทําได ภายใน 1 ชั่วโมง  
4. Source identification and control 

- คนหาและวินิจฉัยการติดเชื้อในบางตําแหนงเปนขอบงช้ีที่จะตองทําการผาตัดเพื่อควบคุมแหลงติดเชื้อ  

แบบฉุกเฉิน โดยควรวินิจฉัยใหไดภายใน 6 ช่ัวโมง รวมท้ังแหลงติดเชื้ออ่ืนๆ ที่สามารถควบคุมได 
5. Fluid therapy 

- การใช fluid resuscitation จะใช natural/artificial colloids หรือ crystalloids ก็ไดใช fluid challenge 

technique ถา hemodynamic ของผูปวยดีขึ้นเร่ือยๆ   
6. Vasopressor 

- รักษาระดับ MAP ที่ระดับ ≥ 65 มิลลิเมตรปรอทเพ่ือใหสามารถคง auto regulation  

7. Inotropic therapy 

- แนะนําใหใช dobutamine infusion ถามี myocardial dysfunction  

8. Corticosteroids 

- พิจารณาให hydrocortisone ทางหลอดเลือดดํา สําหรับ septic shock ในผูใหญเมื่อความดันโลหิตไม
ตอบสนอง  

9. Blood product administration 

-ให PRC เมื่อ Hct  < 30 %โดยมีเปาหมายให Hct อยูที่ระดับ ≥ 30 %  
 10. Glucose control 

-ใช insulin เพื่อควบคุม hyperglycemiaเปาหมายใหรักษาระดับนํ้าตาล< 150 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร  

11. Stress ulcer prophylaxis 

- ปองกัน stress ulcer ดวยการใช H2 blocker หรือ proton inhibitor  
12. Bicarbonate therapy 

- ไมใช bicarbonate therapy เพื่อแกไข hemodynamics หรือเพื่อลดปริมาณ vasopressor ที่ตองการใช  
 13. Sedation, analgesia, and neuromuscular blockade 

- ใช sedation protocols โดยมี sedation goal สําหรับผูปวยซึ่ง critically ill และใชเคร่ืองชวยหายใจ  
14. Mechanical ventilation of sepsis-induced acute lung injury (ALI)/ARDS 

- ตั้งเปาหมายท่ี tidal volume 6 มิลลิลิตร/กิโลกรัมในผูปวยที่เปน ALI/ARDS 
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 แนวปฏิบัติทางการพยาบาลตามการบําบัดตามเปาหมายตั้งแตเร่ิมแรกในผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือด  8 
เปนขอกําหนดท่ีจัดทําข้ึนอยางเปนระบบที่ระบุถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อชี้แนะการตัดสินใจในการดูแล

ผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดที่พัฒนา โดย  จีราพรรณ อันบุรี และคณะ ประกอบดวย  1) ประเมินผูปวย  และคนหา 
การติดเชื้อในกระแสเลือดตั้งแตระยะเร่ิมแรก โดยการใชแนวทางการประเมินเพื่อคนหาผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือด
ตั้งแตระยะเร่ิมแรก การประสานงานแพทยเพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลอยางเรงดวน และการดูแลใหผูปวยไดรับการ
เจาะเลือดตามแนวทาง  2) การจัดการใหผูปวยไดรับการดูแลในระยะเร่ิมแรก ไดแก  การดูแลใหผูปวยไดรับออกซิเจน
อยางเพียงพอ  และประสานงานแพทยใหผูปวยไดรับการใสทอชวยหายใจ  และเคร่ืองชวยหายใจกรณีมีขอบงช้ี        
การดูแลใหผูปวยไดรับการสงเลือดเพาะเช้ือกอนใหยาปฏิชีวนะ การดูแลบริหารยาปฏิชีวนะภายหลังการวินิจฉัย  
การประสานงานใหผูปวยไดรับการใสสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลางเพ่ือประเมินสารนํ้าดวยการวัดความดันใน
หลอดเลือดสวนกลาง  การดูแลใหสารน้ําจนกระท่ังความดันหลอดเลือดดําสวนกลางถึงเปาหมายการดูแลบริหารยาตีบ
หลอดเลือด  3) การจัดการดูแลใหผูปวยไดรับการดูแลในหอผูปวยหนัก และการเฝาระวังอยางตอเน่ือง โดยการใช
เกณฑการรับผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดเขารับการรักษาในหอผูปวยหนัก และติดตามบันทึกการเปลี่ยนแปลงทาง  

