
 

      
 
 
วัตถุประสงค์ เผยแพร่ความรูแ้ละนวัตกรรมทางการแพทย์ การพยาบาล และสาธารณสุข ไปสู่   
  ผู้สนใจทั้งบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป 
เจ้าของ   โรงพยาบาลนครพนม 
บรรณาธิการที่ปรึกษา  นพ.ยทุธชัย  ตริสกุล  ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลนครพนม 
   พญ.เฟื่องรักษ์   ร่วมเจริญ นายแพทยท์รงคุณวุฒิด้านอายรุศาสตร ์
   รศ.นพ.สมศักดิ์   เทียมเก่า  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
   ผศ.ดร.ภก.แสวง   วัชระธนกิจ คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
   ผศ.ดร.ภก.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์  สาขาวิชาเภสัชคลินิก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   รศ.สมจิตร   แดนศรีแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
   รศ.ดร.มาริสา   ไกรฤกษ ์ กลุ่มวิชาการศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล  
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   นพ.ศุภกานต์   เตชะพงศธร คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล  
       มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
   นพ.ณัฐพล   สันตระกูล คณะแพทยศาสตร์ วชริพยาบาล  
       มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
   ดร.ศิริลักษณ์   ใจช่วง  สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม 

บรรณาธิการ   พญ.นทวรรณ หุ่นพยนต์ กลุ่มงานศัลยกรรม       โรงพยาบาลนครพนม  
รองบรรณาธิการ   พญ.สุรธินีย์  คูสกุลวัฒน กลุ่มงานอายรุกรรม        โรงพยาบาลนครพนม 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางรามัย  สูตรสุวรรณ กลุ่มงานศึกษาอบรม       โรงพยาบาลนครพนม 
กองบรรณาธิการ   นพ.พงศ์ธร  วงศ์สวรรค์ กลุ่มงานอายุรกรรม      โรงพยาบาลนครพนม 

นพ.ทศพล  นุตตะรังค์ กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลนครพนม 
   พญ.งามจิตร   นิลวัชรารงั กลุ่มงานกุมารเวชกรรม    โรงพยาบาลนครพนม 
   ทพญ.ภาราณี   สกุลคู  กลุ่มงานทันตกรรม         โรงพยาบาลนครพนม 
   ภก.วิชิต   เหล่าวัฒนาถาวร กลุ่มงานเภสัชกรรม        โรงพยาบาลนครพนม 
   นางสาวสุดใจ  ศรีสงค์  กลุ่มการพยาบาล           โรงพยาบาลนครพนม 
   นางสาวอรรจจมิา  ศรีชนม์  กลุ่มการพยาบาล           โรงพยาบาลนครพนม 

 
 

วารสารโรงพยาบาลนครพนม 
NAKHONPHANOM HOSPITAL JOURNAL 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม  2561 
Volume 5 No.3 September – December 2018 
 



ผศ.นพ.ชวกิจ    ภูมิบุญชู    หน่วยจอประสาทตาและน้ําวุ้นตา   
ภาควิชาจักษุวิทยา  โรงพยาบาลศรีนครินทร์   

                  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   พญ.สุขุมาล       ธนไพศาล   หน่วยต้อหิน   ภาควิชาจักษุวิทยา  

โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  
                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
คณะทํางาน  นายเวชสิทธิ์       เหมะธุลิน งานเวชนิทัศน์    โรงพยาบาลนครพนม 
   นางพิณทิพย์      ซ้ายกลาง  ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
          โรงพยาบาลนครพนม 
   นางเดือนฉาย     ใจคง  งานห้องสมุด   โรงพยาบาลนครพนม 
   นางวิไล           ฤทธธิาดา  งานห้องสมุด   โรงพยาบาลนครพนม 
   นางสาวศิลปะกร อาจวิชยั  งานศึกษาอบรม    โรงพยาบาลนครพนม 
   นางพรสวรรค์    สาหล้า  งานศึกษาอบรม    โรงพยาบาลนครพนม 

กําหนดออก  ราย 4 เดือน เดอืนมกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, กนัยายน-ธันวาคม 

ส่งต้นฉบับที่     นางเดือนฉาย  ใจคง 
   งานวารสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลนครพนม 
    270 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม  48000  
   โทรศัพท์ 0-4251-1422 ตอ่ 1075  
   มือถือ 061-0306477 
   โทรสาร 0-4251-3193   
                       E-mail : nkpjournal_9@hotmail.com  

พิมพ์ที ่   วีระชัยซัฟฟลาย 285 หมู่ 2 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม  
โทร. 0-4251-4186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผศ.นพ.ชวกิจ    ภูมิบุญชู    หน่วยจอประสาทตาและน้ําวุ้นตา   
ภาควิชาจักษุวิทยา  โรงพยาบาลศรีนครินทร์   

                  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   พญ.สุขุมาล       ธนไพศาล   หน่วยต้อหิน   ภาควิชาจักษุวิทยา  

โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  
                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
คณะทํางาน  นายเวชสิทธิ์       เหมะธุลิน งานเวชนิทัศน์    โรงพยาบาลนครพนม 
   นางพิณทิพย์      ซ้ายกลาง  ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
          โรงพยาบาลนครพนม 
   นางเดือนฉาย     ใจคง  งานห้องสมุด   โรงพยาบาลนครพนม 
   นางวิไล           ฤทธธิาดา  งานห้องสมุด   โรงพยาบาลนครพนม 
   นางสาวศิลปะกร อาจวิชยั  งานศึกษาอบรม    โรงพยาบาลนครพนม 
   นางพรสวรรค์    สาหล้า  งานศึกษาอบรม    โรงพยาบาลนครพนม 

กําหนดออก  ราย 4 เดือน เดอืนมกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, กนัยายน-ธันวาคม 

ส่งต้นฉบับที่     นางเดือนฉาย  ใจคง 
   งานวารสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลนครพนม 
    270 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม  48000  
   โทรศัพท์ 0-4251-1422 ตอ่ 1075  
   มือถือ 061-0306477 
   โทรสาร 0-4251-3193   
                       E-mail : nkpjournal_9@hotmail.com  

พิมพ์ที ่   วีระชัยซัฟฟลาย 285 หมู่ 2 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม  
โทร. 0-4251-4186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบรรณาธิการ

มีค�ำกล่ำวว่ำ “วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ไม่เคยหยุดนิ่ง” ดังนั้น บุคลำกรทำงกำรแพทย์ทุกแขนง   

จึงจ�ำเป็นที่จะต้องค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ อันเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยพัฒนำกำรดูแลรักษำผู้ป่วย     

ให้ดียิ่งๆ ข้ึนไป วำรสำรโรงพยำบำลนครพนมมีควำมยินดีท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำน

วิชำกำร โดยได้รับควำมสนใจจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์หลำกหลำยสำขำในกำรส่งบทควำมลงตีพิมพ์           

ในวำรสำรอยู่เสมอ

วำรสำรโรงพยำบำลนครพนมก�ำลงัก้ำวเข้ำสู่ปีที ่6 แล้วค่ะ มกีำรน�ำเสนอผลงำนวชิำกำรทัง้หมด 7 เรือ่ง 

ไม่ว่ำจะเป็นงำนวิจัย รำยงำนผู้ป่วย ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นล้วนมีควำมน่ำสนใจ โดยกองบรรณำธิกำรหวังว่ำจะเป็น

ประโยชน์ส�ำหรับผู้อ่ำนทุกท่ำนเช่นเคย และขอขอบพระคุณ คณะที่ปรึกษำวำรสำร กองบรรณำธิกำร         

ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภำยในและภำยนอก ที่ได้ให้ควำมกรุณำปรับปรุงแก้ไขบทควำมให้มีควำมสมบูรณ์

มำกยิ่งขึ้น

และเนื่องในวำระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ขออ�ำนำจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลำย โปรด    

ดลบันดำลให้ผู้อ่ำนทุกท่ำนประสบแต่ควำมสุขค่ะ

พญ. นทวรรณ หุ่นพยนต์

บรรณำธิกำร



สารบัญ

Original Articles
หน้า

1.  ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจเข้ำร่วมกำรตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งล�ำไส้

 ด้วยกำรส่องกล้องของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ผ่ำนกำรคัดกรองตำมโครงกำรคัดกรอง

 มะเร็งล�ำไส้เบื้องต้นด้วย APCS Score ในประชำกรอ�ำเภอศรีสงครำม 

 จังหวัดนครพนม ...........................................................................................................................................5

       เจษฎำ เวชวิทยำนุกูล

2.  ควำมรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมและเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมดูแลสุขภำพช่องปำก

 มีผลต่อดัชนีค่ำเฉลี่ยโรคฟันผุ ถอน อุด ในนักเรียนประถมศึกษำ อ�ำเภอเซกำ 

 จังหวัดบึงกำฬ  .......................................................................................................................................... 16

       ณัฐวุฒิ พูลทอง

3. ผลของกำรใช้ Sepsis Clinical Pathway in Surgery NKP hospital (SCPS) 

 ในผู้ป่วยสูงอำยุด้ำนศัลยกรรม โรงพยำบำลนครพนม ............................................................................... 26

       รัตนำ นิลวัชรำรัง, เพียงเพ็ญ สร้อยสุวรรณ, ดวงชีวัน  วรรณโสภำ, ยุพิน เชื้อพันธุ์, 

          ศุภำรนันท์ ค�ำกรฤๅ, สุชญำ  แก้วกัลยำ, ศิรดำ วิพัทธนพร, อรรจจิมำ ศรีชนม์, รัชฎำพร แนบเนียด 

          ชฎำรัตน์  ภูโอบ, สิริญญำ สิมะลี 

4. ผลของกำรใช้โปรแกรมกระตุ้นกำรหลั่งน�้ำนมต่อระยะเวลำกำรไหลของน�้ำนม

 และระยะกำรมำของน�้ำนมเต็มเต้ำในมำรดำหลังผ่ำตัดคลอดบุตรทำงหน้ำท้อง ........................................ 36

       ลักษณำ  ญำตินิยม

5. กำรเฝ้ำระวังโรคติดเชื้อในโรงพยำบำลและสถำนกำรณ์เชื้อดื้อยำ

 ในโรงพยำบำลบึงกำฬ ปี 2558-2560 ...................................................................................................... 45

       สมศักดิ์  กิติศรีวรพันธ์ 

6. เปรียบเทียบกำรใช้ gauze, sponge และ swab ในกำรท�ำแผล

 แบบระบบสุญญำกำศ ผู้ป่วยแผลเรื้อรัง Wound Center โรงพยำบำลนครพนม ..................................... 56 

      อรรจจิมำ ศรีชนม์, ยุพิน เชื้อพันธุ์, ชัญญำนุช อินทร์ติยะ

Case Report
7. รำยงำนผู้ป่วยผู้ป่วยติดเชื้อหนอนพยำธิตัวจี๊ดในลูกตำ ............................................................................... 66

          ปำนวำด อุธิโย



ว ารส าร โ รงพยาบ าลนครพนม
NAKHONPANOM HOSPITAL JOURNAL 5

Original article

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วมการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งล�าไส้ด้วยการส่องกล้อง

ของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการคัดกรองตามโครงการคัดกรองมะเร็งล�าไส้เบื้องต้น

ด้วย APCS Score ในประชากรอ�าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

เจษฎำ เวชวิทยำนุกูล, พ.บ.

โรงพยำบำลศรีสงครำม

บทคัดย่อ

         วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจเข้ำร่วมกำรตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งล�ำไส้ด้วย
กำรส่องกล้องของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ผ่ำนกำรคัดกรองตำมโครงกำรคัดกรองมะเร็งล�ำไส้เบื้องต้นด้วย APCS Score โรง
พยำบำลศรีสงครำม และเพื่อพัฒนำแนวทำงกำรเตรียมผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ผ่ำนกำรคัดกรองมะเร็งล�ำไส้เบื้องต้นด้วย 
APCS Score ให้ตัดสินใจเข้ำรับกำรตรวจยืนยันโรคมะเร็งล�ำไส้ 

วสัดแุละวธีิการศกึษา : ประชำกรในช่วงอำย ุ50-74 ปี ในเขตอ�ำเภอศรีสงครำม ทีเ่ข้ำรบักำรตรวจคดักรองมะเรง็
ล�ำไส้ ระหว่ำงเดือน ตั้งแต่เดือน มีนำคม พ.ศ. 2561 –  พฤษภำคม พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 14,840  คน ได้รับกำรสุ่ม    
อย่ำงเป็นระบบจ�ำนวน 409 รำย ได้รับกำรคัดกรองเบื้องต้น โดยใช้ APCS score พร้อมท�ำกำรวิเครำะห์เพื่อจัด          
กลุ่มเสี่ยงต่อมะเร็งล�ำไส้ออกเป็น 3 กลุ่ม ในกลุ่มที่เสี่ยงสูงจะได้พบแพทย์และพยำบำลเพื่อให้ข้อมูลควำมรู้ในโรคมะเร็ง
ล�ำไส้และวิธีกำรดูแลตนเอง สัมภำษณ์ด้วยแบบสอบถำม พร้อมกันนี้จะแนะน�ำให้เข้ำรับกำรตรวจด้วยกำรส่องกล้อง
ล�ำไส้ใหญ่ที่โรงพยำบำลศรีสงครำมภำยในเวลำ 1 เดือน กำรเก็บข้อมูลท�ำโดยกำรสัมภำษณ์ ปัจจัยที่ศึกษำ ได้แก่ ข้อมูล
ทั่วไป ปัจจัยด้ำนควำมรู้ กำรรับรู้ และปัจจัยที่มีผลต่อกำรเข้ำรับกำรคัดกรองมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ วิเครำะห์ข้อมูลโดย          
ใช้โปรแกรม SPSS เพื่อค�ำนวณค่ำ Adjusted R square และ Linear regression

ผลการศึกษา : ประชำกรในอ�ำเภอศรีสงครำมในช่วงอำยุ 50-74 ปี ทั้งหมด 14,840 คน ได้รับกำรสุ่มอย่ำงเป็น
ระบบได้กลุ่มตัวอย่ำงเพื่อส�ำรวจทั้งหมด 409 รำย ได้รับกำรคัดกรองด้วย APCS score ทั้งหมด 304 รำย (74.33%) 
พบว่ำมีประชำกรกลุ่มเสี่ยงสูง 99 รำย (32.57%) ประชำกรกลุ่มเสี่ยงสูงจำกกำรประเมินด้วย APCS score ได้รับกำร
แนะน�ำให้รับกำรตรวจส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่ และยินยอมเข้ำรับกำรตรวจ 15 รำย ประชำกรในกลุ่มเสี่ยงสูงแต่ไม่ยินยอม
เข้ำรับกำรตรวจส่องกล้องได้รับกำรสัมภำษณ์ 13 รำย อัตรำกำรเข้ำร่วมกำรคัดกรองด้วยกำรส่องกล้องในกลุ่มเสี่ยงสูง 
15.15% จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำปัจจัยที่ก�ำหนดสำมำรถครอบคลุมปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อตัวแปรตำมได้ 82.6% 
(Adjusted R square เท่ำกับ 0.826)  หลังจำกกำรค�ำนวณหำ Linear regression พบว่ำ ปัจจัยดังกล่ำวมีผลต่อกำร
ตัดสินใจอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ p value 0.02 (p < 0.05) เมื่อวิเครำะห์ในแต่ละปัจจัยพบว่ำ ปัจจัยที่มีผล
ในเชิงลบ ต่อกำรตัดสินใจ ได้แก่ ระยะทำง กับประวัติญำติในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง

ข้อสรุป : ปัจจัยที่มีผลในเชิงลบ ต่อกำรตัดสินใจ ได้แก่ ระยะทำง กับประวัติญำติในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง     
กำรจัดบริกำรที่เพิ่มโอกำสเข้ำถึงกำรคัดกรองส�ำหรับประชำกรท่ีมีข้อจ�ำกัดเรื่องกำรเดินทำงน่ำจะช่วยให้เพิ่มอัตรำ       
กำรเข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มขึ้น

ค�ำส�ำคัญ: การตรวจคัดกรองมะเร็งล�าไส้ใหญ่, การตรวจส่องกล้องล�าไส้ใหญ่, APCS score, การเข้าร่วมการ        
คัดกรอง, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
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Factors Influencing Colorectal Cancer Screening Participation of High-risk APCS score 

Population in Srisongkram District, Nakhonphanom province.

Chetsada Wetwittayanugoon, MD

Srisongkram Hospital

Abstract

Objectives : To determine the factors influencing the decision of participation to colorectal 

screening program with colonoscopy in high risk score population stratified by APCS score in              

Srisongkram district, Nakhonphanom province and to develop the public awareness enhancing      

program for high-risk APCS score population to participate in screening. 

Materials and Methods : The 50-74 years old, population in Srisongkram district of                        

Nakhonphanom province, 409 of 14,840 peoples enrolled into screening program from March to May 

2018 by systemic random sampling. They were stratified by APCS score, and the high-risk group was 

given the information about colorectal cancer disease, asked to answer the questionnaire and advised 

to undergo colonoscopy within 1 month.

Results : 409 people were systemic random sampled from 14,840 people in Srisongkram district, 

stratified by APCS score 304 people (74.33%). The number of high-risk group was 99 (32.57%). In this 

study, the uptake rate of colonoscopy in high risk group was 15.15%. % . From data analysis, the 

independent factors have coverage of influence to dependent factors 82.6% (Adjusted R square 

0.826). In the analysis of linear regression, the factors effected the decisions significantly with p      

value 0.02 (p < 0.05). The factors influenced the decision to undergo colonoscopy were distance 

from screening unit and family history of colorectal cancer.

Conclusion : In this study, participation rate was only 15.15% despite high risk group. The neg-

ative factor, influencing the participation was distance from screening unit. The screening program   

in rural area should be designed to overcome the limitation to increase the uptake of colonoscopy 

in this group. However, the study in decision factors in this area should be more in the future due 

to small sample size of this study.

Keywords :  Colorectal cancer screening, Colonoscopy, APCS score, Participation, Factors      

influencing decision
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ความส�าคัญ
โรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่เป็นโรคมะเร็งที่พบมำกถึง 1.3 

ล้ำนคนต่อปี จัดเป็นอันดับสำมของโลก1 และพบมำกใน

ประเทศไทยเป็นอันดับสอง ในปีพ.ศ. 2558 โดยพบผู้ป่วย

รำยใหม่ 406 รำย คิดเป็น 11.81%2

โรคมะเร็งหำกมีกำรตรวจคัดกรองเพื่อค้นหำโรค

ตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกจะช่วยเพ่ิมให้ผู้ป่วยได้เข้ำถึงกำรรักษำ

แต่เนิ่น ๆ และมีโอกำสรอดชีวิตเพิ่มขึ้น3, 4

กำรตรวจคัดกรองโรคมะเร็งล�ำไส้ มีหลำยวิธี โดย

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ กำรตรวจเพื่อส�ำรวจ      

ด้วยภำพ เช่น กำรตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ กำรตรวจ

ส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่ส่วนปลำย และกำรตรวจทำงชีวภำพ 

เช่น กำรตรวจคดักรองด้วยกำรตรวจอจุจำระ5 ในยโุรปกำร

ตรวจคัดกรองใช้วิธีตรวจคัดกรองด้วยอจุจำระทกุ 2 ปี และ

ยืนยันด้วยกำรตรวจส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่ ในขณะที่ญี่ปุ่นมี

กำรตรวจคัดกรองด้วยอุจจำระทุก ๆ ปี6 ในสหรัฐอเมริกำ

มีค�ำแนะน�ำให้ตรวจคัดกรองตั้งแต่อำยุ 50 ปีในกลุ ่ม

ประชำกรท่ีมีควำมเสี่ยงปกติด้วยกำรตรวจส่องกล้อง

ล�ำไส้ใหญ่ทุก 10 ปี และตรวจคัดกรองด้วยอุจจำระทุกปี7

กำรตรวจคัดกรองอย่ำงเป็นระบบส่วนใหญ่ใช้วิธี

ตรวจคดักรองด้วยอจุจำระ แต่ในบำงประเทศกม็กีำรตรวจ

คัดกรองโดยกำรส่องกล้อง เช่นประเทศในอเมริกำเหนือ 

ปัญหำอื่นที่ต้องพิจำรณำ คือกำรยอมรับเข้ำรับกำรตรวจ

ส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่ยงัน้อยในบำงประเทศ เช่น ในประเทศ

เกำหลีใต้มกีำรตรวจส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่เพียง 31.4% หลงั

ตรวจเบื้องต้นด้วยอุจจำระแล้วผิดปกติ ซ่ึงจะท�ำให้กำร

ค้นหำมะเรง็พบได้ลดลง ในขณะทีบ่ำงประเทศในยโุรปและ

อเมริกำมีอัตรำกำรตรวจส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่ต�่ำกว่ำ 50% 

และไม่เกิน 75%8,9

ประเทศในเอเชียมีปัญหำเรื่องทรัพยำกรที่จ�ำกัด

ท�ำให้กำรตรวจคัดกรองด้วยกำรส่องกล้องตรวจล�ำไส้ใหญ่

ไม่ทั่วถึง10 ในปีพ.ศ. 2554 Asia-Pacific Working Group  

ได้พฒันำเครือ่งมือในกำรคัดกรองมะเรง็ล�ำไส้ โดยน�ำปัจจยั

เสี่ยงต่อกำรเกิดมะเร็งล�ำไส้ ได้แก่ อำยุ เพศ ประวัติ

ครอบครัวและกำรสูบบุหรี่ มำสร้ำงเป็นเครื่องมือที่ใช้

ค�ำนวณโอกำสเสี่ยงที่จะค้นพบโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ ช่ือว่ำ 

Asia-Pacific Colorectal Screening (APCS) score11 

และต่อมำได้มีกำรน�ำมำพัฒนำรูปแบบกำรตรวจคัดกรอง

โดยจ�ำแนกกลุม่ประชำกรตำมระดบัคะแนน เป็น กลุม่เส่ียง

ต�ำ่, เสีย่งปำนกลำง และเสีย่งสงู แล้วให้กำรตรวจส่องกล้อง

ล�ำไส้ใหญ่เร็วข้ึนในกลุ่มเสี่ยงสูง จำกกำรศึกษำวิจัยพบว่ำ 

เครื่องมือดังกล่ำวสำมำรถคัดกรองและจัดล�ำดับควำม

ส�ำคัญกลุ่มเสี่ยงให้เข้ำรับกำรตรวจวินิจฉัยยืนยันด้วยกำร

ตรวจส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่ได้ด ีและภำระงำนของกำรตรวจ

ส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่ลดลงได้ถึงร้อยละ 5012

อ�ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม ในปีพ.ศ. 2558 

ถงึ 2560 พบผูป่้วยมะเรง็ล�ำไส้ใหญ่และทวำรหนกัรำยใหม่ 

จ�ำนวน 8, 7 และ 15 รำยตำมล�ำดับ โดยมียอดผู้ป่วยที่เข้ำ

รับกำรรักษำเป็นผู้ป่วยใน 17, 13 และ 22 รำย ในปัจจุบัน

ยงัไม่มโีครงกำรตรวจคดักรองมะเรง็ล�ำไส้ใหญ่ในประชำกร

อ�ำเภอศรีสงครำม ผู้ป่วยที่เข้ำมำรับกำรตรวจส่วนใหญ่มัก

จะมำพบแพทย์ด้วยอำกำรป่วย แพทย์จึงแนะน�ำให้เข้ำรับ

กำรตรวจ และมีบำงคนไม่ยินยอมรับกำรตรวจด้วยกำร  

ส่องกล้องด้วยหลำยเหตุปัจจัย แม้ว่ำทำงโรงพยำบำลจะมี

ขัน้ตอนของกำรให้ข้อมลูและค�ำปรกึษำก่อนตรวจกต็ำม ซึง่

จำกกำรศกึษำในต่ำงประเทศพบว่ำมหีลำยปัจจยัทีม่ผีลต่อ

กำรตดัสนิใจเข้ำร่วมกำรตรวจคดักรองมะเรง็ล�ำไส้ใหญ่ เช่น 

ควำมรู ้ ทัศนคติ พฤติกรรม กำรรับรู ้ และปัจจัยทำง         

จิตวิทยำอื่นๆ 13-17

ในกำรศึกษำนี้ ผู้วิจัยมีควำมสนใจศึกษำปัจจัยท่ีมี

ควำมสมัพนัธ์กบักำรตดัสนิใจเข้ำร่วมกำรตรวจวนิจิฉยัโรค

มะเร็งล�ำไส้ด้วยกำรส่องกล้องของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงท่ีผ่ำน

กำรคดักรองตำมโครงกำรคดักรองมะเรง็ล�ำไส้เบ้ืองต้นด้วย 

APCS Score เพื่อน�ำผลกำรศึกษำมำพัฒนำแนวทำงกำร 

เตรียมผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ผ่ำนกำรคัดกรองมะเร็งล�ำไส้เบื้อง

ต้นด้วย APCS Score ให้ตัดสินใจเข้ำรับกำรตรวจยืนยัน

โรคมะเร็งล�ำไส้ และสำมำรถเข้ำรับกำรรักษำโรคมะเร็งได้

อย่ำงรวดเร็วมำกขึ้น
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วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ศกึษำปัจจัยท่ีมคีวำมสมัพนัธ์กบักำรตัดสนิใจ

เข้ำร่วมกำรตรวจวนิิจฉยัโรคมะเรง็ล�ำไส้ด้วยกำรส่องกล้อง

ของผู ้ป่วยกลุ่มเส่ียงที่ผ ่ำนกำรคัดกรองตำมโครงกำร       

คัดกรองมะเร็งล�ำไส้เบื้องต้นด้วย APCS Score โรง

พยำบำลศรีสงครำม 

2. เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรเตรียมผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงท่ี

ผ่ำนกำรคดักรองมะเรง็ล�ำไส้เบือ้งต้นด้วย APCS Score ให้

ตัดสินใจเข้ำรับกำรตรวจยืนยันโรคมะเร็งล�ำไส้

วัสดุและวิธีการศึกษา
รปูแบบกำรวจิยัเป็นกำรศกึษำแบบ cross-sectional 

study โดยกลุ่มประชำกรคือ ประชำชนอำยุ 50-74 ปี ใน

เขตอ�ำเภอศรสีงครำมทีเ่ข้ำรับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งล�ำไส้

ตั้งแต่เดือน มีนำคม พ.ศ. 2561 –  พฤษภำคม พ.ศ. 2561 

จ�ำนวน 14,840  คน กำรค�ำนวณกลุ่มตัวอย่ำงโดยจำกผล

กำรศึกษำวิจัยโดย Asia-Pacific Working group พบว่ำ

เมื่อใช้ APCS score มำจ�ำแนกผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม พบ

ว่ำ มีประชำกรอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 1,768 รำย จำกประชำกร

ที่เข้ำร่วมในโครงกำรทั้งหมด 5,657 รำย คิดเป็น 31.3% 

เมื่อค�ำนวณหำจ�ำนวนประชำกรเพื่อสุ่มตัวอย่ำงเพื่อให้ได้

ร้อยละของผู้ที่มีควำมเสี่ยงสูงใกล้เคียงกับกำรศึกษำดัง

กล่ำว โดยยอมรับควำมคลำดเคลื่อนได้ต้ังแต่ 25-35% 

power 0.8 จะได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำวิจัยจ�ำนวน 

409 รำย

เกณฑ์กำรคัดเลือกอำสำสมัครวิจัยเข้ำร่วมโครงกำร 

(Inclusion criteria) ได้แก่ ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดกรองโรคมะเร็ง

ล�ำไส้ใหญ่ด้วย APCS score และมีผลกำรคัดกรอง อยู่ใน

ระดับควำมเสี่ยงสูง, ไม่มีอำกำรผิดปกติในระบบทำงเดิน

อำหำรส่วนล่ำง (มเีลือดออกทำงเดินอำหำร กำรขบัถ่ำยผดิ

ปกติ ซีดไม่ทรำบสำเหตุ น�้ำหนักลด) 

เกณฑ์กำรแยกอำสำสมัครวิจัยออกจำกโครงกำร 

(Exclusion Criteria) ได้แก่ มปีระวตัโิรคล�ำไส้ใหญ่อกัเสบ

เรื้อรัง (inflammatory bowel disease), มีประวัติ     

polyp หรือโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่, มีประวัติโรคประจ�ำตัวที่

รุนแรง มีควำมเสี่ยงในกำรส่องกล้องตรวจล�ำไส้ใหญ่ เช่น 

โรคระบบทำงเดนิหำยใจและโรคหัวใจ, มปีระวตัเิคยผ่ำตดั

ล�ำไส้ใหญ่ ข้อห้ำมในกำรส่องกล้องตรวจล�ำไส้ใหญ่อื่นๆ 

หรือ เคยได้รับกำรตรวจวินิจฉัยหรือคัดกรองบริเวณ

ล�ำไส้ใหญ่มำก่อน เช่น กำรส่องกล้องตรวจล�ำไส้ใหญ่,   

barium enema, computer tomography หรือ magnetic 

resonance imaging

เกณฑ์กำรให้เลิกจำกกำรศึกษำ (Discontinuation 

Criteria) เมื่ออำสำสมัครได้รับผลข้ำงเคียง หรือภำวะ

แทรกซ้อนรุนแรง

อำสำสมัครส่วนหนึ่งท่ีตัดสินใจเข้ำรับกำรตรวจ จะ

ได้รบักำรดูแลและกำรตรวจร่ำงกำยตำมมำตรฐำนของกำร

ตรวจส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่ ไม่ว่ำจะเป็น กำรเตรียมล�ำไส้

ก่อนกำรตรวจ กำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงจำกกำรได้รับยำ

ระงับควำมรู้สึก และ ภำวะแทรกซ้อนจำกกำรส่องกล้อง

อำสำสมัครที่ผ่ำนกำรคัดกรองและมีเกณฑ์อยู่ในกลุ่มที่

สมควรจะได้รับกำรส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่ เม่ือได้รับค�ำ

แนะน�ำในกำรรับกำรตรวจจำกคณะผู้ให้กำรรักษำ และได้

รบักำรชีแ้จงจำกผูช่้วยนกัวจิยั (ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบักระบวนกำร

ตรวจรักษำของโครงกำรคัดกรองฯ)ในกำรเก็บข้อมูลจำก

แบบสอบถำม สำมำรถตอบรับกำรเก็บข้อมูล หรือปฏิเสธ

กำรเกบ็ข้อมลูจำกแบบสอบถำมโดยไม่กระทบสทิธใิดๆ ใน

กำรดูแลรักษำพยำบำล ข้อมูลจำกแบบสอบถำมจะถูกจัด

เกบ็ข้อมลูทีเ่ป็นรหสัในรปูแบบไฟล์อเิลก็ทรอนกิส์ กำรเข้ำ

ถึงข้อมูลต้นฉบับจะมีเพียงหัวหน้ำโครงกำรวิจัยเท่ำนั้นท่ี

สำมำรถเข้ำถึง

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั เป็นแบบสมัภำษณ์ท่ีผูว้จิยั

พัฒนำขึ้นมำเอง โดยกำรทบทวนทฤษฎีและกำรศึกษำที่

เกี่ยวข้อง โดยมีส่วนประกอบของแบบสัมภำษณ์ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ให้สัมภำษณ์ ได้แก่ อำยุ เพศ 

กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ ระยะทำงจำกหน่วยคัดกรอง

ส่วนท่ี 2 ควำมรูเ้กีย่วกบัมะเรง็ล�ำไส้ใหญ่และกำรคดั

กรองโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
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ส่วนที่ 3 กำรรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งล�ำไส้ใหญ่และกำร

คัดกรองโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ 

ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเข้ำรับกำร     

คัดกรองโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่

แบบสอบถำมนี้ ได้รับกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหำ (Validity) จำกกำรพิจำรณำของผู้เชี่ยวชำญใน

ศำสตร์นั้น ๆ จ�ำนวน 3 คนเพื่อลงสรุป โดยใช้ดัชนีควำม

สอดคล้องระหว่ำงข้อค�ำถำมกับจุดประสงค์ (Index of 

Item-Objective Congruence : IOC) มีค่ำ IOC ตั้งแต่ 

0.5 ขึ้นไป และได้รับกำรตรวจสอบควำมเที่ยงของเคร่ือง

มือ (Reliability) วิธีกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องภำยใน 

(Internal Consistency Method) โดยวิธีสัมประสิทธิ์

แอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s Alpha Method) 

พบว่ำค่ำควำมเชื่อมั่นโดยรวมเท่ำกับ 0.759

1. วิธีการเก็บข้อมูล

 1.1 กลุ่มตัวอย่ำงที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกกำร   

คัดกรองด้วยแบบประเมินควำมเสี่ยงด้วย APCS score 

และอยู่ในระดับเสี่ยงสูง จะได้รับกำรแจ้งข้อมูลเป็นรำย

บุคคลจำกแพทย์ผู้ให้กำรรักษำและทีมพยำบำลเป็นรำย

บคุคลว่ำ มคีวำมเส่ียงสงู พร้อมกบัให้ข้อมลูเรือ่งโรค ควำม

เสีย่งต่อกำรเกดิโรค ข้ันตอนกำรตรวจยนืยนัและกำรรักษำ

หลังกำรตรวจยืนยันผล เพื่อให้ผู้ป่วยตัดสินใจเข้ำรับกำร

ตรวจส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่

 1.2 กลุม่ตวัอย่ำงจำกข้อ 1.1 จะได้รบักำรแนะน�ำ

จำกผู้ช่วยนักวิจยัทีไ่ม่เกีย่วข้องกบักระบวนกำรตรวจรกัษำ

ในข้อ 1.1 โดยบอกวัตถุประสงค์ของกำรเก็บข้อมูล พร้อม

ขอควำมร่วมมือในกำรสัมภำษณ์แบบสอบถำมโดยใช้แบบ

สัมภำษณ์ที่ผ่ำนกำรพัฒนำและตรวจสอบแล้ว

2. ขั้นตอนการคัดกรองโดยใช้ APCS score

ประชำกรกลุม่เป้ำหมำยได้รับกำรสุม่อย่ำงเป็นระบบ

จ�ำนวน 409 รำย ได้รบักำรคดักรองเบือ้งต้น โดยใช้ APCS 

score พร้อมท�ำกำรวิเครำะห์เพื่อจัดกลุ่มเสี่ยงต่อมะเร็ง

ล�ำไส้ออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มเสี่ยงต�่ำ(มีคะแนนเท่ำกับ 0-1 ), 

เสี่ยงปำนกลำง (มีคะแนนเท่ำกับ 2-3 ) และเสี่ยงสูง(มี

คะแนนเท่ำกับ 4-7 ) 

ในกลุม่ทีเ่ส่ียงสงูจะได้พบแพทย์และพยำบำลเพือ่ให้

ข้อมูลควำมรู ้ในโรคมะเร็งล�ำไส้และวิธีกำรดูแลตนเอง 

สัมภำษณ์ด้วยแบบสอบถำม พร้อมกันนี้จะแนะน�ำให้เข้ำ

รับกำรตรวจด้วยกำรส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่ท่ีโรงพยำบำล

ศรีสงครำมภำยในเวลำ 1 เดือน ส่วนกลุ่มเสี่ยงปำนกลำง

และเสี่ยงต�่ำจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและกำรดูแลตนเอง

เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดมะเร็งล�ำไส้ และแนะน�ำ

ให้รับกำรตรวจคัดกรองโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ด้วยกำรตรวจ

อุจจำระ หำกผลผิดปกติ จะได้รับค�ำแนะน�ำให้เข้ำรับกำร

ตรวจด้วยกำรส่องกล้อง หำกปกตจิะได้รบัค�ำแนะน�ำให้รบั

กำรตรวจอุจจำระซ�้ำทุก 1-2 ปี

ผลการศึกษา
จำกกำรศึกษำประชำกรในอ�ำเภอศรสีงครำมในชว่ง

อำยุ 50-74 ปี ทั้งหมด 14,840 คน ได้รับกำรสุ่มตัวอย่ำง

แบบเป็นระบบ ได้กลุม่ตวัอย่ำงเพือ่ส�ำรวจทัง้หมด 409 รำย 

ได้รบักำรคดักรองด้วย APCS score ทัง้หมด 304 รำย คดิ

เป็นร้อยละ 74.33 พบว่ำมีประชำกรกลุ่มเสี่ยงสูง 99 รำย 

คิดเป็นร้อยละ 32.57

ประชำกรกลุ่มเสี่ยงสูงจำกกำรประเมินด้วย APCS 

score ได้รบักำรแนะน�ำให้รบักำรตรวจส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่ 

และยนิยอมเข้ำรบักำรตรวจ 15 รำย ประชำกรในกลุม่เส่ียง

สูง แต่ไม่ยินยอมเข้ำรับกำรตรวจส่องกล้องได้รับกำร

สัมภำษณ์ 13 รำย อัตรำกำรเข้ำร่วมกำรคัดกรองด้วยกำร

ส่องกล้องในกลุ่มเสี่ยงสูงร้อยละ 15.15 เมื่อศึกษำข้อมูล

จำกกำรสัมภำษณ์ประชำกรกลุ่มเสี่ยงสูงท่ียินยอมรับกำร

สัมภำษณ์ทั้งหมด 28 รำย ได้ผลดังนี้
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย 26 92.9 
   หญิง 2 7.1 
   รวม 28 100.0 
ระดับการศึกษา  
   ประถมศึกษา 21 75.0 
   มัธยมศึกษา 1 3.6 
   อนุปรญิญา/เทียบเท่า 5 17.9 
   ปรญิญาตร ี 1 3.6 
   รวม 28 100.0 
สถานภาพสมรส  
   สมรส 24 85.7 
   หม้าย 2 7.1 
   หย่าร้าง 2 7.1 
   รวม 28 100.0 
อาชีพ  
   เกษตรกรรม 23 82.1 
   ค้าขาย 1 3.6 
   ธุรกิจส่วนตัว 2 7.1 
   อื่น ๆ 2 7.1 
   รวม 28 100.0 
ที่อยู่อาศัย  
   เขตเทศบาล 15 53.6 
   เขตอบต. 13 46.4 
   รวม 28 100.0 
ระยะหา่งจากหน่วยบริการ  (กิโลเมตร)   
   น้อยกว่า 5 13 46.4 
   5-10 7 25.0 
   11-15 5 17.9 
   16-20 2 7.1 
   มากกว่า 20 1 3.6 
   รวม 28 100.0 
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ตารางที่ 1: ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
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   สมรส 24 85.7 
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   รวม 28 100.0 
อาชีพ   
   เกษตรกรรม 23 82.1 
   ค้าขาย 1 3.6 
   ธุรกิจส่วนตัว 2 7.1 
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ที่อยู่อาศัย   
   เขตเทศบาล 15 53.6 
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ประวัติการด่ืมแอลกอฮอล ์

  

   ไม่เคย 2 7.1 
   เคย 17 60.7 
   ปัจจุบันด่ืม 9 32.1 
   รวม 28 100.0 
ประวัติการสูบบุหรี ่   
   ไม่เคย 4 14.3 
   เคย 12 42.9 
   ปัจจุบันสูบ 12 42.9 
   รวม 28 100.0 
ประวัติญาติเป็นโรคมะเรง็ลําไสใ้หญใ่นครอบครัว   
   ม ี 3 10.7 
   ไมม่ ี 25 89.3 
   รวม 28 100.0 
แหล่งข้อมูลขา่วสารที่ได้รับเรื่องมะเร็งลําไส้ใหญ ่   
   ไม่เคย 15 53.6 
   อสม. 2 7.1 
   เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 8 28.6 
   วิทยุ/โทรทัศน์ 2 7.1 
   อื่น ๆ 1 3.6 
   รวม 28 100.0 
 

 

 

ตารางที่ 2: Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .984a .968 .826 .21184 
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ตารางที่ 2  Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .984a .968 .826 .21184 

a. Predictors: (Constant), EverageDcs, Sex, NEWS, 
Occupation, Age, Status, EveragePcs, Relatives, EverageKnr, 
EveragePco, EveragePcr, Smoking, Income, Distance, 
EverageDcp, Address, EverageKnt, Alcohol, EverageDcf, 
EveragePcb, Education, EverageKns 

ปัจจัยที่นํามาวิเคราะห์โดยใช้ Linear regression ตามปัจจัยที่กําหนดดังตารางข้างบน เมื่อใช้โปรแกรม SPSS 
พบว่าคํานวณได้ค่า Adjusted R square 0.826 หมายความว่าปัจจัยที่กําหนดสามารถครอบคลุมปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อตัวแปรตามได้ ร้อยละ 82.6 

ตารางที่ 3 ANOVAa 
 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.740 22 .306 6.827 .021b 
Residual .224 5 .045   
Total 6.964 27    

a. Dependent Variable: Decision 
b. Predictors: (Constant), EverageDcs, Sex, NEWS, Occupation, Age, Status, 
EveragePcs, Relatives, EverageKnr, EveragePco, EveragePcr, Smoking, Income, 
Distance, EverageDcp, Address, EverageKnt, Alcohol, EverageDcf, EveragePcb, 
Education, EverageKns 

เมื่อโปรแกรม SPSS คํานวณหา Linear regression พบว่า ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p value 0.02 (p < 0.05) 

 

 
ตารางที่ 4 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
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ตารางที่ 4 Coefficientsa 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.090 2.577  1.199 .284 

Sex -.497 .329 -.257 -1.509 .192 
Age -.006 .026 -.068 -.239 .821 
Education .144 .122 .294 1.185 .289 
Status -.090 .163 -.101 -.552 .605 
Occupation .015 .071 .027 .210 .842 
Income -.057 .075 -.174 -.764 .480 
Address -.253 .169 -.253 -1.499 .194 
Distance -.273 .065 -.612 -4.181 .009 
Alcohol -.342 .194 -.394 -1.759 .139 
Smoking .138 .186 .194 .742 .491 
Relatives -.481 .183 -.298 -2.621 .047 
NEWS -.108 .137 -.138 -.785 .468 
EverageKns .012 .459 .008 .026 .980 
EverageKnr -.460 .345 -.247 -1.333 .240 
EverageKnt .431 .348 .241 1.239 .270 
EveragePcr .199 .161 .280 1.239 .270 
EveragePcs -.124 .102 -.213 -1.212 .280 
EveragePcb .000 .196 .000 .001 .999 
EveragePco -.025 .118 -.034 -.210 .842 
EverageDcp .014 .171 .016 .081 .939 
EverageDcf .092 .130 .152 .708 .511 
EverageDcs .009 .108 .015 .083 .937 

a. Dependent Variable: Decision 
เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละปัจจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลในเชิงบวก ต่อการตัดสินใจ ได้แก ่ระยะทาง กับ

ประวัติญาติในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง 
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อภิปราย
อัตรำกำรเข ้ำร ่วมโครงกำรคัดกรองด ้วยกำร           

ส่องกล้องตรวจล�ำไส้ใหญ่ทัว่โลกเฉลีย่เพยีงร้อยละ 30 และ

โดยเฉพำะในพื้นที่ชนบทเนื่องจำก กำรต้องกินอำหำร        

ที่จ�ำเพำะ กำรกินยำเพื่อเตรียมล�ำไส้ ควำมกลัวกำรระงับ

ควำมรูส้ึก และกำรตรวจสอ่งกลอ้ง หรอืควำมอำย 5,14, 18,19 

ในกำรศึกษำนี้อัตรำกำรเข้ำร่วมโครงกำรคัดกรองเพียงแค ่

15.15% ทั้ง ๆที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ปัจจัยที่มีผลเชิงลบต่อ

กำรตัดสินใจคือระยะทำงจำกหน่วยตรวจ ปัจจัยนี้สะท้อน

ให้เห็นถึงบริบทของประชำกรที่อำศัยอยู่ในชนบทของ

ประเทศไทยซึ่งมีข ้อจ�ำกัดด ้ำนเศษฐำนะและระบบ

สำธำรณูปโภค  อีกปัจจัยหนึ่งคือประวัติโรคมะเร็งใน

ครอบครัวซึ่งอำจเป็นผลมำจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่น้อยเกินไป 

และอบุตักิำรณ์กำรเกดิโรคมะเรง็ล�ำไส้ใหญ่ในพ้ืนทีน้ี่ไม่มำก

ข้อสรุป
จำกข้อมลูกำรสัมภำษณ์ พบว่ำปัจจัยทีม่ผีลในเชงิลบ 

ต่อกำรตัดสินใจ ได้แก่ ระยะทำง กับประวัติญำติใน

ครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง กำรจัดบริกำรที่เพิ่มโอกำสเข้ำถึง

กำรคดักรองส�ำหรบัประชำกรทีมี่ข้อจ�ำกดัเรือ่งกำรเดินทำง

น่ำจะช่วยให้เพิ่มอัตรำกำรเข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มขึ้น

ค�าขอบคุณ
ขอขอบคุณทีมงำนตรวจคัดกรองมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ 

คณะผู้สัมภำษณ์ คณะผู้พัฒนำแบบสัมภำษณ์ท่ีใช้ส�ำหรับ

งำนวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญ
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Original article

ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมและเครือข่ายการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่องปาก

มีผลต่อดัชนีค่าเฉลี่ยโรคฟันผุ ถอน อุด ในนักเรียนประถมศึกษา อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

ณัฐวุฒิ พูลทอง

โรงพยำบำลเซกำ จังหวัดบึงกำฬ

บทคัดย่อ

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ศกึษำควำมรู ้ทศันคต ิพฤตกิรรมในกำรดแูลสขุภำพช่องปำก และเครอืข่ำยกำรมส่ีวนร่วมดแูล
สุขภำพช่องปำกที่ส่งผลต่อโรคฟันผุในนักเรียนประถมศึกษำ อ�ำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ 

วัสดุและวิธีการ : เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำภำคตัดขวำง (cross sectional descriptive research) 

กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษำปีที่ 6 จ�ำนวน 264 คน และ เครือข่ำย จ�ำนวน 264 คน เครื่องมือที่ใช้
ในกำรเกบ็ข้อมลูของกลุม่นกัเรียนประถมศกึษำปีที ่6 ได้แก่ แบบสอบถำมควำมรู ้ทัศนคต ิพฤตกิรรมในกำรดแูลสขุภำพ
ช่องปำกค่ำเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.89, 0.94, 0.93 ตำมล�ำดับและเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลของกลุ่มเครือข่ำย คือ 
แบบสอบถำมกำรมีส่วนร่วม ค่ำเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.97 แบบบันทึกสภำวะฟันผุ และคู่มือโครงกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำก 
เกบ็ข้อมลูเดือนสงิหำคม 2561 วเิครำะห์โดยใช้สถติเิชงิพรรณนำ ได้แก่ ค่ำร้อยละ (percentage) ค่ำเฉลีย่ (mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) และสถิติเชิงอนุมำนโดยวิเครำะห์ถดถอยลอจิสติกแบบหลำยชั้น และ
อธิบำยด้วยค่ำ adjust Odds ratio และ 95%Confidence interval ที่ระดับนัยส�ำคัญทำงสถิติ 0.05 

ผลการวิจัย : พบว่ำในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษำปีที่ 6 มีคะแนนควำมรู้ด้ำนพฤติกรรมในกำรดูแลสุขภำพ          
ช่องปำกอยู่ในระดับปำนกลำง (mean8.44±SD2.75) โดยรวมคะแนนทัศนคติในกำรดูแลสุขภำพช่องปำกของนักเรียน
อยู่ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 91.3 (mean48.95±SD1.18) โดยรวมคะแนนพฤติกรรมในกำรดูแลสุขภำพช่องปำกอยู่
ในระดบัสงู ร้อยละ 72.7 (mean7.93 ±SD4.05) และโดยรวมคะแนนควำมพงึพอใจต่อกำรบรกิำรดแูลสขุภำพช่องปำก
อยู่ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 72.0 (mean11.71±SD1.98) กลุ่มเครือข่ำยพบว่ำคะแนนกำรมีส่วนร่วมส่งเสริมสุขภำพ
ช่องปำกนักเรยีนอยูใ่นระดบัต�ำ่ ร้อยละ 48.5 (mean 7.49±SD 1.91) และโดยรวมเครอืข่ำยมคีวำมพงึพอใจอยูใ่นระดบั
สูง ร้อยละ 69.7 (mean19.03±SD3.16) ปัจจัยท�ำนำยที่มีผลต่อกำรเกิดสภำวะโรคฟันผุของนักเรียนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ระดับควำมรู้ (adj.OR 0.57, 95%CI: 0.34-0.98), ระดับทัศนคติ (adj.OR 1.04, 95%    
CI: 0.37-0.87) ระดับพฤติกรรม (adj.OR 1.16, 95%CI: 0.50-0.77) และระดับควำมพึงพอใจ (adj.OR 1.51, 95%    
CI: 0.55-0.89) ค่ำเฉลี่ยโรคฟันผุ DMF ของนักเรียนในปี 2560 พบโรคฟันผุในนักเรียนร้อยละ 27.2 ค่ำเฉลี่ยโรคฟันผุ 
DMF เท่ำกับ 1.1 ซี่ต่อคน ซึ่งต�่ำกว่ำนักเรียนปี 2558 แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ ผลงำนกำรดูแลสุขภำพ    
ช่องปำกในนกัเรยีนประถมศกึษำของโรงพยำบำลเซกำ ผ่ำนเกณฑ์ จ�ำนวน 9 ใน 10 ตวัชีว้ดั ทีไ่ม่ผ่ำนเกณฑ์ คือ โรงเรยีน
ประถมศึกษำไม่จ�ำหน่ำยน�้ำอัดลมร้อยละ 77.8 (เกณฑ์ร้อยละ 85) 

ข้อสรุป : ควำมรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมและเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมดูแลสุขภำพช่องปำกมีผลต่อดัชนีค่ำเฉลี่ยโรค
ฟันผุ DMF ของนักเรียนประถมศึกษำปี่ที่ 6 นี้มีควำมเหมำะสมในกำรเฝ้ำระวังดูแลสุขภำพช่องปำก

ค�ำส�ำคัญ : ความรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรม, เครือข่าย, การดูแลสุขภาพช่องปาก
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Knowledge, attitude, behavior and network involvement 

of oral health service to affecting decayed, missing, filled index 

in primary school students Seka District, Bueng Kan province

Nuttawut Poolthong

Seka hospital, Bueng Kan province

Abstract

Objective : To study about the knowledge, attitude, behavior and network involvement of oral 

health service to affect dental caries in primary school students, Seka district, Bueng Kan province. 

