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2570 ซึ่งกำหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลัก 
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เวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
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Diphtheria Outbreak

ธรรมสรณ พิริยสุพงศ M.D., Ph.D.

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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สืบเนื่องจากการระบาดของโรค diphtheria หรือ โรค
คอตีบเมื่อช่วงปลายปี 2555 ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือและภาคใต้ของไทย  บทความนี้จึงขอนําเสนอเกี่ยว
กับข้อมูลเพิ่มเติมบางประการเพื่อความเข้าใจต่อโรค 
diphtheria ที่ถูกต้อง diphtheria เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ 

Corynebacterium diphtheriae จะพบเชื้อในคนเท่านั้น โดย
จะพบอยู่ในจมูกหรือลําคอของผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโดย
ไม่มีอาการหรือพาหะ (carrier) โรคนี้เป็นโรคที่ติดต่อได้
ง่าย แพร่ระบาดด้วยการสัมผัสโดยตรงต่อ droplet ของ
ผู้ติดเชื้อ1 เช่น การได้รับเชื้อโดยตรงจากการไอจามรด
กัน หรือพูดคุยกันในระยะใกล้ชิด เชื้อจะเข้าทางปากหรือ
ทางการหายใจ บางครั้งอาจติดต่อกันโดยการใช้ภาชนะ
ร่วมกัน เช่น แก้วน้ํา ช้อน หรือ การดูดอมของเล่นร่วม
กันในเด็กเล็ก ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการเป็นแหล่งแพร่เชื้อที่
สําคัญในชุมชน  ส่วนใหญ่จะพบผู ้ป่วยโรคคอตีบใน
ชุมชนแออัด  ในชุมชนที่มีเศรษฐกิจไม่ด ี เด็กที่ไม่ได้รับ
วัคซีนจะติดเชื้อได้ตั้งแต่เล็กหลังจากภูมิต้านทานจากแม่
หมดลง ในประเทศที่ยังพบโรคนี้ได้ชุกชุมส่วนใหญ่จะพบ
ในเด็กอายุระหว่าง 1-6 ปีสําหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว
และมีระดับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบสูง โรคนี้จะ
หมดไปหรือพบได้น้อยมาก ในประเทศไทยอุบัติการณ์
ของโรคได้ลดลงมาก ส่วนใหญ่ผู ้ป่วยที ่พบจะอยู ่ใน
ชนบทหรือในชุมชนแออัด เป็นเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
หรือได้รับไม่ครบ และพบในเด็กโตมากขึ้น ถึงแม้อุบัติ
การณ์ของโรคจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนทุกแห่ง แต่
อัตราป่วยตาย (case-fatality rate) อยู่ในระดับที่ค่อนข้าง
คงที่ คือ ประมาณร้อยละ 10 ระยะฟักตัวของโรคอยู่

ระหว่าง 2-5 วัน หรืออาจนานกว่านี้ได ้เชื้อจะอยู่ในลําคอ
ของผู้ป่วยประมาณ 2 สัปดาห์ แต่บางครั้งอาจนานถึง
หลายเดือน  ผู้ที ่ได้รับการรักษาเต็มที ่เชื ้อจะหมดไป 
ภายใน 1 สัปดาห์ โรคนี้ป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีน เมื่อ
เชื้อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจแล้วจะสร้าง toxin ขึ้นมา 
ซึ่งทําให้เกิดการอ่อนแรง เจ็บคอ มีไข้ และต่อมน้ํา
เหลืองโต ภายใน  2  ถึง 3 ว ันจะมีคราบสีขาว 
(pseudomembrane) เกิดขึ้นที่บริเวณคอหรือจมูก ทําให้
ยากต่อการหายใจและกลืนจึงเป็นที ่มาที่เรียกว่าโรค
คอตีบ1,2 นอกจากนี้แล้วโรคนี้ยังทําให้เกิดพยาธิสภาพ
บริเวณอื ่นนอกเหนือจากระบบทางเด ินหาย เช ่น 
myocarditis, peripheral neuropathy และ skin ulcer

การวินิจฉัยโรคนี้ในปัจจุบันใช้เกณฑ์วินิจฉัยตาม 
definition ของ Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) อเมริกา คือต้องใช้ทั้งอาการทาง
คลินิกและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการประกอบกัน  โดย
อาการทางคลินิกได้แก่ (i) อาการทางเดินหายใจส่วนบน
และมีการเจ็บคอ (ii) มีไข้ต่ําๆ โดยมากไม่เกิน 39°C 
และ (iii) มีเยื่อติดที่ tonsils สําหรับทางห้องปฏิบัติการ
นั้นประกอบด้วย (i) การแยกเชื้อ Corynebacterium 

diphtheriae จาก gram stain  หรือการเพาะเชื้อดังกล่าว
เนื่องจากต้องใช้มีเดียพิเศษในการเพาะเชื้อ จึงควรต้อง
แจ้งห้องปฏิบัติการเมื่อนําส่ง specimen เมื่อเพาะได้เชื้อ 
C. diphtheriae จะต้องทดสอบต่อไปว่าเป็นสายพันธุ์ที่
สร้าง exotoxin และ (ii) histopathologic diagnosis of 
diptheria จากการย้อม Albert’s Stain การวินิจฉัยนั้นจะ
เรียกว่า  confirmed case หากมีทั้งอาการทางคลินิกและ
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ผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันและหากไม่มีผลทางห้อง
ปฏิบัติการยืนยันจะเรียกว่า probable case 

ในบางประเทศนี้ไม่มีการรายงานโรคนี้จนอาจกล่าว
ได้ว่าไม่มีการระบาดในประเทศเหล่านั้นไปแล้ว เช่น 
สหรัฐอเมริกา  เป็นต้น1  ซึ่งพบการผู้ป่วยครั้งสุดท้ายเมื่อ 
2003 แต่อย่างไรก็ตามยังมีความจําเป็นที่จะต้องมีการ
ฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เพราะยังคงมี outbreak ของ 
diphtheria อยู่ในหลายพื้นที่ทั่วโลกเช่น ประเทศเกิดใหม่
หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต1 ซึ่งในแต่ละปีจะมี
ผู้ป่วยโรคนี้อยู่ประมาณ 2-3 พันคน1 และเมื่อดูจากข้อมูล
จํานวนผู้ป่วยในโลกนี้ตั้งแต่ปี 1980-2011 ดังแสดงใน 
Figure 1  จะพบว่าจํานวนผู้ป่วยได้ลดลงอย่างมากโดย
สัมพันธ์กับระดับการความครอบคลุมของ vaccine DTP 
แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าจํานวนผู้ป่วยในปี 
1993-1995 นั้นได้เพิ่มสูงขึ้นและลดลงไป แต่ดูเหมือนจะ
มีการระบาดเป็นระยะในกลุ่มย่อย  ๆ ดังที่ได้กล่าวมาก่อน
หน้านี ้ แม้จะเป็นโรคที่ป้องกันได้ แต่ความครอบคลุม
ของ vaccine ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในบางประเทศ ดัง
แสดงใน Figure 2 ซึ่งการประมาณการความครอบคลุม

ของ vaccine นี้เป็นตัวเลขการประมาณการของสอง
หน่วยงานที ่ท ํางานร่วมกันได้แก ่ World Health 
Organization (WHO) และ United Nations Children’s 
Fund (UNICEF)

สําหรับประเทศไทยในป ี 2555 ได้พบการระบาดใน
สองภาคคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดย
เฉพาะภาคใต้ ได้มีการระบาดในจังหวัดปัตตานีและ
ยะลามาก่อนหน้านี้แล้ว2 สําหรับการระบาดในปลายปี 
2555 ที่ผ่านมาเป็นการระบาดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2555 โดยพบ confirmed case ที่มีการยืนยันการป่วย
และตรวจพบเชื้อคอตีบชนิดสร้าง toxin ทั้งสิ้น 42 ราย 
พบ probable case 6 รายที่เป็นพาหะ 102 ราย ในจํานวน
ทั้งหมดนี้ พบผู้ป่วยเสียชีวิต 6 ราย และในจํานวนผู้ป่วย 
confirmed และ probable case ทั้งหมด 48 รายในกลุ่มนี้
มีผู้ป่วยที่เป็นชาวลาวและพม่าอย่างละ 1 ราย การ
ระบาดครั้งแรกพบในจังหวัดเลย ตามมาด้วยการระบาด
ในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดหนองบัวลําภูซึ่งอยู่ติด
กัน ในช่วงเดือนตุลาคม 2555 พบการระบาดในจังหวัด
อุดรธาน ี จังหวัดมหาสารคามและ จังหวัดนครราชสีมา 

Figure 1. Diphtheria Global Annual Reported Cases and DTP3 Coverage, 1980-2011



ส่วนภาคใต้พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัด
นครศรีธรรมราช และเมื่อรวบรวมตัวเลขของการระบาด
ของโรคในคร้ังนี้ จังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุด 4 อันดับแรก
คือจังหวัดเลย พบ 27 ราย จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัด
นครราชส ีมาพบจ ั งหว ัดละ 5 รายและจ ั งหว ัด
หนองบัวลําภ ู4 ราย ที่น่าสังเกตคือผู้ป่วยที่พบในจังหวัด
มหาสารคามและจังหวัดหนองบัวลําภูเป็นเด็กทั้งหมด2 
อย่างไรก็ตามสําหรับตัวเลขการระบาดในประเทศไทย 
ยังมีความคลาดเคลื่อนจากรายงานที่ปรากฎในสื่อต่าง
ประเทศ เช่น สื่อจากประเทศออสเตรเลียแจ้งว่ามีการ
ระบาดในไทยพบผู้ป่วยที่เป็น confirmed case 43 ราย3

จากรายงานของกรมควบค ุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขพบว่าผู้ป่วยมีจํานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 1990-19984 แต่หลังจากช่วงดังกล่าว มีแนวโน้ม
ว่าจะมีการรายงานผู้ป่วยที่มากขึ้น5 และมีการระบาดใน
ผู้ป่วยจํานวนไม่มากนักเป็นระยะๆ6 และที่น่าสนใจคือ
จํานวนผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มมากขึ้น7 ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมา
จากโรคนี้ยังพบไม่ได้บ่อยทําให้เกิดการวินิจฉัยและการ
รักษาที่ล่าช้า

