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นางเกศรินทร  แผวงศ นางสาวรุงวันเพ็ญ  แสนสม นางนันทนา  ตระกูลเจริญพงศ     

นางสาวอาภากร  เอมโอฐ นางบังอร  ทิวารัตนอังกูร

การสงตนฉบับ
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งานหองสมุด  กลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลกําแพงเพชร  อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร  62000
โทรศัพท (055) 714223-5 ตอ 1403    โทรสาร (055) 713043

กําหนดออกวารสาร
ปละ  2  ฉบับ  ราย  6  เดือน

ฉบับท่ี  1  เดือนมกราคม  -  มิถุนายน (สงตนฉบับภายใน 30 สิงหาคม)

ฉบับท่ี  2  เดือนกรกฎาคม  -  ธันวาคม (สงตนฉบับภายใน 1 มีนาคม)

คณะผูจัดทํา



 เรียนทานผูอานทุกทาน วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร ไดดําเนินการ
จัดทํามาโดยตอเนื่อง ถึงแมจะออกชาบาง จนกระท่ังถึงฉบับนี้เปนฉบับปที่ 20 
ฉบบัที ่1 เดือนมกราคม - มถินุายน 2559 ซึง่ทางคณะผูจดัทาํไดรวบรวมบทความ
ทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อใหทานผูอานไดศึกษามาโดยตลอด ประกอบดวย
นิพนธตนฉบับ 2 เรื่อง รายงานผูปวย 2 เรื่อง และสถานท่ีทองเที่ยวของจังหวัด
กาํแพงเพชร มาใหผูอานไดศกึษากันวาจงัหวัดกาํแพงเพชรน้ัน มสีถานทีท่องเทีย่ว
ที่ใดบาง ซึ่งไดมาถึงตอนสุดทาย คือ อําเภอลานกระบือ ตอจากฉบับที่แลว เพื่อให
ผูอานไดศึกษาเพิ่มเติม และเปนประโยชนแกทานผูอานตอไป

บรรณาธิการวารสาร
วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร



มารูจักจังหวัดกําแพงเพชรกันเถอะ (ตอนสุดทาย)

อําเภอลานกระบือ (Amphoe Lan Krabue)

 อําเภอลานกระบือมีชื่อเรียกตั้งแตสมัยโบราณวา “บานลานควาย” เนื่องจากสมัยกอนบริเวณนี้เปนพื้นที่

ปาดงดิบมีสัตวปามากมาย โดยเฉพาะ “ควายปา” มีเปนจํานวนมาก ฝูงใหญ ชอบนอนและกินดินโปง ซึ่งเปนดินที่มี

ความเค็มตามธรรมชาติและมีอยูเปนบริเวณกวาง สัตวปานานาชนิดตางก็ชอบกินดินโปงท้ังส้ิน ณ บริเวณที่ดินโปงนี้ 
ปจจบุนัเปนทีต่ัง้ของวัดแกวสรุยิฉาย เมือ่มผีูคนอพยพเขามาอยูในบริเวณน้ีมากข้ึน จงึไดมกีารยกฐานะเปนตําบล และ 

เปล่ียนชื่อเปนตําบล “ลานกระบือ” อยูในเขตการปกครองของอําเภอพรานกระตาย จนเม่ือป พ.ศ. 2520 จึงไดมีการ
จัดตั้งเปน “กิ่งอําเภอลานกระบือ” และยกฐานเปน “อําเภอลานกระบือ” ตั้งแตป พ.ศ. 2527 เปนตนมา

ที่ตั้งและอาณาเขต :
 อําเภอลานกระบือตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครอง

ขางเคียงดังตอไปน้ี

ทิศเหนือ   ติดตอกับ อําเภอคีรีมาศ (จังหวัดสุโขทัย) และ อําเภอบางระกํา (จังหวัดพิษณุโลก)

ทิศตะวันออก  ติดตอกับ อําเภอบางระกํา(จังหวัดพิษณุโลก) และ อําเภอวชิรบารมี(จังหวัดพิจิตร)

ทิศใต   ติดตอกับ อําเภอไทรงาม
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ อําเภอพรานกระตาย
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ประวัติความเปนมาของอําเภอลานกระบือ

 ตอจากตอนท่ี 12 (ปที่ 19 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558) ในฉบับนี้เรามาทําความรูจักกับสถานที่

ทองเที่ยวของอําเภอสุดทายของจังหวัดกําแพงเพชรกันคะ คือ อําเภอลานกระบือ



พื้นท่ี :   429.123 ตารางกิโลเมตร

ประชากร :  42,431 คน (พ.ศ.2552)

ความหนาแนน : 98.87 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองสวนภูมิภาค : อําเภอลานกระบือ แบงพ้ืนที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครอง

     ทองที่ออกเปน 7 ตําบล 67 หมูบาน

ที่ตั้ง :  ที่วาการอําเภอลานกระบือ หมูที่ 6 ตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 62170   

โทรศัพท : 055-769050  โทรสาร : 055-769050 เว็บไซตอําเภอ : http://members.thai.net/lankrabue
ลักษณะอากาศ : ภมูอิากาศโดยท่ัวไป มฤีดหูนาว ชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน - กมุภาพันธ ฤดรูอน ชวงระหวางเดือน
   มีนาคม - พฤษภาคม ฤดูฝน ชวงระหวางเดือนมิถุนายน - ตุลาคม มีลักษณะแหงแลง แตก็มีฤดูกาล 

   ครบสามฤดู คือ ฤดูฝน, ฤดูหนาว, ฤดูรอน ซึ่งก็เหมาะแกการเพาะปลูกและเกษตรกรรม

สภาพเศรษฐกิจ

 1. อาชีพหลัก ไดแก เกษตรกรรม (รอยละ 68) ปศุสัตว

 2. อาชีพเสริม ไดแก มะพราวเสวย ผักตบชวาสาน ขาวเกรียบผลไม ผาทอมือ เสื่อกก ธูปหอม นํ้าพริกแกง 

  นมถั่วเหลือง ดอกไมประดิษฐใยบัว นํ้าปลา

 3. จํานวนธนาคารมี 2 แหง ไดแก

      ธนาคารกรุงไทย จํากัด

      ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร

การเกษตรกรรม

 1. ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาวนาป ออย ถั่วเหลือง สมเขียวหวาน

 2. ชื่อแหลงนํ้าที่สําคัญไดแก คลองหวยใหญ คลองมาบไทร คลองนํ้าเย็น คลองคณฑี คลองลําแมทาบ

สถานที่ที่นาสนใจ ในเขตอําเภอลานกระบือ

วัดแกวสุรยฉาย (Wat Kaew Surichai)

 เจาอาวาสวัดแกวสุริยฉาย และเจาคณะตําบลลานกระบือ เลาประวัติวัดแกวสุริยฉายวา ไดสรางราว

พุทธศักราช 2400 ในสมัยรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ผูที่ยกท่ีดินใหสรางวัด คือ 
นายแกว และ นางฉาย ประชาชนจึงรวมกันสรางวัดข้ึน ณ ที่ดินแหงนี้และขนานนามวัดแหงนี้วา “วัดแกวสุริยฉาย”            



หลวงพอกลับ

หลวงพอโน

          ในวัดประดิษฐาน หลวงพอขํา หลวงพอกลับ ซึ่งมีรูปหลอของทานทั้งสอง 

อยูในศาลากลางวัด วาทานทั้งสองเปนพระอาจารยของ เจาอธิการยี้ และไดรับ
การถายถอดวทิยาคณุจากพระอาจารยของทาน คอื หลวงพอขาํเปนอาจารยของ

หลวงพอกลับ หลวงพอกลับเปนอาจารยของหลวงพอไสว (พระครูวินิจวชิรคุณ) 

หลวงพอไสวเปนอาจารยของเจาอธิการย้ี ทานเปนพระสงฆที่ทรงวิทยาคุณ
ทางคาถาอาคมย่ิงเปนทีพ่ึง่หลกัทัง้ทางธรรมะและทางโลก พระเจดยีโบราณสององค 

ซึ่งเปนท่ีเก็บอัฐิของเจาอาวาสและผูที่มีพระคุณตอวัดและพระอุโบสถ ซึ่งเปน

โบสถสมัยโบราณที่ถมดินขึ้นมาสูงมากทําใหอาคารพระอุโบสถและพระวิหาร

เสียรูปทรงไปในโบสถมีพระพุทธรูปขนาดใหญเปนพระประธาน เมื่อสังเกต

โดยละเอียดพบวาไดนาํปนูไปฉาบพระองคไว จงึอาจสนันษิฐานไดวามพีระทีเ่ปน
โลหะชนดิใดชนดิหนึง่ท่ีมคีณุคามาก มพีระวหิารอยูหลงัพระอโุบสถเปนวิหารเกา 

ที่ไดรับการบูรณะเปล่ียนรูปทรงไป แตก็ยังดูงดงามตามแบบสถาปตยกรรม

กาํแพงเพชรในสมยัรตันโกสนิทร ในศาลาใหญมชีมรมผูสงูอายมุาชมุนมุจาํนวนมาก 

ไดจัดกิจกรรมรวมกัน ทั้งการออกกําลังกายและกิจกรรมบันเทิง นับวาเปนการ
จัดตั้งไดอยางงดงามมาก

 นอกจากน้ันลูกศิษยสายหลวงพอเงินวัดบางคลาน มรณภาพมาครบ 9 ป 
แตรางไมเนาเปอยแถมยงัแขง็เปนหิน นามวา “หลวงพอโน” หรอื “พระครวูนิจิวชริคณุ” 

หลวงพอโน อดตีเจาอาวาสวัดแกวสรุยิฉาย พระเกจิอาจารยชือ่ดงัของ จ.กาํแพงเพชร 

ซึง่มรณภาพเม่ือวันที ่20 เมษายน พ.ศ. 2544 โดยทางวัดไดขอพระราชทานเพลิงศพ
ใหหลวงพอโน ในวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 ซึ่งตรงกับวันที่หลวงพอโน

มรณภาพ ครบ 9 ปพอดี ตอมาพระครูรัตนวชิโรภาส เจาคณะตําบลลานกระบือ 
เจาอาวาสวัดแกวสุรยิฉาย พระสมุหอาํนวย อคัควณัโณ รองเจาอาวาส พรอมดวย

นายธาํรงค จนัทรคง นายกเทศมนตรลีานกระบอื และคณะกรรมการวดัไดชวยกัน

นําโลงศพหลวงพอโนออกมา พบวาศพของหลวงพอโนไมเนาเปอยสภาพศพ

แหงแกรงเหมือนคนที่มีรูปรางผอม ผมบนศีรษะและขนค้ิว ขนตา และหนาแขง
ยังอยูครบ

 นอกจากนี้ คณะลูกศิษยไดนําศพ หลวงพอโน เปลี่ยนจีวร

ชุดใหมใหพบวาหนังชวงที่อยูภายใตจีวรยังมีสภาพเปนสีขาวนวล
คลายผิวคนธรรมดาและไมมีกลิ่นเหม็นเนาแตอยางใด หลังจากเปลี่ยน

จีวรชุดใหมแลวจึงนําศพใสโลงแกวนํามาตั้งไวบนศาลาการเปรียญ 

เพื่อรอพระราชทานเพลิงศพ
 บรรยากาศบนศาลาการเปรยีญวดัแกวสรุยิฉาย ชวงสงกรานตซึง่เปนทีต่ัง้โลงแกวบรรจรุางของหลวงพอโน

มปีระชาชนทีท่ราบขาวความมหศัจรรยพากนัเดนิทางมากราบไหวขอพรเนือ่งในเทศกาลสงกรานตจาํนวนมากจนลน
ศาลา โดยทางวัดไดนําโตะหมูบูชามาประดับตบแตงและนํารูปหลวงพอโนที่เปลี่ยนจีวรชุดใหมอยูในทายืนขยายใหญ

มาตัง้ใหประชาชนกราบสักการะ โดยรปูดงักลาวเหมือนพระท่ียงัมีชวีติหลบัตาเดินจงกรม สวนบริเวณลานวัดเตม็ไปดวย

ประชาชนท่ีขบัรถมาจากท่ัวสารทิศยนืตามรมไมตางๆ ทาํใหทีว่ดัแกวสุรยิฉายคึกคักเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิง
เปนชวงใกลวนัทีส่ลากกนิแบงรฐับาลจะออกรางวัล ยิง่มปีระชาชนและลูกศษิยลกูหาทีเ่ดนิทางกลบัมาในชวงเทศกาล



สงกรานตพากนัมากราบไหวขอพรกนัอยางมากมายและเสีย่งโชคเลขวันเกดิ 
วนับวช วนัมรณภาพ รวมไปถงึอายแุละพรรษาทีบ่วช แตเลขวนัพระราชทานเพลงิ

เปนเลขที่กลาวถึงมากที่สุด

 สําหรับหลวงพอโน เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2475 ที่ 
อ.พรานกระตาย อปุสมบทเม่ือวนัเสารที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 ทีว่ดัแกวสุรยิฉาย 

เปนลกูศษิยสายหลวงพอเงนิ วดับางคลาน จงัหวดัพจิติร อดตีพระเกจอิาจารย

ชือ่ดงัของเมืองไทย โดยหลวงพอโนเปนลกูศิษยของหลวงปูกลบัและหลวงปูขาํ 

ซึ่งเปนลูกศิษยของหลวงพอเงินโดยตรง
 ตอมาเม่ือประมาณป 2536 หลวงพอโน อาพาธเปนอัมพฤกษ

อัมพาตและโรคกระเพาะอักเสบ ตองเขาโรงพยาบาลผาตัดลําไส จนกระท่ัง

มรณภาพเม่ือวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2544 ภายในกุฏิ รวมสิริอายุได 96 ป           

49 พรรษา ขณะทีพ่ระเคร่ืองทีห่ลวงพอโนสรางเปนทีรู่จกักนัดใีนหมูลกูศษิยวา

มีพุทธคุณทางดานคงกระพันชาตรี แคลวคลาดปลอดภัย รวมถึงดานเมตตามหานิยม โดยเฉพาะเหรียญรุนแรก
สรางเมือ่ป 2517 ปจจบุนัลกูศษิยลกูหาตางเกบ็ไวหมดมกีารเชาหาองคละหลกัหมืน่บาท นอกจากนัน้ยงัมีพระเนือ้ดนิ

แบบตางๆ หลายรุน ซึ่งก็หายไดยากเหมือนกัน

วัดโพธ์เต้ีย (วัดปลักไมดํา) Wat Pho Tia (Wat Plak Mai Dam)

 อยูที่บานปลักไมดํา ม.3 ตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ เปนวัดโบราณวัดหน่ึง เดิมชาวบานเรียกกันวา 

“วัดงิ้วงาม” มีหลวงพอกลายเปนเจาอาวาสหลังจากที่ทานมรณภาพแลว หลวงพอขําไดเปนเจาอาวาสรูปตอมาและ
เปล่ียนช่ือวัดจากวัดงิ้วงามเปน “วัดโพธิ์เตี้ย” ตามสัญลักษณของตนโพธ์ิที่มีลักษณะเต้ียแคระ ซึ่งปจจุบันตนโพธ์ินี้

ไดตายแลว

 พระโพธิ์ พัชยาโน รักษาการเจาอาวาส ซึ่งบวชมาได เพียง 4 พรรษา แตดูมีความตั้งใจและจริงใจในการ

บริหารและดูแลวัดเปนอยางมาก เลาวาพระเจดียโบราณ อายุราว 150 ป ซึ่งมีสามองคแตโดนขุดทําลายไป 1 องค 
เหลือใหเห็นเพียง 2 องค อยูในสภาพคอนขางสมบูรณ มีผูมาขุดทําลายพระเจดียประมาณ 30 คน ไมมีใครที่ตายดีสักคน 

นาจะเปนอุทาหรณใหคนรุนหลงัไดรบัทราบและระมดัระวงัมากขึน้ในการทาํลายโบราณสถานและโบราณวตัถุ เพราะ

ผูสรางสาปแชงไว ดานหลังพระเจดียเปนพระอุโบสถ อายุราว 150 ป สรางในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

รัชกาลท่ี 4 เปนอุโบสถขนาดยอมเรียกกันโดยทั่วไปวาโบสถมหาอุตม คือ 

มีทางเขาดานหนาทางเดียวไมมีทางออก เหมาะสําหรับปลุกเสกเครื่องราง 
ของขลังหรือแมแตบวชพระ สภาพคอนขางทรุดโทรมตามอายุขยัและยังไมได

รับการดูแลอยางถูกวิถีจากกรมศิลปากรหรือกรมศิลปากรอาจยังไมทราบ 

วามีโบสถเกาแกอยูที่วัดนี้จึงยังมิไดขึ้นทะเบียนไว ขางซายของพระอุโบสถ 

เปนพระวหิารทีไ่ดรบัการบรูณะและดดัแปลงแกไขแลว ทาํใหสถาปตยกรรมเดมิ

ถูกดัดแปลงแกไขไปโดยไมทราบถึงความสําคัญอยางถูกตองและแทจริง 
ทางดานหนามวีหิารขนาดเลก็มรีปูจาํลองหลวงปูขาํ อดตีเจาอาวาส ขนาดเทา

องคจรงิประดษิฐานไวคูกบัรอยพระพทุธบาทจาํลองทีย่ายมาจากหนาพระเจดยี 

ยังอยูในสภาพงดงามสมบูรณ



 สมัยเมื่อป พ.ศ. 2499 เสนทางคมนาคมทางบกทุรกันดารมากถนนหนทางเปนดินโคลน จากตัวจังหวัดมา  

อ.บางระกํา ระยะทาง 15 กม. แตก็ตองใชเวลาเดินทางเปนวัน ไมมีไฟฟา-นํ้าประปาใช การเดินทางมาตองอาศัยมา

ทางเรือ โดยนั่งรถโดยสารขึ้นเหนือไปลงเรือท่ีบานกงไกรลาศ มากับเรือบรรทุกสินคานําผูโดยสารมาตลาดบางระกํา
ก็ใชเวลาหน่ึงวันเต็มๆ มาถึงตลาดบางระกําก็ใกลคํ่า ชื่อเสียงเกียรติคุณและวัตถุมงคลของ หลวงพอขํา อินทปญญา 

จึงเปนที่รูจักของคนใน อ.บางระกํามากกวาที่อื่นๆ เพราะคนในตลาดบางระกําติดตอคาขายกับ อ.ลานกระบือ และ

หมูบานใกลเคียงเปนจํานวนมาก หลายๆ คนที่เคยคาขายไปๆ มาๆ

 ในยุคสมัยที่หลวงพอขํายังคงมีชีวิตวัตถุมงคลของทาน ชวยปกปองคุมครองชีวิตใหพนภัยจากสัตวรายซึ่งมี

อยูชุกชุมและคนรายที่ประพฤติตนเปนโจรอยูเปนอันมากในสมัยนั้น ตัวอยางเชน นายอั้ง แซลิ้ม ที่เคยนําสินคาไปขายท่ี 

อ.ลานกระบือ กไ็ดรบัความเมตตาอนุเคราะหจาก หลวงพอขาํ โดยไดรบัตะกรุดโทนและลูกดานลงอักขระ ซึง่มีจาํนวน

นอยมาก (ลูกดาน ก็คือ ลูกปนพระรามหกที่ตํารวจสมัยกอนใชประจํากายเปนปนเล็กยาวเมื่อยิงแลวไมระเบิด 

ทานจึงไดนํามาลงอักขระเปนมหาอุด ถือไดวาทานเปนเกจิอาจารยในยุคแรกที่ทําของอยางนี้) ตะกรุดและลูกดาน 
ก็ยังคงตกทอดมาถึงบุตรหลานในปจจุบัน

 หลวงพอขํา วัดโพธิ์เตี้ย (วัดปลักไมดํา) อ.ลานกระบือ มีความรูดานไสยเวทและอาคมเขมขลังสูงมาก 

ไดสรางเคร่ืองรางตางๆ แจกลูกศิษยไวมากในสมัยกอน ตะกรุดโทนของทานมีชื่อเสียงมากมีผูนําไปใชไดผลกันมาก

จนทานทําไมทัน ตะกรุดโทน เปนลักษณะของตะก่ัวทุบดวยมือ เชนเดียวกับ ตะกรุด ของ หลวงพอพิธ วัดฆะมัง 
จ.พิจิตร ในฤดูแลงเมื่อหนทางคมนาคมไปมาสะดวกจะมีขาราชการผูใหญจากตัวจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัด

ใกลเคียงเดินทางมาหาทาน เพื่อขอมงคลวัตถุจากหลวงพอขําเอาไวคุมครองตนอยูเสมอๆ
 หลวงพอขํา อินทปญญา ก็เปนศิษยของหลวงพอเงิน วัดบางคลาน อีกดวย จากคําบอกเลาของคุณลุงทองดี 

หมคีุม ทีเ่ปนลกูศษิยคอยรบัใชหลวงพอขาํมาตลอด ไดเคยเดนิทางไปพรอมหลวงพอไปพบหลวงพอเงนิทีว่ดับางคลาน 

หลายครั้ง เพราะหลวงพอขํามักไปพบเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการสรางมงคลวัตถุและการเรียนวิชาอาคมจาก
หลวงพอเงนิอยูเสมอ การสรางตะกรุดโทนของหลวงพอขําจึงมีอานุภาพเขมขลังเปนอยางย่ิง เชนเดยีวกับ ตะกรดุของ 

หลวงพอพิธ วัดฆะมัง ซึ่งมีศักดิ์เปนหลานของหลวงพอเงินเปนศิษยรุนเดียวกัน แตตะกรุดของหลวงพอพิธทานสราง
เอาไวมากกวาคนจึงรูจักแตตะกรุดของ หลวงพอพิธ สวนตะกรุดของ หลวงพอขํา มีนอยมากยากตอการแสวงหา

นอยคนจะไดรูจัก นอกจากบุคคลที่ไดรับมากับมือของทานโดยตรง หลวงพอพิธ มรณภาพ ป พ.ศ. 2488 หลวงพอขํา 

มรณภาพ ป พ.ศ. 2482

สํานักสงฆวัดสระแหง (Wat Sra Haeng House of priest)

 สํานักสงฆแหงนี้เปนวัดโบราณอายุหลายรอยป เพราะมีรองรอยวาเคยเปนวัดเกาแกตั้งแตสมัยสุโขทัย

กลางลานวัดมีสถานท่ีที่สัญณิฐานวาเปนอุโบสถ ไดมีการขุดเปนหลุมลึกลักษณะเปนกรุพระ มีลักษณะคลายสระใหญ 
แมฝนจะตกมามากมายขนาดไหนก็ไมเคยมีนํ้าขังเลย จึงไดชื่อวา “สระแหง”

ศาลาคลองพาน (Sala Klong Phan)

 เปนศาลาไมสักสถาปตยกรรมแบบโบราณ สรางในสมัยราชกาลท่ี 5 สรางโดยหมอยา ชื่อหมอจล สุขมี รักษาโรค

ใหชาวบานทั้งใกลไกลเปนที่นับถือของชาวบานในอดีตศาลานี้สําคัญมาก ทุกเดือน 11 ของทุกปจะมีมหรสพฉลอง
บริเวณขางศาลามีตนโพธ์ิ 2 ตน แตรวมเปนตนเดียว เปนตนโพธ์ิที่หมอจลอฐิษฐานกับภริยาวา ถาเปนเนื้อคูกันให

ตนโพธิ์รวมเปนตนเดียวกันนับวาเปนเรื่องที่แปลกประหลาดมาก



แหลงนํ้ามันสิรกิติ์ (Sirikit Oil Field)

 เปนแหลงนํ้ามันที่สําคัญของประเทศไทย ไดรับพระราชทานนามวา “แหลงนํ้ามันสิริกิติ์” ตั้งวันที่ 11 
กนัยายน พ.ศ. 2524 ตัง้อยูทีอ่าํเภอลานกระบือ เปนสมัปทานของบรษิทัไทยเชลลเอก็ซพลอเรชัน่แอนดโปรดกัชัน่ จาํกดั 

ตอมาเปน บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เขามาทําการขุดเจาะนํ้ามันดิบและแกสธรรมชาติ 
ปจจุบันแหลงนํ้ามันสิริกิติ์ก็ยังคงเปนแหลงนํ้ามันบนบกขนาดใหญที่สุดในประเทศ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2528 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ไดเขามาเปนผูรวมทุนในการสํารวจและ

ผลิตปโตรเลียมในพื้นที่สัมปทาน S1 โดยท่ีบริษัท ปตท.สผ. ถือหุนรอยละ 25 และบริษัทไทยเชลลถือหุนรอยละ 75 

ตอมาเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 บริษัท ปตท.สผ. ไดซื้อหุนทั้งหมดของบริษัทไทยเชลล ทําใหบริษัท ปตท.สผ. 
เปนเจาของสมัปทาน S1 ทัง้หมด และกลายเปนผูดาํเนนิการแหลงนํา้มนัสริกิติิ ์แหลงนํา้มนัอนัทรงคณุคาของประเทศไทย

 แปลงสัมปทาน S1 ซึง่ประกอบดวยแหลงตางๆ คอื แหลงสริกิติิ,์ หนองตมู, วดัแตน, หนองมะขาม, หนองหลวง, 
ปรือกระเทียม, ประดูเฒา และทับแรด ไดลงนามรับสัมปทาน ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2522 ผลิตในเชิงพาณิชย

ตั้งแตป พ.ศ. 2525 เรียกนํ้ามันดิบท่ีขุดไดจากแหลงนี้วา “นํ้ามันดิบเพชร” และเปนที่มาของคําวา “โชติชวงชัชวาล” 

เพราะเปนความหวังแรกของขุมพลังงานของไทย

 มีปริมาณกาซธรรมชาติ 104 พันลาน ลบ.ฟุต และน้ํามันดิบ 34 ลานบารเรล ปโตรเลียมที่ผลิตข้ึนมาจาก

หลุมผลิตจะถูกสงผานตอไปยังสถานีผลิตกลาง อ.ลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร กาซและน้ํามันดิบจะถูกแยกออก
จากกนั กาซจะถกูสงไปทีส่ถานผีลติกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย ซึง่อยูหางจากสถานผีลติกลาง
ประมาณ 3 กิโลเมตร นํ้ามันดิบจะถูกสงจากสถานีผลิตกลางไปยังสถานีรถไฟบึงพระ โดยรถยนตและรถพวง 

ขนาดความจุคันละ 100 บารเรล (เที่ยวละ 200 บารเรล) ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร ตอจากนั้นนํ้ามันดิบจะถูกสง
โดยการรถไฟแหงประเทศไทยจากสถานีรถไฟบึงพระไปยังโรงกล่ันนํ้ามันบางจากและไทยออยล

 ตอมาในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2526 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเปนองคประธาน

ในพิธีเปดแหลงนํ้ามันสิริกิติ์

สวนรมเกลา (Rom Klao Garden)

 สวนสาธารณเพ่ือสุขภาพ รวมสรางโดย บริษัท ไทยเชลลเอ็กซพลอเรชันแอนดโปรดักชัน จํากัด (มหาชน) 
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ประสิทธิผลการให้บริการฟืนฟูสมรรถภาพทบ้ีานในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง 

ทมีคีวามเสียงสูงในโรงพยาบาลกาํแพงเพชร 

Effectiveness of home based stroke rehabilitation in Kamphaeng Phet hospital 

 

สมสุดา  ยาอินทร์, พ.บ.* 

Abstract 
Introduction : Stroke is the second leading cause of death and disability in adults. It causes disability, limitations 

in activities of daily living, participation in society and reduce quality of life. Rehabilitation helps stroked 

survivors relearn skills to perform activities of daily living and improves quality of life.   