Materials & methods : This is a cross sectional descriptive research. Two sample groups were 

selected: 264 students of Primary school students in Seka District and 264 networks. Tools used in 

data collection include: questionnaire of Knowledge, Attitude, Behavior and Network involvement 

with alpha 0.89, 0.94, 0.93, 0.97 respectively, network questionnaire, dental record and the oral health 

promotion program. Data collection was on August 2018. Presentation of descriptive statistics and 

inferential statistics at 0.05 significant used, including t-test, multinomial logistic regression,    describe 

by adjust Odds ratio (OR) and 95%Confidence interval. 

Results : The overall scores of behavioral knowledge in oral health care were 70.7% 

(mean8.44±SD2.75), overall attitude toward oral health of the students was at a moderate level of 

91.3% (mean48.95±SD1.18), overall, oral health behaviors were high at 72.7% (mean7.93 ±SD4.05) 

and overall, satisfaction on oral health care services was at moderate level of 72.0% (mean11.71±SD1.98). 

Overall the participation rate of the oral health promotion network was at low level of 48.5% (mean 

7.49±SD 1.91) and overall network satisfaction was at high 69.7% (mean19.03±SD3.16). Predictors of 

dental caries DMF were statistically significant at 0.05 level were as follows Knowledges (adj.OR 0.57, 

95%CI: 0.34-0.98), Attitude (adj.OR 1.04, 95%CI: 0.37-0.87),  Behavior (adj.OR 1.16, 95%CI: 0.50-0.77) 

and satisfactions (adj.OR 1.51, 95%CI: 0.55-0.89), the mean caries DMF of student on 2017 was 27.2%, 

the mean caries DMF= 1.1 teeth per person lower than 2015 had the difference was statistically 

significant. 9 out of 10 indicators got the criteria. Non-standard indicators were primary schools do 

not distribute soft drinks 77.8% (the criteria 85%). 

Conclusion : The results of knowledge, attitude, behavior and network participation had to 

affecting dental caries, DMF in primary school students appropriate for use in oral health surveillance.

Key words : Knowledge, attitude, behavior, network, oral health service
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บทน�า
ปัญหำสุขภำพช่องปำก เป็นปัญหำทำงทันตสุขภำพ

ของประชำกรทุกกลุ่มอำยุของประเทศไทย โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งโรคฟันผุเป็นปัญหำที่ส�ำคัญของปัญหำสุขภำพ  

ช่องปำก ยิ่งถ้ำเกิดในเด็ก ท�ำให้เด็กไม่อยำกรับประทำน

อำหำร ซ่ึงจะส่งผลกระทบระยะยำวต่อกำรเจริญเติบโต

ของร่ำงกำย1 เดก็นักเรยีนชัน้ประถมศกึษำเป็นวยัทีม่คีวำม

เสีย่งต่อกำรเกิดโรคฟันผสุงู เนือ่งจำกเป็นวยัทีฟั่นแท้ทยอย

ข้ึนมำในช่องปำก ฟันแท้ที่เพิ่งข้ึนนี้จะยังไม่แข็งแรงเท่ำท่ี

ควร ต้องมีกำรสะสมของแร่ธำตุอีกไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ท�ำให้

ช่วง 2 ปีโดยเฉพำะปีแรกน้ีเป็นช่วงที่เสี่ยงต่อกำรเกิดโรค

ฟันผุสูง ในปี 2555 ภำพรวมของประเทศพบปัญหำโรค  

ฟันผุในเด็กอำยุ 12 ปี ร้อยละ 52.3 มีค่ำเฉลี่ยฟันผุ ถอน 

อุด ในฟันแท้ (Decayed, missing and filled teeth: 

DMF) เท่ำกับ 1.3 ซี่ต่อคน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พบ

อัตรำกำรเกิดโรคฟันผุในฟันแท้ ร้อยละ 56.9 ค่ำเฉลี่ย    

ฟันผุ DMF เท่ำกับ 1.8 ซี่ต่อคน จำกกำรส�ำรวจสภำวะ  

ทันตสุขภำพในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษำอำยุ 12 ปี      

ปี 2558 พบร้อยละ 57.5 เป็นโรคฟันผุ DMF เท่ำกับ 1.36 

ซี่ต่อคน2 ซึ่งปัญหำนี้มีรำยงำนวิจัยยอมรับว่ำ กำรป้องกัน

โรคในช่องปำกทีม่ปีระสทิธภิำพนัน้คอืกำรดูแลอนำมยัช่อง

ปำกของตนเอง3 สถำนกำรณ์บริกำรสุขภำพช่องปำกของ

เขตสุขภำพที่ 8 กลุ่มอำยุ 12 ปี ปี 2558 พบว่ำ ทุกจังหวัด

ในเขตฯ กลุ่มอำยุ 12 ปี ปรำศจำกฟันผุช่วงร้อยละ 45.5-

61.5 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก�ำหนด (ร้อยละ 45) 

ในปี 2558 เป็นต้นมำ โรงพยำบำลเซกำ ซึ่งเป็น     

โรงพยำบำลแม่ข่ำยและจดับรกิำรศนูย์สำธำรณสขุมลูฐำน

เมอืงบงึกำฬ ได้ด�ำเนินงำนส่งเสริมสขุภำพช่องปำก ภำยใต้

โครงกำร “ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี” ในนักเรียนระดับ

ประถมศึกษำ ของอ�ำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ ซ่ึงกำร

ด�ำเนินงำนส่วนใหญ่ยังเป็นเป็นบทบำทหน้ำvที่ของทันต

บุคลำกร และมีอัตรำโรvคฟันผุในนักเรียนกลุ่มอำยุ 12 ปี 

อ�ำเภอเซกำ เกิดโรคฟันผุในระดับสูง ใกล้เคียงกับระดับ

ประเทศ โดยในปี 2558 มโีรคฟันผใุนนกัเรยีนกลุม่อำย ุ12 

ปี ร้อยละ 78.0 (ระดับประเทศร้อยละ 57.5) เป็นโรคฟัน

ผุในฟันแท้ DMF เท่ำกับ 2.1 ซี่ต่อคน (ระดับประเทศ 1.4 

ซี่ต่อคน) ในปี 2559 มีโรคฟันผุในนักเรียนร้อยละ 46.7 

เป็นโรคฟันผุในฟันแท้ DMF เท่ำกับ 2.0 ซี่ต่อคน4 ฝ่ำย  

ทันตสำธำรณสุขของโรงพยำบำลเซกำ ตระหนักถึงควำม

ส�ำคัญของปัญหำสภำวะช่องปำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรค

ฟันผุในเด็กนักเรียนประถมศึกษำ จึงได้ด�ำเนินงำนส่ง

เสริมสุขภำพช่องปำก ภำยใต้โครงกำร “ยิ้มสดใสเด็กไทย

ฟันดี” และท�ำกำรศึกษำเรื่อง ควำมรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม

และเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมดูแลสุขภำพช่องปำกมีผลต่อ

ดัชนีค่ำเฉลี่ยโรคฟันผุ DMF ในนักเรียนประถมศึกษำ 

อ�ำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ ครั้งนี้ 

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ศกึษำระดบัควำมรู้ ทศันคต ิพฤตกิรรมในกำร

ดูแลสุขภำพช่องปำก และสภำวะโรคฟันผุของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษำปี่ที่ 6 อ�ำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ

2. เพ่ือวิเครำะห์ปัจจัยท�ำนำยด้ำนควำมรู้ ทัศนคติ 

พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพช่องปำกและควำมพึงพอใจ    

ต่อกำรให้บริกำรทันตสุขภำพที่มีผลต่อสภำวะโรคฟันผุ    

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

3. เพ่ือศึกษำระดับกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย      

ในกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกนักเรียนประถมศึกษำ 

4. เพื่อประเมินผลงำนตำมตัวช้ีวัดทันตสุขภำพ 

ระหว่ำงปี 2558-2560 ของนักเรียนประถมศึกษำ 

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้ำนควำมรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมกำรดูแล

สุขภำพช่องปำก และควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร     

ทันตสุขภำพท่ีมีผลต่อสภำวะโรคฟันผุของนักเรียน           

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 อ�ำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ

2. ผลงำนตำมตัวชี้วัดทันตสุขภำพหลังด�ำเนินกำร   

(ปี 2560) ดีกว่ำก่อนด�ำเนินกำร (ปี 2558)
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วิธีการศึกษา 
เป ็นกำรวิจัย เชิ งพรรณนำแบบภำคตัดขวำง 

(cross-sectional descriptive study)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ศึกษำประชำกร 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักเรียนที่ก�ำลัง

ศกึษำชัน้ประถมศกึษำปีที ่6 ปีกำรศึกษำ 2559 ในโรงเรยีน 

44 แห่ง อ�ำเภอเซกำ จ.บึงกำฬ ประชำกรนักเรียนทั้งหมด 

จ�ำนวน 656 คน และ 2) เครือข่ำยท้องถิ่น ประกอบด้วย 

บุคลำกรในโรงพยำบำลและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต�ำบล ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำสำสมัคร

สำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน (อสม.) และผู้ปกครองนกัเรียน

1. กลุ่มตัวอย่ำงนักเรียน ขนำดตัวอย่ำงโดยใช้สูตร

ประมำณค่ำสัดส่วนประชำกร5

N = ประชำกรนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

จ�ำนวน 656 คน ในอ�ำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ 

P = สดัส่วนควำมชกุของโรคฟันผ ุข้อมลูทีไ่ด้จำกกำร

ส�ำรวจสภำวะทันตสุขภำพ ปี 2558 ในเด็กอำยุ 12 ปี 

อ�ำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ ซึ่งมีควำมชุกของฟันผุร้อยละ 

69.07 ก�ำหนดค่ำ p = 0.6  

z /2 = 1.96 ก�ำหนดระดับควำมเชือ่มัน่เท่ำกบั 0.95 

e = ควำมคำดเคลื่อนของกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ยอมรับ

ได้ ก�ำหนดควำมต่ำงร้อยละ 5 หรือ 0.05 

ขนำดตวัอย่ำงนักเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที ่6 จ�ำนวน 

236 คน ผู้วิจัยเพิ่มกลุ่มตัวอย่ำงเป็น 264 คน เพื่อให้เก็บ

ข้อมูลได้กระจำยยิ่งขึ้น

2. กลุ่มตัวอย่ำงเครือข่ำย ใช้เท่ำกับกลุ่มตัวอย่ำง

นักเรียน จ�ำนวน 264 คน ประกอบด้วย บุคลำกรในโรง

พยำบำลและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล ผู้บริหำร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ�ำ

   

ในปี 2558 เป็นต้นมา โรงพยาบาลเซกา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายและจัดบริการศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานเมืองบึงกาฬ ได้ดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ภายใต้โครงการ “ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี” ในนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ของอําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งการดําเนินงานส่วนใหญ่ยังเป็นเป็นบทบาทหน้าที่ของ
ทันตบุคลากร และมีอัตราโรคฟันผุในนักเรียนกลุ่มอายุ 12 ปี อําเภอเซกา เกิดโรคฟันผุในระดับสูง ใกล้เคียงกับ
ระดับประเทศ โดยในปี 2558 มีโรคฟันผุในนักเรียนกลุ่มอายุ 12 ปี ร้อยละ 78.0 (ระดับประเทศร้อยละ 57.5) 
เป็นโรคฟันผุในฟันแท้ DMF เท่ากับ 2.1 ซี่ต่อคน (ระดับประเทศ 1.4 ซี่ต่อคน) ในปี 2559 มีโรคฟันผุใน
นักเรียนร้อยละ 46.7 เป็นโรคฟันผุในฟันแท้ DMF เท่ากับ 2.0 ซี่ต่อคน4 ฝ่ายทันตสาธารณสุขของโรงพยาบาล
เซกา ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาสภาวะช่องปาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรคฟันผุในเด็กนักเรียน
ประถมศึกษา จึงได้ดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ภายใต้โครงการ “ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี” และ
ทําการศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมและเครือข่ายการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่องปากมีผลต่อดัชนี
ค่าเฉลี่ยโรคฟันผุ DMF ในนักเรียนประถมศึกษา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ครั้งนี้  

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปาก และสภาวะโรคฟันผุของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป่ีที่ 6 อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยทํานายด้านความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและความพึง

พอใจต่อการให้บริการทันตสุขภาพที่มีผลต่อสภาวะโรคฟันผุของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
3. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษา  
4. เพ่ือประเมินผลงานตามตัวช้ีวัดทันตสุขภาพ ระหว่างปี 2558-2560 ของนักเรียนประถมศึกษา  
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยด้านความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก และความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ทันตสุขภาพที่มีผลต่อสภาวะโรคฟันผุของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
2. ผลงานตามตัวช้ีวัดทันตสุขภาพหลังดําเนินการ (ปี 2560) ดีกว่าก่อนดําเนินการ (ปี 2558) 

 
วิธีการศึกษา  

เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive study)   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ศึกษาประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ใน
โรงเรียน 44 แห่ง อําเภอเซกา จ.บึงกาฬ ประชากรนักเรียนทั้งหมด จํานวน 656 คน และ 2) เครือข่ายท้องถิ่น 
ประกอบด้วย บุคลากรในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ปกครองนักเรียน 

1. กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรประมาณค่าสัดส่วนประชากร5  
n=             NZa

2
2/
(p(1-p)) 

                (e2(N-1)) + Z a
2

2/
(p(1-p)) 

N = ประชากรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 656 คน ในอําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
P = สัดส่วนความชุกของโรคฟันผุ ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ ปี 2558 ในเด็ก

อายุ 12 ปี อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีความชุกของฟันผุร้อยละ 69.07 กําหนดค่า p = 0.6   
z /2 = 1.96 กําหนดระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95  

   

e = ความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ กําหนดความต่างร้อยละ 5 หรือ 0.05  
n     =        656 (1.96)20.6(1-0.6) 

                           (0.05)2(656-1)+ (1.96)20.6(1-0.6) 
ขนาดตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 236 คน ผู้วิจัยเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างเป็น 264 คน 

เพ่ือให้เก็บข้อมูลได้กระจายย่ิงขึ้น 
2. กลุ่มตัวอย่างเครือข่าย ใช้เท่ากับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จํานวน 264 คน ประกอบด้วย บุคลากรใน

โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

เกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มตัวอย่าง 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นตัวอย่างสามารถอ่าน ฟัง และเขียนได้ ที่สมัครใจเข้าร่วม

วิจัย และได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมวิจัย ได้รับทันตสุขศึกษา และการตรวจฟันทุกปีจากทันต
บุคลากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลเซกาที่ผ่านมา 

2. กลุ่มเครือข่ายท้องถิ่น ในการส่วนร่วมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ประกอบด้วย บุคลากรใน
หน่วยงานสาธารณสุข (โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ที่ต้ังโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการวิจัย 

เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ออกจากการศึกษาระหว่างทําการวิจัย 
2. ไม่มาเรียนในวันที่ออกเก็บข้อมูล 
3. กลุ่มเครือข่ายท้องถิ่น ที่ไม่มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนเก่ียวข้องอื่น ๆ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ชุดที่ 1 แบบสอบถามนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 54 ข้อ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความรู้ทันตสุขภาพ จํานวน 18 ข้อ เก่ียวกับความรู้ด้านสุขภาพช่องปาก มีค่า 

alpha = 0.89 ข้อคําถามเป็นแบบตอบ “ถูก” ให้รหัส 1 หรือ “ผิด” ให้รหัส 0  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามทัศนคติด้านทันตสุขภาพจํานวน 18 ข้อให้ตอบตามระดับความรู้สึกต่อข้อความ

ต่าง ๆ ตามมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ (1=น้อยที่สุด ถึง 5=มากที่สุด) ค่า alpha = 0.94 คําถาม
เกี่ยวกับข้อควรหรือไม่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟัน การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นข้อความ
เกี่ยวกับทัศนคติทางบวก 8 ข้อ (6,7,9, 10, 15, 16, 17, 18) และทัศนคติเชิงลบด้านทนัตสุขภาพ 10 ข้อ (1, 
2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14)  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ค่า alpha = 0.93 จํานวน 13 ข้อ 
ประกอบด้วยพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก จํานวน 7 ข้อ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพช่องปาก จํานวน 3 ข้อ และพฤติกรรมไปรับบริการทันตสุขภาพ จํานวน 3 ข้อ  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จํานวน 5 ข้อคําถามเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อระบบบริการทันตสุขภาพ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (1=น้อยที่สุด ถึง 5=มากท่ีสุด)  

ชุดที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ที่มีนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปาก แบบสอบถามการมีส่วนร่วมมีค่า alpha = 0.97 แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย แบบสอบถามการมี

หมู่บ้ำน (อสม.) และผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียนที่เข้ำ

ร่วมโครงกำร

เกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มตัวอย่าง

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่เป็นตัวอย่ำง

สำมำรถอ่ำน ฟัง และเขียนได้ ที่สมัครใจเข้ำร่วมวิจัย      

และได้รับกำรยินยอมจำกผู้ปกครองให้เข้ำร่วมวิจัย ได้รับ

ทันตสุขศึกษำ และกำรตรวจฟันทุกปีจำกทันตบุคลำกรใน

เขตรับผิดชอบของโรงพยำบำลเซกำที่ผ่ำนมำ

2. กลุ่มเครือข่ำยท้องถิ่น ในกำรส่วนร่วมส่งเสริมสุข

ภำพช่องปำก ประกอบด้วย บุคลำกรในหน่วยงำน

สำธำรณสุข (โรงพยำบำลและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต�ำบล) ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำสำสมัคร

สำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน (อสม.) ที่ตั้งโรงเรียน และผู้

ปกครองนักเรียนในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรวิจัย

เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ออกจำกกำร

ศึกษำระหว่ำงท�ำกำรวิจัย

2. ไม่มำเรียนในวันที่ออกเก็บข้อมูล

3. กลุ่มเครอืข่ำยท้องถ่ิน ท่ีไม่มส่ีวนร่วมและไม่มส่ีวน

เกี่ยวข้องอื่น ๆ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ชุดที่ 1 แบบสอบถำมนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 

6 จ�ำนวน 54 ข้อ ดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมควำมรู้ทันตสุขภำพ จ�ำนวน 

18 ข้อ เกี่ยวกับควำมรู้ด้ำนสุขภำพช่องปำก มีค่ำ alpha 

= 0.89 ข้อค�ำถำมเป็นแบบตอบ “ถูก” ให้รหัส 1 หรือ 

“ผิด” ให้รหัส 0 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมทัศนคติด้ำนทันตสุขภำพ

จ�ำนวน 18 ข้อให้ตอบตำมระดับควำมรู้สึกต่อข้อควำม   

ต่ำง ๆ  ตำมมำตรำส่วน ประมำณค่ำ 5 ระดบั (1=น้อยทีส่ดุ 

ถงึ 5=มำกทีส่ดุ) ค่ำ alpha = 0.94 ค�ำถำมเกีย่วกบัข้อควร

หรือไม่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภำพช่องปำกและฟัน กำร

วิเครำะห์ข้อมูลแบ่งเป็นข้อควำมเกี่ยวกับทัศนคติทำงบวก 

8 ข้อ (6,7,9, 10, 15, 16, 17, 18) และทัศนคติเชิงลบด้ำน
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ทันตสุขภำพ 10 ข้อ (1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ

ช่องปำก ค่ำ alpha = 0.93 จ�ำนวน 13 ข้อ ประกอบด้วย

พฤติกรรมกำรท�ำควำมสะอำดช่องปำก จ�ำนวน 7 ข้อ 

พฤตกิรรมกำรบริโภคอำหำรทีส่่งผลกระทบต่อสขุภำพช่อง

ปำก จ�ำนวน 3 ข้อ และพฤติกรรมไปรบับรกิำรทันตสขุภำพ 

จ�ำนวน 3 ข้อ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรส่ง

เสริมสุขภำพช่องปำก จ�ำนวน 5 ข้อค�ำถำมเกี่ยวกับควำม

พึงพอใจต่อระบบบริกำรทันตสุขภำพ เป็นมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ 5 ระดับ (1=น้อยที่สุด ถึง 5=มำกที่สุด) 

ชดุที ่2 แบบสอบถำมกำรมีส่วนร่วมของเครอืข่ำย ที่

มนีกัเรียนในโรงเรียนทีเ่ข้ำร่วมกำรส่งเสรมิสขุภำพช่องปำก 

แบบสอบถำมกำรมีส่วนร่วมมีค่ำ alpha = 0.97 แบ่งเป็น 

3 ส่วน ประกอบด้วย แบบสอบถำมกำรมีส่วนร่วม จ�ำนวน 

13 ข้อ เป็นค�ำถำมเก่ียวกบักำรมส่ีวนร่วมในกำรส่งเสรมิสขุ

ภำพช่องปำก และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ จ�ำนวน 5 

ข้อ เป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (1=น้อยที่สุด ถึง 

5=มำกที่สุด)

ชุดที่ 3 แบบประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินงำนแก้ไข

ปัญหำโรคฟันผุ (Caries Risk Assessment) ในนักเรียน 

ดัดแปลงมำจำก WHO Oral Health Assessment 

Form6 โดยใช้ดัชนีค่ำเฉลี่ยโรคฟันผุ ถอน อุด (Decayed, 

missing and filled teeth: DMFT) เทียบค่ำมำตรฐำน

ของเดก็อำย ุ12 ปี (ไม่เกนิ 3 ซี/่คน) ประกอบด้วยเป้ำหมำย

ทันตสุขภำพ เปรียบเทียบระหว่ำงปี 2558-2560

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. หำค่ำควำมเทีย่งตรง (Validity) ของแบบสอบถำม 

ท�ำกำรตรวจสอบเพ่ือพจิำรณำควำมครอบคลมุของเนือ้หำ 

ควำมถูกต้องของภำษำ ควำมเข้ำใจของผู้ตอบ โดยผู้รอบรู้

เฉพำะทำง 

2. กำรตรวจสอบควำมเชื่อม่ัน (Reliability) น�ำ

แบบสอบถำมไปทดลองสอบถำมนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำ

ปีท่ี 6 ซ่ึงมลีกัษณะบรบิทคล้ำยกนักบักลุ่มตวัอย่ำงมำกท่ีสดุ 

ในโรงเรียนอ�ำเภอเมืองบึงกำฬ จ�ำนวน 30 คน และหำค่ำ

ควำมเท่ียงแบบสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค     

(Cronbach’s coefficient alpha)7 มีค่ำ alpha 

แบบสอบถำมควำมรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมและกำรมีส่วน

ร่วม = 0.89, 0.94, 0.93, 0.97 ตำมล�ำดับ

การวัดผลและสถิติ
1. สถติเิชงิพรรณนำ (descriptive statistics) ได้แก่ 

ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

2. สถิติเชิงอนุมำน (inferential statistics) ก�ำหนด

ระดับนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ 0.05 ได้แก่ Pair t-test, กำร

วิเครำะห์ถดถอยลอจิสติกแบบหลำยชั้น (multinomial 

logistic regression)

ผลการศึกษา
คะแนนควำมรู้ด้ำนพฤติกรรมในกำรดูแลสุขภำพ  

ช่องปำกโดยรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง ร้อยละ 70.7 เฉลีย่ 

8.44 (±SD2.75) ทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง 

ร้อยละ 91.3 (mean48.95±SD1.18) พฤติกรรมในกำร

ดูแลสุขภำพช่องปำกโดยรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 72.7 

(mean7.93 ±SD4.05) และควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร

ดแูลสขุภำพช่องปำกโดยรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง ร้อยละ 

72.0 (mean11.71±SD1.98) (ตำรำงที่ 1)

   

ตารางที่ 1 คะแนนความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากโดยรวมของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 (n=264) 

ความรู ้ mean±SD* 
จํานวน(ร้อยละ) 

รวมคะแนนความรู้ (คะแนน) 8.44±2.75 
ระดับสูง (13-18)   0 
ระดับปานกลาง (7-12)   106 (70.7) 
ระดับตํ่า (1 – 6)    44 (29.3) 
คะแนนรวมทศันคติ (คะแนน) 48.95±1.18 
ระดับสูง (62-90)   5(1.9) 
ระดับปานกลาง (31-61)   241(91.3) 
ระดับตํ่า (1 – 30)    18(6.8) 
คะแนนรวมพฤติกรรม (คะแนน) 7.93±4.05 
ระดับสูง (10-13)   192(72.7) 
ระดับปานกลาง (5-9)   70(26.5) 
ระดับตํ่า (1 – 4)    2(0.8) 
คะแนนรวมความพึงพอใจ (คะแนน) 11.71±1.98 
ระดับสูง (18-25)   72(27.3) 
ระดับปานกลาง (9-17)   190(72.0) 
ระดับตํ่า (1 – 8)    2(0.8) 
*. mean±standard deviation 

 
หลังการดําเนินงานดูแลสุขภาพช่องปาก อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้โครงการ “ยิ้มสดใส

เด็กไทยฟันดี” พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะโรคฟันผุของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยที่มีผล คือ  นักเรียนที่มีความรู้ทันตสุขภาพ (adj.OR 0.57) มีทัศนคติในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับสุขภาพปากที่ดี (adj.OR 1.04) มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี (adj.OR 1.16) และมีความ
พึงพอใจการดูแลสุขภาพช่องปาก (adj.OR 1.51) จะทําให้มีสภาวะช่องปากท่ีดีและมีโรคในช่องปากน้อยลง 
(ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสภาวะโรคฟันผุของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6  (n=264) 

               ปัจจัย  สภาวะฟนัผ ุ p-value Adj.OR 95%CI 
ด้านระดับความรู้โดยรวม 0.57 0.34-0.98 <0.001** 
ระดับสูง (13-18)   0.15 0.71-0.97  
ระดับปานกลาง (7-12)   0.75 0.60-0.93  
ระดับตํ่า (1 – 6)    0 0  
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ตารางที่ 1 คะแนนความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากโดยรวมของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 (n=264) 

ความรู ้ mean±SD* 
จํานวน(ร้อยละ) 

รวมคะแนนความรู้ (คะแนน) 8.44±2.75 
ระดับสูง (13-18)   0 
ระดับปานกลาง (7-12)   106 (70.7) 
ระดับตํ่า (1 – 6)    44 (29.3) 
คะแนนรวมทศันคติ (คะแนน) 48.95±1.18 
ระดับสูง (62-90)   5(1.9) 
ระดับปานกลาง (31-61)   241(91.3) 
ระดับตํ่า (1 – 30)    18(6.8) 
คะแนนรวมพฤติกรรม (คะแนน) 7.93±4.05 
ระดับสูง (10-13)   192(72.7) 
ระดับปานกลาง (5-9)   70(26.5) 
ระดับตํ่า (1 – 4)    2(0.8) 
คะแนนรวมความพึงพอใจ (คะแนน) 11.71±1.98 
ระดับสูง (18-25)   72(27.3) 
ระดับปานกลาง (9-17)   190(72.0) 
ระดับตํ่า (1 – 8)    2(0.8) 
*. mean±standard deviation 

 
หลังการดําเนินงานดูแลสุขภาพช่องปาก อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้โครงการ “ยิ้มสดใส

เด็กไทยฟันดี” พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะโรคฟันผุของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยที่มีผล คือ  นักเรียนที่มีความรู้ทันตสุขภาพ (adj.OR 0.57) มีทัศนคติในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับสุขภาพปากที่ดี (adj.OR 1.04) มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี (adj.OR 1.16) และมีความ
พึงพอใจการดูแลสุขภาพช่องปาก (adj.OR 1.51) จะทําให้มีสภาวะช่องปากท่ีดีและมีโรคในช่องปากน้อยลง 
(ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสภาวะโรคฟันผุของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6  (n=264) 

               ปัจจัย  สภาวะฟนัผ ุ p-value Adj.OR 95%CI 
ด้านระดับความรู้โดยรวม 0.57 0.34-0.98 <0.001** 
ระดับสูง (13-18)   0.15 0.71-0.97  
ระดับปานกลาง (7-12)   0.75 0.60-0.93  
ระดับตํ่า (1 – 6)    0 0  

หลงักำรด�ำเนนิงำนดูแลสขุภำพช่องปำก อ�ำเภอเซกำ 

จังหวัดบึงกำฬ ภำยใต้โครงกำร “ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี” 

พบว่ำปัจจัยที่ส่งผลต่อสภำวะโรคฟันผุของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษำปีที ่6 อย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ปัจจัยที่มีผล คือ  นักเรียนที่มีควำมรู้ทันตสุขภำพ (adj.OR 

0.57) มทัีศนคตใินกำรปฏบัิตเิกีย่วกบัสขุภำพปำกท่ีด ี(adj.

OR 1.04) มีพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพช่องปำกที่ดี (adj.

OR 1.16) และมีควำมพึงพอใจกำรดูแลสุขภำพช่องปำก 

(adj.OR 1.51) จะท�ำให้มีสภำวะช่องปำกที่ดีและมีโรคใน

ช่องปำกน้อยลง (ตำรำงที่ 2)
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสภาวะโรคฟันผุของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6  (n=264) 

               ปัจจัย  สภาวะฟนัผ ุ p-value Adj.OR 95%CI 
ด้านระดับความรู้โดยรวม 0.57 0.34-0.98 <0.001** 
ระดับสูง (13-18)   0.15 0.71-0.97  
ระดับปานกลาง (7-12)   0.75 0.60-0.93  
ระดับตํ่า (1 – 6)    0 0  

ด้านระดับทศันคติโดยรวม 1.04 0.37-0.87 <0.001** 
ระดับสูง (62-90)   1.02 0.43-0.73  
ระดับปานกลาง (31-61)   0.09 0.08-0.09  
ระดับตํ่า (1 – 30)    0 0  

ด้านระดับพฤติกรรมโดยรวม 1.16 0.50-0.77 <0.001** 
พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก   2.06 1.54-3.60  
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร   1.06 0.07-0.84  
พฤติกรรมการไปรับบริการทันตสุขภาพ    0.209 0.16-0.37  

ระดับความพงึพอใจโดยรวม 1.51 0.55-0.89 0.043* 
ระดับสูง (18-25)   1.71 1.45-3.17  
ระดับปานกลาง (9-17)   0.75 0.08-0.67  
ระดับตํ่า (1 – 8)    0.09 0.08-0.97  

**: significant at 0.01 level, *: significant at 0.05 level 
 

ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของเครือข่าย พบว่า คะแนนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโดยรวมส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับตํ่า ร้อยละ 48.5 (mean 7.49±SD 1.91) และเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากโดยรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 69.7 (mean19.03±SD3.16) (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 3 คะแนนการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเครือข่าย (n=264) 

คะแนน จํานวน ร้อยละ 
การมีส่วนร่วมโดยรวม (คะแนน) mean 7.49±SD 1.91   

มีส่วนร่วมระดับสูง (9-13)  38 14.4 
มีส่วนร่วมระดับปานกลาง (5-8)    98 37.1 
มีส่วนร่วมระดับตํ่า (1 – 4) 128 48.5 

ความพึงพอใจโดยรวม (คะแนน) mean 19.03±SD 3.16   
ระดับสูง (18-25)   184 69.7 
ระดับปานกลาง (9-17)   80 30.3 
ระดับตํ่า (1 – 8)    0 0 

ผลกำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย พบว่ำ 

คะแนนกำรมส่ีวนร่วมของเครอืข่ำยโดยรวมส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดับต�่ำ ร้อยละ 48.5 (mean 7.49±SD 1.91) และ     

เครือข่ำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำก

โดยรวมอยูใ่นระดบัสงู ร้อยละ 69.7 (mean19.03±SD3.16) 

(ตำรำงที่ 3)

   

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสภาวะโรคฟันผุของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6  (n=264) 

               ปัจจัย  สภาวะฟนัผ ุ p-value Adj.OR 95%CI 
ด้านระดับความรู้โดยรวม 0.57 0.34-0.98 <0.001** 
ระดับสูง (13-18)   0.15 0.71-0.97  
ระดับปานกลาง (7-12)   0.75 0.60-0.93  
ระดับตํ่า (1 – 6)    0 0  

ด้านระดับทศันคติโดยรวม 1.04 0.37-0.87 <0.001** 
ระดับสูง (62-90)   1.02 0.43-0.73  
ระดับปานกลาง (31-61)   0.09 0.08-0.09  
ระดับตํ่า (1 – 30)    0 0  

ด้านระดับพฤติกรรมโดยรวม 1.16 0.50-0.77 <0.001** 
พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก   2.06 1.54-3.60  
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร   1.06 0.07-0.84  
พฤติกรรมการไปรับบริการทันตสุขภาพ    0.209 0.16-0.37  

ระดับความพงึพอใจโดยรวม 1.51 0.55-0.89 0.043* 
ระดับสูง (18-25)   1.71 1.45-3.17  
ระดับปานกลาง (9-17)   0.75 0.08-0.67  
ระดับตํ่า (1 – 8)    0.09 0.08-0.97  

**: significant at 0.01 level, *: significant at 0.05 level 
 

ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของเครือข่าย พบว่า คะแนนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโดยรวมส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับตํ่า ร้อยละ 48.5 (mean 7.49±SD 1.91) และเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากโดยรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 69.7 (mean19.03±SD3.16) (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 3 คะแนนการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเครือข่าย (n=264) 

คะแนน จํานวน ร้อยละ 
การมีส่วนร่วมโดยรวม (คะแนน) mean 7.49±SD 1.91   

มีส่วนร่วมระดับสูง (9-13)  38 14.4 
มีส่วนร่วมระดับปานกลาง (5-8)    98 37.1 
มีส่วนร่วมระดับตํ่า (1 – 4) 128 48.5 

ความพึงพอใจโดยรวม (คะแนน) mean 19.03±SD 3.16   
ระดับสูง (18-25)   184 69.7 
ระดับปานกลาง (9-17)   80 30.3 
ระดับตํ่า (1 – 8)    0 0 

   

การทดสอบค่าเฉลี่ยผลงานดูแลสุขภาพช่องปาก อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้โครงการ “ยิ้ม
สดใสเด็กไทยฟันดี” ในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยโรคฟันผุ DMF ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี 2560 ต่ํากว่าปี 2558 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value=0.004) (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางที่ 4 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของผลงานตามตัวช้ีวัดทันตสุขภาพ ระหว่างก่อนและหลังดําเนินการ 

ตัวชี้วัดทันตสขุภาพ 
จํานวน(ร้อยละ)ผลงาน 

t p-value ปี2558 ปี 2560 
n=6,899 n=4,624 

ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (DMF) 
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 3 ซี่ต่อคน)  

142(2.1) 2.1 
ซี่ต่อคน 

90(1.0) 1.1 
ซี่ต่อคน  0.004* 

*ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05, paired-sample T test 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาครั้งน้ีหลังการดําเนินงานดูแลสุขภาพช่องปาก อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้
โครงการ “ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี” ในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีโรคฟันผุในนักเรียนร้อยละ 27.2 
หรือนักเรียนไม่มีฟันผุ ร้อยละ 72.8, ดัชนีค่าเฉลี่ยโรคฟันผุ DMF (Decayed, missing and filled index) 
ของนักเรียนในปี 2560 เท่ากับ 1.1 ซี่ต่อคน ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาของ ณัฐกฤตา ผลอ้อ8 ในปี 2560 ที่
ศึกษาการพัฒนาการส่งเสริมทันตสุขภาพในลักษณะเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี พบว่านักเรียนไม่มีฟันผุ 
ร้อยละ 78.24  

ผลการศึกษาครั้งน้ี พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมมีคะแนนความรู้และทัศนคติส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 91.3 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 72.7 และมีความพึงพอใจต่อการ
บริการดูแลสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 72.0 โดยรวมคะแนนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับตํ่า ร้อยละ 48.5 และเครือข่ายมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูง ร้อยละ 69.7 ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้มีการออกแบบเคร่ืองมือและใช้แบบวัดการเก็บข้อมูลที่ส่งผลต่อการเกิด
โรคฟันผุในนักเรียนที่ชัดเจนโดยพัฒนาเครื่องมือวัดและหาคุณภาพเครื่องมือเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
เรื่องความรู้ ทัศนคติและพฤติการของนักเรียนรวมถึงศึกษาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองและ
หน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการศึกษาที่ได้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของชิงชัย บัวทองและคณะ
9 ที่พบว่าการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ด้านการรับรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคฟันผุ 
ในกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนในกลุ่มควบคุมทุกด้าน และสอดคล้องกับการศึกษาของอาซีย๊ะ แวหะยีและคณะ
10 ที่พบว่าทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

ผลการศึกษาครั้งน้ีที่พบว่า นักเรียนท่ีมีความรู้ทันตสุขภาพ มีทัศนคติในการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ
ปากท่ีดี มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากท่ีดีและมีความพึงพอใจการดูแลสุขภาพช่องปาก จะทําให้มี
สภาวะช่องปากที่ดีและมีโรคในช่องปากน้อยลง ผลลัพธ์การดําเนินงานผ่านเกณฑ์ จํานวน 9 ใน 10 ตัวช้ีวัด 
ถึงแม้ว่าโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมจะไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งปัจจัยสําคัญท่ีอาจส่งผลให้เกิดภาวะโรคฟันผุ และการ
ทํางานเครือข่ายเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาทันตสาธารณสุข จึงควรมีการสร้างความตระหนัก
ให้แก่เครือข่ายผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชนถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก การจัด
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสภาวะโรคฟันผุของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6  (n=264) 

               ปัจจัย  สภาวะฟนัผ ุ p-value Adj.OR 95%CI 
ด้านระดับความรู้โดยรวม 0.57 0.34-0.98 <0.001** 
ระดับสูง (13-18)   0.15 0.71-0.97  
ระดับปานกลาง (7-12)   0.75 0.60-0.93  
ระดับตํ่า (1 – 6)    0 0  

ด้านระดับทศันคติโดยรวม 1.04 0.37-0.87 <0.001** 
ระดับสูง (62-90)   1.02 0.43-0.73  
ระดับปานกลาง (31-61)   0.09 0.08-0.09  
ระดับตํ่า (1 – 30)    0 0  

ด้านระดับพฤติกรรมโดยรวม 1.16 0.50-0.77 <0.001** 
พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก   2.06 1.54-3.60  
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร   1.06 0.07-0.84  
พฤติกรรมการไปรับบริการทันตสุขภาพ    0.209 0.16-0.37  

ระดับความพงึพอใจโดยรวม 1.51 0.55-0.89 0.043* 
ระดับสูง (18-25)   1.71 1.45-3.17  
ระดับปานกลาง (9-17)   0.75 0.08-0.67  
ระดับตํ่า (1 – 8)    0.09 0.08-0.97  

**: significant at 0.01 level, *: significant at 0.05 level 
 

ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของเครือข่าย พบว่า คะแนนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโดยรวมส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับตํ่า ร้อยละ 48.5 (mean 7.49±SD 1.91) และเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากโดยรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 69.7 (mean19.03±SD3.16) (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 3 คะแนนการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเครือข่าย (n=264) 

คะแนน จํานวน ร้อยละ 
การมีส่วนร่วมโดยรวม (คะแนน) mean 7.49±SD 1.91   

มีส่วนร่วมระดับสูง (9-13)  38 14.4 
มีส่วนร่วมระดับปานกลาง (5-8)    98 37.1 
มีส่วนร่วมระดับตํ่า (1 – 4) 128 48.5 

ความพึงพอใจโดยรวม (คะแนน) mean 19.03±SD 3.16   
ระดับสูง (18-25)   184 69.7 
ระดับปานกลาง (9-17)   80 30.3 
ระดับตํ่า (1 – 8)    0 0 

   

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสภาวะโรคฟันผุของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6  (n=264) 

               ปัจจัย  สภาวะฟนัผ ุ p-value Adj.OR 95%CI 
ด้านระดับความรู้โดยรวม 0.57 0.34-0.98 <0.001** 
ระดับสูง (13-18)   0.15 0.71-0.97  
ระดับปานกลาง (7-12)   0.75 0.60-0.93  
ระดับตํ่า (1 – 6)    0 0  