สรีรภาพของผูปวย  และ 4) การติดตามการปฏิบัติอยางตอเน่ืองในสวนของการพยาบาลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด
รุนแรง  และติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงและช็อกมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

1. ประเมิน ABCD 

2. ดูแลใหผูปวยไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอ และชวยใหผูปวยไดรับการใสทอชวยหายใจและเคร่ืองชวย
หายใจกรณีมีขอบงช้ี 

3. ใส foley's cath record urine ทุก 1-2ชั่วโมง 

4. ตรวจ Serum blood lactateถา > 4 หรือมี SBP < 90 มิลลิเมตรปรอทรายงานแพทย เพื่อใหสารนํ้า 

5. เปดเสนเลือดดํา 2 เสนดวย medicut No.18-20 

6. ใหสารนํ้าทางเสนเลือดดํา 20 ml/kgใน 30 นาที ตามคําสั่งแพทย และประเมินภาวะแทรกซอนจากนํ้าทวม
ปอดโดยการฟงปอดเปนระยะ 

7. ชวยแพทยใส Central lineถา SBP < 90 มิลลิเมตรปรอทหลังไดรับสารนํ้าตามแนวทางแลวหรือ ตองการ
ประเมินสารนํ้า) 

8. วัด CVP ทุก 1-2ชั่วโมงใน 6 ชั่วโมงแรก หลังจากน้ันถา stable เปลี่ยนเปนทุก 4 ชั่วโมง. 
9. บริหารยา dopamine หรือ ยา levophed เพื่อใหได MAP ตามเปาหมาย titrate keep MAP > 65 มิลลิเมตร

ปรอท 

10. บันทึกสัญญาณชีพ (BP, HR, RR, satO2, ) ทุก  15 นาที จนคงท่ี หลังจากน้ันบันทึกทุก 1 ชั่วโมง 

11. สง ScvO2ทุก 3  ชั่วโมง   ScvO2≤ 70%  ถา Hct ≥30% ให Dobutamine  infusion เพื่อเพิ่ม oxygen 

delivery  ถา Hct ≤30% ให PRC เพื่อเพิ่มตัวนําออกซิเจน 
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กรณีศึกษา  
 ผูป่้วยชายไทย  อาย ุ 73  ปี  มาโรงพยาบาลดว้ยอาการสาํคญัแขนซา้ยบวมแดง  หายใจเหนือยหอบ 

  ประวติัการเจบ็ป่วยปัจจุบนั 2 วนัก่อนมาโรงพยาบาลผูป่้วยถูกไมทิ้มทีแขน มีบาดแผลไม่ไดรั้บการรักษาที
ไหน ต่อมา แผลเริมมีอาการบวมแดงมากขึน มีไข ้ 5 ชวัโมงก่อนมาโรงพยาบาล มีไขสู้ง หายใจเหนือย ไดม้ารักษาที
โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 

  ประวติัความเจบ็ป่วยในอดีต มีโรคประจาํตวั คือ  ความดนัโลหิตสูง 20 ปี รับการรักษาต่อเนือง  ปฏิเสธการ
แพย้า การสูบบุหรีและการดืมสุรา แรกรับที  ER  ผูป่้วยรู้สึกตวัดี  สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 38 °C  ชีพจร 148 ครัง/นาที   
อตัราการหายใจ 28 ครัง/นาที  ความดนัโลหิต  92 /52  มิลลิเมตรปรอท  มีการส่งตรวจ CBC, BUN, Cr E’lyte LFT, 

CXR,EKG  ใหส้ารนาํ 0.9% NSS 1000 ml IV drip 100 ml/hr ส่ง admit ทีหน่วยงานศลัยกรรมชายทวัไป เตรียมผูป่้วย 
เขา้หอ้งผา่ตดัทาํ debridement Lt arm หลงัออกจากหอ้งผา่ตดัยา้ยเขา้รักษาในหอผูป่้วยหนกั อาการเจบ็ป่วยขณะเขา้รับ
การรักษาในหอผูป่้วยหนกั  ผูป่้วยหลงัทาํ debridement Lt forearm แรกรับผูป่้วยไม่รู้สึกตวัจากฤทธิยาสลบ ยงัไม่
หายใจฟัง เสียงปอดปกติ on ventilator setting CMV mode TV 550  มิลลิลิตร  อตัราการหายใจ 16 ครัง/นาที  FiO2 0.6   