Objective :  The study evaluation the effectiveness of home based stroke rehabilitation. 

Study designs :  Randomized Control Trial in stroke patients, who live in Muang district, Kamphangphet 

province , divided into two groups of 23 people. 
Material and Methods : The Barthel index, ICF, EQ5D and MAS are performed to compare the results between 

two groups of home based rehabilitation. The intervention group is closely home visits at 1st, 2nd, 3rd and 6th 

months compare with a control group that was visiting at 3rd and 6th months at home. The outcomes are compared 

by using regression analysis statistical model with repeated measures data. 
Results : Forty six stroke patients receive home visit rehabilitation. Mostly of stroke survivors older than             
60 years old and diagnosed as ischemic stroke. They have the level of Barthel index starting at the maximum 

assistance. After the home based rehabilitation, the intervention and control groups have increase the level of 

Barthel index to minimal assistance, that no different in statistical level.   

Conclusion : Stroke patients should receive home based rehabilitation regularly, at least three, and six months 

after the disease.  Rehabilitation helps stroked survivors relearn skills to perform activities of daily living and 

improves quality of life.   

Keywords :  stroke, rehabilitation. 

 

 

* นายแพทยช์าํนาญการ  กลุ่มงานเวชกรรมฟืนฟ ู โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 
บทนํา : โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุอนัดบัสองของการเสียชีวิต   และความพิการในผูใ้หญ่ทวัโลก ทาํให้เกิด
ภาวะทุพพลภาพ มีขอ้จาํกดัในการทาํกิจวตัรประจาํวนัต่างๆ การเขา้ร่วมกิจกรรมในสังคม และทาํให้คุณภาพชีวิต
ลดลง การใหก้ารฟืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ก่ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ทาํให้ผูป่้วยมีความสามารถในการ
ดาํเนินกิจวตัรประจาํวนั และคุณภาพชีวติดีขึน  

วตัถุประสงค์ : เพือศึกษาประสิทธิผลของการใหบ้ริการฟืนฟูสมรรถภาพทีบา้นในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง  
รูปแบบ สถานที ผู้ป่วย : เป็นการศึกษาแบบ Randomized Control Trial ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร 

ศึกษาผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มละ 23 คน 

การวัดผลและวิธีการ : วดัผลโดยใช ้Barthel index,ICF,EQ5D และ MAS ในการเปรียบเทียบผลระหวา่งการฟืนฟู
สมรรถภาพทีบา้นโดยการเยียมบา้นอยา่งใกลชิ้ด เดือนที 1 2 3 และ 6 เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมทีไดรั้บการเยียม
บา้น เดือนที 3 และ 6 โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์ถดถอยแบบขอ้มูลมีการวดัซาํ 
ผล : ผูป่้วยทีไดรั้บการเยียมบา้นทงัหมด 46 ราย  ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี และวินิจฉยัเป็นโรคหลอดเลือด
สมองตีบ โดยมี Barthel index  เริมตน้ทีระดบั maximum assistance  เมือไดรั้บการฟืนฟูสมรรถภาพโดยการ     
เยยีมบา้น  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  พบวา่  ทงักลุ่มทีไดรั้บการเยียมบา้นอยา่งใกลชิ้ดและกลุ่มควบคุมมีระดบั Barthel index 

เพิมขึนอยู่ทีระดบั minimal assistance ทงั 2 กลุ่ม ผลการฟืนฟูสมรรถภาพโดยการเยียมบา้นทงั 2 แบบ  มีผลไม่
แตกต่างกนั  
ข้อยุติและการนํามาใช้ : ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองควรได้รับการฟืนฟูสมรรถภาพโดยการเยียมบา้นอย่าง
สมาํเสมออยา่งนอ้ย ที 3 และ 6 เดือนหลงัเกิดโรค  เพือการฟืนฟูสมรรถภาพการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาํวนั   
ทีดีขึน 
คําสําคัญ : โรคหลอดเลือดสมอง  การฟืนฟูสมรรถภาพ 

 

 

บทนํา 
โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุอนัดบัสองของการเสียชีวิตและความพิการในผูใ้หญ่ทวัโลก1  และยงัเป็น

ปัญหาอยา่งยงิในประเทศกาํลงัพฒันา  สาํหรับประเทศไทย โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอบัดบัหนึง
ในผูห้ญิง และอนัดบัสามในผูช้าย2  โดยพบว่าความชุกของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย ในผูใ้หญ่
อายมุากกวา่ 45 ปี เท่ากบัร้อยละ 1.883  ความชุกจะเพิมขึนในผูใ้หญ่ทีอายมุากกวา่ 65 ปี และเป็นเพศชาย  โรคหลอด
เลือดสมองก่อใหเ้กิดความบกพร่องของร่างกายไดห้ลายส่วน ทาํใหเ้กิดภาวะทุพพลภาพ มีขอ้จาํกดัในการทาํกิจวตัร
ประจาํวนัต่างๆ รวมทงัมีขอ้จาํกดัในการเขา้ร่วมกิจกรรมในสังคม และทาํใหคุ้ณภาพชีวติลดลง ก า ร ใ ห้ ก า ร ฟื นฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแ์ก่ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ทาํใหผู้ป่้วยมีความสามารถในการดาํเนินกิจวตัรประจาํวนั 
และคุณภาพชีวิตดีขึน4   แต่เนืองจากปัญหาการเขา้ถึงบริการฟืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลอยา่งไม่ทวัถึง ทาํให้
ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองบางราย สูญเสียโอกาสในการฟืนฟูสมรรถภาพ และเป็นบุคคลทุพพลภาพ  จาก
การศึกษาเปรียบเทียบในต่างประเทศ พบว่า การให้การฟืนฟูสมรรถภาพในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองทีบา้น
หลงัจากถูกจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล มีผลต่อการฟืนตวัของผูป่้วยใกลเ้คียงกบัการให้การฟืนฟูสมรรถภาพใน
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โรงพยาบาล5 ,6,7,8   ในประเทศไทย พบว่าการให้การฟืนฟูผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองทีบ้าน ทําให้ผูป่้วยมี
ความสามารถในการดาํเนินกิจวตัรประจาํวนัทีดีกวา่กลุ่มทีไดรั้บคาํแนะนาํในการฟืนฟูสมรรถภาพก่อนจาํหน่ายจาก
โรงพยาบาลเพียงอยา่งเดียว9   

การวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาประสิทธิผลของการให้บริการฟืนฟูสมรรถภาพทีบา้นในผูป่้วยโรค
หลอดเลือดสมอง ในบริบทการให้บริการของกลุ่มงานเวชกรรมฟืนฟู โรงพยาบาลกาํแพงเพชร เพือนาํไปพฒันา
ระบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ทาํการศึกษาผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร ทีรับการรักษาที
โรงพยาบาลกาํแพงเพชร  ระหว่างเดือน ธนัวาคม 2557 ถึง ตุลาคม 2558 จาํนวน 46 ราย ทีอายุมากกว่า 18 ปี 
ประเมิน Barthel index อยูใ่นกลุ่ม Severe disable, Maximum assistance และ Moderate assistance โดยผูป่้วยจะตอ้ง
ไม่มีความพิการอยูก่่อนเป็นโรคนี  ไม่มีภาวะ severe dysphasia, severe cognitive impairment และ severe neglect 

โดยทาํการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized Control Trial)  กลุ่มละ 23 คน กลุ่มแรกไดรั้บการเยียม
บา้นอยา่งใกลชิ้ด ในเดือนที 1 2  3 และเดือนที 6  กลุ่มทีสอง กลุ่มควบคุมทีไดรั้บการเยียมบา้นตามมาตรฐานการ
ดาํเนินงานฟืนฟูในบริบทโรงพยาบาลกาํแพงเพชร ในเดือนที 3 และ เดือนที 6  ทงัสองกลุ่มไดรั้บการดูแลโดยทีม
เวชกรรมฟืนฟู ให้บริการฟืนฟูสมรรถภาพทีปรับตามสภาพของผูป่้วยแต่ละราย โดยจะเป็นการฝึกแบบกา้วหน้า 
ประกอบดว้ย การบริหารขอ้ต่อของร่างกาย, ท่าออกกาํลงักายเพือเพิมความแข็งแรงของกลา้มเนือ  การเคลือนไหว
ร่างกายขณะอยู่บนเตียง  การทรงตวัในท่านัง  การฝึกยืนและฝึกเดิน รวมทงัการฝึกการช่วยเหลือตนเองใน            
การปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัเบืองตน้  ใหค้าํแนะนาํในการปรับสภาพบา้น  และให้อุปกรณ์เครืองช่วยสําหรับผูพ้ิการ
ทงัในการฝึกฟืนฟู  และใชใ้นชีวติประจาํวนั 

รวบรวมขอ้มูลทวัไปของผูป่้วย  อายุ  เพศ  การวินิจฉัย และโรคประจาํตวั ขอ้มูลการประเมินทางคลินิก 
โดยใชแ้บบประเมิน Barthel index,  ICF (International Classification of Functioning)  แบบสอบถามคุณภาพชีวิต 
EQ-5D และ MAS (Motor Assessment Scale) วิเคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มเมือเริมตน้ดว้ย t-test และ Exact 

probably test ในการเปรียบเทียบผลการฟืนฟูสมรรถภาพระหวา่งกลุ่มทีระยะเริมตน้ เดือนที 3 และเดือนที 6 ใช้
สถิติการวเิคราะห์ถดถอยแบบขอ้มูลมีการวดัซาํ  ดงัแผนภูมิ 1 

งานวจิยันีผา่นการพิจารณารับรองจริยธรรมวจิยัในมนุษยแ์ลว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

»‚·Õè 20 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 25594

แผนภูมิ  1    Flow chart of study protocol  

 
ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองรายใหม ่(onset <6 months) 

อาย ุ18 ปี ขนึไป ทอีาศยัอยู ่อ.เมอืง จ.กําแพงแพชร 

ระหวา่งธันวาคม  2557 – เมษายน 2558     

150   คน 

           Exclude จาก exclusion criteria  104  ราย 

       -Previous disability  

       -Global  aphasia 

       -Barthel index อยูใ่นกลุม่ Independent,  

          minimal assisted 

เขา้ตามเกณฑ ์

46  คน    

         

Stratified Randomization โดย Barthel index 

 

 

             Intervention group                       Control group 

            Home-based rehabilitation      n= 23                   Conventional rehabilitation      n=23 

 ยา้ยทอียู ่2 คน             3 month home rehabilitation                  เสยีชวีติ 3 คน 

           (once a month) 

 Evaluation at 3 months          n= 21           Evaluation at 3 months             n=20 

                      

   เสยีชวีติ 2 คน 

 

 Evaluation at 6 months         n=19          Evaluation at 6 months    n=20 

             

หมายเหต.ุ   Evaluation ท ีเดอืนท ี3 และ 6  ประกอบดว้ยการประเมนิ Barthel index, ICF, Quality of Life (EQ-5D), Motor 
assessment scale 
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ผลการวจัิย 
ลกัษณะทวัไปของผู้ป่วย 

ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองทีไดรั้บการเยียมบา้นทงัหมด 46 ราย เป็นชายและหญิงเท่าเท่ากนั เมือแบ่งเป็น
สองกลุ่ม  สัดส่วนในกลุ่มเยยีมบา้นใกลชิ้ด  เป็นชาย : หญิง  ร้อยละ 39.13 : 60.87 ในกลุ่มควบคุมมีสัดส่วนของชาย
และหญิงผกผนักบักลุ่มแรก  อายุเฉลียรวมทงัสองกลุ่ม 63.67 ปี  ทงัสองกลุ่มส่วนใหญ่วินิจฉยัเป็นโรคหลอดเลือด
สมองตีบ  และมีโรคประจาํตวัร้อยละ 89.13 ( ตาราง 1) 

ลกัษณะทางคลนิิก 

เมือเริมตน้การรักษาหลงัจากแบ่งกลุ่มแบบสุ่ม ผูป่้วยทงัสองกลุ่มมีผลการประเมินทางคลินิกไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ มี Barthel index เฉลีย  เริมตน้ทีระดบั maximum assistance  มีระดบัการประเมินคุณภาพ
ชีวิต EQ-5D index และ EQ-5D VAS ในระดบัค่อนขา้งตาํ  MAS (Motor Assessment Scale) อยูใ่นระดบัค่อนขา้ง
ตาํ (ตาราง 2)  ICF (International Classification of Functioning)  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัยากลาํบากปานกลาง       
จนถึงลาํบากทีสุด  ในทุกหวัขอ้ ยกเวน้ d550 การรับประทานอาหารทีส่วนใหญ่อยู่ในระดบัไม่มีความยากลาํบาก     
(ตาราง 3) 

เมือเปรียบเทียบผลการฟืนฟูสมรรถภาพทงัสองกลุ่มทีระยะเริมตน้ เดือนที 3  และเดือนที 6 ทงัสองกลุ่ม     
มี Barthel index เฉลีย เพิมขึนมาในระดบั Minimal assistance ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  มีระดบั        
การประเมินคุณภาพชีวิต EQ-5D index และ EQ-5D VAS เพิมขึนมาในระดบัปานกลาง MAS (Motor Assessment 

Scale) เพิมขึนในทังสองกลุ่ม  แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างสองกลุ่ม  (ตาราง  4)                    

ICF (International Classification of Functioning) ทีเดือนที 6 ดีขึนจากเริมตน้ทุกหวัขอ้เป็นส่วนใหญ่ ยกเวน้หวัขอ้ 
d870 การพึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ ทีส่วนใหญ่อยู่ในระดบัเท่าเดิม ทงัสองกลุ่มมีระดบั ICF ทีเปลียนแปลงไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ตาราง 5) 
 

อภิปรายผล 
จากขอ้จาํกดัในทางปฏิบติัในบริบทของโรงพยาบาลกาํแพงเพชร  ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ไม่สามารถ

ฝึกกายภาพบาํบดัและกิจกรรมบาํบดัอยา่งเขม้ขน้ทีโรงพยาบาลได ้ทงัสาเหตุขอ้จาํกดัเรืองเตียงนอนโรงพยาบาล 
และความยากลาํบากในการเดินทางมาทาํการฟืนฟูสมรรถภาพแบบผูป่้วยนอกอย่างสมาํเสมอ  ทาํให้กลุ่มงานเวช
กรรมฟืนฟู โรงพยาบาลกาํแพงเพชร  ปรับบริบทการให้บริการฟืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองเป็น
การใหบ้ริการเชิงรุก โดยการเยยีมบา้น  โดยมีผลการวิจยัศึกษาเปรียบเทียบในต่างประเทศ เป็นขอ้สนบัสนุนวา่ การ
ใหก้ารฟืนฟูสมรรถภาพในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองทีบา้นหลงัจากถูกจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล มีผลต่อการ
ฟืนตวัของผูป่้วยใกลเ้คียงกบัการใหก้ารฟืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาล5,6,7,8 

ผลการศึกษาของรายงานฉบบันียืนยนัผลของการวิจยัอืน ดงัจะเห็นวา่ผลเปรียบเทียบความสามารถในการ
ใชชี้วิตประจาํวนั Barthel index , แบบประเมินความสามารถของร่างกาย MAS (Motor  assessment scale) รวมทงั
แบบประเมิน ICF ในหัวขอ้ การช่วยเหลือชีวิตประจาํวนัและการเคลือนไหว แบบประเมินคุณภาพชีวิต เพิมขึน
หลงัจากให้การฟืนฟูสมรรถภาพ ในทงัสองกลุ่มทีไดรั้บการฟืนฟูสมรรถภาพแบบเยียมบา้น แมจ้ะไม่แตกต่างกนั
ระหว่างกลุ่ม  การวิจยัของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่าการให้การฟืนฟูผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองทีบา้น       
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ทาํให้ผูป่้วยมีความสามารถในการดาํเนินกิจวตัรประจาํวนัและคุณภาพชีวิตทีดีกว่ากลุ่มทีไดรั้บคาํแนะนาํในการ
ฟืนฟูสมรรถภาพก่อนจาํหน่ายจากโรงพยาบาลเพียงอยา่งเดียว โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรก และผลทีแตกต่างนีจะ
ยงัคงอยูจ่นถึง 2 ปี 9  การศึกษาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ใหผ้ลทีแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่ม เนืองจากกลุ่มควบคุม
เป็นกลุ่มทีไม่ไดรั้บการเยียมบา้นเลย ซึงแตกต่างจากงานวิจยันีทีกลุ่มควบคุมไดรั้บการเยียมบา้นเช่นเดียวกนัแต่มี
ความถีนอ้ยกวา่ อีกทงัความแตกต่างทีพบอาจเป็นผลมาจากการติดตามผูป่้วยในระยะยาวถึง 2 ปี  ทาํให้เห็นผลการ
แตกต่างทีชดัเจน     

อีกเหตุผลหนึงทีทาํใหผ้ลการศึกษานีพบวา่ทงัสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัน่าจะเป็นจาก การประเมินผล
ที ระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือน ซึงเป็นระยะเวลาทีค่อนขา้งยาว เมือเทียบกบัการวดัผลจากงานวิจยัอืนๆ ทีวดัผล
ทุกสัปดาห์ หรือ ทุกเดือน ทาํให้ให้เห็นผลความแตกต่างไดน้อ้ย  เนืองจากการฟืนตวัทางระบบประสาทจะเกิดขึน
อยา่งรวดเร็วในช่วง 11 สัปดาห์แรก10  ซึงหากมีการวดัผลทีระยะเวลาถีขึน คือ ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน อาจพบ
ความแตกต่างทีชดัเจนกว่านี จาก systematic review พบว่ามีงานวิจยั 2 ฉบบัทีเก็บขอ้มูลรายสัปดาห์ พบว่า ที          
6-8 สัปดาห์ ผูป่้วยกลุ่มฟืนฟูสมรรถภาพทีบา้นมีการฟืนตวัทางระบบประสาทดีกวา่กลุ่มฝึกทีศูนยฝึ์ก แต่อยา่งไรก็
ตามเมือติดตามจนถึงระยะเวลา 6 เดือน พบวา่ทงัสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั8  

 

สรุป 

 ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ควรไดรั้บการฟืนฟูสมรรถภาพโดยการเยียมบา้นอย่างสมาํเสมออย่างนอ้ย ที    
3 และ 6 เดือนหลงัเกิดโรค การเยียมบา้นอยา่งใกลชิ้ด อาจไม่จาํเป็นสําหรับผูป่้วยทุกราย แต่ขึนกบัความเหมาะสม
และสถานการณ์ โดยอาจพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 

กติติกรรมประกาศ 

คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณ นายแพทยพ์ิชยั ศิริพรพาณิชย ์ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกาํแพงเพชร คณะกรรมการ
วจิยั และเจา้หนา้ทีกลุ่มงานเวชกรรมฟืนฟู โรงพยาบาลกาํแพงเพชรทุกท่าน ทีให้ความร่วมมือในการรวบรวมขอ้มูล
และจดัทาํรายงานวิจยัฉบบันี เพือปรับปรุงการฟืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึน ขอขอบคุณ ศ.ดร.นพ.ชยนัตร์ธร  ปทุมานนท ์ และรศ.ชไมพร  ทวชิศรี  ทีเป็นทีปรึกษาการจดัทาํรายงานวจิยั 
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ตาราง  1  ลกัษณะของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองและการวนิิจฉัย 

 
ตาราง 2   ดชันีด้าน Barthel index,  EQ-5D,  MAS  เริมต้น 

 กลุ่มเยยีมบ้านใกล้ชิด กลุ่มควบคุม p-value 

 Mean(SD) Mean(SD)  

Barthel index  47.83(19.93) 49.35(15.10) 0.772 

EQ-5D index  -0.15(0.30) 0.09(0.41) 0.033 

EQ-5D VAS  49.65(15.8) 47.41(18.61) 0.661 

Total MAS  16.74(11.23) 20.52(11.90) 0.274 

 

 

 

ลกัษณะทศึีกษา กลุ่มเยยีมบ้านใกล้ชิด กลุ่มควบคุม p-value 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

เพศ      

   ชาย 9 39.13 14 60.87 0.238 

   หญิง 14 60.87 9 39.13  

อายุเฉลยี Mean(SD) 61.65 (12.54) 65.70 (11.16) 0.254 

BMI Mean(SD) 23.89 (5.11) 23.19 (4.22) 0.617 

LOS   Mean(SD) 5.61 (7.25) 4.43 (5.12) 0.529 

Duration Mean(SD) 44.04 (64.60) 35.87 (55.32) 0.647 

Diagnosis      

   Ischemic 15 65.22 19 82.61 0.314 

   Hemorrhage 8 34.78 4 17.39  

Weakness      

    dominance side  7 30.43 13 56.52 0.136 

    non dominance side 16 69.57 10 43.48  

Medical history      

   DM 5 21.74 5 21.74 1.000 

   HT 18 78.28 18 78.26 1.000 

   DLP 9 39.13 14 60.87 0.238 

   AF 2 8.70 4 17.39 0.665 

   RHD 1 4.35 2 8.70 1.000 

   COPD 0 0 1 4.35 1.000 
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ตาราง 3  baseline ICF  

 

ลกัษณะทศึีกษา กลุ่มเยยีมบ้านใกล้ชิด กลุ่มควบคุม 
p-value จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

d420 การเคลอืนย้ายตนเอง      

   ไม่มีความยากลาํบาก 1 4.35 2 8.70 0.872 

   มีความยากลาํบากเลก็นอ้ย 3 13.04 4 17.39  

   มีความยากลาํบากปานกลาง 7 30.43 7 30.43  

   มีความยากลาํบากรุนแรง 9 39.14 6 26.09  

   มีความยากลาํบากทีสุด 3 13.04 4 17.39  

d450 การเดนิ      

   ไม่มีความยากลาํบาก 0 0 0 0 0.715 

   มีความยากลาํบากเลก็นอ้ย 2 8.70 3 13.04  

   มีความยากลาํบากปานกลาง 3 13.04 6 26.09  

   มีความยากลาํบากรุนแรง 4 17.39 3 13.04  

   มีความยากลาํบากทีสุด 14 60.87 11 47.83  

d465 การใช้อุปกรณ์      

   ไม่มีความยากลาํบาก 0 0 0 0 0.408 

   มีความยากลาํบากเลก็นอ้ย 1 4.35 1 4.35  

   มีความยากลาํบากปานกลาง 0 0 3 13.04  

   มีความยากลาํบากรุนแรง 5 21.74 2 8.70  

   มีความยากลาํบากทีสุด 8 34.78 8 34.78  

   ไม่เกียวขอ้ง 9 39.13 9 39.13  

d510 การทาํความสะอาดร่างกาย      

   ไม่มีความยากลาํบาก 1 4.35 2 8.70 0.944 

   มีความยากลาํบากเลก็นอ้ย 0 0 1 4.35  

   มีความยากลาํบากปานกลาง 6 26.09 6 26.09  

   มีความยากลาํบากรุนแรง 8 34.78 6 26.09  

   มีความยากลาํบากทีสุด 8 34.78 8 34.77  

d530 การดูแลกาํจดัของเสีย      

   ไม่มีความยากลาํบาก 0 0 1 4.35 0.408 

   มีความยากลาํบากเลก็นอ้ย 1 4.35 3 13.04  

   มีความยากลาํบากปานกลาง 6 26.09 4 17.39  

   มีความยากลาํบากรุนแรง 6 26.09 9 39.13  

   มีความยากลาํบากทีสุด 10 43.47 6 26.09  
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ตาราง  3 baseline ICF  (ต่อ) 
 