ด้านระดับทศันคติโดยรวม 1.04 0.37-0.87 <0.001** 
ระดับสูง (62-90)   1.02 0.43-0.73  
ระดับปานกลาง (31-61)   0.09 0.08-0.09  
ระดับตํ่า (1 – 30)    0 0  

ด้านระดับพฤติกรรมโดยรวม 1.16 0.50-0.77 <0.001** 
พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก   2.06 1.54-3.60  
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร   1.06 0.07-0.84  
พฤติกรรมการไปรับบริการทันตสุขภาพ    0.209 0.16-0.37  

ระดับความพงึพอใจโดยรวม 1.51 0.55-0.89 0.043* 
ระดับสูง (18-25)   1.71 1.45-3.17  
ระดับปานกลาง (9-17)   0.75 0.08-0.67  
ระดับตํ่า (1 – 8)    0.09 0.08-0.97  

**: significant at 0.01 level, *: significant at 0.05 level 
 

ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของเครือข่าย พบว่า คะแนนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโดยรวมส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับตํ่า ร้อยละ 48.5 (mean 7.49±SD 1.91) และเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากโดยรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 69.7 (mean19.03±SD3.16) (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 คะแนนการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเครือข่าย (n=264) 

คะแนน จํานวน ร้อยละ 
การมีส่วนร่วมโดยรวม (คะแนน) mean 7.49±SD 1.91   

มีส่วนร่วมระดับสูง (9-13)  38 14.4 
มีส่วนร่วมระดับปานกลาง (5-8)    98 37.1 
มีส่วนร่วมระดับตํ่า (1 – 4) 128 48.5 

ความพึงพอใจโดยรวม (คะแนน) mean 19.03±SD 3.16   
ระดับสูง (18-25)   184 69.7 
ระดับปานกลาง (9-17)   80 30.3 
ระดับตํ่า (1 – 8)    0 0 

กำรทดสอบค่ำเฉลี่ยผลงำนดูแลสุขภำพช่องปำก 

อ�ำเภอเซกำ จงัหวดับงึกำฬ ภำยใต้โครงกำร “ยิม้สดใสเดก็

ไทยฟันด”ี ในนักเรียนชัน้ประถมศกึษำปีที ่6 พบว่ำ          อ

ค่ำเฉลีย่โรคฟันผ ุDMF ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีท่ี 6 

ในปี 2560 ต�่ำกว่ำปี 2558 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ 

(p-value=0.004) (ตำรำงที่ 4)

   

การทดสอบค่าเฉลี่ยผลงานดูแลสุขภาพช่องปาก อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้โครงการ “ยิ้ม
สดใสเด็กไทยฟันดี” ในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยโรคฟันผุ DMF ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี 2560 ตํ่ากว่าปี 2558 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value=0.004) (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางที่ 4 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของผลงานตามตัวช้ีวัดทันตสุขภาพ ระหว่างก่อนและหลังดําเนินการ 

ตัวชี้วัดทันตสขุภาพ 
จํานวน(ร้อยละ)ผลงาน 

t p-value ปี2558 ปี 2560 
n=6,899 n=4,624 

ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (DMF) 
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 3 ซี่ต่อคน)  

142(2.1) 2.1 
ซี่ต่อคน 

90(1.0) 1.1 
ซี่ต่อคน  0.004* 

*ที่นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05, paired-sample T test 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาครั้งน้ีหลังการดําเนินงานดูแลสุขภาพช่องปาก อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้
โครงการ “ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี” ในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีโรคฟันผุในนักเรียนร้อยละ 27.2 
หรือนักเรียนไม่มีฟันผุ ร้อยละ 72.8, ดัชนีค่าเฉลี่ยโรคฟันผุ DMF (Decayed, missing and filled index) 
ของนักเรียนในปี 2560 เท่ากับ 1.1 ซี่ต่อคน ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาของ ณัฐกฤตา ผลอ้อ8 ในปี 2560 ที่
ศึกษาการพัฒนาการส่งเสริมทันตสุขภาพในลักษณะเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี พบว่านักเรียนไม่มีฟันผุ 
ร้อยละ 78.24  

ผลการศึกษาครั้งน้ี พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมมีคะแนนความรู้และทัศนคติส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 91.3 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 72.7 และมีความพึงพอใจต่อการ
บริการดูแลสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 72.0 โดยรวมคะแนนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับตํ่า ร้อยละ 48.5 และเครือข่ายมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูง ร้อยละ 69.7 ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้มีการออกแบบเคร่ืองมือและใช้แบบวัดการเก็บข้อมูลที่ส่งผลต่อการเกิด
โรคฟันผุในนักเรียนที่ชัดเจนโดยพัฒนาเครื่องมือวัดและหาคุณภาพเครื่องมือเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
เรื่องความรู้ ทัศนคติและพฤติการของนักเรียนรวมถึงศึกษาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองและ
หน่วยงานในท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง ซึ่งผลการศึกษาที่ได้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของชิงชัย บัวทองและคณะ
9 ที่พบว่าการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ด้านการรับรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคฟันผุ 
ในกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนในกลุ่มควบคุมทุกด้าน และสอดคล้องกับการศึกษาของอาซีย๊ะ แวหะยีและคณะ
10 ที่พบว่าทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

ผลการศึกษาครั้งน้ีที่พบว่า นักเรียนที่มีความรู้ทันตสุขภาพ มีทัศนคติในการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ
ปากท่ีดี มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากท่ีดีและมีความพึงพอใจการดูแลสุขภาพช่องปาก จะทําให้มี
สภาวะช่องปากที่ดีและมีโรคในช่องปากน้อยลง ผลลัพธ์การดําเนินงานผ่านเกณฑ์ จํานวน 9 ใน 10 ตัวช้ีวัด 
ถึงแม้ว่าโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมจะไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งปัจจัยสําคัญที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะโรคฟันผุ และการ
ทํางานเครือข่ายเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาทันตสาธารณสุข จึงควรมีการสร้างความตระหนัก
ให้แก่เครือข่ายผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชนถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก การจัด

อภิปรายผล
ผลกำรศึกษำครั้งนี้หลังกำรด�ำเนินงำนดูแลสุขภำพ

ช่องปำก อ�ำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ ภำยใต้โครงกำร    

“ย้ิมสดใสเดก็ไทยฟันด”ี ในนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่6 

พบว่ำ มโีรคฟันผุในนกัเรยีนร้อยละ 27.2 หรอืนกัเรยีนไม่มี

ฟันผ ุร้อยละ 72.8, ดชันีค่ำเฉลีย่โรคฟันผ ุDMF (Decayed, 

missing and filled index) ของนักเรียนในปี 2560 

เท่ำกับ 1.1 ซี่ต ่อคน ซึ่งใกล้เคียงกับกำรศึกษำของ         

ณัฐกฤตำ ผลอ้อ8 ในปี 2560 ทีศึ่กษำกำรพฒันำกำรส่งเสรมิ

ทันตสุขภำพในลักษณะเครือข่ำยโรงเรียนเด็กไทยฟันดี   

พบว่ำนักเรียนไม่มีฟันผุ ร้อยละ 78.24 

ผลกำรศึกษำครั้งนี้ พบว่ำนักเรียนชั้นประถมศึกษำ

ปีที ่6 โดยรวมมคีะแนนควำมรูแ้ละทศันคตส่ิวนใหญ่อยูใ่น

ระดับปำนกลำง ร้อยละ 91.3 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง 

ร้อยละ 72.7 และมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรดูแล

สุขภำพช่องปำกอยู ่ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 72.0        

โดยรวมคะแนนกำรมส่ีวนร่วมของเครอืข่ำยส่งเสรมิสขุภำพ

ช่องปำกนกัเรยีนประถมศกึษำอยู่ในระดบัต�ำ่ ร้อยละ 48.5 

และเครือข่ำยมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 69.7 

ทั้งนี้ ผู ้วิจัยได้มีกำรออกแบบเครื่องมือและใช้แบบวัด      

กำรเก็บข้อมูลที่ส่งผลต่อกำรเกิดโรคฟันผุในนักเรียน         

ที่ชัดเจน โดยพัฒนำเครื่องมือวัดและหำคุณภำพเครื่องมือ
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เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในเร่ืองควำมรู้ ทัศนคติและ

พฤติกำรของนักเรียน รวมถงึศกึษำกำรมส่ีวนร่วมของเครอื

ข่ำยผู้ปกครองและหน่วยงำนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผล

กำรศึกษำที่ ได ้มีควำมสอดคล ้องกับกำรศึกษำของ          

ชิงชัย บัวทองและคณะ9 ที่พบว่ำกำรใช้โปรแกรมส่งเสริม 

สุขภำพช่องปำก ด้ำนกำรรับรู้ ทัศนคติและกำรปฏิบัติ       

ในกำรป้องกันโรคฟันผุ ในกลุ่มทดลองสูงกว่ำคะแนนใน

กลุ่มควบคุมทุกด้ำน และสอดคล้องกับกำรศึกษำของ      

อำซีย๊ะ แวหะยีและคณะ10 ที่พบว่ำทัศนคติเกี่ยวกับ

พฤตกิรรมกำรบริโภคอำหำรมคีวำมสมัพนัธ์กบักำรเกดิโรค

ฟันผุ อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

ผลกำรศึกษำคร้ังน้ีที่พบว่ำ นักเรียนที่มีควำมรู้     

ทันตสุขภำพ มีทัศนคติในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภำพปำก

ที่ดี มีพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพช่องปำกที่ดี และมีควำม

พงึพอใจกำรดแูลสขุภำพช่องปำก จะท�ำให้มสีภำวะช่องปำก

ที่ดีและมีโรคในช่องปำกน้อยลง ผลลัพธ์กำรด�ำเนินงำน  

ผ่ำนเกณฑ์ จ�ำนวน 9 ใน 10 ตัวชีว้ดั ถงึแม้ว่ำโรงเรยีนปลอด

น�ำ้อดัลมจะไม่ผ่ำนเกณฑ์ ซึง่ปัจจัยส�ำคัญทีอ่ำจส่งผลให้เกดิ

ภำวะโรคฟันผุ และกำรท�ำงำนเครอืข่ำยเป็นกำรบรูณำกำร

ขบัเคลือ่นเพือ่แก้ปัญหำทนัตสำธำรณสขุ จึงควรมกีำรสร้ำง

ควำมตระหนักให้แก่เครือข่ำยผู้ปกครอง ครอบครัว และ

ชมุชนถงึควำมส�ำคญัของกำรดูแลสขุภำพช่องปำกเด็ก กำร

จัดกิจกรรมเพื่อควบคุมอำหำรหรือขนมที่เป็นควำมเสี่ยง

และพฤติกรรมที่จะส่งผลให้มีแนวโน้มของสภำวะเกิดโรค

ฟันผุได้ ซึง่ผลกำรศกึษำทีไ่ด้มคีวำมสอดคล้องกบักำรศึกษำ

ของ Charkazi, et al11 ที่พบว่ำกำรได้รับควำมรู้ และ     

กำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่งตนเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดในกำร

รักษำสุขภำพช่องปำก และเป็นตำมกำรศึกษำของ       

ณัฐวุธ แก้วสุทธำ12 ที่พบว่ำนักเรียนที่ได้รับโปรแกรม     

กำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม กำรดูแลอนำมยัช่องปำกของวยั

รุ่นตอนต้นมีสภำวะอนำมัยช่องปำกดีกว่ำนักเรียนที่ไม่ได้

รับโปรแกรม 

จำกผลวิจัยพบว่ำควำมรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมในกำร

ดูแลสุขภำพช่องปำกอยูใ่นระดบัปำนกลำง ระดบัสงู แต่ใน

ส่วนคะแนนกำรมส่ีวนร่วมส่งเสรมิสขุภำพช่องปำกนักเรยีน

ของกำรกลุม่เครอืข่ำยพบว่ำอยูใ่นระดบัต�ำ่ เป็นจดุท่ีจะต้อง

ผลักดัน ส่งเสริม จัดท�ำโครงกำรให้กลุ่มเครือข่ำยมองเห็น

ปัญหำ และควำมส�ำคัญของสุขภำพช่องปำกนักเรียน เช่น

มีมำตรกำรทำงสังคม ลดกำรจ�ำหน่ำยขนม น�้ำอัดลมใน

โรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. กำรมส่ีวนร่วมของโรงเรยีนและหน่วยงำนเครอืข่ำย

ท่ีเก่ียวข้อง ควรมีระบบกำรค้นหำปัจจัยสำเหตุของควำม
เสีย่งต่อสภำวะกำรเกดิโรคฟันผ ุเพือ่จดักำรกบัปัจจยัเสีย่ง
อย่ำงเฉพำะเจำะจงเป็นรำยบคุคล โดยกำรให้ทนัตสขุศกึษำ 
ส�ำหรับกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย โดยกำรให้ควำมรู้     
ถึงควำมเหมำะสมในกำรดูแลสุขภำพช่องปำก พร้อมทั้ง
กระตุ้นให้นักเรียนเห็นว่ำ พฤติกรรมกำรดูแลเฝ้ำระวัง     
โรคฟันผุนักเรียนมีควำมสำมำรถที่จะท�ำได้ 

2. ด ้ำนกำรสื่อสำรทำงสังคมในกำรส ่งเสริม           
ทันตสุขภำพ มีเป้ำหมำยเพื่อกำรเรียนรู้ควำมเป็นชุมชน
และศกัยภำพของชมุชน โดยเน้นเรือ่งทนัตสขุภำพโดยรวม 
ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยอยู่ในระดับครอบครัว เป็นหลัก ค�ำนึงถึง
บริบททำงสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน และเปิด
โอกำสให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมนี้ 

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษำวิจัย โดยใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภำพช่อง

ปำกนี้ กับควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของพฤติกรรมกำรดูแล
สุขภำพช่องปำกในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อจะได้ศึกษำ
กำรปรับพฤติกรรมแบบไปข้ำงหน้ำ 

กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลเซกำ ท่ีให้ควำม

เมตตำ แนะน�ำปรึกษำ ติดตำมกำรด�ำเนินงำนวิจัย และให้
ก�ำลังใจ รวมถึงขอบคุณท่ำนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนำม ที่ได้ให้
ควำมอนุเครำะห์และช่วยเหลือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
กระทั่งงำนวิจัยเสร็จสมบูรณ์
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Original article

ผลของการใช้ Sepsis Clinical Pathway in Surgery NKP hospital (SCPS) 

ในผู้ป่วยสูงอายุด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลนครพนม

รัตนำ นิลวัชรำรัง1 ,เพียงเพ็ญ สร้อยสุวรรณ4,ดวงชีวัน วรรณโสภำ1,ยุพิน เชื้อพันธุ์3,ศุภำรนันท์ ค�ำกรฤๅ2,สุชญำ แก้วกัลยำ2, 

ศิรดำ วิพัทธนพร2, อรรจจิมำ ศรีชนม์3, รัชฎำพร  แนบเนียด4 ชฎำรัตน์  ภูโอบ5, สิริญญำ สิมะลี1 
1หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง   2หอผู้ป่วยศัลยกรรมชำย   3หอผู้ป่วยศัลยกรรม 3   4หอผู้ป่วยพิเศษ 3  5หอผู้ป่วยวิกฤต

ศัลยกรรม กลุ่มกำรพยำบำล โรงพยำบำลนครพนม 

 

บทคัดย่อ

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ศกึษำเปรยีบเทยีบอตัรำกำรเกดิ severe sepsis และระยะเวลำกำรเกดิsevere sepsis  ก่อน

และหลังกำรน�ำ  Sepsis Clinical Pathway in Surgery NKP Hospital (SCPS) มำใช้ดูแลผู้ป่วยสูงอำยุศัลยกรรมที่มี

ภำวะ Sepsis

วสัดแุละวิธกีารศกึษา : เป็นกำรศกึษำเชงิประสทิธภิำพ รปูแบบ historical controlled intervention ในผูป่้วย

สูงอำยุที่มีภำวะ Sepsis โดยกลุ่มแรกไม่ใช้ SCPS ในกำรดูแล เก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังจำกเวชระเบียนระหว่ำงเดือน

ตุลำคม 2558  ถึงเมษำยน 2559 จ�ำนวน  54 รำย  กลุ่มสอง ใช้ SCPS ในกำรดูแล เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำง เดือน

ตุลำคม 2559 ถงึเมษำยน 2560 จ�ำนวน 60 รำย  ในผูป่้วยทีเ่ข้ำรักษำในหอผูป่้วยศลัยกรรมหญงิ ศลัยกรรมชำย ศลัยกรรม 

3 หอผู้ป่วยพิเศษ 3 และหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมโรงพยำบำลนครพนม  เปรียบเทียบข้อมูลก่อน และหลังกำรใช้ SCPS  

ด้วยสถิติ t-test, exact probability test วิเครำะห์กำร turn ไปเป็น severe sepsis ด้วยสถิติ multivariable risk 

ratio regression และวิเครำะห์ระยะเวลำก่อนเกิด severe sepsis ด้วย multivariable Gaussian regression        

เพื่อปรับลักษณะที่แตกต่ำงกันในผู้ป่วยสองกลุ่ม

ผลการศึกษา : ผู้ป่วยสูงอำยุที่มี ภำวะ Sepsis จ�ำนวน 114 รำย ไม่ได้รับกำรดูแลตำม SCPS จ�ำนวน 54 รำย  

ได้รับกำรดูแลตำม SCPS จ�ำนวน 60 รำย  เพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย ส่วนใหญ่อำยุระหว่ำง 60-69ปี  มีโรคประจ�ำตัว

คือ เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูงและไตวำย ต�ำแหน่งกำรติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในระบบทำงเดินอำหำรและล�ำไส้ รองลงมำ

คือ แผลติดเชื้อ พบว่ำกลุ่มได้รับกำรดูแลตำม SCPS  เกิด severe sepsis ลดลงเหลือ 0.49 เท่ำอย่ำงมีนัยส�ำคัญ         

ทำงสถิติ และร่นระยะเวลำกำรตรวจพบ severe sepsis ได้เร็วขึ้น 2.1 ชั่วโมงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

ข้อสรุป : จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำวจึงแนะน�ำให้ควรพิจำรณำน�ำ SCPS มำดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในแผนกศัลยกรรม 

โรงพยำบำลนครพนมทุกรำย เพื่อช่วยลดอัตรำกำรเกิด severe sepsis  และระยะเวลำกำรเกิด severe sepsis  น�ำไป

สู่กำรลดอัตรำตำยและทุพพลภำพ

ค�ำส�ำคัญ : ผู้ป่วยสูงอายุ,  Severe Sepsis,  Sepsis , Sepsis Clinical Pathway in Surgery NKP Hospital 

(SCPS)
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Effect of Sepsis Clinical Pathway in Surgery NKP (SCPS) 

in the surgical elderly patients at Nakhonphanom Hospital

Nilwachararung R1, Sroysuwan P4, wannasopha D1, Chueaphan Y3, Khamkararuecha S2, Kaewkanlaya S2, 

Wiphatthanaphon S2, Srichon A3, Naebniad R4, Phuaop C5, Simalee S1

1Female surgery ward   2Male surgery ward   3Surgery ward 3   4Special surgery 3  5Crisis surgery ward 

Nursing work group Nakhonphanom Hospital

Abstract

Objective : To compare serve sepsis and duration of severe sepsis in the surgical patients, 

before and after using Sepsis Clinical Pathway in Surgery NKP hospital (SCPS).

Materials and methods : This study was historical controlled intervention study in elderly 

patients who were sepsis which treated with and without SCPS. The first group was 54 patients who 

were treated without SCPS which the data was collected from medical record between October 

2015 to April 2016. The second group was 60 patients who were treated with SCPS which the data 

was collected between October 2016 to April 2017 in various wards of the department of surgery, 

Nakhonphanom Hospital. The data was compared before and after SCPS using by t-test and exact 

probability. Multivariable risk regression was used to analyze turning to severe sepsis. Duration before 

turning to severe sepsis was analyzed by multivariable Gaussian regression to adjust the difference 

between 2 groups of patients.

Results : There were 114 elderly sepsis patients in this study, 54 were not treated by SCPS and 

60 were treated by SCPS. The results shown female more than male, most patients were 60-69 years 

old with diabetes, hypertension and renal failure which the sources of infection were gastrointestinal 

tract and infectious wound.  The rate of severe sepsis decreased to 0.49% in sepsis patients who 

were treated by SCPS, significantly. This method significantly reduced time to detect sever sepsis 

approximately.

Conclusion : All elderly patients who have sepsis in Nakhonphanom Hospital should be treat-

ed by SCPS to reduce the rate of severe sepsis and time to detect severe sepsis.

Key words : Elderly patients, Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS), SIRS criteria, 

Sepsis, Severe Sepsis, Tissue Hypo-perfusion, Organ Dysfunction, Septic Shock, Sepsis Clinical         

Pathway
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ความส�าคัญ
ภำวะ  sepsis  เป็นปัญหำส�ำคัญทีค่กุคำมชวีติผูป่้วย 

เป็นกำรตอบสนองของร่ำงกำยต่อ toxin ของเชื้อโรคท่ี

ท�ำให้เกดิกำรปรบัตวัของร่ำงกำยแสดงออกคือ มไีข้  หำยใจ

เรว็ หวัใจเต้นเรว็  เป็นอำกำรแสดง ทำงคลนิกิทีบ่่งชีถ้งึกำร

เร่ิมต้นของภำวะ sepsis  ถ้ำปฏิกิริยำตอบสนองของ

ร่ำงกำยรุนแรงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เมือ่โรคเข้ำสูก่ระแส

เลือดได้  กำรควบคุมปฏิกิริยำของร่ำงกำยล้มเหลว  ท�ำให้

เกิดกำรเสียหน้ำที่ของอวัยวะส�ำคัญซึ่งเรียกภำวะนี้ว่ำ  

severe  sepsis  หำกกำรสญูเสยีด�ำเนินต่อไปจะเข้ำสูภ่ำวะ  

septic  shock  ซึง่มภีำวะควำมดนัโลหติลดลงร่วมกบักำร

เสียหน้ำที่ของอวัยวะส�ำคัญจะน�ำไปสู ่กำรท�ำงำนของ

อวัยวะต่ำง ๆ ล้มเหลวและเสียชีวิต1 หำกไม่ได้รับแก้ไข

อย่ำงรวดเร็วภำวะ sepsis  สำมำรถพัฒนำระดับควำม

รุนแรงเป็น severe sepsis ได้ภำยในระยะเวลำ  48  ชัว่โมง  

และน�ำไปสู่ภำวะ septic shock ส่งผลให้อวัยวะต่ำง ๆ   

ล้มเหลวและเสียชีวิตภำยในเวลำ 72 ชั่วโมง2  

จำกสถิติ 3 ปีย้อนหลังของโรงพยำบำลนครพนม 

พ.ศ. 2557-2559  มีจ�ำนวนผู้ป่วยกลุ่มภำวะ sepsis เข้ำ

รับกำรรักษำในแผนกศัลยกรรมจ�ำนวน  247, 233 และ 

222 รำยตำมล�ำดบั4  พบอตัรำกำรตำย  จำกภำวะ  severe  

sepsis ในแต่ละปีเท่ำกบั 2.42, 7.72 และ 4.95  ตำมล�ำดบั 

โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุที่มีโรคประจ�ำตัว เช่น เบำหวำน  

ควำมดันโลหิตสูง5  และปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต 

ได้แก่ กำรได้รับกำรวินิจฉัยล่ำช้ำ และกำรเริ่มให้ยำต้ำน

จุลชีพล่ำช้ำ

ส�ำหรบักำรรกัษำพยำบำลผูป่้วยวกิฤตทีม่กีลุม่อำกำร 

sepsis น้ันทมีสหสำขำวกิฤตได้ก�ำหนดกจิกรรมพยำบำลที่

สอดคล้องกับกิจกรรมกำรรักษำ เรียกว่ำ แผนกำรรักษำ

กลุ่มอำกำร sepsis แบบเร่งด่วน (Multiple Urgent  

Sepsis  Therapies:  The  MUST  Protocol )6  ประกอบ

ด้วย  กำรประเมินปริมำณสำรน�้ำในร่ำงกำย  กำรติดตำม

ค่ำควำมดันโลหิต  กำรประเมินกำรไหลเวียนเลือดไปเลี้ยง

เนื้อเยื่อ  จ�ำนวนปัสสำวะ  อัตรำชีพจร  ระดับควำมรู้สึก

ตัวปกติ กำรให้ยำต้ำนจุลชีพ กำรประเมินอำกำรและ

อำกำรแสดงของภำวะเลือดหยุดยำก และกำรควบคุม

ระดบัน�ำ้ตำล  ซึง่พบว่ำสำมำรถลดอตัรำกำรตำย ในผูป่้วย

กลุ่มอำกำร sepsis ได้7

ก่อนเดอืนธนัวำคม 2559 กลุม่งำนศลัยกรรมยงัไม่มี

กำรน�ำแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยกลุ่มอำกำร sepsis มำใช้  

กำรปฏิบัติงำนของพยำบำล ส่วนมำกเป็นกำรน�ำแผนกำร

รักษำจำกแพทย์ไปปฏิบัติ8  โดยแนวทำงกำรรักษำที่เป็น

มำตรฐำนนั้นไม่ได้ระบุบทบำทเฉพำะของพยำบำลในกำร

ดแูลผูป่้วยกลุม่นี้9  นอกจำกนีใ้นหอผูป่้วยยงัไม่มคีูมื่อท่ีเป็น

แนวทำงปฏบิตัใินกำรดูแลผูป่้วย sepsis ทีช่ดัเจน เป็นเพยีง

กำรน�ำแนวทำงของแผนกอำยรุกรรมมำใช้  แต่ด้วยลกัษณะ

ผูป่้วยและพืน้ฐำนท่ีแตกต่ำงกนัโดยเฉพำะด้ำนพยำธสิภำพ 

อำกำรและอำกำรแสดง จงึท�ำให้กำรวนิจิฉยัและกำรรกัษำ

พยำบำล ยังมีควำมล่ำช้ำ 

ดงันัน้กลุม่งำนศัลยกรรมจงึได้จดัท�ำ Sepsis Clinical 

Pathway in Surgery NKP Hospital (SCPS) ข้ึน ซ่ึง

เป็นกำรปรบัจำกแนวทำงของแผนกอำยรุกรรม เพือ่ให้เข้ำ

กับบริบทของกลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรม  โดยผ่ำนกระบวนกำร

ประชุม ทบทวนแนวทำงกำรดูแลผูป่้วยกลุม่อำกำร sepsis 

ของคณะกรรมกำรพฒันำคณุภำพกำรดแูลผูป่้วย (Patient 

Care Team: PCT) ในสำขำศลัยกรรมและอำยรุกรรมภำย

ใต้มำตรฐำนสมำคมเวชบ�ำบัดวกิฤตแห่งประเทศไทย3 เน้น

ควำมส�ำคัญของกำรให้ยำต้ำนจุลชีพ (Antibiotic) ภำยใน 

1 ชั่วโมง กำรประเมิน SOS score และกำรปรับควำมถี่ใน

กำรเฝ้ำระวงัตำมควำมรนุแรงของภำวะ sepsis   กำรก�ำจดั

แหล่งก�ำเนิดซ่ึงเป็นสำเหตุของกำรติดเช้ือ (remove 

source of infection) ภำยใน 24 ชั่วโมง  กำรประเมิน  

ผูป่้วยซ�ำ้ (reassessment) และปรบัแผนกำรรกัษำตำมผล 

Hemoculture  เพือ่ลดอตัรำกำรเกดิ severe sepsis  และ

ระยะเวลำกำรเกิด severe sepsis  ในผู้ป่วยสูงอำยุด้ำน

ศัลยกรรม  น�ำไปสู่กำรลดอัตรำตำยและทุพพลภำพ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบกำรเกิด severe sepsis และระยะ

เวลำกำรเกิด severe sepsis  ก่อนและหลังกำรน�ำ SCPS 

มำใช้ดูแลผู้ป่วยสูงอำยุศัลยกรรมที่มีภำวะ Sepsis

วัสดุและวิธีการศึกษา
เป็นกำรศึกษำเชิงประสิทธิภำพ รูปแบบ historical 

controlled intervention ในผู้ป่วยสูงอำยุที่มีภำวะ 

Sepsis ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2558 ถึงเมษำยน 2560 

จ�ำนวน 114 รำย  ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ศัลยกรรม

ชำย ศัลยกรรม3 หอผู้ป่วยพิเศษ3 และหอผู้ป่วยวิกฤต

ศลัยกรรมโรงพยำบำลนครพนม จดักลุ่มศกึษำเปน็ 2 กลุ่ม

โดยมเีกณฑ์กำรคดัเลอืก (Inclusion criteria) ดังนี ้  มอีำยุ

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปโดยคิดอำยุเป็นจ�ำนวนปีเต็มตำมปฏิทิน

จำกปีเกิด มีสติสัมปชัญญะดี ไม่ใส่เครื่องช่วยหำยใจ มี

ลักษณะบ่งชี้ของ Systemic  Inflammatory Response 

Syndrome (SIRS) criteria ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป ได้แก่         

1. อุณหภูมิกำยมำกกว่ำ 38.0 °C หรือน้อยกว่ำ 36.0 °C  

2. อตัรำกำรเต้นของหัวใจมำกกว่ำ 90 ครัง้/นำท ี 3. อตัรำ 

กำรหำยใจมำกกว่ำ 20 ครั้ง/นำที  หรือ PaCO2  น้อยกว่ำ 

32 มิลลิเมตรปรอท 4. เม็ดเลือดขำวมำกกว่ำ 12,000 

เซลล์/ลูกบำศก์มิลลิเมตร หรือน้อยกว่ำ 4,000  เซลล์/

ลูกบำศก์มิลลิเมตร  หรือมีเม็ดเลือดขำวชนิด band form 

มำกกว่ำ 10 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับสงสัยหรือยืนยันว่ำมีกำร

ติดเชือ้ในร่ำงกำย (sepsis) ยนิยอมเข้ำร่วมกำรวจิยัและ ใช้ 

SCPS ในกำรดูแล

ตัวแปรส�ำคัญที่ต้องกำรศึกษำ ได้แก่ ตัวแปรต้นคือ 

กำรใช้แนวทำงกำรดแูลทีแ่ตกต่ำงกนั ตัวแปรตำมคือ อตัรำ

กำรเกิด severe sepsis และระยะเวลำกำรเกิด severe 

sepsis   ตัวแปรกวนคือ อำยุ, เพศ, โรคประจ�ำตัว, แหล่ง

กำรตดิเชือ้, ผลตรวจเลือดกำรท�ำงำนของไต, ระดับน�ำ้ตำล

ในเลือด , ผลตรวจคลื่นหัวใจ

ส�ำหรับขนำดของกำรศึกษำ กลุ่มแรกหำได้จำกกำร

ศึกษำย้อนหลังในผู้ป่วย sepsis ที่ไม่ใช้ SCPS ในกำรดูแล

โดยค�ำนวณขนำดศกึษำจำกสดัส่วนกำรเกดิ severe  sepsis 

ในกลุ่มที่ไม่ใช้  SCPS เท่ำกับ 0.50  และกลุ่มที่ใช้ SCPS 

เท่ำกับ 0.25   80% power of test significance level 

0.05  one sided test  ได้ขนำดศึกษำกลุ่มละ 54 รำย   

กำรวเิครำะห์ข้อมลูทำงสถติิ   เปรยีบเทยีบข้อมลูก่อน และ

หลังกำรใช้ SCPS ด้วยสถิติ  t-test, exact probability 

test วิเครำะห์กำร turn ไปเป็น severe sepsis ด้วยสถิติ 

multivariable risk ratio regression และวเิครำะห์ระยะ

เวลำก่อนเกดิ severe sepsis ด้วย multivariable Gaussian 

regression เพื่อปรับลักษณะท่ีแตกต่ำงกันในผู้ป่วยสอง

กลุ่ม กำรวิจัยนี้ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร

จริยธรรมกำรวิจัยในคน โรงพยำบำลนครพนมแล้ว
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ผลการศึกษา
พบว่ำ ผู้ป่วยสูงอำยุที่มำเข้ำรับกำรรักษำในแผนก

ศัลยกรรม โรงพยำบำลนครพนม จ�ำนวน 114 รำย แบ่ง

เป็น 2 กลุ่ม คือ ก่อนใช้ SCPS  54 รำย  หลังใช้ SCPS  60 

รำย เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย ส่วนใหญ่มีช่วงอำยุ

ระหว่ำง 60-69 ปี มีโรคประจ�ำตัว คือ ควำมดันโลหิตสูง 

เบำหวำน และไตวำย ต�ำแหน่ง กำรติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ใน

ระบบทำงเดินอำหำรและล�ำไส้  รองลงมำ คือ แผลติดเชื้อ 

ผลกำรตรวจ กำรท�ำงำนของ ไต เกลือแร่ ระดับน�้ำตำลใน

เลือด และผลกำรตรวจคลื่นหัวใจมีค่ำผิดปกติไม่แตกต่ำง

แผนภมูทิี ่1  Study flow กำรใช้ Sepsis Clinical Pathway in Surgery NKP Hospital ในผูป่้วยสงูอำยดุ้ำนศลัยกรรม

โรงพยำบำลนครพนม

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ 1  Study flow การใช้ Sepsis Clinical Pathway in Surgery NKP Hospital ในผูป่้วยสูงอายุด้าน
ศัลยกรรมโรงพยาบาลนครพนม  
ผลการศึกษา ( Result )  

ใช้ Sepsis Clinical Pathway in Surgery   
NKP Hospital 

ผู้ป่วยสูงอายุทางศลัยกรรมอายุ 60 ปีขึน้ไป 

ไม่ใช้ Sepsis Clinical Pathway in Surgery 
NKP Hospital 

Sepsis Sepsis SIRS SIRS

1. H/C stat: nurse 
2. ATB in 1  hr. (3-5 days) :Dr. 
3. Remove source of infection in       24 hr. :Dr. 
4.ประเมิน SOS : nurse 

4.1SOS (1-3) :  SOS ǭ 4 hr. ,I/O ǭ 8 hr. until  stable
(SOS = 0 ติดต่อกัน 24 hr.),  บันทึกในใบฟอร์มปรอท 

   4.2 SOS ≥ 4  
   4.2.1 รายงานแพทย์ภายใน 15 นาที 

4.2.2 ย้ายผู้ป่วยเข้า  sepsis  zone 
           4.2.3 Keep O2sat.>95% 
if<95% on O2 canula 3-5 liters/min. 

   4.2.4 SOS, I/O ǭ 1 hr. until stable (SOS  = 
0 ติดต่อกัน 24 hr.), บันทึกในใบ nursing progress 
note 
        4.2.5 จอง ICU: nurse 
5. ย้ายเข้า ICU if SOS ≥ 5 :Dr. 

1. H/C stat: nurse 
2. ATB in 1 hr. (3-5 days) :Dr
3. หา source of infection :Dr.
4. v/s ǭ 4 hr. 
5.ได้ผล H/C  ปรับ ATB :Dr. 

1.H/C stat: nurse 
2.ATB (3-5 days): Dr. 
3.Remove source of infection  
:Dr. 
4.รายงานแพทย์เมือ่มอีาการ
เปลี่ยนแปลง 
5.ย้ายผู้ป่วยเข้า sepsis zone 
6.Keep O2sat>95% 
if<95% on O2 canula 3-5 
liters/min 
 7. v/s ǭ 4 hr., I/O ǭ 8 hr.  Until 
stable  

1. H/C (ตาม Dr. order) 
: nurse 
2. ATB (3-5 days) :Dr.. 
3.หา source of infection :Dr. 
4. v/s ǭ 4 hr. 
5.ได้ผล H/C ปรับ ATB :Dr. 
 

ผลการรักษา 

ไม่ดีขึ้น (T>38°C) 

ปรับยา high level :Dr 

ดีขึ้น 

ผลการรักษา

ไม่ดีขึ้น (T>38°C) 

H/C :nurse 

ดีขึ้น 

ผล H/C = no growth 

ผล H/C = เช้ือเดิม 

ผล H/C = เช้ือใหม่

ปรับยา high level :Dr

 ปรับยาตามเชื้อที่พบ:Dr

ปรับยา high level :Dr

- ร้อยละการเกิด Severe sepsis 
- ระยะเวลาการเกิด Severe sepsis 

- ร้อยละการเกิด Severe sepsis 
- ระยะเวลาการเกิด Severe sepsis 
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กัน  แสดงให้เห็นว่ำ เพศ ของผู้ป่วยไม่มีควำมสัมพันธ์กับ

กำรเกิด severe sepsis (ตำรำงที่ 1) เปรียบเทียบกำรใช้

และไม่ใช้ SCPS  พบว่ำ กำรประเมิน SOS ทุก 4 ชั่วโมง 

กำรบนัทกึสำรน�ำ้เข้ำ-ออกทกุ 8 ชัว่โมงและบนัทกึในฟอร์ม

ปรอท SOS ≥4  มคีวำมสมัพนัธ์กบักำรลดกำรเกดิ severe 

sepsis (p= 0.000) เม่ือ SOS ≥4 กำรรำยงำนแพทย์ภำยใน 

15 นำทมีคีวำมสมัพันธ์กบัลดกำรเกดิ severe sepsis  (p= 

0.009) กำรKeep O2 sat ≥95%  ถ้ำ <95% On O2 

canula  3-5 liters/min มีควำมสัมพันธ์กับกำรลดกำร

เกดิ severe sepsis  (p=0.038) (ตำรำงที ่2) เปรยีบเทยีบ

ลักษณะกำรเกิด  severe  sepsis  ในกลุ่มที่ใช้และไม่ใช้ 

เกิด Hypoperfusion, Hypotension, Lactic acidosis, 

Oliguria ไม่แตกต่ำงกัน (ตำรำงที่ 3)

ผู ้ป่วย sepsis ที่ได้รับกำรดูแลตำม SCPS พบ       

severe sepsis ลดลงเหลือ 0.49 เท่ำ อย่ำงมีนัยส�ำคัญ      

ทำงสถิติ และร่นระยะเวลำกำรตรวจพบ severe sepsis 

ได้เร็วข้ึน 2.1 ช่ัวโมง อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (ตำรำง     

ที่ 4)

  

 
 
 
 ตารางที่ 1   ลักษณะท่ัวไปของผู้ป่วย   โรคประจําตัว  และตําแหน่งการติดเช้ือ 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

กลุ่มทีใ่ช้ SCP กลุ่มที่ไมใ่ช้ SCP   
P-value จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 
อายุ 
   60 - 69 ปี 
   70 - 79 ปี 
   80 ปีขึ้นไป 
underlying disease 
   HT 
   DM - DM Type 1 
         - DM Type 2 

 
29 
31 
 

41 
16 
3 
 

10 
0 
15 

 
48.33 
51.67 

 
68.33 
26.67 
5.00 

 
16.67 

0 
25.00 

 
23 
31 
 

28 
20 
6 
 

17 
0 
20 

 
42.59 
57.41 

 
51.85 
37.04 
11.11 

 
31.48 

0 
37.04 

 
0.576 

 
 
 

0.173 
 
 

0.079 
 

0.222 
 
   CKD  
   Other 
ตําแหน่งการติดเช้ือ 
   ระบบทางเดินอาหารและลาํไส้           
   ระบบทางเดินหายใจ                      
   ระบบทางเดินปัสสาวะ                 
   wound                                    
   อ่ืน ๆ 
ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยที่
ผิดปกติ 
   BUN 
   Creatinine 
   Sodium 
   Potassium 
   Chloride 

 
2 
7 
 

36 
2 
9 
15 
1 
 
 

28 
30 
27 
17 
32 

 
3.33 
11.67 

60.00 

3.33 
15.00 
25.00 
1.67 

 
 

   46.67 
50.00 
45.00 
28.33 
53.33 

 
3 
5 
 

35 
1 
4 
14 
0 
 

     24 

24 
30 
18 
29 

 
5.56 
9.26 

 
64.81 
1.85 
7.41 
25.93 
0.00 

 
 

44.44 
44.44 
55.56 
33.33 
53.70 

 
0.666 
0.766 

  
0.699 
1.00 
0.247 
1.00 
1.00 

 
 

0.852 
0.578 
0.348 
0.685 
1.00 
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 ตารางที่ 1   ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย   โรคประจําตัว  และตําแหน่งการติดเช้ือ 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

กลุ่มทีใ่ช้ SCP กลุ่มที่ไมใ่ช้ SCP   
P-value จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 
อายุ 
   60 - 69 ปี 
   70 - 79 ปี 
   80 ปีขึ้นไป 
underlying disease 
   HT 
   DM - DM Type 1 
         - DM Type 2 

 
29 
31 
 

41 
16 
3 
 

10 
0 
15 

 
48.33 
51.67 

 
68.33 
26.67 
5.00 

 
16.67 

0 
25.00 

 
23 
31 
 

28 
20 
6 
 

17 
0 
20 

 
42.59 
57.41 

 
51.85 
37.04 
11.11 

 
31.48 

0 
37.04 

 
0.576 

 
 
 

0.173 
 
 

0.079 
 

0.222 
 
CKD  
   Other 
ตําแหน่งการติดเช้ือ 
   ระบบทางเดินอาหารและลาํไส้           
   ระบบทางเดินหายใจ                      
   ระบบทางเดินปัสสาวะ                 
   wound                                    
   อื่น ๆ 
ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยที่
ผิดปกติ 
   BUN 
   Creatinine 
   Sodium 
   Potassium 
   Chloride 
   Carbon dioxide 
   DTX 
   EKG 

 
2 
7 
 

36 
2 
9 
15 
1 
 
 

28 
30 
27 
17 
32 
27 
34 
30 

 
3.33 
11.67 

60.00 

3.33 
15.00 
25.00 
1.67 

 
 

   46.67 
50.00 
45.00 
28.33 
53.33 
45.00 
56.67 
50.00 

 
3 
5 
 

35 
1 
4 
14 
0 
 

     24 

24 
30 
18 
29 
17 
26 
33 

 
5.56 
9.26 

 
64.81 
1.85 
7.41 
25.93 
0.00 

 
 

44.44 
44.44 
55.56 
33.33 
53.70 
31.48 
48.15 
61.11 

 
0.666 
0.766 

  
0.699 
1.00 
0.247 
1.00 
1.00 

 
 

0.852 
0.578 
0.348 
0.685 
1.00 
0.178 
0.453 
0.26 

  

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบการใช้และไม่ใช้   Sepsis Clinical Pathway in Surgery NKP Hospital 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

กลุ่มทีใ่ช้ SCP  กลุ่มที่ไมใ่ช้ SCP  
P-value จํานวน  ร้อยละ จํานวน  ร้อยละ 

 

การส่งเพาะเช้ือก่อนการให้ยาปฏิชีวนะ 
การได้รับยาปฏิชีวนะภายใน                 
 1 ช่ัวโมง หลังการวินิจฉัย 
Remove source of infection ภายใน 
 24 ช่ัวโมง 
ถ้าวินิจฉัย sepsis มีการประเมิน SOS 
    SOS (1-3) 
        วัดสญัญาณชีพทุก 4 ช่ัวโมง      
        ประเมนิ SOS ทุก   4 ช่ัวโมง 
        บันทกึสารนํ้าเข้า-ออก 
        ทุก 8 ช่ัวโมง 
        บันทกึในฟอร์มปรอท  
    SOS ≥4 
        รายงานแพทย์ภายใน 15 นาท ี
        ย้ายผู้ป่วยเข้า sepsis zone 
        Keep O2 sat ≥95% ถ้า <95%    
 On O2 canula 3-5 
 liters/min 
        บันทกึสญัญาณชีพ, SOS,      
 สารนํ้าเข้า-ออก ทุก 1 ช่ัวโมง 
        จองเตียงที่หอผู้ป่วยหนัก
 ศัลยกรรม   
     SOS = 5 ย้ายเข้ารับการรักษา        
  ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 

 

59 
60 

 
53 
 

59 
 

51 
52 
 
 

56 
 

14 
14 
13 
 
 

13 
 

11 
 

10 

 

98.33 
100 

 
88.33 

 
98.33 

 
85.00 
86.67 

 
 

93.33 
 

23.33 
23.33 
21.67 

 
 

21.67 
 

18.33 
 

16.67 

 

48 
53 
 

34 
 

51 
 
4 
23 
 
 
1 

 
3 
7 
4 
 
 
5 
 
4 
 
5 

 

88.86 
98.15 

 
62.96 

 
94.44 

 
7.41 
42.59 

 
 

1.85 
 

5.56 
12.96 
7.41 

 
 

9.26 
 

7.41 
 

9.26 

 

0.051 
0.474 

 
0.002 

 
0.343 

 
<0.001 
<0.001 

 
 

<0.001 
 

0.009 
0.226 
0.038 

 
 

0.078 
 

0.102 
 

0.279 

 

  เปรียบเทียบการใช้และไม่ใช้ SCPS  พบว่า การประเมิน SOS ทกุ 4 ช่ัวโมง การบันทึกสารนํ้าเข้า-
ออกทุก 8 ช่ัวโมงและบันทึกในฟอร์มปรอท SOS ≥4  มีความสัมพันธ์กับการลดการเกิด severe sepsis (p= 
0.000) เมื่อ SOS ≥4 การรายงานแพทย์ภายใน 15 นาทมีคีวามสัมพันธ์กับลดการเกิด severe sepsis  (p= 