     สําหรับการรักษาโดยการให้ (i) antitoxin8 เพื่อทําลาย 
toxin ที่เชื้อสร้างขึ้น  และต้องทํา skin test เพื่อทราบว่าผู้
ป่วยแพ้ต่อ antitoxin หรือไม่และ (ii) การให้ยากลุ่ม 
penicillin หรือ macrolide8 ผู้ป่วยโดยมากควรได้นอน
รักษาในโรงพยาบาลและแยกจากผู้ป่วยอื่นๆ การกําจัด 
pseudomembrane ที่บริเวณ pharynx สามารถทําได้หาก
มีการอุดกั้นทางเดินหายใจ เด็กที่มีโรคแทรกซ้อนจาก
การอุดกั้นทางเดินหายใจ จะต้องได้รับการเจาะคอเพื่อ
ช่วยให้หายใจได ้ ส่วนโรคแทรกซ้อนทางหัวใจและทาง
เส้นประสาททําได้เพียงการให้การรักษาประคับประคอง
ตามอาการ และควรให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคคอตีบพักเต็มที่ 
อย่างน้อย 2-3 สัปดาห์เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนทาง
หัวใจ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นปลายสัปดาห์ที่ 2 โรคแทรกซ้อน
ทางหัวใจนับเป็นสาเหตุสําคัญของการตายในโรคคอตีบ
สําหรับผู้ที่เป็นพาหะนําโรคการให้ยา  antibiotics กลุ่มดัง
กล่าวเพื่อรักษาด้วยเช่นกัน
  สําหรับ diphtheria antitoxin (DAT) นั้นมีหลาย
แนวทาง (i) กรณีได้รับวัคซีนไม่ครบ หรือไม่แน่ใจ 
อาการไม่รุนแรงหรือป่วยมาไม่เกิน 2 วัน อาจให้ DAT 
20,000-40,000 unit แต่หากมีอาการไม่รุนแรงและป่วย
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ตั้งแต่ 3  วันขึ้นไปอาจให้ DAT 40,000-80,000 unit และ
ถ้าอาการรุนแรง อาจให้ DAT 80,000-120,000 unit 
(บาง reference ระบุขนาดตามอาการที่เกิดขึ้น) (ii) ใน
กรณีผู้ป่วยมีประวัติได้รับวัคซีน ครบ 5 dose ถ้าอาการ
ไม่รุนแรงให้รับผู้ป่วยพักรักษาในโรงพยาบาล สังเกต
อาการอย่างใกล้ชิด ตรวจ electrocardiogram (EKG) 
และ chest x-ray ว่าผิดปกติหรือไม่ เพราะ EKG อาจมี 
sign ของ heart block หรือ x-ray อาจพบ cardiomegaly 
และตรวจ vital sign ทุก 1-2 ชั่วโมง หากความผิดปกติ
อาจพิจารณาให ้ DAT ถ้าอาการรุนแรงให้ DAT 
80,000-120,000 unit8 

สําหรับยา antibiotics ที่ให้ผลดีสําหรับโรคคอตีบ
เป็นยากลุ่ม penicillins หากแพ ้ penicillins อาจพิจารณา
ให้ erythromycin แทนได ้dosage การให้ยา penicillin G 
sodium (PGS) คือ 150,000-200,000 unit/kg/day แบ่งให้ 
วันละ 4 ครั้ง ใช้เวลารักษา 10-14 วัน สําหรับผู้ใหญ่ให้ยา 
PGS 1,500,000-2,000,000 unit ทุก 6 ชั่วโมง รักษาเป็น
เวลา  10-14 วัน  แต่ถ้าหากใช้ยาเป็น erythromycin ให้ 
dose ที่ 40-50 mg/kg/day (สูงสุด 2 กรัม ต่อวัน) เป็นเวลา 
14 วัน8,9 

การป้องกันผู้ที่มีอาการของโรคจะมีเชื้ออยู่ในจมูก 
ลําคอ เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ ดังนั้น จึงต้องแยกผู้
ป่วยจากผู้อื่นอย่างน้อย 3  สัปดาห์ หลังเริ่มมีอาการหรือ
ตรวจเพาะเชื้อไม่พบเชื้อแล้ว 2 คร้ัง8 ผู้ป่วยที่หายจาก
โรคคอตีบแล้ว อาจไม่มีภูมิคุ้มกันโรคเกิดขึ้นเต็มที่ จึง
อาจเป็นโรคคอตีบซ้ําอีกได้ดังนั้นจึงต้องให้วัคซีนป้องกัน
โรค (DTP หรือ dT) แก่ผู้ป่วยที่หายแล้วทุกคน สําหรับผู้
ใกล้ชิดผู้ป่วย เนื่องจากโรคคอตีบติดต่อกันได้ง่าย ดังนั้น
ผู้สัมผัสโรคที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคจะติดเชื้อได้ง่ายจึงควร
ได้รับการติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด โดยทําการเพาะ
เชื้อจากลําคอ และติดตามดูอาการ 7 วัน  ในผู้ที่สัมผัส
โรคอย่างใกล้ชิดที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคมาก่อน 
หรือได้ไม่ครบ ควรให้ยาปฏิชีวนะ benzathine penicillin 
ท ี ่ 1 .2 ล ้านหน ่วย ฉ ีดเข ้ากล ้ามหร ือให ้ก ินยา 
erythromycin 50 มก./กก/วัน  เป็นเวลา 7 วัน พร้อมทั้ง
เริ่มให้วัคซีนเมื่อติดตามดูพบว่ามีอาการ และ/หรือตรวจ
พบเชื้อ ให้ยาปฏิชีวนะดังกล่าว พร้อมกับให้ diphtheria 
antitoxin เช่นเดียวกับผู้ป่วยในเด็กทั่วไป การป้องกันนับ
ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยการให้วัคซีนป้องกันคอตีบ 5 คร้ัง 
เมื่ออายุ 2, 4, 6 และ 18  เดือน และกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อ
อายุ 4 ปี8,9
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Development Process of Oral Health Service System 
among Elderly People in Health Service Network

Jirawat  Butkhot, D.D.S.

Dental Department. Phu Wiang Hospital. Phu Wiang, Khon Kaen, Thailand

OBJECTIVE
This study aims to develop a system of oral health services in elderly people in Phuwieng-Nongnakam-
Wiengkao, Khon Kaen Province. The developmental process focused on the proactive working in order to 
increase accesses to oral health care services in Health Promoting Hospitals at sub-district level rather than 
providing oral health care in the district hospital.

METHODS
The processes of the study comprised problems findings, health service planning, project implementation and 
evaluations. The principles used in this study included building team works (known as the committee of dentistry 
fund), the collaboration between health professionals in health service networks and the encouragement of 
participation of patients/individuals and communities.

RESULTS
The development of operations form was focused on proactive working in local that can be successfully applied 
in practice, indicated an increase in the number of elderly clubs from 1 to 13. The elder who had their own 
dentures increased from 51 in 2010 to 111 in 2011. Those who received tooth implants also increased from 5 to 
34.

 
CONCLUSION
The system of oral health care services in elderly people which emphasized proactive approaches seemed to be 
successful when considered the number of elderly club and the numbers of elders who could access to oral 
health care services. 
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กระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชองปากผูสูงอายุ

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุของเครือข่ายบริการสุขภาพ ภูเวียง-หนองนาคํา-

เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการได้มากขึ้น

วิธีการศึกษา
ทําการศึกษาโดยการทบทวนปัญหาในการดําเนินงานที่ผ่านมา การปรับปรุงแผนงาน การสร้างทีมงาน  การดําเนิน 

งานและการประเมินผล โดยการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการกองทุนทันตกรรม ทันต
บุคลากรในพื้นที่ภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพและชุมชน มีส่วนร่วมในการดําเนินการระหว่าง ตุลาคม 2553 ถึง
กันยายน 2554

ผลการศึกษา
พบว่าการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติมากขึ้น  คือ มีชมรมผู้สูงอายุที่มี 
กิจกรรมส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ 13 ชมรม  จากเป้าหมาย 1 ชมรมผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียมเพิ่มขึ้นจาก 

51  ราย ในปีงบประมาณ 2553 เป็น 111 ราย ในปีงบประมาณ 2554 ผู้สูงอายุได้รับการฝังรากฟันเทียมพระราชทาน 

34 ราย จากเป้าหมาย 5 ราย

สรุป
การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุของเครือข่ายสุขภาพภูเวียง-หนองนาคํา-เวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น ที่เน้นการทํางานในเชิงรุก โดยมีทันตบุคลากรในพื้นที่และภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพร่วมดําเนินงาน 

ทําให้การดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุมีประสิทธิผลมากขึ้น

บทคัดยอ

จีระวัฒน  บุตรโคตร, ท.บ.

กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
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จากข้อมูลสถิติประชากรไทยจําแนกตามหมวดอายุและ
เพศ พ.ศ. 2533 ถึง 25631 พบว่า  สัดส่วนของประชากรใน
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่ภาวะประชากรผู้สูง
อาย ุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง 2548 กลุ่มเด็กและเยาวชน
ลดลงเล็กน้อย กลุ่มผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นและมีอายุ
ขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น จํานวนผู้สูงอาย ุ จะเพิ่มขึ้นจาก 
6,171,000 คน ในปี พ.ศ. 2546 ประมาณ 10,776,000 คน 
ในปี พ.ศ. 2563 และจากผลสํารวจครั ้งล่าสุดของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ2 ในปี พ.ศ. 2550  พบว่าผู้สูงอายุ
มีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.7 ในขณะที่ดัชนีผู้สูงอายุ
ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนเกือบจะเป็นครึ่งหนึ่งของประชากร
วัยเด็ก

จากรายงานผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่ง
ชาติครั้งที่ 6 ป ีพ.ศ. 2549 ถึง 25503 พบว่าผู้สูงอายุ  60 
ถึง 70 ป ี และ 80 ป ี เป็นผู้ที่มีโรคฟันผุถึงร้อยละ 96.2 
และ 99.6 ตามลําดับ การสูญเสียฟันในผู้สูงอายุมีค่า
เฉลี่ยมากกว่า 10 ซี่ต่อคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมี
ฟันเหลืออยู่ในช่องปากไม่ถึงครึ่งหนึ่ง การศึกษาถึง
สาเหตุที ่ผู ้สูงอายุไม่ไปใช้บริการทางทันตกรรมในปี 
พ.ศ. 25344 พบว่าผู้สูงอายุไม่ต้องการหรือไม่จําเป็นหรือ
มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย  ความกลัว และการเดินทางไปรับ
บริการ ทําให้ผู้สูงอายุขาดโอกาส ในการไปรับบริการ
ทางทันตกรรมที่เหมาะสม จากการศึกษาในประเทศไทย
ในป ี พ.ศ. 25455 พบว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาจากการเคี้ยว
อาหารมีโอกาสเกิดภาวะน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์ โดยมีค่า 
body mass index ต่ํากว่า 18.5 คิดเป็น    3 เท่าของผู้สูง
อายุที่ไม่มีปัญหาจากการเคี้ยวอาหาร เช่นเดียวกับการ
ศึกษาในปี พ.ศ. 25476 พบว่าในผู้สูงอายุ ที่เป็นโรคปริ
ทันต ์ โดยมีร ่องลึกปริทันต์และสูญเสียการยึดอยู ่
มากกว่า  6 มิลลิเมตร จะมีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อภาวะ
การมีน้ําหนักตัวลดลง 1.5 เท่าของผู้สูงอายุที่มีร่องลึกปริ
ทันต์น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร และในคนที่สูญเสียฟัน
ธรรมชาติทั้งปากก็มีผลทําให้กินผักน้อยลง กินอาหาร
พวกเส ้นใยและแคโรท ีนน ้อยลง ก ินอาหารท ี ่ม ี 
คอเลสเตอรอลและไขมันสูงขึ้น8 ทําให้เพิ่มโอกาสเสี่ยง
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได ้ การศึกษาผลกระ
ทบของการปวดฟันต่อการดําเนินชีวิตประจําวันในป ี
พ.ศ. 25309 ซึ่งศึกษาในประชากร จํานวน 1,014 คน จาก
การศึกษาพบว่า อาการปวดฟันมีผลต่อการหลีกเลี่ยง
การรับประทานอาหาร การนอนหลับและมีผลต่อการ
ทํางาน นอกจากนี้อาการปวดฟันยังมีผลทําให้หลีกเลี่ยง
การเข้าสังคม ในผู้ที่มีการสูญเสียฟันจะมีความกังวลต่อ
ภาพลักษณ์เปลี่ยนไปแยกตัวออกจากสังคมได้ง่ายกว่าผู้
ที่อยู่ในวัยอื่นๆ การศึกษาผลกระทบของการสูญเสียฟัน

ในผู้สุงอายุที่มีการสูญเสียฟันทั้งปากในป ี พ.ศ. 254110 
พบว่าการสูญเสียฟันมีผลต่อภาพลักษณ์ ขาดความ
มั่นใจและทําให้หลีกเลี่ยงการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
อื่นๆ ในสังคม สอดคล้องกับการศึกษาถึงผลกระทบของ
การสูญเสียฟันบางซี ่ ในป ี พ.ศ. 254411 ในกลุ่มตัวอย่าง 
100 คน โดยการสัมภาษณ ์ ซึ่งพบว่า  การสูญเสียฟันบาง
ซี่มีผลทําให้ขาดความมั่นใจ การเลือกชนิดของอาหาร 
เกิดการหลีกเลี่ยงการยิ้มหรือหัวเราะและมีผลทําให้หลีก
เลี่ยงการเข้าสังคม 
   จากข้อมูลแนวโน้มสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ดังกล่าว ซึ่งเป็นวัยที่มีปัญหาทางสุขภาพด้านต่าง  ๆ รวม
ทั้งปัญหาทางทันตสุขภาพโดยเฉพาะการสูญเสียฟัน ส่ง
ผลเสียทั้งทางร่างกาย จากการกินได้น้อยลง ด้านจิตใจ 
ด้านอารมณ ์ และด้านสังคม และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยัง
พบปัญหาในด้านของการเข้าถึงบริการทางทันตกรรม 
เนื่องจากโดยมากเป็นการดําเนินการแบบตั้งรับที่โรง
พยาบาล (เนื่องจากมีทันตแพทย์ ทันตบุคลากร เครื่อง
มือ และวัสดุอุปกรณ์พร้อมในการให้บริการมากกว่า) 
ทําให้ประชากรกลุ่มนี้ขาดโอกาส ในการรับบริการที่
เหมาะสม การศึกษาจึงมุ ่งที ่จะพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ของเครือข่ายบริการสุขภาพ 
โดยการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการได้มากขึ้น

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก ในการดําเนิน งาน
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุโดยศึกษาใน
เครือข่ายบริการสุขภาพภูเวียง-หนองนาคํา-เวียงเก่า 

โดยดําเนินการในโรงพยาบาลภูเวียงและเครือข่าย
บริการสุขภาพได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตําบล (รพ.สต) 19 แห่ง ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 3 อําเภอ 

185 หมู่บ้าน ประชากรจํานวน 118,298 คน มีทันตแพทย์ 

3 คน คิดเป็นสัดส่วน ประชากรต่อทันตแพทย ์ เป็น 

39,433:1  ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง กันยายน พ.ศ. 

2554 เพื่อรองรับโครงการรากฟันเทียมพระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติ โครงการฟันเทียมพระราชทาน และ
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการศึกษานี้แบ่งเป็น 5 

ขั้นตอนได้แก ่การเตรียมการ การสร้างทีม การวางแผน
งาน การดําเนินงาน และการประเมินผลงาน
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การเตรียมการ 
เป็นขั ้นตอนการวิเคราะห์และค้นหาอุปสรรคในการ
ดําเนินโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยพบว่าอัตรากําลังของ
ท ันตบ ุคลาการไม ่สมด ุลก ับพ ื ้นท ี ่ ร ับผ ิดชอบและ 
ประชากร ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการประสาน
งานสาธารณสุขระดับอําเภอไม่เข ้าใจกระบวนการ
ทํางานด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ ขาดการประสาน
งานระหว่างเครือข่ายบริการสุขภาพและภาคีเครือข่าย 
อื่นๆ

การสร้างทีม
ได้มีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ คป.สอ.ทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการกองทุนทันตกรรมเพื่อร่วมพิจารณา
เห็นชอบโครงการต่าง  ๆ เตรียมทีมทันตแพทย์และทันต
บุคลากรในพื้นที ่ แบ่งสายงานรับผิดชอบให้ชัดเจน 
แต ่ละสายงานประกอบด ้วย  เจ ้ าพน ักงานท ันต
สาธารณสุขในโรงพยาบาล 1 คน และใน รพ.สต. 4 คน 
โดยทันตแพทย์คนที ่ 1 และทีมงานรับผิดชอบโครงการ
ส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงมีครรภ์และเด็กก่อนวัยเรียน 
ทันตแพทย์คนที ่ 2  และทีมงานรับผิดชอบโครงการส่ง
เสริมทันตสุขภาพในนักเรียนมัธยมศึกษาและผู้สูงอาย ุ
ทันตแพทย์หัวหน้าฝ่าย จะควบคุมทุกสายงานและรับผิด
ชอบโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในนักเรียนประถม
ศึกษา และได้อนุมัติจ้างผู้ช่วยเพื่อปฏิบัติงานแทนผู้ช่วย
ทันตแพทย์เพื ่อร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุขเนื่องจาก รพ.สต. 7 จาก 12 แห่งไม่มีทันต
บุคลากรปฏิบัติงานประจํา และมีการหมุนเวียนทันต
บุคลากร ใกล้เคียงไปปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 1 วัน

การวางแผนงาน
ได้นําเสนอแผนงานและโครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุแก่คณะกรรมการกองทุนทันต
กรรมเครือข่ายบริการสุขภาพภูเวียง–หนองนาคํา–เวียง
เก่า เพื่อพิจารณา และ อนุมัติโดยเน้นการทํางานในเชิง
รุก มีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในรพ.สต. ดําเนิน
กิจกรรมส่งเสริมป้องกัน ทันตสุขภาพในชมรมผู้สูงอาย ุ
คัดกรองผู้สูงอายุเพื่อใส่ฟันเทียม ทันตบุคลากรจากโรง
พยาบาลภูเวียงออกให้ บริการใส่ฟันเทียมในพื้นที่ รวม
ทั้งคัดกรองผู้สูงอายุที่ต้องฝังรากฟันเทียมและทําหน้าที่
ประสานงาน  และร่วมกับทีมทันตแพทย์ท ี ่จ ังหวัด
ขอนแก่นเพื่อทําการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมในกรณีผู้สูง
อายุที่สันเหงือกล่างแบนราบไม่เหมาะสมในการใส่ฟัน
เทียม

การดําเนินการ
โดยทันตแพทย ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและทันต
บุคลากรได้ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานโดยประสาน
งานกับภาคีเครือข่าย ได้แก ่ องค์การบริหารส่วนตําบล 
ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ ผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา ราย
ละเอียดกิจกรรมประกอบด้วย   จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม
ทันตสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ การให้ทันตสุขศึกษา การ
ตรวจรักษา การให้ทันตกรรมป้องกัน   โดยการขูดหินปูน
และทาฟลูออไรด์วานิช ดําเนินการใส่ฟันเทียมและฝัง
รากฟันเทียมเพื่อเพิ ่มการยึดอยู่ของฟันเทียมชิ้นล่าง 
รวมถึงการตรวจเยี่ยมหลังการใส่ฟันเทียม ผู้สูงอายุที่ได้
รับการใส่ฟันเทียมและฝังรากฟันเทียมเพื่อประเมินการ
ใช้และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการใช้ฟันเทียม โดย
ใช้แบบประเมินผลของโครงการฟันเทียมพระราชทาน

การประเมินผล 
ด้านปริมาณโดยใช้ตัวชี ้วัดของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (พ.บ.ส.) ทันตกรรม สํานักงาน
สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ใน 4 ประเด็น ได้แก ่การมี
ชมรมผู้สูงอาย ุ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ
อย่างน้อย 1 ชมรม  จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟัน
เทียมมากกว่า 80% ของเป้าหมาย  (75คน) จํานวนผู้สูง
อายุที่ได้รับการตรวจเยี่ยมมากกว่า 20% ของผู้ที่ได้รับ
การใส่ฟันเทียม จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการฝังรากฟัน
เทียมเป้าหมาย 5 คน  นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินผล
ด้านคุณภาพโดยการประเมินผลการใช้ฟันเทียมและ
คุณภาพชีว ิตของผู ้ส ูงอายุหลังการใส่ฟันเทียมสุ ่ม
สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามผู้สูงอายุที่ได้รับการฝัง
รากฟันเทียมเพื่อเพิ่มการยึดอยู่ของฟันเทียมชิ้นล่าง เป้า
หมายอย่างน้อย 20% ของผู้ได้รับการฝังรากฟันเทียม 
เพื่อประเมินการเคี้ยวอาหาร กินอาหาร อารมณ ์ ความ
สวยงาม การพูด  การนอนหลับและความพึงพอใจต่อ
การรับบริการ และได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงความ
รู้สึกก่อนและหลังการฝังรากเทียมและการใส่ฟันเทียมใน
ผู้ป่วยจํานวน 3 ราย