ลกัษณะทศึีกษา กลุ่มเยยีมบ้านใกล้ชิด กลุ่มควบคุม 
p-value จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

d540 การแต่งตวั      

   ไม่มีความยากลาํบาก 0 0 1 4.35 0.683 

   มีความยากลาํบากเลก็นอ้ย 0 0 2 8.70  

   มีความยากลาํบากปานกลาง 11 47.82 10 43.47  

   มีความยากลาํบากรุนแรง 6 26.09 5 21.74  

   มีความยากลาํบากทีสุด 6 26.09 5 21.74  

d550 การรับประทานอาหาร      

   ไม่มีความยากลาํบาก 11 47.83 9 39.13 0.825 

   มีความยากลาํบากเลก็นอ้ย 3 13.04 2 8.70  

   มีความยากลาํบากปานกลาง 2 8.70 5 21.74  

   มีความยากลาํบากรุนแรง 4 17.39 3 13.04  

   มีความยากลาํบากทีสุด 3 13.04 4 17.39  

d870 การพงึพาตนเองทางเศรษฐกจิ      

   ไม่มีความยากลาํบาก 0 0 0 0 0.640 

   มีความยากลาํบากเลก็นอ้ย 0 0 0 0  

   มีความยากลาํบากปานกลาง 1 4.35 1 4.35  

   มีความยากลาํบากรุนแรง 2 8.70 0 0  

   มีความยากลาํบากทีสุด 14 60.87 14 60.87  

   ไม่เกียวขอ้ง 6 26.08 8 34.78  

d920 นันทนาการและกจิกรรมยามว่าง      

   ไม่มีความยากลาํบาก 0 0 0 0 1.000 

   มีความยากลาํบากเลก็นอ้ย 1 4.35 1 4.35  

   มีความยากลาํบากปานกลาง 2 8.70 2 8.70  

   มีความยากลาํบากรุนแรง 4 17.39 3 13.04  

   มีความยากลาํบากทีสุด 16 69.56 16 69.56  

   ไม่เกียวขอ้ง 0 0 1 4.35  
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ตางราง 4  เปรียบเทยีบผลการฟืนฟูสมรรถภาพท ี base line, 3 month, 6 month 

 กลุ่มเยยีมบ้านใกล้ชิด กลุ่มควบคุม p-value 

 Mean(SD) Mean(SD)  

Barthel index    

  Base line 47.83(19.93) 49.35(15.10) 0.802 

  3 month 82.38(16.33) 83.75(20.51)  

  6 month 85.26(24.63) 84.75(27.80)  

EQ-5D index    

  Base line -0.15(0.30) 0.09(0.41) 0.258 

  3 month 0.19(0.33) 0.37(0.43)  

  6 month 0.41(0.43) 0.48(0.45)  

EQ-5D VAS    

  Base line 49.65(15.58) 47.41(18.61) 0.124 

  3 month 60.10(14.66) 64.50(15.67)  

  6 month 70.16(20.08) 74.88(19.64)  

Total MAS    

  Base line 16.74(11.23) 20.52(11.90) 0.742 

  3 month 30.76(12.24) 32.60(14.89)  

  6 month 33.95(11.16) 35.45(15.08)  

 

ตาราง  5  เปรียบเทยีบ ICFท ีbase line, 6 month   แบ่งเป็น 3 ระดบั 
 

ลกัษณะทศึีกษา กลุ่มเยยีมบ้านใกล้ชิด กลุ่มควบคุม p-value 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ  

d420 การเคลอืนย้ายตนเอง      

  เท่าเดิม 3 15.79 5 25.00 0.695 

  ดีขึน  16 84.21 15 75.00  

  แยล่ง 0 0 0 0  

d450 การเดนิ      

  เท่าเดิม 2 10.53 4 20.00 0.661 

  ดีขึน  16 84.21 16 80.00  

  แยล่ง 1 5.26 0 0  

d465 การใช้อุปกรณ์      

  เท่าเดิม 1 9.09 2 18.18 1.000 

  ดีขึน  9 81.82 9 81.82  

  แยล่ง 1 9.09 0 0  
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       ตาราง  5   เปรียบเทยีบ  ICF ท ี base line, 6 month   แบ่งเป็น 3 ระดบั  (ต่อ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทศึีกษา กลุ่มเยยีมบ้านใกล้ชิด กลุ่มควบคุม p-value 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ  

 d510 การทาํความสะอาดร่างกาย 

 เท่าเดิม 
 

5 

 

26.32 

 

6 

 

30.00 

 

1.000 

  ดีขึน  13 68.42 14 70.00  

  แยล่ง 1 5.26 0 0  

d530 การดูแลกาํจดัของเสีย      

  เท่าเดิม 2 10.53 5 25.00 0.407 

  ดีขึน  16 84.21 15 75.00  

  แยล่ง 1 5.26 0 0  

d540 การแต่งตวั      

  เท่าเดิม 3 15.79 5 25.00 0.695 

  ดีขึน  15 78.95 15 75.00  

  แยล่ง 1 5.26 0 0  

d550 การรับประทานอาหาร      

  เท่าเดิม 7 36.84 8 40.00 1.000 

  ดีขึน  11 57.90 11 55.00  

  แยล่ง 1 5.26 1 5.00  

d870 การพงึพาตนเองทางเศรษฐกจิ      

  เท่าเดิม 9 56.25 10 71.43 0.840 

  ดีขึน  6 37.50 4 28.57  

  แยล่ง 1 6.25 0 0  

d920 นันทนาการและกจิกรรมยามว่าง      

  เท่าเดิม 4 21.05 3 15.79 0.693 

  ดีขึน  14 73.69 16 84.21  

  แยล่ง 1 5.26 0 0  
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การบริหารความเสียงในงานคลงัเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 
Risk Mangement in Drug Inventory Services at Kamphaengphet Hospital 

 

สมบูรณ์  เตชทวทีรัพย,์  ภ.บ.* 

Abstract 

Medicines and medical supplies are the main cost of health services as a high priority. Under a limited 

budget, it is essential to have an effective management of drug inventory. This research was a cross-sectional 

descriptive study. The objective of this study was to perform risk management in drug inventory at several steps 

including drug receiving, drug distribution, and drug storage. The scope of this study was to identify risks, and 

assess the severity of the risks identified. Risks in work process were identified using a data collection form. Data 

were collected from December 1, 2014 – March 31, 2015. A total of 40 pharmacist and staffs assessed the 

severity of these risks. In addition, we evaluated the satisfaction level of 45 clients who were stakeholders in the 

drug inventory. 

The most common risk occurred in each procedure and the severity of risks were in the moderate to the 

high level. In the procedure of receiving, requisitioning, distribution drugs and maintaining drug storage, 

respectively. The risk is “the supplier did not attach the purchasing orders” (31.78%), whereas “substocks did not 

identify reference numbers of the requisition” (7.10%) and “the supplier shipped broken products” (0.46%) 

“incomplete delivery” (0.46%). The quality of inventory services was also assessed by the following indicators: 

“distribution error at substocks” (0.27%); “unequal amount of drugs in computer database and stock” (0.61%); 

“unequal amount of drugs in stock card and stock” (1.37%); “unequal amount of drugs in stock card and 

computer database” (1.10%). The study found that there is no stock-out incident and no error in the drug 

inventory record during the process of receiving drugs. Regarding the satisfaction, the substock personnel was 

highly satisfied with the inventory services especially receiving the correct drugs. However, their satisfaction 

level was low with respect to the quality of the waiting area. The overall satisfaction was rated in the high level. 

The results of the inventory services quality and overall satisfaction, the study can conclude that the risks 

identified in drug inventory services were in an acceptable level. However, to reduce the reaming risks, the 

causes of risks still need to be identified continuously and resolved them appropriate. Risk management is a 

potential improve the quality of work process to meet the standard of Hospital Accreditation and Re-accreditaion 

in the further. 

Key word : Drug Inventory, Substocks, Risk, Requisition 

* เภสชักรชาํนาญการ กลุ่มงานเภสชักรรม โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 
ยาและเวชภณัฑ์เป็นตน้ทุนหลกัของหน่วยบริการสาธารณสุขทีมีสัดส่วนสูงเป็นอนัดบัแรกของรายจ่าย 

ภายใตภ้าวะงบประมาณอนัจาํกดัจึงจาํเป็นตอ้งมีการควบคุมงานคลงัเวชภณัฑ์ทีมีประสิทธิภาพ การวิจยัครังนีเป็น
การวิจยัเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึงแบบตดัขวาง เพือศึกษากระบวนการบริหารความเสียงในงานคลงั
เวชภณัฑ์ในส่วนของการตรวจรับเวชภณัฑ์ การควบคุมการเบิกจ่ายเวชภณัฑ์ และการเก็บรักษาเวชภณัฑ์ โดยมี
ขอบเขตศึกษาใน 2 ขนัตอน คือการคน้หารวบรวมความเสียง และการประเมินระดบัความรุนแรงร่วมกบัความถีของ
ความเสียงทีเกิดขึน โดยในส่วนของการคน้หาความเสียง จะทาํการรวบรวมความเสียงโดยใช้แบบเก็บขอ้มูลตาม
ขนัตอนการปฏิบติังานทีไดศึ้กษาไวโ้ดยการศึกษาระหวา่งวนัที 1 ธนัวาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 ในส่วนของ
การประเมินระดับความรุนแรง จะทาํโดยให้เภสัชกรและเจา้พนักงานเภสัชกรรม 40 คน ประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินระดบัความรุนแรงของความเสียงทีเกิดขึนระหว่างการปฏิบติังาน และมีการประเมินระดบัความพึงพอใจ
ของเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งกบังานคลงัเวชภณัฑจ์าํนวน 45 คน ดว้ยแบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลการศึกษาพบความเสียงทีเกิดขึนสูงสุดและมีระดบัความรุนแรงปานกลางถึงมาก ณ ขนัตอนการรับ
เวชภณัฑ์เขา้คลงั การเบิกเวชภณัฑ์จากหน่วยเบิก และการจดั-จ่ายเวชภณัฑ์ให้กบัหน่วยเบิก ไดแ้ก่ การทีผูข้ายไม่
แนบใบสังซือเวชภณัฑ์ของโรงพยาบาล ร้อยละ 31.78 การทีหน่วยเบิกไม่ระบุเลขทีอา้งอิงในใบเบิก ร้อยละ 7.10 
และการทีผูข้ายส่งสินคา้ในสภาพไม่สมบูรณ์ ร้อยละ 0.46 ส่งสินคา้ไม่ครบ ร้อยละ 0.46 ตามลาํดบั ในส่วนของ
ตวัชีวดัทางคลงัเวชภณัฑ ์พบวา่ อตัราการจ่ายเวชภณัฑใ์หห้น่วยเบิกผดิ พบร้อยละ 0.27 อตัราความคลาดเคลือนของ
ยาคงคลงั เมือเทียบจาํนวนเวชภัณฑ์ในคอมพิวเตอร์กบัจาํนวนคงคลงั เทียบจาํนวนเวชภณัฑ์ในสต๊อคการ์ดกบั
จาํนวนคงคลงั และเทียบจาํนวนเวชภณัฑ์ในสต๊อคการ์ดกบัจาํนวนในคอมพิวเตอร์ พบร้อยละ 0.61 ร้อยละ 1.37 
และร้อยละ 1.10 ตามลาํดบั ส่วนอตัรายาขาดคลงั และอตัราการรับยาเขา้คลงัผดิไม่พบวา่มีความเสียงเกิดขึน สําหรับ
ตวัชีวดัทางดา้นความพึงพอใจของบุคลากรทีมีต่องานคลงัเวชภณัฑ์ พบว่ามีความพึงพอใจมากทีสุดในดา้นความ
เชือมนัว่าจะไดรั้บเวชภณัฑ์ทีถูกตอ้ง แต่มีความพึงพอใจนอ้ยทีสุดในส่วนของพืนทีรอรับเวชภณัฑ์ ซึงเมือสรุปใน
ภาพรวมแลว้ พบวา่ความพึงพอใจของบุคลากรอยูใ่นระดบัมาก 

จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ความเสียงทีเกิดขึน ณ งานคลงัเวชภณัฑ์ จดัอยูใ่นเกณฑ์ทีกาํหนด เมือประเมิน
จากตวัชีวดัทางคลงัเวชภณัฑ์และการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร แต่อย่างไรก็ตามเพือลดความเสียงที
เกิดขึนและควบคุมป้องกนัให้ความเสียงอยู่ในระดบัทียอมรับได้ จึงจาํเป็นจะตอ้งมีการทบทวนสาเหตุและหา
วิธีแก้ไขอย่างต่อเนือง การทีหน่วยงานมีการบริหารความเสียงทีดีจะเป็นการช่วยพฒันาระบบการทาํงานให้มี
คุณภาพและไดม้าตรฐานมีความน่าเชือถือ เพือมุ่งสู่การเยียมสํารวจในการต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ต่อไป 

 

คําสําคัญ : คลงัเวชภณัฑ ์ หน่วยเบิก  ความเสียง  ใบเบิก
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บทนํา 
ยาและเวชภณัฑ ์เป็นตน้ทุนหลกัของหน่วยบริการสาธารณสุขทีมีสัดส่วนสูงเป็นอนัดบัสองรองจากค่าแรง 

ภายใตภ้าวะงบประมาณทีมีจาํกดั การบริหารคลงัยาและเวชภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพจะทาํให้มียาและเวชภณัฑ์ใน
ปริมาณทีเพียงพอต่อการใหบ้ริการแก่ผูป่้วยและสนบัสนุนหน่วยบริการต่างๆ งานคลงัเวชภณัฑ์ประกอบดว้ยระบบ
ยอ่ยต่างๆ ทงั การคดัเลือก การจดัหา การกระจาย และการใช ้ซึงในแต่ละระบบจะตอ้งมีกระบวนการหรือกิจกรรม
ปฏิบติัทีชดัเจน อย่างไรก็ตามกระบวนการทาํงานแต่ละกิจกรรมนันย่อมมีความเสียงทีจะเกิดขอ้ผิดพลาดขึนได ้
ดงันนัการบริหารความเสียงในงานคลงัเวชภณัฑ์จึงมีความจาํเป็นอย่างยิงในการลดปัญหาดงักล่าว เพือให้หน่วย
บริการและผูป่้วยมีความมนัใจว่าจะได้รับยาดี มีคุณภาพในปริมาณทีเพียงพออย่างเหมาะสมกบัความต้องการ 
สอดคลอ้งกบัมาตรการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารเวชภณัฑ์ ความเสียงทีเกิดขึนในงานคลงัเวชภณัฑ์สามารถ
พบไดใ้นหลายรูปแบบ ซึงแต่ละรูปแบบก่อให้เกิดผลกระทบในหลายดา้น เช่น ปัญหายาคงคลงัไม่พอเบิกจ่ายจะ
ส่งผลใหข้าดแคลนยาในการรักษาผูป่้วย ในทางตรงกนัขา้มการมียาคา้งคลงัยามากเกินจาํเป็น แมจ้ะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตผูป่้วยโดยตรง แต่ถือเป็นภาระทางการเงินทีตอ้งเสียงบประมาณไปแทนทีจะนาํมาบริหารให้เกิดประโยชน์
อยา่งคุม้ค่า แต่อยา่งไรก็ตามความเสียงดงักล่าวสามารถบริหารจดัการให้นอ้ยลงได ้หากมีการวางระบบป้องกนัทีดี 
ซึงการบริหารความเสียงเป็นกระบวนการหนึงทีสถาบนัพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กบัระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน ไดก้าํหนดเป็นแนวทางพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล 

 โรงพยาบาลกาํแพงเพชร เป็นโรงพยาบาลทวัไป ขนาด 410 เตียง มีหน่วยบริการระดบัรองในเครือข่าย       
33 แห่ง ไดแ้ก่  รพ.สต. 28 แห่ง ศสม. 2 แห่ง ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล 3 แห่ง ในปี 2557 มีผูป่้วยมารับบริการ 
แบ่งเป็นผูป่้วยนอกเฉลีย 1,464 ราย/วนั  และผูป่้วยในเฉลีย 422 ราย/วนั มูลค่ายาและเวชภณัฑ์คงคลงั ณ วนัที          
30 กนัยายน 2557 เป็นเงิน 27,841,379.34 บาท งบประมาณในการจดัซือยา และเวชภณัฑ์ปี 2558 เป็นเงิน 181, 999, 
554.92 บาท คิดเป็นเป็น 48.65% ของงบจดัซือวสัดุทุกประเภท หากในงานคลงัเวชภณัฑ์ของโรงพยาบาลมีความ
เสียงเกิดขึนแมเ้พียงเล็กน้อยก็ตามย่อมส่งผลกระทบกบัตวัผูป่้วยและหน่วยบริการได ้  จากสภาพปัญหาดงักล่าว 
หากไดมี้การศึกษาเกียวกบักระบวนการบริหารความเสียงในงานคลงัเวชภณัฑ์ของโรงพยาบาลกาํแพงเพชร จะทาํ
ใหเ้กิดการพฒันางาน ใหเ้ป็นส่วนหนึงของความมุ่งมนัสู่โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมต่อไป  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพือคน้หาและรวบรวบความเสียงในงานคลงัเวชภณัฑ์ 
 2. เพือหาแนวทางการป้องกนัความเสียง และนาํมาควบคุมความเสียง โดยวดัระดบัความพึงพอใจของ
เจา้หนา้ทีผูใ้หบ้ริการ  และผูรั้บบริการ 
 3. เพือประเมินระดบัความรุนแรง  และอตัราความถีของความเสียงทีเกิดขึน  

วธีิดําเนินการวจัิย 
การวจิยัในครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  เพือคน้หาความเสียงและการจดัการกบัความเสียงทีเกิดขึนใน

งานคลงัเวชภณัฑ์ โรงพยาบาลกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร ช่วงระยะเวลาทีศึกษาตงัแต่เดือนธนัวาคม 2557 
ถึง มีนาคม 2558 
 ประชากร  คือ  เจา้หนา้ทีกลุ่มงานเภสัชกรรม 40 คน ประเมินระดบัความรุนแรงของความเสียงทีเกิดขึน
ในงานคลงัเวชภณัฑ์ เจา้หน้าทีงานคลงัเวชภณัฑ์และเจา้หน้าทีนอกกลุ่มงานเภสัชกรรมทีเบิกเวชภณัฑ์ 45 คน 
ประเมินระดบัความพึงพอใจ  
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        เครืองมือทใีช้ในการวจัิย ประกอบดว้ย 
        1) แบบเก็บขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะทวัไปของคลงัและการทาํงานของคลงัเวชภณัฑ์ซึงจะเป็นขอ้มูลที
เกิดขึนจากขนัตอนการทาํงานในคลงัเวชภณัฑ์ ไดแ้ก่ การรับเวชภณัฑ์จากผูข้าย, การเบิกเวชภณัฑ์จากหน่วยเบิก
ต่างๆ และการจดั-จ่ายเวชภณัฑใ์หก้บัหน่วยเบิก 
 2) แบบประเมินระดบัความรุนแรงของความเสียงทีเกิดขึนในงานคลงัเวชภณัฑ์ 
 3) แบบสอบถามเพือประเมินความพึงพอใจของหน่วยเบิก(ผูรั้บบริการ) และของเจา้หน้าทีในงานคลงั
เวชภณัฑ(์ผูใ้หบ้ริการ) 
  กาํหนดให้ ตวัเลขระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั ไดแ้ก่ 1=ไม่พึงพอใจอย่างยิง 2=ไม่พึงพอใจ  3=เฉยๆ     
4=พึงพอใจ  5=พึงพอใจอยา่งยงิ  
 ตวัเลขการประเมินความรุนแรง 5 ระดับ ได้แก่ 1=ไม่รุนแรง 2=รุนแรงน้อย 3=รุนแรงปานกลาง            
4=รุนแรงมาก  5=รุนแรงมากทีสุด 
        วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) 
 

ผลดําเนินการวจัิย 
        แบ่งเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่  

1)  การค้นหาและรวบรวมความเสียงในงานคลงัเวชภัณฑ์  
        ส่วนท ี1 : ลกัษณะทวัไปของงานคลงัเวชภณัฑด์งัตารางที 1 

ส่วนที 2 : ขอ้มูลเกียวกบัการรับเวชภณัฑ์เขา้คลงัเวชภณัฑ์ พบวา่ ความเสียงมากทีสุดในขนัตอนการรับ
เวชภณัฑ์เขา้คลงัเวชภณัฑ์ ไดแ้ก่ การทีบริษทัผูข้ายไม่ไดแ้นบใบสังซือเวชภณัฑ์ของโรงพยาบาลมาดว้ย ซึงพบถึง
ร้อยละ 31.78 รองลงมา ไดแ้ก่ การทีบริษทัผูข้ายไม่ไดแ้นบใบวิเคราะห์มากบัสินคา้ พบร้อยละ 7.37 การตรวจสอบ
จาํนวนสินคา้ไม่ตรงตามใบส่งของพบร้อยละ 0.46 และสินคา้อยูใ่นสภาพชาํรุด พบร้อยละ 0.46 ตามลาํดบั  

 ส่วนท ี3 : ขอ้มูลเกียวกบัการเบิกเวชภณัฑ์ออกจากคลงัเวชภณัฑ ์ 
ขอ้มูลจากใบเบิกเวชภณัฑ์ พบว่า ขนัตอนการเบิกเวชภณัฑ์ของหน่วยเบิก ไม่มีการระบุรหสัเวชภณัฑ์ พบ

ความเสียงสูงสุดถึงร้อยละ 48.39 รองลงมา ไดแ้ก่ หน่วยเบิกไม่ไดร้ะบุหน่วยบรรจุของเวชภณัฑม์าในแต่ละครังของ
การเบิก พบร้อยละ 12.26 กรณีหน่วยเบิกไม่ไดร้ะบุทีใบเบิกเวชภณัฑว์า่เป็นการ “เบิก” หรือ “คืน” พบร้อยละ 10.32 
กรณีหน่วยเบิกไม่ระบุเลขทีใบเบิก พบร้อยละ 7.10 
 ขอ้มูลจากการจดั-จ่ายเวชภณัฑ์ให้หน่วยเบิก พบวา่ มีความเสียงเกิดขึนในทุกขนัตอนของการลงขอ้มูลการ
เบิก โดยความเสียงสูงสุดในดา้นจาํนวนของเวชภณัฑใ์นสต๊อคการ์ดไม่ตรงกบัจาํนวนเวชภณัฑ์คงคลงั ร้อยละ 1.37 
ในส่วนของการจ่ายเวชภณัฑใ์หก้บัหน่วยเบิก ร้อยละ 0.27  
 ส่วนที 4 : ขอ้มูลเกียวกบัความพึงพอใจของบุคลากรต่องานคลงัเวชภณัฑ์ พบวา่ บุคลากรมีความพึงพอใจ
มากทีสุดในดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาของบุคลากรในคลงัเวชภณัฑ์เมือหน่วยเบิกมีปัญหาในเรืองเกียวกบั
การติดต่อกบัคลงัเวชภณัฑ์ รองลงมา คือ ความมนัใจวา่จะไดรั้บเวชภณัฑ์ทีถูกตอ้ง และมีความพึงพอใจน้อยทีสุด 
คือ ดา้นลกัษณะของบริเวณทีรอรับการเบิก-จ่ายเวชภณัฑ์ทีมีความคบัแคบเกินไป ทาํให้ไม่สะดวกในการเบิก-จ่าย
เวชภณัฑ ์
        เมือเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างบุคลากรผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นหน่วยเบิกและเจา้หน้าทีคลงั
เวชภณัฑ์ พบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจทีมีความเห็นไม่ต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 มีอยู ่     
3 ด้าน ได้แก่ ความสะอาดของบริเวณทีรอรับเวชภณัฑ์ มนุษยสัมพนัธ์ของเจ้าหน้าทีคลังเวชภณัฑ์ และ 
ความสามารถในการแกปั้ญหาของบุคลากรในคลงัเวชภณัฑ ์ดงัตาราง  2 



ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

»‚·Õè 20 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2559 17

    ตาราง  1  ความเสียงทเีกดิขนึเกยีวกบัลกัษณะทวัไปของงานคลงัเวชภัณฑ์ 

ลกัษณะทวัไป ความเสียงทเีกดิขนึ 

1. สถานทีเก็บเวชภณัฑ ์ มีความเสียงในดา้นความคบัแคบของสถานที ทาํใหไ้ม่สะดวกในการทาํงานเท่าทีควร 

2. บริเวณและลกัษณะของชนั 

    เก็บเวชภณัฑ ์

มีความเสียงในดา้นบริเวณทีรับเวชภณัฑ ์เนืองจากอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ทางเขา้ ทาํใหกี้ด
ขวางการทาํงานอืนๆ โดยเฉพาะในช่วงวนัทีตรงกบัหน่วยเบิกมารับเวชภณัฑต์ามใบเบิก 