  

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบการใช้และไม่ใช้   Sepsis Clinical Pathway in Surgery NKP Hospital 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

กลุ่มทีใ่ช้ SCP  กลุ่มที่ไมใ่ช้ SCP  
P-value จํานวน  ร้อยละ จํานวน  ร้อยละ 

 

การส่งเพาะเช้ือก่อนการให้ยาปฏิชีวนะ 
การได้รับยาปฏิชีวนะภายใน                 
 1 ช่ัวโมง หลังการวินิจฉัย 
Remove source of infection ภายใน 
 24 ช่ัวโมง 
ถ้าวินิจฉัย sepsis มีการประเมิน SOS 
    SOS (1-3) 
        วัดสญัญาณชีพทุก 4 ช่ัวโมง      
        ประเมนิ SOS ทุก   4 ช่ัวโมง 
        บันทกึสารนํ้าเข้า-ออก 
        ทุก 8 ช่ัวโมง 
        บันทกึในฟอร์มปรอท  
    SOS ≥4 
        รายงานแพทย์ภายใน 15 นาท ี
        ย้ายผู้ป่วยเข้า sepsis zone 
        Keep O2 sat ≥95% ถ้า <95%    
 On O2 canula 3-5 
 liters/min 
        บันทกึสญัญาณชีพ, SOS,      
 สารนํ้าเข้า-ออก ทุก 1 ช่ัวโมง 
        จองเตียงที่หอผู้ป่วยหนัก
 ศัลยกรรม   
     SOS = 5 ย้ายเข้ารับการรักษา        
  ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 
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  เปรียบเทียบการใช้และไม่ใช้ SCPS  พบว่า การประเมิน SOS ทกุ 4 ช่ัวโมง การบันทึกสารนํ้าเข้า-
ออกทุก 8 ช่ัวโมงและบันทึกในฟอร์มปรอท SOS ≥4  มีความสัมพันธ์กับการลดการเกิด severe sepsis (p= 
0.000) เมื่อ SOS ≥4 การรายงานแพทย์ภายใน 15 นาทมีคีวามสัมพันธ์กับลดการเกิด severe sepsis  (p= 

  

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบการใช้และไม่ใช้   Sepsis Clinical Pathway in Surgery NKP Hospital 
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  เปรียบเทียบการใช้และไม่ใช้ SCPS  พบว่า การประเมิน SOS ทกุ 4 ช่ัวโมง การบันทึกสารนํ้าเข้า-
ออกทุก 8 ช่ัวโมงและบันทึกในฟอร์มปรอท SOS ≥4  มีความสัมพันธ์กับการลดการเกิด severe sepsis (p= 
0.000) เมื่อ SOS ≥4 การรายงานแพทย์ภายใน 15 นาทมีคีวามสัมพันธ์กับลดการเกิด severe sepsis  (p= 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบการใช้และไม่ใช้   Sepsis Clinical Pathway in Surgery NKP Hospital 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

กลุ่มทีใ่ช้ SCP  กลุ่มที่ไมใ่ช้ SCP  
P-value จํานวน  ร้อยละ จํานวน  ร้อยละ 

 

การส่งเพาะเช้ือก่อนการให้ยาปฏิชีวนะ 
การได้รับยาปฏิชีวนะภายใน                 
 1 ช่ัวโมง หลังการวินิจฉัย 
Remove source of infection ภายใน 
 24 ช่ัวโมง 
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        บันทกึสารนํ้าเข้า-ออก 
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        บันทกึในฟอร์มปรอท  
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        รายงานแพทย์ภายใน 15 นาท ี
        ย้ายผู้ป่วยเข้า sepsis zone 
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 On O2 canula 3-5 
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 สารนํ้าเข้า-ออก ทุก 1 ช่ัวโมง 
        จองเตียงที่หอผู้ป่วยหนัก
 ศัลยกรรม   
     SOS = 5 ย้ายเข้ารับการรักษา        
  ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 
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  เปรียบเทียบการใช้และไม่ใช้ SCPS  พบว่า การประเมิน SOS ทกุ 4 ช่ัวโมง การบันทึกสารนํ้าเข้า-
ออกทุก 8 ช่ัวโมงและบันทึกในฟอร์มปรอท SOS ≥4  มีความสัมพันธ์กับการลดการเกิด severe sepsis (p= 
0.000) เมื่อ SOS ≥4 การรายงานแพทย์ภายใน 15 นาทมีคีวามสัมพันธ์กับลดการเกิด severe sepsis  (p= 

เปรียบเทียบกำรใช้และไม่ใช้ SCPS  พบว่ำ กำร

ประเมิน SOS ทุก 4 ชั่วโมง กำรบันทึกสำรน�้ำเข้ำ-ออก     

ทุก 8 ชั่วโมงและบันทึกในฟอร์มปรอท SOS ≥4  มีควำม

สมัพันธ์กบักำรลดกำรเกดิ severe sepsis (p= 0.000) เมือ่ 

SOS ≥4 กำรรำยงำนแพทย์ภำยใน 15 นำทมีคีวำมสัมพนัธ์

กบัลดกำรเกดิ severe sepsis  (p= 0.009) กำรKeep O2 

sat ≥95%  ถ้ำ <95% On O2 canula  3-5 liters/min 

มีควำมสัมพันธ์กับกำรลดกำรเกิด severe sepsis  

(p=0.038) (ตำรำงที่ 2)

  

0.009) การKeep O2 sat ≥95%  ถ้า <95% On O2 canula  3-5 liters/min มีความสัมพันธ์กับการลดการ
เกิด severe sepsis  (p=0.038) (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที่ 3    เปรียบเทียบลักษณะการเกิด  severe  sepsis  ในกลุม่ทีใ่ช้และไม่ใช้   Sepsis Clinical 
Pathway in surgery NKP Hospital 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

กลุ่มทีใ่ช้ SCP กลุ่มที่ไมใ่ช้ SCP   
P-value จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

 

Severe sepsis 
    Hypo perfusion 
    Hypotension 
    Lactic acidosis, Oliguria 
Septic shock 
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10 

 

 
13.33 

15 
16.67 
16.67 

 

 
8 
12 
13 
11 

 

 
14.81 
22.22 
24.07 
20.37 

 

 
1.00 
0.344 
0.358 
0.637 

 
เปรียบเทียบลักษณะการเกิด  severe  sepsis  ในกลุม่ทีใ่ช้และไมใ่ช้ เกดิ Hypoperfusion, 
Hypotension, Lactic acidosis, Oliguria ไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 3) 
          
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการเกิด severe sepsis และระยะเวลาในการตรวจพบ severe sepsis 

 ใช้ SCP ไม่ใช้SCP    
ดัชนีช้ีวัด (n=60) (n=54)  

 n (%) n (%) effect 95%CI P-Value 
การ turn ไปเป็น severe sepsis 10 (16.7) 18 (33.3) 0.49* 0.26, 0.92 0.026 
Detection of severe sepsis (hour) 4.7±18.5 5.3±12.3 -2.1** -3.0, -1.2 <0.001  
* Risk ratio  
** Mean difference      
 ผู้ป่วย sepsis ท่ีได้รับการดูแลตาม SCPS พบ severe sepsis ลดลงเหลือ 0.49 เท่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และร่นระยะเวลาการตรวจพบ severe sepsis ได้เร็วขึ้น 2.1 ช่ัวโมงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 4) 
 
 
อภิปราย 
         การปฏิบัติงานที่ผ่านมาการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเช้ือแผนกศัลยกรรม มขี้อสังเกตว่า แม้จะมกีารนํา
มาตรฐานการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเช้ืออายุรกรรมมาใช้ในผู้ป่วยติดเช้ือแล้วก็ตาม  แต่ยังพบว่า   มกีารเกิด 
severe sepsis และ septic shock  ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของแผนกศัลยกรรม5  ทําให้มีคําถาม
ทางการวิจัยในรายงานฉบับน้ีว่า  การประเมินผู้ป่วยภาวะ sepsis และการให้การรักษา พยาบาลอย่างรวดเร็ว
ด้วย Sepsis Clinical Pathway in Surgery NKP Hospital (SCPS)  จะสามารถลดอัตราการเกิด severe 
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0.009) การKeep O2 sat ≥95%  ถ้า <95% On O2 canula  3-5 liters/min มีความสัมพันธ์กับการลดการ
เกิด severe sepsis  (p=0.038) (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที่ 3    เปรียบเทียบลักษณะการเกิด  severe  sepsis  ในกลุม่ทีใ่ช้และไม่ใช้   Sepsis Clinical 
Pathway in surgery NKP Hospital 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการเกิด severe sepsis และระยะเวลาในการตรวจพบ severe sepsis 
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ดัชนีช้ีวัด (n=60) (n=54)  

 n (%) n (%) effect 95%CI P-Value 
การ turn ไปเป็น severe sepsis 10 (16.7) 18 (33.3) 0.49* 0.26, 0.92 0.026 
Detection of severe sepsis (hour) 4.7±18.5 5.3±12.3 -2.1** -3.0, -1.2 <0.001  
* Risk ratio  
** Mean difference      
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อภิปราย 
         การปฏิบัติงานที่ผ่านมาการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเช้ือแผนกศัลยกรรม มขี้อสังเกตว่า แม้จะมกีารนํา
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severe sepsis และ septic shock  ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของแผนกศัลยกรรม5  ทําให้มีคําถาม
ทางการวิจัยในรายงานฉบับน้ีว่า  การประเมินผู้ป่วยภาวะ sepsis และการให้การรักษา พยาบาลอย่างรวดเร็ว
ด้วย Sepsis Clinical Pathway in Surgery NKP Hospital (SCPS)  จะสามารถลดอัตราการเกิด severe 

อภิปราย
กำรปฏบิตังิำนทีผ่่ำนมำกำรรกัษำพยำบำลผูป่้วยตดิ

เชื้อแผนกศัลยกรรม มีข ้อสังเกตว่ำ แม้จะมีกำรน�ำ

มำตรฐำนกำรรกัษำพยำบำลผูป่้วยตดิเชือ้อำยรุกรรมมำใช้

ในผู้ป่วยตดิเชือ้แล้วกต็ำม  แต่ยงัพบว่ำ   มกีำรเกิด severe 

sepsis และ septic shock  ซึ่งเป็นสำเหตุกำรตำยอันดับ

ต้นๆ ของแผนกศัลยกรรม5  ท�ำให้มีค�ำถำมทำงกำรวิจัยใน

รำยงำนฉบบัน้ีว่ำ กำรประเมนิผูป่้วยภำวะ sepsis และกำร

ให้กำรรักษำ พยำบำลอย่ำงรวดเร็วด้วย Sepsis Clinical 

Pathway in Surgery NKP Hospital (SCPS)  จะสำมำรถ

ลดอตัรำกำรเกดิ severe sepsis ได้หรอืไม่เพือ่จะได้น�ำผล

กำรศึกษำน้ีมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรรักษำ

พยำบำลในแผนกศัลยกรรม โรงพยำบำลนครพนม 

ผลกำรศึกษำนี้  ยืนยันข้อสังเกตจำกกำรปฏิบัติตำม

แนวทำงดงักล่ำว  ท�ำให้ลดอตัรำกำรเกดิ severe sepsisลง 

0.49 เท่ำ และสำมำรถร่นระยะเวลำกำรตรวจพบ severe  

sepsis ได้เร็วขึ้น 2.1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรพัฒนำ

ระบบท�ำให้พยำบำลสำมำรถดักจับอำกำรของ severe 

sepsis และรำยงำนแพทย์ได้ทันเวลำ แพทย์จึงสำมำรถ

ให้กำรรกัษำได้รวดเรว็ ถกูต้องและเหมำะสม ส่งผลให้กลุม่

ผู้ป่วย ที่ใช้ SCPS พ้นจำกภำวะภำวะช็อค  ช่วยป้องกัน

หรอืลดควำมรุนแรงของอวยัวะล้มเหลว ตลอดจนลดอัตรำ

ตำยได้10

ดงันัน้จงึควรน�ำ SCPS มำใช้ในกำรดแูลผูป่้วยตดิเชือ้

ในแผนกศลัยกรรม ท้ังนีพ้ยำบำลต้องตระหนกัในกำรตดิตำม

ภำวะควำมรุนแรงของกำรติดเชื้อ (SOS) อย่ำงต่อเนื่อง  

และมีกำรนิเทศติดตำมโดย หัวหน้ำงำนอย่ำงใกล้ชิดเพื่อ

ผลลัพธ์ที่ดีในกำรดูแลผู้ป่วย

สิง่ทีอ่ำจเป็นข้อจ�ำกดัในกำรศกึษำครัง้นีค้อื เป็นกำร

ศึกษำในผู้ป่วยกลุ่มงำนศัลยกรรมซ่ึงมี 5 หอผู้ป่วย กำร

ปฏิบัติตำมแนวทำงยังมีข้อจ�ำกัดเนื่องจำกพยำบำลบำง

ส่วนยังไม่ปฏิบัติตำมแนวทำงเพรำะเมื่อผู้ป่วยมี SOS ≥4 

กำรประเมินทุก 1 ชั่วโมงเป็นกำรเพิ่มภำระงำนของ

พยำบำลท�ำให้ขำดควำมต่อเนือ่ง กำรบันทึกสำรน�ำ้เข้ำออก

ทุก 1 ช่ัวโมงยังมีควำมคลำดเคลื่อน เนื่องจำกกำรตวง

ปัสสำวะจำกถุงปัสสำวะแบบเดิม กำรย้ำยเข้ำ sepsis  

zone และย้ำยผู้ป่วยเข้ำ ICU  ไม่สำมำรถท�ำได้ทุกรำย 

เนื่องจำกต้องรองรับผู้ป่วยหนักอื่น                                                

ข้อสรุป
ในผู้ป่วยสูงอำยุท่ีมีภำวะsepsis ท่ีรับกำรรักษำท่ี   

โรงพยำบำลนครพนม แผนกศัลยกรรมควรได้รับกำรดูแล

ตำม SCPS ทุกรำย เนือ่งจำกกำรศกึษำพบว่ำช่วยลดอตัรำ

กำรเกิด severe sepsis และร่นระยะเวลำกำรตรวจพบ 

severe sepsis ได้
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Original article

ผลของการใช้โปรแกรมกระตุ้นการหลั่งน�้านมต่อระยะเวลาการไหลของน�้านม

และระยะการมาของน�้านมเต็มเต้าในมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง

ลักษณำ  ญำตินิยม พย.บ.

โรงพยำบำลนครพนม

บทคัดย่อ

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ศกึษำผลกำรใช้โปรแกรมกระตุน้กำรหลัง่น�ำ้นมต่อระยะเวลำกำรไหลของน�ำ้นมและระยะกำร

มำของน�้ำนมเต็มเต้ำ 

วัสดุและวิธีการศึกษา : กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) กลุ่มตัวอย่ำงเป็น

มำรดำหลังผ่ำตัดคลอดบุตรทำงหน้ำท้อง จ�ำนวน 60 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองคือกลุ่มท่ีได้รับกำรพยำบำลตำม

โปรแกรมกระตุ้นกำรหลั่งน�้ำนม จ�ำนวน 30 คน และกลุ่มควบคุมคือกลุ่มที่ได้รับกำรพยำบำลตำมปกติ จ�ำนวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลอง ได้แก่ โปรแกรมกระตุ้นกำรหลั่งน�้ำนม 2) เครื่อง

มือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทำงสูติศำสตร์ แบบบันทึกระยะกำรเริ่มไหล

ของน�้ำนม และแบบบันทึกระยะเวลำกำรมำของน�้ำนมเต็มเต้ำ วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรหำค่ำควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน สถิติทดสอบไค-สแควร์ และสถิติทดสอบ independent t-test

ผลการศึกษา : กลุ่มทดลองมีระยะเวลำกำรไหลของน�้ำนมและมีระยะเวลำกำรมำของน�้ำนมเต็มเต้ำเร็วกว่ำกลุ่ม

ควบคุมอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (t =4.914 , p =0.000) และ(t =5.988, p =0.000) ตำมล�ำดับ

ข้อสรปุ : ผลกำรวจิยัแสดงให้เหน็ว่ำโปรแกรมกระตุน้กำรหลัง่น�ำ้นมนีม้ปีระสทิธภิำพและควรน�ำมำใช้เพือ่ส่งเสรมิ

กำรหลั่งน�้ำนมในระยะหลังคลอด

ค�ำส�ำคัญ : โปรแกรมกระตุ้นการหลั่งน�้านม มารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง ระยะเวลาการเริ่มไหลของ

น�้านม ระยะเวลาการมาของน�้านมเต็มเต้า
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Outcome of using the induced lactation program to onset of milk secretion 

and onset of lactation in mothers delivered by cesarean section.

Luksana Yatniyom

Nakhonphanom hospital

Abstract 

Objective : To study outcome of using the induced lactation program to onset of milk secretion 

and onset of lactation. 

Materials and methods : This study was quasi-experiment research which purposed to study 

outcome of using the induced lactation program to onset of milk secretion and onset of lactation. 

The sample group was 60 mothers delivered by cesarean section, which divided into 2 groups. The 

first group was experimental group, consisted of 30 mothers delivered by cesarean section who were 

cared along the induced lactation program. The second group was control group, consisted of 30 

mothers who were cared commonly. Research instrument consisted of 1.) research tool, including 

the induced lactation program. 2.) collecting data tools, including general data and obstetrics record, 

onset of milk secretion record and onset of lactation record. The data were analyzed by frequency, 

percentage, average, standard deviation, Chi-square test and independent t-test. 

Results : Onset of milk secretion and onset of lactation in the experimental group were earlier 

than the control group, significantly at t=4.914, p=0.000 and t=5.988, p=0.000, respectively. 

Conclusion : This study showed the induced lactation program was effective and should be 

used to promote lactation after delivery. 

Keywords : induced lactation program, mothers delivered by cesarean section, onset of milk 

secretion, onset of lactation. 
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บทน�า
นมแม่เป็นอำหำรในระยะเริ่มแรกของทำรกที่เป็นท่ี

ยอมรับกันว่ำเป็นอำหำรทีดี่ทีส่ดุและเหมำะสมส�ำหรบักำร

เลี้ยงทำรก เนื่องจำกมีประโยชน์มำกมำย ย่อยและดูดซึม

ได้ง่ำย สะอำด ปลอดภัย มีคุณค่ำทำงสำรอำหำรครบถ้วน 

ท่ีจ�ำเป็นต่อพัฒนำกำรและกำรเจริญเติบโตของทำรก1 

องค์กำรอนำมยัโลก (World Health Organization) และ

องค์กำรทนุเพือ่เดก็แห่งสหประชำชำต ิ(United Nations 

International Children’s Fund, UNICEF) แนะน�ำให้

มำรดำทุกคนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือนหลัง

เกดิ และหลงัจำกน้ันควรเลีย้งลกูด้วยนมแม่ร่วมกบัอำหำร

ตำมวัยเป็นระยะเวลำ 2 ปีหรือมำกกว่ำ1,2 ส�ำหรับ

ประเทศไทยได้มกีำรรณรงค์ส่งเสรมิกำรเลีย้งลกูด้วยนมแม่

ซ่ึงเป็นทีรู่จ้กักันในนำม “ โรงพยำบำลสำยสัมพนัธ์แม่ลกู” 

และก�ำหนดเป้ำหมำยให้มำรดำหลงัคลอดเลีย้งลกูด้วยนม

แม่อย่ำงเดียวเป็นระยะเวลำ 6 เดือน ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 30  

แต่จำกรำยงำนสถำนกำรณ์เด็กโลกล่ำสุดในปี 2559 ของ

องค์กำรกองทุนเพือ่เด็กแห่งสหประชำชำต ิพบว่ำระหว่ำง

ปี 2553-2558 ประเทศไทยมีอัตรำเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

อย่ำงเดียวในทำรกอำยุ 0-5 เดือนเพียงร้อยละ 123

ปัญหำน�้ำนมมำช้ำซึ่งเป็นปัจจัยที่มีควำมส�ำคัญต่อ

กำรเริ่มต้นและคงควำมต่อเนื่องในกำรเลี้ยงดูบุตรด้วยนม

มำรดำได้ส�ำเรจ็ กำรหลั่งของน�้ำนมจะมำเรว็หรือช้ำขึ้นอยู่

กับปัจจัยต่ำง ๆ ทั้งด้ำนมำรดำและทำรก กล่ำวคือมำรดำ

ท่ีมภีำวะกดดนัทำงจิตใจ เครียด วติกกงัวล มคีวำมเจ็บปวด

จำกกำรคลอด กำรได้รับยำระงบัควำมรูส้กึในระยะคลอด4 

มีควำมเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งภำวะแทรกซ้อนใน

ระยะคลอดและหลงัคลอด จะมผีลยบัยัง้กำรหลัง่ฮอร์โมน

โปรแลคตนิ ท�ำให้กำรหลัง่น�ำ้นมล่ำช้ำได้4,5ส่วนปัจจยัด้ำน

ทำรกได้แก่ ทำรกที่มีน�้ำหนักตัวน้อย มีควำมผิดปกติเกี่ยว

กับกำรดูดกลืนจะเป็นอุปสรรคต่อกำรดูดนมที่เป็นกลไกล

ส�ำคัญในกระบวนกำรสร้ำงและหลั่งน�้ำนม ท�ำให้น�้ำนมมำ

ช้ำได้ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ำปัจจัยที่มีผลต่อกำรหลั่งน�้ำนม

มำรดำบำงปัจจัยอำจไม่สำมำรถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ 

แต่กำรดูแลที่ช่วยส่งเสริมหรือกระตุ้นกำรหลั่งน�้ำนมตั้งแต่

ช่วงแรกที่มีประสิทธิภำพ จะช่วยให้กำรเริ่มต้นและกำรคง

อยู ่ของปริมำณน�้ำนมในกำรเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมำรดำ       

มีควำมต่อเนื่องไปได้

จำกกำรศกึษำของกรมอนำมยั กระทรวงสำธำรณสขุ 

ในปี พ.ศ. 2554  เกีย่วกับระยะเวลำในกำรเลีย้งลกูด้วยนม

มำรดำอย่ำงเดยีวและต่อเนือ่ง 6 เดอืน พบว่ำมำรดำผ่ำตดั

คลอดบุตรทำงหน้ำท้องมีอัตรำเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำง

เดียว ร้อยละ 39.6 ในขณะท่ีมำดำท่ีคลอดบุตรทำงช่อง

คลอดมอีตัรำกำรเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่ำงเดยีวร้อยละ 45.8 

สอดคล้องกับกำรศึกษำอื่นๆ ที่พบว่ำมำรดำที่ผ่ำตัดคลอด

บุตรทำงหน้ำท้อง เป็นกลุม่ท่ีมปัีญหำได้มกีำรศึกษำปรมิำณ

น�้ำนมของมำรดำในระยะ 1 สัปดำห์หลังคลอด พบว่ำ

มำรดำทีผ่่ำตดัคลอดบตุรทำงหน้ำท้องมปีรมิำณน�ำ้นมน้อย

กว่ำมำรดำท่ีคลอดบุตรทำงช่องคลอด โดยมำรดำท่ีได้รับ

กำรผ่ำตัดคลอดบุตรทั้งแบบวำงแผนล่วงหน้ำ (Elective 

cesarean section) และแบบฉุกเฉิน (Emergency ce-

sarean section)  ล้วนมีปัญหำในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

และมีอัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียวลดลง6 และ

ยังพบว่ำมำรดำท่ีผ่ำตัดคลอดบุตรทำงหน้ำท้องจะมีน�้ำนม

มำเตม็เต้ำช้ำกว่ำมำรดำทีค่ลอดบตุรทำงช่องคลอดอย่ำงมี

นัยส�ำคัญทำงสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำอื่น ๆ ที่พบ

ว่ำกำรผ่ำตดัคลอดบตุรทำงหน้ำท้องเป็นปัจจัยเสีย่งต่อกำร

มำของน�้ำนมเต็มเต้ำช้ำ (Delayed onset of lactation) 

โดยใช้เวลำมำกกว่ำ 72 ชั่วโมงหลังคลอด นอกจำกนี้ยังมี

กำรศึกษำพบว่ำมำรดำท่ีผ่ำตัดคลอดบุตรทำงหน้ำท้องมี

น�้ำนมมำเต็มเต้ำช้ำ ถึงร้อยละ 12.1 ในขณะท่ีมำรดำท่ี

คลอดบุตรทำงช่องคลอดมนี�ำ้นมมำเตม็เต้ำช้ำเพยีงร้อยละ 

3.47 ซ่ึงกำรผ่ำตัดคลอดเป็นอุปสรรคในกำรส่งเสริม

สัมพันธภำพระหว่ำงมำรดำและทำรกในระยะ 1 ชั่วโมง

แรกหลังคลอด เพรำะมำรดำที่ผ่ำตัดคลอดจะมีอำกำรง่วง

ซมึและไม่ตืน่ตวั และไม่สขุสบำย อ่อนเพลยี จำกกำรงดน�ำ้

งดอำหำรก่อนผ่ำตดัอย่ำงน้อย 8 ชัว่โมง และหลงัผ่ำตดัวนั

แรกยงัลกุช่วยเหลอืตัวเองได้จ�ำกดั มอีำกำรปวดแผลผ่ำตัด 
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ท�ำให้ไม่สำมำรถให้นมบุตรได้สะดวกมำรดำกลุ่มนี้จะเริ่ม

ให้ทำรกดดูนมช้ำกว่ำ ซึง่ปัญหำดงักล่ำวส่งผลให้น�ำ้นมไหล

ช้ำ และสำเหตุหลักที่ท�ำให้มำรดำยุติกำรเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่อย่ำงเดียวคือ โดยมำรดำคิดว่ำมีปริมำณน�้ำนมไม่เพียง

พอต่อควำมต้องกำรของทำรกจึงเปลี่ยนใจไปเลี้ยงลูกด้วย

นมผสมแทน

สถิติโรงพยำบำลนครพนม ในปี พ.ศ. 2558-2559 

พบมำรดำคลอดบตุรจ�ำนวน 2,586 และ  2,463 รำย ตำม

ล�ำดับ โดยเป็นมำรดำผ่ำตัดคลอดบตุรทำงหน้ำท้องจ�ำนวน 

809 ,795 รำย คิดเป็นร้อยละ 31.21 และ 32.27 ตำม

ล�ำดบั8 และพบว่ำมำรดำหลงัผ่ำตัดคลอดบตุรทำงหน้ำท้อง

ในระยะ 1-2 วันแรกมปัีญหำน�ำ้นมไม่ไหลถงึร้อยละ 75.50 

ถึงแม้ว ่ำหน่วยงำนสูตินรีเวชกรรมจะมีแนวทำงกำร

พยำบำลเพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่ยังไม่มี

ควำมเฉพำะเจำะจงในมำรดำหลงัผ่ำตัดคลอดบตุรทำงหน้ำ

ท้อง และโดยทั่วไปในระยะแรกหลังผ่ำตัดพยำบำลจะน�ำ

ทำรกไปดูแล เพื่อให้มำรดำพักผ่อน ท�ำให้มำรดำได้รับ

กำรกระตุ้นให้ลกูดดูนมช้ำและให้นมบตุรไม่ต่อเนือ่ง ท�ำให้

พบปัญหำน�้ำนมไหลช้ำ และมีปริมำณน้อยส่งผลต่อควำม

ส�ำเร็จในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จำกควำมส�ำคัญดังกล่ำว

ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจส่งเสริมกำรสร้ำงและหลั่งน�้ำนมโดย

ใช้โปรแกรมกำรกระตุ้นกำรหล่ังน�้ำนม ในมำรดำผ่ำตัด

คลอดบุตรทำงหน้ำท้องซึ่งคำดหวังว่ำจะมีผลท�ำให้ระยะ

เวลำกำรหลั่งน�้ำนมมำเร็วมีมีปริมำณเพียงพอต่อทำรกซึ่ง

จะเชือ่มโยงไปสูก่ำรเล้ียงลกูด้วยนมแม่อย่ำงเดียวเป็นระยะ

เวลำ 6เดือนให้บรรลุเป้ำหมำย 

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำผลของกำรใช้โปรแกรมกระตุ้นกำรหลั่ง

น�้ำนมในมำรดำหลังผ่ำตัดคลอดบุตรทำงหน้ำท้องโดย

1. เปรียบเทียบระยะเวลำกำรเริ่มไหลของน�้ำนมใน

มำรดำหลังผ่ำตดัคลอดบตุรทำงหน้ำท้อง ระหว่ำงกลุม่ทีไ่ด้

รับกำรพยำบำลตำมโปรแกรมกำรกระตุ้นกำรหลั่งน�้ำนม

และกลุ่มที่ได้รับกำรพยำบำลตำมปกติ

2. เปรียบเทียบระยะเวลำกำรมำของน�้ำนมเต็มเต้ำ

ในมำรดรหลงัผ่ำตดัคลอดบุตรทำงหน้ำท้องระหว่ำงกลุม่ที่

ได้รับกำรพยำบำลตำมโปรแกรมกำรกระตุ้นกำรหลั่งของ

น�้ำนมและกลุ่มที่ได้รับกำรพยำบำลตำมปกติ

วิธีการด�าเนินการวิจัย
กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experi-

mental research) แบบสอบกลุ่มวัดครั้งเดียว (The 

posttest-only design with nonequivalent groups)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ มำรดำหลังผ่ำตัด

คลอดบตุรทำงหน้ำท้องทีพ่กัรกัษำตวัทีห่อผูป่้วยสตูนิรเีวช

กรรม โรงพยำบำลนครพนม ระหว่ำง เดือนตุลำคม 2559 

ถึงเดือนกันยำยน 2560 โดยก�ำหนดเกณฑ์คุณสมบัติดังนี้ 

(Inclusion Criteria)

1. เป็นมำรดำไทย ที่มีอำยุ 20 ปีขึ้นไป

2. มำรดำคลอดครบก�ำหนด อำยุครรภ์ตั้งแต่ 37 

สัปดำห์ขึ้นไป โดยทำรกมีควำมพร้อมในกำรดูดนม ได้แก่ 

Rooting reflex, sucking reflexและ swallowing reflex 

และไม่มข้ีอห้ำมในกำรเลีย้งลกูด้วยนมแม่ เช่น ตดิเช้ือ เอช 

ไอ ว ีใช้สำรเสพตดิ มีภำวะตกเลอืดหลงัคลอดและให้เลอืด 

เป็นต้น

3. มำรดำที่มีหัวนมปกติทั้งสองข้ำง ไม่มีน�้ำนมไหล

ก่อนคลอดและมีควำมตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกโดยนมแม่

4. เป ็นมำรดำท่ีได ้รับยำระงับควำมรู ้สึกทำง

ไขสันหลัง (spinal block) และไม่มีภำวะแทรกซ้อน

5. มำรดำและทำรกที่อยู่ด้วยกันตลอด 24 ชั่วโมง 

6. ยินดีเข้ำร่วมในกำรศึกษำ

กลุม่ตวัอย่ำงเลอืกแบบเจำะจง (purposive sampling) 

ตำมคุณสมบัติที่ก�ำหนดโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม

ควบคมุ เป็นกลุม่มำรดำหลงัผ่ำตดัคลอดบตุรทำงหน้ำท้อง

ที่ได้รับกำรพยำบำลตำมปกติ  และกลุ่มทดลอง เป็นกลุ่ม

มำรดำหลังผ่ำตัดคลอดบุตรทำงหน้ำท้องท่ีได้รับกำร

พยำบำลตำมโปรแกรมกระตุ้นกำรหลั่งน�้ำนม 
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ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงค�ำนวณจำกสูตรกำรทดลอง 

2 กลุ ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน อ้ำงอิงจำกกำรศึกษำของ        

กนกวรรณ โคตรสังข์9 โดยก�ำหนดควำมเชื่อมั่นที่ .05  

ก�ำหนดอ�ำนำจทดสอบ (Power of test ) ที่ .80 ขนำด

อิทธิพล (Effect size ) เท่ำกับ .82  ซึ่งค�ำนวณได้ขนำด

กลุ่มตัวอย่ำงกลุ่มละ 30 คน เป็นกลุ่มควบคุม คือ กลุ่ม

มำรดำหลังผ่ำตัดคลอดบุตรทำงหน้ำท้องที่ได้รับกำร

พยำบำลตำมปกติ จ�ำนวน 30 คน และกลุ่มทดลอง คือ 

กลุ่มมำรดำหลังผ่ำตัดคลอดบุตรทำงหน้ำท้องที่ได้รับกำร

พยำบำลตำมโปรแกรมกำรกระตุ้นกำรหลั่งน�้ำนม จ�ำนวน 

30 คน

เกณฑ์ในกำรคัดออก (Exclusion criteria) ได้แก่ 

มำรดำและหรือทำรกท่ีมีภำวะแทรกซ้อนภำยหลังกำรเข้ำ

ร่วมวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรทดลอง ได้แก่ โปรแกรม

กระตุ ้นกำรหล่ังน�้ำนม ซึ่ งผู ้ วิจัยพัฒนำมำจำกของ            

กนกวรรณ โคตรสังข์9 ประกอบด้วย 1) กำรช่วยเหลือให้

ทำรกดดูนมเรว็ทีส่ดุ และให้ทำรกและมำรดำสมัผสักนัแนบ

เนื้อแนบเนื้อ 2) กำรช่วยเหลือมำรดำให้นมทำรกอย่ำงถูก

วิธีและดูดนมอย่ำงต่อเนื่องทุก 2-3 ชั่วโมง 3) กำรดูแล

มำรดำให้ได้รับน�้ำและอำหำรอย่ำงเพียงพอ4) กำรดูแล

ควำมสุขสบำยด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 5) กำรนวดและกำร

ประคบเต้ำนมด้วยลกูประคบสมนุไพร 6) กำรสอนและฝึก

ปฏบัิตเิกีย่วกบักำรเลีย้งลกูด้วยนมมำรดำทีไ่ด้รบักำรผ่ำตดั

คลอดทำงหน้ำท้องแบบเป็นรำยบุคคล

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

 2.1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทำง

สูติศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง

 2.2 แบบบันทึกระยะเวลำกำรเริ่มไหลของน�้ำนม 

ประกอบด้วยค�ำถำมเกี่ยวกับระยะเวลำกำรเร่ิมไหลของ

น�้ำนม โดยค�ำนวณเป็นชั่วโมงหลังกำรผ่ำตัดคลอด

2.3 แบบบันทึกระยะเวลำกำรมำของน�้ำนมเต็มเต้ำ 

ประกอบด้วย ค�ำถำมเกี่ยวกับระยะเวลำที่มำรดำมีอำกำร

และอำกำรแสดงของกำรมำของน�้ำนมเต็มเต้ำ จ�ำนวน 4 

ข้อ ถ้ำมำรดำมีอำกำรและอำกำรแสดงในข้อใดข้อหนึ่ง

ถือว่ำเป็นระยะกำรมำของน�้ำนมเต็มเต้ำ โดยค�ำนวณเป็น

ชั่วโมงหลังกำรผ่ำตัดคลอด

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้เก็บรวบรวมในกลุ่มควบคุมจนครบก่อนแล้วจึง

ด�ำเนินกำรในกลุ่มทดลองโดยขั้นตอนด�ำเนินกำรดังนี้

1. ท�ำกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีคุณสมบัติตำมท่ี

ก�ำหนด จำกนั้นผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยอธิบำยวัตถุประสงค์

และวิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย ขอควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วม

วิจัยเมื่อกลุ่มตัวอย่ำงยินดีเข้ำร่วมกำรวิจัยจึงให้ลงนำมใน

ใบยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัย

2. ด�ำเนินกำรวิจัยเก็บข้อมูลโดยบันทึกข้อมูลส่วน

บุคคลและข้อมูลทำงสูติศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง

3. ให้สิง่ทดลองโดยกลุม่ทดลองได้รบัโปรแกรมกำรก

ระตุ้นกำรหลั่งน�้ำนม ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับกำรพยำบำล

ตำมปกติอย่ำงเดียว

4. หลังกำรทดลองผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเก็บรวบรวม

ข้อมูลระยะเวลำกำรไหลของน�้ำนม และระยะเวลำกำรมำ

ของน�้ำนมเต็มเต้ำ

 

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสูติศำสตร์ โดย

กำรแจกแจงควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน แล้วทดสอบควำมแตกต่ำงของข้อมูลระหว่ำง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ Chi-square 

2. วเิครำะห์เปรยีบเทยีบค่ำเฉลีย่ของระยะเวลำกำร

เริ่มไหลของน�้ำนมและระยะเวลำกำรมำของน�้ำนมเต็มเต้ำ

ระหว่ำงกลุม่ควบคมุและกลุ่มทดลองด้วยสถติิ Independent 

t-test

  

ครั้งของการคลอดส่วนใหญ่เป็นครรภ์แรก (ร้อยละ 66.67) อายุครรภ์เมื่อคลอดอยู่ระหว่าง 39-40 สัปดาห์มาก
ที่สุด (ร้อยละ 53.34) ชนิดของการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องแบบฉุกเฉิน (ร้อยละ 53.33)  
  กลุ่มทดลอง พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุช่วง 30-34 ปี (ร้อยละ 43.33) อายุเฉลี่ย 28.30 ปี (S.D=3.75) 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 66.67) และมีอาชีพแม่บ้าน (ร้อยละ 40.0) มีรายได้
ครอบครัวระหว่าง 10,000-12,000 บาท (ร้อยละ 50.0) สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 100.0) จํานวนครั้งของ
การคลอดส่วนใหญ่เป็นครรภ์แรก (ร้อยละ 63.33) อายุครรภ์เมื่อคลอดอยู่ระหว่าง 39-40 สัปดาห์มากที่สุด 
(ร้อยละ 56.67) ชนิดของการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องเป็นแบบวางแผนล่วงหน้าและแบบฉุกเฉินใน
สัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 50.0) 
  เมื่อทดสอบความแตกต่างของลักษณะข้อมูลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกัน (p>0.5) 
 2. เปรียบเทียบระยะเวลาการเริ่มไหลของนํ้านมระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
  พบว่า กลุ่มทดลองมีระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ํานมเฉล่ีย 16.60 ช่ัวโมงหลังการผ่าตัดคลอด ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.51 กลุ่มควบคุมมีระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ํานมเฉลี่ย 26.06 ช่ัวโมงหลังการผ่าตัด
คลอด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.52 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเร่ิมไหลของนํ้านมระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองมีระยะการเริ่มไหลของนํ้านมเร็วกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ตารางท่ี 1) 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเริ่มไหลของนํ้านมระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาการเร่ิมไหลของน้ํานม (ช่ัวโมง) t p-valve X S.D
กลุ่มทดลอง 16.60 5.51 4.914 0.000*
กลุ่มควบคุม 26.06 11.52  
p*<0.01 
 3. เปรียบเทียบระยะเวลาของการมาของน้ํานมเต็มเต้า 
  พบว่า กลุ่มทดลองมีระยะเวลาของน้ํานมเต็มเต้าเฉลี่ย 29.30 ช่ัวโมงหลังการผ่าตัดคลอด ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.56 กลุ่มควบคุมมีระยะเวลาของการมีน้ํานมเต็มเต้าค่าเฉลี่ย 46.07 ช่ัวโมงหลังการผ่าตัด
คลอด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.37 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะเวลาของการมาของน้ํานมเต็มเต้าระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองมีระยะเวลาการมาของนํ้านมเต็มเต้าเร็วกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ตารางท่ี 2) 
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มควบคมุ พบว่ำ ส่วนใหญ่มอีำยอุยูใ่นช่วง 30-34 

ปี (ร้อยละ 36.7) อำยุเฉลี่ย 27.16 ปี (S.D=4.5) จบกำร

ศึกษำระดับมัธยมศึกษำมำกที่สุด (ร้อยละ 63.33) และมี

อำชีพแม่บ้ำน (ร้อยละ 40.0) มีรำยได้ครอบครัวระหว่ำง 

10,00-12,000 บำท (ร้อยละ 44.33) สถำนภำพสมรส คู่ 

(ร้อยละ 100.0) จ�ำนวนคร้ังของกำรคลอดส่วนใหญ่เป็น

ครรภ์แรก (ร้อยละ 66.67) อำยคุรรภ์เมือ่คลอดอยูร่ะหว่ำง 

39-40 สัปดำห์มำกที่สุด (ร้อยละ 53.34) ชนิดของกำร

ผ่ำตดัคลอดบตุรทำงหน้ำท้องแบบฉกุเฉนิ (ร้อยละ 53.33) 

 กลุ่มทดลอง พบว่ำ ส่วนใหญ่มีอำยุช่วง 30-34 ปี 

(ร้อยละ 43.33) อำยุเฉลี่ย 28.30 ปี (S.D=3.75) จบกำร

ศึกษำระดับมัธยมศึกษำมำกที่สุด (ร้อยละ 66.67) และมี

อำชีพแม่บ้ำน (ร้อยละ 40.0) มีรำยได้ครอบครัวระหว่ำง 

10,000-12,000 บำท (ร้อยละ 50.0) สถำนภำพสมรสคู่ 

(ร้อยละ 100.0) จ�ำนวนคร้ังของกำรคลอดส่วนใหญ่เป็น

ครรภ์แรก (ร้อยละ 63.33) อำยคุรรภ์เมือ่คลอดอยูร่ะหว่ำง 

39-40 สัปดำห์มำกท่ีสุด (ร้อยละ 56.67) ชนิดของกำร

ผ่ำตัดคลอดบุตรทำงหน้ำท้องเป็นแบบวำงแผนล่วงหน้ำ

และแบบฉุกเฉินในสัดส่วนที่เท่ำกัน (ร้อยละ 50.0)

เมือ่ทดสอบควำมแตกต่ำงของลกัษณะข้อมลูระหว่ำง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกัน 

(p>0.5)

2. เปรียบเทียบระยะเวลำกำรเริ่มไหลของน�้ำนม

ระหว่ำงกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

พบว่ำ กลุม่ทดลองมรีะยะเวลำกำรเริม่ไหลของน�ำ้นม

เฉลี่ย 16.60 ช่ัวโมงหลังกำรผ่ำตัดคลอด ส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน 5.51 กลุ่มควบคุมมีระยะเวลำกำรเริ่มไหลของ

น�้ำนมเฉลี่ย 26.06 ชั่วโมงหลังกำรผ่ำตัดคลอด ส่วนเบี่ยง

เบนมำตรฐำน 11.52 เมื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยระยะเวลำ

กำรเริม่ไหลของน�ำ้นมระหว่ำงกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

พบว่ำ กลุ่มทดลองมีระยะกำรเริ่มไหลของน�้ำนมเร็วกว่ำ

กลุม่ควบคมุอย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 (ตำรำง

ที่ 1)

  

ครั้งของการคลอดส่วนใหญ่เป็นครรภ์แรก (ร้อยละ 66.67) อายุครรภ์เมื่อคลอดอยู่ระหว่าง 39-40 สัปดาห์มาก
ที่สุด (ร้อยละ 53.34) ชนิดของการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องแบบฉุกเฉิน (ร้อยละ 53.33)  
  กลุ่มทดลอง พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุช่วง 30-34 ปี (ร้อยละ 43.33) อายุเฉลี่ย 28.30 ปี (S.D=3.75) 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 66.67) และมีอาชีพแม่บ้าน (ร้อยละ 40.0) มีรายได้
ครอบครัวระหว่าง 10,000-12,000 บาท (ร้อยละ 50.0) สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 100.0) จํานวนครั้งของ
การคลอดส่วนใหญ่เป็นครรภ์แรก (ร้อยละ 63.33) อายุครรภ์เมื่อคลอดอยู่ระหว่าง 39-40 สัปดาห์มากที่สุด 
(ร้อยละ 56.67) ชนิดของการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องเป็นแบบวางแผนล่วงหน้าและแบบฉุกเฉินใน
สัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 50.0) 
  เมื่อทดสอบความแตกต่างของลักษณะข้อมูลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกัน (p>0.5) 
 2. เปรียบเทียบระยะเวลาการเริ่มไหลของนํ้านมระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
  พบว่า กลุ่มทดลองมีระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ํานมเฉล่ีย 16.60 ช่ัวโมงหลังการผ่าตัดคลอด ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.51 กลุ่มควบคุมมีระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ํานมเฉลี่ย 26.06 ช่ัวโมงหลังการผ่าตัด
คลอด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.52 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเร่ิมไหลของนํ้านมระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองมีระยะการเริ่มไหลของนํ้านมเร็วกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ตารางที่ 1) 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเริ่มไหลของนํ้านมระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาการเร่ิมไหลของน้ํานม (ช่ัวโมง) t p-valve X S.D
กลุ่มทดลอง 16.60 5.51 4.914 0.000*
กลุ่มควบคุม 26.06 11.52  
p*<0.01 
 3. เปรียบเทียบระยะเวลาของการมาของน้ํานมเต็มเต้า 
  พบว่า กลุ่มทดลองมีระยะเวลาของน้ํานมเต็มเต้าเฉลี่ย 29.30 ช่ัวโมงหลังการผ่าตัดคลอด ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.56 กลุ่มควบคุมมีระยะเวลาของการมีน้ํานมเต็มเต้าค่าเฉลี่ย 46.07 ช่ัวโมงหลังการผ่าตัด
คลอด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.37 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะเวลาของการมาของน้ํานมเต็มเต้าระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองมีระยะเวลาการมาของนํ้านมเต็มเต้าเร็วกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ตารางที่ 2) 

