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คณะผูจัดทํา



 เรียนทานผูอานทุกทาน วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร ไดดําเนินการ
จัดทํามาโดยตอเนื่อง ถึงแมจะออกชาบาง จนกระทั่งถึงฉบับนี้เปนฉบับปที่ 20 
ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 ซึง่ทางคณะผูจดัทําไดรวบรวมบทความ
ทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือใหทานผูอานไดศึกษามาโดยตลอด ประกอบดวย
นพินธตนฉบบั 3 เรือ่ง เพือ่ใหผูอานไดศกึษาเพ่ิมเตมิ และเปนประโยชนแกทานผูอาน
ตอไป

บรรณาธิการวารสาร
วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร



มารูจักโรงพยาบาลกําแพงเพชรกันเถอะ

ประวัติโรงพยาบาลกําแพงเพชร

 โรงพยาบาลกําแพงเพชร เปนโรงพยาบาลทั่วไป
ขนาด 410 เตยีง สงักัดสาํนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตั้งอยูเลขท่ี 428 ถนนราชดําเนิน 1 ตําบลในเมือง 

อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร จากการรเิร่ิม

สรางโรงพยาบาลกําแพงเพชรเกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2494 
โดยนายเช้ือ  พทิกัษากร ขาหลวงตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย และนายจรัส ธารีสาร ผูวาราชการจังหวัด

ในขณะน้ันไดติดตอขอท่ีดินในวัดสามจีนซึ่งเปนวัดราง

จากกรมศาสนา (พื้นที่ 5 ไรเศษ) และที่ดินของโรงเรียน

เกษตรกรรมจากกรมอาชีวศึกษามีพื้นที่ 38 ไรเศษ 
รวมเนือ้ที ่43 ไร 3 งาน 47 ตารางวา ซึง่พนัโทนายแพทย

มานติ เวชวศิษิฎ อธบิดีกรมการแพทย ในขณะน้ันเหน็ชอบ

ใหดําเนินการกอสรางโรงพยาบาลได จึงเริ่มดําเนินการ

กอสรางในป พ.ศ. 2496 โดยนายแพทยอดุง เปรมัษเฐียร 

อนามัยจังหวัดเปนผูควบคุมดูแลการกอสรางและ
กรมการแพทยไดรบัอนุมตังิบประมาณ คากอสรางเปนเงนิ 

344,829 บาท และไดดําเนินการกอสราง

 1) เรือนคนไข ขนาด 25 เตียง (คนไขชาย) 1 หลัง

เปนเงิน 239,400 บาท (ปจจุบันรื้อไปแลว)

 2) บานพักแพทย 1 หลัง เปนเงิน 60,000 บาท

 3) คาปรับที่ ถมดิน ทํารั้ว ทําถนนและทําประตู

ทางเขาโรงพยาบาลเปนเงิน 45,429 บาท
 และในป พ.ศ. 2496 ไดมีการกอสรางโบถส

วัดสามจีนซ่ึงแตเดิมเปนวัดรางของกรมศาสนา ดวย
งบประมาณ 712,250 บาท

 โรงพยาบาลกําแพงเพชรกอสรางแลวเสร็จและ

เปดใหบรกิารตรวจรักษาพยาบาลผูเจบ็ปวย เปนคร้ังแรก
ดวยจํานวน 25 เตียง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2497 โดยมี 

นายแพทยประธาน กาญจนาลยั ไดมารบัตาํแหนงหนาที่

เปนนายแพทยผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร
 พ.ศ. 2498 ไดกอสรางตึกผาตดั จากเงินงบประมาณ 

179,500 บาท และทําทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระหวางตึกคนไขนอกกับตึกผาตัดดวยเงินงบประมาณ 

56,250 บาท

 พ.ศ. 2502 - วันที่ 4 ตุลาคม 2504 นายแพทย
สงวน ไศละสูต มารับตําแหนงหนาที่เปนนายแพทย

ผูอาํนวยการโรงพยาบาลกาํแพงเพชร ไดรบัเงนิงบประมาณ
ในการกอสรางเรือนคนไข 25 เตียง (เรือนหญิง) 1 หลัง 

เปนเงิน 244,255 บาท และไดทําการรื้อเรือนแถว

พักพยาบาลจัตวา ซึ่งถูกนํ้าทวมพังแลวนําสิ่งกอสราง
ที่รื้อน้ันไปทําการกอสรางข้ึนใหมเปนหลัง ๆ ไวจํานวน 

8 หลัง ในวงเงิน 70,000 บาท



 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2504 - วันที่ 4 มีนาคม 

พ.ศ. 2506 นายแพทยจําลอง บอเกิด ไดมารับตําแหนง
หนาท่ีรักษาการในตําแหนงนายแพทยผูอํานวยการ
โรงพยาบาลกําแพงเพชร และทําการซอมสรางและทาสี

อาคารภายในโรงพยาบาลเปนเงิน 80,000 บาท

 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2506 - วันที่ 8 มิถุนายน 

พ.ศ. 2509 นายแพทยสนุทร สทุธะพนิท ุไดมารับตาํแหนง

หนาท่ีรักษาการในตําแหนงนายแพทยผูอํานวยการ
โรงพยาบาลกําแพงเพชร และไดรับงบประมาณในการ

กอสราง ดังนี้

 1) พ.ศ. 2506 กอสรางขยายประตูเขาออกของ

โรงพยาบาลใหกวางขึ้นเปนคอนกรีตเสริมเหล็กในวงเงิน 

12,000 บาท และกอสรางหองแถวพยาบาล (บานพัก
ขุนแผนเกา) 6 หอง 1 หลัง ในวงเงิน 120,000 บาท

 2) พ.ศ. 2507 กอสรางบานพักแพทยโท 2 หลัง 
ดวยเงนิงบประมาณ หลังละ 60,000 บาท สรางตกึคนไข

พิเศษช้ันเดียว 6 หองดวยเงินบริจาคของประชาชน
เปนเงิน 299,500 บาท และทําถนนคอนกรีตดานหนา

ตึกอํานวยการเปนรูปตัวยู ยาว 261 เมตร กวาง 5 เมตร 

หนา 10 เซนติเมตร ดวยเงินสวนจังหวัด 14,994 บาท 
และเงินบํารุงโรงพยาบาล 16,810 บาท รวมเปนเงิน 

31,804 บาท

ยอนอดีตชวงป พ.ศ. 2508 - 2518

 พ.ศ. 2508 กอสรางตึกเอกซเรย 1 หลัง ในวงเงิน 

200,000 บาท แตประกวดราคาได 176,000 บาท ซึ่ง

เหลอืเงนิอกี 24,000 บาท ไดขออนมุตัสิาํนกังบประมาณ
ใชเงินที่เหลือสมทบกับเงินบํารุงโรงพยาบาล ซื้อเครื่อง

เอกซเรยขนาด 12 มิลลิแอมพ จํานวน 1 เครื่อง กอสราง

ตกึสงฆอาพาธ 1 หลงั ดวยเงินบรจิาคเปนเงนิ 260,000 บาท 

และสรางหองนึ่งของดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลเปนเงิน 
51,150 บาท
 วนัที ่20 มถินุายน พ.ศ.2509 - วนัที ่20 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2511 นายแพทยสมหมาย  ยาสมุทร ไดมารับตําแหนง

หนาท่ีรักษาการในตําแหนงนายแพทยผูอํานวยการ

โรงพยาบาลกําแพงเพชร และไดทําการกอสรางและ

ซอมแซม

 1) พ.ศ. 2509 กอสรางหองแถวพยาบาล 6 หอง 

1 หลงั ดวยเงินงบประมาณ เปนเงิน 120,000 บาท สมทบ

กบัเงนิบาํรงุโรงพยาบาลเปนเงนิ 33,000 บาท รวมเปนเงนิ 
153,000 บาท และไดรบัอนมุตัใิหรือ้ถอนหองแถวคนงานเกา 

5 หอง ไปสรางในบริเวณใหมดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล 

เปนเงิน 30,000 บาท

 2) พ.ศ. 2510 ซอมแซมหลังคาเรือนคนไขชาย 

โดยเปลี่ยนหลังคามุงกระเบื้องซีเมนต เปนหลังคา
มุงกระเบื้องลอนคูสีเขียว ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล 

เปนเงิน 35,072 บาท 

 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2511 - วันที่ 27 สิงหาคม 

พ.ศ. 2513 นายแพทยรชัชยั เหราปตย ไดมารบัตาํแหนง

หนาทีเ่ปนนายแพทยผูอาํนวยการโรงพยาบาลกาํแพงเพชร 
ไดมีการกอสรางและซอมแซม 

 1) พ.ศ. 2511 กอสรางบานพักชัน้โท 1 หลงั ดวย
เงนิงบประมาณ เปนเงิน 59,900 บาท กอสรางเรือนแถว

พยาบาล 6 หอง 1 หลัง ดวยเงินงบประมาณเปนเงิน 
120,000 บาท ทําถนนลาดยางในบริเวณโรงพยาบาล 

กวาง 4 เมตร ยาว 650 เมตร ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล 

เปนคาวัสดุสิ่งของ เปนเงิน 56,600 บาท โดยไดรับการ
อุปการะรวมมือจาก คุณสุพล เจียรประดิษฐ นายชาง

ผูจดัการโครงการสรางทางสายกําแพงเพชร-สโุขทัย ไดนาํ
อุปกรณทุนแรงและคนงานมาทําการกอสรางให 

 2) พ.ศ. 2512 กอสรางรัว้คอนกรตีเสรมิดวยสงักะสี
ดานทิศใตของโรงพยาบาลกําแพงเพชร ยาว 273 เมตร 

ดวยเงินบาํรงุโรงพยาบาล เปนเงิน 40,950 บาท กอสราง

ตกึสตูกิรรม 2 ชัน้ 1 หลงั เปนตกึคอนกรีตเสรมิเหลก็ จคุนไข

ได 34 เตียง ดวยเงินงบประมาณเปนเงิน 500,000 บาท 

กอสรางตกึคนไขเดก็ 2 ชัน้ 1 หลงั เปนตกึคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
ดวยเงินงบประมาณเปนเงิน 250,000 บาท สมทบกับเงิน

ของสาํนักงานสลากกนิแบงรฐับาล จาํนวน 300,000 บาท 

รวมเปนเงินคากอสราง 500,500 บาท ดัดแปลงหอง

เก็บพัสดุของเรือนไขชายเปนหองผาตัดเล็ก โดยเปล่ียน

พื้นไมเปนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปูกระเบื้องเคลือบขาว 
ประตูหนาตางเปนกระจกฝา ฝาบไุมสกัอดัต้ังแตใตกรอบ

หนาตางบุไฟเบอรสีขาวพรอมดวยตูเก็บเคร่ืองมือและ

อปุกรณ ดวยเงินบาํรุงโรงพยาบาล เปนเงนิ 20,000 บาท 

ถมที่บริเวณหนาตึกเด็กและตึกสงฆที่เปนแองลึก โดยใช



ทรายผสมดนิถมประมาณ 4,020 ลกูบาศกเมตร โดยไดรบั

ความรวมมือจาก คณุสุพล เจยีรประดษิฐ นายชางผูจดัการ
โครงการสรางสายกําแพงเพชร-สุโขทัย ใหรถตักและ

รถบรรทกุพรอมทัง้คนขบับรรทกุมาถมให โดยใหเงนิบาํรงุ

โรงพยาบาลเปนคาน้ํามนัรถ เปนเงนิ 14,039 บาท ดดัแปลง

บานพักนายแพทยโท โดยซอมแซมและทาสีใหม เพือ่ทาํไว

เปนเรอืนรบัรองดวยเงินบาํรงุโรงพยาบาลเปนเงนิ 20,000 บาท 
และไดเปดบริการงานทันตกรรมในชวงป 2512 โดยมี

ทนัตแพทยคนแรกของจังหวัดกําแพงเพชร คอื ทนัตแพทย

หญงิเพญ็จนัทร เนือ้นุย ปฏบิตังิานราชการอยูหนึง่ปจากนัน้

ทานไดยายปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถีจนสุดทาย

เกษียณราชการในตาํแหนง ผูอาํนวยการสถาบนัทนัตกรรม 
โรงพยาบาลกําแพงเพชรวางเวนทันตแพทยที่ปฏิบัติงาน

อยูหลายป และทันตแพทยหิรัญ ชั่งใจ เปนทันตแพทย
คนที ่2 ทีม่าปฏบิตังิานตอจากทนัตแพทยหญงิเพญ็จนัทร 

เนือ้นุย ทานรับราชการท่ีโรงพยาบาลกําแพงเพชรจนเกษียณ
อายุราชการ ในป 2536 นับไดวาเปนทันตแพทยที่

เสยีสละเพ่ือสขุภาพชองปากของชาวกําแพงเพชรซ่ึงเปน

ชวงระยะเวลาที่ยาวนานมาก ชาวกําแพงเพชรรุนเกาจะ
ระลึกถึงทันตแพทยหิรัญ ชั่งใจ เปนอยางดี ยามที่ปวดฟน 

ปวดเหงอืก เนือ่งจากเปนผูมบีคุลกิทีร่าเรงิสนกุสนาน และ
ใจด ีในเวลาน้ันความขาดแคลนทันตแพทยในประเทศไทย

มีสูงมาก อัตราสวนทันตแพทยตอประชากรท่ีองคการ
อนามัยโลกแนะนํา คือ ควรจะมีทันตแพทย 1 คน

ตอประชากร 4,000 คน แตประเทศไทยในป พ.ศ. 2528 

อัตราสวนทันตแพทยตอประชากรของประเทศอยูที่ 

1 : 150,000 คน นับวาขาดแคลนทันตแพทยอยางหนัก 

จังหวัดกําแพงเพชรมีอัตราสวนทันตแพทยตอประชากร 
1 : 300,000 มากกวา 2 เทาตัว ถือวาสาหัสสากรรมาก 

คณะรัฐบาลไดรเิริม่สงเสริมการผลิตทันตแพทย โดยบรรจุ

เปนแผนเรงดวนของชาติในการผลิตทันตแพทย มีภาค

บังคับใชทุนของทันตแพทยที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของ

รฐัในป พ.ศ. 2531 โรงพยาบาลกําแพงเพชร มทีนัตแพทย
เพิ่มขึ้นเปน 3 ทาน ทําใหมีความหวังมากขึ้น ในสัดสวน

ของทันตแพทยตอประชากรในจังหวัดกําแพงเพชร

มีจํานวน 3 ทาน ประจําอยูที่โรงพยาบาลกําแพงเพชร 

1 ทาน อยูที่ รพช.พรานกระตาย และ รพช.คลองขลุง
อยางละ 1 ทาน ปจจบุนั กลุมงานทนัตกรรม โรงพยาบาล

กําแพงเพชร มีทันตแพทยประจํา 12 ทาน มีความเจริญ
กาวหนาในวิชาชีพผลงานของทันตแพทยโรงพยาบาล

กําแพงเพชร เคยเปนที่ประจักษในระดับประเทศ คือ 
ในป พ.ศ. 2540 กองโรงพยาบาลภูมิภาคไดบันทึกวา 

ทนัตแพทยทีโ่รงพยาบาลกาํแพงเพชร ไดบรกิารประชาชน 

ตอทนัตแพทย 1 ทานมากทีส่ดุในประเทศ วนัน้ีงานทนัตกรรม

ในเชิงลึกมีความซับซอน มีพัฒนาการที่กาวหนา ยินดี

รับใชพี่นองชาวกําแพงเพชร ตามพันธกิจของกลุมงาน
ที่ประกาศไว

 พ.ศ. 2513 นายแพทยถนอม เหลารักพงษ ไดมา

รับตําแหนงหนาที่นายแพทยผูอํานวยการโรงพยาบาล

กาํแพงเพชร ไดทาํการกอสรางบานพกัชัน้โท 1 หลงั ดวย

เงินงบประมาณ เปนเงิน 60,000 บาท ดัดแปลงเรือน
คนไขหญิงกั้นเปนหองนายแพทยและหอง ไอ.ซี.ยู. ดวย

เงินบํารุงโรงพยาบาล เปนเงิน 4,000 บาท
 พ.ศ. 2514 กอสรางบานพกัชัน้โท 1 หลงั ดวยเงิน

งบประมาณ เปนเงิน 60,000 บาท กอสรางบานพัก
ชัน้เอก 1 หลงั ดวยเงินงบประมาณ 80,000 บาท กอสราง

รัว้โรงพยาบาลกาํแพงเพชรเปนเงนิ 47,000 บาท กอสราง

ตึกคนไข 50 เตียงดวยเงินงบประมาณ 600,000 บาท 
กอสรางตกึผาตดั 1 หลงั ดวยเงินงบประมาณ 300,000 บาท 

ตอเติมและทาสีบานพักชั้นโท 1 หลัง ดวยเงินบํารุง
โรงพยาบาล 14,256 บาท ทําถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ดานหนาประตูรั้วโรงพยาบาลดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล
เปนเงิน 4,100 บาท

 พ.ศ. 2515 กอสรางตึกคนไข 50 เตียง 1 หลัง

ดวยเงินงบประมาณ 600,200 บาท กอสรางโรงครัวและ

โรงอาหาร 1 หลัง ดวยเงินงบประมาณ 250,000 บาท 

กอสรางโรงซักฟอก 1 หลงั ดวยเงินงบประมาณ 200,000 
บาท กอสรางโรงเก็บศพ 1 หลัง ดวยเงินงบประมาณ 

80,000 บาท กอสรางทางเดินเชื่อมอาคารตาง ๆ ยาว 

70 เมตร ดวยเงินบาํรงุโรงพยาบาล 140,000 บาท ทาํการ

ซอมแซมบานพกัชัน้โทโดยเปลีย่นหลงัคาเปนมงุกระเบือ้ง

ลอนคูสีเขียว และทาสีใหมทั้งหลัง ดวยเงินงบประมาณ 
27,500 บาท ทําการซอมแซมหองน้ํา หองสวมตึกสูติ- 

นรเีวช และกุมารเวช ดวยเงินประกนัสญัญา 52,500 บาท

 พ.ศ. 2516 กอสรางเรือนแถวพยาบาล 6 หอง 

(บานพักสมเกียรติ) 1 หลัง และเรือนแถวคนงาน 6 หอง 



1 หลงั คากอสรางประมลูรวมกนั เปนเงนิ 345,000 บาท 

ดวยเงนิงบประมาณ 300,000 บาท เงนิบาํรงุโรงพยาบาล 
45,000 บาท ทําการซอมแซมตึกผาตัดและตึกคนไขชาย