3. อุปกรณ์ในบริเวณทีทาํงาน ไม่มีความเสียงเกิดขึน 

4. อุณหภูมิ ไม่มีความเสียงเกิดขึน 

5. ระบบระบายอากาศ บริเวณทีใชเ้ก็บเวชภณัฑค์วรจะมีพดัลมระบายอากาศทุกหอ้ง เพือช่วยระบบอากาศ
ภายในหอ้งมีการหมุนเวยีน ลดการเกิดความชืน 

6. คู่มือการเก็บรักษาเวชภณัฑ ์ มีความเสียงเกิดขึนเนืองจากคู่มือการเก็บรักษาเวชภณัฑมี์ประโยชน์มาก เช่น กรณีทียา
บางตวัจาํเป็นตอ้งมีการเก็บรักษาดว้ยวธีิพิเศษ ถา้ผูที้ไม่รู้จาํเป็นตอ้งเป็นผูรั้บยาแลว้อาจจะ
เก็บไม่ถูกวธีิ ซึงมีผลต่อสภาพความคงตวัของยา ทาํใหย้าเสือมคุณภาพเร็วกวา่ทีควรจะ
เป็น 

7. การจดัเก็บเวชภณัฑ ์ กรณีทีเวชภณัฑบ์างตวัทีจดัเรียงตามชือการคา้ อาจเกิดปัญหาได ้เช่น กรณีชือของยาทีมี
ชือสามญัทางคา้และชือการคา้ทีใกลเ้คียงกนัอาจทาํใหห้ยบิผิดได ้หากจาํเป็นตอ้งใชย้า
อยา่งเร่งด่วนอาจจะหาไดย้าก เนืองจากไม่รู้วา่ยาจดัเก็บไวบ้ริเวณใด นอกจากนีกรณีชนั
วางเวชภณัฑไ์ม่เพียงพอพบวา่มีการวางกบัพืน ซึงถือวา่มีความเสียงเกิดขึนจากความชืน
บนพืน อาจทาํใหเ้วชภณัฑเ์กิดการเสือมสภาพได ้

8. การแสดงวนัหมดอาย ุ ไม่มีความเสียงเกิดขึน 

9. การป้องกนัการโจรกรรม การไม่มีสญัญาณกนัขโมย เนืองจากตอ้งผา่นหอ้งจ่ายยาผูป่้วยในก่อนถึงจะเขา้ถึงส่วน
ของคลงัได ้ถือเป็นความเสียงในระดบัหนึง เพราะหากมีการโจรกรรมเกิดขึนก็จะไม่มี
ใครทราบไดเ้ลย เนืองจากไม่มีสญัญาณใดทีสามารถบอกเหตุได ้ตอ้งดูกลอ้งวงจรปิด
ยอ้นหลงัเท่านนั 

10. การป้องกนัอคัคีภยั ถึงแมจ้ะมีนาํยาดบัเพลิงหนา้ทางเขา้คลงัเวชภณัฑ ์หากทีอุบติัเหตเุกิดขึนในหอ้งทีอยูด่า้น
ในสุด อาจะชา้เกินไปในการจะนาํนาํยาดบัเพลิงจากบริเวณอืนมาใช ้ทาํใหมี้ความเสียงที
จะเสียหายได ้ควรมีนาํยาดบัเพลิงกระจายไวใ้หท้วัถึงในส่วนของหอ้งเก็บเวชภณัฑ์
มากกวา่ 2 จุด นอกจากนีการทีไม่มีสญัญาณดกัควนั อาจเกิดความเสียงการเตือนภยักรณี
เกิดเหตุในเวลาทีไม่มีเจา้หนา้ทีปฏิบติังานอยูไ่ด ้

11. การป้องกนัอุทกภยั แมจ้ะยงัไม่เคยมีอุทกภยัเกิดขึน แต่ควรจะจดัระบบป้องกนัไว ้เช่น จดัหาสถานทีที
สามารถขนยา้ยเวชภณัฑไ์ปไวช้วัคราวไดห้ากมีอุทกภยัเกิดขึน นอกจากนีควรมีการจดัทาํ
แผนป้องกนั เนืองจากหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึนอาจจะไม่รู้วา่ควรจะทาํอยา่งไร เพราะยงั
ไม่ไดมี้การเตรียมการเอาไว ้

12. วธีิปฏิบติังานในคลงั การทีเจา้หนา้ทีในงานคลงัเวชภณัฑน์าํสตอ๊คการ์ดมาตดัทีโตะ๊ทาํงาน มีโอกาสเกิดความ
เสียงมากกวา่ในบริเวณทีเก็บ เช่น กรณีทีมีเจา้หนา้ทีอีกคนตอ้งการตดัสตอ๊คของยาตวั
เดียวกนัแลว้ยงัหาสตอ๊คการ์ดไม่พบ จึงนาํของออกไปก่อนแลว้จาํไวว้า่จะมาตดัสตอ๊ค
ภายหลงั อาจจะลืมแลว้ไม่ไดต้ดัสตอ๊คทาํใหจ้าํนวนของเวชภณัฑใ์นสตอ๊คการ์ดผดิพลาด
ไปจากความเป็นจริง หรือการนาํสตอ๊คการ์ดออกจากบริเวณทีเก็บหากเกิดการสูญหายก็
จะไม่รู้วา่ขณะนนัยอดคงคลงัคงเหลืออยูเ่ท่าไร 
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ตาราง  2  ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรในแต่ละปัจจยัทมีผีลต่อความพงึพอใจ 

ปัจจยัทมีผีลต่อความพงึพอใจ 
จนท.หน่วยเบิก จนท.คลงัเวชภัณฑ์ 

P-value ค่าเฉลยี S.D. ค่าเฉลยี S.D. 

ลกัษณะของบริเวณทีรอรับเวชภณัฑ ์ 3.33 .994 4.00 .756 .017* 

ความสะอาดของบริเวณทีรอรับเวชภณัฑ์ 4.13 .629 3.80 .561 .090 

ระยะเวลาในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที 4.23 .626 3.87 .352 .042* 
ระยะเวลาในการรอรับเวชภณัฑ์ 4.23 .817 3.60 .737 .015* 

ความครบถว้นของเวชภณัฑที์ไดรั้บ 4.27 .740 3.33 .724 <0.001*  
มนุษยสมัพนัธ์ของเจา้หนา้ทีคลงัเวชภณัฑ์ 4.03 .718 3.73 .594 .170 

ความเอาใจใส่ของเจา้หนา้ทีคลงัเวชภณัฑ ์ 4.30 .535 3.73 .594 .002* 

กิริยาท่าทางของเจา้หนา้ทีคลงัเวชภณัฑ ์ 4.23 .626 3.53 .516 .001* 

ความสามารถในการแกปั้ญหาของบุคลากรในคลงัเวชภณัฑ ์ 4.27 .583 4.07 .258 .119 

ความมนัใจในความถูกตอ้งของเวชภณัฑที์ไดรั้บ 4.30 .466 3.93 .258 .002* 

ความมนัใจในจาํนวนของเวชภณัฑที์ไดรั้บ 4.33 .479 3.73 .458 <0.001*  
ความมนัใจวา่คลงัเวชภณัฑมี์เวชภณัฑเ์พียงพอตามความตอ้งการ 4.37 .490 3.73 .799 .002* 

ค่าเฉลยีรวม 4.17 .355 3.76 .279 <0.001* 
*P <.05 

  

2) การประเมินระดบัความรุนแรงของความเสียงทีเกิดขึน 
        การนาํขอ้มูลความเสียงทีเกิดขึนในขนัตอนการทาํงานของคลงัเวชภณัฑ์ทงัหมด 16 ความเสียง มาประเมิน
ความถีและความรุนแรงของความเสียงทีเกิดขึน พบวา่ส่วนใหญ่จดัเป็นระดบัความรุนแรงนอ้ย 9 ความเสียง ระดบั
ความรุนแรงปานกลาง 3 ความเสียง ระดับความรุนแรงมาก 4 ความเสียง ความเสียงในระดบัรุนแรงมาก พบ             
4  ความเสียง ไดแ้ก่  ผูข้ายไม่แนบใบวิเคราะห์มากบัสินคา้ ร้อยละ 7.37 สินคา้ส่งมาในสภาพชาํรุด ร้อยละ 0.46   
คลงัเวชภณัฑจ่์ายจาํนวนขาด ร้อยละ 0.19  คลงัเวชภณัฑจ่์ายรายการขาด ร้อยละ 0.04 ตามลาํดบั ดงัตาราง 3 
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ตาราง 3  ความถีและระดบัความรุนแรงของเสียงทเีกดิขึนในงานคลงัเวชภัณฑ์ 

ความเสียงในขันตอนการทาํงาน ความเสียงทเีกดิขนึ 

(ร้อยละ) ระดบัความรุนแรง 

ใบเบิกไม่ระบุรหสัเวชภณัฑ ์ 48.39 2 

ผูข้ายไม่แนบใบสงัซือของโรงพยาบาลมากบัสินคา้ 31.78 2 

ใบเบิกระบุหน่วยบรรจุไม่ถูกตอ้ง 12.26 2 

ใบเบิกไม่ระบุวา่เป็นการ “เบิก” หรือ “ส่งคืน” 10.32 2 

ผูข้ายไม่แนบใบวเิคราะห์มากบัสินคา้ 7.37 4 

ไม่ระบุเลขทีใบเบิก/ใบส่งคืน 7.10 3 

จาํนวนในสตอ๊คการ์ดไม่ตรงกบัจาํนวนคงคลงั 1.37 2 

จาํนวนในคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกบัจาํนวนในสตอ๊คการ์ด 1.10 2 
จาํนวนในคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกบัจาํนวนคงคลงั 0.67 2 
สินคา้ทีส่งมาอยูใ่นสภาพชาํรุดไม่สมบูรณ์ 0.46 4 
สินคา้ทีส่งไม่ครบตามใบส่งของ 0.46 3 
คลงัเวชภณัฑล์งขอ้มูลการเบิกในสตอ๊คการ์ดผิดพลาด 0.27 2 

คลงัเวชภณัฑจ่์ายจาํนวนขาด 0.19 4 

คลงัเวชภณัฑล์งขอ้มูลการเบิกในคอมพิวเตอร์ผดิพลาด 0.19 2 

คลงัเวชภณัฑจ่์ายรายการขาด 0.04 4 

คลงัเวชภณัฑจ่์ายจาํนวนเกิน 0.04 3 
 

อภิปรายผลการวจัิย 

        ความเสียงทีมีความถีและระดับความรุนแรงมาก  ควรได้รับการแก้ไขเป็นอนัดับแรกตามแนวคิดของ
หลกัการบริหารความเสียง คือความเสียงในเรืองการระยะเวลาการส่งสินคา้ตามใบสังซือ สําหรับความเสียงทีพบ
ความถีในการเกิดขึนบ่อยทีสุด ไดแ้ก่ ความเสียงในขนัตอนการเบิกเรืองใบเบิกไม่ระบุรหสัเวชภณัฑ์ ร้อยละ 48.39 
และความเสียงในขนัตอนรับเวชภณัฑ์เรืองผูข้ายไม่แนบใบสังซือมากบัสินคา้ ร้อยละ 31.78 โดยความเสียงทงัสอง
เรืองจดัเป็นความรุนแรงระดบัรุนแรงนอ้ย แต่เนืองจากเกิดขึนบ่อย จึงถือเป็นความเสียงระดบัสูง (ตามแนวคิดของ 
Risk Matrix) ซึงความเสียงทียอมรับไม่ได ้ตอ้งมีแผนปรับปรุงให้อุบติัการณ์ลดลงอยูใ่นระดบัทียอมรับได ้ จึงควร
ไดรั้บการแกไ้ขเป็นอนัดบัแรก 

 ความเสียงทีเกิดขึนในงานคลงัเวชภณัฑมี์ทงัหมด 16 ความเสียง  ซึงแต่ละความเสียงในขนัตอนการทาํงาน 
ผูว้จิยัไดส้รุปแนวทางแกไ้ข ดงันี 

        1. คลงัเวชภณัฑ์ควรกาํหนดแนวทางปฏิบติัให้ผูข้ายแนบใบสังซือ และใบวิเคราะห์มาทุกครังทีมีการส่ง
เวชภณัฑ์  หากผูข้ายไม่ได้แนบเอกสารมาด้วยสาเหตุใดก็ตาม อาจมีระบบการเตือนด้วยในการสังซือเวชภณัฑ ์      
ครังถดัไป 
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        2. คลงัเวชภณัฑค์วรมีหนงัสือแจง้เรืองการส่งสินคา้ชาํรุดไม่สมบูรณ์ หรือไม่ครบตามจาํนวนในใบส่งของ 
และกาํหนดการส่งเวชภณัฑแ์กไ้ขใหถู้กตอ้ง หากดาํเนินการไม่ตามกาํหนดอาจขอ้สงวนสิทธิปรับหรือยกเลิกการรับ
เวชภณัฑด์งักล่าว 

        3. คลงัเวชภณัฑ์ควรจดัทาํเอกสารขอ้มูลรายการเวชภณัฑ์แจกจ่ายหน่วยเบิกว่ามีรายการเวชภณัฑ์  รหัส
เวชภณัฑ์  ขนาดบรรจุ  หน่วยนบั  เพือการเบิกแต่ละครังจะไดร้ะบุความตอ้งการพร้อมรายละเอียดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และปรับปรุงเป็นปัจจุบนัทุกครังเมือมีการเปลียนแปลง 

        4. คลงัเวชภณัฑค์วรออกขอ้กาํหนดในการติดต่อส่งใบเบิกเวชภณัฑ์ในแต่ละครังของรอบการเบิกวา่หน่วย
เบิกควรระบุขอ้มูลทีเป็นสาระสําคญัในใบเบิกอะไรบา้ง  เพือลดปัญหาและความเสียงทีอาจเกิดขึนในการทาํงาน
ขนัตอนนี 

       5. คลงัเวชภณัฑค์วรมีการลงขอ้มูลทุกครังทีมีการรับ - จ่ายเวชภณัฑ์ 
       6. คลงัเวชภณัฑ์ควรเพิมระบบการตรวจสอบทีมีการรับ – จ่ายเวชภณัฑ์ทุกครัง  เช่น การสุ่มในรอบเบิก     
แต่ละครัง 

       7. หากพบปัญหาควรรีบหาสาเหตุ และปรับปรุงแนวทางการทาํงาน เพือลดขอ้ผดิพลาดในครังต่อไป 

ในการจัดการความเสียงตามแนวทางการบริหารความเสียงของสถาบันพฒันาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล ไดก้าํหนดให้วิเคราะห์ความเสียงโดยจดัลาํดบัตาม Risk Matrix โดยกาํหนดวา่ความเสียงทีควรไดรั้บ
การแกไ้ขก่อน ไดแ้ก่ ความเสียงทีมีความถีนอ้ยถึงมากทีสุดและมีระดบัความรุนแรงมากทีสุด ความเสียงทีมีความถี
ปานกลางถึงมากทีสุดและมีระดบัความรุนแรงมาก ความเสียงทีมีความถีมากทีสุดและมีระดบัความรุนแรงปาน
กลาง ซึงจากความเสียงทีกล่าวมาทงัหมดนี สรุปไดว้า่ความเสียงทีควรไดรั้บการแกปั้ญหาก่อน ไดแ้ก่ การทีผูข้ายไม่
แนบใบวิเคราะห์เวชภณัฑ์มากบัสินคา้ เนืองจากพบความถีร้อยละ 7.37 และจดัระดบัความรุนแรงในระดบัรุนแรง
มาก 

ความเสียงทีควรไดรั้บการแกไ้ขในลาํดบัรองลงมา คือ ความเสียงทีมีความถีนอ้ยและมีระดบัความรุนแรง
มากถึงมากทีสุด ความเสียงทีมีความถีปานกลางถึงมากและมีระดบัความรุนแรงปานกลาง ความเสียงทีความถีมาก
และมีระดบัความรุนแรงน้อย ซึงไดแ้ก่ หน่วยเบิกไม่ระบุรหัสเวชภณัฑ์ในใบเบิก/ไม่ระบุเลขทีอา้งอิงในใบเบิก 
ผูข้ายไม่แนบใบสังซือของโรงพยาบาลมากบัสินคา้/ส่งสินคา้ไม่ครบจาํนวน/สภาพชาํรุดไม่สมบูรณ์ คลงัเวชภณัฑ์
จ่ายจาํนวนเวชภณัฑข์าด/รายการไม่ครบ 

นอกจากนีผูว้จิยัยงัประเมินวา่ ความเสียงทีเกิดจากขอ้มูลในสตอ๊คการ์ด/ในคอมพิวเตอร์/ในเวชภณัฑ์คงคลงั 
ทีไม่ตรงกนั มีความเชือมโยงในระบบการทาํงาน แมจ้ะเป็นเจา้หน้าทีทาํงานไม่ใช่คนเดียวกนั แต่พบความเสียง
สูงสุดในขนัตอนการจดั-จ่ายเวชภณัฑใ์หก้บัหน่วยเบิก และระดบัความรุนแรงนอ้ย แต่หากเกิดปัญหาจากความเสียง
นีมีความถีเพิมมากขึน จะส่งผลกระทบต่อระบบงานอืนหลายด้าน เช่น ระบบการสังซือเวชภณัฑ์ ซึงตอ้งอาศยั
ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ และเวชภัณฑ์คงคลัง ซึงข้อมูลทีผิดพลาดคลาดเคลือนอาจส่งผลถึงปัญหาเวชภัณฑ์
ขาดสตอ๊ค ทาํใหเ้กิดปัญหาต่อผูป่้วยทีจาํเป็นตอ้งใชเ้วชภณัฑต่์างๆในการรักษาพยาบาล 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.องคก์รแต่ละแห่งประกอบดว้ยหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานจะมีขนัตอนการทาํงานทีต่างกนั จึงควร
สํารวจขนัตอนการทาํงานของแต่ละหน่วยงานก่อนนาํไปใช้ในการบริหารความเสียง เพือให้เหมาะสมกบัลกัษณะ
งานทาํอยู ่และควรมีการพิจารณารายละเอียดของการทาํงานในแต่ละหน่วยงานก่อนทีจะนาํไปปรับใช ้

 2.การเก็บขอ้มูลในแต่ละขนัตอนการทาํงาน ควรมีผูรั้บผิดชอบแยกกนั เนืองจากการทาํงานบางขนัตอน
จะตอ้งทาํไปพร้อมๆกนัในระยะเวลาเดียวกนั ทาํใหผู้เ้ก็บขอ้มูลทีเป็นผูท้าํงานดว้ยอาจเก็บขอ้มูลไดไ้ม่ครบถว้น 
 3.การประเมินระดบัความรุนแรงของความเสียงใน ควรมีการคดัเลือกผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการทาํงานดา้น
คลงัเวชภณัฑโ์ดยตรง เพือเพิมความเชือมนัของผลการประเมินทีได ้

 4.การประเมินความพึงพอใจ ควรมีการประเมินในช่วงเวลาต่างๆ เพราะแต่ละช่วงเวลาจะมีปัจจัย
สภาพแวดลอ้ม/บุคลากรต่างกนั และทาํอยา่งสมาํเสมอเป็นประจาํ ครอบคลุมผูรั้บบริการทงัภายในและภายนอก  
 
กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ อ.ดร.ภก.ศรัณย์ กอสนาน กลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคมแลการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทีให้คาํปรึกษาและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะทีเป็น
ประโยชน์ เพือใหก้ารศึกษานีมีความสมบูรณ์ขึน 
 ขอขอบพระคุณ นายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกาํแพงเพชร, ภก.อาํนวยพร 
สัทธรรมพงศา หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ในฐานะผูบ้งัคบับญัชา ทีสนบัสนุนการทาํรายงานการศึกษานี และ
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* พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ  งานห้องผา่ตดั  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 

การพยาบาลผู้ป่วยทไีด้รับการผ่าตัดมะเร็งส่วนหัวของตับอ่อน (Whipple operation) : กรณศึีกษา  
Nursing for patients undergoing Whipple operation : A case study 

 
       วรีวรรณ   อุดมประภาทรัพย,์ พย.ม.* 

 

Abstract 

Introduction : The Whipple operation or pancreatoduodenectomy is the surgical procedure to treat head of the 

pancreatic cancer. The procedure is complex, time consuming and at high risk of complications. Between 2013 -

2015, there were 13 patients underwent Whipple operation at Kamphaengphet hospital. The perioperative nurses 

should be highly skilled expertise. They should applied nursing process to perioperative nursing care  for more 

safety.                                                                                                               
Objective :To study the nursing care process in the patient with head of the pancreas cancer. 

Results :The case study of a 75 years-old Thai male patient who was admitted with epigastric pain, fatigue, 

jaundice, loss of appetite and significant weight loss. His diagnosis was head of pancreatic cancer. He underwent 

the Whipple operation. The nursing care process was applied perioperative nursing care. Result, the patient was a 

safe and uncomplication from surgery. 

Conclusions  : The perioperative nurses must have highly skilled expertise in the nursing care process. The 

process was aimed to assess the patient health status before surgery, to prepare proper surgical equipment, to 

facilitate the surgical team to work more conveniently, to fix problems as they arise and to prevent complications 

that can occur after surgery. The appropriate nursing care process was provided throughout the process of the 

perioperative nursing care. 

Keywords : Head of the pancreatic cancer surgery (Whipple operation), perioperative nursing care.      
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บทคัดย่อ  

บทนํา : การผ่าตดัมะเร็งส่วนหัวของตบัอ่อน  เป็นการผ่าตดัทางศลัยกรรมทวัไปทียุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลาใน    
การผ่าตดันาน  มีโอกาสเสียงต่อภาวะแทรกซ้อนสูง ปัจจุบนัโรงพยาบาลกาํแพงเพชร  มีการผ่าตดัส่วนหัวของ      
ตบัอ่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 จาํนวน 13 ราย  ดงันนัพยาบาลห้องผา่ตดัจึงตอ้งมีทกัษะความรู้ความ
ชาํนาญอยา่งสูง โดยนาํกระบวนการพยาบาลมาประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วยทงัก่อนผา่ตดั ขณะผา่ตดัและหลงัผา่ตดั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพือใหผู้ป่้วยปลอดภยั 

วตัถุประสงค์ : เพือศึกษาการใหก้ารพยาบาลผูป่้วยผา่ตดัมะเร็งส่วนหวัของตบัอ่อน 

 ผลการศึกษา : กรณีศึกษา ผูป่้วยชายไทย อาย ุ75 ปี  มาโรงพยาบาลดว้ยอาการปวดจุกทอ้งใตลิ้นปี อ่อนเพลีย ตวัตา
เหลือง  อุจจาระสีเหลือง เบืออาหาร นาํหนกัลด แพทยว์ินิจฉยั CA head of pancreas ทาํผา่ตดัมะเร็งส่วนหวัของ 
ตบัอ่อน (Whipple operation) ไดใ้ห้การพยาบาลในระยะก่อนผ่าตดั ขณะผ่าตดั และหลงัผ่าตดั ผลลพัธ์ผูป่้วย
ปลอดภยั ไม่มีภาวะแทรกซอ้นจากการผา่ตดั   
สรุป : ดงันนัพยาบาลห้องผา่ตดัตอ้งอาศยัทกัษะความรู้ความชาํนาญอยา่งสูงในการปฏิบติัการ มีการประเมินความ
พร้อมของผูป่้วยก่อนผา่ตดั การเตรียมอุปกรณ์ในการผ่าตดั เพืออาํนวยให้ทีมผ่าตดัสามารถทาํงานไดส้ะดวก และ
แกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที  และมีการป้องกนัภาวะแทรกซ้อนทีอาจเกิดขึนไดห้ลงัผา่ตดั เพือให้ผูป่้วยผา่ตดัปลอดภยั  
โดยการใช้กระบวนการพยาบาลในการวางแผนให้การพยาบาลผูป่้วยร่วมกบัทีมสุขภาพ  ทงัในระยะก่อนผ่าตดั 
ขณะผา่ตดัและหลงัผา่ตดั  
คําสําคัญ : การผา่ตดัมะเร็งส่วนหวัของตบัอ่อน  การพยาบาลผูป่้วยผา่ตดั 

 

 

บทนํา                         

การผ่าตดัมะเร็งส่วนหัวของตบัอ่อน (Whipple operation)  เป็นการผ่าตดัส่วนหัวของตบัอ่อน ลาํไส้เล็ก
ส่วนตน้ (Duodenum) ถุงนาํดี ท่อนาํดี และกระเพาะอาหารบางส่วนออก จากนนัศลัยแพทยจ์ะทาํการเยบ็ต่อลาํไส้
เขา้กบัอวยัวะส่วนทีเหลืออยู่  คือ  ตบัอ่อน กระเพาะอาหาร ท่อนาํดี  เพือสร้างระบบทางเดินทางใหม่ทีสามารถ
ทาํงานไดต้ามปกติ  ซึงเป็นการผ่าตดัทางศลัยกรรมทวัไปทียุ่งยากซับซ้อน และใช้ระยะเวลาในการทาํผ่าตดันาน 
โดยผูป่้วยทีเป็นมะเร็งตบัอ่อนเมือเริมเป็นมกัไม่มีอาการ แต่อาการมกัเกิดหลงัโรคลุกลามแล้ว  ผูป่้วยมกัมาพบ
แพทยด์ว้ยอาการตาเหลือง ตวัเหลือง  ปัสสาวะเขม้  อุจจาระซีด  คนัตามตวั  อาการรุนแรงขึนเรือยๆ ส่วนใหญ่ปวด
ทอ้งตือๆ บริเวณลินปีร้าวทะลุไปกลางหลงั เบืออาหาร ผอมลง ทอ้งเสียถ่ายเหลว บางครังมีอาการอกัเสบของเส้น
เลือดดาํใตผ้ิวหนงับ่อยครัง (Thrombophlebitis  migrans) โดยไม่ทราบสาเหตุ หลงัจากแพทยซ์กัประวติั  อาการ 
และการตรวจร่างกายแลว้  จะทาํการตรวจเพิมเติมโดยการทาํอลัตราซาวด์  หรือเอ๊กซเรยค์อมพิวเตอร์(CT Scan) 