3. เปรียบเทยีบระยะเวลำของกำรมำของน�ำ้นมเตม็เต้ำ

พบว่ำ กลุ่มทดลองมีระยะเวลำของน�้ำนมเต็มเต้ำ

เฉล่ีย 29.30 ชั่วโมงหลังกำรผ่ำตัดคลอด ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 7.56 กลุ่มควบคุมมีระยะเวลำของกำรมีน�้ำนม

เต็มเต้ำค่ำเฉลี่ย 46.07 ชั่วโมงหลังกำรผ่ำตัดคลอด ส่วน

เบี่ยงเบนมำตรฐำน 11.37 เมื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยระยะ

เวลำของกำรมำของน�ำ้นมเตม็เต้ำระหว่ำงกลุม่ทดลองและ

กลุ่มควบคุม พบว่ำ กลุ่มทดลองมีระยะเวลำกำรมำของ

น�ำ้นมเตม็เต้ำเรว็กว่ำกลุม่ควบคมุอย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติิ

ที่ระดับ 0.01 (ตำรำงที่ 2)
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะเวลาการมาของน้ํานมเต็มเต้าระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

กลุ่มตัวอย่าง 
ระยะเวลาการมาของนํ้านมเต็มเต้า 

(ช่ัวโมง) t p-valve 
X S.D 

กลุ่มทดลอง 29.30 7.56 5.988 0.000*
กลุ่มควบคุม 46.07 11.37   
p*<0.01 
 
การอภิปรายผล 
 1. ระยะเวลาการเริ่มไหลของนํ้านม ผลการวิจัยพบว่ามารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องกลุ่ม
ทดลองมีระยะเวลาการไหลของน้ํานมเร็วกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) ท้ังนี้อธิบายได้ว่า
ในโปรแกรมกระตุ้นการหลั่งนํ้านมน้ี กลุ่มทดลองจะได้รับการส่งเสริมให้ทารกดูดนมโดยเร็วต้ังแต่แรกรับจาก
ห้องพักฟ้ืนหลังผ่าตัดไม่เกิน 2 ช่ัวโมงโดยผู้วิจัยนําทารกมาวางบนหน้าอกมารดาเพ่ือทําการสัมผัสแบบเน้ือแนบ
เนื้อและช่วยให้ทารกดูดนมอย่างถูกวิธีและต่อเน่ืองทุก 2-3 ช่ัวโมง ตามทฤษฎีการสร้างและหล่ังนํ้านม 
(Physiology of lactation)  ในระยะ Lactogenesis II ท่ีกล่าวการสร้างนํ้านมจะข้ึนกับฮอร์โมนโปรแลคตินที่
จะถูกกระตุ้นให้สูงขึ้นได้โดยการดูดของทารก  ดังน้ันการดูดนมแม่โดยเร็วหลังคลอดจะช่วยเพ่ิมระดับฮอร์โมน
โปรแลคตินกระตุ้นการสร้างนํ้านมทําให้น้ํานมมาเร็วขึ้น นอกจากนี้การนําทารกมาให้มารดาสัมผัสแบบเน้ือ
แนบเนื้อ (Skin-to-skin contact) จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของมารดาหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินออกมา ซึ่งทํา
ให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบต่อมนํ้านมมีการหดรัดตัวและบีบนํานมไหลผ่านท่อนํ้านมออกมา และเมื่อทารกดูดนม
อย่างต่อเนื่องทุก 2-3 ช่ัวโมงจะช่วยส่งเสริมให้มีการหลั่งฮอร์โมนโปรแลคตินคงที่ ทําให้มีการสร้างนํ้านม
ต่อเน่ืองและมีปริมาณเพียงพอและหลั่งนํ้านมเร็วขึ้น10 ซึ่งผู้วิจัยได้ส่งเสริมให้มารดาสามารถให้นมบุตรอย่างถูก
วิธีและต่อเน่ือง โดยในระระแรกหลังผ่าตัดผู้วิจัยดูแลช่วยเหลือจัดท่าให้นมในท่านอนหงายหรือท่านอนตะแคง 
ซึ่งเป็นท่าให้นมที่เหมาะสมกับมารดาหลังผ่าตัดเพราะช่วยลดความเจ็บปวดแผล11 และทําให้มารดาสามารถให้
นมได้โดยเร็วต้ังแต่แรกรับจากห้องผ่าตัดแม้จะยังมีอาการชาขาทั้ง 2 ข้างจากฤทธ์ิของยาระงับความรู้สึก ผู้วิจัย
ได้ให้คําแนะนําและช่วยเหลือมารดาในการให้นมบุตรด้วยท่าให้นมที่เหมาะสม ดูแลให้ลูกอมหัวนมและลานนม
อย่างถูกวิธี และกระตุ้นให้ทารกดูดนมอย่างต่อเน่ืองทุก 2-3 ช่ัวโมง ซึ่งจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าในกลุ่ม
ทดลองมีทารกท่ีเริ่มต้นดูดนมแม่ในช่วงระยะ 2-4 ช่ัวโมงมากกว่ากลุ่มควบคุม เน่ืองจากได้รับการช่วยเหลือ
และกระตุ้นให้ทารกดูดนมแม่  นอกจากน้ีผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมให้มารดากลุ่มทดลองได้รับการนวดและประคบ
เต้านมด้วยลูกประคบสมุนไพรภายใน  24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดคลอด และนวดประคบต่อเน่ืองในระยะ 24-48 
ช่ัวโมงหลังผ่าตัดคลอด ซึ่งการส่งเสริมให้มารดานวดและประคบเต้านมด้วยลูกประคบสมุนไพรจะช่วยให้
ส่งเสริมการสร้างและการหลั่งนํ้านมเน่ืองจากมีการกระตุ้นบริเวณ Myoepithelial cell ทําให้กระตุ้นการหล่ัง
ฮอร์โมนออกซิโตซิน กระตุ้นการไหลเวียนเลือด ช่วยส่งเสริมให้มารดามีน้ํานมไหลเร็วและมีน้ํานมเพียงพอ ดัง

การอภิปรายผล
1. ระยะเวลำกำรเริ่มไหลของน�้ำนม ผลกำรวิจัยพบ

ว่ำมำรดำหลังผ่ำตัดคลอดบุตรทำงหน้ำท้องกลุ่มทดลอง    

มีระยะเวลำกำรไหลของน�้ำนมเร็วกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำง    

มีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (p<0.01) ทั้งน้ีอธิบำยได้ว ่ำใน

โปรแกรมกระตุน้กำรหลัง่น�ำ้นมนี ้กลุม่ทดลองจะได้รบักำร

ส่งเสรมิให้ทำรกดดูนมโดยเรว็ตัง้แต่แรกรบัจำกห้องพกัฟ้ืน

หลังผ่ำตัดไม่เกิน 2 ช่ัวโมง โดยผู้วิจัยน�ำทำรกมำวำงบน

หน้ำอกมำรดำเพือ่ท�ำกำรสมัผสัแบบเนือ้แนบเนือ้และช่วย

ให้ทำรกดดูนมอย่ำงถกูวธิแีละต่อเนือ่งทกุ 2-3 ชัว่โมง ตำม

ทฤษฎกีำรสร้ำงและหลัง่น�ำ้นม (Physiology of lactation)  

ในระยะ Lactogenesis II ทีก่ล่ำวกำรสร้ำงน�ำ้นมจะข้ึนกบั

ฮอร์โมนโปรแลคตินท่ีจะถูกกระตุ้นให้สูงขึ้นได้โดยกำรดูด

ของทำรก  ดังนั้นกำรดูดนมแม่โดยเร็วหลังคลอดจะช่วย

เพิม่ระดบัฮอร์โมนโปรแลคตินกระตุ้นกำรสร้ำงน�ำ้นมท�ำให้

น�ำ้นมมำเร็วขึน้ นอกจำกนีก้ำรน�ำทำรกมำให้มำรดำสมัผสั

แบบเน้ือแนบเนือ้ (Skin-to-skin contact) จะช่วยกระตุน้

ให้ร่ำงกำยของมำรดำหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินออกมำ ซึ่ง

ท�ำให้กล้ำมเนื้อบริเวณรอบต่อมน�้ำนมมีกำรหดรัดตัวและ

บีบน�ำนมไหลผ่ำนท่อน�้ำนมออกมำ และเมื่อทำรกดูดนม

อย่ำงต่อเนื่องทุก 2-3 ชั่วโมงจะช่วยส่งเสริมให้มีกำรหลั่ง

ฮอร์โมนโปรแลคตินคงที่ ท�ำให้มีกำรสร้ำงน�้ำนมต่อเนื่อง

และมีปริมำณเพียงพอและหลั่งน�้ำนมเร็วขึ้น10 ซึ่งผู้วิจัยได้

ส่งเสริมให้มำรดำสำมำรถให้นมบุตรอย่ำงถูกวิธีและต่อ

เนือ่ง โดยในระระแรกหลงัผ่ำตดัผูว้จิยัดแูลช่วยเหลอืจดัท่ำ

ให้นมในท่ำนอนหงำยหรือท่ำนอนตะแคง ซึ่งเป็นท่ำให้นม

ท่ีเหมำะสมกับมำรดำหลังผ่ำตัดเพรำะช่วยลดควำมเจ็บ

ปวดแผล11 และท�ำให้มำรดำสำมำรถให้นมได้โดยเรว็ตัง้แต่

แรกรบัจำกห้องผ่ำตดัแม้จะยงัมอีำกำรชำขำทัง้ 2 ข้ำงจำก

ฤทธิ์ของยำระงับควำมรู้สึก ผู้วิจัยได้ให้ค�ำแนะน�ำและ    

ช่วยเหลอืมำรดำในกำรให้นมบตุรด้วยท่ำให้นมทีเ่หมำะสม 

ดแูลให้ลกูอมหวันมและลำนนมอย่ำงถกูวธิ ีและกระตุน้ให้

ทำรกดูดนมอย่ำงต่อเนื่องทุก 2-3 ชั่วโมง ซึ่งจำกผลกำร

วจิยัจะเหน็ได้ว่ำในกลุม่ทดลองมทีำรกทีเ่ริม่ต้นดดูนมแม่ใน

ช่วงระยะ 2-4 ชั่วโมงมำกกว่ำกลุ่มควบคุม เนื่องจำกได้รับ

กำรช่วยเหลือและกระตุ้นให้ทำรกดูดนมแม่ นอกจำกนี้ผู้

วจิยัได้จดักจิกรรมให้มำรดำกลุม่ทดลองได้รบักำรนวดและ

ประคบเต้ำนมด้วยลูกประคบสมุนไพรภำยใน 24 ช่ัวโมง

แรกหลังผ่ำตัดคลอด และนวดประคบต่อเนื่องในระยะ 

24-48 ชัว่โมงหลงัผ่ำตดัคลอด ซึง่กำรส่งเสรมิให้มำรดำนวด

และประคบเต้ำนมด้วยลูกประคบสมุนไพรจะช่วยให้       

ส่งเสริมกำรสร้ำงและกำรหลั่งน�้ำนมเนื่องจำกมีกำรกระตุ้น 

บริเวณ Myoepithelial cell ท�ำให้กระตุ ้นกำรหลั่ง

ฮอร์โมนออกซิโตซิน กระตุ้นกำรไหลเวียนเลือด ช่วยส่ง

เสรมิให้มำรดำมนี�ำ้นมไหลเรว็และมนี�ำ้นมเพยีงพอ ดงัเหน็

ได้จำกผลกำรวิจัยที่พบว่ำมำรดำหลังผ่ำตัดคลอดบุตรทำง

หน้ำท้องกลุม่ทดลองมรีะยะเวลำกำรไหลของน�ำ้นมเรว็กว่ำ

มำรดำหลังผ่ำตัดคลอดบุตรทำงหน้ำท้องกลุ่มควบคุม ซ่ึง

สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ชุติมำพร ไตรนภำกุล และ

คณะ12 ที่ศึกษำผลของกำรไหลของน�้ำนมในมำรดำหลังค

ลอดทำงช่องคลอดและผ่ำตัดคลอดที่ถูกนวดและประคบ

เต้ำนมด้วยลกูประคบสมนุไพร ผลกำรศกึษำพบว่ำภำยหลงั
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กำรนวดประคบ มำรดำทั้งสองกลุ่มมีคะแนนกำรไหลของ

น�ำ้นมระยะหลงันวดประคบมำกกว่ำก่อนนวดประคบ และ

เมือ่เปรยีบเทยีบวธิกีำรประคบเต้ำนมพบว่ำมำรดำทีไ่ด้รบั

กำรนวดประคบด้วยลูกประคบสมุนไพร มีน�้ำนมหลั่งเร็ว

และน�้ำนมมีปริมำณมำกขึ้นเร็วกว่ำมำรดำที่ได้รับนวด

ประคบด้วยกระเป๋ำน�้ำร้อนอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

ส่วนกำรดูแลส่งเสริมกำรสร้ำงและกำรหลั่งของ

น�ำ้นมอย่ำงต่อเน่ืองเพือ่ให้มนี�ำ้นมเพยีงพอนัน้ ผูว้จัิยได้จดั

โดยให้มำรดำดื่มน�้ำ 2-3 ลิตรต่อวัน ให้น�้ำขิง และดูแล     

รบัประทำนอำหำรอย่ำงเพยีงพอ และแนะน�ำอำหำรทีช่่วย

ส่งเสริมกำรสร้ำงและกำรหลั่งน�้ำนม รวมทั้งดูแลควำมสุข

สบำย ให้ยำบรรเทำปวด และดแูลให้พกัผ่อน สิง่เหล่ำนีจ้ะ

ช่วยให้มำรดำมีควำมพร้อมในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่ง

ผลให้มำรดำสำมำรถให้นมบุตรได้อย่ำงต่อเนื่อง มีน�้ำนม

หลัง่เร็ว ดงัเหน็ได้จำกผลกำรวจิยัทีท่ัง้สองกลุม่มรีะยะเวลำ

กำรเร่ิมต้นดื่มน�้ำและอำหำรเหลวที่ไม่แตกต่ำงกัน ได้รับ

สำรน�ำ้ทำงหลอดเลือดด�ำต้ังแต่มำคลอดถึงระยะหลังผ่ำตดั

ไม่แตกต่ำงกัน แต่กลุ่มทดลองได้รับกำรดูแลให้ดื่มน�้ำและ

รับประทำนอำหำรอย่ำงเพียงพอ ซึ่งผลกำรศึกษำครั้งนี้

สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ศศิธร ภักดีโชติ และคณะ13     

ที่ศึกษำผลของโปรแกรมกระตุ้นกำรหลั่งน�้ำนมในมำรดำ

หลังคลอดทำงช่องคลอด โดยสอนสำธิตกำรอุ้มทำรกดูด

นมอย่ำงถูกวิธี กำรนวดหัวนมและลำนนม ประคบเต้ำนม

ด้วยลูกประคบสมุนไพรภำยใน 24 ช่ัวโมงหลังคลอด ให้

ก�ำลงัใจ และแนะน�ำกำรให้ทำรกดูดนมทกุ 2-3 ชัว่โมง และ

จัดอำหำรเพิ่มน�้ำนม ผลกำรศึกษำพบว่ำ มำรดำกลุ่ม

ทดลองมีระยะเวลำกำรเริ่มไหลของน�้ำนมเร็วกว่ำมำรดำ

กลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

2. ระยะเวลำกำรมำของน�้ำนมเต็มเต้ำ จำกผลกำร

ศกึษำพบว่ำ กลุ่มทดลองมรีะยะเวลำกำรมำของน�ำ้นมเตม็

เต้ำเร็วกกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 

0.01 ทั้งนี้อธิบำยได้ว่ำ โปรแกรมกระตุ้นกำรหลั่งน�้ำนมนี้

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลำยวธิกีำรทีไ่ด้รบักำรยอมรบั

ว่ำมีประสิทธิผลดีในกำรสร้ำงและหลั่งน�้ำนม และได้น�ำมำ

ใช้กับกลุ่มทดลองอย่ำงมีแบบแผนและสม�่ำเสมอต่อเนื่อง 

ทัง้ในเรือ่งกำรดดูเรว็ กำรดูดนมอย่ำงถกูวธิแีละต่อเนือ่งทกุ 

2-3 ชั่วโมง ด้วยท่ำที่เหมำะสมในแต่ละระยะ ท�ำให้มำรดำ

สำมำรถให้นมบุตรได้อย่ำงต่อเนือ่ง กำรดแูลในเร่ืองอำหำร

และสำรน�ำ้ท่ีเพยีงพอตำมแผนกำรรกัษำ ตลอดจนกำรนวด

เต้ำนมและกำรประคบด้วยลูกประคบสมุนไพร กำรให้ยำ

บรรเทำปวด เพื่อให้มำรดำสุขสบำย และพักผ่อนอย่ำง

เพยีงพอ จงึเป็นผลให้มำรดำในกลุม่ทดลองมรีะยะเวลำกำร

มำของน�ำ้นมเตม็เต้ำเรว็กว่ำกลุม่ควบคมุ ซึง่กส็อดคล้องกบั

กำรศึกษำของ กนกวรรณ โคตรสังข์9 ที่ศึกษำผลของ

โปรแกรมกำรกระตุ้นกำรหลั่งน�้ำนมในมำรดำหลังผ่ำตัด

คลอดบุตรทำงหน้ำท้องซึ่งประกอบด้วยวิธีกำรที่หลำก

หลำยเช่นเดยีวกันมแีตกต่ำงกนักนัเพยีงวธิกีำรกำรประคบ

เท่ำนัน้ ผลกำรศกึษำพบว่ำกลุม่ทดลองมรีะยะเวลำกำรมำ

ของน�ำ้นมเตม็เต้ำเรว็กว่ำกลุม่ควบคมุอย่ำงมนียัส�ำคญัทำง

สถิติ 
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Original article 

การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและสถานการณ์เชื้อดื้อยา

ในโรงพยาบาลบึงกาฬ ปี 2558-2560

สมศักดิ์  กิติศรีวรพันธ์  เทคนิคกำรแพทย์ช�ำนำญกำร

กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์  โรงพยำบำลบึงกำฬ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษำสถำนกำรณ์เชื้อดื้อยำในโรงพยำบำลบึงกำฬและมีระบบเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำเพื่อลดกำร

ใช้ยำปฏิชีวนะที่ไม่จ�ำเป็นต่อกำรรักษำผู้ป่วย

วัสดุและวิธีการศึกษา : ศึกษำข้อมูลอัตรำกำรติดเชื้อผู้ป่วยในโรงพยำบำลบึงกำฬและเก็บตัวอย่ำงผู้ป่วยที่มีกำร

ส่งตรวจด้ำนชีววิทยำ ตั้งแต่ ตุลำคม 2557 – กันยำยน 2560 เพื่อท�ำกำรเพำะเลี้ยงเชื้อและทดสอบควำมไวของยำ 

ประมวลผลโดยกำรใช้ program M Lab (CLSI)

ผลการศึกษา :  จำกกำรศึกษำ อัตรำกำรติดเชื้อผู้ป่วยใน โรงพยำบำลบึงกำฬ ในปี 2558-2560 พบว่ำ 2.293ครั้ง 

/1000วันนอน , 1.66 ครั้ง/1000 วันนอน และ 0.462 ครั้ง/1000 วันนอนตำมล�ำดับ และจำกกำรเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำ

ต้ำนจุลชีพในโรงพยำบำลบึงกำฬ ในช่วงเลำเดียวกัน S. aureus ดื้อต่อยำกลุ่ม Methicillin 4.2% , 3.8% , 4.8%       

A. buamannii ดื้อต่อยำกลุ่ม Carbapenem 54.1% , 68.9% , 68.7% P. aeruginosa  ดื้อต่อยำกลุ่ม Carbapenem 

38.7% , 34.7% , 25.7% E.coli ดื้อต่อยำกลุ่ม Carbapenem 0%, 0.3%, 2.4%  K. pneumoniae ดื้อต่อยำกลุ่ม 

Carbapenem 5.3% , 12.8% , 31.1% K. pneumoniae ดื้อต่อยำกลุ่ม Cephalosporin gen3 27.3% , 35.7% , 

50.2%  E.coli ดื้อต่อยำกลุ่ม Cephalosporin gen3 42.1% , 36.8% , 37.6% และ P. aeruginosa ที่ดื้อต่อยำกลุ่ม 

Piperacillin/Tazobactam 13.5% , 18.2% , 18.4% ตำมล�ำดับ  

ข้อสรุป : อัตรำกำรติดเชื้อในโรงพยำบำลบึงกำฬจะลดลง แต่ปัญหำเชื้อดื้อยำเพิ่มขึ้นและรุนแรงขึ้น  เชื้อดื้อยำที่

เฝ้ำระวังในโรงพยำบำลบึงกำฬที่ส�ำคัญได้แก่ เชื้อ Acinetobacter buamannii ,  E.coli, K. pnuemoniae,                 

P. aeruginosa ที่ดื้อต่อยำกลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นสำเหตุส�ำคัญของกำรติดเช้ือในโรงพยำบำลซ่ึงกำรติดเช้ือน้ีมี

อัตรำกำรเสียชีวิตสูงเนื่องจำกยำ Colistin เป็นยำที่มีผลข้ำงเคียงสูง

ค�ำส�ำคัญ : สถานการณ์เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลบึงกาฬ

 



ว ารส าร โ รงพยาบ าลนครพนม
NAKHONPANOM HOSPITAL JOURNAL 46  

Surveillance of hospital infection and Antimicrobial resistance 

Buengkan hospital between 2015 – 2017

Somsak Kitisriworaphan

Medical technologist, Bueng Kan hospital

Abstract

Objective : To study the situation of drug resistance in Bueng Kan Hospital and to monitor drug 

resistance to reduce unnecessary antibiotic treatment.

Materials and methods : The data of infection rate in patients in Bueng Kan Hospital and 

samples of patients with biopsy were collected from October 2014 to September 2017 for bacterial 

culture and sensitivity testing. Using the M Lab program (CLSI) to analyze the results. 

Results : The study showed infection rate of patients form Bueng Kan hospital during 2015 

-2017 were 2.293, 1.660 and 0.462 per 1000 patient days. Evidence of surveillance in Bueng Kan 

hospital by antibiogram were 4.2%, 3.8%, 4.8% of Methicillin-Resistant S. aureus (MRSA), respective-

ly. 54.1%, 68.9%, 68.7% of Carbapenem-Resistant A. buamannii (CR-AB), respectively.38.7%, 34.7%, 

25.7% of Carbapenem-Resistant P. aeruginosa (CR-PAE), respectively. 0%, 0.3%, 2.4% of Carbapenem 

Resistant E. coli, respectively. 5.3%, 12.8%, 31.1% of Carbapenem-Resistant K. pneumoniae, respectively. 

27.3%, 35.7%, 50.2% of 3rd Generation Cephalosporins-Resistant K. pneumoniae, respectively. 42.1%, 

36.8%, 37.6% of 3rd Generation Cephalosporins Resistant E. coli, respectively. And 13.5%, 18.2%, 

18.4% of Piperacillin/Tazobactam-Resistant P. aeruginosa, respectively.

Conclusion : Infection of the Bueng Kan hospital is reduced. Increased drug resistance and 

major hospital outbreaks of Acinetobacter buamannii, E. coli, K. pnuemoniae, P. aeruginosa, resistant 

to Carbapenem are important infections of the hospital. There is a higher mortality rate than Colistin.

Keywords : trend of antimicrobial resistance Bueng Kan hospital
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ความเป็นมาและความส�าคัญ
โรคติดเชื้อในโรงพยำบำลเป็นปัญหำส�ำคัญที่เกิดขึ้น

กบัผูป่้วยทีเ่ข้ำกำรรักษำในโรงพยำบำล และสำมำรถพบได้

ในโรงพยำบำลทุกระดับ ทั้งประเทศที่พัฒนำแล้วและ

ประเทศทีก่�ำลงัพฒันำ ในแต่ละปีจะมรีำยงำนกำรพบผูป่้วย

ติดเชื้อในระหว่ำงกำรรักษำตัวในโรงพยำบำลเป็นจ�ำนวน

มำก ซึ่งเป็นสำเหตุให้อำกำรผู้ป่วยมีควำมรุนแรงขึ้น หรือ

ต้องนอนพักรักษำตัวในโรงพยำบำลยำวนำนขึ้น นอกจำก

นี้ เชื้อโรคที่เป็นสำเหตุของกำรติดเชื้อในโรงพยำบำลได้มี

กำรพัฒนำกำรดื้อยำเพิ่มมำกขึ้น ท�ำให้ประสิทธิภำพของ

ยำท่ีใช้ในกำรรักษำโรคติดเชื้อดังกล่ำวลดต�่ำลง จนท�ำให้ 

ไม่สำมำรถรกัษำโรคผูป่้วยอย่ำงได้ผล และอำจท�ำให้ผูป่้วย

เสียชีวิตได้ อีกทั้งอำจพบกำรแพร่กระจำยเชื้อโรคติดต่อ

เหล่ำนี้ไปยังบุคคลอื่นหรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์ได้อีก 

และหมุนเวียนกลับมำยังผู้ป่วยอื่นๆ ในโรงพยำบำลได้อีก 

ซ่ึงจะท�ำให้เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลผู ้ป่วยที่ติดเช้ือใน      

โรงพยำบำลมมีลูค่ำมหำศำล รวมถงึกำรสิน้เปลอืงทรัพยำกร

ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรรักษำพยำบำลตลอดจนกำรเสียโอกำส

ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม

กำรตดิเชือ้ในโรงพยำบำล (Nosocomial infection) 

หมำยถงึ กำรตดิเช้ือของผูป่้วยในขณะทีเ่ข้ำรบักำรรกัษำอยู่

ในโรงพยำบำล โดยที่ผู้ป่วยไม่มีอำกำรติดเชื้อนั้นมำก่อน 

หรือไม่ได้อยู่ในระยะฟักตัวของโรคนั้นขณะเริ่มเข้ำรับกำร

รักษำในโรงพยำบำล ซึง่อำกำรของกำรติดเชือ้น้ันอำจแสดง

ให้เหน็ในขณะทีผู้่ป่วยก�ำลงัรบักำรรกัษำอยูใ่นโรงพยำบำล 

และยงัรวมถงึผูป่้วยท่ีออกจำกโรงพยำบำลแล้ว แต่มอีำกำร

แสดงในช่วงระยะฟักตัวของโรคดังกล่ำว กรณีท่ีไม่ทรำบ

ระยะฟักตัวของโรค ให้ก�ำหนดระยะเวลำกำรติดเชื้อที่เกิด

ขึน้ภำยหลังเข้ำรบักำรรกัษำในโรงพยำบำลไม่น้อยกว่ำ 48 

ชั่วโมง1

กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ โรงพยำบำลบึงกำฬ ได้

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของปัญหำกำรควบคุมกำรติดเช้ือ

ในโรงพยำบำลและสถำนกำรณ์เชื้อด้ือยำในโรงพยำบำล

บึงกำฬ จึงได้เพ่ิมสมรรถณะของห้องปฏิบัติกำรทุกด้ำน

โดยทีมุ่ง่เน้น งำนเพำะเลีย้งเชือ้แบคทเีรยีและทดสอบควำม

ไวของยำเป็นหลัก จึงได้ท�ำกำรศึกษำ เก็บข้อมูล ตุลำคม 

พ.ศ. 2557 – กันยำยน พ.ศ. 2560 

วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพือ่ให้ทรำบสถำนกำรณ์เชือ้ดือ้ยำในโรงพยำบำล

บึงกำฬ

2. เพื่อให้มีระบบเฝ้ำระวังเชื้อดื้อในโรงพยำบำล

บึงกำฬที่เข้มแข็ง

3. เพือ่ลดกำรใช้ยำปฏชีิวนะท่ีไม่จ�ำเป็นในกำรรกัษำ

ผู้ป่วย

ขอบเขตของการศึกษา
ผูป่้วยทีเ่ข้ำรบักำรรกัษำในโรงพยำบำลบึงกำฬทีเ่ป็น

ผู้ป่วยในและมีอำกำรแทรกซ้อนติดเช้ือโรคในโรงพยำบำล 

มีกำรส่งตรวจงำนจุลชีววิทยำ(เพำะเลี้ยงเช้ือและทดสอบ

ควำมไวของยำ) ตลุำคม พ.ศ. 2557 – กนัยำยน พ.ศ. 2560

วิธีการด�าเนินงาน
1. แจ ้ งคณะกรรมกำรบริหำรและกรรมกำร

จริยธรรม โรงพยำบำลบึงกำฬ ให้รับทรำบและให้ควำม

ส�ำคัญในกำรศึกษำครั้งนี้

2. ส่งนักเทคนคิกำรแพทย์ไปฝึกอบรมกำรเพำะเล้ียง

เชื้อแบคทีเรียที่โรงพยำบำลศรีนครินทร์ มหำวิทยำลัย

ขอนแก่น 2 สัปดำห์

3. จัดท�ำคูมื่อกำรเกบ็ตวัอย่ำงทีส่่งตรวจงำนจุลชีววิทยำ

ให้เป็นปัจจุบันพร้อมแจกให้ตึกผู ้ป่วยในโรงพยำบำล

บึงกำฬ/โรงพยำบำลชุมชนที่ใช้บริกำรโรงพยำบำลบึงกำฬ

4. ประชุมชี้แจงกำรเก็บตัวอย ่ำงกับ แพทย ์  

ทนัตแพทย์ เภสชักร พยำบำล และเจ้ำหน้ำทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วข้อง

กับโรคติดเชื้อในโรงพยำบำลรวมถึงเจ้ำหน้ำที่ที่สนใจ 

5. รวบรวมข้อมูลกำรติดเชื้อในโรงพยำบำลและ

สถำนกำรณ์เชื้อดื้อยำในโรงพยำบำลบึงกำฬ
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6.  วิเครำะห์ข้อมูลและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร

บริหำรโรงพยำบำลเพื่อแก้ปัญหำต่อไป

วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ
1. น�้ำยำ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงำนตรวจ

วิเครำะห์ประจ�ำวัน ได้รับกำรสนับสนุนจำกเงินบ�ำรุง      

โรงพยำบำลบึงกำฬ

2. เชื้อแบคทีเรียมำตรฐำน 

เชือ้แบคทเีรยีมำตรฐำนทีใ่ช้ส�ำหรบักำรทดสอบควำม

จ�ำเพำะ ควำมไวและควำมสำมำรถในกำรตรวจซ�้ำ ได้รับ

ควำมอนุเครำะห์จำกสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข 

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข

  

4. ประชุมช้ีแจงการเก็บตัวอย่างกับ แพทย์  ทนัตแพทย์ เภสชักร พยาบาล และเจ้าหน้าทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้อง
กับโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่สนใจ  

5. รวบรวมข้อมูลการติดเช้ือในโรงพยาบาลและสถานการณ์เช้ือด้ือยาในโรงพยาบาลบึงกาฬ 
6.  วิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพ่ือแก้ปัญหาต่อไป 

 
วัสดุ/อุปกรณ/์เครื่องมือ 

1. น้ํายา วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานตรวจวิเคราะห์ประจําวัน ได้รับการสนับสนุนจากเงินบํารุง
โรงพยาบาลบึงกาฬ 

2. เช้ือแบคทีเรียมาตรฐาน 
เช้ือแบคทีเรียมาตรฐานท่ีใช้สําหรับการทดสอบความจําเพาะ ความไวและความสามารถในการตรวจซํ้า ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 
Bacterial strains used in this study 

ลําดับ Bacterial strain DMST1 No. Other 2.3 
1  Acinetobacter buamannii 10437 - 
2 Aeromonas hydrophila 21250 ATCC 35654 
3 Burkholderia pseudomallei 25426 - 
4 Escherichia coli 4212 ATCC 25922 
5 Haemophilus influenzae 7943 ATCC 49247 
6 Klebsiella pneumonia  7592 ATCC 700603 
7 Neisseria meningitides 7949 ATCC 13077 
8 Pseudomonas aeruginosa 4739 ATCC 27853 
9 Salmonella enteritidis 17368 - 
10 Vibrio cholera non O1, non O139 2783 - 
11 Corynebacterium diphtheria 11935 - 
12 Enterococcus faecalis  4736 - 
13 Staphylococcus aureus 8013 - 
14 Staphylococcus epidermidis 15505 - 
15 Staphylococcus lugdunensis 15509 ATCC 43809 
16 Streptococcus agalactiae 17129 - 
17 Streptococcus mitis 18776 ATCC 49456T
18 Streptococcus oralis 18778 ATCC 35037T 
19 Streptococcus pneumoniae 7945 ATCC 49619 
20 Streptococcus pyogenes 17020 - 

 
1. ทดสอบความไวของยา ประมวลผลโดยใช้ Program M Lab (CLSI)  
2. รายงานผลแพทย์ 

 

  

ผลการดําเนนิงาน 
ตารางที1่ รายงานการติดเช้ือ โรงพยาบาลบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2558 

ปี  
ต.ค. 2557- 
ก.ย. 2558 

จํานวนผู้ป่วย  
(ราย) 

วันนอน  
(วัน) 

ติดเชื้อรวม 
(ครั้ง) 

อัตราการติดเชื้อ 
(ครั้ง/1000วัน

นอน)
ตึกเด็ก 2,307 9,486 90 9.487
ตึกไอซียู 394 2,513 17 6.764
ตึกศัลยกรรมกระดูก 470 2,349 2 0.851 
ตึกศัลยกรรมทัว่ไป 3,280 12,398 10 0.806
ตึกอายุรกรรมหญิง 2,406 9,361 6 0.641
ตึกหลังคลอด 4,073 8,078 5 0.618 
ตึกอายุรกรรมชาย 1,340 9,751 3 0.307
ตึกวีไอพี 1,656 4,048 0 0 
รวม 16,926 57,984 133 2.293
 จากตารางที่1 จะเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยทั้งปี  (ต.ค. 2557-ก.ย. 2558) ที่นอนโรงพยาบาล 16,926 ราย 
นอนโรงพยาบาล 57,984 วัน เฉลี่ยหนึ่งรายนอน 3.42 วัน อัตราการติดเช้ือทั้งปี 2.293 ตึกเด็ก จะมีอัตราการ
ติดเช้ือสูงสุด 9.487 รองลงมา ตึกไอซียู 6.764 ตึกศลัยกรรมกระดูก 0.851 ตึกศลัยกรรมท่ัวไป 0.806 ตึกอายุ
รกรรมหญิง 0.641 ตึกหลังหลอด 0.618 ตึกอายุรกรรมชาย 0.307 และตึกวีไอพี 0  

 

 

ตารางที่ 2 รายงานการติดเช้ือ โรงพยาบาลบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2559 

ปี  
ต.ค. 2558 –  
ก.ย. 2559 

จํานวนผู้ป่วย  
(ราย) 

วันนอน 
(วัน) 

ติดเชื้อรวม  
(ครั้ง) 

อัตราการติดเชื้อ 
(ครั้ง/1000วัน

นอน)
ตึกไอซียู 340 2,365 52 21.987
ตึกเด็ก 2,688 12,758 25 1.959
ตึกศัลยกรรมกระดูก 1,516 7,008 9 1.284 
ตึกศัลยกรรมทัว่ไป 2,208 8,820 8 0.907
ตึกอายุรกรรมชาย 2,312 10,090 5 0.495
ตึกหลังคลอด 3,949 8,107 2 0.246 
ตึกอายุรกรรมหญิง 2,380 8,498 2 0.235
ตึกวีไอพี 1,725 4,574 0 0 
รวม 17,145 62,220 103 1.66

 จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยทั้งปี  (ต.ค. 2558-ก.ย. 2559) ที่นอนโรงพยาบาล 17,145 ราย 
นอนโรงพยาบาล 62,220 วัน เฉลี่ยหนึ่งรายนอน 3.629 วัน อัตราการติดเช้ือทั้งปี 1.66 ( เพ่ิมจากปี 2558 , 
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ผลการดําเนนิงาน 
ตารางที1่ รายงานการติดเช้ือ โรงพยาบาลบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2558 

ปี  
ต.ค. 2557- 
ก.ย. 2558 

จํานวนผู้ป่วย  
(ราย) 

วันนอน  
(วัน) 

ติดเชื้อรวม 
(ครั้ง) 

อัตราการติดเชื้อ 
(ครั้ง/1000วัน

นอน)
ตึกเด็ก 2,307 9,486 90 9.487
ตึกไอซียู 394 2,513 17 6.764
ตึกศัลยกรรมกระดูก 470 2,349 2 0.851 
ตึกศัลยกรรมทัว่ไป 3,280 12,398 10 0.806
ตึกอายุรกรรมหญิง 2,406 9,361 6 0.641
ตึกหลังคลอด 4,073 8,078 5 0.618 
ตึกอายุรกรรมชาย 1,340 9,751 3 0.307
ตึกวีไอพี 1,656 4,048 0 0 
รวม 16,926 57,984 133 2.293
 จากตารางที่1 จะเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยทั้งปี  (ต.ค. 2557-ก.ย. 2558) ที่นอนโรงพยาบาล 16,926 ราย 
นอนโรงพยาบาล 57,984 วัน เฉลี่ยหนึ่งรายนอน 3.42 วัน อัตราการติดเช้ือทั้งปี 2.293 ตึกเด็ก จะมีอัตราการ
ติดเช้ือสูงสุด 9.487 รองลงมา ตึกไอซียู 6.764 ตึกศลัยกรรมกระดูก 0.851 ตึกศลัยกรรมท่ัวไป 0.806 ตึกอายุ
รกรรมหญิง 0.641 ตึกหลังหลอด 0.618 ตึกอายุรกรรมชาย 0.307 และตึกวีไอพี 0  

 

 

ตารางที่ 2 รายงานการติดเช้ือ โรงพยาบาลบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2559 

ปี  
ต.ค. 2558 –  
ก.ย. 2559 

จํานวนผู้ป่วย  
(ราย) 

วันนอน 
(วัน) 

ติดเชื้อรวม  
(ครั้ง) 

อัตราการติดเชื้อ 
(ครั้ง/1000วัน

นอน)
ตึกไอซียู 340 2,365 52 21.987
ตึกเด็ก 2,688 12,758 25 1.959
ตึกศัลยกรรมกระดูก 1,516 7,008 9 1.284 
ตึกศัลยกรรมทัว่ไป 2,208 8,820 8 0.907
ตึกอายุรกรรมชาย 2,312 10,090 5 0.495
ตึกหลังคลอด 3,949 8,107 2 0.246 
ตึกอายุรกรรมหญิง 2,380 8,498 2 0.235
ตึกวีไอพี 1,725 4,574 0 0 
รวม 17,145 62,220 103 1.66

 จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยทั้งปี  (ต.ค. 2558-ก.ย. 2559) ที่นอนโรงพยาบาล 17,145 ราย 
นอนโรงพยาบาล 62,220 วัน เฉลี่ยหนึ่งรายนอน 3.629 วัน อัตราการติดเช้ือทั้งปี 1.66 ( เพ่ิมจากปี 2558 , 

จำกตำรำงที1่ จะเหน็ได้ว่ำมผีูป่้วยทัง้ปี  (ต.ค. 2557-

ก.ย. 2558) ท่ีนอนโรงพยำบำล 16,926 รำย นอนโรง

พยำบำล 57,984 วัน เฉลี่ยหนึ่งรำยนอน 3.42 วัน อัตรำ

กำรติดเชื้อทั้งปี 2.293 ตึกเด็ก จะมีอัตรำกำรติดเชื้อสูงสุด 

9.487 รองลงมำ ตึกไอซียู 6.764 ตึกศัลยกรรมกระดูก 

0.851 ตึกศัลยกรรมทั่วไป 0.806 ตึกอำยุรกรรมหญิง 

0.641 ตกึหลงัหลอด 0.618 ตกึอำยรุกรรมชำย 0.307 และ

ตึกวีไอพี 0

  

ผลการดําเนนิงาน 
ตารางที1่ รายงานการติดเช้ือ โรงพยาบาลบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2558 

ปี  
ต.ค. 2557- 
ก.ย. 2558 

จํานวนผู้ป่วย  
(ราย) 

วันนอน  
(วัน) 

ติดเชื้อรวม 
(ครั้ง) 

อัตราการติดเชื้อ 
(ครั้ง/1000วัน

นอน)
ตึกเด็ก 2,307 9,486 90 9.487
ตึกไอซียู 394 2,513 17 6.764
ตึกศัลยกรรมกระดูก 470 2,349 2 0.851 
ตึกศัลยกรรมทัว่ไป 3,280 12,398 10 0.806
ตึกอายุรกรรมหญิง 2,406 9,361 6 0.641
ตึกหลังคลอด 4,073 8,078 5 0.618 
ตึกอายุรกรรมชาย 1,340 9,751 3 0.307
ตึกวีไอพี 1,656 4,048 0 0 
รวม 16,926 57,984 133 2.293
 จากตารางที่1 จะเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยทั้งปี  (ต.ค. 2557-ก.ย. 2558) ที่นอนโรงพยาบาล 16,926 ราย 
นอนโรงพยาบาล 57,984 วัน เฉลี่ยหนึ่งรายนอน 3.42 วัน อัตราการติดเช้ือทั้งปี 2.293 ตึกเด็ก จะมีอัตราการ
ติดเช้ือสูงสุด 9.487 รองลงมา ตึกไอซียู 6.764 ตึกศลัยกรรมกระดูก 0.851 ตึกศลัยกรรมท่ัวไป 0.806 ตึกอายุ
รกรรมหญิง 0.641 ตึกหลังหลอด 0.618 ตึกอายุรกรรมชาย 0.307 และตึกวีไอพี 0  

 

 

ตารางที่ 2 รายงานการติดเช้ือ โรงพยาบาลบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2559 

ปี  
ต.ค. 2558 –  
ก.ย. 2559 

จํานวนผู้ป่วย  
(ราย) 

วันนอน 
(วัน) 

ติดเชื้อรวม  
(ครั้ง) 

อัตราการติดเชื้อ 
(ครั้ง/1000วัน

นอน)
ตึกไอซียู 340 2,365 52 21.987
ตึกเด็ก 2,688 12,758 25 1.959
ตึกศัลยกรรมกระดูก 1,516 7,008 9 1.284 
ตึกศัลยกรรมทัว่ไป 2,208 8,820 8 0.907
ตึกอายุรกรรมชาย 2,312 10,090 5 0.495
ตึกหลังคลอด 3,949 8,107 2 0.246 
ตึกอายุรกรรมหญิง 2,380 8,498 2 0.235
ตึกวีไอพี 1,725 4,574 0 0 
รวม 17,145 62,220 103 1.66

 จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยทั้งปี  (ต.ค. 2558-ก.ย. 2559) ที่นอนโรงพยาบาล 17,145 ราย 
นอนโรงพยาบาล 62,220 วัน เฉลี่ยหนึ่งรายนอน 3.629 วัน อัตราการติดเช้ือทั้งปี 1.66 ( เพ่ิมจากปี 2558 , 



ว ารส าร โ รงพยาบ าลนครพนม
NAKHONPANOM HOSPITAL JOURNAL 50  

กับ ปี 2558 จะเห็นว่ำ ตึก ICU มีผู้ป่วยลดลง 54 รำย มี

วันนอนลดลง 148 วัน แต่มีกำรติดเช้ือเพิ่มข้ึน 35 ครั้ง 

ขณะเดยีวกนัตกึเด็กมผีูป่้วยเพิม่ข้ึน 381 รำย และมวีนันอน

เพิ่มขึ้น 3,272 วัน แต่มีกำรติดเชื้อลดลงถึง 65 ครั้ง ตึก

ศัลยกรรมกระดูก มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1,046 รำย วันนอนเพิ่ม

ขึ้น 4,659 วัน มีติดเชื้อเพิ่มขึ้น 7 ครั้ง ตึกศัลยกรรมทั่วไป

มีผู้ป่วยลดลง 1,072 รำย วันนอนลดลง 3,578 วัน* ตึก

หลงัหลอดมผีูป่้วยลดลง 124 รำย มวัีนนอนเพิม่ขึน้ 29 วนั 

ตึกวีไอพีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 69 รำย วันนอนเพิ่มขึ้น 526 วัน

  

219 ราย / 4,236วันนอน) ตึกICU มีผู้ป่วย 340 ราย มวัีนนอน 2,365 วัน มีอัตราการติดเช้ือสูงสุด 21.987 
รองลงมา ตึกเด็ก 1.959 ตึกศัลยกรรมกระดูก 1.284 ตึกศัลยกรรมท่ัวไป 0.907 ตึกอายุรกรรมชาย 0.495 ตึก
หลังหลอด 0.246 ตึกอายุรกรรมหญิง 0.235 และตึกวีไอพี 0 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2558 จะเห็นว่า ตึก ICU 
มีผู้ป่วยลดลง 54 ราย มีวันนอนลดลง 148 วัน แต่มีการติดเช้ือเพ่ิมข้ึน 35 ครั้ง ขณะเดียวกันตึกเด็กมีผู้ป่วย
เพ่ิมข้ึน 381 ราย และมีวันนอนเพ่ิมขึ้น 3,272 วัน แต่มีการติดเช้ือลดลงถึง 65 ครั้ง ตึกศัลยกรรมกระดูก มี
ผู้ป่วยเพ่ิมข้ึน 1,046 ราย วันนอนเพ่ิมขึ้น 4,659 วัน มีติดเช้ือเพ่ิมข้ึน 7 ครั้ง ตึกศัลยกรรมท่ัวไปมีผู้ป่วยลดลง 
1,072 ราย วันนอนลดลง 3,578 วัน* ตึกหลงัหลอดมีผู้ป่วยลดลง 124 ราย มีวันนอนเพ่ิมขึ้น 29 วัน ตึกวีไอพี
ผู้ป่วยเพ่ิมข้ึน 69 ราย วันนอนเพ่ิมขึ้น 526 วัน    
  
ตารางที3่ รายงานการติดเช้ือ โรงพยาบาลบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2560 

ปี  
ต.ค. 2559 –  
ก.ย. 2560 

จํานวนผู้ป่วย  
(ราย) 

วันนอน 
(วัน) 

ติดเชื้อรวม  
(ครั้ง) 

อัตราการติดเชื้อ 
(ครั้ง/1000วัน

นอน)
ตึกไอซียู 453 2,453 20 8.15 
ตึกศัลยกรรมกระดูก 1,983 9,536 4 0.42
ตึกอายุรกรรมหญิง 2,778 9,368 3 0.32
ตึกหลังคลอด 3,904 7,913 1 0.13 
ตึกเด็ก 2,594 12,786 1 0.08
ตึกศัลยกรรมทัว่ไป 2,172 7,867 0 0 
ตึกอายุรกรรมชาย 2,854 10,327 1 0.10 
ตึกวีไอพี 1,514 4,593 0 0 
รวม 18,252 64,843 30 0.462 

 จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยทั้งปี  (ต.ค. 2559-ก.ย. 2560) ที่นอนโรงพยาบาล 18,252 ราย 
นอนโรงพยาบาล 64,843 วัน เฉลี่ยหนึ่งรายนอน 3.55 วัน อัตราการติดเช้ือทั้งปี 0.462  ตึกICU จะมีอัตรา
การติดเช้ือสูงสุด 8.15 รองลงมา ตึกศัลยกรรมกระดูก 0.42 ตึกอายุรกรรมหญิง 0.32 ตึกหลังคลอด 0.13 ตึก
เด็ก 0.08 และตึกอายุรกรรมชาย 0.10 ตึกวีไอพี 0 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2559 ตึก ICU มีผู้ป่วย เพ่ิมข้ึน 113 
ราย มีวันนอนเพ่ิมขึ้น 88 วัน ตึกศัลยกรรมกระดูกมีคนไข้เพ่ิมข้ึน 467 ราย มีวันนอนเพ่ิมขึ้น 2528 วัน ตึกอายุ
รกรรมหญิงมีคนไข้เพ่ิมขึ้น 398 ราย มีวันนอนเพ่ิมขึ้น 870 วัน ตึกหลังคลอดมีคนไข้ลดลง 45 ราย มีวันนอน
ลดลง 194 วัน ตึกเด็กมีคนไขล้ดลง 94 ราย มีวันนอนเพ่ิมขึ้น 28 วัน     

 
ตารางที่  4 สรุป อัตราการติดเช้ือ ในโรงพยาบาลบึงกาฬ ตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2560 

ปี พ.ศ. จํานวนผู้ป่วย  
(ราย) 

วันนอน 
(วัน) 

ติดเชื้อรวม 
(ครั้ง) 

อัตราการติดเชื้อ 
(คร้ัง/1000วัน

นอน)
ต.ค. 2557– 
ก.ย. 2558 

16,926 57,984 133 2.29 

จำกตำรำงที่ 3 จะเห็นได้ว่ำมีผู้ป่วยทั้งปี  (ต.ค. 