ดวยเงินประกันสัญญาเปนเงิน 23,800 บาท ทําการ

ซอมแซมหองนํา้หองสวมตกึสตู ิ- นรเีวช ดวยเงินประกัน

สัญญาเปนเงิน 3,400 บาท 

 พ.ศ. 2517 ทําการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ปกเสา
เดินสาย ใชเฉพาะกับเคร่ืองเอ็กซเรย ดวยเงินบํารุง

โรงพยาบาล เปนเงิน 79,985 บาท ถมที่บริเวณหนาตึก

อํานวยการ เพื่อทําลานจอดรถยนต ดวยเงินบํารุง

โรงพยาบาล เปนเงิน 4,752 บาท

 พ.ศ. 2518 กอสรางร้ัวโรงพยาบาล ยาว 170 เมตร 
ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล 79,939 บาท ทําที่จอด

รถมอเตอรไซด และจักรยานของเจาหนาที่โรงพยาบาล 
ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล เปนเงิน 12,000 บาท

ยอนอดีตชวงป พ.ศ. 2519 - 2529

 พ.ศ. 2519 ทําการซอมแซมรั้วลวดหนาม ใหเปน

รัว้กอดวยซเีมนตบลอ็กลอมทีด่นิ ยาว 275 เมตร ดวยเงนิ
บาํรงุโรงพยาบาลเปนเงนิ 15,000 บาท ปรบัปรงุหองในตกึ

ผาตัดเกา เปนหองแพทยเวร ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล
เปนเงิน 13,718.50 บาท

 พ.ศ. 2520 กอสรางตกึเวชกรรมสงัคม (ตกึคลอด) 

1 หลัง และอาคารพักแพทย 6 ครอบครัว 1 หลัง เปนเงิน 
2,580,000 บาท ดวยเงินงบประมาณ กอสรางอาคาร

ผาตัดเกา (สํานักงานเภสัชกรรม หองจายนํ้าเกลือ) ดวย
งบประมาณ 1,887,725 บาท กอสรางทางเดนิเช่ือมอาคาร

ตาง ๆ  ยาว 54.70 เมตร ดวยเงนิบาํรงุโรงพยาบาลเปนเงนิ 

205,125 บาท ซอมแซมถนนในบริเวณโรงพยาบาล

เปนถนนคอนกรีตยาว 103 เมตร กวาง 5 เมตร ดวยเงิน

บํารุงโรงพยาบาล เปนเงิน 30,000 บาท ทําลาดจอด
รถยนตเปนคอนกรีต ยาว 32 เมตร กวาง 9 เมตร ดวยเงิน

บํารุงโรงพยาบาลเปนเงิน 12,000 บาท ตอเติมระเบียบ

ทางเดินตึกคนไขชาย ใหวางเตียงคนไขไดอีก 10 เตียง 

ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล เปนเงิน 18,000 บาท ถมดิน

บรเิวณสนามของโรงพยาบาลท่ีเปนหลุมเปนบอ ดวยเงิน
บํารุงโรงพยาบาล เปนเงิน 30,000 บาท

 พ.ศ. 2521 กอสรางตึกคนไขนอก 1 หลัง อาคาร
พกัพยาบาล 20 หอง และอาคารพกัคนงาน 6 หอง 1 หลงั 

ราคากอสรางเปนเงิน 5,230,000 บาท ในวงเงินจํานวนนี้
เปนงบประมาณ 3,916,000 บาท เงินบํารุงโรงพยาบาล 

จํานวน 1,314,000 บาท กอสรางทางเดินเชื่อมตึกคนไข

นอกไปตึกผาตัด ยาว 44.45 เมตร ดวยเงินบํารุง

โรงพยาบาล เปนเงิน 220,000 บาท กอสรางตึก

อํานวยการเกา (จายยานอก เวชกรรมสังคม) ดวยเงิน
งบประมาณ 5,438,953 บาท ถมดินและลูกรังบริเวณ

สนามและทางเดินเขาบานพัก ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล 

เปนเงิน 14,000 บาท ซอมแซมตึกคนไขพิเศษ โดยทาสี

ขัดพ้ืนและทํามาน ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลเปนเงิน 

35,000 บาท
 พ.ศ. 2522 กอสรางหอถังสูง ดวยงบประมาณ 

467,500 บาท ระบบบําบัดนํ้าเสีย ดวยงบประมาณ 
1,800,000 บาท
 พ.ศ. 2523 กอสรางอาคารซอมบํารุงและเคร่ือง
กาํเนดิไฟฟาดวยงบประมาณ 80,000 บาท กอสรางอาคาร
พักพยาบาล 20 หอง (แฟลต G) 3 ชั้น ดวยงบประมาณ 
2,470,000 บาท
 พ.ศ. 2524 กอสรางอาคารคนไข 50 เตยีง (จติเวช 
หองคลอด) ดวยงบประมาณ 2,585,000 บาท
 พ.ศ. 2525 กอสรางอาคารจายกลาง ดวยงบประมาณ 
2,429,700 บาท และมีหองผาตัด จํานวน 2 หอง ซึ่งเปด
ใชทุกแผนก
 พ.ศ. 2526 กอสรางถังเก็บนํ้า ขนาด 160 ลบ.ม. 
ดวยงบประมาณ  278,000 บาท
 พ.ศ. 2527 กอสรางอาคารพกัแพทย 10 ครอบครวั 
(แฟลต F) 3 ชั้น ดวยงบประมาณ 3,041,200 บาท
 พ.ศ. 2528 กอสรางถังกรองนํ้า ดวยงบประมาณ  
680,000 บาท กอสรางบานพักผูอํานวยการ 2 ชั้น ดวย

งบประมาณ 121,680 บาท

ยอนอดีตชวงป พ.ศ. 2530 - 2540

 พ.ศ. 2530 กอสรางอาคารคนไขพิเศษ 20 หอง 

(สงฆอาพาธ ทันตกรรม) 3,690,000 บาท 

 พ.ศ. 2531 กอสรางตึกกุมารเวชกรรม ดวย
งบประมาณ 4,616,300 บาท



 พ.ศ. 2532 ทําการกอสรางอาคารอุบัติเหตุและ

ผูปวยหนัก (อาคารบําบัดรักษา) ดวยเงินงบประมาณ 

19,700,000 บาท กอสรางบานพักผูเขาอบรม 2 ชัน้ ดวย
งบประมาณ 490,000 บาท

 พ.ศ. 2534 นายแพทยเกษม เลงเวหาสถิต 

รองผูอํานวยการฝายการแพทย ไดรับดํารงตําแหนง
รกัษาการในตาํแหนงผูอาํนวยการโรงพยาบาลกาํแพงเพชร

 พ.ศ. 2535 นายแพทยสมชัย ภิญโญพรพาณิชย 

ไดรบัมอบหมายใหดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการโรงพยาบาล

กําแพงเพชร กอสรางอาคารตัดเย็บและขาเทียม ดวย

งบประมาณ 426,200 บาท กอสรางอาคารพักพยาบาล 
24 หอง (แฟลต N) 3 ชั้น ดวยงบประมาณ 4,200,000 บาท 

และไดมีการขยายหองผาตัดเพิ่มเปน 4 หอง มีการแบง

เปนแผนกตาง ๆ อยางชัดเจน

 พ.ศ. 2536 นพ.สรุตั ิเลก็อทุยั รกัษาการในตาํแหนง 
11 สิงหาคม 2536 - 6 ตุลาคม 2536 และดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการโรงพยาบาล ตั้งแตวันที่ 7 ตุลาคม 2536 - 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 และในวันที่ 8 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2536 ไดรับเตียงผาตัดท่ัวไป ดวยงบประมาณ 

800,000 บาท
 พ.ศ. 2537 นพ.เทียม อังสาชน ดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ 1 
พฤศจกิายน 2537 - วนัที ่1 ตลุาคม 2538 กอสรางอาคาร

พกัแพทย 10 ครอบครัว (แฟลต I) 3 ชัน้ ดวยงบประมาณ 

4,733,000 บาท

 พ.ศ. 2538 นพ.กําชัย รังสิมันตไพบูลย รักษาการ
ในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2538 - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2539 และ

ไดรบัมอบหมายใหดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการโรงพยาบาล

กําแพงเพชร ตั้งแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2539 - 30 
กันยายน 2556  กอสรางอาคารผูปวย 120 เตียง 4 ชั้น 

(ตึกอายุรกรรม) ดวยงบประมาณ 35,000,000 บาท 

กอสรางอาคารพักพยาบาล 20 หอง (แฟลต E) 3 ชั้น 

ดวยงบประมาณ 2,283,000 บาท ไดรบัเตียงผาตดั Ortho 

ดวยงบประมาณ 800,000 บาท โคมไฟผาตัด (วันที่ 26 

มถินุายน พ.ศ. 2538) ดวยเงนิบาํรงุ ราคา 500,000 บาท 
ไดรับเคร่ือง X-Ray C-Arm ดวยเงินงบประมาณราคา 

2,918,000 บาท (ปจจุบันชํารุดมาก)

 พ.ศ. 2539 กอสรางอาคารพัสดุ ดวยงบประมาณ 

2,100,000 บาท กอสรางอาคารพกัพยาบาล 32 ยนูติ 4 ชัน้ 

(ตึกแฝด) ดวยงบประมาณ 16,500,000 บาท ไดรับเตียง
ผาตัดทั่วไป ดวยงบประมาณ 800,000 บาท (ปจจุบัน

ชาํรดุ) ไดรบัโคมไฟผาตดั (วนัที ่13 มถินุายน พ.ศ. 2539) 

ดวยงบประมาณ 500,000 บาท

 พ.ศ. 2540 อาคารเภสัชกรรม ดวยงบประมาณ 

9,989,000 บาท ไดขยายหองผาตัดเพิ่มเปน 7 หอง 
(6 หอง และ 1 หอง Scope) และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 

พ.ศ. 2540 ไดเตียงผาตัดท่ัวไปดวยเงินกูสวีเดน ดวย

งบประมาณ 750,000 บาท (ปจจุบันชํารุด)

ยอนอดีตชวงป พ.ศ. 2541 - 2556

 พ.ศ. 2541 เปดใหบริการบําบัดทดแทนไตดวยวิธี
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและวิธีลางไตทางชองทอง

แบบตอเน่ืองโดยเร่ิมเปดใหบริการฟอกเลือดดวยเคร่ือง
ไตเทยีม ครัง้แรกเมือ่ 30 ธนัวาคม 2541 ดวยเครือ่งไตเทยีม

เพียง 1 เครื่อง และเปดบริการลางไตทางชองทองแบบ

ตอเนื่อง (ซีเอพีดี) เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 ปจจุบันมี
ผูรบับรกิารลางไตทางชองทองแบบตอเนือ่ง จาํนวน 71 ราย 

หนวยไตเทียมไดพัฒนาการบริการอยางตอเน่ืองจนใน
ปจจบุนัมเีคร่ืองไตเทียม จาํนวน 10 เคร่ือง และมีแผนจะ

เพิม่เปน 12 เครือ่งในเดอืนสงิหาคม 2557 ปจจบุนัมผีูปวย
ไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม สัปดาหละ 

2 ครั้งตอเนื่องจํานวน 33 ราย ใหบริการฟอกเลือดดวย

เครื่องไตเทียมฉุกเฉิน จํานวน 8 - 10 ราย/เดือน นอกจากน้ี

ยังมีบริการฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียมเคล่ือนที่ในหอ

ผูปวยหนักอกีดวย อตัรากําลงัหนวยไตเทียมประกอบดวย 
อายรุแพทยโรคไต จาํนวน 1 คน (วนัที ่18 มถินุายน พ.ศ. 

2557) พยาบาลผูเช่ียวชาญการฟอกเลือดดวยเครื่อง

ไตเทียม จํานวน 1 คน พยาบาลไตเทียมผานการอบรม

การฟอกเลอืดดวยเครือ่งไตเทยีม จาํนวน 3 คน พยาบาล
ไตเทียมผานการอบรมการลางไตทางชองทองแบบ
ตอเนือ่ง จาํนวน 1 คน และพยาบาลวิชาชีพ จาํนวน 2 คน

 พ.ศ. 2542 กอสรางอาคารผูปวย 60 เตียง 5 ชั้น 

ดวยงบประมาณ 56,500,000 บาท

 พ.ศ. 2543 ไดรับบริจาคโคมไฟผาตัด (วันที่ 15 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) ราคา 1,040,000 บาท 



 พ.ศ. 2544 ไดรับเตียงผาตัดท่ัวไป จากบริษัท

เบยีรไทย (บรจิาค) ราคา 737,200 บาท ดวยงบประมาณ 

799,500 บาท จากเงินบํารุงราคา 1,000,000 บาท ไดรับ
เตียงผาตัด Ortho ราคา 1,200,000 บาท จากเงินบํารุง 

ไดรบับริจาคโคมไฟผาตัด (วนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2544) 

ราคา 737,200 บาท
 พ.ศ. 2547 ไดรบัเตยีงผาตดัทัว่ไป จาํนวน 1 เตยีง 

จากบริษัทเบียรไทย (บริจาค) เปนเงิน 725,000 บาท 

และไดรับบริจาคโคมไฟผาตัดจากบริษัทเบียรไทย (วันที่ 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544) ราคา 800,000 บาท

 พ.ศ. 2549 กอสรางอาคารผูปวย 120 เตยีง 4 ชัน้ 
(ตึกศัลยกรรม) ดวยงบประมาณ 35,297,257 บาท แลว

เสร็จในป พ.ศ. 2551

 พ.ศ. 2552 กอสรางอาคารบริการ 6 ชั้น (อาคาร

บาํบัดรกัษา) ดวยงบประมาณ 149,749,000 บาท แลวเสรจ็
ในป 2555 ปรับปรุงลาดแอสฟลทถนนและลานจอดรถ 

ดวยงบประมาณ 5,000,000 บาท ปรบัปรุงระบบประปา 
ดวยงบประมาณ 850,000 บาท ไดรบัเคร่ืองจ้ีไฟฟาขนาด

ใหญดวยเงินบํารุงราคา 1,990,000 บาท 

 พ.ศ. 2551 ไดรับโคมไฟผาตัดจากเงินบํารุง (วันที่ 
11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551) ราคา 890,000 บาท 

 พ.ศ. 2553 ปรบัปรงุรัว้ดานหนาและดานขาง ดวย
งบประมาณ 1,500,000 บาท แลวเสร็จในป 2555  

ปรับปรุงทาสีอาคาร (ทาสีภายนอก) 3,000,000 บาท

 พ.ศ. 2554 กอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ดวย

งบประมาณ 62,413,000 บาท แลวเสร็จ ป พ.ศ. 2558  
ปรับปรุงระบบไฟฟา (ระยะท่ี 1) ดวยงบประมาณ 

12,000,000 บาท ปรบัปรงุโบสถ (เปลีย่นหลงัคา พืน้ ฝา

เพดาน ทาสี) ดวยงบประมาณ 496,650 บาท วันที่ 11 

กนัยายน พ.ศ. 2554 ไดเพิม่หองผาตดัเปนจาํนวน 9 หอง 
และยายหองผาตัดมายังอาคาร 3 ชั้น 5 และชั้น 6 

ซึง่เปนใชเรือ่ยมาจนถงึปจจบุนั ไดรบัเครือ่งตรวจหลอดเลอืด

ดวยเงินงบประมาณราคา 1,698,000 บาท

 พ.ศ. 2555 กอสรางอาคารเกบ็เอกสาร 2 ชัน้ ดวย

งบประมาณ 1,700,000 บาท ไดรับโคมไฟผาตัด (วันที่ 

1 ตลุาคม พ.ศ. 2555) ดวยเงินบาํรงุ ราคา 794,500 บาท 
และในวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ไดรับโคมไฟ

ผาตัดดวยเงินบํารุง ราคา 1,400,000 บาท

 พ.ศ. 2556 อาคารหองน่ึงไอนํา้หนวยงานจายกลาง 
(ตอเติม) ดวยงบประมาณ 1,900,000บาท กอสราง

ลานจอดรถพรอมระบบระบายน้ํา ดวยงบประมาณ 
6,900,000 บาท ไดรับเครื่อง X- Ray C- Arm ดวยเงิน

งบประมาณ 4,800,000 บาท และไดรับเคร่ืองสลาย

ตอกระจกดวยเงินงบประมาณ 4,940,000 บาท

ณ ปจจุบัน 63 ป โรงพยาบาลกําแพงเพชร

 พ.ศ. 2557 ถงึปจจบุนั แพทยหญงิรจนา ขอนทอง 
ไดรบัมอบหมายใหดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการโรงพยาบาล

กําแพงเพชร และไดรับงบประมาณในการกอสราง

 1. อาคารผูปวย 156 เตียง 8 ชัน้ ดวยงบประมาณ 

124,196,600 บาท  
 2. อาคารพักพยาบาล 32 ยนูติ 4 ชัน้ ดวยงบประมาณ 

29,000,000 ซึง่จะเร่ิมดาํเนนิการกอสรางในชวงปงบประมาณ 

2560 - 2562  
 3. อาคารผูปวย Excellence Center 8 ชัน้ ดวย

งบประมาณ 75,000,000 บาท โดยจะเร่ิมกอสรางในชวง
ปงบประมาณ 2562 - 2565

 จากอดตีสูปจจบุนัท่ีสภาวการณของโลกไดเปล่ียนแปลง

ไปอยางรวดเรว็ ทัง้ทางดานสงัคม วฒันธรรม สิง่แวดลอม 
เศรษฐกจิและเทคโนโลย ีโดยเฉพาะอยางยิง่ปญหาสขุภาพ 

ภาวะโรคภัยไขเจบ็ท่ีความรุนแรง หลากหลายและนากลวั
มากยิ่งขึ้น

 ดงันัน้ เพือ่รองรบัและกาวทนัปญหาสขุภาพในยคุ
ปจจบุนัและในอนาคต โรงพยาบาลกาํแพงเพชรจงึมกีาร

พฒันาอยางตอเนือ่งทัง้ทางดานความรูความสามารถของ

บคุลากร อาคารสถานท่ีในการใหบรกิาร อปุกรณทางการ

แพทยและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ดวยความมุงม่ัน

ที่จะใหบริการแกประชาชนชาวกําแพงเพชร พื้นที่
ใกลเคยีงและประชาชนทัว่ไปใหไดรบัการรกัษาพยาบาล

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

บรรณาธิการวารสาร

วารสารโรงพยาบาลกําแพงเพชร 
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การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตดัมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านกล้องวดีีทศัน์ : กรณศึีกษา 
Nursing for patients undergoing Laparoscopic  Sigmoidectomy :  A case study 

 
อรณี  วานิชนาม, พย.บ.* 

 

Abstract 

Introduction :  Laparoscopic Sigmoidectomy is the minimally invasive surgery to resect cancer from left side of 

colon. The operation is complex because that new procedure for surgeon in Kamphaeng phet hospital, time 

consuming and high risk of complication. Between 2013 - 2015 there were 18 patient underwent Laparoscopic 

colorectal resection at Kamphaeng phet hospital. The perioperative nurses should be highly skilled expertise. They 

should apply nursing process to perioperative nursing care for more safety. 