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ
เชิงพรรณา (descriptive statistics) ในการวิเคราะห์โดย
วัดปริมาณ ผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากการพัฒนาระบบ
บริการส่งเสริมสุขภาพดังกล่าวเปรียบเทียบกับเป้า
หมายของพบส.ทันตกรรมจังหวัดขอนแก่นที่ใช้ baseline 
data ของประชากรผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ ในการ
กําหนดเป้าหมายโดยแสดงเป็นตารางเปรียบเทียบผล
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งาน และเป้าหมาย, และตารางเปรียบเทียบผลงานการ
ใส่ฟันเทียม 4 ปีย้อนหลังของเครือข่ายบริการสุขภาพ 
ภูเวียง-หนองนาคํา-เวียงเก่า

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์ 2 ลักษณะได้แก่การสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (structured interview) โดยใช้แบบ
ประเมินผลการใช้ฟันเทียมและคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อาย ุจากการใส ่ฟ ันเท ียมของโครงการฟ ันเท ียม 
พระราชทานและการสัมภาษณ์เช ิงล ึก ( in-depth 
interview) ในผู้สูงอายุที่ได้รับการฝังรากฟันเทียม เพื่อ
เพ ิ ่มการยึดอยู ่ของฟันเท ียมชิ ้นล ่าง โดยการสุ ่ม
สัมภาษณ์ใน  4 ประเด็นโดยใช้คําถามปลายเปิด (open-
ended-questions) ในประเด็นความรู้สึกก่อนและหลัง
การฝังรากฟันเทียม ความรู้สึกที่มีต่อโครงการ

ผลการศึกษา

ประเมินผลด้านปริมาณ
โดยใช้ตัวชี้วัดที่กําหนดโดย พบส.  ทันตกรรมสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นใน  4 ประเด็นดังตาราง 1 
โดยพบการเพิ่มขึ้นเชิงปริมาณของทุกตัวชี้วัด ทั้งจํานวน
ของชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมส่งเสริมป้องกันสุขภาพ
ช่องปาก จํานวนผู ้ส ูงอายุที ่ได้ร ับการใส่ฟันเทียม
พระราชทาน จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจเยี่ยม 

หลังใส่ฟันเทียมพระราชทาน และจํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับ
การฝังรากฟันเทียม

การประเมินผลด้านคุณภาพ 
โดยการประเมินการใช้ฟันเทียมและคุณภาพชีวิตของผู้
สูงอายุที่ใส่ฟันเทียม  พบว่าผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม    
จํานวน 72 ราย จากผู้ที่ได้รับการใส่ฟันเทียม 111 ราย 
คิดเป็น 64.9% อายุระหว่าง 60 ถึง 84 ป ี เป็นชาย 36 
ราย เป็นหญิง 34 ราย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีความ
พึงพอใจในการใส่ฟันเทียมในประเด็นต่างๆ ดังนี ้   เคี้ยว
อาหารได้มากขึ้น  กินอาหารได้มากขึ้น อารมณ์ดีขึ้น  กล้า
ยิ้มมากขึ้น สบายใจและมีความสุขมากขึ้น ออกไปพบ
เพื่อนได้มากขึ้น มีความสวยงามมากขึ้น พูดได้ชัดเจน
มากขึ้น นอนหลับได้มากขึ้น  และในภาพรวมพบว่ามีผู้ 
พอใจมาก 58 ราย พอใจปานกลาง 10 ราย พอใจน้อย 4 
ราย นอกจากนี้ยังได้รับการประเมินคุณภาพ ผู้สูงอายุที่
ได้รับการฝังรากฟันเทียมและใส่ฟันเทียมในผู้ป่วย 3 
ราย โดยการสุ่มสัมภาษณ ์ เพื่อวิเคราะห์เชิงลึกถึงความ
รู้สึกก่อนและหลังการฝังรากเทียมและการใส่ฟันเทียม 
ดังแสดงในรูปภาพ 1  และจากผลการปฏิบัติงานด้านส่ง
เสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2554 
โรงพยาบาลภูเวียงเป็น 1  ใน 10 โรงพยาบาลที่ได้รับ
รางวัลจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลดีเด่น
ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในโครงการ
ฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้

ตาราง 1. แสดงผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุตาราง 1. แสดงผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุตาราง 1. แสดงผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

      ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน

มีชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพอย่างน้อย 1 ชมรม 1 13

จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียมพระราชทานคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 75 111

จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจเยี่ยมหลังใส่ฟันเทียมพระราชทานร้อยละ 20 ของเป้าหมาย 22 72

จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการฝังรากฟันเทียมตามโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 5 34

ตาราง 2. จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียมในโครงการฟันเทียมพระราชทานตาราง 2. จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียมในโครงการฟันเทียมพระราชทานตาราง 2. จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียมในโครงการฟันเทียมพระราชทานตาราง 2. จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียมในโครงการฟันเทียมพระราชทานตาราง 2. จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียมในโครงการฟันเทียมพระราชทาน

      จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียม
ปีงบประมาณปีงบประมาณปีงบประมาณปีงบประมาณ

      จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียม
2551 2552 2553 2554

เป้าหมายจํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียม (คน) 75 72 80 75

ผลงานจํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียม (คน) 75 86 51 111
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สูงอายุเฉลิมพระเกียรต ิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 
รอบ 5 ธันวาคม 2554

สรุปและวิจารณ

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเครือ
ข่ายบริการสุขภาพภูเวียง-หนองนาคํา-เวียงเก่า  ในการ
ศึกษานี้พบว่ามีผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่เพิ่มขึ้นในทุกตัวชี้
วัด จากการจัดระบบบริหารงานภายในหน่วยงานที่
ชัดเจน  ได้แก่ การเตรียมการ การสร้างทีม การวางแผน
งาน การดําเนินงานตามแผนและการประเมินผลภายใต้
บริบทของเครือข่ายบริการสุขภาพฯ ที ่มีพื ้นที ่และ
ประชากรจํานวนมาก แต่มีทันตแพทย์และทันตบุคลากร
น้อย ทั้งนี้ได้มีการรวมเครือข่ายบริการสุขภาพได้แก่ 
รพ.สต. และภาคีเครือข่ายอื่น  ๆ เข้าร่วมดําเนินการทําให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฎิบัติเพิ่มมากยิ่งขึ้น   ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจในระดับมากหลังจากการใช้ฟันเทียม รวม
ทั้งจากบทสัมภาษณ์ของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝังรากฟัน
เทียม เพื่อเพิ่มการยึดอยู่ของฟันเทียมชิ้นล่าง รูปแบบ
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากผู ้สูงอายุดัง
กล่าว  ไม่เคยดําเนินการได้ในพื้นที ่จังหวัดขอนแก่น 
อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับการพัฒนาเครือข่ายงาน
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มอายุอื ่นที ่เคยมีกรณี
ศึกษาเช่น  การพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก12 ใน  อบต. 
ผาสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดน่าน และจากการคัดเลือก
โรงพยาบาลดีเด่น ด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้
สูงอายุ13 ของสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2554 ม ี 10 โรง
พยาบาลชุมชนที่ได้รับรางวัล ซึ่งมีรูปแบบเพิ่มกิจกรรม
เชิงรุกในพื้นที่ 5 โรงพยาบาล แต่มีรูบแบบที่แตกต่างกัน 
เช่น โรงพยาบาลพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร มี
เทศบาลสนับสนุนรถรับส่งผู้สูงอายุมารับบริการที่โรง
พยาบาล โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย จัดให้
ทันตแพทย์ออกให้บริการทําฟันเทียมในพื้นที่ห่างไกล 
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ก่อนรับการบริการ หลังรับบริการ

Panel A: ชายไทยอายุ 63 ปี หลังการฝังรากฟันเทียมและใส่ฟัน
เทียม ผู้ป่วย  ได้บรรยายความรู้สึกก่อนฝังรากฟันเทียม ว่ามี
ความลําบากในการเคี้ยวอาหาร  เจ็บปาก  พูดได้ไม่ชัดเจน ร้อง
เพลงน้ําลายกระเด็น เป่าแคนไม่ได้ แต่หลังจากการฝังรากฟัน
เทียมแล้วรู้สึกฟันเทียมแน่นเคี้ยวอาหารได้ดี กินข้าวอร่อยขึ้น 

น้ําหนักเพิ่มขึ้นจาก 51 กิโลกรัมเป็น 52 กิโลกรัม กินผักผลไม้ 
ได้ดีเหมือนเดิมร่างกายแข็งแรงขึ้น

Panel B: ผู้ป่วยชายไทยอายุ 63 ป ีหลังการฝังรากฟันเทียมและ
การใส่ฟันเทียม ผู้ป่วยได้บรรยายความรู้สึกก่อนฝังรากฟัน
เทียมว่า กินอาหารไม่ได้ หงุดหงิด  ไม่สบายใจ พูดไม่เต็มเสียง
เหมือนฟันเทียมจะหลุดออกจากปากพะวงหน้าพะวงหลัง  แต่
หลังจากฝังรากฟันเทียม พบว่าใส่ฟันเทียมแล้วแน่นเคี้ยวอาหาร
ได ้ออกเสียงได้ชัดเจน ออกงานสังคมได้สบายไม่อายคนอื่น

Panel C: ผู้ป่วยชายไทยอายุ 62 ป ีหลังการฝังรากฟันเทียมและ
การใส่ฟันเทียม ผู้ป่วยได้บรรยายความรู้สึกก่อนฝังรากฟัน
เทียมว่า ใส่ฟันเทียมแล้วหลวมเวลาเคี้ยวข้าวหลุดไม่แน่น รู้สึก
อาย ไม่กล้ากินข้าวกับคนอื่น ไม่กล้าออกสังคมร้องเพลงไม่ได้ 
แต่หลังจากฝังรากฟันเทียมแล้วรู้สึกดีเหมือนมีที่ยึดไว ้ กินข้าว
อร่อย ไม่มีปัญหาเข้าสังคมได ้เดิมไม่คิดว่าชาตินี้จะเคี้ยวอาหาร
ได้อีก