เพือดูพยาธิสภาพของตบัอ่อน และตบัเพราะมะเร็งตบัอ่อนกระจายไปตบัไดสู้ง และอาจมีการตรวจเลือดเพือตรวจ
สารที  เรียกวา่ ซี อี เอ (CEA) หรือ ซี เอ 19-9 (CA 19-9) หากอลัตราซาวด ์ หรือเอ๊กซเรยค์อมพิวเตอร์ พบมีกอ้นเนือ
ของตบัอ่อน แพทยม์กัทาํการผา่ตดัเพือเอากอ้นเนือออก เพือการรักษา และเพือนาํกอ้นเนือไปตรวจพิสูจน์ทางพยาธิ
วทิยา  นอกจากนีจะมีการตรวจเลือดเพิมเติม  ตรวจปัสสาวะ และภาพเอกซเรยป์อด  เพือดูสภาพร่างกายผูป่้วย และ
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ดูวา่มีโรคแพร่กระจายไปปอดและตบัหรือไม่  ซึงระยะของโรคมะเร็งตบัอ่อนมี 4 ระยะดงันี  ระยะที 1 : กอ้นมะเร็ง
ลุกลาม จาํกดัอยูเ่ฉพาะในตบัอ่อน  ระยะที 2 : กอ้นมะเร็งลุกลามออกนอกตบัอ่อน แต่ยงัไม่ลุกลามเขา้เส้นประสาท 
และ/หรือหลอดเลือด ในช่องทอ้ง และ/หรือ ลุกลามเขา้ต่อมนาํเหลืองรอบๆตบัอ่อนแลว้  ระยะที 3 : โรคมะเร็ง
ลุกลามเขา้สู่เส้นประสาท  และ/หรือหลอดเลือดในช่องทอ้ง และระยะที 4 : โรคมะเร็งแพร่กระจายเขา้กระแสเลือด 

(โลหิต) ไปยงัอวยัวะต่างๆทวัร่างกายทีพบบ่อย คือ ตบั ปอด และกระดูก  ดงันนั  การรักษามีหลายวิธีขึนอยูก่บัระยะ
ของมะเร็ง 1,2    
  ในการรักษามะเร็งตบัอ่อน โดยการผา่ตดั มี 2 วธีิ คือ 1) การผา่ตดัแบบหวงัผลหายขาด (Curative resection) 

เป็นการเอากอ้นเนือออกไดห้มด ไดแ้ก่ Whipple operation, Extra hepatic bile duct resection with cholecystectomy 

with lymphadenectomy และการทาํการต่อ  Roux-en-Y hepaticojejunostomy หลงัการผา่ตดั พบวา่อตัราการมีชีวิต
อยูไ่ดใ้น 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 20  และวิธีที 2) การผ่าตดัเพือประคองอาการ และบรรเทาอาการปวด (Palliative 

resection) ซึงมี 2 แบบ คือ แบบแรกจะเป็นการเปลียนทางระบายนําดีให้ออกทางลาํไส้เล็กแทน (Palliative 

billiative-enteric bypass)  ซึงการผา่ตดันีอาจตอ้งใชเ้วลาเป็นสัปดาห์ในการฟืนตวั  ขอ้ดี คือ ในขณะผา่ตดั สามารถ
ตดัเส้นประสาททีมาทีตบัอ่อน  ทาํให้ลดอาการปวดลงได้ ส่วนแบบทีสองเป็นการใส่ท่อเทียมผ่านการส่องกลอ้ง 
บริเวณทีท่อนาํดีรวมมาเปิดตรงลาํไส้เล็กส่วนตน้  แต่มีบางครังนานไปทาํให้ท่อนาํดีตนัได ้ซึงตอ้งไดรั้บการเปลียน
ใส่ท่อเทียมใหม่  ในปัจจุบนัการใส่ท่อเทียมไดรั้บความนิยมมากเพือทดแทนการผา่ตดัเปลียนทางระบายนาํดี  จาก
การศึกษาพบวา่  การผา่ตดัรักษาโดยการผา่ตดันนั ถา้ไม่มีหลกัฐานแสดงวา่มะเร็งไดก้ระจายออกมานอกตวัตบัอ่อน 
(พบไดน้อ้ยมาก  ยกเวน้มะเร็งทีรูเปิดรวมของท่อทางเดินนาํดีทีบริเวณลาํไส้เล็กส่วนตน้ (Ampulla) ควรทาํ Radical 

excision เช่น ถา้เป็นทีหวัตบัอ่อนก็ทาํ Pancreatico - duodenectomy หรือ Whipple  operation  ถา้เป็นทีตวัหรือหางก็
ตดัตบัอ่อนออกเกือบทงัหมด  แต่ถา้มีการกระจายออกนอกตวัตบัอ่อนแลว้ก็ควรทาํ Bypass เพือแกปั้ญหา Jaundice 

และ Duodenum อุดตนั เช่น ต่อถุงนาํดีกบัลาํไส้ (Cholecysto - jejunostomy)  และทาํ Gastro-enterostomy เป็นตน้  
สําหรับมะเร็งที Ampulla นนั  ถา้ผูป่้วยไม่แข็งแรงพอทีจะทนการทาํผา่ตดัใหญ่ก็อาจทาํ Local excision โดยผา่เขา้
ทางรอยเปิดที Duodenum การใชรั้งสีรักษาหรือยา Chemotherapy ระงบัอาการปวดไดใ้นบางรายแต่ไม่ช่วยให้ผูป่้วย
มีชีวติยนืยาวขึน  1,2,3,4     
 ปัจจุบนัโรงพยาบาลกาํแพงเพชร ไดมี้การผ่าตดัมะเร็งส่วนหัวของตบัอ่อน โดยสถิติผ่าตดัปี พ.ศ. 2556 - 2558  
มีจาํนวน 13 ราย 5,6,7   การพยาบาลผูป่้วยในห้องผ่าตดัมีวตัถุประสงคที์สําคญั คือ ผูป่้วยไดรั้บการผ่าตดัอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ปลอดภยั  ได้มาตรฐาน และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตดั ซึงพยาบาลห้องผ่าตดัเป็นผูอ้ยู่
ใกล้ชิดกับผูป่้วยมากทีสุดในช่วงภาวะวิกฤตดังกล่าว  จะต้องมีความรู้ความสามารถ และความชํานาญด้าน           
การพยาบาล รวมทงัมีความรู้ความเขา้ใจขนัตอนในการผา่ตดั ซึงตอ้งอาศยัทกัษะความรู้ความชาํนาญอยา่งสูงในการ
ปฏิบติัการพยาบาลผา่ตดั มีการประเมินความพร้อมของผูป่้วยก่อนผา่ตดั การเตรียมอุปกรณ์ในการผา่ตดั เพืออาํนวย
ความสะดวกให้ทีมผา่ตดัสามารถทาํงานไดอ้ยา่งราบรืน รวดเร็วและสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆไดท้นัท่วงที และมี
การป้องกนัภาวะแทรกซ้อนต่างๆทีอาจเกิดขึนไดห้ลงัผา่ตดั  เพือให้ผูป่้วยผ่าตดัปลอดภยั โดยการนาํกระบวนการ
พยาบาล (Nursing process)  มาประยกุตใ์ชร่้วมกบัการปฏิบติับนพืนฐานของทฤษฎีหรือหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใช้
ในการดูแลผูป่้วย ทงัก่อนผ่าตดั ขณะผ่าตดั และหลงัผ่าตดัไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตม้าตรฐานการพยาบาลผ่าตดั 
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โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นหลกัใหบ้ริการแบบองคร์วม  ซึงจะทาํใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลทีคลอบคลุม
ทงัร่างกาย  จิตวญิญาณ  และจิตสังคม 8,9,10       
 

กรณศึีกษา 
 ผูป่้วยชายไทย  อายุ 75 ปี  มาโรงพยาบาลดว้ยอาการ 1 เดือนปวดจุกทอ้งใตลิ้นปี อ่อนเพลีย ตวัตาเหลือง 

อุจจาระสีเหลือง  ปัสสาวะสีเหลือง  เบืออาหาร  นําหนักลด  รักษาทีโรงพยาบาลชุมชน  แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น 
Obstructive jaundice  จึงส่งตวัมารักษาต่อทีโรงพยาบาลกาํแพงเพชร ไดรั้บการทาํ CT of upper abdomen พบ Distal 

CBD obstruction และวินิจฉยั Primary pancreatic head  CA ไดท้าํการรักษาส่องกลอ้งตรวจ และฉีดสีเอกซเรย ์     
ท่อนาํดีและท่อตบัอ่อน และต่อมาไดท้าํผ่าตดัมะเร็งส่วนหัวของตบัอ่อน (Whipple operation) ไดใ้ห้การพยาบาล
ก่อนผา่ตดั  ขณะผ่าตดั และหลงัผ่าตดั ทงัดา้นร่างกายและจิตใจ ผลลพัธ์ผูป่้วยปลอดภยั ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจาก
การผา่ตดั  รวมระยะเวลาในการรักษาตวัในโรงพยาบาล 19 วนั  

                                    

ปัญหาและข้อวนิิจฉัยทางการพยาบาล  

ระยะก่อนผ่าตัด 

ปัญหา : ผูป่้วยจะมีความวติกกงัวลและกลวัเกียวกบัการผา่ตดั                                                             
ข้อมูลสนับสนุน : ผูป่้วยมีสีหนา้วิตกกงัวล  บอกกลวัการผา่ตดั จากประวติัไม่เคยไดรั้บการผ่าตดัมาก่อน  

บ่นนอนไม่หลบั   

วัตถุประสงค์การพยาบาล : ลดความวิตกกงัวลและความกลวัเกียวกบัการผา่ตดั และมีความรู้ความเขา้ใจ
สามารถปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งทุกระยะการผา่ตดั มีความพร้อมทงัร่างกายและจิตใจก่อนผา่ตดั  

เกณฑ์การประเมินผล : ผูป่้วยคลายความวติกกงัวล ใหค้วามร่วมมือเกียวกบัการผา่ตดั         
กจิกรรมการพยาบาล :   

การเตรียมด้านจิตใจ              
 1. ติดตามเยยีมผูป่้วยก่อนผา่ตดั 1วนั ทกัทายผูป่้วยโดยการเรียกชือ แนะนาํตนเองและสถานทีปฏิบติังาน    
 2. ชีแจงวตัถุประสงคก์ารเยยีมผูป่้วยก่อนผา่ตดั เพือลดความวิตกกงัวล และให้คาํแนะนาํการปฏิบติัตวัก่อน
ผา่ตดั                                                                                                                                                                                  
 3. อธิบายถึงขนัตอนการผา่ตดั โดยผูป่้วยจะไดรั้บการดูแลจากแพทย ์และพยาบาลอยา่งใกลชิ้ด 

 4.ใหค้าํแนะนาํขอ้มูลเกียวกบัสถานที บรรยากาศสิงแวดลอ้มในห้องผา่ตดั และสภาพผูป่้วยหลงัผา่ตดั เช่น 
อาการปวดแผลหลงัผา่ตดั สายท่อระบายต่างๆ ออกจากช่องทอ้งเพือระบายเลือด และนาํเหลืองต่างๆ ออกจากแผล  
การใส่สายสวนคาทางจมูก  เพือระบายนําย่อยต่างๆ จากกระเพาะอาหาร การงดนําและอาการหลังการผ่าตดั         
การไดรั้บสารนาํทางหลอดเลือดดาํจนกวา่แพทยจ์ะใหรั้บประทานอาหารได ้   
 5. สังเกตการแสดง ท่าทาง คาํพดู อารมณ์ของผูป่้วย ตลอดจนความผดิปกติทางดา้นร่างกาย  
 6. เปิดโอกาสให้ผูป่้วยสอบถามขอ้สงสัยและไดร้ะบายความรู้สึก โดยตอบขอ้ซักถามของผูป่้วยดว้ยท่าที
นุ่มนวล ใช้ภาษาทีเขา้ใจง่าย อยู่ในขอบเขตหน้าทีทีสามารถตอบได ้และตงัใจฟังการระบายความรู้สึกของผูป่้วย
อยา่งเตม็ใจ และเห็นใจ 
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การเตรียมด้านร่างกาย             
1. พยาบาลประจาํหอผูป่้วยจะมาแจง้ใหผู้ป่้วยงดนาํและอาหารหลงัเทียงคืน       

2. การดูแลความสะอาดร่างกาย อาบนาํ สระผมสวมใส่เสือผา้ทีสะอาดก่อนไปหอ้งผา่ตดั     

3. การถอดฟันปลอม และเครืองประดบัต่างๆ         

 4. การเซ็นตย์นิยอมผา่ตดั    
การประเมินผล :             

ผูป่้วยคลายความกงัวล สีหนา้แจ่มใส ใหค้วามร่วมมือ เขา้ใจเหตุผลของการผา่ตดั  
 

ระยะขณะผ่าตัด                    

ปัญหาท ี1 : เสียงต่อภาวะ Hypovolumic shock จากการเสียเลือดขณะผา่ตดั                                   
ข้อมูลสนับสนุน : เป็นการผา่ตดัใหญ่มี Trauma ต่อเนือเยอืและอวยัวะทีสาํคญัหลายระบบ   
วตัถุประสงค์การพยาบาล : เพือใหผู้ป่้วยปลอดภยัจากภาวะ Hypovolumic shock จากการเสียเลือด                       
เกณฑ์การประเมินผล : การผา่ตดัมีการสูญเสียเลือดไดใ้นภาวะทีสัญญาณชีพไม่เปลียนแปลง   
กจิกรรมการพยาบาล :            

1. ศึกษาขนัตอนการผา่ตดั และจดัเตรียมเครืองมืออุปกรณ์ใหพ้ร้อมใชง้าน รวมถึงเลือกใชเ้ครืองมือได้
เหมาะสมกบัขนัตอนการผา่ตดั เพือใหก้ารผา่ตดัเป็นไปอยา่งราบรืน        

 2. ประสานงานกบัวสิัญญี ในการประเมินสัญญาณชีพ และเฝ้าระวงัการเปลียนแปลงทุก 5 นาที         
 3. จดัเตรียมทีมเสริม เมือเกิดภาวะแทรกซอ้นจากการผา่ตดั การสูญเสียเลือดขณะผา่ตดั  เฝ้าระวงัและ
ประเมินภาวะการณ์ตลอดเวลาเพือคอยใหค้วามช่วยเหลือหรือตดัสินใจใชเ้ครืองมือหรืออุปกรณ์เพือป้องกนัและ 

แกไ้ขภาวะวกิฤติ             

 4. พยาบาลช่วยแพทย ์สังเกตดูจุดเลือดออกใน Field ผา่ตดั ตลอดจนช่วยแพทยใ์นการ Stop bleeding    

5. บนัทึกความสมดุลของปริมาณนาํเขา้ออก รวมถึงการสูญเสียเลือด                  
การประเมินผล           

ผูป่้วยสูญเสียเลือดปริมาณ 650 ซีซี  ระหวา่งผา่ตดัเจาะ Hb 8.5% ไดใ้ห้ PRC 1 ยนิูต  Hb หลงัเลือดหมด
เท่ากบั 10.6% สัญญาณชีพไม่เปลียนแปลง ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นจากการผา่ตดั    

   

ปัญหาท ี2 : มีโอกาสเกิดภาวะ Hypothermia                  

ข้อมูลสนับสนุน :  เป็นการผา่ตดัใหญ่และอาจมีการเสียเลือดมากขณะผ่าตดัได ้ ซึงการเสียเลือดทาํให้
อุณหภูมิร่างกายลดตาํลงอยา่งรวดเร็ว อีกทงัการผา่ตดัใชเ้วลาผ่าตดันาน 6-8 ชวัโมง และห้องผ่าตดัเป็นห้องแอร์ 
อุณหภูมิในหอ้งผา่ตดัเยน็                   

วตัถุประสงค์การพยาบาล : เพือรักษาสภาวะอุณหภูมิร่างกายใหอ้ยูใ่นระดบัปกติ             

เเกณฑ์การประเมินผล : ผูป่้วยไม่มีภาวะ Hypothermia เช่น  ปลายมือปลายเทา้เขียว                    
กจิกรรมการพยาบาล :  
1. ควบคุมอุณหภูมิหอ้งให้อยูร่ะหวา่ง 23-25 องศาเซลเซียส       
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2. ดูแลคลุมผา้ใหผู้ป่้วยในระยะก่อนผา่ตดัและเปิดเฉพาะส่วนทีตอ้งทาํผา่ตดั   

3. ใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกายผูป่้วยโดยการห่มผา้หรือใช ้Warmer       

 4. ดูแลใหผ้า้ทีปูรองตวัผูป่้วยแหง้อยูเ่สมอ        

 5. ใชส้ารนาํอุ่นลา้งช่องทอ้ง เปลียนผา้ทีคลุมผูป่้วยซึงเปียกจากการใชส้ารนาํลา้งช่องทอ้ง   

 6. ประเมินสภาพผวิหนงัของผูป่้วยวา่มีภาวะ Hypothermia หรือไม่ เช่น ผวิหนงัเยน็ ปลายมือปลายเทา้เขียว
 การประเมินผล : ผูป่้วยไม่มีผวิหนงัเยน็ ไม่มีปลายมือปลายเทา้เขียว 

             ปัญหาท ี3 : มีโอกาสเกิดภาวะติดเชือจากการผา่ตดั                  

ข้อมูลสนับสนุน :  
-  เนืองจากผวิหนงัเป็นทีอยูข่องแบคทีเรียพวก Staphylococcus aureus species    

  - เนืองจากการผา่ตดัมีการสัมผสักบั mucosa ของ Stomach และอาจมีการปนเปือนของ Content 

ออกมาที field ผา่ตดัได ้                   
วตัถุประสงค์การพยาบาล : ป้องกนัการติดเชือแผลผา่ตดั                                                          
เกณฑ์การประเมินผล : ผูป่้วยไม่มีการติดเชือแผลผา่ตดั ในระยะหลงัผา่ตดั ไม่มีไขสู้ง       
กจิกรรมการพยาบาล :    

      1. ปฏิบติัตามมาตรฐานการพยาบาลผา่ตดัโดยใชห้ลกั Aseptic technique และ Sterile technique  
2. ประเมินสภาพผวิหนงัของผูป่้วยวา่มีสิงผดิปกติ เช่น ผนืแดง ตุ่มหนอง หรือบาดแผลหรือไม่              

3. ทาํความสะอาดผวิหนงัดว้ยนาํยาฆ่าเชือ ตามมาตรฐานการทาํความสะอาดผวิหนงัก่อนผา่ตดั   
4. การปูผา้ผา่ตดัปราศจากเชือใหถู้กตอ้ง โดยเปิดเฉพาะส่วนทีจะลงมีดผา่ตดัเท่านนั          

5. ดูแลใหผู้ป่้วยไดรั้บยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาของแพทย ์                                     
การประเมินผล : แผลผา่ตดัไม่อกัเสบ บวม แดง ผูป่้วยไม่มีไข ้
                

ปัญหาท ี4 : เสียงต่ออุบติัเหตุจากการเคลือนยา้ย  การใชเ้ครืองจีไฟฟ้า                           

ข้อมูลสนับสนุน :   
- ผูป่้วยไดรั้บยาสลบ ก่อนการเคลือนยา้ยจากเตียงผา่ตดั ฤทธิของยาสลบยงัไม่หมด                                                      

 - การติด Electric plate ของเครืองจีไฟฟ้าถา้ไม่แนบสนิททงัแผ่น จะทาํให้เกิดการไหมข้องผิวหนังบริเวณนันได้
 วตัถุประสงค์การพยาบาล :  

- ป้องกนัการอุบติัเหตุทีเกิดจากการตกตียงผา่ตดัของผูป่้วย     
- เพือป้องกนัการพองไหมข้องผวิหนงับริเวณทีติดแผน่สือนาํไฟฟ้า 
เกณฑ์การประเมินผล : ผูป่้วยไม่ตกเตียงผา่ตดั และบริเวณผวิหนงัทีติดแผน่สือนาํไฟฟ้าไม่พองไหม ้

 กจิกรรมการพยาบาล :  
1. ใช ้Safety belt รัดตวัผูป่้วยติดกบัเตียงผา่ตดั        
2. ประเมินสภาพผวิหนงับริเวณทีจะติดแผน่สือนาํไฟฟ้า และวางแผน่สือนาํไฟฟ้าอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มี

หลกัในการวางแผน่สือ  คือ วางในส่วนทีมีกลา้มเนือ วางในส่วนทีไม่มีขนหรือขนนอ้ยทีสุด วางในส่วนทีแห้ง 
ป้องกนัการเปียกนาํจากการทาํผา่ตดัได ้ วางใหใ้กลบ้ริเวณทีทาํผา่ตดัทีสุด  แลไม่วางบนปุ่มกระดูกต่างๆ 
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3. การติดแผน่สือนาํไฟฟ้าใหแ้นบสนิทกบัผวิหนงัของผูป่้วย  
4. ระมดัระวงัไม่ใหผ้ิวหนงัผูป่้วยสัมผสักบัโลหะ เช่น เตียง     
5. ตรวจสอบการการพองไหมบ้ริเวณผวิหนงัส่วนทีวางแผน่สือ และลงบนัทึกลกัษณะผวิหนงั 
6. ขณะเคลือนยา้ยผูป่้วยลงจากตียงผา่ตดัไปยงัเปลนอนใชแ้ผน่ Pad slide ช่วยเคลือนยา้ย และเคลือนยา้ย

ดว้ยความนุ่มนวล  
7. ระมดัระวงัสารระบายต่างๆทีติดมากบัตวัผูป่้วยไม่ใหเ้ลือนหลุด และอยูใ่นสภาพทีเหมาะสม  
การประเมินผลการพยาบาล  :          
- ไม่มีอุบติัเหตุการตกเตียง ผูป่้วยปลอดภยัจากการเคลือนยา้ย  
- ผวิหนงัผูป่้วยไม่พองไหมจ้ากการใชเ้ครืองจีไฟฟ้า 
 

การพยาบาลผู้ป่วยระยะหลงัผ่าตัด                   
ปัญหา : ผูป่้วยไม่สุขสบายเนืองจากปวดแผลผา่ตดั               
ข้อมูลสนับสนุน : เนือเยือของร่างกายถูกทาํลายหรือไดรั้บความชอกชาํจากการผ่าตดัและระยะความ

เจบ็ปวดจะสูงสุดในระยะหลงัผา่ตดั 30 ชวัโมงแรก         
วตัถุประสงค์การพยาบาล เพือบรรเทาอาการปวดแผล                       
กจิกรรมการพยาบาล :            
1. อธิบายใหผู้ป่้วยทราบสาเหตุของความปวดแผลผา่ตดั และแผนการรักษาของแพทย ์                 
2. แนะนาํใหผู้ป่้วยหายใจเขา้-ออก ลึก ๆ ยาว ๆ เมือปวดแผลผา่ตดั        
3. จดัใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่า Semi-fowler’s position เพือลดความตึงตวัของกลา้มเนือ บรรเทาอาการปวดได ้   
4. ขจดัสิงทีอาจทาํให้เกิดอาการปวดแผลมากขึน แนะนาํใหผู้ป่้วยใชมื้อประคองแผลเวลาไอ เวลา

เคลือนไหว และระมดัระวงัสายระบาลต่างๆไม่ใหดึ้งรัง       
5. ใหย้าแกป้วดตามแผนการรักษาของแพทย ์และติดตามอาการปวดแผลหลงัไดรั้บยา    
การประเมินผลการพยาบาล : ผูป่้วยปวดแผลพอทน นอนพกัได ้   
    

บทสรุป                                                         

จากกรณีศึกษาผูป่้วยทีได้รับการผ่าตดัส่วนหัวของมะเร็งตบัอ่อน ซึงเป็นการผ่าตดัทางศลัยกรรมทวัไป          
ทียุ่งยากซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการผ่าตดันาน มีโอกาสเสียงต่อภาวะแทรกซ้อนสูงต่อทุกระบบของร่างกาย         
ในฐานะบทบาทของพยาบาลห้องผา่ตดัจึงตอ้งอาศยัทกัษะความรู้ความชาํนาญอยา่งสูงในการปฏิบติัการ  เช่น ใน
การประเมินสภาพความพร้อมของผูป่้วยก่อนผ่าตดั การเตรียมอุปกรณ์ในการผ่าตดัทีพร้อมและเหมาะสมเมือผา่น
เขา้อวยัวะทีสําคญัทีตอ้งระวงัเป็นพิเศษ เพืออาํนวยให้ทีมผ่าตดัสามารถทาํงานได้สะดวก และแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที และมีการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทีอาจเกิดขึนได้หลังผ่าตัด ผู ้ป่วยผ่าตัดปลอดภัย  โดยการใช้
กระบวนการพยาบาลในการวางแผนใหก้ารพยาบาลผูป่้วยร่วมกบัทีมสุขภาพ  ทงัในระยะก่อนผา่ตดั ขณะผา่ตดัและ
หลังผ่าตดั เพือให้ผูป่้วยผ่านพน้ระยะวิกฤต เจ็บป่วยทุกข์ทรมานจากโรค และสามารถกลับมาดูแลตนเองได้
ตามปกติ 
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การลดระยะเวลาการส่งผู้ป่วย STEMI ไปทาํการสวนหัวใจ 

ภายหลงัรักษาด้วยยาละลายลมิเลอืดไม่สําเร็จ 

Reduction Transferred  time of  STEMI patients to perform Primary  

Cutaneous Intervention  after failed thrombolytic therapy 
 

วงษจ์นัทร์  ชยัชลทรัพย,์ ป.พ.ส.*  
 

Abstract 
Introduction : Kamphaeng Phet hospital develops a capability to treat cardiovascular disease especially             

ST-elevated myocardial infarction (STEMI). We found twenty-four percentage of STEMI patients need to 

performthe primary cutaneous intervention (PCI) after failed thrombolytic therapy but delayed transferred time 

was the problem. 