Objective :  To study the nursing care process in the patient with Laparoscopic Sigmoidectomy.  

Results : The case study of a 59 years old Thai female patient who was admitted with a symptom of bowel habit 

change. She joined a screening of colorectal project that positive stool test. Colonoscopy with polypectomy was 

done later. The pathology was Adenocarcinoma of sigmoid colon that surgeon decided to preparation to 

Laparoscopic Sigmoidectomy. The nursing care process was applied perioperative nursing care in 3 level. Result, 

the patient was a safe and no complication from surgery. 

Conclusion : The perioperative nurses must have highly skill expertise in the nursing care process. The process 

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

laparoscopic instrument, to facilitate the surgical team to work more conveniently, to solve problems as they arise 

and to prevent complications that can occur after surgery. The appropriate nursing care was provide throughout the 

process of the perioperative nursing care. 
 

Keywords : Laparoscopic,  Sigmoidectomy,  Perioperative nursing care 

 

* พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ งานห้องผา่ตดั กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 

บทนํา : การผ่าตดัมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านกล้องวีดีทศัน์  นับเป็นเทคโนโลยีใหม่ทีนํามาใช้ใน
โรงพยาบาลกาํแพงเพชร  ในปี พ.ศ. 2556 - 2558  มีผูป่้วยทีไดรั้บการผ่าตดัรักษามะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั    
ผา่นกลอ้งวดีีทศัน์ จาํนวน 18 ราย  ซึงเป็นการผา่ตดัใหญ่ทีมีความยุง่ยากซบัซอ้น  ตอ้งอาศยัทีมผา่ตดัทีมีประสิทธิภาพ 
ไม่วา่จะเป็นความชาํนาญของศลัยแพทยผ์ูท้าํผา่ตดั  พยาบาลห้องผา่ตดั  ทีมีความรู้และประสบการณ์  ดงันนัพยาบาล
ห้องผา่ตดัจึงตอ้งมีทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจในการพยาบาลผูป่้วยทีไดรั้บการผา่ตดัมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั
ผา่นกลอ้งวดีีทศัน์  โดยนาํกระบวนการพยาบาลมาประยุกตใ์ช้ในการดูแลผูป่้วยในระยะก่อนผา่ตดั  ระยะผา่ตดั  และ
ระยะหลงัผา่ตดั เพือใหผู้ป่้วยเกิดความปลอดภยัและไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น 

วตัถุประสงค์ : เพือศึกษาการใหก้ารพยาบาลผูป่้วยทีไดรั้บการผา่ตดัมะเร็งลาํไส้ใหญ่ผา่นกลอ้งวดีีทศัน์ 

ผลการศึกษา : กรณีศึกษา ผูป่้วยหญิงไทย อาย ุ59 ปี มาโรงพยาบาลดว้ยถ่ายอุจจาระเป็นกอ้นเล็กๆ ไม่มีอาการทอ้งผกู 
ไม่ปวดทอ้ง  ไดเ้ขา้ร่วมโครงการคดักรองมะเร็งลาํไส้  และไดรั้บการส่องกลอ้งตรวจทางเดินอาหารส่วนล่าง  พบ
กอ้นเนือ  แพทยส่์งชินเนือตรวจผลเป็น Adenocarcinoma of sigmoid colon  แพทยจึ์งนดัผา่ตดัเพือทาํการผา่ตดัมะเร็ง
ลาํไส้ใหญ่และทวารหนกัผ่านกลอ้งวีดีทศัน์ (Laparoscopic Sigmoidectomy) ไดใ้ห้การพยาบาลในระยะก่อนผา่ตดั
ไดแ้ก่   การเตรียมความพร้อมดา้นร่างกายและจิตใจ  ระยะผ่าตดั ไดแ้ก่  การป้องกนัภาวะแทรกซ้อนทีอาจเกิดขึน
ระหวา่งผา่ตดั  และระยะหลงัผา่ตดั  ไดแ้ก่  การป้องกนัภาวะแทรกซอ้นระยะหลงัผา่ตดั  การฟืนฟูสภาพร่างกาย  และ
จิตใจ  เพือใหผ้ลลพัธ์ผูป่้วยปลอดภยั  ไม่มีภาวะแทรกซอ้นจากการผา่ตดั 

สรุป : ดงันนัพยาบาลห้องผา่ตดัตอ้งอาศยัทกัษะความรู้ความชาํนาญอยา่งสูงในการปฏิบติัการ  มีการประเมินความ
พร้อมของผูป่้วยก่อนผ่าตดั  การเตรียมอุปกรณ์ในการผ่าตดัด้วยกล้องวีดีทศัน์  เพืออาํนวยความสะดวกให้กับ          
ทีมผา่ตดั  และสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที  และเตรียมความพร้อมในการป้องกนัภาวะแทรกซ้อนทีอาจเกิดขึน
ไดข้ณะผา่ตดั  และหลงัผา่ตดั  เพือให้ผูป่้วยไดรั้บการผา่ตดัทีปลอดภยั  โดยใชก้ระบวนการพยาบาลในการวางแผน
ใหก้ารพยาบาลผูป่้วยร่วมกบัทีมสุขภาพ  ทงัในระยะก่อนผา่ตดั  ระยะผา่ตดั  และระยะหลงัผา่ตดั 
 

คําสําคัญ : การผา่ตดัผา่นกลอ้งวดีีทศัน์  การผา่ตดัมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั  การพยาบาลผูป่้วยผา่ตดั  
 

 

บทนํา 
โรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั  เป็นมะเร็งทีพบบ่อย  และเป็นปัญหาสําคญัทวัโลกในปี 2548  องคก์าร

อนามยัโลก (WHO)  รายงานวา่มะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั  เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอนัดบั 3 ของมะเร็ง
ทงัหมด  จากสถิติของ GLOBOCAN  ในปี 2545 พบวา่  มะเร็งลาํไส้ใหญ่พบมากเป็นอนัดบั 3 ของมะเร็งทงัหมดใน
เอเซีย  และจากสถิติสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ  ในปี 2542 พบว่า  มะเร็งลาํไส้ใหญ่เป็นมะเร็งทีพบมากเป็นอนัดบั3        
ในเพศชาย   และอนัดบั 5 ในเพศหญิง1   ผูป่้วยทีเป็นมะเร็งดา้นขวาของลาํไส้ใหญ่จะมาดว้ยเรืองซีด (anemia) จาก
การเสียเลือดเรือรัง (chronic blood loss) มีอาการอ่อนเพลีย  เบืออาหาร  นาํหนกัลด  อาจจะมีอาการปวดทอ้งหรือ
ตรวจพบกอ้นบริเวณทอ้งดา้นขวาผูป่้วยทีเป็นมะเร็งดา้นซ้ายของลาํไส้ใหญ่  จะมาดว้ยอาการทอ้งผกูสลบักบัทอ้งเสีย
เป็นๆหายๆ (Change of bowel habit) ถ่ายเป็นอุจจาระเป็นมูกเลือด  หรืออุจจาระกอ้นเล็กลง  ผูป่้วยอาจมาดว้ยอาการ
ของลาํไส้อุดตนั (colonic obstruction)  ซึงการตรวจวินิจฉยัใชป้ระวติั  และการตรวจร่างกายเป็นสําคญั  และยืนยนั
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ดว้ยการส่องกลอ้งตรวจลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั (Colonoscopy) และตดัชินเนือมาตรวจ  การส่องกลอ้งในผูป่้วย
มะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั  มีจุดประสงคเ์พือคน้หารอยโรคทีตาํแหน่งอืนของลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั  เพือวาง
แผนการรักษาต่อไป 2   ระยะของมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั  มีความสําคญัในการวางแผนการรักษา  ซึงมี
บทบาทของการให้ยาเคมีบาํบดัร่วมกบัการฉายแสงก่อนการผ่าตดั  นอกจากนียงัช่วยพยากรณ์โรคได ้ ซึงจะดูการ
ลุกลามว่าเป็นการลุกลามเฉพาะทีหรือลุกลามไปยงัตาํแหน่งทีไกลออกไป  โดยอาศยัการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์       
ช่องทอ้ง  ซึงสามารถบอกไดว้า่การลุกลามของกอ้นไปยงัอวยัวะขา้งเคียงหรือไม่  ต่อมนาํเหลืองรอบกอ้นโตหรือไม่ 
และสามารถดูการแพร่กระจายไปยงัตบัหรือไม่  ส่วนการแพร่กระจายไปปอดดูไดจ้ากภาพถ่ายรังสีปอด 3 

การรักษาโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนัก  มีจุดประสงค์เพือเพิมโอกาสหายขาดให้มากทีสุด ลดการ
แพร่กระจายไปตาํแหน่งอืนให้นอ้ยทีสุด  เป็นทียอมรับกนัวา่การรักษาโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกัทีไดผ้ลดี
และสามารถทาํให้ผูป่้วยมีอายุยืนยาวขึน คือ  การรักษาแบบสหสาขาทงัการผา่ตดั การให้ยาเคมีบาํบดั  และการให้
รังสีรักษา  ซึงตอ้งอาศยัความร่วมมือของทงัผูป่้วยและทีมแพทยผ์ูใ้ห้การรักษา4   ซึงการรักษาด้วยการผ่าตดัเป็น
วธีิการรักษาหลกั  โดยมีหลกัการวา่ตอ้งนาํลาํไส้ใหญ่หรือทวารหนกัส่วนทีเป็นมะเร็ง  อวยัวะขา้งเคียงทีมะเร็งลุกลาม
ไปถึง  และต่อมนาํเหลืองทีรับระบายจากลาํไส้ใหญ่และทวารหนักออกไปทงัหมด  ให้มีขอบเขตเนือดีเพียงพอ       
การตดัเลาะต่อมนาํเหลืองจะเป็นไปตามเส้นเลือดแดงทีมาเลียงตาํแหน่งนนัๆ ซึงเป็นวิธีการผ่าตดัทีเป็นมาตรฐาน
สาํหรับลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั 3  ซึงการผา่ตดัรักษามะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกันี สามารถแบ่งได ้ 2 วธีิ  คือ 

1. การผา่ตดัแบบเปิด  (Open procedure)  เป็นการผา่ตดัทีตอ้งทาํการผา่ตดัผา่นแผลทีหนา้ทอ้งหลงั  จากการ
ผา่ตดัผูป่้วยจะมีแผลยาวทีบริเวณหนา้ทอ้ง ซึงเป็นการรักษาตามมาตรฐาน 

2. การผ่าตดัผ่านกล้องวีดีทศัน์  (Laparoscopic colorectal resection)  เป็นการผ่าตดัลาํไส้ใหญ่ดว้ยการ            
ส่องกลอ้ง  เป็นการผ่าตดัค่อนขา้งใหม่  จาํเป็นตอ้งอาศยัทกัษะในการควบคุมเครืองมือผา่ตดัผา่นกลอ้งวีดีทศัน์  ซึง
การผ่าตดัผ่านกล้องมีขอ้ดีเหนือกว่าการผ่าตดัโดยวิธีเปิดแผลกวา้งแบบเดิม คือ แผลผ่าตดัขนาดเล็กกว่า ก่อให้เกิด
ความเจ็บปวดนอ้ยกว่า  สร้างความพึงพอใจแก่ผูป่้วยในดา้นความสวยงามของบาดแผลผา่ตดั  ผูป่้วยใช้เวลาพกัฟืน
ภายหลงัการผา่ตดัสันลง  สามารถกลบัไปทาํงานตามปกติไดเ้ร็วกวา่  และพบวา่การผา่ตดัผา่นกลอ้งวีดีทศัน์รบกวน
ระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายนอ้ยกวา่การผา่ตดัโดยวธีิเปิดแผลกวา้ง 5 

จากสถิติผา่ตดัของโรงพยาบาลกาํแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558  พบวา่  มีผูป่้วยเขา้รับบริการผา่ตดั
เฉลียประมาณปีละ 11,200 ราย  ในจาํนวนนีเป็นผูป่้วยทีได้รับการผ่าตดัรักษามะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกัผ่าน
กลอ้งวดีีทศัน์  จาํนวน 18 ราย 6,7,8   จากการปฏิบติังานทีผา่นมาพบวา่  การผา่ตดัมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกัผา่น
กล้องวีดีทศัน์นับเป็นเทคโนโลยีใหม่ทีนาํมาใช้ในโรงพยาบาลกาํแพงเพชร  เป็นการผ่าตดัใหญ่ทีมีความยุ่งยาก
ซบัซอ้น  ตอ้งอาศยัทีมผา่ตดัทีมีประสิทธิภาพ  ไม่วา่จะเป็นความชาํนาญของศลัยแพทยผ์ูท้าํผา่ตดั  พยาบาลห้องผา่ตดั
ทีมีความรู้และประสบการณ์  เครืองมือพิเศษทีใช้ในการผ่าตดัผ่านกลอ้งวีดีทศัน์  เมือพยาบาลห้องผ่าตดัมีความรู้ 
ความเขา้ใจในดา้นการพยาบาลผูป่้วยทีไดรั้บการผา่ตดัมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกัผา่นกลอ้งวีดีทศัน์  ทงัในระยะ
ก่อนผ่าตดั  ระยะผ่าตดั  และระยะหลงัผ่าตดัแลว้  ก็จะส่งผลให้การผ่าตดัดาํเนินไปดว้ยความราบรืน  ผูป่้วยไดรั้บ
ประโยชน์สูงสุด 9,10,11,12 
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กรณีศึกษา 
ผูป่้วยหญิงไทย  อายุ  59 ปี  เขา้รับการรักษาเมือวนัที 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558  มาโรงพยาบาลดว้ยอาการ       

1 ปีก่อน  ถ่ายอุจจาระเป็นกอ้นเล็กๆ ไม่มีอาการทอ้งผกู ไม่ปวดทอ้ง  1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล  ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ
ตรวจคดักรองมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั  ผลการตรวจอุจจาระเพือหาเลือดทีมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า พบ Fecal 

occult blood test 2+  และไดรั้บการส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนล่างพบกอ้นเนือ  แพทยไ์ดต้ดัชินเนือส่งตรวจผล
เป็น Adenocarcinoma of sigmoid colon  แพทยจึ์งนดัผา่ตดัเพือทาํการผ่าตดัมะเร็งลาํไส้ใหญ่ผา่นกลอ้งวีดีทศัน์ 
(Laparoscopic Sigmoidectomy) ไดใ้หก้ารพยาบาลในระยะก่อนผา่ตดั  ระยะผา่ตดั  และระยะหลงัผา่ตดั  ผูป่้วยมีแผล
ผา่ตดับริเวณหน้าทอ้ง  ขนาด  1.5 - 2 เซนติเมตร  3  แผล  และแผลขนาด 10 เซนติเมตร  1  แผล  ผลลพัธ์ผูป่้วย
ปลอดภยั  ไม่มีภาวะแทรกซอ้นจากการผา่ตดัรวมระยะเวลาในการรักษาตวัในโรงพยาบาล  8 วนั 

 

ปัญหาและข้อวนิิจฉัยทางการพยาบาล 
ระยะก่อนผ่าตัด 
ปัญหา : ผูป่้วยขาดความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัโรคทีเป็นอยูแ่ละการปฏิบติัตวัก่อนและหลงัผา่ตดั 

ข้อมูลสนับสนุน    
ผูป่้วยถามวา่โรคนีจะรักษาหายหรือไม่  จะทาํการผา่ตดัอยา่งไร  มีอนัตรายมากนอ้ยแค่ไหน  เนืองจากผูป่้วย

ไม่เคยผา่ตดั  จึงไม่ทราบขอ้มูลเกียวกบัโรคทีเป็นรวมทงัการปฏิบติัตวัก่อน  และหลงัผา่ตดั 

วตัถุประสงค์การพยาบาล   
1. ผูป่้วยมีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัโรคทีเป็นอยู ่และปฏิบติัตวัไดถู้กตอ้งทุกระยะของการผา่ตดั มีความ

พร้อมทงัร่างกายและจิตใจก่อนผา่ตดั 

2. ลดความวติกกงัวลเกียวกบัการผา่ตดั 

เกณฑ์การประเมินผล 

1.  ผูป่้วยคลายความวติกกงัวล ใหค้วามร่วมมือเกียวกบัการผา่ตดั 

2.  ผูป่้วยสามารถบอกการปฏิบติัตวัก่อนและหลงัผา่ตดัไดถู้กตอ้ง 

3.  ผูป่้วยมีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัโรคทีเป็นอยูแ่ละการผา่ตดัอยา่งคร่าวๆ 

กจิกรรมการพยาบาล 

1.  ติดตามเยยีมผูป่้วยก่อนผา่ตดั 1 วนั ทกัทาย โดยการแนะนาํชือตนเองและสถานทีปฏิบติังาน 

2.  ชีแจงวตัถุประสงคข์องการเยยีมผูป่้วยก่อนผา่ตดั  เพือลดความวิตกกงัวล  และให้คาํแนะนาํการปฏิบติัตวั
ก่อนผา่ตดั 

3. ใหค้วามรู้เกียวกบัการปฏิบติัตวัก่อนและหลงัผา่ตดั ดงันี 

    3.1  บอกใหผู้ป่้วยทราบถึง วนั เวลา ทีจะผา่ตดั  และระยะเวลาของการผา่ตดั โดยประมาณ 

    3.2  อธิบายใหผู้ป่้วยทราบถึงการเตรียมร่างกายทวัไป ไดแ้ก่  การดูแลความสะอาดของร่างกาย  เช่น 
ผม  เล็บ ปาก ฟัน  และเสือผา้  การรับประทานอาหารเหลวเพือเป็นการเตรียมความสะอาดของลาํไส้  รวมถึง           
การรับประทานยาทีช่วยลดจาํนวนแบคทีเรียในลาํไส้ 
   3.3 อธิบายให้ผูป่้วยทราบถึงการเตรียมร่างกายเฉพาะทีโดยเจ้าหน้าทีหอผูป่้วย  เช่น โกนขน            
ทาํความสะอาดผิวหนงั   ตงัแต่ใตร้าวนมไปจนถึงบริเวณอวยัวะสืบพนัธ์  ทวารหนกั  และตน้ขาทงั 2  และสวน
อุจจาระใหล้าํไส้ส่วนล่างวา่ง  เพือป้องกนัการติดเชือในระหวา่งผา่ตดั 
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   3.4 อธิบายให้ผูป่้วยทราบถึงการเตรียมตวั  เพือให้พร้อมสําหรับการดมยาสลบ ไดแ้ก่  การงดนาํ     
งดอาหารหลงัเทียงคืนก่อนผา่ตดั  เพือป้องกนัการสาํลกัเศษอาหารเขา้หลอดลมและปอด  ถา้ผูป่้วยรับประทานอาหาร
และนาํเพียงเล็กนอ้ยก็อาจสาํลกั  ทาํใหเ้ป็นอนัตรายถึงแก่ชีวติได ้ และการใหส้ารนาํทางหลอดเลือดดาํ 