รุปภาพ 1. ผู้สูงอายุ 3 รายที่ได้รับการฝังรากเทียมและใส่ฟันเทียมรุปภาพ 1. ผู้สูงอายุ 3 รายที่ได้รับการฝังรากเทียมและใส่ฟันเทียมรุปภาพ 1. ผู้สูงอายุ 3 รายที่ได้รับการฝังรากเทียมและใส่ฟันเทียม
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โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลําปาง มีกิจกรรมออกให้
บริการทําฟันเทียมเชิงรุกในทุกพื้นที่เป็นต้น ซึ่งพบว่าส่ง
ผลให้การเข้าถึงบริการทางทันตกรรมของผู้สูงอายุมี
มากขึ้น ประเด็นสําคัญของการศึกษานี ้คือ ภายใต้อัตรา
กําลังทันตแพทย์ที่มีจํากัดในพื้นที่รับผิดชอบขนาดใหญ่
การแบ่งสายงานที่ชัดเจนโดยนําภาคีเครือข่ายบริการ
สุขภาพร่วมดําเนินการอย่างเป็นระบบทําให้การปรับ
เปล ี ่ยนกระบวนการท ํางานท ั ้งหมดดังกล ่าวเพ ิ ่ม 
ประสิทธิผลการทํางานในโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ
ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ 
มากขึ้น เกิดการประสานงานกับทันตบุคลากรในโรง
พยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ
มีมากขึ ้น  กล่าวได้ว่าการพัฒนาระบบบริการทันต
สุขภาพในผู้สูงอายุดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากขึ ้นและอาจนํากลวิธีไป
พัฒนาเป็นรูปแบบของงานส่งเสริมทันตสุขภาพอื่นได้
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Acute Ventilatory Responses to Head-Down 30 
Degrees Postural Drainage Position in Critical 

Traumatic Patients
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OBJECTIVE
The standard technique of head-down postural drainage (PD) has been used in physiotherapy practice for long 
time and its effectiveness of secretion clearance in patients with lung disease is well documented. However, the 
technique is rarely used in the intensive care unit (ICU) where it might be of great value treating patients with 
blunt trauma from road traffic accidents. The problem is concern that the procedure may adversely affect 
pulmonary functions but there is a lack of evidence about the physiological responses of the lung in trauma 
patients. Therefore, we aimed to explore a response of cardiopulmonary parameters during PD supine head-
down 30 degrees. 

METHODS
Randomized crossover study, approved by the ethical committee of Khon Kaen Hospital, and was conducted in 
trauma ICU. Eleven critical trauma patients (7 males, 4 females; age 31.8±6.3 years) with blunt chest and/or 
abdominal injury and mechanical ventilator dependence participated in the study. Patients were randomly 
allocated in order of 2 interventions; supine head down 30 degrees and supine horizontal for 10 minutes. 
Pulmonary functions were recorded every minute for 10 minutes before and after each intervention in 
horizontal position and during intervention. The intervention order was reversed on the following day.

RESULTS
A significantly decreased dynamic lung compliance (Cdyn) and increased end tidal expiratory pressure of carbon 
dioxide (PETCO2) during head down 30 degrees were found compared to baseline which recovered within 10 
minutes after returning to horizontal. There were no changes in the sham intervention and no episodes of 
hypoxemia were observed in either intervention.  The mean difference for Cdyn between interventions was -6.7 
±7.7 ml/mmHg (95% confidence interval (CI), -11.9 to -1.6) and for PETCO2 was 3.1±4.6 mmHg (95% CI, 0.1 to 
6.0). Minute ventilation (VE), respiratory rate (RR) and tidal volume (VT) were unchanged.
 
CONCLUSION
The head down 30 degrees postural drainage was well tolerated by the patients with no clinically significant 
changes in pulmonary functions, indicating that it is safe to use in patients with blunt abdominal injury in ICU in 
this small sample set.

ABSTRACT
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การตอบสนองระยะเฉียบพลันของระบบหายใจและไหล
เวียนเลือดตอการจัดทาระบายเสมหะ

ศีรษะต่ำ 30 องศาในผูปวยบาดเจ็บระยะวิกฤต

วัตถุประสงค์
การจัดท่าระบายเสมหะศีรษะต่ําเป็นเทคนิคมาตรฐานเทคนิคหนึ่งทางกายภาพบําบัดที่ใช้ในการระบายเสมหะในผู้
ป่วยมาเป็นเวลานานและมีประสิทธิภาพในการระบายเสมหะ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาถึงการตอบสนองของระบบ
หายใจและไหลเวียนเลือดต่อการจัดท่าระบายเสมหะศีรษะต่ํานั้นยังไม่สามารถสรุปผลได้ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองระยะเฉียบพลันของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดต่อการจัดท่าระบายเสมหะ
ศีรษะต่ํา 30 องศาในผู้ป่วยบาดเจ็บระยะวิกฤต

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบสุ่ม ทําการศึกษาในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บช่องอกและหรือช่องท้องที่ต้องใส่ท่อและ
เครื่องช่วยหายใจ จํานวน 11 คน (ชาย 7 คน, หญิง 4 คน, อายุเฉลี่ย 31.8±6.3 ปี) อาสาสมัครถูกสุ่มออกเป็น  2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มที่ได้รับการจัดท่านอนหงายศีรษะต่ํา  30 องศาและกลุ่มที่ได้รับการจัดท่านอนหงายศีรษะราบ เป็นเวลา 10 

นาที โดยการวัดการทํางานของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดทุก  ๆนาทีในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการจัดท่านอน
หงายศีรษะต่ํา 30 องศาและท่านอนหงายศีรษะราบ จากนั้นสลับกลุ่มในวันถัดมา

ผลการศึกษา
ความยืดหยุ่นของปอด  (Cdyn) ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติและความดันย่อยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(PETCO2) ในลมหายใจออกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ถูกจัดอยู่ใน
ท่านอนหงายศีรษะต่ํา 30 องศากับระยะพักและสามารถกลับเข้าสู่ปกติได้ภายในระยะเวลา  10 นาทีในระยะฟื้นฟ ูโดย 

Cdyn มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างอยู่ที่ -6.7±7.7 ml/mmHg (95% CI, -11.9 ถึง -1.6) และ PETCO2 มีค่าเฉลี่ยความแตก
ต่างอยู่ที่ 3.1±4.6 mmHg (95% CI, 0.1 ถึง 6.0) และพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรอากาศที่หายใจเข้าออก
ใน 1 นาที อัตราการหายใจและปริมาตรอากาศที่หายเข้าใจใน 1 ครั้ง
สรุป
การจัดท่าระบายเสมหะในท่านอนหงายศีรษะต่ํา 30 องศา ในผู้ป่วยบาดเจ็บระยะวิกฤตที่ใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ 

ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการทํางานระบบหัวใจและปอดเล็กน้อยซึ่งไม่มีนัยสําคัญทางคลินิก ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่า
เทคนิคนี้ปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ในผู้ป่วยบาดเจ็บระยะวิกฤต
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Most traumatic patients admitted to the intensive 
care unit (ICU) undergo respiratory interventions 
such as intubation and mechanical ventilation but 
these can lead to common pulmonary complications 
such as pneumonia and atelectasis.1 Chest physical 
therapy (CPT) is used in the ICU to minimize the 
retention of pulmonary secretions, to maximize 
oxygenation, and to re-expand collapsed parts of lung 
(atelectasis) in patients with mechanical ventilator 
dependence,1 the middle and lower lobes commonly 
being the site of pulmonary complications.2 Traditional 
CPT techniques consist of postural drainage (PD) in 
which the body is placed in a position that allows 
gravity to assist mucus drainage from segmental 
bronchi to the proximal airways.3 The standard 
position for draining the lower lung is head-down 30 
degrees in supine, left- or right-side, lying while the 
standard duration of postural drainage may range 
from 3 to 15 minutes, or longer in special situations, 
depending on the patient’s tolerance to changes in 
position and the amount of sputum produced.4

In Thailand, there are many reasons why CPT is 
not provided sufficiently and effectively to patients in 
the ICU.5 One common reason is a lack of confidence 
on the part of physiotherapists in evaluating and 
clinical decision making for patients in critical 
conditions. Rather than providing full and active 
interventions, physiotherapists may be too cautious 
and provide only minimal care. Postural drainage in 
head-down position, which  is an important technique 
for middle and lower lobes, is rarely performed 

although these lung areas are common sites of 
complications in the ICU.5
  One important factor that may inhibit 
physiotherapist from using PD in the ICU is a lack of 
information about the physiological responses to PD 
head-down techniques and a fear of going beyond safe 
limits with the patients and concern, for instance, that 
the weight of the abdominal contents may lead to 
poor ventilation, hypercapnia and hypoxia. Therefore, 
we aimed to explore acute ventilatory responses to 
head-down 30 degrees position in patients with blunt 
chest and/or abdominal injury in the ICU.

METHODS

Study oversight 
The study was a randomized crossover controlled 
trial exploring acute ventilatory responses to head-
down 30 degrees postural drainage position in trauma 
patients in the ICU in the Traumatic Intensive Care 
Unit, Khon Kaen Hospital.

Participants and study site
Participants were patients with traumatic blunt chest 
and/or blunt abdominal injury admitted between 
January and July 2012. The inclusion criteria is (i) 
patient with mechanical ventilation, (ii) having stable 
cardiopulmonary function at rest heart rate (HR) 
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Figure 1. Study Protocol
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<100 beats/min, systolic blood pressure (SBP) 90-140 
mmHg, diastolic blood pressure (DBP) 60-90 mmHg, 
respiratory rate (RR) 10-20 breath/min, and oxygen 
saturation (SpO2) >95%. If they have spine disorders 
such as spine fracture, herniated nucleus pulposus, 
whiplash syndrome, spondylolisthesis, spondylosis, 
stenosis, fracture of upper and/or lower limbs, 
underlying acute or chronic cardiopulmonary 
diseases, craniotomy or craniectomy, unstable 
intracranial pressure, ICP>12 mmHg, and uncontrolled 
pain they were excluded.