2559-ก.ย. 2560) ทีน่อนโรงพยำบำล 18,252 รำย นอนโรง

พยำบำล 64,843 วัน เฉลี่ยหนึ่งรำยนอน 3.55 วัน อัตรำ

กำรตดิเชือ้ทัง้ปี 0.462  ตกึICU จะมอีตัรำกำรตดิเชือ้สงูสดุ 

8.15 รองลงมำ ตกึศลัยกรรมกระดูก 0.42 ตึกอำยรุกรรมหญงิ 

0.32 ตึกหลังคลอด 0.13 ตึกเด็ก 0.08 และตึกอำยุรกรรม

ชำย 0.10 ตึกวีไอพี 0 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2559           

ตึก ICU มีผู้ป่วย เพิ่มขึ้น 113 รำย มีวันนอนเพิ่มขึ้น 88 วัน 

ตกึศลัยกรรมกระดกูมคีนไข้เพิม่ขึน้ 467 รำย มวีนันอนเพิม่

ขึ้น 2528 วัน ตึกอำยุรกรรมหญิงมีคนไข้เพิ่มขึ้น 398 รำย 

มีวันนอนเพิ่มขึ้น 870 วัน ตึกหลังคลอดมีคนไข้ลดลง 45 

รำย มีวันนอนลดลง 194 วัน ตึกเด็กมีคนไข้ลดลง 94 รำย 

มีวันนอนเพิ่มขึ้น 28 วัน   

จำกตำรำงที่ 2 จะเห็นได้ว่ำมีผู้ป่วยทั้งปี  (ต.ค. 

2558-ก.ย. 2559) ที่นอนโรงพยำบำล 17,145 รำย นอน  

โรงพยำบำล 62,220 วัน เฉลี่ยหนึ่งรำยนอน 3.629 วัน 

อัตรำกำรติดเชื้อทั้งปี 1.66 (เพิ่มจำกปี 2558 , 219 รำย / 

4,236วันนอน) ตึกICU มีผู้ป่วย 340 รำย มีวันนอน 2,365 

วัน มีอัตรำกำรติดเช้ือสูงสุด 21.987 รองลงมำ ตึกเด็ก 

1.959 ตึกศัลยกรรมกระดูก 1.284 ตึกศัลยกรรมทั่วไป 

0.907 ตึกอำยุรกรรมชำย 0.495 ตึกหลังหลอด 0.246 ตึก

อำยุรกรรมหญิง 0.235 และตึกวีไอพี 0 เมื่อเปรียบเทียบ

  

 
ตารางที่  4 สรุป อัตราการติดเช้ือ ในโรงพยาบาลบึงกาฬ ตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2560 

ปี พ.ศ. จํานวนผู้ป่วย  
(ราย) 

วันนอน 
(วัน) 

ติดเชื้อรวม 
(ครั้ง) 

อัตราการติดเชื้อ 
(ครั้ง/1000วัน

นอน)
ต.ค. 2557– 
ก.ย. 2558 

16,926 57,984 133 2.29 

ต.ค. 2558 – 
ก.ย. 2559 

17,145 62,220 103 1.66 

ต.ค. 2559 – 
ก.ย. 2560 

18,252 64,843 30 0.462 

 จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า มีผู้ป่วยในนอนในโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้นทุกปี ต้ังแต่ ตุลาคม 2557 – 
กันยายน 2560 แต่มีอัตราการติดเช้ือลดลง ตามลําดับ ทั้งนี้โรงพยาบาลบึงกาฬมีมาตรการการเฝ้าระวังการติด
เช้ือในโรงพยาบาล มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีการสาธิตการล้างมือท่ีถูกต้อง มกีารล้าง
เตียงผู้ป่วยด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือและมีการเพาะเช้ือในสิ่งแวดล้อม  
 
ตารางที่ 5 สถานการณ์การติดเช้ือด้ือยา ในโรงพยาบาลบึงกาฬ ตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2560 

ตึกผู้ป่วย ต.ค. 2557 –ก.ย.2558 ต.ค. 2558 –ก.ย.2559 ต.ค. 2559 –ก.ย.2560
 CRE MDR CORO MRSA CRE MDR CORO MRSA CRE MDR CORO MRSA VRE
ICU 1 40 0 2 12 84 1 0 34 77 1 0 0
อายุรกรรม
ชาย 

1 48 0 0 1 21 0 0 23 62 1 4 0 

อายุรกรรม
หญิง 

5 38 0 0 3 27 0 0 8 51 0 2 0 

วีไอพี 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
กุมารเวช
กรรม 

0 5 0 0 0 7 0 0 3 1 0 0 0 

หลังหลอด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศัลยกรรม
ทั่วไป 

0 36 0 2 2 34 0 3 6 48 0 2 0 

ศัลยกรรม
กระดูก 

0 1 0 0 4 3 0 1 6 14 1 0 3 

โอพีดี+อีอาร์ 0 29 0 2 3 67 0 2 1 4 0 0 0 
ไตเทียม 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
รวม 7 201 0 6 26 243 1 7 81 258 3 8 3 

  

 
ตารางที่  4 สรุป อัตราการติดเช้ือ ในโรงพยาบาลบึงกาฬ ตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2560 

ปี พ.ศ. จํานวนผู้ป่วย  
(ราย) 

วันนอน 
(วัน) 

ติดเชื้อรวม 
(ครั้ง) 

อัตราการติดเชื้อ 
(ครั้ง/1000วัน

นอน)
ต.ค. 2557– 
ก.ย. 2558 

16,926 57,984 133 2.29 

ต.ค. 2558 – 
ก.ย. 2559 

17,145 62,220 103 1.66 

ต.ค. 2559 – 
ก.ย. 2560 

18,252 64,843 30 0.462 

 จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า มีผู้ป่วยในนอนในโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้นทุกปี ต้ังแต่ ตุลาคม 2557 – 
กันยายน 2560 แต่มีอัตราการติดเช้ือลดลง ตามลําดับ ทั้งนี้โรงพยาบาลบึงกาฬมีมาตรการการเฝ้าระวังการติด
เช้ือในโรงพยาบาล มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีการสาธิตการล้างมือที่ถูกต้อง มกีารล้าง
เตียงผู้ป่วยด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือและมีการเพาะเช้ือในสิ่งแวดล้อม  
 
ตารางที่ 5 สถานการณ์การติดเช้ือด้ือยา ในโรงพยาบาลบึงกาฬ ตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2560 

ตึกผู้ป่วย ต.ค. 2557 –ก.ย.2558 ต.ค. 2558 –ก.ย.2559 ต.ค. 2559 –ก.ย.2560
 CRE MDR CORO MRSA CRE MDR CORO MRSA CRE MDR CORO MRSA VRE
ICU 1 40 0 2 12 84 1 0 34 77 1 0 0
อายุรกรรม
ชาย 

1 48 0 0 1 21 0 0 23 62 1 4 0 

อายุรกรรม
หญิง 

5 38 0 0 3 27 0 0 8 51 0 2 0 

วีไอพี 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
กุมารเวช
กรรม 

0 5 0 0 0 7 0 0 3 1 0 0 0 

หลังหลอด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศัลยกรรม
ทั่วไป 

0 36 0 2 2 34 0 3 6 48 0 2 0 

ศัลยกรรม
กระดูก 

0 1 0 0 4 3 0 1 6 14 1 0 3 

โอพีดี+อีอาร์ 0 29 0 2 3 67 0 2 1 4 0 0 0 
ไตเทียม 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
รวม 7 201 0 6 26 243 1 7 81 258 3 8 3 
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219 ราย / 4,236วันนอน) ตึกICU มีผู้ป่วย 340 ราย มวัีนนอน 2,365 วัน มีอัตราการติดเช้ือสูงสุด 21.987 
รองลงมา ตึกเด็ก 1.959 ตึกศัลยกรรมกระดูก 1.284 ตึกศัลยกรรมท่ัวไป 0.907 ตึกอายุรกรรมชาย 0.495 ตึก
หลังหลอด 0.246 ตึกอายุรกรรมหญิง 0.235 และตึกวีไอพี 0 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2558 จะเห็นว่า ตึก ICU 
มีผู้ป่วยลดลง 54 ราย มีวันนอนลดลง 148 วัน แต่มีการติดเช้ือเพ่ิมขึ้น 35 ครั้ง ขณะเดียวกันตึกเด็กมีผู้ป่วย
เพ่ิมข้ึน 381 ราย และมีวันนอนเพ่ิมข้ึน 3,272 วัน แต่มีการติดเช้ือลดลงถึง 65 ครั้ง ตึกศัลยกรรมกระดูก มี
ผู้ป่วยเพ่ิมข้ึน 1,046 ราย วันนอนเพ่ิมข้ึน 4,659 วัน มีติดเช้ือเพ่ิมขึ้น 7 ครั้ง ตึกศัลยกรรมท่ัวไปมีผู้ป่วยลดลง 
1,072 ราย วันนอนลดลง 3,578 วัน* ตึกหลงัหลอดมีผู้ป่วยลดลง 124 ราย มีวันนอนเพ่ิมขึ้น 29 วัน ตึกวีไอพี
ผู้ป่วยเพ่ิมข้ึน 69 ราย วันนอนเพ่ิมขึ้น 526 วัน    
  
ตารางที3่ รายงานการติดเช้ือ โรงพยาบาลบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2560 

ปี  
ต.ค. 2559 –  
ก.ย. 2560 

จํานวนผู้ป่วย  
(ราย) 

วันนอน 
(วัน) 

ติดเชื้อรวม  
(ครั้ง) 

อัตราการติดเชื้อ 
(ครั้ง/1000วัน

นอน)
ตึกไอซียู 453 2,453 20 8.15 
ตึกศัลยกรรมกระดูก 1,983 9,536 4 0.42
ตึกอายุรกรรมหญิง 2,778 9,368 3 0.32
ตึกหลังคลอด 3,904 7,913 1 0.13 
ตึกเด็ก 2,594 12,786 1 0.08
ตึกศัลยกรรมทัว่ไป 2,172 7,867 0 0 
ตึกอายุรกรรมชาย 2,854 10,327 1 0.10 
ตึกวีไอพี 1,514 4,593 0 0 
รวม 18,252 64,843 30 0.462 

 จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยทั้งปี  (ต.ค. 2559-ก.ย. 2560) ที่นอนโรงพยาบาล 18,252 ราย 
นอนโรงพยาบาล 64,843 วัน เฉลี่ยหนึ่งรายนอน 3.55 วัน อัตราการติดเช้ือทั้งปี 0.462  ตึกICU จะมีอัตรา
การติดเช้ือสูงสุด 8.15 รองลงมา ตึกศัลยกรรมกระดูก 0.42 ตึกอายุรกรรมหญิง 0.32 ตึกหลังคลอด 0.13 ตึก
เด็ก 0.08 และตึกอายุรกรรมชาย 0.10 ตึกวีไอพี 0 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2559 ตึก ICU มีผู้ป่วย เพ่ิมข้ึน 113 
ราย มีวันนอนเพ่ิมขึ้น 88 วัน ตึกศัลยกรรมกระดูกมีคนไข้เพ่ิมขึ้น 467 ราย มีวันนอนเพ่ิมขึ้น 2528 วัน ตึกอายุ
รกรรมหญิงมีคนไข้เพ่ิมข้ึน 398 ราย มีวันนอนเพ่ิมขึ้น 870 วัน ตึกหลังคลอดมีคนไข้ลดลง 45 ราย มีวันนอน
ลดลง 194 วัน ตึกเด็กมีคนไขล้ดลง 94 ราย มีวันนอนเพ่ิมขึ้น 28 วัน     

 
ตารางที่  4 สรุป อัตราการติดเช้ือ ในโรงพยาบาลบึงกาฬ ตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2560 

ปี พ.ศ. จํานวนผู้ป่วย  
(ราย) 

วันนอน 
(วัน) 

ติดเชื้อรวม 
(ครั้ง) 

อัตราการติดเชื้อ 
(ครั้ง/1000วัน

นอน)
ต.ค. 2557– 
ก.ย. 2558 

16,926 57,984 133 2.29 

  

 
ตารางที่  4 สรุป อัตราการติดเช้ือ ในโรงพยาบาลบึงกาฬ ตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2560 

ปี พ.ศ. จํานวนผู้ป่วย  
(ราย) 

วันนอน 
(วัน) 

ติดเชื้อรวม 
(ครั้ง) 

อัตราการติดเชื้อ 
(ครั้ง/1000วัน

นอน)
ต.ค. 2557– 
ก.ย. 2558 

16,926 57,984 133 2.29 

ต.ค. 2558 – 
ก.ย. 2559 

17,145 62,220 103 1.66 

ต.ค. 2559 – 
ก.ย. 2560 

18,252 64,843 30 0.462 

 จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า มีผู้ป่วยในนอนในโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้นทุกปี ต้ังแต่ ตุลาคม 2557 – 
กันยายน 2560 แต่มีอัตราการติดเช้ือลดลง ตามลําดับ ทั้งน้ีโรงพยาบาลบึงกาฬมีมาตรการการเฝ้าระวังการติด
เช้ือในโรงพยาบาล มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีการสาธิตการล้างมือที่ถูกต้อง มกีารล้าง
เตียงผู้ป่วยด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือและมีการเพาะเช้ือในสิ่งแวดล้อม  
 
ตารางที่ 5 สถานการณ์การติดเช้ือด้ือยา ในโรงพยาบาลบึงกาฬ ตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2560 

ตึกผู้ป่วย ต.ค. 2557 –ก.ย.2558 ต.ค. 2558 –ก.ย.2559 ต.ค. 2559 –ก.ย.2560
 CRE MDR CORO MRSA CRE MDR CORO MRSA CRE MDR CORO MRSA VRE
ICU 1 40 0 2 12 84 1 0 34 77 1 0 0
อายุรกรรม
ชาย 

1 48 0 0 1 21 0 0 23 62 1 4 0 

อายุรกรรม
หญิง 

5 38 0 0 3 27 0 0 8 51 0 2 0 

วีไอพี 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
กุมารเวช
กรรม 

0 5 0 0 0 7 0 0 3 1 0 0 0 

หลังหลอด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศัลยกรรม
ทั่วไป 

0 36 0 2 2 34 0 3 6 48 0 2 0 

ศัลยกรรม
กระดูก 

0 1 0 0 4 3 0 1 6 14 1 0 3 

โอพีดี+อีอาร์ 0 29 0 2 3 67 0 2 1 4 0 0 0 
ไตเทียม 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
รวม 7 201 0 6 26 243 1 7 81 258 3 8 3 

จำกตำรำงที่ 4 จะเห็นได้ว่ำ มีผู้ป่วยในนอนในโรง

พยำบำลเพิ่มขึ้นทุกปี ต้ังแต่ ตุลำคม 2557 – กันยำยน 

2560 แต่มีอัตรำกำรติดเชื้อลดลง ตำมล�ำดับ ทั้งนี้            

โรงพยำบำลบึงกำฬมีมำตรกำรกำรเฝ้ำระวังกำรติดเช้ือ    

ในโรงพยำบำล มีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้เจ้ำหน้ำที่      

ทุกระดับ มีกำรสำธิตกำรล้ำงมือท่ีถูกต้อง มีกำรล้ำงเตียง  

ผู้ป่วยด้วยน�้ำยำฆ่ำเชื้อและมีกำรเพำะเชื้อในสิ่งแวดล้อม

  

 
ตารางที่  4 สรุป อัตราการติดเช้ือ ในโรงพยาบาลบึงกาฬ ตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2560 

ปี พ.ศ. จํานวนผู้ป่วย  
(ราย) 

วันนอน 
(วัน) 

ติดเชื้อรวม 
(ครั้ง) 

อัตราการติดเชื้อ 
(ครั้ง/1000วัน

นอน)
ต.ค. 2557– 
ก.ย. 2558 

16,926 57,984 133 2.29 

ต.ค. 2558 – 
ก.ย. 2559 

17,145 62,220 103 1.66 

ต.ค. 2559 – 
ก.ย. 2560 

18,252 64,843 30 0.462 

 จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า มีผู้ป่วยในนอนในโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้นทุกปี ต้ังแต่ ตุลาคม 2557 – 
กันยายน 2560 แต่มีอัตราการติดเช้ือลดลง ตามลําดับ ทั้งนี้โรงพยาบาลบึงกาฬมีมาตรการการเฝ้าระวังการติด
เช้ือในโรงพยาบาล มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีการสาธิตการล้างมือที่ถูกต้อง มกีารล้าง
เตียงผู้ป่วยด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือและมีการเพาะเช้ือในสิ่งแวดล้อม  
 
ตารางที่ 5 สถานการณ์การติดเช้ือด้ือยา ในโรงพยาบาลบึงกาฬ ตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2560 

ตึกผู้ป่วย ต.ค. 2557 –ก.ย.2558 ต.ค. 2558 –ก.ย.2559 ต.ค. 2559 –ก.ย.2560
 CRE MDR CORO MRSA CRE MDR CORO MRSA CRE MDR CORO MRSA VRE
ICU 1 40 0 2 12 84 1 0 34 77 1 0 0
อายุรกรรม
ชาย 

1 48 0 0 1 21 0 0 23 62 1 4 0 

อายุรกรรม
หญิง 

5 38 0 0 3 27 0 0 8 51 0 2 0 

วีไอพี 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
กุมารเวช
กรรม 

0 5 0 0 0 7 0 0 3 1 0 0 0 

หลังหลอด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศัลยกรรม
ทั่วไป 

0 36 0 2 2 34 0 3 6 48 0 2 0 

ศัลยกรรม
กระดูก 

0 1 0 0 4 3 0 1 6 14 1 0 3 

โอพีดี+อีอาร์ 0 29 0 2 3 67 0 2 1 4 0 0 0 
ไตเทียม 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
รวม 7 201 0 6 26 243 1 7 81 258 3 8 3 
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จำกตำรำงที่ 5 ในปีต.ค. 2557-ก.ย. 2558 มีผู้ป่วย

ตดิเชือ้ทีด่ือ้ยำ รวมท้ังหมด 214 รำย ติดเชือ้ทีด้ื่อยำในกลุม่ 

MDR มำกที่สุด 201 รำย รองลงมำติดเชื้อที่ดื้อยำในกลุ่ม 

CRE 7 รำย , MRSA 6 รำย และ CORO 0 รำย 

ปี ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559 มีผู้ป่วยติดเชื้อที่ดื้อยำ 

รวมทั้งหมด 277 รำย ติดเชื้อที่ดื้อยำในกลุ่ม MDR มำก

ที่สุด 243 รำย ติดเชื้อที่ดื้อต่อ CRE 26 รำย , MRSA 7 

รำย และ CORO 1 รำย 

ปี ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560 มีผู้ป่วยติดเชื้อที่ดื้อยำ 

รวมทั้งหมด 353 รำย ติดเชื้อที่ดื้อยำในกลุ่ม MDR มำก

ที่สุด 258 รำย ติดเชื้อที่ดื้อต่อ CRE 81 รำย , MRSA 8 

รำย , CORO 3 รำย และ VRE 3 รำย จะเห็นได้ว่ำ ตลอด

ระยะเวลำ 3 ปี จะมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยำเพิ่มขึ้นทุกปี        

ทั้งในจ�ำนวนผู้ป่วยและจ�ำนวนเชื้อที่ดื้อยำ

  

 จากตารางที่ 5 ในปีต.ค. 2557-ก.ย. 2558 มีผู้ป่วยติดเช้ือที่ด้ือยา รวมทัง้หมด 214 ราย ติดเช้ือที่ด้ือ
ยาในกลุ่ม MDR มากที่สุด 201 ราย รองลงมาติดเช้ือที่ด้ือยาในกลุ่ม CRE 7 ราย , MRSA 6 ราย และ CORO 
0 ราย  
 ปี ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559 มีผู้ป่วยติดเช้ือที่ด้ือยา รวมทัง้หมด 277 ราย ติดเช้ือที่ด้ือยาในกลุ่ม MDR 
มากที่สุด 243 ราย ติดเช้ือที่ด้ือต่อ CRE 26 ราย , MRSA 7 ราย และ CORO 1 ราย  
 ปี ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560 มีผู้ป่วยติดเช้ือที่ด้ือยา รวมทัง้หมด 353 ราย ติดเช้ือที่ด้ือยาในกลุ่ม MDR 
มากที่สุด 258 ราย ติดเช้ือท่ีด้ือต่อ CRE 81 ราย , MRSA 8 ราย , CORO 3 ราย และ VRE 3 ราย จะเห็นได้
ว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปี จะมผีู้ป่วยที่ติดเช้ือด้ือยาเพ่ิมข้ึนทุกปี ทั้งในจํานวนผู้ป่วยและจํานวนเช้ือที่ด้ือยา 

 
ตารางที่ 6 รายงานผลการเพาะเลี้ยงเช้ือท่ีด้ือยาและไม่ด้ือยา ตุลาคม พ.ศ. 2557 – กนัยายน พ.ศ. 2560 

ปี จํานวนครั้งทีแ่ยก
เช้ือ 

(ครั้ง) 

ไม่ด้ือยา ดื้อยา รวม
ทั้งหมด CRE MDR CORO MRSA MRcoN

S 
VRE

ต.ค. 2557 – 
ก.ย.2558 

1,542 1,271 7 201 0 6 57 0 1,542 

ต.ค. 2558 – 
ก.ย.2559 

1,915 1,552 26 243 1 7 86 0 1,915 

ต.ค. 2559 – 
ก.ย.2560 

2,778 2,222 81 258 3 8 203 3 2,778 

 จากตารางท่ี 6 จะเห็นได้ว่า ปี ต.ค. 2557- ก.ย. 2558 แยกเช้ือทั้งหมด 1,542 ครั้ง พบเช้ือที่ไม่ด้ือยา 
1,271 ครั้ง เป็นเช้ือด้ือยา 271 ครั้ง แยกเป็นกลุ่มดังนี้ MDR 201 ครั้ง , CRE 7 ครั้ง , MRSA 6 ครั้ง และ 
MRcoNS 57 ครั้ง คิดเป็นอัตราติดเช้ือด้ือยา/ติดเช้ือทั้งหมด 17.57 % 

ปี ต.ค. 2558- ก.ย. 2559 แยกเช้ือท้ังหมด 1,915 ครั้ง พบเช้ือที่ไม่ด้ือยา 1,552 ครั้ง เป็นเช้ือด้ือยา 
363 ครั้ง แยกเป็นกลุ่มดังนี้ MDR 243 ครัง้ , CRE 26 ครั้ง , MRSA 7 ครั้ง , CORO 1 ครั้ง และ MRcoNS 86 
ครั้ง  คิดเป็นอัตราติดเช้ือด้ือยา/ติดเช้ือท้ังหมด 18.95 % 

ปี ต.ค. 2559- ก.ย. 2560 แยกเช้ือท้ังหมด 2,778 ครั้ง พบเช้ือที่ไม่ด้ือยา 2,222 ครั้ง เป็นเช้ือด้ือยา 
556 ครั้ง แยกเป็นกลุ่มดังนี้ MDR 258 ครัง้ , CRE 81 ครั้ง , MRSA 8 ครั้ง , CORO 3 ครั้ง , VRE 3 ครั้ง และ 
MRcoNS 203 ครั้ง  คิดเป็นอัตราติดเช้ือด้ือยา/ติดเช้ือทั้งหมด 20.01 %  

 
ตารางที7่ การเฝ้าระวังเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลบึงกาฬ 

ร้อยละการด้ือยาในเช้ือเฝา้ระวัง ปี 2558 ปี2559 ปี 2560 Narst ปี 
2559

ร้อยละการด้ือต่อยากลุ่ม Methicillin S. aureus 
(MRSA) 

4.2 3.8 4.8 14.2 

ร้อยละการด้ือต่อยากลุ่ม Carbapenem 
A. buamannii 54.1 68.9 68.7 67.2 

จำกตำรำงที่ 6 จะเห็นได้ว่ำ ปี ต.ค. 2557- ก.ย. 

2558 แยกเชือ้ทัง้หมด 1,542 ครัง้ พบเชือ้ท่ีไม่ด้ือยำ 1,271 

ครั้ง เป็นเชื้อดื้อยำ 271 ครั้ง แยกเป็นกลุ่มดังนี้ MDR 201 

ครั้ง , CRE 7 ครั้ง , MRSA 6 ครั้ง และ MRcoNS 57 ครั้ง 

คิดเป็นอัตรำติดเชื้อดื้อยำ/ติดเชื้อทั้งหมด 17.57 %

ปี ต.ค. 2558- ก.ย. 2559 แยกเชื้อทั้งหมด 1,915 

ครั้ง พบเชื้อที่ไม่ดื้อยำ 1,552 ครั้ง เป็นเชื้อดื้อยำ 363 ครั้ง 

แยกเป็นกลุ่มดังนี้ MDR 243 ครั้ง , CRE 26 ครั้ง , MRSA 

7 ครั้ง , CORO 1 ครั้ง และ MRcoNS 86 ครั้ง  คิดเป็น

อัตรำติดเชื้อดื้อยำ/ติดเชื้อทั้งหมด 18.95 %

ปี ต.ค. 2559- ก.ย. 2560 แยกเชื้อทั้งหมด 2,778 

ครั้ง พบเชื้อที่ไม่ดื้อยำ 2,222 ครั้ง เป็นเชื้อดื้อยำ 556 ครั้ง 

แยกเป็นกลุ่มดังนี้ MDR 258 ครั้ง , CRE 81 ครั้ง , MRSA 

8 ครั้ง , CORO 3 ครั้ง , VRE 3 ครั้ง และ MRcoNS 203 

ครั้ง  คิดเป็นอัตรำติดเชื้อดื้อยำ/ติดเชื้อทั้งหมด 20.01 % 

  

 
ตารางที7่ การเฝ้าระวังเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลบึงกาฬ 

ร้อยละการด้ือยาในเช้ือเฝา้ระวัง ปี 2558 ปี2559 ปี 2560 Narst ปี 
2559

ร้อยละการด้ือต่อยากลุ่ม Methicillin S. aureus 
(MRSA) 

4.2 3.8 4.8 14.2 

ร้อยละการด้ือต่อยากลุ่ม Carbapenem 
A. buamannii 54.1 68.9 68.7 67.2 
P. aeruginosa 38.7 34.7 25.7 19.4
E. coli 0 0.3 2.4 4
K. pneumoniae 5.3 12.8 31.1 6.3 
ร้อยละการด้ือต่อยากลุ่ม Cephalosporins gen 3
K. pneumoniae 27.3 35.7 50.2 42.3
E. coli 42.1 36.8 37.6 44.4 
ร้อยละการด้ือต่อยากลุ่ม Piperacillin/Tazobactam
P. aeruginosa 13.5 18.2 18.4 10.3
 จากตารางที่7 จะเห็นได้ว่า เช้ือ S. aureus ที่ด้ือต่อยา Methicillin ในปี พ.ศ. 2558-2560 พบว่ามี
การด้ือยา 4.2% ,3.8% , 4.8% เมื่อเปรียบเทียบกับ Narst ปี 2559 จะเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ตํ่า ขณะเดียวกัน
ในกลุ่ม Carbapenem พบว่า เช้ือ A. buamannii มีการด้ือต่อยา 54.1%,  68.9%, 68.7 ตามลําดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับ Narst ปี 2559 จะเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ี ใกล้เคียงกัน 67.2% เช้ือ P. aeruginosa มกีารด้ือต่อ
ยาน้ี 38.7%, 34.7%, 25.7% ตามลําดับ  เมื่อเปรียบเทียบกับ Narst ปี 2559 19.4% จะเห็นได้ว่าสูงกว่า ทั้ง 
3 ปี เช้ือ E.coli พบว่ามีการด้ือต่อยากลุ่มน้ี 0%, 0.3%, 2.4% เมื่อเปรียบเทียบกับ Narst ปี 2559 4% จะ
เห็นได้ว่าตํ่ากว่า ทั้ง 3 ปแีต่กม็ีแนวโน้มสูงขึน้ทุกปีเช่นกัน เช้ือ K. pneumoniae พบว่ามีการด้ือต่อยากลุ่มน้ี 
5.3%, 12.8%, 31.1 เมื่อเปรยีบเทียบกับ Narst ปี 2559 6.3% จะเห็นได้ว่าในปี 2558 ต่ํากว่า Narst 5.3% 
ปี 2559-2560 สูงกว่า Narst 12.8%, 31.1% ตามลําดับ  

จากการศึกษายากลุ่ม Cephalosporins gen3 ในปี 2558-2560   พบว่ามีเช้ือ K. pneunmoniae 
ด้ือต่อยากลุ่มน้ี 27.3%, 35.7%, 50.2%  ตามลําดับ จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มพบเชื้อด้ือยาเพ่ิมขึ้นรวดเร็วและปี 
2560 จะมีเช้ือด้ือยาสูงกว่า Nasrt ปี 2559 42.3%  E. coli ด้ือต่อยากลุ่มน้ี 42.1% , 36.8%, 37.6% 
ตามลําดับ กลับมีแนวโน้มที่ลดลงจากปี 2558 การด้ือต่อยากลุ่ม Piperacillin/Tazobactam ในปี 2558-
2560 พบว่ามีเช้ือ P. aeruginosa ด้ือต่อยากลุ่มน้ี 13.5%, 18.2%, 18.4% เมื่อเทียบกับ Narst 10.3% จะ
สูงกว่าทั้ง 3 ป ี

 
สรุปผลการศึกษา/ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา การเฝ้าระวังการติดเช้ือโรคในโรงพยาบาลและสถานการณ์เช้ือด้ือยาในรอบ 3ปีที่
ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและนอนพักรกัษาตัวในโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้นทุกปี ปี 2558 มีผู้ป่วย 
16,926 ราย ปี 2559 มีผู้ป่วย 17,145 ราย และ ปี 2560 มผีู้ป่วย 18,252 ราย แต่มอัีตราการติดเช้ือ ( ครั้ง/
1,000 วันนอน) ลดลง 2.293 , 1,660 และ0.462 ตามลําดับ ทั้งนี้เน่ืองจากโรงพยาบาลบึงกาฬได้มีระบบเฝ้า
ระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาลที่เข้มแข็งคือมีการอบรมการล้างมือให้บุคคลากรทุกระดับเป็นประจําทุกปี  ใน
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 จากตารางที่ 5 ในปีต.ค. 2557-ก.ย. 2558 มีผู้ป่วยติดเช้ือที่ด้ือยา รวมทัง้หมด 214 ราย ติดเช้ือที่ด้ือ
ยาในกลุ่ม MDR มากท่ีสุด 201 ราย รองลงมาติดเช้ือที่ด้ือยาในกลุ่ม CRE 7 ราย , MRSA 6 ราย และ CORO 
0 ราย  
 ปี ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559 มีผู้ป่วยติดเช้ือที่ด้ือยา รวมทัง้หมด 277 ราย ติดเช้ือท่ีด้ือยาในกลุ่ม MDR 
มากท่ีสุด 243 ราย ติดเช้ือที่ด้ือต่อ CRE 26 ราย , MRSA 7 ราย และ CORO 1 ราย  
 ปี ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560 มีผู้ป่วยติดเช้ือที่ด้ือยา รวมทัง้หมด 353 ราย ติดเช้ือท่ีด้ือยาในกลุ่ม MDR 
มากท่ีสุด 258 ราย ติดเช้ือที่ด้ือต่อ CRE 81 ราย , MRSA 8 ราย , CORO 3 ราย และ VRE 3 ราย จะเห็นได้
ว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปี จะมผีู้ป่วยที่ติดเช้ือด้ือยาเพ่ิมขึ้นทุกปี ทั้งในจํานวนผู้ป่วยและจํานวนเช้ือที่ด้ือยา 

 
ตารางที่ 6 รายงานผลการเพาะเลี้ยงเช้ือที่ด้ือยาและไม่ด้ือยา ตุลาคม พ.ศ. 2557 – กนัยายน พ.ศ. 2560 

ปี จํานวนครั้งทีแ่ยก
เชื้อ 

(ครั้ง) 

ไม่ดื้อยา ดื้อยา รวม
ทั้งหมด CRE MDR CORO MRSA MRcoN

S 
VRE

ต.ค. 2557 – 
ก.ย.2558 

1,542 1,271 7 201 0 6 57 0 1,542 

ต.ค. 2558 – 
ก.ย.2559 

1,915 1,552 26 243 1 7 86 0 1,915 

ต.ค. 2559 – 
ก.ย.2560 

2,778 2,222 81 258 3 8 203 3 2,778 

 จากตารางท่ี 6 จะเห็นได้ว่า ปี ต.ค. 2557- ก.ย. 2558 แยกเช้ือท้ังหมด 1,542 ครั้ง พบเช้ือที่ไม่ด้ือยา 
1,271 ครั้ง เป็นเช้ือด้ือยา 271 ครั้ง แยกเป็นกลุ่มดังนี้ MDR 201 ครั้ง , CRE 7 ครั้ง , MRSA 6 ครั้ง และ 
MRcoNS 57 ครั้ง คิดเป็นอัตราติดเช้ือด้ือยา/ติดเช้ือทั้งหมด 17.57 % 

ปี ต.ค. 2558- ก.ย. 2559 แยกเช้ือทั้งหมด 1,915 ครั้ง พบเช้ือท่ีไม่ด้ือยา 1,552 ครั้ง เป็นเช้ือด้ือยา 
363 ครั้ง แยกเป็นกลุ่มดังนี้ MDR 243 ครัง้ , CRE 26 ครั้ง , MRSA 7 ครั้ง , CORO 1 ครั้ง และ MRcoNS 86 
ครั้ง  คิดเป็นอัตราติดเช้ือด้ือยา/ติดเช้ือทั้งหมด 18.95 % 

ปี ต.ค. 2559- ก.ย. 2560 แยกเช้ือทั้งหมด 2,778 ครั้ง พบเช้ือท่ีไม่ด้ือยา 2,222 ครั้ง เป็นเช้ือด้ือยา 
556 ครั้ง แยกเป็นกลุ่มดังนี้ MDR 258 ครัง้ , CRE 81 ครั้ง , MRSA 8 ครั้ง , CORO 3 ครั้ง , VRE 3 ครั้ง และ 
MRcoNS 203 ครั้ง  คิดเป็นอัตราติดเช้ือด้ือยา/ติดเช้ือทั้งหมด 20.01 %  

 
ตารางที7่ การเฝ้าระวังเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลบึงกาฬ 

ร้อยละการด้ือยาในเช้ือเฝา้ระวัง ปี 2558 ปี2559 ปี 2560 Narst ปี 
2559

ร้อยละการด้ือต่อยากลุ่ม Methicillin S. aureus 
(MRSA) 

4.2 3.8 4.8 14.2 

ร้อยละการด้ือต่อยากลุ่ม Carbapenem 
A. buamannii 54.1 68.9 68.7 67.2 

  

 
ตารางที7่ การเฝ้าระวังเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลบึงกาฬ 

ร้อยละการด้ือยาในเช้ือเฝา้ระวัง ปี 2558 ปี2559 ปี 2560 Narst ปี 
2559

ร้อยละการด้ือต่อยากลุ่ม Methicillin S. aureus 
(MRSA) 

4.2 3.8 4.8 14.2 

ร้อยละการด้ือต่อยากลุ่ม Carbapenem 
A. buamannii 54.1 68.9 68.7 67.2 
P. aeruginosa 38.7 34.7 25.7 19.4
E. coli 0 0.3 2.4 4
K. pneumoniae 5.3 12.8 31.1 6.3 
ร้อยละการด้ือต่อยากลุ่ม Cephalosporins gen 3
K. pneumoniae 27.3 35.7 50.2 42.3
E. coli 42.1 36.8 37.6 44.4 
ร้อยละการด้ือต่อยากลุ่ม Piperacillin/Tazobactam
P. aeruginosa 13.5 18.2 18.4 10.3
 จากตารางที่7 จะเห็นได้ว่า เช้ือ S. aureus ที่ด้ือต่อยา Methicillin ในปี พ.ศ. 2558-2560 พบว่ามี
การด้ือยา 4.2% ,3.8% , 4.8% เมื่อเปรียบเทียบกับ Narst ปี 2559 จะเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ตํ่า ขณะเดียวกัน
ในกลุ่ม Carbapenem พบว่า เช้ือ A. buamannii มีการด้ือต่อยา 54.1%,  68.9%, 68.7 ตามลําดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับ Narst ปี 2559 จะเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ใกล้เคียงกัน 67.2% เช้ือ P. aeruginosa มกีารด้ือต่อ
ยาน้ี 38.7%, 34.7%, 25.7% ตามลําดับ  เมื่อเปรียบเทียบกับ Narst ปี 2559 19.4% จะเห็นได้ว่าสูงกว่า ทั้ง 
3 ปี เช้ือ E.coli พบว่ามีการด้ือต่อยากลุ่มน้ี 0%, 0.3%, 2.4% เมื่อเปรียบเทียบกับ Narst ปี 2559 4% จะ
เห็นได้ว่าตํ่ากว่า ทั้ง 3 ปีแต่กม็ีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปีเช่นกัน เช้ือ K. pneumoniae พบว่ามีการด้ือต่อยากลุ่มน้ี 
5.3%, 12.8%, 31.1 เมื่อเปรยีบเทียบกับ Narst ปี 2559 6.3% จะเห็นได้ว่าในปี 2558 ต่ํากว่า Narst 5.3% 
ปี 2559-2560 สูงกว่า Narst 12.8%, 31.1% ตามลําดับ  

จากการศึกษายากลุ่ม Cephalosporins gen3 ในปี 2558-2560   พบว่ามีเช้ือ K. pneunmoniae 
ด้ือต่อยากลุ่มน้ี 27.3%, 35.7%, 50.2%  ตามลําดับ จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มพบเชื้อด้ือยาเพ่ิมขึ้นรวดเร็วและปี 
2560 จะมีเช้ือด้ือยาสูงกว่า Nasrt ปี 2559 42.3%  E. coli ด้ือต่อยากลุ่มน้ี 42.1% , 36.8%, 37.6% 
ตามลําดับ กลับมีแนวโน้มที่ลดลงจากปี 2558 การด้ือต่อยากลุ่ม Piperacillin/Tazobactam ในปี 2558-
2560 พบว่ามีเช้ือ P. aeruginosa ด้ือต่อยากลุ่มน้ี 13.5%, 18.2%, 18.4% เมื่อเทียบกับ Narst 10.3% จะ
สูงกว่าทั้ง 3 ป ี

 
สรุปผลการศึกษา/ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา การเฝ้าระวังการติดเช้ือโรคในโรงพยาบาลและสถานการณ์เช้ือด้ือยาในรอบ 3ปีที่
ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและนอนพักรกัษาตัวในโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้นทุกปี ปี 2558 มีผู้ป่วย 
16,926 ราย ปี 2559 มีผู้ป่วย 17,145 ราย และ ปี 2560 มผีู้ป่วย 18,252 ราย แต่มอัีตราการติดเช้ือ ( ครั้ง/
1,000 วันนอน) ลดลง 2.293 , 1,660 และ0.462 ตามลําดับ ทั้งนี้เน่ืองจากโรงพยาบาลบึงกาฬได้มีระบบเฝ้า
ระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาลที่เข้มแข็งคือมีการอบรมการล้างมือให้บุคคลากรทุกระดับเป็นประจําทุกปี  ใน

จำกตำรำงที ่7 จะเหน็ได้ว่ำ เชือ้ S. aureus ทีด่ือ้ต่อ

ยำ Methicillin ในปี พ.ศ. 2558-2560 พบว่ำมีกำรดื้อยำ 

4.2% ,3.8% , 4.8% เมื่อเปรียบเทียบกับ Narst ปี 2559 

จะเห็นว่ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ำ ขณะเดียวกันในกลุ่ม Carbap-

enem พบว่ำ เช้ือ A. buamannii มกีำรดือ้ต่อยำ 54.1%,  

68.9%, 68.7 ตำมล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ Narst          

ปี 2559 จะเห็นว่ำอยู่ในเกณฑ์ที่ ใกล้เคียงกัน 67.2%      

เชื้อ P. aeruginosa มีกำรดื้อต่อยำนี้ 38.7%, 34.7%, 

25.7% ตำมล�ำดับ  เมื่อเปรียบเทียบกับ Narst ปี 2559 

19.4% จะเห็นได้ว่ำสูงกว่ำ ทั้ง 3 ปี เชื้อ E.coli พบว่ำ       

มีกำรดื้อต่อยำกลุ่มนี้ 0%, 0.3%, 2.4% เมื่อเปรียบเทียบ

กับ Narst ปี 2559 4% จะเห็นได้ว่ำต�่ำกว่ำ ทั้ง 3 ปีแต่ก็ 

มีแนวโนม้สงูขึน้ทุกปีเช่นกัน เชื้อ K. pneumoniae พบว่ำ 

มกีำรดือ้ต่อยำกลุ่มนี ้5.3%, 12.8%, 31.1 เมือ่เปรยีบเทยีบ

กับ Narst ปี 2559 6.3% จะเห็นได้ว่ำในปี 2558 ต�่ำกว่ำ 

Narst 5.3% ปี 2559-2560 สงูกว่ำ Narst 12.8%, 31.1% 

ตำมล�ำดับ 

จำกกำรศึกษำยำกลุ่ม Cephalosporins gen3 ใน

ปี 2558-2560   พบว่ำมีเชื้อ K. pneunmoniae ดื้อต่อ

ยำกลุ่มนี้ 27.3%, 35.7%, 50.2%  ตำมล�ำดับ จะเห็นได้

ว่ำมีแนวโน้มพบเชื้อดื้อยำเพิ่มขึ้นรวดเร็วและปี 2560 จะ

มีเชื้อดื้อยำสูงกว่ำ Nasrt ปี 2559 42.3%  E. coli ดื้อต่อ

ยำกลุ่มนี้ 42.1% , 36.8%, 37.6% ตำมล�ำดับ กลับมีแนว

โน้มที่ลดลงจำกปี 2558 กำรดื้อต่อยำกลุ่ม Piperacillin/

Tazobactam ในปี 2558-2560 พบว่ำมเีชือ้ P. aeruginosa 

ดื้อต่อยำกลุ่มนี้ 13.5%, 18.2%, 18.4% เมื่อเทียบกับ 

Narst 10.3% จะสูงกว่ำทั้ง 3 ปี

สรุปผลการศึกษา/ข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรศึกษำ กำรเฝ้ำระวังกำรติดเชื้อโรคใน   