3.5 แนะนาํสิงทีผูป่้วยจะไดพ้บในห้องผ่าตดั  คือ  การแต่งกายของเจา้หน้าทีห้องผ่าตดัทีตอ้งสวม
หมวก  และผกูผา้ปิดปาก  เพือความสะอาดปราศจากเชือในหอ้งผา่ตดั โคมไฟหอ้งผา่ตดั  และเครืองดมยาสลบเพือให้
ผูป่้วยทราบล่วงหนา้  และลดความวติกกงัวล 

3.6 อธิบายการปฏิบติัตวัหลงัผ่าตดั  ให้ผูป่้วยและญาติทราบถึงความจาํเป็นทีตอ้งมีสายให้นาํเกลือ 
สายสวนปัสสาวะ  ท่อระบายต่างๆ  และหา้มผูป่้วยดึงออกเอง 

3.7 อธิบายให้ผูป่้วยทราบถึงอาการปวดแผลหลงัผา่ตดัวา่จะมียาระงบัปวดให้ทุก 4 ชวัโมง โดยวนั
แรกๆ จะเป็นยาฉีด 

3.8 สอนใหผู้ป่้วยฝึกการหายใจเขา้เตม็ทีชา้ๆ และการหายใจออกยาวๆเป็นการช่วยส่งเสริมให้ถุงลม
เล็กๆ ในปอดขยายตวัเตม็ที  ทาํใหก้ารแลกเปลียนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดเพิมขึน  นอกจากนี
การหายใจเข้าลึกๆ จะช่วยให้มีการไหลเวียนของเลือดดีขึน   ส่วนการหายใจออกยาวๆ ช้าๆ จะทําให้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ถูกขบัออกสู่ภายนอกได้มากขึน  และการไออย่างมีประสิทธิภาพ โดยในขณะทีหายใจเข้า      
ครังสุดทา้ยใหผู้ป่้วยอา้ปาก  และไอออกมาจากส่วนลึกของลาํคอ 1-2 ครัง  เพือช่วยขบัเสมหะออกมาและช่วยป้องกนั
ภาวะถุงลมปอดแฟบและปอดบวมเฉพาะทีได ้

3.9 สอนการออกกาํลังขาทงัสองข้าง  ขณะนอนพกัอยู่บนเตียงจะช่วยส่งเสริมให้เลือดมีการ
ไหลเวียนดี  ลดการคงัของเลือดดาํส่วนปลายขา  และลดการบวมของขา  ป้องกนัลิมเลือดในหลอดเลือดดาํส่วนลึก
ของขา  และส่งเสริมใหก้ลา้มเนือของขามีการตึงตวัทีดีขึน  ตลอดจนช่วยเตรียมให้ผูป่้วยสามารถพลิกตวัหรือลุกออก
จากเตียงไดเ้ร็วขึน 

4. เปิดโอกาสให้ผูป่้วยสอบถามขอ้สงสัย  และไดร้ะบายความรู้สึก โดยตอบขอ้ซกัถามของผูป่้วยดว้ยท่าที
นุ่มนวล  ใชภ้าษาทีเขา้ใจง่าย  อยูใ่นขอบเขตหนา้ทีทีสามารถตอบได ้

 

การประเมินผล    
1. ผูป่้วยมีความรู้  ความเขา้ใจเกียวกบัโรคทีเป็น  และเมือสอบถามเกียวกบัการปฏิบติัตวัก่อนและหลงัผา่ตดั 

ผูป่้วยสามารถบอกวธีิการปฏิบติัตวัก่อน  และหลงัผา่ตดัไดถู้กตอ้ง 6 ใน 9 ขอ้ 

2. ผูป่้วยคลายความวติกกงัวล สีหนา้แจ่มใส ใหค้วามร่วมมือในการรักษาพยาบาล 

 

ระยะผ่าตัด 
ปัญหาท ี1  เสียงต่อการเกิดภาวะ Hypovolemic Shock เนืองจากการเสียเลือดและสารนาํขณะผา่ตดั 

ข้อมูลสนับสนุน   
               1. ผูป่้วยผ่าตดัมะเร็งลาํไส้ส่วนปลายจดัเป็นอวยัวะทีมีเส้นเลือดหล่อเลียงจาํนวนมากโดยเฉพาะเส้นเลือด
ใหญ่  คือ  Inferior  mesenteric artery (IMA), Superior  mesenteric artery (SMA), Aorta  และยงัใกลเ้คียงกบัอวยัวะ
สาํคญัอืนๆ  เช่น  ท่อไต 

              2. ผูป่้วยมีประวติัความดนัโลหิตสูง รักษาต่อเนือง มา 2 ปี 

              3. ความดนัโลหิตก่อนผา่ตดั 135/92 มิลลิเมตรปรอท  ชีพจร 78 ครังต่อนาที 
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วตัถุประสงค์การพยาบาล    
เพือใหผู้ป่้วยปลอดภยัจากภาวะ Hypovolemic Shock  จากการเสียเลือด   และสารนาํ 

เกณฑ์การประเมินผล  
1. ผูป่้วยมีความดนัโลหิตเปลียนแปลงลดลงไม่เกิน 20%  เมือเปรียบเทียบกบัความดนัโลหิตเดิม 

2. เปลือกตา ปาก สีผวิ ไม่ขาวซีด 

3. ผล Hct มากกวา่ 30% 

4.ขณะผา่ตดัผูป่้วยเสียเลือดไม่เกิน 5000 ซีซี 

กจิกรรมการพยาบาล 

1. ศึกษาขนัตอนการผา่ตดั  และการจดัเตรียมเครืองมืออุปกรณ์ให้พร้อมใชง้าน  รวมทงัเลือกใชเ้ครืองมือได้
เหมาะสมกบัขนัตอนการผา่ตดั  เพือใหก้ารผา่ตดัเป็นไปอยา่งราบรืน 

2. ประเมินสัญญาณชีพผูป่้วย  และประสานงานทีมวิสัญญีจนกว่าจะเสร็จสินการผ่าตดั  เพือทราบอาการ
เปลียนแปลงและแกไ้ขไดท้นัท่วงที 

3. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครืองมือ ไดแ้ก่เครืองจีไฟฟ้า เครืองดูดของเหลว (suction) ใหพ้ร้อมใชง้าน 

4. เตรียมเครืองมือสาํหรับหา้มเลือดสาํหรับการผา่ตดัแบบวดีีทศัน์ใหพ้ร้อมทีจะใชง้านไดท้นัที 

5. เตรียมเครืองมือสาํหรับเปิดผา่ตดัใหญ่  หากการหา้มเลือดจากการผา่ตดัแบบวีดีทศัน์ไม่สามารถหา้มเลือดได ้

6. ประเมินสภาวะการสูญเสียเลือดโดยสังเกต  ปริมาณเลือดทีออกโดยรอบบริเวณผ่าตดั  จาํนวนในขวด 
suction และผา้ซบัโลหิต เพือประเมินการเสียเลือดของผูป่้วย 
 

การประเมินผล  

ขณะผา่ตดัผูป่้วยเสียเลือด Minimal  สีเปลือกตา ปาก และสีผวิแดงดี ความดนัโลหิตอยูร่ะหวา่ง 100/60- 

120/90 มิลลิเมตรปรอท หายใจ 20-24 ครัง/นาที ชีพจร อยูร่ะหวา่ง 60-80 ครัง/นาที  Hct 33.9% 
 

ปัญหาท ี2   ผูป่้วยเสียงต่อการเกิดภาวะคาร์บอนไดออกไซดค์งั 

ข้อมูลสนับสนุน    
มีการนาํก๊าซคาร์บอนไดออกไซดม์าใชใ้นการผา่ตดั  เพือใหใ้นช่องทอ้งคงสภาวะ  Pneumoperitoneum 

วตัถุประสงค์การพยาบาล    เพือใหผู้ป่้วยปลอดภยัจากภาวะคาร์บอนไดออกไซดค์งั 

เกณฑ์การประเมินผล 

  1. ระดบัความดนัของเครืองจ่ายก๊าซ (Gas insufflator) อยูใ่นระดบั3-6ลิตรต่อนาที 

2. ผูป่้วยไม่เกิดภาวะคาร์บอนไดออกไซดค์งั 
กจิกรรมการพยาบาล 

 1. ดูแลให้ความดนัของเครืองจ่ายก๊าซ (Gas insufflator) อยูใ่นระดบัทีเหมาะสม  ในช่วงแรกของการผา่ตดัที
เริมเป่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เขา้ไปในช่องทอ้งผูป่้วยให้ใช้อตัราไม่เกิน 3 ลิตรต่อนาที จนความดนัในช่องทอ้ง
ผูป่้วยถูกควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัทีคงทีประมาณ 12-14 มิลลิเมตรปรอท 

 2. ประสานงานกบัวิสัญญีและแพทย  ์ในการลดอตัราการเป่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเครืองควบคุม       
การจ่ายก๊าซ  ในกรณีทีผูป่้วย end-tidal-carbon dioxide ทีเพิมมากขึน จนอาจทาํใหเ้กิดภาวะคาร์บอนไดออกไซดค์งั 
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 3. ประเมินผิวหนงัของผูป่้วยเป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิงบริเวณหน้าทอ้งและหน้าอก ทีอาจจะเกิดภาวะ
คาร์บอนไดออกไซดค์งัอยูใ่ตผ้วิหนงั(Subcutaneous emphysema) 

การประเมินผล  
1. ระดบัความดนัของเครืองจ่ายก๊าซ(Gas insufflator)อยูใ่นระดบัทีเหมาะสมประมาณ3-6 ลิตร ต่อนาที 

 2. ความดนัในช่องทอ้งผูป่้วยอยูใ่นระดบั 12-14 มิลลิเมตรปรอท 

 3. ผวิหนงัของผูป่้วยบริเวณหนา้อกและหนา้ทอ้ง ไม่มีภาวะคาร์บอนไดออกไซดค์งั 
 

ปัญหาท ี3  เสียงต่อภาวะติดเชือสู่แผลผา่ตดั 

ข้อมูลสนับสนุน  

1. การผา่ตดัชนิดนีเป็นแผลผา่ตดัปนเปือน (Contaminate wound)  เนืองจากมีการตดัลาํไส้ใหญ่  บริเวณ 
Sigmoid colon 

2. ในขณะผา่ตดัมีการใส่เครืองมือตดัต่อลาํไส้แบบอตัโนมติัผา่นเขา้ทางรูทวารหนกั (Anus)  ซึงในตาํแหน่งนี
มีโอกาสปนเปือนไดม้าก 

วตัถุประสงค์การพยาบาล   ผูป่้วยปลอดภยัจากภาวะติดเชือ 

เกณฑ์การประเมินผล  

1.  แผลผา่ตดัหายภายใน 7 วนั 

2.  ผูป่้วยมีอุณหภูมิกายปกติอยูใ่นช่วง  36.5 - 37.5 องศาเซลเซียส 

กจิกรรมการพยาบาล 
1. ปฏิบติัตามมาตรฐานการพยาบาลหอ้งผา่ตดัโดยใชห้ลกั Aseptic technic  และ Sterile- technique 

2. ประเมินสภาพผวิหนงัของผูป่้วยวา่มีสิงผดิปกติ  เช่น  ผืนแดง  ตุ่มหนองบาดแผลหรือไม่ 
3. ทาํความสะอาดผวิหนงับริเวณผา่ตดัของผูป่้วยถูกตอ้งตามมาตรฐานการทาํความสะอาดผวิหนงัก่อนผา่ตดั 

4. ปูผา้ผ่าตดัปราศจากเชือให้ถูกตอ้ง  เพือป้องกนัการปนเปือนเชือโรคจากบริเวณรอบนอกมาสู่บริเวณที      
จะทาํผา่ตดั 

5. ระมดัระวงัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง โดยจาํกดับุคลากรในห้องผา่ตดั ไม่ให้เดินเขา้ออกบ่อยๆ และไม่
สะบดัผา้ 

6. ดูแลใหผู้ป่้วยไดรั้บยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาของแพทย ์

7. ปิดแผลผา่ตดั และแผลบริเวณทีมีท่อระบายใหถู้กหลกัปราศจากเชือ 

การประเมินผล   
แผลผา่ตดัไม่อกัเสบบวมแดง  ผูป่้วยไม่มีไข ้ บาดแผลผูป่้วยติดสนิทดีภายใน 7 วนั  อุณหภูมิกายอยูใ่นช่วง 

36.5 - 37 องศาเซลเซียส 
 

ปัญหาท ี4   เสียงต่อการไดรั้บอนัตรายจากการจดัท่าผา่ตดั 

ข้อมูลสนับสนุน   ผูป่้วยนอนในท่า Lithotomy เป็นเวลานานกวา่ 4 ชวัโมง 

วตัถุประสงค์การพยาบาล   ผูป่้วยไม่ไดรั้บอนัตรายจาการจดัท่าผา่ตดั 
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เกณฑ์การประเมินผล 

1. ไม่มีรอยกดทบัหรือรอยแดงบริเวณปุ่มกระดูกต่างๆ  
2. ไม่มีขอ้สะโพกหลุด 

3. ผูป่้วยไม่มีอาการตึงของกลา้มเนือหลงั 

4. ผูป่้วยไม่มีอาการขาชา 
กจิกรรมการพยาบาล 

1. ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ได้แก่  ขาหยงั  อุปกรณ์รองบริเวณใตเ้ข่า 
หมอนหนุนกน้  หรือผา้หนุนเอว 

2. สวมถุงเทา้ผา้ใหผู้ป่้วย  เพือไม่ใหเ้กิดการเสียดสีของผวิหนงักบัขาหยงั 

3. ติดตงัขาหยงัใหค้วามสูง  และมุมของขาหยงัเหมาะสมกบัช่วงความยาวของตน้ขาถึงหวัเข่า 
4. แจง้วสิัญญีใหท้ราบก่อนจดัท่า  เพือความร่วมมือในการปฏิบติังาน 

5. จดัท่าโดยคาํนึงถึงกายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของผูป่้วย โดยปฏิบติัดงันี 

-  เลือนตวัผูป่้วยลงมาดา้นปลายเตียง  ให้กน้บริเวณกระดูกกน้กบ (Coccyx) ชิดขอบเตียงให้ระดบั
กระดูกหลงัท่อนคอ  ท่อนอก  และเอวอยูใ่นแนวเดียวกนั 

-  ใชห้มอนหรือผา้รองบริเวณทีมีนาํหนกักดทบั  เช่น  บริเวณทา้ยทอย  ตน้คอ สะบกั สะโพก และ
บริเวณกระดูกกน้กบ   

-  จดัท่าผูป่้วยโดยงอตน้ขาเขา้หาลาํตวัผูป่้วยประมาณ 90 องศา  และยกพร้อมกนัทงั 2 ขา้ง อยา่งชา้ๆ 
และนุ่มนวล  เพือหลีกเลียงการตึงของกลา้มเนือ บริเวณหลงัและตน้ขา  มุมของขากบัสะโพกกางไม่เกิน 45 องศา 

-  ใชห้มอนทรายหนุนบริเวณกน้ใหสู้งขึนแลว้ใชผ้า้พบัซอ้นหนุนบริเวณเอว 

-  ใชที้รัดผกูตน้ขาติดกบัขาหยงัใหแ้น่นพอควร 

6. ขณะรอผา่ตดัหลีกเลียงไม่ใหมี้การกดทบัขาของผูป่้วย โดยเฉพาะตรงกลางของเข่า  และส่วนล่างของขาทงั
สองขา้งจากผูช่้วยผา่ตดั 

7. ภายหลงัเสร็จผา่ตดั  ตอ้งยกขาทงัสองขา้งลงสู่ระดบัแนวราบพร้อมกนัอยา่งชา้ๆ และนุ่มนวล  เพือป้องกนั
การเกิดความดนัเลือดตาํทนัที 

การประเมินผล  

ไม่มีรอยกดทบัหรือเสียดสีบริเวณปุ่มกระดูกส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไม่มีขอ้สะโพกหลุด ไม่มีการตึงตวัของ
กลา้มเนือหลงั  และตน้ขา  และขาทงัสองขา้งไม่มีอาการชา 

 

ปัญหาท ี5   เสียงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิกายตาํหลงัผา่ตดั 

ข้อมูลสนับสนุน  
1. อุณหภูมิในหอ้งผา่ตดัประมาณ 23-25 องศาเซลเซียส 

2. ระยะเวลาในการผา่ตดันาน 3-4 ชวัโมง 

3. ปลายมือปลายเทา้เยน็ 

วตัถุประสงค์การพยาบาล   ไม่เกิดภาวะอุณหภูมิกายตาํหลงัผา่ตดั 
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เกณฑ์การประเมินผล 

1.  ขณะผา่ตดัผูป่้วยมีอุณหภูมิกายไม่ตาํกวา่ 36 องศาเซลเซียส 

2.  หลงัเสร็จผา่ตดัผูป่้วยไม่มีอาการหนาวสัน 

กจิกรรมการพยาบาล 

1.  คลุมผา้ปราศจากเชือในบริเวณผา่ตดั  และไม่เปิดเผยร่างกายผูป่้วยเกินความจาํเป็น 

2.  คลุมผา้ปลายมือทงัสองขา้ง และบริเวณเหนือราวนม เพือรักษาระดบัอุณหภูมิกายของผูป่้วย 

3.  วางเครืองใหค้วามอบอุ่นร่างกายชนิดไฟฟ้าบริเวณลาํตวัผูป่้วย 

4.  ดูแลไม่ใหบ้ริเวณผา่ตดัมีผา้เปียกชืน 

5.  เตรียม Normal saline อุ่นในการลา้งช่องทอ้ง 

6.  ดูแลความเรียบร้อยของการปิดแผล สวมเสือผา้  และห่มผา้ใหผู้ป่้วย 

การประเมินผล 

1.  หลงัผา่ตดัไม่เกิดภาวะอุณหภูมิกายตาํ อุณหภูมิอยูร่ะหวา่ง 36.5 - 37 องศาเซลเซียส 