Intervention
The study consisted of 2 interventions: supine head-
down 30 degrees and supine horizontal. The order of 
the interventions was randomly assigned to either A 
or B intervention for the first round and vice versa in 
the second round in a balanced crossover design so 
there were four sets of measurements per patient.

The supine head-down 30 degrees interventions 
consisted of 3 consecutive periods (i) baseline period, 
10 minutes rest in horizontal supine lying (ii) 
intervention period, 10 minutes rest in head-down 30 
degrees supine lying and (iii) recovery period, return 
to horizontal supine lying resting for 10 minutes 
(Figure 1). For the supine horizontal intervention, the 
study was performed with a similar procedure except 
the intervention period consisted of horizontal supine 
lying. 

Outcomes
Ventilatory parameters were recorded at the start of 
each period (0 min) and every minute until end of 
each period for both interventions except that blood 
pressure was recorded every 2 minutes. Recorded 
variables were respiratory rate (RR), oxygen 
saturation (SpO2), tidal volume (VT), minute 
ventilation (VE), dynamic lung compliance (Cdyn) and 
end tidal expiratory pressure of CO2 (PETCO2). 
Subjects were suctioned via endotracheal tube to 
clear airway 10 minutes before study.   During the 
trials the patients were connected to the mechanical 
ventilator (Savina Bennett 2000®) via an endotracheal 
tube. Subjects were rested for at least 120 minutes 
between each intervention. The intervention order 
was reversed on the following day.
    The study would have been stopped immediately if 
harmful signs or symptoms were detected: BP<90/60 
or >180/100, reduct ion of consc iousness , 
restlessness, SpO2<90 %, spontaneous RR>35 beats/
min, life threatening arrhythmia with  premature 
ventricular contraction (PVC>5/min) and/or atrial 
fibrillation (AF) with hypoxemia and hypotensive 
signs. All ventilatory variables were recorded 3 times 
in each minute from the display of the mechanical 
ventilator. Oxygen saturation (SpO2) was determined 
using a pulse oximeter applied to a finger by the 

physical therapist and together with PETCO2 was 
displayed on the central monitor (Nihon Kohden-life 
scope®).

Statistical analysis
Changes over time were analyzed. Data for each 
period of each condition were averaged to give a 
single value for each patient. The combined data were 
checked for normality by the Shapio-Wilk test. 
Differences of dependent variables within condition 
were analyzed by repeated measure ANOVA and pos 
hoc paired t-tests were used for differences of 
dependent variables between interventions using 
statistical package for social science (SPSS) version 13 
and p-value<0.05 was considered at statistically 
significant.

RESULTS

Patient’s characteristics
Eleven intubated patients with  mechanical ventilation 
were enrolled (Table 1). Seven male and 4 female 
patients, mean age 31.8±6.3 years admitted to the 
trauma intensive care unit of Khon Kaen Hospital, 
were randomly allocated to 2 interventions for the 
first head-down 30 degrees intervention or supine 
horizontal intervention. The patients tolerated the 
head down position well and there were no adverse 
reactions or cardiac complications.

Ventilatory responses
In general, the results showed little change in 
ventilatory parameters. There was a significant 
increase in PETCO2 and a significant decrease in Cdyn 
in the head-down 30 degrees intervention.  There 
were no significant changes in any of the ventilatory 
variables for the supine horizontal intervention. 
Changes in VT, VE, and SpO2 were not significant in the 
head-down 30 degrees intervention; data for the 
changes from baseline to intervention period and 
between recovery and baseline period are shown in 
Table 2 and 3 .
     The means of Cdyn in each phase of the head-down 
30 degrees intervention were 32.8±6.4, 26.9±4.7, and 
33.4±8.0 ml/mmHg, respectively and the mean of Cdyn 
in each phase of the supine horizontal intervention 
were 30.6±5.9, 31.4±6.3, and 32.7±7.6 ml/mmHg 
respectively.  The time course of VE changes are 
shown in Figure 2. There was a small but significant 
reduction in lung compliance during the intervention 
period compared with baseline in the head-down 30 
degrees intervention with no changes in the supine 
horizontal intervention so there was a significant 
difference (P=0.02) between the head-down 30 
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Table 1. Patient CharacteristicsTable 1. Patient CharacteristicsTable 1. Patient Characteristics

characteristic
Study group

(n=11)

Control group

(n=11)

Mean age, yrs, (SD) 31.8±6.3 31.8±6.3

Male, (n) 7 7

Diagnosis, (n) 

Blunt abdominal with respiratory failure 

With rib fracture 3 3

Without rib fracture 3 3

Hemopneumothorax with respiratory failure, (n)

Unilateral with rib fracture 1 1

Bilateral without rib fracture 2 2

Mild head injury with respiratory failure, (n)

With rib fracture 1 1

Without rib fracture 1 1

Mode of mechanical ventilation, (n)

Controlled mechanical ventilation, (CMV) 2 2

Synchronized intermittent mandatory  Ventilation, (SIMV) 4 4

Biphasic positive airway pressure, (BIPAP) 4 4

Continuous positive airway pressure, (CPAP) 1 1

Plus-minus values denote mean±standard deviation (SD)Plus-minus values denote mean±standard deviation (SD)Plus-minus values denote mean±standard deviation (SD)

Table 2. Changes in Mean of Ventilatory Responses of Intervention PeriodTable 2. Changes in Mean of Ventilatory Responses of Intervention PeriodTable 2. Changes in Mean of Ventilatory Responses of Intervention PeriodTable 2. Changes in Mean of Ventilatory Responses of Intervention PeriodTable 2. Changes in Mean of Ventilatory Responses of Intervention Period

Variable

Difference of intervention period 
compared with baseline

Difference of intervention period 
compared with baseline Difference

Between 
intervention

P ValueVariable
Supine head-down 30 
degrees intervention

Supine horizontal 
intervention

Difference
Between 

intervention
P Value

Respiratory rate, (breath/min) 2.9±2.3 1.5±3.4 1.4 (-1.7 to 4.4) 0.4

Tidal volume, (ml) -2.2±29.4 16.0±27.5 13.8 (-11.8 to 39.4) 0.3

Minute ventilation, (L) 0.7±1.2 0.9±1.7 -0.2 (-1.6 to 1.1) 0.7

Dynamic lung compliance, (ml/mmHg) -5.8±6.2 0.8±3.6 -6.7 (-11.9 to -1.6) 0.02

PETCO2, (mmHg) 3.0±2.3 -0.1±3.0 3.1 (0.1 to 6.0) 0.05

Oxygen saturation, (%) -0.1±0.4 -0.3±0.7 0.3 (-0.3 to 0.8) 0.3

Plus-minus values denote mean±standard deviation (SD), PETCO2 denotes end tidal expiratory pressure of CO2Plus-minus values denote mean±standard deviation (SD), PETCO2 denotes end tidal expiratory pressure of CO2Plus-minus values denote mean±standard deviation (SD), PETCO2 denotes end tidal expiratory pressure of CO2Plus-minus values denote mean±standard deviation (SD), PETCO2 denotes end tidal expiratory pressure of CO2Plus-minus values denote mean±standard deviation (SD), PETCO2 denotes end tidal expiratory pressure of CO2
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degrees intervention and the supine horizontal 
intervention (Table 2). There were no differences 
between the recovery and baseline values for either 
interventions (Table 3). The mean of PETCO2 in each 
phases of the head-down 30 degrees intervention was 
38.8±1.2, 41.8±1.0, and 33.4±8.0 mmHg and PETCO2 
in each phase of the supine horizontal intervention 
was 40.2±1.5, 40.2±1.4, and 40.7±1.3  mmHg. The time 
course of PETCO2 changes is shown in Fig 2. There 
was a small but significant increase in PETCO2 during 
the intervention period compared with baseline in the 
head-down 30 degrees intervention with no change in 
the supine horizontal intervention so there was a 
significant difference (P=0.05) between the head-
down 30 degrees intervention and the supine 
horizontal intervention (Table 2). There were no 
differences between the recovery and baseline values 
for either condition (Table 3). The mean of RR in each 
phase of the head-down 30 degrees intervention was 
20.4±1.6, 23.2± 1.6, and 19.9±1.3 breaths/min and for 
the supine horizontal intervention was 18.0±1.2, 
19.5±1.4, and 19.3±1.4 breaths/min. The mean of VT in 
each phases of the head-down 30 degrees 
intervention was 405±28, 391± 27, and 400±25 ml 
and VT in each phases of the supine horizontal 
intervention was 410±30, 392±26, and 399±29 ml. The 
mean of VE in each phases of the head-down 30 
degrees intervention was 7.3±0.6, 8.0±0.6, and 
6.9±0.4 L and VE in each phases of the supine 
horizontal intervention was 7.6±0.2, 8.4±0.7, and 
8.0±0.6 L. The mean of SpO2 in each phases of the 
head-down 30 degrees intervention was 99, 99, and 
99% and SpO2 in each phases of the supine horizontal 
intervention was 99, 99, and 99%. The time course of 
RR, VT, VE, and SpO2 changes is shown in Fig 2. There 
were no significant differences of RR, VT, VE, and SpO2 

between the intervention period compared with 

baseline in  the head-down 30 degrees intervention 
and the supine horizontal intervention nor were there 
any differences between the head-down 30 degrees 
intervention and the supine horizontal intervention 
(Table 2). Likewise there were no differences between 
the recovery and baseline values for either 
intervention (Table 3).

DISCUSSION
Despite the well documented effectiveness of head-
down postural drainage for secretion clearance in 
patients with lung disease, the technique is rarely used 
by physical therapists in the ICU where it might be of 
great value treating patients with blunt trauma from 
road traffic accidents. The problem is concern that the 
procedure may adversely affect pulmonary functions 
but there is a lack of evidence about the physiological 
responses of the lung in trauma patients. The present 
study was designed to provide objective information 
about the acute ventilatory responses to head-down 
30 degrees postural drainage position in critically ill 
trauma patients. The findings demonstrate that 
PETCO2 was significantly increased and there was a 
significant decrease in Cdyn, on other hand, there were 
no significant changes in RR, VT, VE, and SpO2. All the 
physiological measures returned to baseline levels 
very rapidly during the recovery period and there 
were no episodes of hypoxemia during any of the 
sessions.