PEEP 2  สัญญาณชีพ  ความดนัโลหิต 85/42 มิลลิเมตรปรอท  อตัราชีพจร 138 ครัง/นาที อุณหภูมิกาย 38°C  SatO2 

96%  DTX = 110 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร CVP 10 มิลลิเมตรปรอท ให ้0.9%  NSS 120 ml./hr. คู่กบั Dobutamine 2:1  

IV Keep  และlevophed 8 mg + 100 ml NSS Keep MAP ≥ 65มิลลิเมตรปรอท ทางหลอดเลือดดาํส่วนกลาง  

(right cavafix) และให5้%D/NSS 1000 ml IV drip 60 ml/hr ทางหลอดเลือดดาํส่วนปลาย  บนัทึกสัญญาณชีพ  
ทุก 15 นาที  – 1 ชวัโมง  CVP ทุก 6 ชวัโมง keep 8-12 มิลลิเมตรปรอท  ประเมิน  DTX   ทุก 6 ชวัโมง  และใหพ้ิจารณา
ใหอิ้นซูลินตามระดบันาํตาล ผลระดบันาํตาลในกระแสเลือด 110-175 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ใหย้าปฏิชีวนะ ไดแ้ก่  
vancomycin 900 mg IV ทุก 8 hr. และ Cefazelin 2 gm IV ทุก  8 hr ให ้ Hydrocortizone 50 mg   IV ทุก 12  ชวัโมง 

แผลไม่ซึม  บนัทึก urine output ทุก 4 ชวัโมง keep urine output>120ml/4 hr  urine ออกดี ต่อมา ผูป่้วยรู้สึกตวัดี  
เสียงปอดปกติ พิจารณาปรับ setting of ventilator เป็น SIMV mode ,Try wean และนาํท่อช่วยหายใจออก ผูป่้วยหายใจ
เองได ้ ไม่หอบเหนือย เสียงปอดปกติ สัญญาณชีพ ความดนัโลหิต 110/60 - 130/70 มิลลิเมตรปรอท อตัราชีพจร 90 -

100 ครัง/นาที อตัราการหายใจ 14-18 ครัง/นาที อุณหภูมิกาย 37-37.5 °C  SatO2 96-100%  เริมให้ผูป่้วยรับประทาน
อาหารเองทางปากสามารถรับประทานอาหารอ่อนไดไ้ม่สาํลกัอาเจียน ถอดท่อสายยางใหอ้าหารออก แผลแดงดี  

off foley's cath ปัสสาวะออกเองได ้แพทยพ์ิจารณายา้ยไปรับการรักษาต่อทีตึกศลัยกรรมชายทวัไป  
 

ผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
 อาการและอาการแสดง มีแผลพุพองบวมแดงมากทีแขนขา้งซา้ย 

 CBC        WBC =14.9 x 103, Neutrophil=93.6%, Lymphocyte=3.1, HGB=11.6g/dl,PT 17.3, Ptt 44.1  

 ผลฺ Blood Chemistry   BUN =40 Creatinine=2.6,ไตไดรั้บความเสียหายอตัราการกรองลดลงเล็กนอ้ย eGFR = 50 
Sodium=140 Potassium=4.1 Cloride=109  HCO3= 19 Mg=2 

 ผล ABG      pH=7.28 pCO2=48 pO2=199  HCO3=22  เป็น Respiratory acidosis 

Culture pus from Lt arm   พบเชือ  Streptococcus pyogenes( group A) 
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ผลเอกซเรยปอด       ปกติ   ผลการตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจปกติ  
การวินิจฉัย    Necrotizing facilities Lt forearm with septic shock         
 

การพยาบาล8,9,10  
 ผูศึกษาไดนําแนวปฏิบัติทางการพยาบาลตามการบําบัดตามเปาหมายของการติดเชื้อในกระแสเลือด
รุนแรงและติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงและช็อก  ที่ตอง early resuscitateโดยเฉพาะภายใน 6 ชั่วโมงแรกมาใชใน 

การเฝาระวังขอวินิจฉัยเรงดวนและ ไดมีการนําแนวคิดการพยาบาลผูปวยที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง และ  

การติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง และช็อก มาใชเพื่อใหมีความครอบคลุมในทุกๆปญหาของผูปวย  
 

ขอวินิจฉัยท่ี 1 : การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงเน้ือเยื่อไมเพียงพอ (tissue perfusion) 
ขอมูลสนับสนุน 

 O :- การวินิจฉัย Necrotizing fascilitis  Lt forearm with septic shock 

     -  CBC พบ WBC 14.9 x 103 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร  Neutrophil=93.6%  

     -  อุณหภูมิ   38 °C หายใจเหนื่อย ใส ET with ventilator 

วัตถุประสงคการพยาบาล  

 เพื่อใหผูปวยไดรับการแกไขภาวะเลือดไปเลี้ยงเน้ือเยื่อใหเพียงพอ  

 เกณฑการประเมินผล  

 1. สัญญาณชีพ ผูปวยอยูในเกณฑปกติ 
 2. ไมพบอาการหรืออาการแสดงของการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงและติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง
และช็อก ไมเลวลงกวาเดิม ซึ่งอาการเหลาน้ี  ไดแก ระดับความรูสึกตัวเลวลงจากเดิม  อาการไข  อุณหภูมิ   > 38 ๐c   
หรือ  <  36 ๐ c   อัตราการเตนของชีพจร  > 90  ครั้ง/,อัตราการหายใจ > 20  คร้ัง/นาที  หายใจเร็ว หายใจลําบาก 

 WBC > 12,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร หรือ  < 4,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร   capillary refill มากกวา  
3 วินาที  ปสสาวะออกนอยกวา 30 มิลลิลิตร/ชั่วโมง  ScvO2 > 70% 

กิจกรรมการพยาบาล 

1. ประเมินและบันทึก สัญญาณชีพ  ไดแก  ความดันโลหิต  อัตราการเตนของชีพจร  อัตราการหายใจ ทุก  
15 – 30 นาที  จนกวาผูปวยมีสภาพคงท่ีหลังจากน้ันประเมินทุก 1 -2 ชั่วโมง 

2. ประเมิน ความรูสึกตัว capillary refill, ScvO2 ทุก 15-30 นาที จนสภาพผูปวยดีขึ้นจึงประเมินทุก 1-2 ชั่วโมง  

 3. ดูแลการใหไดรับสารนํ้าทดแทนทางหลอดเลือดดําอยางถูกตอง รวดเร็ว  
 4. ประเมินปริมาณสารนํ้าเขาดวยการวัดความดันในหลอดเลือดสวนกลาง  (Central Venous Pressure: CVP) 

ทุก 15-30 นาที และปรับลดสารนํ้าตามแผนการรักษา และปริมาณนํ้าออกจากรางกายโดยประเมินปสสาวะ ถาพบวา
ปสสาวะออกนอยกวา 0.5 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/ชั่วโมง รายงานแพทย 
 5.  ดูแลบริหารยาใหไดรับยาปฏิชีวนะอยางกวางขวางครอบคลุมตอเชื้อตามแผนการรักษา  
 6. สงตรวจ Hemoculture , เพื่อใหทราบชนิดของเช้ือโรคและใหยาไดตรงตามความไวของเช้ือ  
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การประเมินผล 
1. สัญญาณชีพ อยูใ่นเกณฑป์กติ 

. ไม่พบอาการการติดเชือในกระแสเลือดรุนแรงและติดเชือในกระแสเลือดรุนแรงและช็อก ดงันี อุณหภูมิ   
37-37.5 °C  อตัราการเตน้ของชีพจร -  ครัง/นาที เตน้แรง  อตัราการหายใจ  -  ครัง/นาที ไมมี่หายใจลาํบาก 
ความดนัโลหิต 90/60-110/70 มิลลิเมตรปรอท capillary  filling ปกติ  ระดบัความรู้สึกตวัดีขึน urine output >  
มิลลิลิตร/ชวัโมง  
ข้อวนิิจฉัยท ี2  การหายใจไม่มีประสิทธิภาพ 
ข้อมูลสนับสนุน 
               O: -  การแลกเปลียนออกซิเจนไม่ดี  ไดใ้ส่เครืองช่วยหายใจ  เนืองจากมีการติดเชือในกระแสเลือดรุนแรง 