2.  ผูป่้วยไม่มีผวิหนงัเยน็ ไม่มีอาการหนาวสัน  ปลายมือปลายเทา้เขียว 
 

ระยะหลงัผ่าตัด 

ปัญหา  ไม่สุขสบายเนืองจากปวดแผลผา่ตดั 

ข้อมูลสนับสนุน  
1.  ผูป่้วยบ่นปวดแผลบริเวณหนา้ทอ้ง 

2.  มีสีหนา้แสดงความเจบ็ปวด ขมวดคิว 

3.  ผูป่้วยไม่สามารถขยบัหรือเคลือนไหวร่างกายเองไดเ้ท่าทีควร 

4.  Pain score = 6 

วตัถุประสงค์การพยาบาล   เพือใหผู้ป่้วยสุขสบายและเพือบรรเทาอาการปวดแผล 

เกณฑ์การประเมินผล 

1.  ผูป่้วยบอกอาการปวดแผลทุเลา 
2.  ไม่แสดงสีหนา้ทีบ่งบอกถึงความเจบ็ปวด เช่น ขมวดคิว 

3.  สามารถนอนหลบัพกัผอ่นได ้

4.  Pain score ลดลง 

กจิกรรมการพยาบาล 

1.  อธิบายใหผู้ป่้วยทราบสาเหตุของการปวดแผลผา่ตดั  พร้อมทงัเปิดโอกาสให้ผูป่้วยและญาติซกัถามปัญหา  
และขอ้ขอ้งใจต่างๆ 

2.  ประเมินอาการปวดแผลผา่ตดั  โดยสังเกตจากสีหนา้ท่าทางของผูป่้วย  และการซกัถามพดูคุย 

3. ดูแลให้ผูป่้วยนอนพกัในท่าทีสุขสบาย  เช่น  ท่านอนศีรษะสูง  เพือให้กลา้มเนือหน้าทอ้งหย่อนช่วยลด
อาการดึงรังของแผลผา่ตดั  และยงัช่วยใหห้ายใจสะดวกขึน 

4.  ดูแลความสะอาดร่างกายทวัไป  เพือช่วยใหผู้ป่้วยสดชืนสามารถนอนหลบัพกัผอ่นได ้
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5.  สอนเทคนิคการหายใจ  เพือบรรเทาอาการปวด  โดยใหห้ายเขา้ลึกๆ  และผอ่นลมหายใจออกทางปากชา้ๆ 
แนะนาํใหท้าํเมือมีอาการปวด 

6.  แนะนาํใหป้ระคองแผลผา่ตดัขณะมีอาการไอหรือการเคลือนไหวอยา่งชา้ๆ  เพือลดการกระทบกระเทือน
เนือเยอืบริเวณบาดแผลผา่ตดั 

7.  ชวนพดูคุย  และใหค้วามสนใจต่อคาํบอกเล่า  อาการปวดพร้อมสังเกตอาการแสดง  เพือเป็นการเบียงเบน
ความสนใจจะไดบ้รรเทาอาการปวดแผล 

8.  ให้ยาแกป้วดตามแผนการรักษา  คือ  Morphine  2 มิลลิกรัม  เมือกลบัจากห้องผา่ตดัถึงหอผูป่้วย  และให ้ 
Pethidine 25 มิลลิกรัม เขา้หลอดเลือดดาํเวลาปวดทุก 4 ชวัโมง  วนัที 6 หลงัการผา่ตดั  เริมรับประทานอาหารเหลวได ้
เปลียนจาก  Pethidine เป็น Paracetamol  2 เม็ด  เมือมีอาการปวดพร้อมเฝ้าระวงัอาการขา้งเคียงทีอาจเกิดขึนจากการ
แพย้าเพือใหก้ารช่วยเหลือไดท้นัท่วงที 

การประเมินผล  

ผูป่้วยมีความสุขสบายขึน บอกวา่อาการปวดแผลหนา้ทอ้งทุเลาลง  ผูป่้วยนอนหลบัได้  สีหนา้สดชืนแจ่มใส  

Pain score = 4 
 

สรุปกรณศึีกษา 
ผูป่้วยหญิงไทย  อายุ 59 ปี  มาโรงพยาบาลดว้ย 1 ปีก่อนถ่ายอุจจาระเป็นก้อนเล็กๆ ไม่มีอาการทอ้งผูก          

ไม่ปวดทอ้ง  1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาลไดเ้ขา้ร่วมโครงการตรวจคดักรองมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั ผล Fecal 

occult blood test 2+ ไดรั้บการส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนล่างพบกอ้นเนือ แพทยไ์ดต้ดัชินเนือส่งตรวจผลเป็น 
Adenocarcinoma of sigmoid colon แพทยจึ์งนัดผ่าตดัเพือทาํการผ่าตดัมะเร็งลาํไส้ใหญ่ผ่านกล้องวีดีทศัน์ 
(Laparoscopic Sigmoidectomy)  ผูป่้วยมานอนโรงพยาบาลในวนัที 25 สิงหาคม 2558  แพทยไ์ดเ้ตรียมความพร้อม
ของผูป่้วยและการตรวจทางห้องปฏิบติัการอย่างละเอียด และได้ทาํผ่าตดัมะเร็งลาํไส้ใหญ่โดยวิธี  Laparoscopic 

Sigmoidectomy  ศลัยแพทยพ์ิจารณาให้ยาระงบัความรู้สึกแบบ General Anesthesia  ผูป่้วยปลอดภยัจากการผา่ตดัใช้
ระยะในการผา่ตดั 3 ชวัโมง 40 นาที สูญเสียเลือด minimal  ใส่ Jackson’s patt drain 1 เส้นต่อลงขวดสูญญากาศ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนในทุกระยะของการผ่าตดั หลงัผ่าตดัผูป่้วยมีอาการปวดตึงแผลและทอ้งอืดเล็กน้อย  หลงัจากให้     
การดูแลรักษาพยาบาลเป็นเวลา 8 วนั  ผูป่้วยช่วยเหลือตนเองไดดี้ขึนตามลาํดบั  แผลแหง้ดีไม่มีการติดเชือทีแผลผา่ตดั 
ความวิตกกงัวลลดลง  ประเมินจากการแสดงสีหน้าทีสดชืน รับประทานอาหารไดดี้  และปฏิบติัตวัหลงัผา่ตดัตามที
ไดแ้นะนาํไว ้ ยอมรับการรักษาของแพทย ์ และใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี วนัที 2 กนัยายน 2558 แพทยไ์ดต้รวจเยียม
อาการพิจารณาเห็นวา่ผูป่้วยมีความปลอดภยั ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆจากการผา่ตดั  จึงให้ off staple  และdrain   
แล้วอนุญาตให้กลับบ้านได้ โดยก่อนกลับบ้านได้ให้ค ําแนะนําเกียวกับการปฏิบัติตัวทีบ้านโดยได้รับยาไป
รับประทานต่อทีบา้น ไดแ้ก่ 
 -  MTV 1 tab Oral tid ac.  20 tab. 

-  Omeprazole 1 tab Oral OD ac.  20 tab 

 -  Paracetamol (500 mg) 2 tab Oral prn. q 4 hr.   20 tab                      

และนดัมาตรวจเพือติดตามผลการรักษาหลงัผา่ตดั 2 สัปดาห์พร้อมทงัรับฟังผลการส่งตรวจชินเนือ 
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บทสรุป 

 จากกรณีศึกษาผูป่้วยทีไดรั้บการผา่ตดัมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั   ซึงเป็นการผา่ตดัผ่านกลอ้งวีดีทศัน์ 

ซึงเป็นการผ่าตดัทียุ่งยาก  และซับซ้อน  และใช้เวลาในการผ่าตดันาน  มีโอกาสเสียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน    
ขณะผา่ตดั  ในบทบาทของพยาบาลหอ้งผา่ตดัตอ้งเป็นผูที้มีความความชาํนาญอยา่งสูงในการปฏิบติังาน  ในทุกระยะ
ของการผ่าตัด  เช่น  การประเมินสภาพความพร้อมของผูป่้วยก่อนผ่าตัด  การเยียมผูป่้วยก่อนและหลังผ่าตัด                
มีประโยชน์สาํหรับผูป่้วยในดา้นจิตใจ  ทาํให้ผูป่้วยรู้สึกปลอดภยัในการมารับบริการ  ทาํให้ผูป่้วยมีกาํลงัใจ  และให้
ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล  นอกจากนีการผา่ตดัดว้ยกลอ้งวีดีทศัน์ตอ้งอาศยัพยาบาลทีสามารถบริหารจดัการ
เครืองมือผ่าตดัผ่านกลอ้งวีดีทศัน์ให้พร้อมใช้  และเตรียมเครืองมือสําหรับการผ่าตดัเปิดทางหน้าทอ้งไดท้นัทวงที  
หากเกิดเหตุการณ์วกิฤตกบัผูป่้วย  เพืออาํนวยความสะดวกใหก้บัทีมผา่ตดั  และแกไ้ขปัญหาไดท้นัทวงที  เพือป้องกนั
การเกิดภาวะแทรกซ้อนทีอาจเกิดขึน  เพือให้ผู ้ป่วยปลอดภัยจากการผ่าตัด โดยใช้กระบวนการพยาบาลใน              
การวางแผนให้การพยาบาลผูป่้วยร่วมกบัทีมสหสาขา  ทงัในระยะก่อนผ่าตดั  ขณะผ่าตดั  และหลงัผ่าตดั เพือให้
ผูป่้วยสามารถกลบัมาดูแลตนเองไดต้ามปกติ 
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ประสิทธิผลการเตรียม Single Donor Platelet ชนิด double dose platelet  
ด้วยเครืองอตัโนมตัิในโรงพยาบาลกาํแพงเพชร 

Effectiveness of double dose in Single Donor Platelet preparation by  

the automated blood cell separators in Kamphaengphet hospital 
 

ณรงค ์มหายศ, วท.บ.* 

Abstract 

Background :  The Single Donor Platelet (SDP) by the automated cell separators preparation can provide the 

sufficient and in time for patient supplementation.  The double dose platelet in Single Donor Platelet, SDP 

supposed to reduce the unit cost but lacking of effectiveness study compare to single dose platelet method. 

Objective : To study effectiveness and unit cost of double dose platelet in Single Donor Platelet, SDP. 

Methodology : This retrospective analytic research comparing the single dose platelet and double dose platelet 

methods by using the secondary data from the blood bank unit, Kamphaengphet hospital during October 2015 to 

September 2016. 

Result : The 47 platelet donors (150 times) of Single Donor Platelet, SDP are 99 single dose platelets and 51 

double dose platelets. The collection efficacy of single dose and double dose were 77.9% and 79.0% respectively 

(p = 0.089). The processing time between two groups are similarly; 69.3 minutes in single dose and 69.9 minutes  

in double dose with no statistical significance at p = 0.738. The circulated blood volume is higher in double dose 

platelet 3,854.0 ml while 3,474.3 ml in single dose (p < 0.05), the platelet yield in double dose is higher than single 

dose at 7.2x1011 /unit and 4.8 x1011 /unit respectively (p < 0.05). The post platelet count in both group are higher 

than 100,000 cells/μL as standardization. The side effect is found in the single dose group are numbness around the 

lips, puncture site hematoma and pale. The double dose platelet can reduce 50% of the single dose unit cost. 

Conclusion : The double dose in Single Donor Platelet, SDP is more effective than the single dose in the mean of 

collection efficacy, circulated blood volume and platelet yield within the same collection time and lower unit cost. 

The blood bank unit should consider more donors who eligible to donate the double dose platelet   to increase the 

effectiveness of platelet donation in the future.  
 

Key word : Single Donor Platelet, Double dose platelet 
  

* นกัเทคนิคการแพทยช์าํนาญการ  กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก  โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 

บทนํา : การเตรียมเกล็ดเลือดจากผูบ้ริจาครายเดียว (Single Donor Platelet , SDP) ดว้ยเครืองอตัโนมติัสามารถเตรียม
เกล็ดเลือดไดจ้าํนวนมากเพียงพอ  และทนัเวลาต่อการนาํไปให้กบัผูป่้วย  การเตรียม SDP เป็นชนิด double dose 

platelet ช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย  แต่ยงัไม่มีการศึกษาประสิทธิผลเปรียบเทียบกบั single dose platelet  

วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาประสิทธิผล  และตน้ทุนของการเตรียม Single Donor Platelet  ชนิด double dose platelet 
ดว้ยเครืองอตัโนมติั    
วิธีการศึกษา: การวิจยัเชิงวิเคราะห์แบบยอ้นหลัง (Retrospective Analytic Research) จากฐานข้อมูลทุติยภูมิ 
(secondary data) ของงานธนาคารเลือด  โรงพยาบาลกาํแพงเพชร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบริจาคแบบ single 

dose platelet และ double dose platelet  ระหวา่งเดือนตุลาคม 2558 - กนัยายน 2559            
ผลการศึกษา :  ผูบ้ริจาคเกล็ดเลือดทงัหมด 47 คน  บริจาคเกล็ดเลือด  จาํนวน 150 ครัง แยกเป็นกลุ่มผูบ้ริจาคแบบ 
single dose platelet  จาํนวน  99 ครัง  และ double dose platelet จาํนวน 51 ครัง  ประสิทธิผลในการเก็บเกล็ดเลือด 

(collection efficacy)  โดยการเก็บแบบ single dose platelet เท่ากบัร้อยละ 77.9  และ double dose platelet เท่ากบัร้อย
ละ 79.0 (p = 0.089)  ระยะเวลาเฉลียทีใชใ้นการเตรียม single dose platelet และ double dose platelet ใกลเ้คียงกนั 
69.3นาที  และ   69.9 นาที ตามลาํดบั (p = 0.738) ปริมาณเลือดทีใชห้มุนเวียนในการบริจาคชนิด double dose platelet 

มีค่าเฉลียสูงกวา่   ในกลุ่ม single dose platelet  3,854.0 ml  และ 3,474.3 ml ตามลาํดบั ( p <0.05)  ค่า platelet yield  
พบวา่  กลุ่ม double dose platelet  มีค่าเฉลียสูงกวา่  single dose platelet  เท่ากบั 7.2x1011 /ยนิูต  และ 4.8 x1011 /ยนิูต  
ตามลาํดบั (p < 0.05) พบวา่  กลุ่มผูบ้ริจาคทงั 2 กลุ่ม มีค่า post platelet count ไม่นอ้ยกวา่ 100,000 cells/μL ทุกราย
ตามเกณฑ์มาตรฐานทีกาํหนด  และพบอาการขา้งเคียง 3 ราย  ในกลุ่มsingle dose platelet  ไดแ้ก่  อาการชาบริเวณ
รอบปาก  แขน  บริเวณทีแทงเขม็เขียวชาํ  และหนา้ซีด  การเตรียม SDP ชนิด double dose platelet  ทาํให้ลดค่าใชจ่้าย
เฉลียต่อยนิูตลงร้อยละ 50     
สรุปผลการศึกษา : การบริจาค Single Donor Platelet ชนิด double dose platelet มีประสิทธิผลดีกวา่การบริจาคชนิด 

single dose platelet โดยประสิทธิผลการเก็บเกล็ดเลือดไม่แตกต่างกนั  ปริมาณเลือดทีหมุนเวียน  และ platelet yield 

สูงกวา่ในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั และตน้ทุนตาํกวา่   ดงันนั  งานธนาคารเลือดจึงควรเพิมการคน้หาผูบ้ริจาคทีสามารถ
บริจาคชนิด double dose platelet ใหม้ากขึน  เพือใหไ้ดป้ระสิทธิผลทีสูงขึนในการบริจาคเกล็ดเลือดต่อไป  
 

คําสําคัญ : Single Donor Platelet,  Double dose platelet 
 

 

บทนํา 
เกล็ดเลือดเขม้ข้นเป็นสิงจาํเป็นในการรักษาผูป่้วยภาวะเลือดออก  เนืองจากเกล็ดเลือดตาํหรือเพือการป้องกัน

ภาวะเลือดออกในรายทีมีระดบัเกล็ดเลือดตาํมาก  และภาวะ platelet dysfunction ไดแ้ก่  ผูป่้วยโรคเลือดผูป่้วยมะเร็ง  
ผูป่้วยปลูกถ่ายไขกระดูก  การเตรียมเกล็ดเลือดเขม้ขน้สามารถเตรียมได ้ 3 วิธี 1-2  ไดแ้ก่  1)  เกล็ดเลือดเขม้ขน้เตรียมจาก
การปันแยกโลหิตรวม1-2  (Whole Blood derived Platelet Concentrate, PC)  เซลลเ์กลด็เลือดอย่างนอ้ย 5.5×1010 เซลล/์ยนิูต
ในพลาสมา 50 - 60 มล.  2) เกล็ดเลือดทีเตรียมจากการรวม buffy coat  และขจดัเม็ดเลือดขาวดว้ยการปัน1-2  (Leukocyte 

Poor Pooled Platelets Concentrate,LPPC) หมายถึง  เกล็ดเลือดทีไดจ้ากการรวม buffy coat ของผูบ้ริจาคหมู่เดียวกนั  
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จาํนวน  4 - 6 ยนิูต มารวมกบัพลาสมา 1 ยนิูต  แลว้นาํมาปันแยกอีกครังดว้ยรอบการปันเบา  แลว้บีบแยกเอาแต่เฉพาะ
ส่วนทีเป็นพลาสมาซึงมีเกล็ดเลือดอยูอ่อก  ส่วนทีขจดัทิงไป  คือ เมด็เลือดขาว  LPPC 1 ยนิูต  จะมีเกล็ดเลือดมากกวา่ 
2.4 ×1011 เซลล์/ยูนิต1  มีปริมาณเม็ดเลือดขาวไม่เกิน 5×108เซลล์/ ยูนิต1   3) การเตรียมดว้ยวิธี plateletpheresis1-6  

หมายถึงเกล็ดเลือดทีเตรียมจากผูบ้ริจาครายเดียว  (Single Donor Platelet, SDP)  ดว้ยเครืองแยกส่วนประกอบโลหิต
อตัโนมติั (blood cell separator) มีปริมาตรประมาณ 250-350 มล./ถุง  มีเซลลเ์กล็ดเลือดอยา่งนอ้ย 3×1011เซลล์/ยนิูต1-6   
เทียบเท่ากบัการเตรียมจากการปันแยกโลหิตรวมถึง 6-8 ถุง  จะมี donor exposure น้อยกวา่  เหมาะสําหรับผูป่้วยที
จะตอ้งไดรั้บเกล็ดเลือดจาํนวนมากหรืออยา่งต่อเนือง เพราะการบริจาค SDP จะลด exposure ต่อแอนติเจนของเม็ด
เลือดขาว  และเกล็ดเลือดจากผูบ้ริจาค  จึงลดการเกิด platelet refractoriness จาก HLA และ HPA alloimmunization  
นอกจากนี  ผูป่้วยบางรายจาํเป็นตอ้งใชเ้กล็ดเลือดจากผูบ้ริจาครายเดียวทีทดสอบวา่เขา้กนัไดเ้ท่านนั (matched SDP 

transfusion) หรือ  กรณีหมู่โลหิตหายาก  เช่น  Rh negative   ซึงการบริจาค SDP  สามารถเจาะเก็บแบบ single dose, 

double dose platelet  ผูบ้ริจาคตอ้งมี  pre-platelet count  มากกวา่ 150,000 cells /μL  และภายหลงัจากการบริจาคตอ้ง
มี post-platelet count ไม่นอ้ยกวา่ 100,000 cells/μL ตามมาตรฐาน AABB 3-4,7 

 งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลกาํแพงเพชร ไดเ้ริมดาํเนินการการเตรียมเกล็ดเลือดดว้ยวิธี plateletpheresis 

(Single Donor Platelet , SDP)  มาตงัแต่ ปี พ.ศ. 2553 มาจนถึงปัจจุบนั  เดิมการเตรียม Single Donor Platelet จะ
เตรียมเป็นชนิด single dose platelet  แต่เนืองจาก  platelet apheresis set  มีราคาค่อนขา้งสูง  ร่วมกบันโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขในการลดตน้ทุนการจดัซือวสัดุการแพทย ์ งานธนาคารเลือดจึงไดน้าํวิธีการเตรียมเกล็ดเลือด
ชนิด double dose platelet  ระบบ continuous flow  ดว้ยเครืองอตัโนมติัเพือมาเริมใชใ้นปีงบประมาณ  2559   เพือให้
มีเกล็ดเลือดทีเพียงพอ  ปลอดภยัสําหรับผูป่้วย  อีกทงัลดค่าใช้จ่ายในการเก็บ Single Donor Platelet  แต่การเตรียม
แบบ double dose platelet  ยงัขาดขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นดา้นประสิทธิผลในการเก็บเกล็ดเลือด  และการลดตน้ทุนที
ชดัเจน  เพือประกอบการบริหารจดัการการดาํเนินการเตรียมเกล็ดเลือดแบบ single dose platelet และ double dose 

platelet  ภายใตม้าตรฐานของ American Association of Blood Bank : AABB 3-5   แต่การเตรียมเกล็ดเลือดแบบ double 

dose platelet  ยงันาํมาใชใ้นระดบัตาํ  ในขณะทีความตอ้งการใชเ้กล็ดเลือดในการรักษาของแพทยมี์แนวโนม้เพิมขึน 
ทงัๆทีขอ้ดีของการเตรียมเกล็ดเลือดแบบ double dose platelet  นอกจากเป็นการช่วยเพิมจาํนวนเกล็ดเลือดทีมีปริมาณ
เม็ดเลือดขาวตาํขึนเป็น 2 เท่าแลว้  ยงัเป็นการช่วยลดตน้ทุนของการเตรียมเกล็ดเลือดไดอี้ก  ผูว้ิจยัเชือวา่  การเตรียม
เกล็ดเลือดแบบ double dose platelet  จะมีประสิทธิผลในดา้นอืนๆทีแตกต่างจากการเตรียมแบบ single dose platelet 
ในผูบ้ริจาคคนเดียวกนั  ซึงยงัไม่มีผูศึ้กษาขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นส่วนนีไว ้ ทาํให้ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของเตรียมเกล็ดเลือดแบบ single dose platelet และแบบ double dose platelet  ดว้ยเครืองอตัโนมติั        
เพือนําผลการศึกษามาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน   และสนับสนุนให้หน่วยบริจาคโลหิตของโรงพยาบาล
กาํแพงเพชร  และหน่วยบริจาคอืนไดค้น้หาผูบ้ริจาคทีจะสามารถเตรียมเกล็ดเลือดแบบ double dose plateletไดเ้พิม
มากขึน  และเพียงพอต่อการรักษาผูป่้วยใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
เพือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการเตรียม Single Donor Platelet (SDP) ชนิด double dose platelet

เปรียบเทียบกบั single dose platelet ดว้ยเครืองปันแยกส่วนประกอบโลหิตอตัโนมติัดงัต่อไปนี   
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1) ร้อยละของประสิทธิผลการเก็บเกล็ดเลือด  
2) เวลาของการเตรียม   
3) ปริมาณเลือดทีใชห้มุนเวยีน 
4) ปริมาณเกล็ดเลือดหลงับริจาค  
5) ภาวะแทรกซอ้นและความปลอดภยัต่อผูบ้ริจาค  
6) ตน้ทุนของการบริจาคแต่ละชนิด 
 

วธีิการศึกษา 
 การศึกษานีเป็นการวิจยัเชิงวิเคราะห์แบบยอ้นหลงั  (Retrospective Analytic Research) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) จากฐานขอ้มูลธนาคารเลือด โรงพยาบาลกาํแพงเพชร โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบบนัทึก      
การบริจาคโลหิตในผูบ้ริจาคเกล็ดเลือด  Single Donor Platelet  ทงัชนิด  single dose platelet  และ double dose 
platelet ในระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - กนัยายน 2559   การวิจยัครังนีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิยัในคนของโรงพยาบาลกาํแพงเพชรแลว้ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลแยกกลุ่มวิเคราะห์ตามปริมาณเกล็ดเลือดของผูบ้ริจาคแต่ละครัง  อ้างอิงตาม
หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผูบ้ริจาคโลหิตตามมาตรฐานของศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย8-9  โดยชนิดsingle 
dose platelet  มีค่าเกล็ดเลือดก่อนบริจาค  ตาํกวา่ 250,000 cells/μL  และชนิด double dose platelet  มีค่าเกล็ดเลือด
ก่อนบริจาค 250,000 cells/μL ขึนไปหลงัจากนนันาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป  ซึงประกอบดว้ย          
3  ส่วน  คือ 
 1. ขอ้มูลพืนฐานของผูบ้ริจาคเกล็ดเลือด  และตน้ทุนการเตรียมเกล็ดเลือด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistic) ไดแ้ก่  จาํนวน  ร้อยละ  และค่าเฉลีย 
 2. ขอ้มูลประสิทธิผลของการเตรียมเกล็ดเลือด  ระยะเวลาในการเตรียม  ปริมาณเลือด  และ platelet 
yield  เปรียบเทียบระหวา่ง 2 กลุ่ม ใชส้ถิติเชิงวเิคราะห์ดว้ย Regression analysis 
  

ผลการศึกษา 
 ระหวา่งเดือนตุลาคม 2558 – กนัยายน 2559  ผูบ้ริจาคเกล็ดเลือดทงัหมด  จาํนวน 47 คน บริจาคเกล็ดเลือด
ชนิด  single dose platelet   และชนิด double dose platelet  ทงัหมด 150 ครัง   ผูบ้ริจาคส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่
เพศหญิง  มีการบริจาคตงัแต่ 1 - 9 ครัง  โดยบริจาคชนิด  single dose platelet  จาํนวน 99 ครัง  และบริจาคชนิด 
double dose platelet  51 ครัง  ขอ้มูลพืนฐานของผูบ้ริจาคแสดงตามตาราง 1 

 

      ตาราง  1  จาํนวน  ค่าเฉลีย  ร้อยละ ของเพศ  อาย ุและนาํหนกัของผูบ้ริจาคเกลด็เลือด  
ข้อมูลพนืฐาน จาํนวน (ร้อยละ) / ค่าเฉลยี(ตาํสุด-สูงสุด) 

เพศ   

        ชาย 40 (85%) 

        หญิง 7 (15%) 

อายุ  ( ปี )  38.4 (20 – 58) 

นําหนัก  ( กิโลกรัม ) 73.7 (56 – 110) 

ส่วนสูง  ( เซนติเมตร ) 169.4 ( 153-187) 

จาํนวนครังทบีริจาค ( ครัง )  1-9 ครัง 
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 ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลของการบริจาคเกล็ดเลือด  เปรียบเทียบระหวา่งการบริจาค 2 ชนิด แสดงในตาราง 2 

โดยพบวา่   
- ประสิทธิผลในการเก็บเกล็ดเลือด (Collection Efficacy : CE) โดยควบคุมตวัแปรความแตกต่างของระดบั

เกล็ดเลือดเริมตน้ โดยการเก็บแบบsingle dose เท่ากบัร้อยละ 77.9 และ double dose เท่ากบัร้อยละ79.0              
ไม่แตกต่างกนั (p = 0.089)  

- ดา้นระยะเวลาในการเตรียม  พบวา่  ชนิด single dose platelet  ใชเ้วลา 69.3 นาที และ double dose platelet 
ใชเ้วลา 69.9 นาที ไม่แตกต่างกนั (p = 0.738)   

- ปริมาณเลือดทีใชห้มุนเวียนในการบริจาคชนิด  double dose platelet มีค่าเฉลียสูงกวา่ในกลุ่ม  single dose 

platelet 3,854.0 ml  และ 3,474.3ml  ตามลาํดบั ( p <0.05) 
- ค่า platelet yield  พบวา่  กลุ่ม double dose platelet   มีค่าเฉลียสูงกวา่   single dose platelet  เท่ากบั 7.2x1011/

ยนิูต  และ 4.8 x1011 /ยนิูต  ตามลาํดบั (p < 0.05)  

- ดา้นความปลอดภยัต่อผูบ้ริจาค  พบว่า  ไม่พบอาการขา้งเคียงจากการบริจาคกลุ่มผูบ้ริจาค  double dose 

platelet   แต่พบเพียง  3 ราย  ในกลุ่มผูบ้ริจาค single dose platelet   คือ  1) อาการชาบริเวณรอบปากและหนา้  
จากปฏิกิริยาของสารกนัเลือดแข็งตวั (Citrate reaction)  2) อาการแสดงเฉพาะที  คือ บริเวณแขนทีแทงเข็ม
เขียวคลาํ  3) วงิเวยีน หนา้ซีด จาก vasovagal reaction 

- ผลการวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยของการบริจาค  single dose platelet  และ double dose platelet  พบว่า         
การเก็บชนิด  single dose platelet  มีค่าใชจ่้ายต่อ 1 ยนิูต เฉลีย 6,927 บาท  ส่วนชนิด double dose platelet       
มีค่าใชจ่้ายต่อ 1 ยนิูต  เฉลีย 3,463.5 บาท  คิดเป็นการลดตน้ทุนลงร้อยละ 50   

 

ตาราง  2  ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลของการบริจาคเกลด็เลือดเปรียบเทียบระหวา่งการบริจาค 2 ชนิด  
ผลลพัธ์                                                 single dose platelet                     double dose platelet           P-value 

ประสิทธิผลในการเก็บเกลด็เลือด (%)                             77.9                                             79.0                             0.089 

ระยะเวลาในการเตรียม (นาที)                                         69.3                                             69.9                              0.738 

ปริมาณเลือดทีใชห้มุนเวยีนในการบริจาค (ml)             3474.3                                        3854.0                             < 0.05 

Platelet Yield (x1011/  ยนิูต)                                             4.8                                              7.2                                < 0.05 
 

วจิารณ์ 
จากการศึกษาการเตรียมเกล็ดเลือด SDP  ดว้ยเครืองอตัโนมติัเก็บแยกชนิด double dose platelet  เปรียบเทียบ

กบัชนิด single dose platelet  พบวา่  ประสิทธิผลในการเก็บเกล็ดเลือด ไม่แตกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
(p <0.089)  ระยะเวลาทีใช้ในการเตรียมไม่แตกต่างกัน  ส่วนปริมาณเลือดทีใช้หมุนเวียนในเครืองต่อ 1 รอบ           
การบริจาค double dose platelet  มีค่าเฉลียสูงกวา่ในกลุ่ม single dose platelet  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติ (p <0.05)  การทีมีปริมาณเลือดหมุนเวียนผา่นเครืองมากทาํให้ใช้ปริมาณสารกนัเลือดแข็งตวัมากขึนใน   การ
แยกเก็บแบบ double dose  ทาํให้การบริจาคชนิดนีอาจเกิดอาการชาจากนาํยากนัเลือดแข็งตวั (citrate reaction)10 แต่
จากการศึกษานี  ไม่พบอาการขา้งเคียงในการบริจาคชนิด double dose platelet แต่พบเพียง 3 ราย ในการบริจาคแบบ          
Single dose platelet  พบอาการขา้งเคียง ไดแ้ก่ ชาบริเวณรอบปากและหนา้  บริเวณทีแทงเข็มเขียวคลาํ    และวิงเวียน 
หนา้ซีด  เมือทบทวนการศึกษาผลขา้งเคียงของผูบ้ริจาคเกล็ดเลือด6   ไม่พบอาการขา้งเคียงทีรุนแรง พบเฉพาะอาการ
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ชาเล็กน้อยทีมือและหน้า ส่วนอาการเป็นลมพบไดน้้อยในการบริจาคเกล็ดเลือดคือน้อยกว่าร้อยละ 1 เมือเทียบกบั
บริจาคโลหิต6  และมีรายงานการศึกษาพบอาการไม่พึงประสงคแ์ละผลขา้งเคียงจากการบริจาคเกล็ดเลือด 11 พบอาการ
ไม่พึงประสงค์ ร้อยละ 37.7 อาการข้างเคียงทีพบมากทีสุดคืออาการชาทีมือและหน้าเล็กน้อยร้อยละ 95.6                 
พบรองลงมาคือการเจาะเลือดและเกิดกอ้นเลือดขงัเขียวชาํขนาดเล็ก (hematoma)  พบร้อยละ 3.7  ของอาการขา้งเคียง
ทงัหมด และมีการเก็บขอ้มูลอาการและภาวะแทรกซ้อนในการศึกษาอืน12  ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการบริจาค
เกล็ดเลือด   ส่วนระยะเวลาทีใช้ในการเตรียมเกล็ดเลือดไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะ pre - platelet count  ชนิด 

double dose platelet  มากกวา่ทาํใหเ้วลาใกลเ้คียงกนั  ระยะเวลาเป็นสิงสําคญัถา้ใชเ้วลาบริจาคนานเกิน  ก็จะเริมรู้สึก  
ไม่สะดวกสบาย  เมือยกระสับกระส่าย  ปริมาณเกล็ดเลือดของผูบ้ริจาคภายหลงับริจาค  post- platelet count  เฉลีย
ของผูบ้ริจาคทงั 2 กลุ่ม  มีค่ามากกวา่ 100,000 cells/μL ทุกราย  ตามมาตรฐานAABB 3-4,7   ส่วนผลิตภณัฑ์เกล็ดเลือด  
ทีเตรียมทงั 2 ชนิด  ตามระบบคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานของ AABB3-5   กาํหนดให้  single dose platelet  มี  platelet 

yield ≥ 3 x1011/ยนิูต   และ   double dose platelet   ≥ 6.5x1011/ยนิูต  (ผา่นเกณฑ์อยา่งนอ้ย 90%)  2-3 จากการศึกษานี  

platelet  yield ใน double dose platelet  มีค่าเฉลียสูงกวา่  single  dose  platelet   เฉลีย 7.2 x1011 /ยนิูต  และ 4.8 x1011 /

ยนิูต  ตามลาํดบั และทงั 2 ชนิดมีค่า  platelet yield  ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 100 %  ดา้นการลดตน้ทุนการเตรียม  พบวา่  
การเตรียมชนิด  double dose platelet  ลดตน้ทุนลงไดร้้อยละ 50 ต่อการเตรียม  เมือเปรียบเทียบกบัชนิด single dose 

platelet 
 

สรุปผลการศึกษา 
 การบริจาคเกล็ดเลือดชนิด  double dose platelet   มีประสิทธิผลทีดีกวา่การบริจาคเกล็ดเลือดชนิด single 

dose platelet  ในดา้นผลผลิตของปริมาณเกล็ดเลือดทีไดมี้มากกวา่โดยมีตน้ทุนต่อหน่วยของการเตรียมทีถูกกวา่หรือ
ทาํให้ตน้ทุนการเตรียมลดลงจากแบบ  single dose platelet  ร้อยละ 25.5  โดยทีประสิทธิผลดา้นความปลอดภยัของ
ตวัผูบ้ริจาคนนัไม่ไดท้าํให้ปริมาณความเขม้ขน้ของเม็ดเลือดแดงภายหลงัการบริจาคนนัลดลง  เพียงแต่การบริจาค
แบบ double dose platelet  ตอ้งมีการใชป้ริมาณเลือดมาหมุนเวียนในเครืองต่อ 1 รอบการบริจาคเพิมขึน  และยงัตอ้ง
ใชส้ารกนัเลือดแข็งตวัในปริมาณทีมากกวา่  ซึงอาจเสียงต่อทีสารนีจะเขา้ไปในตวัผูบ้ริจาคมากขึน  แต่ก็ไม่พบอตัรา
การเกิดอาการขา้งเคียงแต่อย่างใด  ภายใตก้ารใช้ระยะเวลาในการบริจาคทีไม่แตกต่างกนัจนเป็นผลทาํให้ผูบ้ริจาค
นอนนานจนเกิดความไม่สุขสบาย  ดงันนั  ธนาคารเลือดจึงควรวางแผนการบริหารจดัการเพือเพิมการบริจาคชนิด 
double dose platelet โดยมุ่งเนน้การคน้หาผูบ้ริจาคทีมีคุณลกัษณะทีจะไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานทีจะสามารถบริจาคได้
โดยเป็นผูที้มีจาํนวนเกล็ดเลือดตงัแต่  250,000 cells/μL ขึนไป  โดยเฉพาะในผูบ้ริจาคอายุตงัแต่ 30 ปีขึนไป  และมี
นาํหนกัมากกวา่ 70 กิโลกรัมขึนไป  เพือใหไ้ดก้ารบริจาคเกล็ดเลือดชนิด double dose platelet ทีมีประสิทธิผลต่อไป 
 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณแพทยห์ญิงรจนา  ขอนทอง  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกาํแพงเพชร  ทีอนุญาตให้ทาํการศึกษาใน

ครังนี   ขอขอบคุณแพทยห์ญิงดรุณี  พุทธารี  ทีให้คาํปรึกษาแนะนาํ  และเจา้หนา้ทีงานธนาคารเลือดทีเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในครังนี  
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การพฒันารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานทคีวบคุมระดับนําตาลในเลอืดไม่ได้  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านพ ี อาํเภอเมอืง  จังหวดัเพชรบูรณ์ 

Development Model of uncontrolled Diabetes Mellitus caring at  

Tambol Banphee Health Promoting Hospital,Muang Phetchabun. 