In the only previous investigation of head-down 
30 degrees postural drainage for 10 minutes, we 
found no significant changes in  HR, BP, SpO2, PETCO2 
or dyspnea in 10 young normal subjects. This 
observation suggested that the head-down procedure 

Table 3. Changes in Mean of Ventilatory Responses of Recovery PeriodTable 3. Changes in Mean of Ventilatory Responses of Recovery PeriodTable 3. Changes in Mean of Ventilatory Responses of Recovery PeriodTable 3. Changes in Mean of Ventilatory Responses of Recovery PeriodTable 3. Changes in Mean of Ventilatory Responses of Recovery Period

Variable

Difference of recovery period compared 
with baseline in each intervention

Difference of recovery period compared 
with baseline in each intervention Difference

Between 
intervention

P ValueVariable
Supine head-down 30 
degrees intervention

Supine horizontal 
intervention

Difference
Between 

intervention
P Value

Respiratory rate, (breath/min) -0.4±2.7 1.3± 3.3 -1.8 (-4.5 to 1.0) 0.2

Tidal volume, (ml) -4.1±25.1 -11.5±25.8 5.8 (-15.7 to 27.7 ) 0.6

Minute ventilation, (L) -0.4±0.7 0.4±1.4) -0.8 (-1.8 to 0.1) 0.09

Dynamic lung compliance, (ml/mmHg) 0.63±6.7 2.2±6.1 -1.5 (-4.8 to 1.8) 0.3

PETCO2 (mmHg) 1.0±0.8 0.5±3 0.5 (-1.6 to 2.76) 0.6

Oxygen saturation, (%) -0.2±0.3 -0.1±0.3 -0.1 (-0.4 to 0.3) 0.6

Plus-minus values denote mean±standard deviation (SD), PETCO2 denotes end tidal expiratory pressure of CO2Plus-minus values denote mean±standard deviation (SD), PETCO2 denotes end tidal expiratory pressure of CO2Plus-minus values denote mean±standard deviation (SD), PETCO2 denotes end tidal expiratory pressure of CO2Plus-minus values denote mean±standard deviation (SD), PETCO2 denotes end tidal expiratory pressure of CO2Plus-minus values denote mean±standard deviation (SD), PETCO2 denotes end tidal expiratory pressure of CO2
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Figure 2. Cardiopulmonary Parameters of the Two Interventions at Baseline, Intervention and 
Recovery Phases
Panel A; Respiratory rate, Panel B; tidal volume, Panel C; minute ventilation, Panel D; dynamic lung compliance, Panel E; end 
tidal expiratory pressures of carbon and Panel F; oxygen saturation responses. Each point is a mean with its 95% confidence 
interval.

Figure 2. Cardiopulmonary Parameters of the Two Interventions at Baseline, Intervention and 
Recovery Phases
Panel A; Respiratory rate, Panel B; tidal volume, Panel C; minute ventilation, Panel D; dynamic lung compliance, Panel E; end 
tidal expiratory pressures of carbon and Panel F; oxygen saturation responses. Each point is a mean with its 95% confidence 
interval.

Panel A Panel B

Panel C Panel D

Panel E Panel F

has few physiological consequences and may present 
few problems for patients.

There are relatively few studies in patients 
that have looked at the physiological responses to 
head-down postural drainage. It is difficult to make 
comparisons with the present study because of 
differences in the types of patient, the fact that in 

most only 10 degrees tilt was used and, often, the 
head-down position was only one of a number of 
interventions being used.  Mazzocco et al studied the 
effects of head-down 10 degrees postural drainage in 
13  bronchiectasis patients, age 31-68 years. They 
demonstrated that oxygen saturation (SaO2) was not 
changed,6 as we report here. Connors et al studied in 
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22 acutely ill nonsurgical patients using a full 
Trendelenburg side lying position (10 degrees head-
down tilt alone for 5 minutes) and reported an 
increase in  BP but no significant changes in HR, RR, 
arterial blood gases (ABG), and SaO2.7 These results 
are very similar to those reported here despite using 
30 degrees.

There have been no previous reports of changes 
in Cdyn, and PETCO2 as a result of postural drainage in 
critical trauma patients. The present results 
demonstrate that PETCO2 responses to head-down 30 
degrees position were significantly increased and Cdyn 
significantly decreased.  When the body is placed in  a 
head-down 30 degrees position, this leads to a 
cephalad movement of the abdominal organ into the 
thorax.8 The weight of the abdominal organs impedes 
the caudal movement of diaphragm initiated by the 
positive pressure of the ventilator if the patient is 
ventilated via continuous mandatory ventilation 
(CMV) mode. In addition, if the patients are ventilated 
by an assist mode of the ventilator, the weight adds a 
load on the contraction of the diaphragm and this 
may also impair the diaphragm initiating caudal 
movement. These could lead to a decrease in Cdyn and 
so alveolar hypoventilation is a likely consequence. A 
degrees of alveolar hypoventilation is probably the 
cause of our observation of the increase of PETCO2 
during the head-down procedure. Possibly as a 
consequence of these changes there was a tendency 
to increase the respiratory rate during the head-down 
procedure but this was not significant.

A standard postural drainage in head-down 
position is recommended for promoting airway 

clearance from middle and lower lobes. This study has 
documented the acute physiological responses to a 
supine head-down 30 degrees techniques and the 
evidence is that even the large tilt of 30° produced 
relatively minor changes which rapidly reverted to 
baseline values on bringing the patient back to the 
supine horizontal position. The important observation 
was the lack of hypoxemia the fear of which is one of 
the reasons why head-down postural drainage is so 
little used in the ICU. However, this conclusion applies 
only to the supine head down 30 degrees position. 
Whether this finding would also happen in  side lying, 
neutrally or lean forward to prone, needs to be 
further studied.
  In conclusions, supine   head-down 30 degrees 
postural drainage is well tolerated by patients with 
only minor physiological changes and is a valuable 
procedure to be used in the ICU where there are 
problems with secretion clearance from the middle 
and lower lobes. These recommendations apply to 
patients with stable hemodynamic conditions and no 
cardiovascular complications.  A further study could 
usefully explore the use of the technique in a wider 
range of positions and patients.
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OBJECTIVE
To study the culture sensitivity and treatment outcomes of those with positive culture for meliodosis.

METHODS
A cross sectional study was conducted in Buriram Hospital during 1 April 2011- 31 March 2012. Antibiotics 
sensitivity tests were done in  3  techniques, MIC Microscan Walkaway 40 SI, Disc diffusion method and E-test. The 
treatment outcomes were collected

RESULTS
Positive cultures were found in 87 out of 245 specimens. Sensitivity resulted in  MIC from Microscan Walkaway 
sensitivity tests technique found that the organism was susceptible to cefazidime, cotrimoxazole, tetracycline and 
imipenem 3.7%, 33.3%, 92.6% and 100%, respectively. For disc diffusion test and E-Test sensitivity tests technique, 
it found that the organism was susceptible 100% to cefazidime and 100% to imipenem. Fifteen out of 87 died. 
Ceftazidime was the most common first line antibiotics with the response rate of 68.7%.
 
CONCLUSION
The organism was susceptible to ceftazidime and imipenem 100%. Sensitivity test from MIC Micro scan 
Walkaway 40SI is strikingly underreported in detection of ceftazidime and cotrimoxazole sensitivity compared to 
standard disc diffusion test and  E-test.

ABSTRACT
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การตอบสนองตอยาปฏิชีวนะและผลการรักษาผูปวย 
melioidosis

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลการตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะและผลการรักษาสําหรับผู้ป่วยที่เพาะขึ้นเชื้อ Burkholderia pseudomallei

วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ในผู้ป่วยที่มีผลการเพาะเชื้อจากเลือดและสารคัดหลั่งพบเชื้อ Burkholderia 

pseudomallei  โดยใช้ 3 วิธีคือ MIC Microscan Walkaway 40SI, Disc diffusion test และ E-test ในช่วงเวลา 1 เมษายน 
2554 – 31 มีนาคม 2555 และเก็บผลการรักษาในผู้ป่วยดังกล่าว

ผลการศึกษา
พบผลการเพาะเชื้อเป็นบวกใน  87 รายจากทั้งหมด 245 ราย ผลการทดสอบการตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะด้วยวิธี 
MIC Microscan Walkaway 40SI พบตอบสนองต่อยา ceftazidime, cotrimoxazole, tetracycline และ imipenem เป็น 
3.7%, 33.3%, 92.6% และ 100% ตามลําดับ ทดสอบการตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะด้วยวิธี disc diffusion testและ E-Test 
พบตอบสนองต่อยา ceftazidime และ imipenem 100% ผู้ป่วย 15 รายเสียชีวิต ยา  ceftazidime เป็นปฏิชีวนะที่ใช้มาก
ที่สุดและมีการตอบสนองต่อยาประมาณ 68.7%

สรุป
สถานการณ์การตอบสนองต่อยา ceftazidime และ imipenem ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยใช้วิธี disc 
diffusion test และ E-test ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานทางปฏิบัติการในผู้ป่วย Melioidosis ยังเท่ากับ 100%  ผลการตอบสนอง
ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ต่อยาปฏิชีวนะ ceftazidime และ cotrimoxazole  ด้วยวิธี MIC Microscan 
Walkaway 40SI  ต่ํากว่าวิธี disc diffusion test และ E-test 
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Melioidosis is an infection caused by Burkholderia  
pseudomallei.1,2 This pathogen can cause serious 
human disease and is found mainly in the tropics, 
endemic in Southeast Asia, and Northern Australia.3,4  
Burkholderia  pseudomallei is a gram-negative bacteria.  
There is no vaccine against melioidosis and it can be 
fatal if not treated with a specific antibiotic regimen 
which typically includes the third-generation 
cephalosporin, ceftazidime (CAZ), carbapenem 
imipenem (IMP) and meropenem antibiotics.2,5  
Recently, gold standard for diagnosis melioidosis is 
Burkholderia pseudomallei  identification by culture and 
disc diffusion method   for detecting antibiotic 
sensitivity.6 In disc diffusion method, it had a weak 
point in detecting co-trimoxazole (TMP/SMX) 
susceptibility test; data reported lower susceptibility 
than clinical response after treatment.7 For this 
reason, in clinical practice laboratories used E-test 
(AB Biodisk, Solna, Sweden) or minimum inhibitory 
concentration (MIC) test for detecting  TMP/SMX and 
other antibiotic susceptibility tests. In the first review 
of antibiogram from 2005-2008 at Buriram Hospital (a 
590-bed tertiary care hospital) in  Northeastern 
Thailand, we found CAZ and IMP sensitivity were 100 
% (disc diffusion method). In  2009 antibiogram 
showed IMP sensitivity was still at 100%, but CAZ 
sensitivity dropped to 60% (MIC-Microscan Walkaway 
40 SI).   For this reason, the present study aims to 
evaluated the declining of CAZ sensitivity that might 
either because of CAZ resistance Burkholderia 
pseudomallei or laboratory technique error.8-11

METHODS
A cross-section study was conducted in patient with 
positive cultures  including hemoculture and other 
positive cultures (e.g., urine, sputum or pus) for 
melioidosis admitted at Buriram Hospital, Buriram, 
Thailand between1 April 2011 and 31 March 2012. 
Antibiotic sensitivity tests were done with 3 
techniques; (i) MIC-Microscan Walkaway 40 SI 
(advanced microbiology automatic evaluation MIC 
value of antimicrobial that will inhibit the visible 
growth of a melioidosis organism after overnight 
incubation by used Siemens Medical Solutions 
Diagnostics Technology), (ii) disc diffusion method 
(disks containing an antimicrobial agent on the surface 
of an agar plate containing a medium that has been 
inoculated with the disease agent being tested, which 
will grow and fill the disk and then the antimicrobial 
agent diffuses into the medium, killing some of the 
disease agent around where the antimicrobial agent

Table 1. Baseline CharacteristicsTable 1. Baseline CharacteristicsTable 1. Baseline Characteristics

Characteristics N %

Total cases 87 100

Sex-no.