                       และช็อก 

วตัถุประสงค์ 
 ร่างกายไดรั้บออกซิเจนเพียงพอ 

เกณฑ์การประเมินผล  
 1.  ผูป่้วยไม่มีอาการและอาการแสดงของการพร่องออกซิเจน ไดแ้ก่ ปลายมือปลายเทา้ซีด เขียว หายใจ
เหนือยหอบ หวัใจเตน้เร็ว หายใจใชก้ลา้มเนือหนา้ทอ้งช่วยหายใจ ระดบัความรู้สึกตวัลดลง 
 . สัญญาณชีพปกติ อตัราการเตน้ของชีพจร  60-100 ครัง/นาที อตัราการหายใจ 20-24ครัง/นาที  

ความดนัโลหิต  90/60-140/90 มิลลิเมตรปรอท  SatO2 -  % , ABG normal ,CXR  normal  

 3. เสียงปอดปกติ  เท่ากนัทงัสองขา้ง  

กจิกรรมการพยาบาล 
. สังเกตและบนัทึกสัญญาณชีพทุก 15 - 30 นาทีจนอาการคงทีจึงเปลียนเป็นทุก1-2 ชวัโมง โดยการหายใจ

ตอ้งดูทงัอตัราและความลึก และรูปแบบของการหายใจ  
. สังเกตและบนัทึกค่าความอิมตวัของออกซิเจนประเมินความอิมตวัออกซิเจนในเลือด และการแลกเปลียน  

ก๊าซทุก 15 - 30 นาทีจนอาการคงทีจึงเปลียนเป็นทุก 1-2 ชวัโมง  

. สังเกตและบนัทึกอาการทางระบบประสาท   (ประเมินตาม GCS รูม่านตา และกาํลงัของแขนขา)   
ทุก 1 ชวัโมง หากคะแนนลดลง 1-2 คะแนน  อาจแสดงถึงมีภาวะพร่องออกซิเจน อาจมีผลต่อการกาํซาบของ 

หลอดเลือดสมองลดลง และทาํใหร้ะดบัความรู้สึกตวัลดลง 

           4. จดัท่านอนศีรษะสูง 30-45 องศา   เพือช่วยใหร้ะบบการหายใจดี 

              5.ดูแลทางเดินหายใจใหโ้ล่ง โดยดูดเสมหะเมือมีเสมหะ  
             6. ดูแลใหไ้ดรั้บออกซิเจนอยา่งเพียงพอตามแผนการรักษา  
การประเมินผล 
             . ผูป่้วยไม่มีอาการแสดงภาวะขาดออกซิเจน 
             . ผูป่้วยสามารถหยา่เครืองช่วยหายใจได ้ลกัษณะการหายใจปกติ 
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             . สัญญาณชีพ ปกติ  
             4. SatO2 > 95%   
             5. Hct = 30% 

ข้อวนิิจฉัยท ี3 : มีภาวะนําตาลในเลอืดสูง ( hyperglycemia)  
ข้อมูลสนับสนุน  
 O:  - ผูป่้วยติดเชือในกระแสเลือดรุนแรงและช็อก ไม่มีประวติัโรคเบาหวาน ผลการเจาะ DTX = 

                             198-280 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  
วตัถุประสงค์การพยาบาล  
 เพือควบคุมการเกิดภาวะนาํตาลในเลือดสูงใหอ้ยูใ่นภาวะปกติ  
เกณฑ์การประเมินผล  

1. ผูป่้วยไม่มีอาการใจสัน ระดบัความรู้สึกตวัปกติ ไม่มีสับสน ซึม หายใจเหนือยหอบ  

                     2.   นาํตาลในเลือดไม่เกิน 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  

กจิกรรมการพยาบาล 
  1.  ประเมินระดบันาํตาลในกระแสเลือดทุก 6 ชวัโมงตามแผนการรักษา ถา้มากกวา่ 200 มิลลิกรัมต่อ
เดซิลิตร  หรือนอ้ยกวา่ 80 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร รายงานแพทยรั์บทราบ 

 2.  สังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะนาํตาลในเลือดสูงกวา่ปกติ เช่น ระดบัความ  รู้สึกตวัลดลง ซึม  