Objective : To develop the transferred system and study the outcome of reduction in transferred time of STEMI 

patients to perform PCI after failed thrombolytic therapy.  

Material and Methods : This a research and development conducted in 10 registered nurses who have 

experience at least five years and 102 STEMI patients who failed thrombolytic therapy that were classified into 

two groups (before-after intervention). The research tools were group discussion guideline, evaluation form of 

transferred system by lean concept and the patient’s medical record. The methodology was categorized into 

3phases – 1) situation analysis 2) development of transferred system by lean concept and 3) outcome analysis.  

Data were analyzed using content analysis, percentage, mean and standard deviation. The Wilcoxon Rank Sum 

test and Sign Rank test were used to compare the results between two groups. 

Results : The transferred system composed of the transferred system preparation byusing a) SBAR 

communication through social networks, b) 3 parallel job assignments and c) transferred time guarantee.  During 

transfer, emphasize the nurse to use guideline for STEMI patients care.  And post- transferred evaluation. The 

outcome of reduction transferred time effectiveness evaluated by registered nursed showed high level, high 

satisfaction and reduced the transferred time.  This transferred systemwas reduced from 112 minutes to 53 

minutes with statistically significant (p = 0.013). The mortality, heart failure occurrence and recurrence of 

coronary stenosis rate was reduced from 13.7, 27.5 and 11.8 percent to 9.8, 21.6 and 5.9 percent respectively, but 

non-statistically significant.  

Conclusion : The development of transferred system by lean concept showed effectiveness of reduction in 

transferred time with high level satisfaction of patients and medical care providers. 

Keywords : primary cutaneous intervention,failed thrombolytic therapy, lean  

 

* พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ   กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 

บทนํา  : โรงพยาบาลกาํแพงเพชรพฒันาศกัยภาพในการรักษาผูป่้วยทางโรคหลอดเลือดและหวัใจ ร้อยละ 24 ของ
ผูป่้วย STEMI ทีรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือดไม่สาํเร็จตอ้งส่งไปสวนหวัใจ แต่พบวา่มีความล่าชา้ในการส่งต่อผูป่้วย
กลุ่มนี  
วตัถุประสงค์ : พฒันาและศึกษาผลลพัธ์ของการลดระยะเวลาการส่งผูป่้วย STEMI ไปทาํการสวนหวัใจ 

วิธีการวิจัย : เป็นการวิจยัและพฒันา  กลุ่มศึกษาแบ่งเป็น พยาบาลวิชาชีพทีมีประสบการณ์ 5 ปีขึนไป จาํนวน         
10 คน และผูป่้วย STEMI ทีรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือดไม่สําเร็จ แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและทดลอง กลุ่มละ 51 คน 
ดาํเนินการ 3 ระยะ คือ วิเคราะห์สถานการณ์ พฒันารูปแบบการส่งผูป่้วยตามแนวคิดลีน และประเมินผลลพัธ์ 
เครืองมือประกอบด้วย แนวทางการสนทนากลุ่ม แบบประเมินประสิทธิผลของการปฏิบติัการส่งต่อ และแบบ
บนัทึกข้อมูลผูป่้วยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนือหา ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มดว้ย Wilcoxon Rank Sum test และ Sign Rank test 

ผลการวิจัย : รูปแบบการส่งต่อทีพฒันาขึน ประกอบดว้ย การเตรียมการส่งต่อโดยใช ้SBAR ผา่นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ใช้การทาํงานคู่ขนานมอบหมายเป็น 3 งาน ประกนัเวลาในขนัตอนสําคญั ระหว่างส่งต่อดูแลตามแนว
ทางการดูแลผูป่้วย STEMI และติดตามประเมินผลหลงัการส่งต่อ พยาบาลมีความเห็นว่า ประสิทธิผลของการ
ปฏิบติัการส่งต่อตามแนวคิดลีนอยู่ในระดบัมากเกิดความพึงพอใจ ลดความสูญเปล่า และลดระยะเวลาได้ โดย
ระยะเวลาในการเตรียมการส่งต่อลดลงจาก 112 นาที เหลือ 53 นาที อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p = 0.013)  อตัรา  
การตาย  การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว  และการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบซาํลดลงจากร้อยละ 13.7,27.5 และ11.8  
เหลือร้อยละ 9.8,  21.6  และ 5.9 ตามลาํดบั  แต่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
สรุป : การส่งต่อผูป่้วยตามแนวคิดลีน สามารถลดระยะเวลา ลดความสูญเปล่า  และสร้างความพึงพอใจให้กบัผูป่้วย
และพยาบาลได ้

 

คําสําคัญ :  การสวนหวัใจภายหลงัรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือดไม่สาํเร็จ   แนวคิดการจดัการแบบลีน 
 

 

บทนํา 
ภาวะกลา้มเนือหัวใจตายเฉียบพลนัชนิด STEMI เป็นปัญหาสําคญั  และเป็นโรคทีมีอตัราการตายสูงใน

ประเทศไทย  การวินิจฉัยรักษาทีแน่นอน  และรวดเร็ว  จึงเป็นสิงสําคญัทีจะช่วยลดอตัราการตายของผูป่้วยได ้       
การดูแลรักษาทีดีทีสุด  คือ การทาํใหห้ลอดเลือดหวัใจทีตีบสามารถมีเลือดไหลเวียนไดใ้นเวลาทีเร็วทีสุด ซึงอาจให้
ยาละลายลิมเลือด หรือสวนหัวใจขยายหลอดเลือดดว้ยบอลลูน1 AHA Guideline 2013 แนะนาํวา่ ผูป่้วย STEMI 

ทีมาโรงพยาบาลภายใน 12 ชวัโมงนบัจากเริมมีอาการ หากไม่สามารถส่งผูป่้วยไปทาํสวนหวัใจไดภ้ายใน 120 นาที
นบัแต่ผูป่้วยไปถึงโรงพยาบาลแรกทีเขา้รับการรักษา แนะนาํใหเ้ลือกใชย้าในการละลายลิมเลือดหากไม่มีขอ้บ่งห้าม 
โดยเป้าหมายของการใหย้าละลายลิมเลือดควรไดรั้บภายใน 30 นาทีนบัแต่มาถึงโรงพยาบาล2  

การประเมินความสาํเร็จของการรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือด ปัจจุบนัใชก้ารติดตาม EKG 12 leads ภายหลงั
เริมให้ยาละลายลิมเลือด 90 นาที หาก EKG แสดง ST segment ลดตาํลงนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 แสดงวา่ยงัไม่สามารถ
เปิดหลอดเลือดหัวใจทีตีบให้เลือดกลบัมาไหลเวียนเป็นปกติได้ พบอุบติัการณ์การรักษาด้วยยาละลายลิมเลือด       
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ไม่สําเร็จ  พบเฉลียร้อยละ 30  ซึงเพิมความเสียงของการเสียชีวิตในระยะแรก (4-6 สัปดาห์) มากขึน และทาํให ้       
การทาํงานของหัวใจห้องล่างซ้ายผิดปกติอย่างมาก โดยพบอตัราการตายในระยะแรกประมาณร้อยละ 16-204  จึง
ควรพิจารณาส่งผูป่้วยต่อไปโรงพยาบาลทีทาํการสวนหัวใจได้โดยเร็วทีสุด3   แต่หลกัฐานปัจจุบนัยงัสรุปไม่ได ้     
ถึงเวลาทีเหมาะสมในการสวนหวัใจภายหลงัรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือด  จากการศึกษาการสวนหวัใจดว้ยบอลลูน
ภายใน 12 ชวัโมงหลงัเกิดอาการ ในผูป่้วย STEMI ภายหลงัรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือด  พบวา่  มีประโยชน์ในดา้น
การลดการเกิดหลอดเลือดหวัใจตีบซาํ ไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ อยา่งไรก็ตามระยะเวลาทีใชใ้นการส่งต่อผูป่้วย
ตอ้งเร็วทีสุดเท่าทีสามารถทาํได ้เพือจาํกดัการขยายวงกวา้งของพืนทีการตายของกลา้มเนือหวัใจใหน้อ้ยทีสุด2 

โรงพยาบาลกาํแพงเพชร มีศกัยภาพในการรักษาผูป่้วย STEMI ดว้ยการให้ยาละลายลิมเลือด โดยมีห้อง
ผูป่้วยหนกัอายุรกรรมเป็นหน่วยงานหลกัทีรองรับผูป่้วยในภาวะวิกฤต จากสถิติปี 2553-2555  พบมีผูป่้วย STEMI 

ทีเขา้รับการรักษาทีโรงพยาบาลกาํแพงเพชรเฉลียปีละ 110 ราย ไดรั้บการรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือดเฉลียร้อยละ 
71.7 ในจาํนวนนีมีผูป่้วยทีหลอดเลือดไม่เปิดหลงัใหก้ารรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือด 90 นาทีคิดเป็นร้อยละ 245  โดย
มีระบบการปรึกษาและส่งต่อขอ้มูลผูป่้วยทางโทรศพัท์และโทรสาร แต่ค่อนขา้งมีปัญหาเรืองระบบส่งต่อทีล่าช้า  
ใชเ้วลาในการเตรียมการส่งต่อเฉลีย 2 ชวัโมง 25 นาที  นบัแต่โรงพยาบาลแม่ข่ายรับดูแลผูป่้วยจนกระทงัรถฉุกเฉิน
เคลือนออกจากโรงพยาบาล ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผูป่้วยทาํใหมี้อาการทรุดลงและเสียชีวติได ้

แนวคิดการจดัการแบบลีนของวอแม็กและโจนส์  เป็นเครืองมือทีใชใ้นการบริหารจดัการกระบวนการ
ทาํงานเพือลดความสูญเปล่าทีเกิดขึนทงักระบวนการอยา่งต่อเนือง โดยการพิจารณาคุณค่าในการดาํเนินงานมุ่งเนน้
การลดความสูญเปล่า  ส่งผลให้เกิดผลลพัธ์ทีดีต่อผูป่้วยอย่างต่อเนืองและยงัยืน6  จากการทบทวนและสังเคราะห์
งานวิจยัทีเกียวขอ้งพบว่า การจดัการแบบลีนสามารถพฒันากระบวนการในการทาํงานให้ดีขึน7-10  จึงได้นาํมา
ประยุกต์ใชใ้นการลดระยะเวลาในกระบวนการส่งต่อผูป่้วย เพือให้ผูป่้วย STEMI ไดรั้บการรักษาทีเหมาะสมใน
เวลาทีรวดเร็วขึน  ซึงอาจช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทีส่งผลคุณภาพชีวิตของผูป่้วยและอตัราการเสียชีวิตใน
ระยะแรกได ้  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพือพฒันารูปปแบบการส่งผูป่้วย STEMI ไปทาํการสวนหัวใจภายหลงัรักษาด้วยยาละลายลิมเลือด       
ไม่สาํเร็จ 
 2. เพือศึกษาผลของการลดระยะเวลาการส่งผูป่้วย STEMI ไปทาํการสวนหัวใจต่อภายหลงัรักษาดว้ยยา
ละลายลิมเลือดไม่สาํเร็จ 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย  

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัระบบการจดัการแบบลีน  ของวอแม็ก และ
โจนส์ 6  นาํมาเป็นกรอบแนวคิดในการทาํความเขา้ใจกระบวนการทาํงาน  และสร้างรูปแบบการปฏิบติัการส่งต่อทีมี
ประสิทธิภาพ  โดยศึกษากิจกรรมทงัหมดในการปฏิบติัการส่งต่อตามลาํดบั ตงัแต่เริมตน้จนรถฉุกเฉินเคลือนออก
จากโรงพยาบาล ร่วมกนัวเิคราะห์วา่กิจกรรมใดทีทาํใหเ้กิดคุณค่า กิจกรรมใดทีไม่เกิดคุณค่าแต่จาํเป็น กิจกรรมใดที
ไม่เกิดคุณค่าและเป็นความสูญเปล่า วเิคราะห์ดาวน์ไทม ์(DOWNTIME)16  และคน้หาแนวทางเพือลดความสูญเปล่า 
สร้างการปฏิบติัการส่งต่อรูปแบบใหม่ โดยเพิมคุณค่าของแต่ละกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ในการลดระยะเวลา         
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รอคอย  ลดการทาํงานทีซาํซ้อน และลดภาระการทาํงานของพยาบาล  โดยผูว้ิจยักาํหนดกรอบแนวคิดเพือศึกษาผล
ของการลดระยะเวลาการส่งต่อผูป่้วย STEMI ไปทาํการสวนหวัใจภายหลงัรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือดไม่สําเร็จไว้
ดงันี 1) ความคิดเห็นของพยาบาลเกียวกบัประสิทธิผลของการปฏิบติัการส่งต่อตามแนวคิดลีน ได้แก่  การลด
ระยะเวลา  การลดความสูญเปล่า และความพึงพอใจ  2) ผลลพัธ์ต่อผูป่้วย ไดแ้ก่  ระยะเวลาการเตรียมการส่งต่อ  
การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคข์ณะส่งต่อ อตัราการตายภายใน 30 วนั การเกิดภาวะหวัใจลม้เหลว และการเกิด
หลอดเลือดหวัใจตีบซาํใน 6 เดือน 

 

วสัดุและวธีิการ 

การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัและพฒันา  เพือพฒันาและศึกษาผลของการลดระยะเวลาการส่งผูป่้วย STEMI 

ไปทําการสวนหัวใจภายหลังรักษาด้วยยาละลายลิมเลือดไม่สําเร็จตามแนวคิดลีน   ดําเนินการวิจัยตังแต่                   
เดือนกนัยายน 2554  ถึง สิงหาคม 2558    

ประชากรและกลุ่มศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงันี 

1) พยาบาลวชิาชีพประจาํหอ้งผูป่้วยหนกัอายรุกรรม และงานการพยาบาลผูป่้วยโรคหวัใจ คดัเลือกกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลแบบเฉพาะเจาะจงโดยเป็นพยาบาลทีมีประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีขึนไป จาํนวน 10 คน  

2) ผูป่้วยกลา้มเนือหวัใจตายเฉียบพลนัชนิด STEMI ทีเขา้รับการรักษาในช่วงเดือนกนัยายน 2554 ถึง
สิงหาคม 2558 และไดรั้บการรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือดไม่สําเร็จ ซึงแพทยป์ระเมินจากการตรวจคลืนไฟฟ้าหวัใจ
หลงัไดรั้บยาละลายลิมเลือด 90 นาที แลว้คลืนไฟฟ้าหวัใจส่วน ST ลดลงนอ้ยกวา่ร้อยละ 503  จาํเป็นตอ้งส่งต่อไป
โรงพยาบาลทีทาํการสวนหัวใจได้  กาํหนดขนาดตวัอย่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์17  โดยผูว้ิจยัวางแผนให้
ตวัอย่างสองกลุ่มมีขนาดตวัอย่างเท่ากนั เพือทดสอบอิทธิพลของการปฏิบติัการส่งต่อผูป่้วยตามรูปแบบปกติกบั
รูปแบบใหม่ทีพฒันาขึนตามแนวคิดลีน โดยค่าขนาดอิทธิพล = 0.5 กาํหนดความคลาดเคลือนชนิดที 1 เท่ากบั 0.05 
อาํนาจทดสอบ 0.80 เป็นการทดสอบทางเดียว ไดข้นาดตวัอยา่งกลุ่มละ 51 ราย รวม 102 ราย กลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมเป็นผูป่้วยทีส่งต่อไปทาํการสวนหวัใจ จาํนวน 51 ราย คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามลาํดบั
เขา้รับบริการโดยนับยอ้นหลงัจากผูที้มารับบริการในเดือนสิงหาคม 2556 คนสุดทา้ยยอ้นหลงัไปจนครบตาม
จาํนวน  ส่วนกลุ่มทดลองผูป่้วยทีส่งต่อไปทาํการสวนหวัใจจาํนวน 51 ราย คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามลาํดบัเขา้
รับบริการก่อนไปหลงัเริมตงัแต่ตน้เดือนกนัยายน 2556 จนครบตามจาํนวน  

ดําเนินการวจัิย เป็น 3 ระยะ ดงันี  
ระยะที 1 วเิคราะห์สถานการณ์การส่งผูป่้วย STEMI ไปทาํการสวนหวัใจภายหลงัรักษาดว้ยยาละลาย

ลิมเลือดไม่สําเร็จ โดยการประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่าย เพือรวบรวมข้อมูล และสอบถามขอ้มูลปัญหา
อุปสรรคในระบบส่งต่อ ศึกษารายงานผลการดาํเนินงานระบบช่องทางด่วนผูป่้วย STEMI ปี 2553-25555 เพือดู
ขนาดของปัญหา เก็บรวบรวมขอ้มูลของผูป่้วย STEMI กลุ่มควบคุม จาํนวน 51 ราย (กนัยายน 2554 - สิงหาคม 
2556) ไดแ้ก่  ระยะเวลาทีใชใ้นการเตรียมการส่งต่อ จากบนัทึกทางการพยาบาล และอตัราการตายใน 30 วนั การเกิด
ภาวะหวัใจลม้เหลว และการเกิดหลอดเลือดหวัใจตีบซาํใน 6 เดือน จากการประสานโรงพยาบาลแม่ข่าย ฐานขอ้มูล
โรงพยาบาล และการติดต่อผูป่้วยทางโทรศพัทต์ามแบบเก็บขอ้มูลทีผูว้ิจยัสร้างขึน นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
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ด้วยจาํนวน  ร้อยละ  ค่าเฉลีย  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สนทนากลุ่มพยาบาลวิชาชีพ จาํนวน 10 คน ตาม
แนวทางการสนทนากลุ่มทีผูว้จิยัสร้างขึน วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเนือหา และสรุปเป็นประเด็นหลกั 

ระยะที 2 พฒันารูปแบบการส่งต่อผูป่้วย STEMI ไปทาํการสวนหวัใจภายหลงัรักษาดว้ยยาละลายลิม
เลือดไม่สาํเร็จตามแนวคิดลีน  ดาํเนินการพฒันาเป็นวงจรต่อเนือง (กนัยายน 2556 ถึง สิงหาคม 2558) ดงันี  

การวางแผน : ระดมสมองรวบรวมขนัตอนกระบวนการส่งต่อผูป่้วยตามระบบทาํงานปกติ 
วิเคราะห์ความสูญเปล่าตามหลกั DOWNTIME กาํหนดแนวปฏิบติัการส่งต่อผูป่้วยรูปแบบใหม่ โดยปรับเปลียน
ขนัตอนการเตรียมการส่งต่อเป็นการทาํงานแบคู่ขนาน (Parallel) มอบหมายงาน ( job assignment) ดา้นการเตรียม
ผูป่้วย การเตรียมบุคลากร / เครืองมือในการส่งต่อ  และการเตรียมเอกสารต่างๆ สร้างแบบฟอร์มขอ้มูลทีจาํเป็นใน
การส่งต่อและใชก้ารสือสารแบบ SBAR เพือลดความซาํซ้อนในการส่งขอ้มูลไม่ครบถว้น การประกนัเวลาตงัแต่ 
แม่ข่ายรับผูป่้วยจนรถฉุกเฉินเคลือนออกจากโรงพยาบาลไม่เกิน 30 นาที พยาบาลส่งต่อมาถึงหน่วยงานภายในเวลา 
15 นาที  และพนกังานขบัรถมาถึงหน่วยงานภายในเวลา 20 นาที การจดัทาํกระเป๋ายาฉุกเฉิน (Kit box) ของ
หน่วยงานทีพร้อมสําหรับการส่งต่อ รวมถึงทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องเพือพฒันาแนวทางการดูแลผูป่้วย 
STEMI ขณะและหลงัการส่งต่อ   

การปฏิบติั : ปฏิบติัตามรูปแบบการส่งต่อผูป่้วยทีพฒันาขึน ในช่วงเดือนกนัยายน 2558 ถึง
สิงหาคม 2558 จาํนวน 51 ราย 

การสังเกต : ติดตามประเมินผลการลดระยะเวลาการส่งผูป่้วย STEMI ไปทาํการสวนหัวใจ
ภายหลงัรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือดไม่สําเร็จ โดยการเก็บระยะเวลาทีใชใ้นการเตรียมการส่งต่อ อตัราการตายใน  
30 วนั อตัราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคข์ณะส่งต่อ การเกิดภาวะหวัใจลม้เหลว และการเกิดหลอดเลือดหวัใจ
ตีบซําใน 6 เดือน  ตามแบบเก็บข้อมูลทีสร้างขึน รวมถึงติดตามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัตามรูปแบบ           
ทีพฒันาขึน 

การสะทอ้นผล : นาํเสนอความสาํเร็จจากการนาํรูปแบบการส่งต่อผูป่้วย STEMI ไปทาํการสวน
หัวใจภายหลงัรักษาด้วยยาละลายลิมเลือดไม่สําเร็จตามแนวคิดลีนไปใช้ และปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึนกรณีทีไม่
สามารถปฏิบติัไดต้ามแนวทางทีกาํหนดไวไ้ดใ้หก้บัพยาบาลผูป้ฏิบติัทราบเป็นระยะ สรุปปัญหาพบ เมือพยาบาลเวร
ส่งต่อออกปฏิบติัหน้าทีแลว้ จะตามพยาบาลไดค้่อนขา้งยาก และใช้เวลานาน จึงกาํหนดแนวทางให้ตามพยาบาล  
หอ้งผูป่้วยหนกัตามลาํดบัทีกาํหนดไว ้ไดแ้ก่  พยาบาลเวรหยุด การปรับเปลียนเวรพยาบาล และพยาบาลหวัหนา้ตึก 
ทงันีใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ทีของพยาบาลหวัหนา้เวร  

ระยะที 3 ประเมินผลภายหลงัการนาํรูปแบบการส่งต่อผูป่้วยตามแนวคิดลีนไปใช ้โดยการประเมิน
ความคิดเห็นของพยาบาลเกียวกับประสิทธิผลของการปฏิบติัการส่งต่อตามแนวคิดลีน ด้านการลดระยะเวลา          
การลดความสูญเปล่า และความพึงพอใจ ติดตามผลลพัธ์ของผูป่้วยกลุ่มทดลองดา้นการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ขณะส่งต่อนําเสนอเป็นจํานวน และร้อยละ  เปรียบเทียบข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาทีใช้ใน              
การเตรียมการส่งต่อ และอตัราการตายใน 30 วนั  การเกิดภาวะหวัใจลม้เหลว  และการเกิดหลอดเลือดหวัใจตีบซาํ
ใน 6 เดือน ดว้ย Wilcoxon Rank Sum test และ Sign Rank test  
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เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

1. แนวทางการสนทนากลุ่มกึงโครงสร้างทีผู ้วิจ ัยพัฒนาขึน   โดยประเด็นคําถามหลักดังนี                
แนวทางการส่งต่อผูป่้วยทีปฏิบติังานอยู่ในปัจจุบนั  มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อยา่งไร ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
เกียวกบัการส่งต่อผูป่้วยทีล่าช้า  ท่านมีแนวคิดอยา่งไรบา้งในการแกปั้ญหานี  และท่านตอ้งการการสนบัสนุนจาก
ผูบ้ริหารเรืองใดบา้ง   

2. แบบประเมินความคิดเห็นของพยาบาลเกียวกับประสิทธิผลของการปฏิบัติการส่งต่อตาม         
แนวคิดลีน ทีผูว้ิจยัสร้างขึน ประกอบดว้ย 2 ส่วน  ส่วนที 1 คือ อายุ เพศ และประสบการณ์การทาํงานของผูใ้ห้
ขอ้มูล ส่วนที 2 เป็นขอ้ความสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลเกียวกบัการปฏิบติัการส่งต่อรูปแบบใหม่  มีจาํนวน 
10 ขอ้ โดยกาํหนดขอบเขตตามตวัแปรย่อย  ดงันี การลดระยะเวลา จาํนวน 3 ขอ้ (1-3)  การลดความสูญเปล่า 
จาํนวน 4 ขอ้ (4-7) และความพึงพอใจ จาํนวน 3 ขอ้ (8-10) ระดบัคะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตงัแต่ 
เห็นดว้ยนอ้ยทีสุดเท่ากบั 1 คะแนน จนถึงเห็นดว้ยมากทีสุด เท่ากบั 5 คะแนน และแปลผลดงันี คะแนน 1.00-1.67 