โรงพยำบำลและสถำนกำรณ์เช้ือดือ้ยำในรอบ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

จะเห็นได้ว่ำมีผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำและนอนพักรักษำตัว

ในโรงพยำบำลเพิ่มขึ้นทุกปี ปี 2558 มีผู้ป่วย 16,926 รำย 

ปี 2559 มีผู้ป่วย 17,145 รำย และ ปี 2560 มีผู้ป่วย 

18,252 รำย แต่มีอัตรำกำรติดเชื้อ ( ครั้ง/1,000 วันนอน) 

ลดลง 2.293 , 1,660 และ 0.462 ตำมล�ำดบั ทัง้นีเ้นือ่งจำก

โรงพยำบำลบึงกำฬได้มีระบบเฝ้ำระวังกำรติดเช้ือใน       

โรงพยำบำลท่ีเข้มแข็งคือมกีำรอบรมกำรล้ำงมอืให้บุคลำกร
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ทุกระดับเป็นประจ�ำทุกปี  ในขณะเดียวกันสถำนกำรณ์   

เช้ือดื้อยำกลับมีแนวโน้มเพิ่มและรุนแรงขึ้น ปี2558 แยก

เชื้อได้ 1,542 ครั้ง เป็นเชื้อไม่ดื้อยำ 1,271 ครั้ง และเป็น

เชื้อดื้อ 271 ครั้ง (CRE 7 ครั้ง , MDR 201 ครั้ง , MRSA 

6 ครั้ง และ MRcoNS 57 ครั้ง) ปี 2559 แยกเชื้อได้ 1,915 

ครั้ง เป็นเชื้อไม่ดื้อยำ 1,552 ครั้ง เป็นเชื้อดื้อยำ 363 ครั้ง 

( CRE 26 ครั้ง, MDR 243 ครั้ง, CORO 1 ครั้ง, MRSA 7 

ครั้ง และ MRcoNS 86 ครั้ง) และปี 2560 แยกเชื้อได้ 

2,778 คร้ัง เป็นเชือ้ไม่ด้ือยำ 2,222 ครัง้ เป็นเชือ้ด้ือยำ 556 

ครั้ง (CRE 81 ครั้ง, MDR 258 ครั้ง, CORO 3 ครั้ง, MRSA 

8 ครั้ง,MRcoNS 203 ครั้งและ VRE 3 ครั้ง) 

จะเหน็ได้ว่ำอตัรำกำรติดเชือ้ในโรงพยำบำลจะลดลง 

แต่ปัญหำเชื้อดื้อยำเพิ่มขึ้นและรุนแรงขึ้น เช่นในปี 2558 

แยกเชือ้1,542 ครัง้พบเชือ้ด้ือยำ 271 ครัง้ แต่ไม่พบ CORO 

และ VRE ปี 2559 แยกเชื้อ 1,915 ครั้ง พบเชื้อดื้อยำได้ 

363 ครั้ง (เพิ่ม จำกปี 2558   92 ครั้ง)พบ CORO เพิ่มขึ้น 

1 ครั้ง CRE เพิ่มขึ้น 19 ครั้ง MDR เพิ่มขึ้น 42 ครั้ง MRSA 

เพิ่ม 1 ครั้ง MRcoNS เพิ่มขึ้น 29 ครั้ง ปี 2560 แยกเชื้อ 

2,778 พบเชือ้ดือ้ยำ 556 ครัง้ (เพิม่จำกปี 2559  193 ครัง้) 

VRE 3 ครั้ง CORO  2 ครั้ง  CRE 55 ครั้ง MDR 15 ครั้ง 

MRSA 1 ครั้ง MRcoNS 115 ครั้ง   

จำกกำรเฝ้ำระวงัเชือ้ด้ือยำต้ำนจลุชพีในโรงพยำบำล

บึงกำฬ เชื้อ S. aureus ท่ีดื้อต่อ Methicillin ยังอยู่ใน

เกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับ Narst4 ทั้งนี้กลุ่มกำรพยำบำล

มีกำรจัดประชุมและรณรงค์กำรล้ำงมือ ที่ครบถ้วน           

(5 moments) กำรดื้อยำกลุ่ม Carbapenem เชื้อ A.      

buamannii มีกำรอัตรำกำรติดเชื้อใกล้เคียงกันกับ Narst 

เชือ้ P. aeruginosa มอีตัรำกำรด้ือต่อยำกลุม่นีใ้นปี 2558-

2560 ดงันี ้38.7%, 34.7%, 25.7% Narst 19.4% จะเหน็

ได้ว่ำ P. aeruginosa ที่พบในโรงพยำบำลบึงกำฬมีควำม

ไวต่อกำรดื้อยำกลุ่ม Carbapenem เมื่อเทียบกับ Narst 

เชื้อ E.coli ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ำเมือเปรียบเทียบกับ Narst 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ E.coli ที่พบในโรงพยำบำลบึงกำฬ ยังมี

ควำมไวต่อยำกลุม่น้ีอยู ่เชือ้ K. pneumoniae มีอตัรำกำร

ดือ้ยำกลุม่นีใ้นปี 2558-2560 ดงันี ้5.3%, 12.8%, 31.3% 

เมื่อเปรียบเทียบกับ Narst 6.3% จะเห็นว่ำ ในปี 2558 

อตัรำกำรตดิเชือ้ยงัอยูใ่นเกณฑ์ แต่ในปี 2559,2560  อตัรำ

กำรติดเชื้อเป็นแบบก้ำวกระโดดสูงกว่ำ Narst 5 เท่ำ 

เนื่องจำกเกิดกำรระบำดของ K. pneumoniae ในปี 

2558-2559 งำนควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยำบำล(IC) จึง

ได้ด�ำเนินกำรท�ำควำมสะอำดตึกผู้ป่วยในเตียงผู้ป่วยและ

วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีใช้กับผู้ป่วย รวมถึงเทคนิคกำรเก็บ

ตัวอย่ำงที่ถูกต้อง อย่ำงเข้มข้น 

อัตรำกำรดื้อยำกลุ่ม Cephalosporin gen3 เชื้อ   

K. pneumoniae มีแนวโน้มกำรดื้อยำในกลุ่มนี้เพ่ิมข้ึน

เนื่องจำกมีกำรระบำดของ K. pneumoniae ในปี 2560 

ส่วนเชื้อ E. coli มีแนวโน้มลดลงในปี 2559 และ2560 

เนือ่งจำกเชือ้ยงัมคีวำมไวต่อยำกลุม่นีอ้ยู ่ขณะทีอ่ตัรำกำรดือ้ยำ

กลุม่ Piperacillin/Tazobactam ของเชือ้ P. aeruginosa 

ในปี 2558-2560 ดังนี้ 13.5%, 18.2%, 18.4% ยังคงสูง

กว่ำ Narst 10.3%  

สรุปเชื้อดื้อยำที่เฝ้ำระวังในโรงพยำบำลบึงกำฬที่

ส�ำคัญได้แก่ เชื้อ Acinetobacter buamannii ,  E. coli, 

K. pneumoniae, P. aeruginosa ที่ดื้อต่อยำกลุ่ม       

Carbapenem ซึ่งเป็นสำเหตุส�ำคัญของกำรติดเชื้อใน           

โรงพยำบำล ซึ่งกำรติดเชื้อชนิดนี้มีอัตรำกำรเสียชีวิตสูง

เนื่องจำกยำ Colistin เป็นยำที่มีผลข้ำงเคียงสูงและยำตัว

อื่นยังไม่มีหลักฐำนสนับสนุนเพียงพอ3 จำกกำรศึกษำกำร

ติดเช้ือ Methicillin-resistant S. aureus (MRSA) ถึง

แม้ว่ำกำรติดเชื้ออยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ำแต่ก็ยังเป็นปัญหำส�ำคัญ

ของกำรตดิเชือ้ในโรงพยำบำล นอกจำกนี ้เชือ้ E. coli และ 

K. pneumoniae ที่มีเอนไซม์ ESBL ท�ำให้ดื้อต่อยำกลุ่ม 

Cephalosporin gen3 เกอืบทัง้หมดเป็นปัญหำส�ำคญัของ

กำรติดเช้ือในชุมชนจำกกำรวิเครำะห์ของสหสำขำวิชำชีพ 

(แพทย์, เภสชั, เทคนคิกำรแพทย์, พยำบำล) เชือ้ P. aeru-

ginosa ดื้อต่อยำกลุ่ม  Piperacillin/Tazobactam 

เน่ืองจำกว่ำในรอบหลำยปีที่ผ่ำนมีกำรใช้ยำกลุ่มนี้เพิ่ม   

มำกขึ้น
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
1. มกีำรรณรงค์ให้เกดิรบัรูปั้ญหำของเชือ้ดือ้ยำและ

กำรติดเชื้อในโรงพยำบำลบึงกำฬ

2. มรีะบบเฝ้ำระวงัเชือ้ดือ้ยำ(คณะกรรมกำรพฒันำ

เฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำ) เพื่อลดกำรใช้ยำปฏิชีวนะ

3. มีกำรรณรงค์ให้ผู้ให้บริกำรด้ำนสุขภำพมีกำร    

ล้ำงมือที่ครบถ้วนและครบทุกครั้ง( 5 moments )

4. ลดกำรแพร่กระจำยยำปฏชิวีนะลงสูค่น สตัว์ และ

สิ่งแวดล้อม

5. ใช้เทคนิคกำรตรวจวิเครำะห์แบบใหม่เพื่อให้ลด

กำรใช้ยำปฏิชีวนะในคนที่ใช้ในประเทศที่พัฒนำแล้ว      

เช่น C-reactive protein (CRP)

จำกกำรศกึษำครัง้นีจ้ะเหน็ได้ว่ำปัญหำกำรติดเช้ือใน

โรงพยำบำลและเชื้อด้ือยำจุลชีพในโรงพยำบำลบึงกำฬ      

มีสถำนกำรณ์รุนแรง เชื้อดื้อยำที่ส�ำคัญได้แก่ ESBL         

Enterobacteriaceae, Acinetobacter buamannii, 

MRSA, CRE,VRE, MDR-TB เมือ่เปรยีบกบั Narst ทีศ่กึษำ

ไว้ ในช่วงเวลำไม่ถงึ 10 ปี  Nasrt พบเชือ้  Acinetobacter 

spp. ที่ดื้อต่อยำ Imipenem สูงขึ้นเป็น สองเท่ำ จำกร้อย

ละ 38.5 ในปี 2549 เป็นร้อยละ67.2 ในปี 2559 ดังนั้น

กำรเฝ้ำระวงัปัญหำกำรติดเชือ้ในโรงพยำบำลและเชือ้ด้ือยำ    

จะต้องอำศยัควำมร่วมมอืจำกทกุภำคส่วน ระบบเฝ้ำระวงั

และระบบข้อมูลที่ครอบคลุมเชื่อมโยง และกำรใช้ควำมรู้

ทำงระบำดวิทยำเป็นประเด็นเร่งด่วน 3 ข้อ ดังนี้2 

1. แผนปฏิบัติกำรระบบกำรควบคุมก�ำกับดูแลกำร

ใช้ยำต้ำนจุลชีพระดับชำติ

2. ระบบเฝ้ำระวังเพื่อให้เกิดกำรประสำนข้อมูลเชื้อ

ดื้อยำต้ำนจุลชีพท่ีครอบคลุมในคน สัตว์ พืชและสิ่ง

แวดล้อม

3. พัฒนำระบบเฝ้ำระวังและโต้ตอบระดับประเทศ 

ซึ่งทั้งหมดควรจะต้องได้รับกำรตอบสนองโดยแผนปฏิบัติ

กำรและยุทธศำสตร์กำรจัดกำรเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
กำรศึกษำเรื่อง กำรเฝ้ำระวังกำรติดเชื้อโรคในโรง

พยำบำลและสถำนกำรณ์เชือ้ดือ้ยำใน โรงพยำบำลบงึกำฬ  

อ�ำเภอบงึกำฬ จงัหวดับงึกำฬ ผูศ้กึษำขอขอบคณุเจ้ำหน้ำที่ 

กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ (งำนจุลชีววิทยำ) กลุ่มกำร

พยำบำล แพทย์ ทีใ่ห้ควำมร่วมมอืในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู

ตลอดจนท�ำให้กำรศึกษำครั้งนี้ส�ำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี           

ผู้ศึกษำขอขอบคุณ คณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล ท่ี 

ส่งเสริมสนับสนุน ในกำรศึกษำครั้งนี้ ณ โอกำสนี้
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Original article

เปรียบเทียบการใช้ gauze, sponge และ swab ในการท�าแผลแบบระบบสุญญากาศ 

ผู้ป่วยแผลเรื้อรัง Wound Center โรงพยาบาลนครพนม

อรรจจิมำ ศรีชนม์, ยุพิน เชื้อพันธุ์, ชัญญำนุช อินทร์ติยะ

หอผู้ป่วยศัลยกรรมเอื้ออำรีย์ (Wound Center) กลุ่มกำรพยำบำล โรงพยำบำลนครพนม

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษำอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบริบทของโรงพยำบำล ซึ่งมี 3 ชนิด คือ gauze, sponge และ swab 

ใช้ในกำร apply negative pressure wound therapy เพื่อเปรียบเทียบกำรงอกขยำยของเนื้อแผล, ระยะเวลำกำร

หำยของแผล, ระดับควำมปวดขณะท�ำแผล และค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ โดยใช้ gauze, sponge และ swab ในกำร     

ท�ำแผลแบบระบบสุญญำกำศ ในผู้ป่วยแผลเรื้อรัง Wound Center โรงพยำบำลนครพนม

วัสดุและวิธีการศึกษา : เป็นกำรศึกษำ therapeutic research รูปแบบ randomized ที่ Wound Center โรง

พยำบำลนครพนม ในผู้ป่วยกลุ่ม chronic wound ที่ได้รับกำร management wound ด้วย negative pressure 

wound therapy ระหว่ำงเดือน กันยำยน 2560 ถึง มีนำคม 2561 จ�ำนวน 63 รำย ศึกษำในผู้ป่วยกลุ่ม chronic 

wound เปรียบเทยีบกำรใช้ gauze (จ�ำนวน 21 รำย), sponge (จ�ำนวน 21 รำย) และ swab (จ�ำนวน 21 รำย) วเิครำะห์

ลักษณะทั่วไปด้วย one-way ANOVA และ exact probability test วิเครำะห์กำรงอกขยำยของเนื้อแผล, ระยะเวลำ

กำรหำยของแผล, ระดับควำมปวดขณะท�ำแผล และค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำด้วย multivariable regression เพื่อปรับ

ควำมแตกต่ำงด้ำน ชนิดของแผล และ โรคประจ�ำตัว

ผลการศกึษา : ภำยหลงัปรบั type of wound ทีแ่ตกต่ำงกนั และโรคประจ�ำตวัทีม่แีนวโน้มต่ำงกนั กำรใช้ gauze 

apply negative pressure wound therapy ท�ำให้ผูป่้วยมคีวำมปวดขณะท�ำแผล และค่ำใช้จ่ำยในกำรรกัษำน้อยทีส่ดุ 

(p<0.001) ระยะเวลำกำรหำยของแผลเฉลี่ย 13 วัน

ข้อสรุป : กำรใช้ gauze ท�ำแผลแบบระบบสุญญำกำศ ท�ำให้ผู้ป่วยมีควำมเจ็บปวดขณะท�ำแผล และค่ำใช้จ่ำย   

ในกำรรักษำน้อยที่สุด ในขณะที่ กำรใช้ sponge ใช้ระยะเวลำกำรหำยของแผลน้อยที่สุด แต่มีควำมปวดขณะท�ำแผล

มำกที่สุด กำรเลือกใช้อุปกรณ์ท�ำแผล จึงควรขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงพยำบำล ควรรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้

ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ค�ำส�ำคัญ : Negative Pressure Wound Therapy, Gauze, Sponge, Swab, Wound, Granulation, Pain, 

Dressing
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Comparison between gauze, sponge and swab using 

for negative pressure wound therapy in patients with chronic wound 

at wound center, Nakhonphanom hospital.

Srichon A., RN, ET*, Chuapan Y., RN, ET**, Intiya C., RN.***  

*Surgical nursing department, Nakhonphanom Hospital.

Abstract

Objectives : To study materials in Nakhonphanom hospital, including gauze, sponge and swab 

which were applied for negative pressure wound therapy, in term of granulation growth, time to 

granulation, pain during dressing change and cost in chronic wound patients at wound center,        

Nakhonphanom hospital.

Materials and methods : This study was therapeutic research, randomized at wound center, 

Nakhonphanom hospital in 63 patients with chronic wound which were managed by negative           

pressure wound therapy between September 2017 to March 2018. The participants were divided 

into 3 groups, including gauze, sponge and swab using, 21 patients in each group. General data were        

analyzed by one-way ANOVA and exact probability test. Granulation growth, time to granulation, pain 

during dressing change and cost were analyzed by multivariable regression for type of wound and 

medical disease adjustment. 

Results : After adjustment of variation of wound type and medical disease, wound dressing by 

gauze applied negative pressure wound therapy was the most effective method to reduced pain 

and cost. (p<0.001) The average time of wound healing was 13 days. 

Conclusion : Gauze applied negative pressure wound therapy was the most effective method 

to reduced pain and cost. Sponge applied method had the shortest time of granulation but pain the 

most. Materials selection should depend on hospital available. More data should be collected for 

more information. 

Keyword : Negative pressure wound therapy, Gauze, sponge, swab, wound, granulation, pain, 

dressing 
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ความส�าคัญ
บำดแผลเร้ือรัง (Chronic Wound) หมำยถึง 

บำดแผลทีไ่ม่สำมำรถหำยได้เองตำมระยะของกระบวนกำร

หำยของแผลตำมปกต ิ(Whitney,2005) เป็นแผลทีห่ำยช้ำ 

ไม่หำย หรือเกิดใหม่ซ�้ำๆ (Wysocki,1999) กำรหำยของ

บำดแผลทีช้่ำลง อำจเกดิจำกภำวะแทรกซ้อน เช่น กำรตดิเชือ้ 

ส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของผู้ป่วย เพ่ิมระยะเวลำ   

กำรอยู่โรงพยำบำล (Betes-Jensen,1999) เพิ่มค่ำใช้จ่ำย 

สภำพจิตใจ ของผู ้ป ่วยจะได ้รับผลกระทบไปด ้วย       

(Wientses, 2002)

บริบท Wound Center โรงพยำบำลนครพนม ให้

บริกำรผู้ป่วยเพศชำย และหญิง ท่ีมีแผลเร้ือรัง แผลท่ีมี

ควำมยุ่งยำกเป็นพิเศษ คือ แผลหนังเน่ำขนำดใหญ่, แผล

ที่มีกำรรั่วซึมของ Discharge จำกแผลหนังเน่ำ, ภำวะปิด

แผลหน้ำท้องไม่ได้, แผลกดทับ ระดับ 3, 4 ในปี 2560 มี

ผู้มำให้บริกำร Wound Center โรงพยำบำลนครพนม 

ระหว่ำงเร่ิมเปิดใช้บริกำร ต้ังแต่เดือน มีนำคม ถึง 

กรกฎำคม 2560 จ�ำนวน 835 รำย โดยแบ่งเป็นผูป่้วย OPD 

จ�ำนวน 585 รำย ผู้ป่วย IPD จ�ำนวน 250 รำย พบว่ำ         

ค่ำใช้จ่ำยบำงรำย 125,000 บำท ระยะเวลำในกำรนอน  

โรงพยำบำลมำกกว่ำ 90 วัน บำงรำยต้องตัดอวัยวะระดับ

นิ้วเท้ำจนถึงระดับเหนือเข่ำ (เวชระเบียน โรงพยำบำล

นครพนม, 2560) ซึง่นอกจำกจะเสยีโอกำสในกำรประกอบ

อำชีพ และยังมีค่ำใช้จ่ำยของญำติที่ใช้ในกำรเฝ้ำไข้ หรือ

กำรมำเยี่ยม

Negative Pressure wound Therapy (NPWT) 

หรือ Vacuum Assisted Closure (VAC System) จัด

เป็นนวัตกรรมใหม่ชิ้นหนึ่งในศัลยกรรมตกแต่ง ที่ได้รับผล

เป็นที่น่ำพึงพอใจ และเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก Argenta 

ได้น�ำอุปกรณ์ท�ำแผล ภำยใต้ระบบสุญญำกำศ ชนิดนี้ โดย

ได้รับอนุญำตจำก FDA ใน ค.ศ. 1995 เป็นระบบที่น�ำมำ

ใช้ร่วมกบักำรดแูลแผล ทีไ่ม่สำมำรถเยบ็ ปิดแผล Primary 

Closure ได้ มีทั้งชนิดที่เป็นเครื่องติดกับเตียง และเครื่อง

ท่ีสำมำรถพกพำได้ อย่ำงไรกต็ำมกำรน�ำนวตักรรมใหม่ มำ

ใช้ในกำรเตรียมควำมพร้อมของแผล ให้หำยอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่ำงกัน จึง

ต้องเลือกใช้ให้เหมำะสมกับแผล และสภำพของผู้ป่วย

แต่ละคน

จำกกำรทบทวนวรรณกรรม Negative Pressure 

wound Therapy มีประโยชน์ในกำรลดอำกำรบวมของ

แผล และเนื้อเยื่อใกล้เคียง เพิ่มปริมำณเลือดมำสู่แผล 

กระตุ้นกำรงอกใหม่ของเซลล์ ลดจ�ำนวนแบคทีเรียในแผล 

กำรท�ำแผลด้วย Negative Pressure wound Therapy 

แต่ละครั้งจะอยู่ได้นำน 3-5 วัน ซึ่งจะช่วยลดจ�ำนวนครั้ง

ของกำรท�ำแผล อกีทัง้ยงัลดควำมปวดจำกกำรกำรท�ำแผล 

เพิ่มควำมสุขสบำย สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้ป่วย

เนือ่งจำกโรงพยำบำลนครพนมยงัไม่สำมำรถเบกิค่ำ

ใช้จ่ำยในกำรใช้อุปกรณ์ Negative Pressure wound 

Therapy แบบต่ำงประเทศได้ และไม่สำมำรถเบิกค่ำ       

ใช้จ่ำย กำรใช้ Open Cell Foam Dressing  หรือเรียกว่ำ 

Argen-Morykwas Method  นั้นมี Foam Dressing ให้

เลือกใช้หลำกหลำยรูปแบบ แต่ผู้ป่วยไม่สำมำรถเบิกค่ำ

อุปกรณ์ในส่วนนี้ได ้เช ่นกัน Wound Center และ

ศัลยแพทย์ จึงมีควำมต้องกำรศึกษำอุปกรณ์ ท่ีมีอยู่ใน

บริบทของโรงพยำบำล คือ Gauze, Sponge และ Swab 

ใช้ในกำร Apply Negative Pressure wound Therapy 

โดยยังคงหลักกำรวิธีท�ำแผลด้วยระบบสุญญำกำศ ที่เป็น

หลักกำรตำมมำตรฐำนสำกล กำรศึกษำครั้ งนี้ มี 

วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบกำรงอกขยำยของเนื้อแผล, 

ระยะเวลำกำรหำยของแผล, ระดับควำมปวดขณะท�ำแผล 

และค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ โดยใช้ Gauze, Sponge และ 

Swab ในกำรท�ำแผลแบบระบบสุญญำกำศ ในผู้ป่วย แผล

เรื้อรัง Wound Center โรงพยำบำลนครพนม เพื่อให้ผู้

ป่วยได้รับบริกำร อย่ำงประสิทธิภำพ ระยะเวลำกำรหำย

ของแผลเรว็ขึน้ โดยใช้วสัดอุุปกรณ์ ทีม่อียูใ่นบรบิทของโรง

พยำบำลนครพนมอย่ำงคุ้มค่ำคุ้มทุน และผู้ป่วยไม่เสียค่ำ

ใช้จ่ำยเพิ่ม รวมท้ังลดระยะเวลำกำรนอนโรงพยำบำล ส่ง

ผลให้ผู้ป่วยมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น



ว ารส าร โ รงพยาบ าลนครพนม
NAKHONPANOM HOSPITAL JOURNAL 59

วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบกำรงอกขยำยของเนื้อแผล, ระยะ

เวลำกำรหำยของแผล, ระดับควำมปวดขณะท�ำแผล และ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ โดยใช้ Gauze, Sponge และ Swab 

ในกำรท�ำแผลแบบระบบสุญญำกำศ ในผู้ป่วยแผลเร้ือรัง 

Wound Centerโรงพยำบำลนครพนม

วัสดุและวิธีการศึกษา
เป็นกำรศกึษำแบบ therapeutic research รปูแบบ 

randomized ที่ Wound  Center โรงพยำบำลนครพนม 

ในผู้ป่วยกลุ่ม chronic wound ทีไ่ด้รบักำร management 

wound ด้วย negative pressure wound therapy 

ระหว่ำงเดือน กันยำยน 2560 ถึง มีนำคม 2561 จ�ำนวน 

63 รำย 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้น :   Gauze, Sponge และ Swab Apply 

Negative Pressure  wound Therapy

ตวัแปรตาม :  กำรงอกขยำยของพืน้แผล,ระยะเวลำ

กำรหำยของแผล, ระดับควำมปวดขณะท�ำแผล และค่ำ   

ใช้จ่ำยในกำรรักษำต่อคน

ตัวแปรรบกวน : โรคประจ�ำตัวของผู้ป่วย , ผลกำร

ตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร,อำยุของผู้ป่วย ขนำดของแผล 

และต�ำแหน่งของแผล

ศึกษำในผู้ป่วยกลุ่ม Chronic Wound โดยเปรียบ

เทียบกำรใช้ Gauze, Sponge และ Swab ในกำรท�ำแผล

แบบระบบสุญญำกำศ (Negative Pressure wound 

Therapy) มำรักษำในโรงพยำบำลนครพนม ที่ได้รับกำร

ปรึกษำมำยัง Wound Center และได้รบักำรดูแลแผลด้วย

วธิ ีNegative Pressure Wound Therapy ระหว่ำงเดอืน 

ตุลำคม 2560 ถึง เมษำยน 2561 จ�ำนวน 63 รำย  โดย

เปรียบเทียบกำรใช้ Gauzeจ�ำนวน 21 รำย, Sponge 

จ�ำนวน 21 รำยและ Swab จ�ำนวน 21 รำย

กำรวิเครำะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วย 

ติดตำมเพื่อบันทึกควำมก้ำวหน้ำของแผล (Wound        

Assessment ) กำรงอกขยำยของพืน้แผล ระดบัควำมปวด

ขณะท�ำแผล และค่ำใช้จ่ำยในกำรรกัษำต่อคน เปรยีบเทยีบ

กำรใช้ Gauze, sponge และ swab ในกำรท�ำแผลแบบ

ระบบสุญญำกำศ วิเครำะห์ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย ด้วย 

One-way ANOVA และ exact probability test 

วิเครำะห์กำรงอกขยำยของเน้ือแผล, ระยะเวลำกำรหำย

ของแผล, ระดับควำมปวดขณะท�ำแผล และค่ำใช้จ่ำยใน

กำรรกัษำด้วย multivariable regression เพือ่ปรับควำม

แตกต่ำงด้ำน ชนิดของแผล และ โรคประจ�ำตัว กำรวิจัยนี้

ได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรศึกษำ

วิจัยในมนุษย์โรงพยำบำลนครพนมแล้ว 
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Study Flow 
 

ผู้ป่วย Chronic Wound รพ. นครพนม 
( Therapeutic Research ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป่้วย Chronic Wound  
รพ. นครพนม 

สง่ Consult Wound Center      
ตกึเอื�ออารยี ์รพ.นครพนม 

Management Wound 
By Negative Pressure Wound 

Therapy  
(NPWT) 

กลุม่  
NPWT Apply 

Gauze 

กลุม่  
NPWT Apply 

Sponge 

กลุม่  
NPWT Apply 

Swab 

Outcome 

Effective: Wound Bed, 100% Well 
granulation Pre- STSG 

Time: End (2- 5 week) 

Pain: Re-Dressing 

Cost: Per Case 

- Redressing ทกุ 
3-5 day / For 
Leakage  

- Control vacuum 

65-125 mmHg 

- ปิด Pressure 
15-20 นาท ีกอ่น 
Re-dressing 

- Record Content 
ทกุ 8 hr. 

Modern dressing 

Randomize dressing 

ขอ้หา้มในการทํา 
Vacuum Dressing 

1.แผล Fistula  
   Exposed Bowel 
2.แผลที�มเีนื�อตาย 
3. แผล Exposed 
arteries หรอื vein 
4.แผลที�เกดิจากมะเร็ง 

ถา้แผลมากกวา่ 1 แผล      
เลอืกแผลที�ใหญท่ี�สดุ 

ขอ้บง่ชี� 
1. Diabetic ulcer 
2. NF 
3. Pressure ulcer 
stage 3-4 ขึ�นไป 
4. Acute and 
traumatic wound ที�มี
การเปิดถงึอวยัวะสําคญั 
5. Dehisced incision 
6. Abdominal 
compartment 
syndrome 
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ผลการศึกษา
พบว่ำผูป่้วยทีเ่ข้ำเกณฑ์และได้รบักำรท�ำแผลด้วยวธิี 

negative pressure wound therapy จ�ำนวน 63 คน 

โดยเปรียบเทียบกำรใช้ Gauze จ�ำนวน 21 รำย, Sponge 

จ�ำนวน 21 รำยและ Swab จ�ำนวน 21 รำย

พบว่ำลกัษณะท่ัวไปของผูป่้วยท่ีศึกษำ เป็นผู้ป่วยเพศ

ชำยมำกกว่ำเพศหญิง (P-Value=0.440) ส่วนใหญ่มีช่วง

อำย ุ15- 59 ปี ท้ัง 3 กลุม่ไม่แตกต่ำงกนั (P-Value=0.288) 

โรคประจ�ำตวัส่วนใหญ่ พบว่ำเป็นโรคเบำหวำน ทัง้ 3 กลุม่

ไม่แตกต่ำงกัน (P-Value=0.134) ชนิดของแผลกลุ่มที่ใช้ 

Gauze applied negative pressure wound therapy 

ส่วนใหญ่เป็นแผล Leg ulcer, Diabetic ulcer (38.1%), 

Pressure ulcer (33.3%), Dehiscence Incision 

(23.8%), Necrotizing fasciitis (4.8%) ตำมล�ำดับ กลุ่ม

ทีใ่ช้ Sponge apply negative pressure wound therapy 

ส่วนใหญ่เป็นแผล Leg ulcer, Diabetic ulcer (33.3%), 

Pressure ulcer (28.6%), Dehiscence Incision (23.8%), 

Acute & Traumatic wound (9.5%), Necrotizing 

fasciitis (4.8%) ตำมล�ำดับ กลุ่มที่ใช้ Swab applied 

negative pressure wound therapy ส่วนใหญ่เป็นแผล 

Dehiscence Incision (80.9%), Pressure ulcer 

(14.3%), Necrotizing fasciitis (4.8%) ตำมล�ำดับ ชนิด

ของแผลทัง้ 3 กลุม่แตกต่ำงกนั (P-Value<0.001) ต�ำแหน่ง

ของแผล ทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่ำงกัน (P-Value=0.232)
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ตารางที่ 1   ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย   โรคประจําตัว  และตําแหน่งของแผล 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

กลุ่มใช้NPWT  
Apply Gauze 

กลุ่มใช้NPWT  
Apply Sponge 

กลุ่มใช้NPWT  
Apply Swab 

 
P-value 
  

จํานวน
 

ร้อยละ 
 

จํานวน 
 

ร้อยละ 
 

จํานวน 
 

ร้อยละ 
1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 
2.อายุ 
   0 – 14 ปี 
   15 – 59 ปี 
   60 ปี ขึ้นไป 
3. underlying disease 
   No underlying   
   DM 
   HT     
   CKD  
 

 
14 
 7 
 
 0 
14 
 7 
 
17 
17 
 5 
 2 
 

 
66.7 
33.3 
 
 0.0 
66.7 
33.3 
 
80.9 
80.9 
23.8 
 9.5 

 
15 
 6 
 
 2 
12 
 7 
 
13 
12 
 3 
 2 

 
71.4 
28.6 
 
9.5 
57.1 
33.3 
 
61.9 
57.1 
14.3 
9.5 

 
18 
 3 
 
 0 
10 
11 
 
14 
11 
 5 
 6 

 
85.7 
14.3 
 
0.00 
47.6 
52.4 
 
66.7 
52.4 
23.9 
28.6 
 

 
 
0.440 
 
 
 
0.288   
 
0.478 
0.134 
0.791 
0.188 

4.Type of Wound 
   Pressure ulcer 
   Leg ulcer, Diabetic ulcer 
   Necrotizing fasciitis  
   Acute& Traumatic wound 
   Dehiscence Incision 
5. Location of Wound 
    Body 
    Extremities 
    Buttock 
 

 7 
 8 
 1 
 0 
 5 
 
 
 0 
13 
 8 
 

33.3 
38.1 
 4.8 
 0.0 
23.8 
 
 
 0.0 
61.9 
38.1 
 

 6 
 7 
 1 
 2 
 5 
 
 
 1 
12 
 8 
 

28.6 
33.3 
4.8 
9.5 
23.8 
 
 
4.8 
57.1 
38.1 
 

 3 
 0 
 1 
 0 
17 
 
 
 1 
17 
 3 
 

14.3 
0.00 
 4.8 
 0.0 
80.9 
 
 
 4.8 
80.9 
14.3     
 

 
 
 
0.000 
 
 
 
 
0.232 
 
 

 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ Gauze Sponge Swab Management Wound by Negative 

Pressure Wound พบว่า การงอกขยายของเนื้อแผล 100% granulation of wound base กลุ่มทีใ่ช้ 
Sponge เปิดทําแผลค่าเฉลีย่ 2.1 ครั้ง ( Mean±SD, 2.1±0.4) กลุ่มทีใ่ช้ Gauze เปิดทําแผลค่าเฉลี่ย 2.6 ครั้ง 
( Mean±SD, 2.6±0.4) และกลุ่มทีใ่ช้ Swab เปิดทําแผลค่าเฉลี่ย 3.0 ครั้ง ( Mean±SD, 3.0±0.4) ตามลําดับ 
ทั้ง 3 กลุ่มไมแ่ตกต่างกัน (P-Value=0.288)   ระยะเวลาการหายของแผล Time to granulation (day) กลุ่ม
ที่ใช้ Sponge ค่าเฉลี่ย 10.9 วัน ( Mean±SD, 10.9±2.1) กลุ่มทีใ่ช้ Gauze ค่าเฉลี่ย 13.5 วัน ( Mean±SD, 
13.5±2.1) กลุม่ที่ใช้ Swab ค่าเฉลี่ย 16.5 วัน ( Mean±SD, 16.5±2.1) ตามลําดับ ทั้ง 3 กลุม่ไม่แตกต่างกัน 

ผลกำรวเิครำะห์เปรยีบเทยีบกำรใช้ Gauze Sponge 

Swab Management Wound by Negative Pressure 

Wound พบว่ำ กำรงอกขยำยของเนื้อแผล 100%        

granulation of wound base กลุม่ทีใ่ช้ Sponge เปิดท�ำ

แผลค่ำเฉลี่ย 2.1 ครั้ง ( Mean±SD, 2.1±0.4) กลุ่มที่ใช้ 

Gauze เปิดท�ำแผลค่ำเฉลี่ย 2.6 ครั้ง ( Mean±SD, 

2.6±0.4) และกลุ่มที่ใช้ Swab เปิดท�ำแผลค่ำเฉลี่ย 3.0 

ครั้ง ( Mean±SD, 3.0±0.4) ตำมล�ำดับ ทั้ง 3 กลุ่มไม่แตก

ต่ำงกัน (P-Value=0.288)   ระยะเวลำกำรหำยของแผล 

Time to granulation (day) กลุ่มที่ใช้ Sponge ค่ำเฉลี่ย 

  

(P-Value=0.246)  ความปวดขณะทําแผล Pain during dressing change กลุม่ที่ใช้ Gauze ค่าPain score 
เฉลี่ย 2.3 คะแนน ( Mean±SD, 2.3±0.1) กลุ่มทีใ่ช้ Swab ค่า Pain score เฉลี่ย 2.8 คะแนน ( Mean±SD, 
2.8±0.1) และกลุ่มทีใ่ช้ Sponge ค่า Pain score เฉลี่ย 6 คะแนน ( Mean±SD, 6.0±0.1) ตามลําดับ ทั้ง 3 
กลุ่ม มีความเจบ็ปวดขณะทําแผลแตกต่างกัน (P-Value<0.001)   ค่าใช้จ่ายในการทําแผลต่อครั้ง Cost of 
dressing (Baht)   Per one dressing กลุ่มที่ใช้ Gauze ราคาเฉล่ียครั้งละ 20.1 บาท  ( Mean±SD, 
20.1±4.1) กลุม่ที่ใช้ Sponge ราคาเฉล่ียครั้งละ 68.7 บาท  ( Mean±SD, 68.7±4.1) และกลุ่มที่ใช้ Swab 
ราคาเฉล่ียครั้งละ 84.6 บาท  ( Mean±SD, 84.6±4.1) ตามลําดับ ทั้ง 3 กลุ่มมีค่าใช้จ่ายในการทําแผลต่อครั้ง
แตกต่างกัน (P-Value<0.001)  ค่าใช้จ่ายในการทําแผลต่อคน Cost of dressing (Baht) Per case กลุ่มทีใ่ช้ 
Gauze ราคาเฉลี่ยครั้งละ 47.9 บาท  ( Mean±SD, 47.9±27.3) กลุ่มทีใ่ช้ Sponge ราคาเฉลี่ยครั้งละ 156.9 
บาท  ( Mean±SD, 156.9±27.4) และกลุม่ที่ใช้ Swab ราคาเฉลี่ยครั้งละ 226.9บาท  ( Mean±SD, 
226.9±30.0) ตามลําดับ ทั้ง 3 กลุม่มีค่าใช้จ่ายในการทําแผลต่อคนแตกต่างกัน (P-Value<0.001) และ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดที่อยู่โรงพยาบาล  Cost of hospitalization (Baht) กลุ่มที่ใช้ Gauze ราคา
เฉลี่ยครั้งละ 45,165 บาท  ( Mean±SD, 45165±14276) กลุม่ที่ใช้ Sponge ราคาเฉลี่ยครั้งละ 51,738 บาท  
( Mean±SD, 51738±14345) และกลุม่ทีใ่ช้ Swab ราคาเฉลี่ยครั้งละ 63,171บาท  ( Mean±SD, 
63171±15702) ตามลําดับ ทั้ง 3 กลุ่มมคี่าใช้จ่ายในการรกัษาทั้งหมดทีอ่ยู่โรงพยาบาล ไมแ่ตกต่างกัน (P-
Value=0.646)  

     
   ตารางที่ 2   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการManagement Wound by Negative Pressure Wound 
(NPWT) 
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10.9 วัน ( Mean±SD, 10.9±2.1) กลุ่มที่ใช้ Gauze ค่ำ

เฉลี่ย 13.5 วัน ( Mean±SD, 13.5±2.1) กลุ่มที่ใช้ Swab 

ค่ำเฉลี่ย 16.5 วัน ( Mean±SD, 16.5±2.1) ตำมล�ำดับ ทั้ง 

3 กลุ่มไม่แตกต่ำงกัน (P-Value=0.246)  ควำมปวดขณะ

ท�ำแผล Pain during dressing change กลุ่มที่ใช้ Gauze 

ค่ำPain score เฉลี่ย 2.3 คะแนน ( Mean±SD, 2.3±0.1) 

กลุ่มที่ใช้ Swab ค่ำ Pain score เฉล่ีย 2.8 คะแนน              

(Mean±SD, 2.8±0.1) และกลุ่มที่ใช้ Sponge ค่ำ Pain 

score เฉลีย่ 6 คะแนน ( Mean±SD, 6.0±0.1) ตำมล�ำดบั 

ทั้ง 3 กลุ่ม มีควำมเจ็บปวดขณะท�ำแผลแตกต่ำงกัน   

(P-Value<0.001) ค่ำใช้จ่ำยในกำรท�ำแผลต่อครัง้ Cost of 

dressing (Baht) Per one dressing กลุ่มที่ใช้ Gauze 

รำคำเฉล่ียคร้ังละ 20.1 บำท (Mean±SD, 20.1±4.1) กลุ่ม

ที่ใช้ Sponge รำคำเฉลี่ยครั้งละ 68.7 บำท  ( Mean±SD, 

68.7±4.1) และกลุ่มที่ใช้ Swab รำคำเฉลี่ยครั้งละ 84.6 

บำท  ( Mean±SD, 84.6±4.1) ตำมล�ำดับ ทั้ง 3 กลุ่มมีค่ำ

ใช้จ่ำยในกำรท�ำแผลต่อครัง้แตกต่ำงกนั (P-Value<0.001)  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรท�ำแผลต่อคน Cost of dressing (Baht) 

Per case กลุ่มที่ใช้ Gauze รำคำเฉลี่ยครั้งละ 47.9 บำท  

( Mean±SD, 47.9±27.3) กลุ่มที่ใช้ Sponge รำคำเฉลี่ย

ครั้งละ 156.9 บำท  ( Mean±SD, 156.9±27.4) และ   

กลุ ่มที่ ใช ้  Swab รำคำเฉลี่ ยครั้ งละ 226.9บำท                            

( Mean±SD, 226.9±30.0) ตำมล�ำดับ ทั้ง 3 กลุ่มมีค่ำใช้

จ่ำยในกำรท�ำแผลต่อคนแตกต่ำงกัน (P-Value<0.001) 

และค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำทั้งหมดที่อยู่โรงพยำบำล  Cost 

of hospitalization (Baht) กลุ่มที่ใช้ Gauze รำคำเฉลี่ย

ครัง้ละ 45,165 บำท  ( Mean±SD, 45165±14276) กลุม่

ท่ี ใช ้  Sponge รำคำเฉลี่ยครั้ งละ 51,738 บำท                            

( Mean±SD, 51738±14345) และกลุ่มที่ใช้ Swab รำคำ

เฉลี่ยครั้งละ 63,171บำท  ( Mean±SD, 63171±15702) 

ตำมล�ำดับ ทั้ง 3 กลุ่มมีค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำทั้งหมดที่อยู่

โรงพยำบำล ไม่แตกต่ำงกัน (P-Value=0.646)

  

(P-Value=0.246)  ความปวดขณะทําแผล Pain during dressing change กลุม่ที่ใช้ Gauze ค่าPain score 
เฉลี่ย 2.3 คะแนน ( Mean±SD, 2.3±0.1) กลุ่มทีใ่ช้ Swab ค่า Pain score เฉลี่ย 2.8 คะแนน ( Mean±SD, 
2.8±0.1) และกลุ่มทีใ่ช้ Sponge ค่า Pain score เฉลี่ย 6 คะแนน ( Mean±SD, 6.0±0.1) ตามลําดับ ทั้ง 3 
กลุ่ม มีความเจบ็ปวดขณะทําแผลแตกต่างกัน (P-Value<0.001)   ค่าใช้จ่ายในการทําแผลต่อครั้ง Cost of 
dressing (Baht)   Per one dressing กลุ่มที่ใช้ Gauze ราคาเฉล่ียครั้งละ 20.1 บาท  ( Mean±SD, 
20.1±4.1) กลุม่ที่ใช้ Sponge ราคาเฉล่ียครั้งละ 68.7 บาท  ( Mean±SD, 68.7±4.1) และกลุ่มที่ใช้ Swab 
ราคาเฉล่ียครั้งละ 84.6 บาท  ( Mean±SD, 84.6±4.1) ตามลําดับ ทั้ง 3 กลุ่มมีค่าใช้จ่ายในการทําแผลต่อครั้ง
แตกต่างกัน (P-Value<0.001)  ค่าใช้จ่ายในการทําแผลต่อคน Cost of dressing (Baht) Per case กลุ่มทีใ่ช้ 
Gauze ราคาเฉลี่ยครั้งละ 47.9 บาท  ( Mean±SD, 47.9±27.3) กลุ่มทีใ่ช้ Sponge ราคาเฉลี่ยครั้งละ 156.9 
บาท  ( Mean±SD, 156.9±27.4) และกลุม่ที่ใช้ Swab ราคาเฉลี่ยครั้งละ 226.9บาท  ( Mean±SD, 
226.9±30.0) ตามลําดับ ทั้ง 3 กลุม่มีค่าใช้จ่ายในการทําแผลต่อคนแตกต่างกัน (P-Value<0.001) และ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดที่อยู่โรงพยาบาล  Cost of hospitalization (Baht) กลุ่มที่ใช้ Gauze ราคา
เฉลี่ยครั้งละ 45,165 บาท  ( Mean±SD, 45165±14276) กลุม่ที่ใช้ Sponge ราคาเฉลี่ยครั้งละ 51,738 บาท  
( Mean±SD, 51738±14345) และกลุม่ทีใ่ช้ Swab ราคาเฉลี่ยครั้งละ 63,171บาท  ( Mean±SD, 
63171±15702) ตามลําดับ ทั้ง 3 กลุ่มมคี่าใช้จ่ายในการรกัษาทั้งหมดทีอ่ยู่โรงพยาบาล ไมแ่ตกต่างกัน (P-
Value=0.646)  

     
   ตารางที่ 2   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการManagement Wound by Negative Pressure Wound 
(NPWT) 
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อภิปรายผล
ภำยหลังปรับ type of wound ที่แตกต่ำงกัน และ

โรคประจ�ำตัวที่มีแนวโน้มต่ำงกัน กำรใช้ gauze apply 

negative pressure wound therapy ผูป่้วยมคีวำมปวด

ขณะท�ำแผล และค่ำใช ้จ ่ำยในกำรรักษำน้อยท่ีสุด 

(p<0.001) ระยะเวลำกำรหำยของแผลเฉลี่ย 13 วัน กำรใช ้

sponge apply negative pressure wound therapy 

ระยะเวลำกำรหำยของแผลและกำรงอกขยำยของเนือ้แผล

ใช้เวลำน้อยที่สุด จ�ำนวนครั้งในกำรเปิดแผลเฉลี่ย 2 ครั้ง

และระยะเวลำกำรหำยของแผลเฉลี่ย 10 วัน แต่มีควำม

ปวดขณะท�ำแผลมำกท่ีสุด และกำรใช้ swab apply     

negative pressure wound therapy มีประสิทธิภำพใน

แผลท่ีมีขนำดใหญ่ และมีพ้ืนที่กว้ำงเน่ืองจำก swab มี

ลักษณะผืนใหญ่ ขนำด กว้ำง 21 เซนติเมตร ยำว 29 

เซนติเมตร แต่ใช้ระยะเวลำในกำรหำยของแผลนำนที่สุด 

และทั้ง 3 กลุ่มไม่เกิดภำวะแทรกซ้อน และไม่เกิดแผลติด

เชือ้ ทกุคร้ังทีเ่ปลีย่น dressing เก็บ Pus Culture ส่งตรวจ

และติดตำมผลทำงห้องปฏิบัติกำร

ข้อสรุป
กำรใช้ gauze ท�ำแผลแบบระบบสุญญำกำศ ท�ำให้

ผู้ป่วยมีควำมเจ็บปวดขณะท�ำแผล และค่ำใช้จ่ำยในกำร

รักษำน้อยที่สุด ในขณะที่ กำรใช้ sponge ใช้ระยะเวลำ

กำรหำยของแผลน้อยทีส่ดุ แต่มคีวำมปวดขณะท�ำแผลมำก

ที่สุด กำรเลือกใช้อุปกรณ์ท�ำแผล จึงควรขึ้นอยู่กับบริบท

ของแต่ละโรงพยำบำล ควรรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้

ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ 
งำนวิจัยชิ้นนี้ได้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจำก      ได้
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Case report

รายงานผู้ป่วยผู้ป่วยติดเชื้อหนอนพยาธิตัวจี๊ดในลูกตา

ปำนวำด อุธิโย

แผนกจักษุวิทยำ โรงพยำบำลมุกดำหำร

  

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยชำยไทยอำยุ 43 ปี มำด้วยตำขวำมัวลง 2 สัปดำห์ก่อนมำโรงพยำบำล ตรวจพบตัวพยำธิในช่องหน้ำม่ำนตำ 

ไม่เคยมีอำกำรบวมย้ำยที่ ชอบรับประทำนอำหำรสุกๆดิบๆ ผลตรวจเลือด ไม่มีภำวะ Eosinophilia ผู้ป่วยได้รับกำร

รักษำโดยกำรผ่ำตัดเพื่อน�ำพยำธิออกจำกลูกตำภำยใต้กำรดมยำสลบและส่งตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่ำเป็นพยำธิ

ตัวจี๊ด Gnathostoma spp หลังจำกนั้นผู้ป่วยได้รับกำรรักษำด้วย ยำ Albendazole 400 มก. สองครั้งต่อวันเป็นเวลำ 

21 วัน หลังกำรผ่ำตัดและตรวจติดตำมพบว่ำกำรมองเห็นกลับมำดีขึ้น แต่ยังคงหลงเหลือพยำธิสภำพที่จอประสำทตำ 

       ค�ำส�ำคัญ : Ocular, Gnathostomiasis, Gnathostoma spinigerum
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Intraocular Gnathostomiasis in Mukdahan province: Thailand :A case report

Panwad Uthiyo, M.D.