 3.  ดูแลใหไ้ดรั้บอินซูลินตามแผนการรักษาของแพทยใ์นผูป่้วยรายนีไม่ไดรั้บยา  
การประเมินผล 
 1.  ผูป่้วยไม่มีอาการใจสัน กระสับกระส่าย  
 2.  ระดบัความรู้สึกตวัปกติ ไม่มีสับสน หรือซึม  
 3.  ผลการตรวจ     DTX 110 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  

ข้อวนิิจฉัยท ี4   มีความไม่สุขสบายจากอาการเจ็บปวด 
วตัถุประสงค์    ผูป่้วยมีอาการปวดลดลง มีความสุขสบายขึน 

เกณฑ์การประเมินผล  
       1. pain score อยูใ่นระดบั 0-4   
       . ผูป่้วยนอนหลบั พกัผอ่นได ้ 

กจิกรรมการพยาบาล 

. ประเมินอาการปวดแผลผา่ตดั อยา่งครอบคลุมในตาํแหน่ง ความรุนแรง ความบ่อยครัง 

. ใหย้าแกป้วดตามแผนการรักษา สังเกตอาการขา้งเคียงของยา  

. ขจดัสิงกระตุน้ทีก่อใหเ้กิดความเจบ็ปวด จดัทีนอนและสิงแวดลอ้มทีสะอาด และสงบ 

การประเมินผล    pain score อยูใ่นระดบั 0-2   ผูป่้วยพกัผอ่นได ้
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ขอวินิจฉัยท่ี 5   ญาติมีความวิตกกังวลเนื่องจากผูปวยอยูในภาวะวิกฤตคุกคามชีวิต และขาดความรูเกี่ยวกับโรค 
แผนการรักษาและการดูแล   

ขอมูลสนับสนุน 
 O:  ญาติซักถามอาการ และขอเขาเย่ียมบอยๆ  ญาติมีสีหนาเครงเครียด ไมสดช่ืน  
วัตถุประสงคการพยาบาล  

 เพื่อใหญาติคลายความวิตกกังวล ยอมรับสภาพความเจ็บปวยได  
เกณฑการประเมินผล  

 1. การแสดงสีหนาสดช่ืนขึ้น  
  2. ญาติปฏิบัติตามคําแนะนํา และใหความรวมมือในการรักษา 

  3. ญาติพึงพอใจในการรักษา 
กิจกรรมทางการพยาบาล  

 1. ประเมินระดับความวิตกกังวล และความตองการทราบขอมูลของญาติ  

 2. สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับญาติ ดวยวาจาสุภาพ กริยาทาทางท่ีแสดงถึงความจริงใจ 

 3. ใหขอมูลเกี่ยวกับอาการ การรักษาของผูปวย ใหทราบเปนระยะ โดยใชภาษาคําพูดท่ีเขาใจงาย  

 4. เปดโอกาสใหไดพูดคุยรวมวางแผนการรักษากับแพทยเจาของไข  
การประเมินผล 

 1. ญาติเขาใจ คลายความวิตกกังวล  
 2. มีสีหนาสดช่ืนขึ้น และพึงพอใจในการรักษา  
 

บทสรุป 

 จากกรณีศึกษาผูปวยมีการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงและช็อกไดบริหารจัดการเตียงรับผูปวยภายหลัง
รับยายผูปวยออกจากหองผาตัดโดยระหวางการดูแลไดใชแนวปฏิบัติทางการพยาบาลตามการบําบัดตามเปาหมาย
ภายใน 6 ชั่วโมงแรกและหลักการพยาบาลผูปวยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง และการติดเชื้อในกระแสเลือด
รุนแรงและช็อก ไดแก ความถ่ีในการเฝาระวังติดตามอาการอยางใกลชิด และความรวดเร็วในการประเมินคนหาปญหา
การประเมินการไหลเวียนของเลือดไปเล้ียงเน้ือเยื่อ ประเมินการแลกเปลี่ยนอากาศและความอิ่มตัวของออกซิเจน การ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ผูปวยใหพนจากภาวะวิกฤต  ผูปวยไดรับการดูแลตอเน่ืองที่หอผูปวยศัลยกรรมชายท่ัวไป   
และการติดตามเย่ียมผูปวยภายหลังพบวา  แผล ผูปวยแหงดีไดมีการเย็บปดแผลไมมีภาวะติดเชื้อ ผูปวยและครอบครัว
สามารถดูแลในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันตางๆ ไดอยางเหมาะสม  แพทยอนุญาตใหกลับบานได  
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