หมายถึง การปฏิบติัการส่งต่อตามแนวคิดลีน มีประสิทธิผลนอ้ย คะแนน 1.68 -3.35  หมายถึง การปฏิบติัการส่งต่อ
ตามแนวคิดลีน  มีประสิทธิผลปานกลาง คะแนน 3.36-5.00 หมายถึง  การปฏิบัติการส่งต่อตามแนวคิดลีน                 
มีประสิทธิผลมาก  แบบประเมินตรวจสอบความตรงทางเนือหา โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  ผูช่้วย
หวัหนา้พยาบาลดา้นอายุรกรรม  พยาบาลหัวหนา้งานศูนยคุ์ณภาพ   และหวัหนา้งานการพยาบาลโรคหวัใจ เท่ากบั 
0.86  หาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาคได ้ 0.84 

3. แบบบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยทีผูว้ิจยัสร้างขึน ประกอบด้วย 2 ส่วน  ส่วนที 1 คือ ขอ้มูลทวัไปผูป่้วย 
ได้แก่  เพศ  อายุ ตาํแหน่งทีเกิดกล้ามเนือหัวใจตาย การมาโรงพยาบาล ระดบัความรุนแรง (Killip Class) และ
ระยะเวลาทีมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ส่วนที 2 คือ ขอ้มูลผลลพัธ์ ได้แก่ ระยะเวลาการเตรียมการส่งต่อ การเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงคข์ณะส่งต่อ อตัราการตาย การเกิดภาวะหวัใจลม้เหลว และการเกิดหลอดเลือดหวัใจตีบซาํ 
 

ผลการวจัิย   นาํเสนอตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี 

 1) ผลการพฒันาการส่งผู้ป่วย STEMI ไปทาํการสวนหัวใจภายหลงัรักษาด้วยยาละลายลมิเลอืดไม่สําเร็จ 
1.1) ผลการวเิคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วย  
ผลการประสานงานกบัโรงพยาบาลแม่ข่าย พบว่า ผูป่้วยไปถึงโรงพยาบาลล่าชา้ การส่งขอ้มูลประวติัการ

รักษาและอาการผูป่้วยต้องขอข้อมูลกลบัเป็นระยะ พยาบาลนําส่งทราบอาการของผูป่้วยก่อนส่งต่อไม่ชัดเจน
เพียงพอ พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ ไดแ้ก่ ท่อช่วยหายใจเขา้ปอดขา้งใดขา้งหนึง ยาทางหลอดเลือดดาํไม่ไดต้าม
จาํนวนทีพอเหมาะในระยะเวลาทีกาํหนด และผูป่้วยมีบางรายเกิดอาการทรุดลงขณะนาํส่ง ผลการทบทวนบนัทึก
ทางการพยาบาลของผูป่้วย STEMI กลุ่มควบคุมจาํนวน 51 ราย พบว่า ระยะเวลาในการเตรียมการส่งต่อตงัแต่
โรงพยาบาลแม่ข่ายตอบรับผูป่้วยจนถึงรถฉุกเฉินเคลือนออกจากโรงพยาบาลใชร้ะยะเวลาเฉลีย 112 นาที ผลการ
ทบทวนขอ้มูลจากฐานขอ้มูลโรงพยาบาลและการติดต่อผูป่้วยทางโทรศพัท์ พบอตัราการตาย การเกิดภาวะหัวใจ
ลม้เหลว และการเกิดหลอดเลือดหวัใจตีบซาํคิดเป็นร้อยละ 13.7, 27.5 และ 27.8 ตามลาํดบั สาระสําคญัทีไดจ้าก 
การสนทนากลุ่มสรุปไดด้งันี การส่งต่อขอ้มูลทางโทรสารไม่สะดวกตอ้งไปส่งทีห้องฉุกเฉิน บางครังโรงพยาบาล       
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แม่ข่ายตอ้งการขอ้มูลเพิมตอ้งเดินกลบัไปมาทาํให้เสียเวลามาก ไม่มีเครืองติดตามการเตน้ของหวัใจในรถฉุกเฉิน 
พยาบาลส่งต่อมาช้า   เมือมาถึงแล้วต้องมาดาํเนินการทางเอกสาร ไปลงทะเบียนทีห้องอุบติัเหตุฉุก เฉิน และ
ตรวจสอบกระเป๋ายาฉุกเฉิน หากกรณีพยาบาลเวรส่งต่อออกไปส่งผูป่้วยแลว้ จะตามพยาบาลไดย้าก เสียเวลาตาม
พยาบาลค่อนขา้งมาก การตามรถฉุกเฉินและพนกังานขบัรถ จะดาํเนินการอยา่งนอ้ย 2 ครัง คือ ลาํดบัแรกสอบถาม
ว่ามีรถฉุกเฉินและพนักงานขบัรถพร้อมออกส่งต่อผูป่้วยหรือไม่ และการประสานการเตรียมรถฉุกเฉิน จะตาม
พนกังานขบัรถอีกครังเมือผูป่้วยและพยาบาลพร้อมทีจะออกเดินทาง กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลมีขอ้เสนอวา่ ควรมีอุปกรณ์ที
ช่วยเพิมความปลอดภยัของผูป่้วยบนรถฉุกเฉิน ได้แก่ เครืองติดตามการเต้นของหัวใจ เครืองควบคุมการให้
สารละลายทางหลอดเลือดดาํ และควรมีแนวปฏิบติัการส่งต่อทีชดัเจน 

1.2) ผลการพฒันารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วย STEMI ตามแนวคิดลนี มี 3 ขนัตอนดงันี 

1.2.1) การเตรียมการส่งต่อ : ประเมินความสําเร็จหลงัการรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือด 90 นาที หาก
คลืนไฟฟ้าหวัใจส่วน ST ลดลงนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ใหร้ายงานแพทย ์ดาํเนินการประสานกบัโรงพยาบาลแม่ข่ายตาม
หลกั SBAR ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เมือโรงพยาบาลแม่ข่ายรับดูแลผูป่้วยใช้ระบบการทาํงานคู่ขนานโดย
มอบหมายงานใหท้าํงานไปพร้อมกนั 3 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นผูป่้วยปฏิบติัโดยพยาบาลเจา้ของไข ้ ดา้นการประสานการ
ส่งต่อโดยพยาบาลหัวหนา้เวร  ดา้นเอกสารและอืนๆ โดยพยาบาลในทีมและผูช่้วยเหลือคนไข ้โดยการปฏิบติัการ
เตรียมการส่งต่อก่อนและหลงัพฒันาตามแนวคิดลีน  แสดงในภาพ 1  

1.2.2) การดูแลผูป่้วยบนรถฉุกเฉิน :  ระหวา่งการส่งต่อใหก้ารดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ และแนวทาง
การดูแลผูป่้วย STEMI  ใชเ้ครืองติดตามการเตน้ของหัวใจ และเครืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดาํ 
กรณีใส่ท่อช่วยหายใจให้ตรวจสอบตาํแหน่งท่อช่วยหายใจโดยการฟังปอด 5 ตาํแหน่ง และบนัทึกตาํแหน่งที
เหมาะสมไว ้บนัทึกขอ้มูลและรายงานสถานการณ์ หากพบอาการเปลียนแปลงระหวา่งการส่งต่อให้ขอคาํปรึกษามา
ทีห้องผูป่้วยหนักอายุรกรรม หากเกิดสถานการณ์ทีไม่ปลอดภัยให้พยาบาลส่งต่อสามารถตัดสินใจแวะ
สถานพยาบาลทีใกลที้สุด 

1.2.3) หลงัการส่งต่อ : ส่งมอบประวติัการเจบ็ป่วย อาการแสดงทีเปลียนแปลง การดูแลรักษา การดูแล
ระหวา่งการส่งต่อ พร้อมส่งมอบเอกสารให้กบัพยาบาลของโรงพยาบาลแม่ข่าย ติดตามประเมินผลหลงัการส่งต่อ
ผูป่้วย โดยการโทรศพัทติ์ดตามผูป่้วย และประสานกบังานการพยาบาลโรคหวัใจ เพือติดตามการเสียชีวิต  การเกิด
ภาวะหวัใจลม้เหลว  และการเกิดหลอดเลือดหวัใจตีบซาํ 
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ภาพ 1   เปรียบเทียบแนวปฏิบติัการเตรียมการส่งต่อผูป่้วย STEMI ไปทาํการสวนหวัใจภายหลงัรักษาดว้ย 

                ยาละลายลิมเลือดไม่สาํเร็จก่อนและหลงัพฒันาตามแนวคิดลีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การปฏิบัติการเตรียมการส่งต่อผู้ป่วย STEMI ตามปกติ 

แนวปฏิบัติการเตรียมการส่งต่อผู้ป่วย STEMI ภายหลงัพัฒนาตามแนวคิดลนี แนวป
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 2) ผลการลดระยะเวลาการส่งผู้ป่วย STEMI ไปทําการสวนหัวใจต่อ พยาบาลวิชาชีพผูใ้ห้ขอ้มูลร้อยละ 90.0 
เป็นเพศหญิง อายุเฉลีย 34.7 ปี (SD=4.57) ประสบการณ์การทาํงานเฉลีย 12.3 ปี (SD=4.30) โดยพยาบาลเห็นว่า
ประสิทธิผลของการปฏิบติัการส่งต่อตามแนวคิดลีนในภาพรวมและรายดา้นทงั 3 ดา้นอยู่ในระดบัมาก ดา้นที
พยาบาลเห็นวา่มีประสิทธิผลมากทีสุดคือ ความพึงพอใจ รองลงมาคือ การลดความสูญเปล่า และการลดระยะเวลา 
ตามลาํดบั โดยดา้นการลดระยะเวลาพยาบาลเห็นวา่ผูป่้วย STEMI ไดรั้บการส่งต่อทีรวดเร็ว และทนัเวลามากทีสุด 
ส่วนดา้นการกาํจดัความสูญเปล่าคือมีเครืองมืออุปกรณ์เกียวกบัการปฏิบติัการส่งต่อทีสะดวก  มีประสิทธิภาพ และ
เกิดความปลอดภยัต่อผูป่้วยมากทีสุด และพยาบาลเกิดความพึงพอใจจากการไดรั้บคาํชมเชยจากผูใ้ชบ้ริการเกียวกบั
การส่งต่อผูป่้วยของหน่วยงานมากทีสุด (ตาราง 1) 
 

ตาราง 1  ความคิดเห็นของพยาบาลเกียวกบัประสิทธิผลของการปฏิบติัการส่งต่อตามแนวคิดการจดัการแบบลีน  
ความคดิเห็นเกยีวกบัประสิทธิผลของการปฏบิัตกิารส่งต่อ ค่าเฉลยี SD 

การลดระยะเวลา 4.1 0.69 

- ลดระยะเวลารอคอยของผูป่้วยและโรงพยาบาลแม่ข่ายทีรับส่งต่อได ้ 4.0 0.82 

- ผูป่้วยไดรั้บการตรวจรักษาทีเหมาะสมตามเวลานดัหมาย 3.8 0.67 

- ผูป่้วยไดรั้บการส่งต่อทีรวดเร็ว และทนัเวลา 4.4 0.53 

การลดความสูญเปล่า 4.5 0.83 

- มีขนัตอนการส่งต่อผูป่้วยทีชดัเจน และนาํมาปฏิบติัไดจ้ริง 4.5 0.71 

- ลดขนัตอนทีก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในการส่งต่อผูป่้วยได ้ 4.5 0.71 

- ลดภาระงาน และ/หรือความตึงเครียดของท่านขณะปฏิบติังานได ้ 4.2 1.05 

- มีนวตักรรม วสัดุอุปกรณ์เกียวกบัการปฏิบติัการส่งต่อทีสะดวก   
มีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภยัต่อผูป่้วย 

4.6 0.84 

ความพงึพอใจ 4.5 1.11 

- ท่านมีความพึงพอใจในการทาํงานทีเกียวขอ้งกบัการส่งต่อผูป่้วย  4.5 1.03 

- ท่านไดรั้บคาํชมเชยจากผูใ้ชบ้ริการเกียวกบัการส่งต่อผูป่้วย 4.6 1.03 

- ท่านไดรั้บคาํชมเชยจากโรงพยาบาลแม่ข่ายเกียวกบัการส่งต่อผูป่้วย 4.4 1.32 
 

ผลการศึกษาขอ้มูลผูป่้วย STEMI ทีส่งต่อไปทาํการสวนหัวใจภายหลงัรักษาด้วยยาละลายลิมเลือด       
ไม่สําเร็จ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลีย 65 ปี (SD=10.15) เกิดกลา้มเนือหัวใจขาดเลือดทีตาํแหน่งที       
ผนงัดา้นหน้า  และดา้นล่างพอๆ กนั มากกว่าครึงถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชน ระยะเวลาทีมีอาการเจ็บแน่น
หนา้อกประมาณ 3-4 ชวัโมง ระดบัความรุนแรงของโรคเมือแรกรับของกลุ่มควบคุมอยูที่ระดบั 1-2 ร้อยละ 56.9    
แต่กลุ่มทดลองระดบัความรุนแรงของโรคเมือแรกรับอยู่ทีระดบั 3-4 ร้อยละ 52.9  แต่ไม่แตกต่างกนัทงั 2 กลุ่ม 

ภายหลังนํารูปแบบการส่งต่อผูป่้วยตามการจดัการแบบลีนไปใช้ระยะเวลาในการเตรียมการส่งต่อลดลงจาก         
112 นาที  เหลือ 53 นาที อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 อตัราการตายลดลงจากร้อยละ 13.7 เหลือร้อยละ 9.8 
การเกิดภาวะหวัใจลม้เหลว ลดลงจากร้อยละ 27.5 เหลือร้อยละ 21.6 และการเกิดหลอดเลือดหวัใจตีบซาํลดลงจาก
ร้อยละ 11.8 เหลือร้อยละ 5.9 แต่ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (ตาราง 2) การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขณะส่งต่อ      
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พบผูป่้วยเสียชีวติขณะส่งต่อ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.96 ไม่พบรายงานการเกิดท่อช่วยหายใจเลือนหลุดหรือเขา้ปอด
ขา้งใดขา้งหนึง หรือการไม่ไดย้าทางหลอดเลือดดาํตามจาํนวนทีพอเหมาะและในระยะเวลาทีกาํหนด 

 

ตาราง 2  เปรียบเทียบผลของการลดระยะเวลาการส่งผูป่้วย STEMI ไปทาํการสวนหวัใจภายหลงัรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือด 

                ไม่สาํเร็จ 

ผลของการลดระยะเวลาการส่งผู้ป่วย 

การส่งต่อ 

ตามปกต ิ
 (n=51)  

การส่งต่อ 

ตามแนวคดิลนี 

(n=51) 

p-value 

 คน ร้อยละ คน ร้อยละ  

ระยะเวลาในการเตรียมการส่งต่อ:  

นาที (SD) 

 

112 

 

(91.2) 

 

53 

 

(20.1) 

0.013* 

การเสียชีวติ 7 13.7 5 9.8 0.539 
การเกิดภาวะหวัใจลม้เหลว  14 27.5 11 21.6 0.490 

การเกิดหลอดเลือดหวัใจตีบซาํ 6 11.8 3 5.9 0.295 

       * p < 0.05 
 

อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การส่งผูป่้วย STEMI ไปทาํการสวนหัวใจต่อภายหลงัรักษาด้วยยาละลาย       
ลิมเลือดไม่สาํเร็จก่อนการพฒันา  พบวา่  ผูป่้วยไปถึงโรงพยาบาลทีทาํสวนหวัใจล่าชา้ ใชร้ะยะเวลาเฉลีย 112 นาที 
เป็นผลมาจากการเกิดความสูญเปล่าในกระบวนการส่งต่อเป็นอย่างมาก ได้แก่ ความสูญเปล่าจากการรอคอย
พยาบาล  พนกังานขบัรถ  และรถฉุกเฉิน การสูญเปล่าจากการเคลือนยา้ยจากจุดหนึงไปอีกจุดหนึงโดยไม่จาํเป็น 
เช่น การเดินไปส่งขอ้มูลทางโทรสารทีหอ้งอุบติัเหตุฉุกเฉิน  การสูญเปล่าจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการส่งขอ้มูล
ทีจาํเป็นของผูป่้วยไม่ครบถว้น ตอ้งมีการเดินกลบัไปมาระหวา่งหอ้งผูป่้วยหนกัอายรุกรรม และหอ้งอุบติัเหตุฉุกเฉิน 
ตลอดจนเกิดความสูญเปล่าจากการทาํงานซําซ้อนในการประเมินผูป่้วยและการเตรียมข้อมูลระหว่างพยาบาล
เจา้ของไขแ้ละพยาบาลส่งต่อ ความสูญเปล่าทีเกิดขึนไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงความไม่พร้อมในการประสานส่งต่อใน
โรงพยาบาล  ความไม่พร้อมในการเตรียมขอ้มูลของผูป่้วยก่อนส่งต่อ  และความไม่พร้อมของเครืองมือและอุปกรณ์
ทีจาํเป็นในการดูแลผูป่้วยในรถฉุกเฉินขณะส่งต่อ ไดแ้ก่  เครืองติดตามการเตน้ของหวัใจ และเครืองควบคุมสารนาํ
ทางหลอดเลือดดาํ บางครังมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ ไดแ้ก่ ท่อช่วยหายใจเขา้ปอดขา้งใดขา้งหนึง ยาทางหลอด
เลือดดาํไม่ไดต้ามระยะเวลาทีกาํหนด ส่งผลใหผู้ป่้วยบางรายเกิดอาการทรุดลงขณะส่งต่อ 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ดงักล่าวผูว้ิจยัจึงพฒันารูปแบบการส่งต่อผูป่้วย STEMI ไปทาํการสวนหวัใจ
ต่อภายหลงัรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือดไม่สาํเร็จ ตามแนวคิดลีน เพือจดัการกระบวนการทีช่วยเพิมขีดความสามารถ
ในการส่งต่อ และกาํจดัความสูญเปล่าทีเกิดขึนตลอดทงักระบวนการอย่างต่อเนือง18  โดยการระดมสมองศึกษา
กิจกรรมทงัหมดในการปฏิบติัการส่งต่อ พิจารณาคุณค่าในแต่ละขนัตอน และสร้างรูปแบบการปฏิบติัการส่งต่อทีมี
ประสิทธิภาพ  รูปแบบภายหลงัการพฒันาทีเปลียนแปลงไปจากเดิมไดแ้ก่ ใชร้ะบบการสือสารแบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพือช่วยประสานส่งต่อระหวา่งโรงพยาบาลใชก้ารสือสารแบบ SBAR และสร้างแบบฟอร์มรวบรวมขอ้มูล 
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เพือลดความซาํซอ้นและความไม่ครบถว้นของขอ้มูลในการส่งต่อ  สร้างแนวปฏิบติัการส่งต่อและการประกนัเวลา
ในขนัตอนทีสําคญัเพือให้บุคลากรทีเกียวข้องตระหนักถึงความสําคญัของเวลา และจดัระบบการทาํงานแบบ
คู่ขนาน โดย มอบหมายงานครอบคลุม ทงั 3 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการเตรียมผูป่้วย ดา้นการเตรียมบุคลากร/เครืองมือใน
การส่งต่อ และดา้นการเตรียมเอกสารต่างๆ เพือให้ทุกคนช่วยกนัทาํงาน โดยมีเป้าหมายของการพฒันารูปแบบ คือ 
สามารถลดระยะเวลาในการเตรียมการส่งต่อไม่เกิน 30 นาที จะเห็นไดว้า่ การจดัการแบบลีน ทาํให้เกิดสภาพการ
ไหลอย่างต่อเนือง ราบรืน ต่อเนือง และสร้างคุณค่าให้แก่ระบบอยู่เสมอ ช่วยควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ไม่ให้
หยุดชะงกั  และมีประสิทธิภาพมากยิงขึน ดว้ยแรงงานทีนอ้ยลง ใชอุ้ปกรณ์น้อยลง เวลานอ้ยลง ในขณะเดียวกนัก็
สามารถนาํไปสู่การผลิต ในสิงทีตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการหรือผูใ้ชบ้ริการไดม้ากขึนดว้ย 6  

ผลลพัธ์ต่อผูป่้วยภายหลงัการนาํรูปแบบการส่งต่อตามแนวคิดลีนไปใช ้ พบวา่ ระยะเวลาในการเตรียมการ
ส่งต่อลดลงจาก 112 นาที เหลือ 53 นาที อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 (ตาราง 2) แสดงให้เห็นวา่ รูปแบบ
การส่งต่อตามแนวคิดลีน สามารถลดความสูญเปล่าในกระบวนการส่งต่อได ้โดยทาํให้เกิดความพร้อมทีครอบคลุม
ทงั 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมผูป่้วย ดา้นการเตรียมบุคลากร/เครืองมือในการส่งต่อ และดา้นการเตรียมเอกสารต่างๆ 
ส่งผลทาํให้กระบวนการส่งต่อผูป่้วยไปทาํการสวนหวัใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
จดัการแบบลีนในระบบบริการสุขภาพทีกล่าวว่า  การเขียนขนัตอนการปฏิบติังาน ทาํให้ความสูญเปล่าปรากฏ
เด่นชดั เป็นการตรวจการลืนไหลของงานทงักระบวนการ การวิเคราะห์คุณค่าของแต่ละกิจกรรม เพือออกแบบ
กระบวนการใหม่ โดยตดัเวลาทีไม่จาํเป็น ลดขนัตอน ขจดัการบริการทีไม่เพียงพอ เพือให้ผูป่้วยไดรั้บการดูแลรักษา
ทีทนัเวลาและรวดเร็วขึน19, 20  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาการพฒันาระบบการให้บริการผูป่้วยนอกโรงพยาบาล
คลองหลวงที  พบวา่  ภายหลงัการนาํกระบวนการจดัการแบบลีนมาใช้ช่วยลดระยะเวลาปฏิบติัการลดลงจากเดิม
ประมาณร้อยละ 257  เช่นเดียวกนักบัผลการศึกษาการนาํแนวคิดการจดัการแบบลีนมาประยุกตใ์ชก้บัระบบช่องทาง
ด่วนพิเศษในการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตนัระยะเฉียบพลนัว่า  ช่วยลดระยะเวลาในแต่ละ
ขนัตอนการรักษา ทาํใหผู้ป่้วยไดรั้บยาละลายลิมเลือดทนัเวลามากขึน8   จึงอาจกล่าวไดว้า่แนวคิดการจดัการแบบลีน
จึงเป็นกลยุทธ์ทีเหมาะสมสามารถนาํมาใชเ้พือขจดัความสูญเปล่า  กาํจดัส่วนทีไม่มีประสิทธิภาพ  และพฒันาการ
บริการผูป่้วยในหน่วยงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

อย่างไรก็ตามผลลพัธ์ของผูป่้วยด้านอตัราการตาย  การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และการเกิดหลอดเลือด
หัวใจตีบซํา  แมจ้ะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ แต่มีแนวโน้มทีลดลงอย่างมาก (ตาราง 2) 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาที  พบวา่ การสวนหวัใจภายหลงัรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือดไม่สําเร็จไม่สามารถเพิมอตัรา
การรอดชีวิตใน 30 วนัได ้13  หรือไม่สามารถลดอตัราตายในระยะแรกได้ 4   ทงันีเพราะอาจมีปัจจยัอืนๆทีส่งผลต่อ
อตัราตายมากกว่าการพฒันารูปแบบการส่งต่อ ไดแ้ก่  ตาํแหน่งทีเกิดกลา้มเนือหัวใจตาย และระยะเวลาทีมีอาการ
เจ็บแน่นหนา้อก ประสิทธิผลของการควบคุมปัจจยัเสียง  เช่น ความดนัโลหิตสูง ไขมนัในเลือดสูง เบาหวาน ทีมี
ประสิทธิภาพมากขึน การเขา้ถึงการรักษาทีมีประสิทธิภาพสูงในการดูแลโรคหวัใจ12  และการมาถึงโรงพยาบาลชา้ 
(พบร้อยละ 17 ใน STEMI  ซึงมีอตัราตาย ร้อยละ50.5)21  นอกจากนีประสิทธิผลของการพฒันาการรักษาพยาบาลที
เกียวขอ้งกบัอตัรากาํลงัไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการกระจายตวัของแพทยโ์รคหัวใจ และการขาดแคลนเครืองมือที
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ทนัสมยั  มีประสิทธิภาพสูงในโรงพยาบาลต่างจงัหวดั  เช่น เครืองเอกซ์เรยส์วนหวัใจเครืองมือผา่ตดัหวัใจ เป็นตน้12 
จึงยงัคงทาํใหอ้ตัราตายของผูป่้วยกลุ่มนียงัเป็นปัญหาทา้ทายทีสาํคญัของประเทศ  