 
                                                            เครือวลัย ์  พานิช, พย.บ. * 

                                  สุภาภรณ์   นากลาง, พย.ม. ** 

 
Abstract 

Diabetes Mellitus (DM) is a chronic disease and public health problem in many countries. Now ; Self management 

and participate of community is important to care DM for good contlol ,relief complication , disability and 

mortality rate. This study aims to Development Model of uncontrolled Diabetes Mellitus caring at Tambol Banphee 

Health Promoting Hospital,Muang Phettchabun.To examinethe effectiveness of Development Model to compired 

patient - self management knowledge, quality of life (QOL) and health status ; HbA1C pre-post health coaching 

program .Samples consisted of thirty  uncontrolled DM who were registed in Phetchabun Hospital Health 

Networks. Data were collected by the demographic characteristic, patient - self management knowledge ,the 

Quality of Life (Supaporn et al, 2010) and health status ; HbA1C . Data were analyzed using frequencies, 

percentages, mean, standard deviation and paired T-Test.The results of this study illustrated that the development 

Model of uncontrolled Diabetes Mellitus caring with health coaching program  increased patient - self management 

knowledge ,the Quality of Life and improve health status ; HbA1C among uncontrolled Diabetes Mellitus patients 

at Tambol Banphee Health Promoting Hospital,Muang Phetchabun. It had significant differential statistic value 

(p‹.05) . Health care team could use this developed guideline of uncontrolled Diabetes Mellitus patients caring and 

other chronic disease ; Hypertension. 
 

Key words : Development Model, uncontrolled Diabetes Mellitus, Self management 

 

 

 

* นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ ผอ.รพ.สต.บา้นพี ตาํบลบา้นโตก อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
** พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ งานรักษาพยาบาลชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

 เบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขทีสําคญั ตาํบลบา้นโตกมีผูป่้วยเบาหวานควบคุมไม่ดีเพิมทุกปี หากไม่รีบ
แกไ้ข จะเกิดภาวะแทรกซอ้น การศึกษารูปแบบการดูแลผูป่้วยเบาหวานพบวา่การเสริมทกัษะการดูแลตนเองให้ผูป่้วย 
ครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วม ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตระยะยาวและสัมพนัธ์กบัคุณภาพการดูแล เป็นประโยชน์ใน
การควบคุมโรคและส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี วิจยันีเป็นการวิจยัพฒันางานประจาํ เพือพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วย
เบาหวานทีควบคุมระดบันาํตาลในเลือดไม่ได ้ ประเมินประสิทธิพลโดยเปรียบเทียบผลต่างคะแนนความรู้ คุณภาพ
ชีวิต ภาวะสุขภาพผูป่้วยเบาหวานก่อนและหลงัการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง 30 คน เครืองมือการวิจยัคือโปรแกรมการ
จดัการตนเอง แบบวดัความรู้และแบบวดัคุณภาพชีวิตผูป่้วยเบาหวาน มีค่าความเชือมนัเท่ากบั.83 รวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ทดสอบความแตกต่างก่อนและหลงัการวิจยัดว้ยสถิติ Paried T-Test ระดบั
นยัสําคญั.05 ผลการวิจยัพบค่าเฉลียระดบันาํตาลในเลือดสะสม ก่อนและหลงัการวิจยัมีค่าลดลงแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (p<.000) ค่าคะแนนเฉลียความรู้การจดัการตนเอง ค่าคะแนนเฉลียคุณภาพชีวิตผูป่้วยเบาหวานและ
ค่าคะแนนเฉลียความพึงพอใจก่อนและหลงัการวจิยั เพิมขึนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<.000) ผลการวิจยั
ครังนีพบวา่รูปแบบการดูแลทีพฒันานี มีประสิทธิภาพดี ควรขยายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทงัตาํบล ทุกตาํบลใน
อาํเภอเมือง และดาํเนินการพฒันาต่อไปใหย้งัยนื  
 

คําสําคัญ : รูปแบบการดูแลโรคเรือรัง  กลุ่มเสียงเบาหวาน  การปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ 

บทนํา 
       โรคเบาหวานเป็นโรคเรือรังทีเป็นปัญหาทางสาธารณสุขสําคญัของประเทศเป็นโรคไม่ติดต่อชนิดเรือรังซึงรักษา
ไม่หายขาด มีแนวโน้มจะพบโรคนีเพิมมากขึนเรือยๆเนืองจากสามารถถ่ายทอดได้ทางพนัธุกรรม พบได้บ่อยใน
ผูสู้งอายุโรคอว้นและผูที้ขาดการออกกาํลงักาย เป็นปัญหาสาธารณสุขทีสําคญัของประเทศในปัจจุบนั เนืองจากเป็น
โรคทีเกิดจากความผิดปกติทางเมตาบิลิซึมทีมีระดบันาํตาลในเลือดสูงซึงมีผลทวัทงัร่างกายและเป็นตน้เหตุของ
ภาวะแทรกซ้อนในหลายๆดา้น ส่งผลกระทบต่อผูป่้วย ครอบครัว รวมถึงสังคมดว้ย จากขอ้มูลขององคก์ารอนามยั
โลกระบุวา่ ประชากรทีป่วยดว้ยโรคเบาหวานจะเพิมขึน สําหรับในประเทศไทยกาํลงัเผชิญกบัปัญหาการระบาดของ
โรคเบาหวาน จากขอ้มูลการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามยัของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย พบวา่คนไทยอาย ุ
15 ปีขึนไปมีอตัราความชุกของโรคเบาหวานเพิมขึนและอตัราความชุกยงัเพิมขึนตามอายุทีมากขึนและเพิมขึนอยา่ง
เด่นชัดในช่วงอายุ 40 ปีขึนไปโดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 1.5 ถึง 2 เท่า  อตัราการเข้าพกัรักษาตวัใน
โรงพยาบาลมีแนวโนม้เพิมขึน การดาํเนินงานเฝ้าระวงัโรคไม่ติดต่อเรือรังของจงัหวดัเพชรบูรณ์พบว่า สถานการณ์
ของโรคเบาหวานในกลุ่มประชากรอายุ 35 ปีขึนไปมีอตัราความชุก มีแนวโนม้สูงขึนทุกปี เมือวิเคราะห์สาเหตุของ
การเกิดโรคเบาหวานทีสําคญัคือ พฤติกรรมทีเปลียนแปลงไปของประชากร ไม่ว่าจะเป็นเรืองของการได้รับทีไม่
สมดุลและเกินความจาํเป็นตามหลกัของโภชนาการ หรือ การใช้ชีวิตทีพึงพาเทคโนโลยีทาํให้ขาดการเคลือนไหว  
ขาดการออกกาํลงักาย ซึงสาเหตุเหล่านีเป็นสิงทีสามารถปรับเปลียนไดเ้ป็นการช่วยชะลอความเสียหายของอวยัวะ
ภายใน ลดกระบวนการทาํลายระบบหลอดเลือดแดงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทีจะทาํให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ใน
การปรับเปลียนพฤติกรรมของผูเ้ป็นโรคเรือรังจาํเป็นตอ้งมีส่วนร่วมในการดูแลควบคุมตนเอง และการให้ความรู้
เพือใหเ้กิดความเชือมนัในการจดัการดูแลสุขภาพในโรคเรือรังเป็นสิงช่วยให้การดูแลประสบความสําเร็จ การจดัการ
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กบัภาวะสุขภาพให้ดีขึนโดยการมีส่วนร่วมจะช่วยให้ลดการเกิดโรครายใหม่ ลดอาการรบกวนทีไม่พึงประสงค ์ลด
อาการเฉียบพลนัทีเกิดจากการเจบ็ป่วย รวมถึงส่งเสริมการทาํหนา้ทีทงัทางดา้นร่างกายและจิตใจ  
         จากการศึกษารูปแบบการดูแลผูป่้วยเบาหวาน ดว้ยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั พบว่าระบบบริการที
สามารถดูแลโรคเรือรังไดเ้ป็นอยา่งดีนนัประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายๆดา้น ตอ้งมีส่วนในการเสริมทกัษะการดูแล
ตนเองให้แก่ผูป่้วยและครอบครัว ชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการสิงแวดลอ้ม มีระบบช่วยในการตดัสินใจ
แก่ผูใ้ห้บริการ มีรูปแบบการดูแลทีต่อเนือง จดัเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีสําคญัในการดูแลสุขภาพของผูป่้วยใน
ระยะยาวและยงัมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพในการดูแลดว้ย และมาตรการหนึงทีจะเพิมคุณภาพการดูแลโรคเรือรัง 
(เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง) คือการจดัการตนเองของผูป่้วย ครอบครัว และชุมชน  การส่งเสริมให้ผูป่้วยเบาหวาน
จดัการดูแลตนเองจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคและส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี ซึงทงัหมดนีสามารถเกิดไดใ้น
ระบบบริการปฐมภูมิ 

         การสนบัสนุนการจดัการตนเอง (Self- management support) เป็นการสร้างความตระหนกัและความสามารถใน
การดูแลรักษาตนเองของผูป่้วยโดยให้ผูป่้วยเป็นผูต้งัเป้าหมายการรักษา  เขา้ใจอุปสรรคและขอ้จาํกดัของตนเอง 
รวมทงัสามารถประเมินสภาวะสุขภาพของตนเองได้ว่า สามารถจดัการเองได้หรือตอ้งไปพบแพทย์ และ/หรือ           
ผูใ้หบ้ริการ  ในโรงพยาบาลต่างๆ มีการดาํเนินโครงการทีเกียวขอ้งกบัการสนบัสนุนการจดัการตนเองของผูป่้วยซึงมี
ความหลากหลาย ตวัอย่างเช่น โครงการพฒันาคลินิก DPAC (Diet and Physical Activity Clinic) มีการส่งเสริม
กิจกรรมทีเกียวขอ้งกับการปรับเปลียนพฤติกรรมผูป่้วยเบาหวาน การออกกาํลังกาย การรับประทานอาหารที
เหมาะสม โครงการดูแลเทา้ในผูป่้วยเบาหวาน โครงการตรวจวดัระดบัความดนัโลหิตดว้ยตนเอง เป็นตน้ อย่างไรก็
ตามยงัขาดการติดตามประเมินผลในระยะยาว โดยเฉพาะความยงัยืนของ รูปแบบการจดัการตนเองทีนาํมาใช ้ผูป่้วย
เบาหวานทีควบคุมระดบันาํตาลในเลือดไม่ไดใ้นเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นพี มี
จาํนวนมากขึนทุกปี การดูแลแบบเดิมทีผา่นมาไม่ไดผ้ลดีต่อภาวะสุขภาพทียงัยืน ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นวา่บริบทการทาํงาน
และแหล่งประโยชน์ในชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นพี ตาํบลบา้นโตก อาํเภอเมือง จงัหวดั
เพชรบูรณ์ มีจุดแข็งอย่างยิง คือ มีความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนทอ้งถิน โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาํบลทาํงานเชือมโยงกบัทรัพยากรตน้ทุนทางสังคมในชุมชน ซึงเป็นแนวทางปฏิบติัทีตอบสนองความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการผนวกกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นเครือข่ายในการดูแล มีชมรมในชุมชนทีเขม้แข็งแสดงให้เห็นว่า
ชุมชนมีความพร้อมทีจะดูแลตวัเอง มีทีมจิตอาสา และ อสม.ทีเขม้แข็ง ซึงตอบปัญหาเรืองการดูแลอยา่งใกลชิ้ด สร้าง
สิงแวดลอ้มทีดีในชุมชน ช่วยพฒันาทกัษะการจดัการตวัเองทีถูกตอ้งเหมาะสมแก่ผูป่้วยเบาหวานและญาติให้สามารถ
พึงพาตนเองได้ซึงเป็นองค์ประกอบทีเป็นประเด็นสําคญัในการดูแลตนเองได้อย่างต่อเนืองเป็นการดูแลทียงัยืน      
ช่วยใหมี้คุณภาพชีวติทีดีขึน ลดการเกิดภาวะแทรกซอ้นและลดอตัราตายได ้
 

วตัถุประสงค์การวจัิย   

 1.เพือพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยเบาหวานทีควบคุมระดบันาํตาลในเลือดไม่ไดโ้รงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาํบลบา้นพี อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์  

2. เพือเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนความรู้การจดัการตนเองของผูป่้วยเบาหวานก่อนและหลงัการศึกษา 
3. เพือเปรียบเทียบผลต่างของภาวะสุขภาพผูป่้วยเบาหวาน ก่อนและหลงัการศึกษา 
4. เพือเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนคุณภาพชีวติผูป่้วยเบาหวานก่อนและหลงัการศึกษา 
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5. เพือเปรียบเทียบความพึงพอใจในบริการของผูป่้วยเบาหวานก่อนและหลงัการศึกษา 
กรอบแนวคิดการศึกษาวจัิย 

การจดัการตนเอง ; Self-management support คือ การสร้างความตระหนกั และความสามารถในการดูแล
รักษาตนเองของผูป่้วย โดยให้ผูป่้วยเป็นผูต้งัเป้าหมายการรักษา, เขา้ใจอุปสรรคและขอ้จาํกดัของตนเอง สามารถ
ประเมินสภาวะสุขภาพของตนเองไดว้า่ สามารถจดัการเองไดห้รือตอ้งไปพบแพทย ์ (empower and prepare patients 

to manage their health care) การทีผูป่้วยจะเปลียนพฤติกรรมเพือรักษาสุขภาพตนเองได ้ประกอบดว้ยปัจจยัต่อไปนี  
- ผูป่้วยมีแรงจูงใจทีจะดูแลตนเอง (motivation ) 
- การมีความรู้ความเขา้ใจในโรคของตนเอง (knowledge) 
- มีทกัษะในการดาํเนินชีวิตอยู่กบัโรคเรือรัง  (problem solving skill) โดยให้ผูป่้วยเป็นผูส้อนผูป่้วยดว้ยกนั

เอง (laid leader)  ซึงช่วยสร้างความภูมิใจแก่ผูป่้วยตน้แบบเอง  และยงัสร้างความเชือมนัในการดูแลตนเองให้แก่
ผูป่้วยรายอืน  

- มีความมนัใจทีจะดูแลตนเอง ( self  efficacy ) 
- ส่วนทีเป็นอุปสรรคหรือความขาดแคลนทรัพยากรไดรั้บการช่วยเหลือสนับสนุน (identified  barrier ) 

การจดัการตนของผูป่้วยเบาหวานทีควบคุมสุขภาวะตนเองไม่ได ้หากไดรั้บการช่วยพฒันาทกัษะการจดัการตวัเอง     
ทีถูกตอ้งเหมาะสมแก่ผูป่้วยเบาหวานและญาติ  สามารถพึงพาตนเองไดจ้ะเป็นองคป์ระกอบทีเป็นประเด็นสําคญัใน
การดูแลตนเองไดอ้ยา่งต่อเนืองเป็นการดูแลทียงัยนื  ช่วยใหมี้คุณภาพชีวติทีดีขึน  
 

 

 

 

   
 
                                          

ภาพกรอบแนวคิดการศึกษา 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการศึกษาวิจยัเพือพฒันางานประจาํสู่การวิจยั เพือพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยเบาหวานทีควบคุม
ระดบันาํตาลในเลือดไม่ได ้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นพี อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือน 
มกราคม ถึง มิถุนายน 2558 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  ในการศึกษาครังนีคือกลุ่มป่วยเบาหวานชนิดที 2 ที ไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยเ์ป็นระยะเวลา      
อย่างน้อย 1 ปี และเป็นผูป่้วยเบาหวานทีควบคุมระดบันาํตาลในเลือดไม่ได ้ทีมารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาํบลบา้นพี  ตาํบลบา้นโตก  อาํเภอเมืองเพชรบูรณ์  

กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตวัอย่างเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการศึกษาวิจยั    
จาํนวน 30 คน โดยกาํหนดคุณสมบติั  เพือเลือกเขา้ทาํการวจิยั ดงันี 

การจัดการตนเองของผูปวย
เบาหวาน    
Self-management 
support Program      

ผูปวยเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดไมได 
 

- ความรู ในการจัดการตนเองเพ่ิมข้ึน 
- ระดับ HbA1C ในผูปวยเบาหวานลดลง 
- Quality of Life ผูปวยเบาหวานเพิ่มข้ึน 
- ความพึงพอใจในบริการ เพ่ิมข้ึน 
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1. เป็นผูป่้วยเบาหวานชนิดทีไดรั้บการรักษาโรคเบาหวานดว้ยยาชนิดรับประทาน 

2. เป็นผูป่้วยเบาหวานทีมีการควบคุมโรคทีไม่ดี  คือ มีระดับนําตาลสะสมหรือ HbA1C  ทีมีค่ามากกว่า                
7  มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตขึ์นไปในรอบการตรวจประจาํปีทีผา่นมา 

3. มีอาย ุ20 ปีขึนไป 

4. เป็นผูที้ยนิดีเขา้ร่วมโครงการวจิยัและเขา้ร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาทีทาํการวิจยั 

5. มีการรับรู้เกียวกบัเวลา สถานที บุคคลเป็นปกติ 

6. มีความเขา้ใจและสือสารภาษาไทยไดดี้ 

กลุ่มผู้ทไีม่เลือกเข้าทาํการวจัิย  

1. มีภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ปรากฏชดัเจน คือ  ตามวัมากจนการมองเห็นผิดปกติไป  ถูกตดัแขนหรือขา ไตวาย
เรือรัง ความจาํเสือม  เป็นอมัพาต  มีอาการของโรคกลา้มเนือหวัใจขาดเลือด 

2. อยูใ่นระหวา่งการตงัครรภ ์

3. ไม่สมารถเขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการตนเองไดค้รบตามระยะเวลากาํหนด 
 

 ขนัตอนการดําเนินงานวจัิย มีดังนี 

 1. ขนัเตรียมการ  

 -  จดัเตรียมทีมงาน พร้อมทงักาํหนดบทบาทหนา้ทีความรับผดิชอบของทีมงาน 

 -  จดัทาํแผนงานและ โครงการศึกษาวจิยั 
 -  ทบทวนเอกสารวชิาการและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง  
 2. ขนัดําเนินการ 

   - ประสานชุมชนร่วมกบั เจา้หนา้ทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นพี แกนนาํสุขภาพในชุมชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน รวมทงัองคก์รภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบ 
จดัทาํแผนทีทางเดินยทุธศาสตร์ เพือแกไ้ขปัญหา ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

      -  ทบทวนเวชระเบียน กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 
      - จดัเตรียมเครืองมือทีใชใ้นการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

      -  สํารวจข้อมูลทัวไป  ภาวะสุขภาพ  ความรู้การจัดการตนเอง  ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย 

      -  จดักิจกรรมปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มป่วยดว้ยโปรแกรมการจดัการตนเองผูป่้วยเบาหวาน ซึง
กิจกรรม มีดงันี 