Department of Ophthalmology Mukdahan Hospital 

Abstract 

A 43-year-old Thai male presented with blurry vision on his right eye for 2 weeks prior to the 

hospital and the live worm had been found in the anterior chamber of his right eye. He never had 

a migratory cutaneous lesion but he had the history of eating raw or partially cooked food. The 

peripheral blood smear was essentially normal without eosinophilia. The patient was treated by 

surgical removal of the warm under general anesthesia. The worm was sent to the pathological 

examination which microscopic finding confirmed that the worm was Gnathostoma spp. After the 

patient was treated with Albendazole 400 mg twice a day for 21 days, his visibility became better 

but the retinal pathology on his retina still remained.

Key words : Ocular, Gnathostomiasis, Gnathostoma spinigerum
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บทน�า
กำรติดเชื้อพยำธิ ถือเป็นปัญหำสำธำรณสุขที่ส�ำคัญ

ของไทย หลำยประเทศมีรำยงำนถึงกำรติดเชื้อพยำธิ    

หลำยชนดิในคน และมหีลำยชนดิทีส่ำมำรถก่อโรคในลกูตำ

ได้ พบรำยงำนชนิดหนอนพยำธิที่มีชีวิตอยู่ในช่องหน้ำ

ม่ำนตำ ดังนี้ Angiostrongyliasis1 Bancroftian and 

BrugianFilariasis2 Baylisascariasis3  Dirofilariasis4  

Paragonimiasis5 Gnathostomiasis6

ประเทศไทยมีรำยงำนถึงกำรพบกำรติดเชื้อหนอน

พยำธติวัจีด๊ภำยในลกูตำจ�ำนวน 16 รำย8 อำกำรแสดงทำง

ตำมีได้หลำกหลำยต้ังแต่ อำกำรตำโปน ตำมัว ปวดตำ 

ม่ำนตำอักเสบ เลือดออกในลูกตำ เปลือกตำบวม เยื่อบุตำ

บวม และเบ้ำตำอักเสบ9,10 ทั้งนี้อำกำรแสดงทำงตำที่พบ

มำกทีส่ดุ คอื ม่ำนตำอกัเสบ9  หำกพบผูป่้วยทีม่ำด้วยอำกำร

แสดงเหล่ำน้ีแต่ไม่ได้นกึถงึกำรติดเชือ้พยำธอิำจท�ำให้ผูป่้วย

ได้รับกำรรักษำที่ล่ำช้ำและเกิดควำมเสียหำยต่ออวัยวะ    

อื่นได้ 

รำยงำนผู้ป่วยรำยนี้ จะช่วยเป็นฐำนข้อมูลเพิ่มเติม

ในเร่ืองกำรพบกำรติดเช้ือพยำธิตัวจี๊ดในลูกตำ ที่แม้ใน

ปัจจุบันจะมีกำรดูแลด้ำนสำธำรณสุขดีขึ้น แต่ก็ยังคงพบผู้

ป่วยติดเชือ้พยำธิตวัจีด๊ในลกูตำได้และรำยงำนนีย้งัมุ่งเสนอ

อำกำรแสดงทำงตำที่พบได้ในผู้ป่วยดังกล่ำวซึ่งน�ำไปสู่กำร

สงสยัโรคและส่งผลให้วนิิจฉยัโรคได้ส�ำเร็จ เพือ่ให้มกีำรดแูล

รักษำที่ถูกต้องและรวดเร็วต่อไป

รายงานผู้ป่วย
ผู้ป่วยชำยไทยอำยุ43ปี ภูมิล�ำเนำจังหวัดมุกดำหำร 

อำชีพขับรถรับจ้ำงประจ�ำทำง มำโรงพยำบำลด้วยเรื่องตำ

ขวำมัวลงฉับพลัน เป็นเวลำ 2 สัปดำห์ก่อนมำโรงพยำบำล 

ไม่มโีรคประจ�ำตวั ผูป่้วยได้รบักำรตรวจตำพบเฉพำะอำกำร

แสดงของเลอืดออกในน�ำ้วุ้นตำขวำ (Vitreous hemorrhage) 

จำกนั้น 3 วันต่อมำผู้ป่วยกลับมำโรงพยำบำลอีกครั้ง ด้วย

เร่ืองปวดตำขวำ ตำแดง มนี�ำ้ตำไหลและตำมวัลงอกี ผูป่้วย

มักจะรับประทำนอำหำรปรุงสุกๆ ดิบๆ ทุกชนิด ผู้ป่วยไม่

เคยมีอำกำรผิดปกติทำงร่ำงกำย ไม่เคยมีบวมย้ำยที่ตำม

ผิวหนังปฏิเสธประวัติอุบัติเหตุและไม่เคยมีปัญหำทำงตำ

มำก่อน 

จำกกำรตรวจร่ำงกำย ระดับกำรมองเห็น (Visual 

acuity) ตำขวำ Counting finger ที่ 2 ฟุต ตำซ้ำย 20/20 

ควำมดันลูกตำ (Intraocular pressure) ตำขวำ 48 

mmHg ตำซ้ำย 12 mmHg จำกผลกำรตรวจตำด้วย Slit 

lamp ophthalmoscope พบเยื่อบุตำด้ำนขวำแดงรอบ

กระจกตำ กระจกตำบวมเล็กน้อย ช่องหน้ำม่ำนตำมีเลือด

ออก ไม่มีหนอง มีม่ำนตำอักเสบ ม่ำนตำของผู้ป่วยมีรอย

ขำวเป็นจุดๆ และพบตัวพยำธิในช่องหน้ำม่ำนตำ (ภำพที่ 

1 และ 2) มีกำรตอบสนองของรูม่ำนตำต่อแสงไฟเล็กน้อย  

เลนส์ตำใส  ผลกำรตรวจตำด้วย Indirect ophthalmoscope 

พบว่ำ ตำด้ำนขวำมีเลือดออกในน�้ำวุ ้นตำ (vitreous    

hemorrhage) ท�ำให้ไม่สำมำรถเห็นจอประสำทตำและ   

ขั้วประสำทตำได้ ส�ำหรับผลกำรตรวจจอประสำทตำด้ำน

ซ้ำยปกติ ผลกำรตรวจเลือด Complete blood count 

อยู่ในเกณฑ์ปรกติ ไม่พบ eosinophilia Liver function 

test และ Chest x-ray อยู่ในเกณฑ์ปรกติ ตรวจอุจจำระ 

3 ครั้ง ไม่พบพยำธิ  

 
ภาพที่ 1 ตาขวาของผู้ป่วยแสดงพยาธิอยู่ท่ีกระจกตาด้านหลัง 

 
ภาพที่ 2 ตาขวาของผู้ป่วยที่แสดงพยาธิที่กําลังไชอยู่ที่ม่านตาด้านล่าง 

ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการติดเช้ือพยาธิในตาขวาเป็นผลใหม้ีเลือดออกในนํ้าวุ้นตา และช่องหน้า
ม่านตาเน่ืองจากพยาธิอยู่ในตําแหน่งที่สามารถผ่าตัดออกได้ ดังนั้นผู้ป่วยรายนี้จึงถูกรับไว้ในโรงพยาบาลและ
ได้รับการผ่าตัดตาในวันเดียวกัน  

ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบ จักษุแพทย์นั่งตรงตําแหน่งหางตาของผู้ป่วย และใช้ใบมีด
ขนาด 2.75 mm เข้าแผลทางกระจกตาด้านหางตา ( ตําแหน่ง 9 นาฬิกา) ระหว่างที่เข้าแผลและฉีดสารหล่อ
ลื่น (Viscoelastic agent) จกัษุแพทย์พยายามรบกวนตัวพยาธิให้น้อยที่สุด เพ่ือไม่ให้พยาธิเคลื่อนหนี จากน้ัน
ใช้ forcept ไม่มีเขี้ยว  คีบตัวพยาธิออกทางแผลกระจกตาท่ีเตรียมไว้ แล้วใช้ simcoe ล้างช่องหน้าม่านตาเพ่ือ
ล้างเลือดและสารหล่อลื่น สดุท้ายจึงทําการปิดแผล ตัวพยาธิถูกนําใส่ขวดบรรจุนํ้าเกลือ (Normal saline) 
แล้วส่งตรวจทีแ่ผนกพยาธิวิทยา 

จากการตรวจพยาธิผ่านกล้องจุลทรรศน์ พบ พยาธิ Gnathostoma spp ระยะเจริญไม่เต็มที่ ตัวอ่อน
ระยะที่ 3 ส่วนหัวเป็นกะเปาะและมีหนาม 4 แถวเรียงล้อมรอบมีรอยคอดระหว่างหัวกับลําตัว (ภาพ 3และ4) 

 
ภาพที่ 3 แสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์แสดงส่วนหัวของพยาธิตัวจ๊ีด 
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ผู ้ป่วยได้รับกำรวินิจฉัยว่ำมีกำรติดเชื้อพยำธิใน

ตำขวำ เป็นผลให้มีเลือดออกในน�้ำวุ้นตำ และช่องหน้ำ

ม่ำนตำเนื่องจำกพยำธิอยู่ในต�ำแหน่งที่สำมำรถผ่ำตัดออก

ได้ ดังนั้นผู้ป่วยรำยนี้จึงถูกรับไว้ในโรงพยำบำลและได้รับ

กำรผ่ำตัดตำในวันเดียวกัน 

ผู้ป่วยได้รับกำรผ่ำตัดภำยใต้กำรดมยำสลบ จักษุ

แพทย์น่ังตรงต�ำแหน่งหำงตำของผูป่้วย และใช้ใบมดีขนำด 

2.75 mm เข้ำแผลทำงกระจกตำด้ำนหำงตำ (ต�ำแหน่ง 9 

นำฬิกำ) ระหว่ำงทีเ่ข้ำแผลและฉดีสำรหล่อลืน่ (Viscoelastic 

agent) จักษุแพทย์พยำยำมรบกวนตัวพยำธิให้น้อยที่สุด 

เพื่อไม่ให้พยำธิเคลื่อนหนี จำกนั้นใช้ forcept ไม่มีเขี้ยว  

คีบตัวพยำธิออกทำงแผลกระจกตำที่เตรียมไว้ แล้วใช้ 

simcoe ล้ำงช่องหน้ำม่ำนตำเพือ่ล้ำงเลอืดและสำรหล่อลืน่ 

สุดท้ำยจึงท�ำกำรปิดแผล ตัวพยำธิถูกน�ำใส่ขวดบรรจุ        

น�ำ้เกลอื (Normal saline) แล้วส่งตรวจท่ีแผนกพยำธวิทิยำ

จำกกำรตรวจพยำธิผ่ำนกล้องจุลทรรศน์ พบ พยำธิ 

Gnathostoma spp ระยะเจริญไม่เต็มที่ ตัวอ่อนระยะที่ 

3 ส่วนหัวเป็นกะเปำะและมีหนำม 4 แถวเรียงล้อมรอบ    

อมีรอยคอดระหว่ำงหัวกับล�ำตัว (ภำพmuj 3 และ 4)

 

  

 
ภาพที่ 1 ตาขวาของผู้ป่วยแสดงพยาธิอยู่ท่ีกระจกตาด้านหลัง 

 
ภาพที่ 2 ตาขวาของผู้ป่วยที่แสดงพยาธิที่กําลังไชอยู่ที่ม่านตาด้านล่าง 

ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการติดเช้ือพยาธิในตาขวาเป็นผลใหม้ีเลือดออกในนํ้าวุ้นตา และช่องหน้า
ม่านตาเน่ืองจากพยาธิอยู่ในตําแหน่งที่สามารถผ่าตัดออกได้ ดังนั้นผู้ป่วยรายนี้จึงถูกรับไว้ในโรงพยาบาลและ
ได้รับการผ่าตัดตาในวันเดียวกัน  

ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบ จักษุแพทย์นั่งตรงตําแหน่งหางตาของผู้ป่วย และใช้ใบมีด
ขนาด 2.75 mm เข้าแผลทางกระจกตาด้านหางตา ( ตําแหน่ง 9 นาฬิกา) ระหว่างที่เข้าแผลและฉีดสารหล่อ
ลื่น (Viscoelastic agent) จกัษุแพทย์พยายามรบกวนตัวพยาธิให้น้อยที่สุด เพ่ือไม่ให้พยาธิเคลื่อนหนี จากน้ัน
ใช้ forcept ไม่มีเข้ียว  คีบตัวพยาธิออกทางแผลกระจกตาท่ีเตรียมไว้ แล้วใช้ simcoe ล้างช่องหน้าม่านตาเพ่ือ
ล้างเลือดและสารหล่อลื่น สดุท้ายจึงทําการปิดแผล ตัวพยาธิถูกนําใส่ขวดบรรจุนํ้าเกลือ (Normal saline) 
แล้วส่งตรวจทีแ่ผนกพยาธิวิทยา 

จากการตรวจพยาธิผ่านกล้องจุลทรรศน์ พบ พยาธิ Gnathostoma spp ระยะเจริญไม่เต็มที่ ตัวอ่อน
ระยะที่ 3 ส่วนหัวเป็นกะเปาะและมีหนาม 4 แถวเรียงล้อมรอบมีรอยคอดระหว่างหัวกับลําตัว (ภาพ 3และ4) 

 
ภาพที่ 3 แสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์แสดงส่วนหัวของพยาธิตัวจี๊ด ภาพที่ 3 แสดงภำพจำกกล้องจุลทรรศน์แสดงส่วนหัวของ

พยำธิตัวจี๊ด

  

 
ภาพที่ 4 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แสดงพยาธิตัวจี๊ด 

การดูแลรักษาหลังการผ่าตัด พบช่องหน้าม่านตา form ดี ไม่มีเลือดออก โดยผู้ป่วยได้รับยา 
Moxioxacin หยอดตาขวา 4 ครั้งต่อวัน เพ่ือป้องกันการติดเช้ือแบคทีเรีย Prednisolone หยอดตาขวา 4 
ครั้งต่อวัน เพ่ือลดอาการอักเสบหลังการผ่าตัด และ Albendazole 400 mg วันละ 2 ครั้ง  เป็นเวลา 21 วัน 
เพ่ือฆ่าพยาธิ และจากการตรวจติดตามอาการของผู้ป่วยหลังผ่าตัด ที่ระยะ 1 วัน 2วัน 3วัน 1สัปดาห์  ทุก1 
เดือน 3ครั้ง พบว่า ม่านตาอักเสบลดลง และการมองเห็นดีขึ้นตามลําดับ Visual acuity  ตาขวา 20/70 ตา
ซ้าย 20/20 Intraocular pressure ตาขวา 17mmHg ตาซ้าย 19 mmHg ผลตรวจตาด้วย Slit lamp 
ophthalmoscope พบว่า เยื่อบุตาด้านขวาแดงลดลง กระจกตาใส การอักเสบในช่องหน้าม่านตาลดลงจน
มากจนไม่พบเซลล์อักเสบ มรีอยแผลเป็นบริเวณม่านตา หลายจุด (ภาพ5) เลนส์ตาใส ตาด้านซ้ายปกติ 
ผลตรวจตาด้วยเครื่อง indirect opthalmoscope พบพังผืดบริเวณจอประสาทตาด้านขวา บริเวณใกล้จุดรับ
ภาพชัด (ภาพที่6) เลือดออกในนํ้าวุ้นตาลดลง จอประสาทตาด้านซ้ายปกติ นอกจากน้ีได้แนะนําผู้ป่วยตรวจ
ติดตามอาการเพ่ิมเติมกับจักษุแพทย์ด้านจอประสาทตา 
 

 
ภาพที่ 5 ตาขวาผู้ป่วยหลังจากผ่าตัดนําพยาธิออกจากตาแล้วมาตรวจติดตามอาการ 

 
ภาพที่ 6 แสดงจอประสาทตาขวาผู้ป่วยมีพังผืดดึงรั้งใกล้กับจุดรับภาพชัด 

 

วิจารณ ์

ภาพที่ 4 ภำพจำกกล้องจุลทรรศน์แสดงพยำธิตัวจี๊ด

กำรดูแลรักษำหลังกำรผ่ำตัด พบช่องหน้ำม่ำนตำ 
form ดี ไม่มีเลือดออก โดยผู้ป่วยได้รับยำ Moxifloxacin 
หยอดตำขวำ 4 ครัง้ต่อวนั เพือ่ป้องกนักำรตดิเชือ้แบคทเีรยี 
Prednisolone หยอดตำขวำ 4 ครั้งต่อวัน เพื่อลดอำกำร
อกัเสบหลงักำรผ่ำตัด และ Albendazole 400 mg วนัละ 
2 ครั้ง  เป็นเวลำ 21 วัน เพื่อฆ่ำพยำธิ และจำกกำรตรวจ
ติดตำมอำกำรของผู้ป่วยหลังผ่ำตัด ที่ระยะ 1 วัน 2 วัน 3 
วัน 1 สัปดำห์  ทุก 1 เดือน 3 ครั้ง พบว่ำ ม่ำนตำอักเสบ
ลดลง และกำรมองเห็นดีขึ้นตำมล�ำดับ Visual acuity  
ตำขวำ 20/70 ตำซ้ำย 20/20 Intraocular pressure 
ตำขวำ 17 mmHg ตำซ้ำย 19 mmHg ผลตรวจตำด้วย 
Slit lamp ophthalmoscope พบว่ำ เยื่อบุตำด้ำนขวำ
แดงลดลง กระจกตำใส กำรอักเสบในช่องหน้ำม่ำนตำลดลง
มำกจนไม่พบเซลล์อักเสบ มีรอยแผลเป็นบริเวณม่ำนตำ 
หลำยจุด (ภำพที่ 5) เลนส์ตำใส ตำด้ำนซ้ำยปกติ

ผลตรวจตำด้วยเครื่อง indirect opthalmoscope 
พบพังผืดบริเวณจอประสำทตำด้ำนขวำ บริเวณใกล้จุดรับ
ภำพชดั (ภำพที ่6) เลอืดออกในน�ำ้วุน้ตำลดลง จอประสำท
ตำด้ำนซ้ำยปกติ นอกจำกนี้ได้แนะน�ำผู้ป่วยตรวจติดตำม
อำกำรเพิ่มเติมกับจักษุแพทย์ด้ำนจอประสำทตำ

  

 
ภาพที่ 4 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แสดงพยาธิตัวจี๊ด 

การดูแลรักษาหลังการผ่าตัด พบช่องหน้าม่านตา form ดี ไม่มีเลือดออก โดยผู้ป่วยได้รับยา 
Moxioxacin หยอดตาขวา 4 ครั้งต่อวัน เพ่ือป้องกันการติดเช้ือแบคทีเรีย Prednisolone หยอดตาขวา 4 
ครั้งต่อวัน เพ่ือลดอาการอักเสบหลังการผ่าตัด และ Albendazole 400 mg วันละ 2 ครั้ง  เป็นเวลา 21 วัน 
เพ่ือฆ่าพยาธิ และจากการตรวจติดตามอาการของผู้ป่วยหลังผ่าตัด ที่ระยะ 1 วัน 2วัน 3วัน 1สัปดาห์  ทุก1 
เดือน 3ครั้ง พบว่า ม่านตาอักเสบลดลง และการมองเห็นดีขึ้นตามลําดับ Visual acuity  ตาขวา 20/70 ตา
ซ้าย 20/20 Intraocular pressure ตาขวา 17mmHg ตาซ้าย 19 mmHg ผลตรวจตาด้วย Slit lamp 
ophthalmoscope พบว่า เยื่อบุตาด้านขวาแดงลดลง กระจกตาใส การอักเสบในช่องหน้าม่านตาลดลงจน
มากจนไม่พบเซลล์อักเสบ มรีอยแผลเป็นบริเวณม่านตา หลายจุด (ภาพ5) เลนส์ตาใส ตาด้านซ้ายปกติ 
ผลตรวจตาด้วยเครื่อง indirect opthalmoscope พบพังผืดบริเวณจอประสาทตาด้านขวา บริเวณใกล้จุดรับ
ภาพชัด (ภาพที่6) เลือดออกในนํ้าวุ้นตาลดลง จอประสาทตาด้านซ้ายปกติ นอกจากน้ีได้แนะนําผู้ป่วยตรวจ
ติดตามอาการเพ่ิมเติมกับจักษุแพทย์ด้านจอประสาทตา 
 

 
ภาพที่ 5 ตาขวาผู้ป่วยหลังจากผ่าตัดนําพยาธิออกจากตาแล้วมาตรวจติดตามอาการ 

 
ภาพที่ 6 แสดงจอประสาทตาขวาผู้ป่วยมีพังผืดดึงรั้งใกล้กับจุดรับภาพชัด 
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ภาพที่ 4 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แสดงพยาธิตัวจี๊ด 

การดูแลรักษาหลังการผ่าตัด พบช่องหน้าม่านตา form ดี ไม่มีเลือดออก โดยผู้ป่วยได้รับยา 
Moxioxacin หยอดตาขวา 4 ครั้งต่อวัน เพ่ือป้องกันการติดเช้ือแบคทีเรีย Prednisolone หยอดตาขวา 4 
ครั้งต่อวัน เพ่ือลดอาการอักเสบหลังการผ่าตัด และ Albendazole 400 mg วันละ 2 ครั้ง  เป็นเวลา 21 วัน 
เพ่ือฆ่าพยาธิ และจากการตรวจติดตามอาการของผู้ป่วยหลังผ่าตัด ที่ระยะ 1 วัน 2วัน 3วัน 1สัปดาห์  ทุก1 
เดือน 3ครั้ง พบว่า ม่านตาอักเสบลดลง และการมองเห็นดีขึ้นตามลําดับ Visual acuity  ตาขวา 20/70 ตา
ซ้าย 20/20 Intraocular pressure ตาขวา 17mmHg ตาซ้าย 19 mmHg ผลตรวจตาด้วย Slit lamp 
ophthalmoscope พบว่า เยื่อบุตาด้านขวาแดงลดลง กระจกตาใส การอักเสบในช่องหน้าม่านตาลดลงจน
มากจนไม่พบเซลล์อักเสบ มรีอยแผลเป็นบริเวณม่านตา หลายจุด (ภาพ5) เลนส์ตาใส ตาด้านซ้ายปกติ 
ผลตรวจตาด้วยเครื่อง indirect opthalmoscope พบพังผืดบริเวณจอประสาทตาด้านขวา บริเวณใกล้จุดรับ
ภาพชัด (ภาพที่6) เลือดออกในนํ้าวุ้นตาลดลง จอประสาทตาด้านซ้ายปกติ นอกจากน้ีได้แนะนําผู้ป่วยตรวจ
ติดตามอาการเพ่ิมเติมกับจักษุแพทย์ด้านจอประสาทตา 
 

 
ภาพที่ 5 ตาขวาผู้ป่วยหลังจากผ่าตัดนําพยาธิออกจากตาแล้วมาตรวจติดตามอาการ 

 
ภาพที่ 6 แสดงจอประสาทตาขวาผู้ป่วยมีพังผืดดึงรั้งใกล้กับจุดรับภาพชัด 
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ภาพที่ 5 ตำขวำผู้ป่วยหลังจำกผ่ำตัดน�ำพยำธิออกจำกตำ

แล้วมำตรวจติดตำมอำกำร

ภาพท่ี 6 แสดงจอประสำทตำขวำผู้ป่วยมีพังผืดดึงรั้งใกล้

กับจุดรับภำพชัด
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วิจารณ์
กำรติดเชื้อหนอนพยำธิตัวจี๊ดในคนนั้น เกิดจำกกำร

รับประทำนอำหำรที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยำธิตัวจ๊ีด 
(Third-stage lavae) โดยพบในปลำน�ำ้จืด สตัว์ครึง่บกครึง่น�ำ้ 
เช่น กบ หรือสัตว์เลื้อยคลำนเช่น งู สัตว์ปีกเช่น ไก่ รวมทั้ง
หม ูสนุขั แมว  กำรตดิเชือ้หนอนพยำธติวัจีด๊ทีพ่บในตำนัน้
พบได้ไม่มำกนัก มีรำยงำนจ�ำนวนน้อยรำยจำกหลำย
ประเทศ โดยพบรำยงำนกำรติดเชื้อพยำธิตัวจี๊ดในคนจำก
ประเทศญี่ปุ่น 18 รำย ประเทศไทย 16 รำย และอินเดีย 
16 รำย8 ดงัน้ันกำรรำยงำนกรณศีกึษำนีเ้พือ่เป็นฐำนข้อมลู
เพ่ือทีก่รณมีผีูป่้วยทีมี่อำกำรแสดงคล้ำยกนัจะได้คิดวนิิจฉยั
แยกโรคไว้ด้วย

ในรำยงำนฉบับนี้ ผู้ป่วยได้รับกำรตรวจพบเฉพำะ
ภำวะเลือดออกในน�้ำวุ้นตำ โดยไม่มีประวัติโรคประจ�ำตัว
หรือประวตัอิบุตัเิหตมุำก่อน เบือ้งต้นผูป่้วยยงัไม่ได้รบักำร
วินิจฉัยว่ำเป็นสำเหตุจำกพยำธิตัวจี๊ด เพรำะไม่มีอำกำร
แสดงอย่ำงอื่นที่ช่วยบ่งถึงโรคน้ี และภำวะเลือดออกใน    
น�ำ้วุน้ตำเพยีงอย่ำงเดียวทีม่สีำเหตุจำกกำรติดเชือ้พยำธนิัน้
มีรำยงำนจ�ำนวนไม่มำกนัก ซึ่งท�ำให้ไม่นึกถึงโรคนี้ในเบื้อง
ต้น จนเมื่อผู้ป่วยมีอำกำรปวดตำ ตำแดง และตรวจพบตัว
พยำธิในช่องหน้ำม่ำนตำจึงคิดถึงโรคนี้ ควำมยำกในกำร
วนิจิฉยัคอื กำรทีม่เีลอืดออกในน�ำ้วุ้นตำจะบดบงักำรตรวจ
จอประสำทตำ ดงัน้ันอำจต้องประเมนิวุน้ตำและจอตำโดย
กำรตรวจอัลตรำซำวด์ลูกตำ ซึ่งจะพบกำรเคลื่อนไหวของ
ตัวพยำธิ แต่ก็เป็นข้อจ�ำกัดเนื่องจำกทำงโรงพยำบำลไม่มี
เครื่องมือนี้ กำรส่งตรวจเลือด complete blood count  
โดยไม่พบภำวะ eosinophilia ก็ยังไม่สำมำรถยืนยันได้ว่ำ
ผู้ป่วยไม่ได้ติดเชื้อพยำธิ ดังนั้น กำรส่งตรวจด้ำนภูมิคุ้มกัน
วิทยำทีจ่�ำเพำะต่อกำรตดิเชือ้พยำธติวัจีด๊ (Immunology) 
ก็เป็นส่วนช่วยในกำรวินิจฉัยได้เบื้องต้น ถ้ำนึกถึงกำรติด
เชือ้พยำธิตวัจีด๊ในผู้ป่วยรำยนีจ้ะต้องส่งพบจกัษุแพทย์ด้ำน
จอประสำทตำและน�้ำวุ้นตำเพื่อด�ำเนินกำรรักษำต่อไป
ตั้งแต่แรก

กำรตดิเช้ือหนอนพยำธทิีม่อีำกำรแสดงทำงตำซึง่เป็น
อวัยวะเดียวที่สำมำรถตรวจพบพยำธิได้ อำจจะพบหลัง
จำกที่รับประทำนตัวอ่อนของพยำธิระยะติดต่อเข้ำไปเป็น

เวลำหลำยปี18 โดยมกีำรศกึษำพบว่ำพยำธติวัจีด๊สำมำรถมี
ชีวิตอยู่คนได้ถึง 10 ปี18  และสำมำรถไชไปตำมอวัยวะ    
ต่ำงๆ ได้รวมถึงในลูกตำ 

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกท่ีมรีำยงำนกำรตดิเชือ้
พยำธิตัวจี๊ดในลูกตำ6  จำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบ
รำยงำนกำรติดเช้ือหนอนพยำธิตัวจ๊ีดท่ีตำในประเทศไทย
จ�ำนวน 16 รำย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1937 – 2017 (พ.ศ.2480 
-2560)8 ในรำยงำนระบุว่ำท่ีมีจ�ำนวนผู้ป่วยน้อยอำจเป็น
เพรำะกำรรำยงำนนั้นถูกตีพิมพ์ในวำรสำรท้องถ่ินแพทย์
พบผู้ป่วยแต่ไม่ได้เขียนรำยงำน หรือผู้ป่วยไม่ได้รับกำร
วินิจฉัย

อำกำรแสดงของกำรติดเชื้อหนอนพยำธิตัวจี๊ดใน   
ลูกตำ คือ ช่องหน้ำม่ำนตำอักเสบ19 และ พบพยำธิตัวจี๊ด
ในลกูตำ อำกำรแสดงทำงตำอืน่ ๆ  ทีพ่บคอื  เปลอืกตำบวม 
เยือ่บตุำบวม เลอืดออกในช่องหน้ำม่ำนตำเลอืดออกในจอ
ประสำทตำและน�ำ้วุน้ตำ และเส้นเลอืดแดงท่ีมำเลีย้งตำอดุ
ตัน ซึ่งน�ำไปสู่กำรสูญเสียกำรมองเห็น12

รำยงำนนีเ้ป็นกำรรำยงำนกำรตดิเชือ้หนอนพยำธใิน
ลูกตำชนิดพยำธิตัวจี๊ด เส้นทำงกำรเคล่ือนที่เริ่มจำกส่วน
หลงัมำยงัส่วนหน้ำของลกูตำ โดยผูป่้วยมอีำกำรเริม่จำกตำ
มัวส่งผลให้ตรวจพบภำวะเลือดออกที่น�้ำวุ้นตำก่อน ต่อมำ
กำรที่พยำธิเคลื่อนตัวมำช่องหน้ำม่ำนตำท�ำให้มีเลือดออก
ในช่องหน้ำม่ำนตำและมีอำกำรปวดตำเพรำะควำมดันลูก
ตำทีส่งูขึน้ ทำงเข้ำของพยำธสิูล่กูตำของผูป่้วยรำยนี ้น่ำจะ
มำจำกกำรรบัประทำนอำหำรทีป่นเป้ือนตวัอ่อนของพยำธิ
ท�ำให้ตัวอ่อนไชไปยังอวัยวะต่ำง ๆ รวมถึงเส้นประสำทตำ
ท�ำให้ไชเข้ำมำยังจอประสำทตำทะลุเข้ำสู่น�้ำวุ้นตำและไช
ผ่ำนม่ำนตำเพื่อเข้ำช่องหน้ำม่ำนตำในที่สุด หลังกำรตรวจ
ตดิตำมอำกำรเป็นระยะ พบร่องรอยของกำรไชผ่ำนผนงัลกู
ตำด้ำนหลังออกมำทำงจอประสำทตำใกล้จุดรับภำพชัด 
โดยตรวจพบเป็นพังผืดดึงรั้งออกมำสู่น�้ำวุ้นตำ (ภำพที่ 6) 
และพยำธิไชออกมำสู่ช่องหน้ำม่ำนตำโดยไม่ผ่ำนเลนส์ตำ
เพรำะตรวจไม่พบร่องรอยควำมเสียหำยของเลนส์ตำ 

มรีำยงำนถงึควำมเชือ่มโยงระหว่ำงกำรเกดิแผลเป็น
ที่จุดรับภำพชัด กำรแตกของเส้นเลือดแขนงด้ำนในของ
เส้นเลือดแดงท่ีมำเลี้ยงจอประสำทตำ (Central retinal 
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artery) หรือ กำรฉกีขำดของจอประสำทตำร่วมกบัม ีเลอืด
ออกของชั้น choroid ใกล้กับขั้วประสำทตำ พบหลุมที่
ม่ำนตำ ม่ำนตำอักเสบ และมี subretinal hemorrhage 
with subretinal tract เป็นลักษณะเฉพำะที่ตรวจพบ     
ในผู้ป่วยที่มีหนอนพยำธิตัวจี๊ดขึ้นตำ20

ในผูป่้วยรำยนี ้ตรวจเลอืดไม่พบภำวะ eosinophilia  
(eosinophil count >0.4 x 109/L) ซึ่งอธิบำยได้ว่ำใน  
ลกูตำตรงส่วนของช่องหน้ำม่ำนตำเป็นบริเวณทีไ่ม่มีเส้นเลือด 
(avascularity) จึงตรวจไม่พบภำวะ eosinophilia หรือ
ถ้ำตรวจพบก็อำจจะเพิ่มเพียงเล็กน้อย17

มรีำยงำนว่ำพยำธตัิวจีด๊ทีพ่บม ี13 species และพบ
ติดเชื้อในคนได้ 5 species ได้แก่ G.spinigerum ,       
G.hispidum, G.doloresi, G.nipponicum และล่ำสดุ คอื 
G.binucleatum21 รำยงำนนี ้แสดงผลตรวจโดยกำรตรวจ
ผ่ำนกล้องจุลทรรศน์ว่ำเป็น Gnathostoma spp โดยไม่
ได้ระบุถึง Species ของพยำธิตัวจี๊ด เนื่องจำกไม่ได้น�ำตัว
พยำธิส่งตรวจ DNA โดยท่ัวไปกำรจะแยกชนิดของพยำธิ
ตัวจีด๊นัน้ ถ้ำดจูำกลกัษณะภำยนอกของตัวพยำธ ิโดยดูจำก
จ�ำนวนแถว ลกัษณะของหนำมบรเิวณส่วนหวั จ�ำนวนของ
หนำมในแต่ละแถว และจ�ำนวนของนวิเคลียสใน intestinal 
cell21  ถ้ำจะรำยงำนถึงระดับ Species ต้องใช้กำรตรวจ 
DNA sequencing analysis21 ปัจจุบันตัวพยำธิถูกเก็บ
รักษำโดยวิธีกำรแช่ฟอร์มำลีน

ปัจจุบันยังไม่มียำฆ่ำพยำธิตัวนี้ได้โดยเฉพำะ22 กำร
รักษำทีด่ท่ีีสุดคอืกำรผ่ำตัดน�ำตัวพยำธิออกมำ ซึง่ยงัช่วยใน
เร่ืองของกำรวินิจฉัยด้วย แต่จะท�ำได้ต่อเมื่อพยำธิอยู่ใน
ต�ำแหน่งทีส่ำมำรถผ่ำตัดได้ ในผูป่้วยรำยน้ีพยำธไิชอยูท่ีช่่อง
หน้ำม่ำนตำซึ่งเป็นส่วนที่มองเห็นและสำมำรถผ่ำตัดน�ำ
ออกมำได้จึงได้พิจำรณำกำรรักษำโดยกำรผ่ำตัด 

หลังกำรผ่ำตัดผู้ป่วยรำยนี้ได้รับยำ Albendazole 
400 mg 2 ครั้งต่อวันเป็นเวลำ 21 วัน บำงกำรศึกษำได้มี
กำรให้ยำสเตียรอยด์ เพื่อลดอำกำรอักเสบ20 แต่ผู้ป่วย     
รำยน้ีไม่ได้รับ พบว่ำหลังจำกผ่ำตัดเอำตัวพยำธิออกกำร
อักเสบก็ลดลงตำมล�ำดับ จำกนั้นผู้ป่วยได้รับกำรตรวจ
ติดตำมเป็นระยะๆ โดยไม่พบอำกำรผิดปกติ แต่อย่ำงไร
ก็ตำมก็ได้มีกำรรำยงำนว่ำพบมีกำรกลับเป็นซ�้ำได้ใน 24 

เดือน23 จึงยังคงต้องตรวจติดตำมอำกำรต่อไป ในส่วนของ
พยำธสิภำพทีห่ลงเหลอืจำกกำรไชของพยำธคิอืเรือ่งพงัผดื
ดึงรั้งจอประสำทตำ ผู้ป่วยได้รับค�ำแนะน�ำเพื่อตรวจพบ
จักษุแพทย์ทำงด้ำนจอประสำทตำเพื่อประเมินและรักษำ
ต่อไป

สรุป
พยำธติวัจีด๊เป็นพยำธติวักลมทีก่่อให้เกิดโรคในคนได้ 

โดยติดเชื้อพยำธิตัวจี๊ดจำกกำรรับประทำนอำหำรสุกๆ 
ดิบๆ ที่มีตัวอ่อนระดับที่ 3 ของพยำธิ ได้แก่อำหำรที่ปรุง
ด้วยเนื้อปลำ กุ้ง กบ  งู เป็ด ไก่ ที่ไม่สุกหรือน�้ำที่ปนเปื้อน
ตัวอ่อนพยำธิเข้ำไป24

กำรวินิจฉัยโรคนี้โดยเฉพำะ คือ กำรพบตัวพยำธิ 
แล้วน�ำไปตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์ หรอืส่งตรวจทำงพยำธิ
วิทยำ กำรมีอำกำรแสดง (Clinical) เจ็บ ปวด บวมย้ำยที่
ได้ กำรมีประวัติทำงระบำดวิทยำ(Epidemiological    
history) อยู่ในแหล่งระบำดหรือเดินทำงมำท่องเท่ียวใน
ประเทศท่ีเป็นแหล่งระบำด และกำรมีพฤติกรรมกำร       
รับประทำนอำหำรสุกๆ ดิบๆ มี และกำรที่ผลตรวจเลือด 
(Biological) พบภำวะ eosinophilia หรือ positive  
serologic test 

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีกำรรักษำที่ได้ผลดีนัก หำกเกิด
พยำธิสภำพทำงตำไปแล้ว ดังนั้นกำรป้องกันไม่ให้เกิดโรค
โดยกำรให้สขุศกึษำแก่ประชำชนเรือ่งกำรปรงุอำหำรให้สกุ
สะอำด และดื่มน�้ำสะอำด จึงเป็นวิธีทีดีที่สุดในกำรดูแล
รักษำโรคนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเป็นแหล่งระบำด
ของพยำธิตัวจี๊ด โดยเฉพำะจังหวัดทำงภำคตะวันออก   
เฉียงเหนือที่ประชำชนยังคงนิยมบริโภคอำหำรปรุงสุกๆ
ดิบๆ แม้ปัจจุบันจะมีกำรเผยแพร่ข่ำวสำรให้ควำมรู้เร่ือง
กำรตดิเช้ือพยำธมิำกข้ึนท้ังวธิกีำรติดต่อ อนัตรำยจำกพยำธิ 
และกำรป้องกนักำรตดิเชือ้ แต่ยงัตรวจพบว่ำมีผูป่้วยตดิเชือ้
พยำธิอยู่มำก ดังนั้นในผู้ป่วยที่มำด้วยอำกำรทำงตำดัง
กล่ำวข้ำงต้น แพทย์จะต้องคิดถึงโรคติดเช้ือหนอนพยำธิ 
โดยคิดวินิจฉัยแยกโรคไว้เสมอ เพรำะโรคติดเช้ือหนอน
พยำธิทำงตำนั้นหำกยิ่งวินิจฉัยได้รวดเร็วก็จะยิ่งลดโอกำส
กำรเกิดภำวะแทรกซ้อนที่จะเกิดตำมมำได้
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คําแนะนําสําหรับผู้นิพนธ์ 
  

วารสารโรงพยาบาลนครพนมจัดทําขึ้น เพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะเป็นสื่อกลางเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทาง     
การแพทย์ในด้านต่างๆ  ไปสู่บุคลากรด้านสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป เพ่ือที่จะนําความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ 
ในการดูแลผู้ป่วย หรือดูแลตนเอง ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น 
 
ประเภทของบทความ 
 1.  บทบรรณาธิการ (Editorial) เป็นบทความสั้นๆ ที่บรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิทีก่องบรรณาธิการ
เห็นสมควร เขียนแสดงความคิดเห็นในแง่มมุต่างๆ 
 2.  บทความทบทวนความรู้ (Topic review) คือ บทความที่มีลักษณะการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ  
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ในขณะน้ันเพ่ือเป็นการทบทวนองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น 
 3.  นิพนธ์ตน้ฉบับ (Original article) คือ งานวิจัยของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล หรือ 
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 4.  รายงานคนไข้นา่สนใจ (Interesting case) คือ รายงานผู้ป่วยที่มีความน่าสนใจในด้านต่างๆ  
ซึ่งอาจเป็นผู้ป่วยพบบ่อย หรือผู้ป่วยที่พบไม่บ่อยแต่มีความน่าสนใจ เพ่ือที่จะให้ผู้อ่านได้เห็นตัวอย่างและนําไป   
ปรับปรุงการดูแลคนไขใ้ห้ดียิง่ข้ึน 
 5.  นวัตกรรม คือผลงานหรอืวิธีการที่คิดค้นขึ้นใหม ่เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ให้การดูแลคนไข้ รวดเร็ว         
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 6.  เกร็ดความรู้ คือความรู้ด้านต่างๆ อาจไม่ใช่เร่ืองทางการแพทย์โดยตรง แต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ              
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