ดงันนั จึงสรุปไดว้า่ การส่งต่อผูป่้วย STEMI ไปทาํการสวนหวัใจภายหลงัรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือด
ไม่สาํเร็จตามแนวคิดลีน  สามารถลดระยะเวลา  ลดความสูญเปล่าจากการทาํงานซาํซ้อน ลดระยะเวลารอคอย และ
สร้างความพึงพอใจให้กับผูป่้วยและพยาบาลผูใ้ห้บริการได้ ตลอดจนมีประโยชน์ในการลดอตัราการตายใน
ระยะแรก การเกิดภาวะหวัใจลม้เหลว และการเกิดหลอดเลือดหวัใจตีบซาํได ้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. รูปแบบการส่งผูป่้วย STEMI ไปทาํการสวนหัวใจต่อภายหลงัรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือดไม่สําเร็จที
พฒันาขึน ช่วยลดความสูญเปล่าจากกระบวนการทาํงาน ลดระยะเวลาการส่งต่อผูป่้วย ทาํให้ผูป่้วยไดรั้บการส่งต่อที
รวดเร็ว  และทนัเวลา  ส่งผลใหพ้ยาบาลผูใ้หบ้ริการเกิดความพึงพอใจจากการไดรั้บคาํชมเชยจากผูรั้บบริการ จึงควร
ส่งเสริมให้มีการนํารูปแบบดงักล่าวไปประยุกต์ใช้กบัผูป่้วยกลุ่มอืนๆ ทีต้องการความรวดเร็วในการส่งต่อไป
โรงพยาบาลทีมีศกัยภาพสูงกวา่  เช่น ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง และผูป่้วยบาดเจบ็ทีศีรษะ เป็นตน้  

2. ควรมีการพฒันารูปแบบส่งผูป่้วย STEMI ไปทาํการสวนหวัใจต่อภายหลงัรักษาดว้ยยาละลายลิมเลือด
ไม่สําเร็จเพิมเติมในอนาคต  เพือให้บรรลุถึงเวลาเป้าหมาย โดยการกระตุน้และสนบัสนุนให้หน่วยงานวิเคราะห์
กระบวนการให้บริการ เพือพิจารณาการคงไวห้รือตดักิจกรรมทีไม่จาํเป็นออกไป รวมถึงการเพิมแนวปฏิบติั และ
การจดัทาํนวตักรรมเพิมประสิทธิผลการทาํงาน  
 

กติติกรรมประกาศ 

ผูว้จิยัขอขอบคุณพยาบาลหอ้งผูป่้วยหนกัอายรุกรรม  พยาบาลงานการพยาบาลผูป่้วยโรคหวัใจ อายุรแพทย ์ 
พนกังานขบัรถ และผูบ้ริหารโรงพยาบาลทุกท่านทีมีส่วนร่วมให้การพฒันาคุณภาพงานประจาํนีให้มีประสิทธิภาพ 
และก่อให้เกิดความปลอดภยัแก่ผูป่้วย  ขอขอบพระ คุณคุณจิราพร  มณีพราย ทีให้ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการ
วจิยั และตรวจทานตน้ฉบบัมา ณ ทีนีดว้ย 
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ

  วารสารโรงพยาบาลกาํแพงเพชร จดัทาํขึน้เพือ่เผยแพรผลงานทางวชิาการ และเปนเวทเีสนอผลงานทางวชิาการ  

และงานวจิยั มคีวามยนิดรีบัเรือ่งทางวชิาการ และสารคดเีกีย่วกบัการแพทยและสาธารณสขุ ผูประสงคจะสงตนฉบบั

เพื่อตีพิมพในวารสารควรจะเตรียมตนฉบับตามคําแนะนําอยางจริงท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงพิมพ

ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับเตรียมบทความ เพื่อลงพิมพวารสารท่ีมีชื่อเสียงอื่นๆ ดวยประเภทของบทความ

การเตรียมและสงตนฉบับ

1. ประเภทบทความ

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

ดวยลาํดบัเนือ้เรือ่งดงัตอไปนี ้ชือ่เรือ่ง ชือ่ผูนพินธ บทคัดยอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ คาํสาํคญั บทนาํ วธิกีารศกึษา 

ผลการศึกษา วิจารณ ขอยุติ กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอางอิง ความยาวของเรื่องไมควรเกิน 10 หนาพิมพ

  บทความทบทวนวิชาการ (review article)

  เปนบทความท่ีทบทวนหรือรวบรวมความรูเรื่องใดเร่ืองหน่ีงจากวารสารหรือหนังสือตางๆ ทั้งในและ

ตางประเทศประกอบดวย บทนาํ วธิกีารสบืคนขอมลู เนือ้หาท่ีทบทวน บทวจิารณ และเอกสารอางองิ อาจมีความเหน็

ของผูรวบรวมเพิ่มเติมดวยก็ได  ความยาวของเรื่องไมควรเกิน 10 หนาพิมพ

  บทความพิเศษ (special article)

เปนบทความประเภทกึง่บทปฏทิศันกบับทความ ฟนวิชาท่ีไมสมบูรณพอทีจ่ะบรรจเุขาเปนบทความชนดิใดชนดิหนึง่ 

หรือเปนบทความแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวโยงกับเหตุการณปจจุบันที่อยูในความสนใจของมวลชนเปนพิเศษ

  บทปกิณกะ (miscellany)

  เปนบทความขนาดเล็กที่เนื้อหาอาจเขาขายหรือไมเขาขายบทความตางๆ ที่กลาวมาขางตน เชน บทปริทัศน 

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

  เปนเวทใีชตดิตอตอบโตระหวางนกัวชิาการผูอานกบัเจาของบทความทีต่พีมิพในวารสารในกรณผีูอานมขีอคดิ
เห็นแตกตาง ตองการชี้ใหเห็นความไมสมบูรณหรือขอผิดพลาดของรายงาน และบางคร้ังบรรณาธิการอาจวิพากษ

สนับสนุนหรือโตแยง

2. การเตรียมตนฉบับ

 2.1 ชื่อเรื่อง (tittle)

  ประกอบดวย
  2.1.1 ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด และส่ือเปาหมายหลักของการศึกษา ไมใชคํายอ ความยาวไมควรเกิน 

100 ตัวอักษร หรือ  20 คํา พรอมชองไฟ ถาชื่อยาวมากตัดเปนช่ือเรื่องรอง (subtitle) ชื่อเรื่องตองมีภาษาไทยและ

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

  2.1.2 ชื่อผูนิพนธใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไมใชคํายอ)

  2.1.3 หนวยงานหรือสถาบันที่ผูนิพนธทํางาน
  2.1.4 ชื่อและที่อยูของผูนิพนธ ที่ใชติดตอเกี่ยวกับตนฉบับและบทความท่ีตีพิมพแลว

  2.1.5 แหลงทุนสนับสนุนการศึกษา
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 2.2 บทคัดยอ (abstract)

  เปนเนือ้ความยอตามลาํดบัโครงสรางของบทความ ไดแก บทนาํ วสัดแุละวธิกีารศกึษาผลการศกึษาและวจิารณ

ไมเกิน 250 คํา หรือ 15 บรรทัด ใชภาษารัดกุมเปนประโยคสมบูรณมีความหมายในตัวเองไมตองหาความหมายตอ 

ตองเปนประโยคอดีต (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ไมควรมีคํายอ ตองเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  บทคัดยอภาษาไทยของบทความภาษาอังกฤษใหใส ชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธเปนภาษาไทยไวเหนือเนื้อความยอ

 2.3 คําสําคัญ หรือคําหลัก (key words)

  ใสไวทายบทคดัยอ เปนหัวขอเรือ่งสาํหรับทําดชันเีรือ่ง (subject index) ของปวารสาร (volume) และดชันเีรือ่ง
สําหรับ Index Medicus โดยใช Medical Subject Headings (MeSH) terms ของ U.S National Library of Medicine 

เปนแนวทางการใหคําสําคัญหรือคําหลัก

 2.4 บทนํา (introduction)
  เปนสวนของบทความที่บอกเหตุผล นําไปสูการศึกษา แตไมตองทบทวนวรรณกรรม มากมายที่ไมเกี่ยวกับ

จุดมุงหมายของการศึกษา เปนสวนที่อธิบายใหผูอานรูปญหา ลักษณะ และขนาด เปนการนําไปสูความจําเปนในการ

ศกึษาวิจยัใหไดผลเพ่ือแกปญหาหรือตอบคําถามท่ีตัง้ไว หากมีทฤษฎทีีจ่าํเปนตองใชในการศึกษา อาจวางพ้ืนฐานไวใน

สวนนี้ได และใหรวมวัตถุประสงคของการศึกษาเปนรอยแกวในสวนทายของบทนํา ไมใสผลการศึกษาและสรุป    

 2.5 วิธีดําเนินการวิจัย (Methods) 

  เขียนชี้แจงแยกเปน 2 หัวขอใหญ คือ วัสดุและวิธีการศึกษา

  หัวขอวัสดุใหบอกรายละเอียดของส่ิงนํามาศึกษา อาทิ ผูปวย คนปรกติ สัตว พืช ฯลฯ รวมถึงจํานวนและ

ลักษณะเฉพาะของตัวอยางที่ศึกษา เชน เพศ อายุ นํ้าหนัก ฯลฯ ตองบอกถึงการอนุญาตจากผูที่เขารับการศึกษา และ 

การยอมรับจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการศึกษาสิ่งมีชีวิต ตลอดจนอุปกรณตางๆ ที่ใชในการศึกษา

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

descriptive หรือ quasi-experiment การสุมตัวอยาง เชน การสุมตัวอยางแบบงาย แบบหลายข้ันตอน เปนตน วิธีหรือ

มาตรการท่ีใชศกึษา (interventions) เชน รปูแบบการศึกษา การรักษา ชนดิและขนาดของยาท่ีใช ถาเปนมาตรการท่ีรูจกั

ทั่วไปใหระบุในเอกสารอางอิงถาเปนวิธีใหม อธิบายใหผูอานเขาใจแลวนําไปใชตอได ใหระบุเครื่องมือ/อุปกรณ และ

หลักการที่ใชในการศึกษาเชิงคุณภาพ/ปริมาณใหชัดเจน และกระชับ เชน แบบสอบถาม การทดสอบความเชื่อถือ 
วิธีการเก็บขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช 

 2.6 ผลการวิจัย (results)

  แจงผลทีพ่บตามลาํดบัหวัขอของแผนการศกึษาอยางชดัเจน ดไูดงาย ถาผลไมซบัซอนไมมตีวัเลขมากบรรยาย

เปนรอยแกว แตถาตวัเลขมาก ตวัแปรมากควรใชตาราง หรอืแผนภมูโิดยไมตองอธบิายตวัเลขในตารางซํา้อีกในเนือ้เรือ่ง 
ยกเวนขอมูลสําคัญๆ อยางจํากัด แปลความหมายของผลที่คนพบหรือวิเคราะหและสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐาน

ที่วางไว

 2.7 อภิปรายผล (discussion)

  เริ่มดวยการวิจารณผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย หรือแตกตางไปจากผลงานท่ีมี
ผูรายงานไวกอนหรอืไม อยางไร เพราะเหตุใดจงึเปนเชนนัน้ วจิารณผลทีไ่มตรงตามท่ีคาดหวังอยางไมปดบงั อาจแสดง
ความคดิเหน็เบือ้งตนตามประการณหรอืขอมลูทีต่นมเีพือ่อธบิายสวนทีโ่ดดเดนแตกตางเปนพเิศษได แลวจบบทความ

ดวยขอยุติ 

 2.8 สรุป (conclusion) 

  ผลที่ไดตรงกับวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม ใหขอเสนอแนะที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชนหรือใหประเด็น

คําถามการวิจัยตอขอยุติอาจใสใวในหัวขอเดียวกันกับวิจารณก็ได
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 2.9 ตาราง ภาพ และแผนภูมิ   

ควรสอดแทรกตารางไวในเนื้อเรื่อง ใสคําวา ตาราง 1 

 2.10 กิตติกรรมประกาศ (acknowledgments)

  มีเพียงยอหนาเดียว แจงใหทราบวามีการชวยเหลือที่สําคัญจากที่ใดบาง เชน ผูบริหาร ผูชวยเหลือทางเทคนิค

บางอยาง และผูสนับสนุนทุนการวิจัยเทาที่จําเปน แตการใสชื่อคนชวยมากๆ ทําใหบทความดอยความภูมิฐานเพราะ

ผูอานจะอนุมานวางานสวนใหญมีคนชวยทั้งหมด 

 2.11 เอกสารอางอิง (references)
  เขียนอางอิงแบบระบบแวนคูเวอร (Vancouver style)  ดูในหัวขอการเขียนเอกสารอางอิง

3. การเขียนเอกสารอางอิง
  การอางอิงเอกสารใชระบบแวนคูเวอร (Vancouver style) โดยใสตัวเลขในวงเล็บหลังขอความหรือหลังชื่อ

บคุคลเจาของขอความทีอ่างถึง โดยใชหมายเลข 1 สาํหรับเอกสารอางองิอนัดบัแรก และเรยีงตอไปตามลาํดบั ถาตองการ    

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

มาใชอางอิง เวนแตมีขอมูลสําคัญมากที่หาไมไดทั่วๆ ไปใหระบุชื่อ และวันที่ติดตอในวงเล็บทายชื่อเรื่องที่อางอิง

  ชื่อวารสารในการอางอิง ใหใชชื่อยอตามรูปแบบของ U.S. Nation Library of Medicine ที่ตีพิมพใน 

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

  การเขียนเอกสารอางอิงในวารสารวิชาการมีหลัก เกณฑ ดังนี้

 3.1 วารสารวิชาการ

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

  วารสารภาษาไทย ชือ่ผูนพินธใหใชชือ่เตม็ทัง้ชือ่และชือ่สกลุ ชือ่วารสารเปนช่ือเตม็ ปทีพ่มิพเปนปพทุธศกัราช  
วารสารภาษาองักฤษใชชือ่สกลุกอน ตามดวยอกัษรยอตวัหนาตวัเดยีวของชือ่ตวัและชือ่รอง ถามผีูนพินธมากกวา 6 คน 

ใหใสชื่อเพียง 6 คนแรก แลวตามดวย et al. (วารสารภาษาอังกฤษ) หรือและคณะ (วารสารภาษาไทย) ชื่อวารสารใชชื่อยอ
ตามแบบของ Index Medicus หรือตามแบบที่ใชในวารสารนั้นๆ เลขหนาสุดทายใสเฉพาะเลขทาย ตามตัวอยางดังนี้   

  3.1.1 เอกสารจากวารสารวิชาการ

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

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

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

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

  3.1.2 องคกรเปนผูนิพนธ
 1. คณะผูเช่ียวชาญจากสมาคมอุรเวชแหงประเทศไทย เกณฑการวินิจฉัยและแนวทางการประเมินการสูญเสีย 
สมรรถภาพทางกายของโรคระบบการหายใจเนื่องจากการประกอบอาชีพ. แพทยสภาสาร 2538 ; 24 : 190-204.

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

  3.1.4 บทความในฉบับแทรก

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

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

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

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

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

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

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

  3.1.5 ระบุประเภทของบทความ

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

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

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

 3.2 หนังสือ ตํารา หรือรายงาน

  3.2.1 หนังสือหรือตําราผูนิพนธเขียนทั้งเลม

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

  - หนังสือแตงโดยผูนิพนธ

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

2535. 

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

Publishers ; 1996.

  - หนังสือมีบรรณาธิการ

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

มูลนิธิเด็ก ; 2535.

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

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

สํานักพิมพ ;  ปที่พิมพ.  หนา (หนาแรก-หนาสุดทาย).

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

ชวลิตธํารง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ.  กุมารเวชศาสตร.  พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ ;  
2550.  หนา 424-7.

 2. Phillpps SJ. Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM,editors. Hypertension : 

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

 3.3 รายงานการประชุม สัมมนา

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

เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ ; ปที่พิมพ.

 1. อนุวัฒน ศุภชุติกุล, งามจิตต จันทรสาธิต, บรรณาธิการ. นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ.. เอกสารประกอบการ

ประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คร้ังท่ี 2  เรื่อง สงเสริมสุขภาพ : บทบาทใหมแหงยุคของทุกคน ; 6-8 
พฤษภาคม  2541 ;  ณ โรงแรมโบเบทาวเวอร.  กรุงเทพมหานคร : ดีไซร ; 2541.

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

Elsevier ; 1996.

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

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

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

 3.4 รายงานการวิจัย พิมพโดยผูใหทุน

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

 1. ศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ,  ศุภสิทธิ์   พรรณนารุโณทัย.  การพัฒนากลไกการจายเงินที่มีประสิทธิภาพ ในระบบ

สาธารณสขุดวยกลุมวนิจิฉัยโรครวม.  กรงุเทพมหานคร : กองโรงพยาบาลภมูภิาค/สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุไทย/

องคการ อนามัยโลก ; 2540.

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

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

Report No. : HHSIGOEI69200860.

 3.5 วิทยานิพนธ

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

 1. ชยมยั ชาล.ี ตนทนุในการรกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลรฐับาล : ศกึษาเฉพาะกรณตีวัอยาง 4 โรงพยาบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต). ภาควิชาเศรษฐศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย.  

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ;  2530. 

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

Washing - ton Univ. ; 1995.

 3.6 สิ่งพิมพอื่นๆ 

  3.6.1 บทความในหนังสือพิมพ

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

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

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

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

  3.6.2 กฎหมาย

 1. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง 2532.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 37 พ.ศ. 2532, ราชกิจจานุเบกษา 

เลมที่ 106, ตอนที่ 129. (ลงวันที่ 15  สิงหาคม 2532).

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

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

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

 3.7 วิดีทัศน

  ลําดับที่.  ชื่อเรื่อง (วีดีทัศน).  เมืองที่ผลิต :  แหลงผลิต ;  ปที่ผลิต.

 1. HIV+/AIDS : the facts and the future (videocassette).  St. Louis (MO) : Mosby-year Book ; 1995.
 3.8 สื่ออิเล็กทรอนิกส

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

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

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

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

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

 2. กรณีที่ไมปรากฏช่ือผูนิพนธใหเริ่มตนจากอางอิง

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

http://rarediseases.org/

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

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

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

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

 3. Web based / online Databases

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

และฐานขอมูลถามี.  [ วัน เดือน ป ที่คนขอมูล].

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

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

 4. CD-ROM

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

Multime- dia; 2001.

 5. Book on CD-ROM

  5.1 The Oxford English dictionary [book on CD-ROM]. 2nded. New York (NY): oxford university Press; 1992.
  5.2 Paracetamol. Martindale’s: the extra pharmacopoeia. In: International Healthcare Series [CD-ROM]. 

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

 6. Journal on CD-ROM

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

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

 7. Other Software

  Format: Title (1 space) medium in square brackets [eg. Computer program, Computer fi le.] Version. Place 
of produc- tion: Producer; Year.

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

 4. ตาราง ภาพ และแผนภูมิ

   ตาราง ภาพและแผนภูมิ ที่จัดทําและนําเสนอไดครบถวน จะกระตุนความสนใจผูอานบทความและทําให

เขาใจเนือ้หาบทความไดรวดเรว็  สวนมากผูอานจะอานชือ่เรือ่ง บทคดัยอ พจิารณาตารางและรูปภาพกอนจะตดัสนิใจ

วาจะอานบทความตอไปไดหรือไม  
 4.1 ตาราง 

  ตารางเนนการจัดระเบียบของคําพูด ตัวเลข และเครื่องหมายตางๆ บรรจุลงในคอลัมนเพ่ือแสดงขอมูล และ

ความสัมพันธของขอมูล แนวทางการจัดทําตาราง มีดังนี้
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  - แทรกในเนื้อหาไดเลย  ไมควรเสนอตารางเปนภาพถาย  

  - หัวคอลัมน เปนตัวแทนอธิบายขอมูลในคอลัมน ควรจะสั้นหรือยอๆ และอธิบายรายละเอียด

ในเชิงอรรถ(Footnote) ใตตาราง

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

  - เชิงอรรถ จะเปนคําอธิบายรายละเอียดท่ีบรรจุในตารางไดไมหมด ไมควรใชเลขกํากับเพราะอาจสับสน

กับเลขของเอกสารอางอิง ใหใชเครื่องหมายตามลําดับนี้ * 

  - เมื่อผูอาน อานตารางแลวควรเขาใจไดสมบูรณ โดยแทบไมตองหาความหมายเพ่ิมเติมในบทความ 

ดังนั้น ชื่อตารางควรส้ันไดใจความ คอลัมนเรียงลําดับความสําคัญ (เวลาท่ีศึกษา, การดําเนินโรค) จากซายไปขวา 
เรียงลําดับของแถวจากบนลงลาง 

  - บทความหนึ่งเรื่องควรมีตารางไมเกิน 4 ตาราง หรือเนื้อหา 1,000 คําตอ 1 ตารางถามีตารางมากจะทําใหไม

ชวนอาน จัดหนายากลําบาก ใชเวลามากและสิ้นเปลือง ถาผูนิพนธมีขอมูลมากใหเลือกเฉพาะขอมูลท่ีสําคัญนําเสนอ

เปนตารางในบทความ ไมควรระบุทุกขอมูลที่ปรากฏในตารางลงในเน้ือหาอีก อาจจะมีตารางขอมูลอื่นๆ แยกไวถา

ผูอานสนใจจึงจะสงให

  - ตองขออนุญาต และแสดงความขอบคุณกรณีนําขอมูลในตารางมาจากบทความของผูอื่น

 4.2 ภาพและแผนภูมิ

  ภาพและแผนภูมิ จะสื่อความหมายไดชัดเจนเนนจุดสําคัญ และมีประสิทธิภาพมีแนวทางดังนี้

  - ภาพหรือแผนภูมิ ตองคมชัด เปนภาพขาว-ดํา ภาพสีไมควรใชเพราะสิ้นเปลือง และภาพสีจะตีพิมพ

ไมชัดเจน

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

รายละเอียดหลังรูปภาพ ไมมวนรูปภาพควรทําเคร่ืองหมายเล็กๆ ไวที่ขอบรูปภาพและเขียนคําอธิบายไวตางหาก 

บรรณาธิการจะเปนผูเขียนชื่อเจาของเร่ือง ชื่อเร่ืองไวหลังรูปภาพทันทีที่ไดรับตนฉบับเพ่ือปองกันการสับสน ที่ไม

แนะนําใหเจาของเรื่องเขียนหลังภาพเพราะอาจจะเขียนหนักมือเกินไป ทําใหรอยเขียนปรากฏทางดานหนาภาพ และ
คุณภาพของรูปภาพเสียไป

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

ไปดวย แจงรายละเอียดบางประการ อาทิ สถานที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูนิพนธ ที่กองบรรณาธิการจะติดตอได 
จํานวนสําเนาตนฉบับที่สงไป และอื่นๆ เมื่อผูเขียนยายท่ีอยูหรือเดินทางไปจากสถานที่อยูเดิม เปนเวลานาน ควรแจง

ใหบรรณาธิการทราบดวย

 6. การปรับแกตนฉบับ
  โดยทั่วไปผูอานทบทวน (reviewer) จะตรวจสอบความถูกตอง และครบถวนดานวิชาการ แลวสงใหผูเขียน

ปรับแก สทิธใินการปรับแกตนฉบบัเปนของผูเขยีน แตกองบรรณาธกิารสงวนสทิธใินการตพีมิพบทความเฉพาะทีผ่าน

ความเห็นชอบตามรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเทานั้น ทั้งนี้มีการประสานเพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ดานวิชาการและอื่นๆ ประมาณ 2-3 ครั้ง

 7. การตรวจทานตนฉบับกอนตีพิมพ (fi nal proof)
  ผูเขียนตองตรวจทานพิสูจนอักษรในลําดับสุดทาย เพื่อใหความเห็นชอบในความถูกตองครบถวนของเนื้อหา

กอนลงตีพิมพ



ÇÒÃÊÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡íÒá¾§à¾ªÃ
Kamphaeng Phet Hospital

»‚·Õè 20 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 255952

การสงตนฉบับใหบรรณาธิการ

  พิมพหนาเดียวบนกระดาษขนาด A4   (216 x 279 มม.) เวนระยะหางจากขอบกระดาษดานบนและซายมือ 

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

ตามลําดบัทีม่มุขวาบนหรือลางของกระดาษ ซึง่เปนตนฉบับ 2 ชดุ มาพรอมกบั ไฟลขอมลู / CD – ROM  เพ่ือเก็บขอมลู

สําหรับทางคอมพิวเตอร  รูปแบบอักษร  Angsana  ตัวอักษรขนาด 16

  กําหนดการออกของวารสาร

  ปละ  2  ฉบับ   ราย  6  เดือน

  ฉบับที่  1  เดือนมกราคม  -  เดือนมิถุนายน (สงตนฉบับภายใน 30 สิงหาคม)

  ฉบับที่  2  เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม (สงตนฉบับภายใน  1 มีนาคม )

  หมายเหตุ : บทความไมควรเกิน 10 หนา ตอเรื่อง

การสงตนฉบับ

  กรุณาสงถึง

  คุณอาภากร   เอมโอฐ

  กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ

  หองสมุดโรงพยาบาลกําแพงเพชร

  อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร  62000

  e-mail :  librarian_hh@hotmail.com

  โทรศัพท  (055) 714223 - 5  ตอ  1403  

  โทรสาร   (055) 711232

  เมือ่บรรณาธิการไดรบัตนฉบบัไว จะแจงตอบกลับใหผูนพินธทราบวา ใหแกไขกอนพิจารณาตีพมิพรบั ตพีมิพ

โดยไมแกไข  หรือไมรับพิจารณาตีพิมพ

  บทความที่ไมไดรบัพิจารณาตีพิมพ จะไมสงตนฉบับคืน

  บทความที่ไดรับพิจารณาตีพิมพ กองบรรณาธิการจะสงวารสารใหผูนิพนธ