      ครังที 1. กิจกรรมการเรียนรู้การประเมินภาวะสุขภาพด้วยตนเอง ได้แก่ระดบันาํตาลในเลือด นาํหนักตวั  
เส้นรอบเอว ความสูง ดชันีมวลกาย ความดนัโลหิต ผงัครอบครัว เป็นตน้  
      ครังที 2. กิจกรรมใหค้วามรู้เรืองโรคเบาหวาน โดยใช ้Model/หุ่นจาํลอง ใหเ้ห็นภาพจริง 
      ครังที 3. กิจกรรมการเรียนรู้อาหารโซนสีรายการอาหารแลกเปลียน และ Plate Model 

      ครังที 4. กิจกรรรมออกกาํลงักายหลากหลายรูปแบบ เพือเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัแต่ละคนแต่ละวยั 
      ครังที 5. กิจกรรมการจดัการอารมณ์ ความเครียด การตระหนกัรู้ในตนเอง สมาธิบาํบดั โยคะบาํบดั หวัเราะ
บาํบดัและการเจริญภาวนา 
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      ครังที 6. กิจกรรมนนัทนาการเพือการผอ่นคลาย และความสนุกสนาน คลายเครียด 
      ครังที 7. การจดักลุ่มแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ การดูแลตนเอง 

      ครังที 8. กิจกรรมการสรุปผลการเรียนรู้ การปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพและประเมินผลสุขภาพตนเอง   
- จดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวานในวนัมาตรวจ/ติดตามทุก

วนัที มีบริการ NCD Clinic ที รพ.สต.บา้นพี โดยจดักิจกรรมดงันี 

   -  การจดักลุ่ม Self help group ในกลุ่มผูป่้วยเบาหวาน ดว้ยกนัเองโดยมีแกนนาํสุขภาพในชุมชนและเจา้หนา้ที
ทีมสุขภาพ เป็น Facillitator ประจาํกลุ่ม  

   -  ติดตามเยียมบา้น สอนให้ความรู้  ฝึกทกัษะการจดัการตนเองตามโปรแกรมการปรับเปลียนพฤติกรรม ให้กบั
ผูป่้วยและญาติผูดู้แลทีบา้น โดยทีมสหสาขาและแกนนาํสุขภาพในชุมชน 

3.  ขนัประเมินผล  กาํหนดการเก็บรวบรวมขอ้มูลในผูป่้วยเบาหวาน ดงันี 

      3.1 คะแนนความรู้การจดัการตนเองผูป่้วยเบาหวาน 
      3.2 ภาวะสุขภาพของกลุ่มป่วยเบาหวาน ระดบันาํตาลในเลือดสะสม (HbA1C) 
     3.3 คุณภาพชีวติของกลุ่มป่วยเบาหวาน 
      3.4 ความพึงพอใจของกลุ่มป่วยเบาหวาน  
เครืองมือทใีช้ในการดําเนินการวจัิย 

1. แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล สมุดคู่มือบนัทึกสุขภาพผูป่้วยเบาหวาน 

2. แฟ้มครอบครัวผูป่้วยเบาหวาน 

3. แบบวดัคุณภาพชีวิตผูป่้วยเบาหวาน (สุภาภรณ์และคณะ,2553) 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจผุใ้ชบ้ริการในชุมชน (สาํนกัการพยาบาล) 

   5. โปรแกรมการจดัการตนเองผูป่้วยเบาหวาน (สุภาภรณ์และคณะ,2554) 
การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ  

หาความเชือมนัของเครืองมือ (Reliability)  โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์อลัฟาของครอนบาค                   
( Cronbach’s  Alpha  Coefficient )  ไดเ้ท่ากบั .83 
การพทิกัษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง  

 โครงการศึกษาวิจัยนีผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ และผูว้ิจยัไดด้าํเนินการพิทกัษ์สิทธิกลุ่มตวัอย่างโดยผูว้ิจยั แนะนาํตวับอก
วตัถุประสงคก์ารวจิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งทราบ ชีแจงใหท้ราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธ จะไม่มีผลการมารับการ
รักษา ขอ้มูลทีได ้ทีมผูว้ิจยัจะนาํเสนอในภาพรวมและใชใ้นการวิจยั ไม่มีการเปิดชือและนามสกุลทีแทจ้ริง ทุกอยา่ง
จะถือเป็นความลบัและนาํมาใชต้ามวตัถุประสงคข์องการวิจยันีเท่านนัในระหวา่งการวิจยัหากผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั
ไม่พอใจ หรือไม่ตอ้งการเขา้ร่วมโครงการต่อจนครบตามกาํหนดเวลา ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัสามารถบอกเลิกไดโ้ดย
ไม่ตอ้งแจง้เหตุผล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
  ในการทาํวจิยัครังนีทีมผูว้จิยัทาํการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง   
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การวเิคราะห์ข้อมูล   วเิคราะห์ขอ้มูลโดยเครืองคิดเลขและโปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  ดงันี 

 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถีและร้อยละ 

   2. เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนความรู้ในการจดัการตนเอง  ระดบั HbA1C คุณภาพชีวิต  และความพึง
พอใจในบริการ ใชค้่าสถิติ paired t- test  ทาํการทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    

 

ผลการวจัิย 

1. ข้อมูลทวัไปของผู้ป่วยเบาหวาน : ลกัษณะทางประชากร 

ขอ้มูลทวัไปของผูป่้วยเบาหวาน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 90  เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 10       
อายสุ่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 51 - 60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 53.33  รองลงมา 61-70 ปี  คิดเป็นร้อยละ 33.33  สถานภาพสมรส
ส่วนใหญ่  สมรสคู่  คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมา คือ สถานภาพหมา้ย  คิดเป็นร้อยละ 26.67  ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่
จบชนัประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 73.33  รองลงมาจบชนัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ20  อาชีพส่วนใหญ่  อาชีพ
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 40  รองลงมา  อาชีพคา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 26.67  ดงัแสดงในตาราง 1  ดงันี 

ตาราง   1  จาํนวน ร้อยละ ของประชากรผูป่้วยเบาหวาน จาํแนกตามขอ้มูลทวัไป 

ข้อมูล จาํนวน ( N = 30 คน) ร้อยละ 
เพศ 

            ชาย 

            หญิง 

 

3 

27 

 

10 

90 

อายุ 

            21-30 ปี 

            31-40 ปี 

            41-50 ปี 

            51-60 ปี 

            61-70 ปี 

 

0 

2 

2 

16 

10 

 

0 

6.67 

                  6.67 

                 53.33 

                 33.33 

สถานภาพ 

            โสด 

             คู่ 
             หมา้ย 

             หยา่/แยก 

 

0 

21 

8 

1 

 

0 

70 

26.67 

3.33 

ระดบัการศึกษา 
             ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 

              ประถมศึกษา 
              มธัยมศึกษา  
              อนุปริญญา 

 

2 

22 

6 

0 

 

  6.67 

73.33 

20.00 

0 

อาชีพ 

              เกษตรกรรม 

              คา้ขาย   

              รับจา้ง 

              ไม่ไดท้าํงาน 

 

12 

8 

6 

4 

 

40.00 

26.67 

20.00 

13.33 
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กลุ่มผูป่้วยเบาหวานในการศึกษาวิจยันี  เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย  ซึงมีแนวโนม้ภาวะดือต่ออินซูลินสูง
ทาํใหย้ากต่อการควบคุมระดบันาํตาลในเลือดใหป้กติสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพิสิษฐ ์วฒันวิฑูกูร  และคณะ(2550)    
ทีพบวา่  ผูเ้ป็นเบาหวานเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เกือบครึงหนึงของกลุ่มเพศหญิงนนัมีการควบคุมระดบันาํตาล
ในเลือดไดไ้ม่ดี  คือ ร้อยละ 40  เนืองจากประชากรในจงัหวดัเพชรบูรณ์  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพไม่ดีเท่าทีควร  
และไม่ใส่ใจในการรักษาพยาบาลอยา่งต่อเนือง  ทาํใหมี้ผลต่อการควบคุมระดบันาํตาลในเลือด  

 

ตาราง  2  เปรียบเทียบคะแนนความรู้การจดัการตนเอง  ภาวะสุขภาพ HbA1C  คะแนนเฉลียคุณภาพชีวติผูป่้วย  
                   คะแนนความพึงพอใจของผูป่้วยเบาหวานก่อน และหลงัการวจิยั (N=30)    

ตวัแปร ก่อน หลงั p-value 

Mean SD Mean SD 

ความรู้การจดัการตนเองฯ 11.20 2.04 13.80 .84 .000 

ภาวะสุขภาพ ; HbA1C 8.56 1.18 7.29 .93 .000 

คุณภาพชีวติ 126.13 8.89 143.73 5.26 .000 

ความพึงพอใจ 37.50 5.84 45.33 4.14 .000 

  p < .05 

ผลของการเปรียบเทียบ พบวา่  มีคะแนนความรู้เรืองเบาหวานและการจดัการตนเองของผูป่้วยเบาหวานก่อน
และหลงัการวิจยั  มีคะแนนเฉลียความรู้เพิมขึนมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < .000)  ผูป่้วยเบาหวาน
หลงัเขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการตนเองมีระดบันาํตาลในเลือดสะสมลดลงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P < .000) 
คุณภาพชีวิตผูป่้วยเบาหวานก่อนและหลงัการวิจยั  พบว่า  ผูป่้วยเบาหวานหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการตนเอง     
มีคะแนนเฉลียคุณภาพชีวิตเพิมขึน  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<.000)  และความพึงพอใจใน
บริการของผูป่้วยเบาหวานก่อนและหลงัการวิจยั  พบว่า  ผูป่้วยเบาหวานหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการตนเอง           
มีคะแนนเฉลียความพึงพอใจในบริการเพิมขึน  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p <.000) 
 

อภิปรายผลการวจัิย  
 การพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยเบาหวานทีควบคุมระดบันาํตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาํบลบา้นพี อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ทีไดมี้การออกแบบระบบบริการการจดัการตนเองของผูป่้วย
เบาหวานและครอบครัว ดว้ยการให้ความรู้ การฝึกทกัษะการดูแลตนเอง การให้คาํปรึกษาชีแนะทางสุขภาพ โดยการ
สอนให้มีความรู้ในการประเมินการจดัการตวัเอง โดยเจา้หน้าที  Self- help group , Model อาหารแลกเปลียน         
การจดัทาํ-แจกคู่มือการจดัการตนเอง การดูแลต่อเนืองจากคลินิกโรคเรือรัง (เบาหวาน) ทุกวนัพุธ รวมถึงการติดตาม
เยยีมบา้นเพือการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพต่อเนืองเป็นเวลา 12 สัปดาห์ รวมทงัการมีแหล่งสนบัสนุนทางสังคม 
สอดคลอ้งกบับริบททีเป็นอยูข่องผูป่้วย ทาํใหผู้ป่้วย ครอบครัวมีความรู้ในการดุแลและจดัการตนเองเพิมมากขึน เป็น
การกระตุน้แรงจูงใจและทาํให้ผูป่้วยมีพลงัอาํนาจในการทีจะจดัการตนเองไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ยความเต็มใจ มีเครือข่าย
ช่วยเหลือกนัอีกดว้ย เป็นผลให้ระดบันาํตาลในเลือดสะสมของผูป่้วยเบาหวานลดลง แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ รวมทงัการติดตามเยยีมบา้น เพือดูแลผูป่้วยเบาหวานและครอบครัว ตามบริบทของแต่ละราย โดยเจา้หนา้ทีและ
แกนนาํสุขภาพในชุมชน เป็นประโยชน์มากเนืองจากช่วยให้ปรับวิถีชีวิตผูป่้วยเบาหวาน สามารถควบคุมระดับ
นาํตาลในเลือดได ้และมีความรู้เพียงพอทีจะควบคุมตนเองไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและโรคแทรกทีไม่พึงประสงค์
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ได้ เป็นผลให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน ไม่มีอุบติัการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานรายใหม่ หลงัการ
ปรับเปลียนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดา้นความรู้ การปฏิบติัตวัในดา้นการควบคุมอาหาร การออกกาํลงักาย วิธีคลาย
เครียด ส่งผลใหภ้าวะสุขภาพ ผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการอยูใ่นระดบัปกติ และการทีบุคคลมีความรู้ในการดูแลตนเอง
เพือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน สามารถนําความรู้สู่การมีทัศนคติทีถูกต้องและการ
ปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ การจดัการตนเองทีเหมาะสม มีการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพทีดี 1 สอดคลอ้งกบั
การศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมปรับวิถีชีวิตเพือลดความเสียงโรคเบาหวาน รพ .พิจิตร โดยโปรแกรมการปรับวิถีชีวิต
การควบคุมอาหารและการออกกาํลงักายต่อการลดความเสียงโรคเบาหวาน ผลการศึกษาพบว่าหลงัจากเข้าร่วม
โปรแกรมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีระดบันาํตาลในเลือด นาํหนกัตวั รอบเอวและเปอร์เซ็นตไ์ขมนัใตผ้ิวหนงัลดลง มีความจุ
ปอด แรงเหยียดขา แรงบีบมือและความอ่อนตวัเพิมขึนอยา่งมีนยัสําคญั (p<0.05) สรุปไดว้่าโปรแกรมการจดัการ
ตนเองผูป่้วยเบาหวาน ด้วยการให้คาํปรึกษา ชีแนะทางสุขภาพ เพือปรับวิถีชีวิต ช่วยทาํให้ผูป่้วยเบาหวาน มีพลงั
อาํนาจ มีศกัยภาพในการจดัการตนเองไดดี้ ส่งผลดีต่อภาวะสุขภาพ เพิมคุณภาพชีวิต และความพึงพอใจในบริการได ้
ควรส่งเสริมการคงไวซึ้งพฤติกรรมสุขภาพทีดี ทียงัยนืในระยะยาว9  ดงันนัรูปแบบการพฒันาการดูแลผูป่้วยเบาหวาน
ทีควบคุมระดบันาํตาลในเลือดไม่ได ้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นพี อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็น
รูปแบบการจดับริการทีมีประสิทธิภาพควรจดัทาํเป็นงานประจาํให้มีความยงัยืนต่อไป สามารถนาํไปใชใ้นการดูแล
ผูป่้วยเบาหวานทีไม่สามารถควบคุมและจดัการตนเองไดใ้หค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และควรขยายรูปแบบการดูแลที
พฒันาแลว้นีใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกตาํบลในอาํเภอเมืองและดาํเนินการพฒันาในงานประจาํต่อไปใหย้งัยนื  
     ผลการพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยเบาหวานทีควบคุมระดบันาํตาลในเลือดไม่ได ้ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาํบลบา้นพี อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นการดูแลแบบองคร์วมภายใตก้ารมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวานและครอบครัว ตามบริบทของแต่ละราย ก่อให้เกิดความสุข สมดุล ตามวิถีชีวิตทงัดา้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ส่งผลให้คะแนนเฉลียคุณภาพชีวิตและคะแนนเฉลียความพึงพอใจในบริการทีต่อเนือง
เพิมขึนหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการตนเองเพือการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพทีดี สอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
ดูแลโรคเรือรังทีเป็นการดูแลในหลากหลายมิติและความร่วมมือกนัทุกฝ่าย ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพชีวิตทีดีขึน จึงควรนาํ
กระบวนการดูแลแบบองคร์วมโดยทีมสุขภาพไปใชเ้ป็นแนวทางการดูแลโรคเบาหวาน เพือส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู ้
เป็นเบาหวานใหเ้กิดคุณภาพชีวติทีดีเหมาะสมตามปัจจยัพืนฐานและสภาพปัญหาทีแทจ้ริงของแต่ละคนต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช้ในการพฒันา 
- ควรขยายรูปแบบการดูแลทีพฒันานีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทงัตาํบล และครอบคลุมทุกตาํบล

ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ รวมทงัมีการดาํเนินการพฒันาในงานประจาํต่อไปใหย้งัยนื  
 - การจดัโปรแกรมในครังนี มีรูปแบบการจดักิจกรรมโดยให้ผูป่้วย ครอบครัว ผูดู้แลหลกัไดมี้ส่วน

ร่วม และมุ่งเน้นการจดัการตนเองของผูป่้วยตามบริบท เหมาะสมตามวิถีชีวิตทีเป็นอยู่ โดยเฉพาะดา้นการจดัการ
อารมณ์และการตระหนกัรู้ในตนเอง ซึงสร้างให้เกิดการมีสัมพนัธภาพทีดีทงัระหวา่งผูป่้วย ครอบครัว กบัเจา้หนา้ที
และแกนนาํสุขภาพในชุมชน ทาํให้เกิดการพฒันาศกัยภาพในการดูแลตนเอง ดงันนัการให้บริการทางดา้นสุขภาพ
และการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพจึงควรใหผู้รั้บบริการไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม  
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2.  ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครังต่อไป 

- ควรศึกษาแรงสนบัสนุนจากสังคมกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุ่มเสียง
เบาหวาน  

- นาํไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจยัเพือการดูแลโรคไม่ติดต่อเรือรังอืนเช่นโรคความดนัโลหิตสูง 

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

  พิมพหนาเดียวบนกระดาษขนาด A4   (216 x 279 มม.) เวนระยะหางจากขอบกระดาษดานบนและซายมือ 

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

ตามลําดบัทีม่มุขวาบนหรือลางของกระดาษ ซึง่เปนตนฉบับ 2 ชดุ มาพรอมกบั ไฟลขอมลู / CD – ROM  เพ่ือเก็บขอมลู

สําหรับทางคอมพิวเตอร  รูปแบบอักษร  Angsana  ตัวอักษรขนาด 16

  กําหนดการออกของวารสาร

  ปละ  2  ฉบับ   ราย  6  เดือน

  ฉบับที่  1  เดือนมกราคม  -  เดือนมิถุนายน (สงตนฉบับภายใน 30 สิงหาคม)

  ฉบับที่  2  เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม (สงตนฉบับภายใน  1 มีนาคม )

  หมายเหตุ : บทความไมควรเกิน 10 หนา ตอเรื่อง

การสงตนฉบับ

  กรุณาสงถึง

  คุณอาภากร   เอมโอฐ

  กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ

  หองสมุดโรงพยาบาลกําแพงเพชร

  อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร  62000

  e-mail :  librarian_hh@hotmail.com

  โทรศัพท  (055) 714223 - 5  ตอ  1403  

  โทรสาร   (055) 711232

  เมือ่บรรณาธิการไดรบัตนฉบบัไว จะแจงตอบกลับใหผูนพินธทราบวา ใหแกไขกอนพิจารณาตีพมิพรบั ตพีมิพ

โดยไมแกไข  หรือไมรับพิจารณาตีพิมพ

  บทความที่ไมไดรบัพิจารณาตีพิมพ จะไมสงตนฉบับคืน

  บทความที่ไดรับพิจารณาตีพิมพ กองบรรณาธิการจะสงวารสารใหผูนิพนธ