     Male 67 77.0

     Female 20 23.0

Age-Yr

     < 20 10 11.5

     20-40 10 11.5

     41-60 42 48.3

     >60       25 28.7

Occupation-no.

     Farmer 58 66.7

     Worker 10 11.5

     Children 7 8.0

     Student/Collegian 4 4.6

     Unemployed 4 4.6

     Priest 3 3.4

     Merchant 1 1.1

Province Location-no.

     Burirum 80 92.1

     Nakhonratchasima 4 4.6

     Chaiyaphum 1 1.1

     Nonthaburi 1 1.1

     Prajinburi 1 1.1

Underlying-no.

     No underlying 23 26.4

     DM 46 52.8

     Liver cirrhosis 8 9.2

     CKD 4 4.6
     Hematologic disease 3 3.4

     Malignancy 2 2.3

     Chronic lung disease 2 2.3

     Others 12 13.8

Diagnosis-no.

     Local/one organ  infection 33 38.0

     Sepsis 24 27.6

     Disseminated sepsis infection* 30 34.4

*(≥1 organ specific infection)*(≥1 organ specific infection)*(≥1 organ specific infection)
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was inoculated, depending on how susceptible the 
disease agent is to the antimicrobial agent.) and (iii) E-
test (a predefined, stable gradient of 15 antibiotic 
concentrations on a plastic strip). This study focused 
on four antibiotics including, CAZ, TMP/SMX, 
tetracycline and IMP, analyzed. For the data analysis, 
mortality rate, baseline characteristics and treatment 
outcome were interpreted using statistical software. 
Mean (±standard deviation, SD), median (interquartile 
Range, IQR) and frequencies (%) were used to 
describe patients’ characteristics. 

RESULTS
There were 87 positive cultures for melioidosis of in-
patients in Buriram Hospital during 12 months of 
study period. The median ages of the patients was  
was 49 years old, 67 were males with farming 
occupation 66.7%. The most common diagnosis were 

sepsis and sepsis with disseminated infection 54 
(62%). Other baseline characteristics are summarized 
in Table 1. We found cases throughout the year, 
however, most cases were found in the rainy season 
(June-September) as shown in Figure 1.

We analyzed 3 culture sensitivity techniques and 
found that 3.7% of CAZ, 33.3% of TMP/SMX, 92.6% of 
tetracycline and 100% of IMP were susceptible in MIC 
from Microscan Walkaway 40S while 100% of CAZ, 
100% of IMP sensitivity in  disc diffusion test and E-
Test sensitivity techniques. (Table 2)

In treatment outcome, overall mortality rate was 
17.2%. Ceftazidime based antibiotics was not only the 
most common first-line antibiotics used (36.8%) used 
in this study and found good responded (cured or 
discharged home with complete recovery). It was also 
the most common second-line antibiotics  used in this 
study with good response (cured or discharged home 
with complete recovery). Overall treatment outcomes 
are summarized in Table 3.
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 Figure 1. Epidemiology  per 1 year study period

Table 2. Culture Sensitivity ResultsTable 2. Culture Sensitivity ResultsTable 2. Culture Sensitivity ResultsTable 2. Culture Sensitivity ResultsTable 2. Culture Sensitivity ResultsTable 2. Culture Sensitivity ResultsTable 2. Culture Sensitivity ResultsTable 2. Culture Sensitivity ResultsTable 2. Culture Sensitivity ResultsTable 2. Culture Sensitivity ResultsTable 2. Culture Sensitivity ResultsTable 2. Culture Sensitivity ResultsTable 2. Culture Sensitivity Results

Techniques-no. (%)
CeftazidimeCeftazidimeCeftazidime ClotrimoxazoleClotrimoxazoleClotrimoxazole TetracyclineTetracyclineTetracycline ImipenemImipenemImipenem

Techniques-no. (%)
S I R S I R S I R S I R

MIC from Microscan 
Walkaway 40SI

2/54 
(3.7)

4/54 
(7.4)

48/54 
(88.9)

18/54 
(33.3) 0

36/54 
(66.7)

50/54 
(92.6)

4/54
(7.4) 0

54/54
(100.0) 0 0

Disc diffusion test
71/71

(100.0) 0 0
62/71
(87.3) 0

9/71
(12.7)

69/71 
(97.2) 0

2/71
(2.8)

71/71
(100.0) 0 0

E-Test
80/80 

(100.0) 0 0
76/80 
(96.2) 0

3/80
(3.8)

78/80 
(98.7) 0

1/80
(1.3)

80/80
(100.0) 0 0

S, I and R denote susceptible, intermediate and resistant, respectively S, I and R denote susceptible, intermediate and resistant, respectively S, I and R denote susceptible, intermediate and resistant, respectively S, I and R denote susceptible, intermediate and resistant, respectively S, I and R denote susceptible, intermediate and resistant, respectively S, I and R denote susceptible, intermediate and resistant, respectively S, I and R denote susceptible, intermediate and resistant, respectively S, I and R denote susceptible, intermediate and resistant, respectively S, I and R denote susceptible, intermediate and resistant, respectively S, I and R denote susceptible, intermediate and resistant, respectively S, I and R denote susceptible, intermediate and resistant, respectively S, I and R denote susceptible, intermediate and resistant, respectively S, I and R denote susceptible, intermediate and resistant, respectively 



Table 3. Treatment  Outcomes within Seven Days of Treatment Table 3. Treatment  Outcomes within Seven Days of Treatment Table 3. Treatment  Outcomes within Seven Days of Treatment Table 3. Treatment  Outcomes within Seven Days of Treatment Table 3. Treatment  Outcomes within Seven Days of Treatment Table 3. Treatment  Outcomes within Seven Days of Treatment 

Outcome
First-line antibioticsFirst-line antibioticsFirst-line antibiotics Second-line antibioticsSecond-line antibiotics

Outcome
Cetriaxone Ceftazidime Carbapenem Ceftazidime Carbapenem

Good responder*-no. (%) 2 (9.5) 22 (68.7) 1 (33.3) 8 (80.0) 9 (64.3)

Fair responder*-no. (%) 0 3 (9.4) 0 0 0

Poor responder*-no. (%) 17 (81.0) 1 (3.1) 1 (33.3) 2 (20.0) 1 (7.1)

Dead-no. (%) 2 (9.5) 6 (18.8) 1 (33.3) 0 4 (28.6)

*Good responder to treatment was cured or discharged home with complete recovery, fair responder was those not improve 
or not worse, poor responder was those with clinically worsen after treatment.
*Good responder to treatment was cured or discharged home with complete recovery, fair responder was those not improve 
or not worse, poor responder was those with clinically worsen after treatment.
*Good responder to treatment was cured or discharged home with complete recovery, fair responder was those not improve 
or not worse, poor responder was those with clinically worsen after treatment.
*Good responder to treatment was cured or discharged home with complete recovery, fair responder was those not improve 
or not worse, poor responder was those with clinically worsen after treatment.
*Good responder to treatment was cured or discharged home with complete recovery, fair responder was those not improve 
or not worse, poor responder was those with clinically worsen after treatment.
*Good responder to treatment was cured or discharged home with complete recovery, fair responder was those not improve 
or not worse, poor responder was those with clinically worsen after treatment.

DISCUSSION
The rate of positive culture for melioidosis in Buriram 
Hospital was 35.5, higher than previously reported in 
Ubon Ratchathani.12   Overall mortality rate was 
17.5%, a lower than reported from Ubon Ratchathani.
12  Eighty-six percent of dead cases died within seven 
days after admission and before culture sensitivity had 
been report as sensitivity test for Burkholderia 
pseudomallei required seven days duration for definite 
report. In melioidosis suspected cases culture 
sensitivity report may be delayed as a result of the 
weak point of culture technique, we should extend  
the duration of antibiotics given to the patients or 
delay discharged in suspected cases for drug-resistant 
patients until culture results have been reported.  
After analysis, CAZ and TMP/SMX sensitivity in MIC 
M i c ro s c an Wa l k away 40S I may be more 
underreported than gold standard disc diffusion 

method and E-test in this study. We suggest in our 
endemic  area, if melioidosis titer   reports>1:640 in 
diabetic patients with clinical sepsis, we would treat 
them as melioidosis with CAZ was antibiotics of 
choice. For this study, positive hemocultures had a 
statistical significance associated with death  similar to 
a previous study.18 In conclusion, CAZ and IMP were 
still at 100% susceptible. MIC Microscan Walkaway 
40SI is strikingly underreported detecting CAZ and 
TMP/SMX sensitivity compared to standard disc 
diffusion test and  E-test. CAZ based antibiotics was a 
good treatment of choice.
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OBJECTIVE
Beginning to smoke at an early age is more likely to lead to greater dependency and result in greater difficulty to 
quit as an adult. The National Statistical Office reported an average age of Thai smokers started to smoke 
between 15 and 18.  Unfortunately, there is no current data regarding Thai smokers at the primary school level 
(students under the age of 13) and, without such data, it is difficult to predict developments and plan campaigns 
that may have significant bearing on future  health, socio-environmental, and legal problems.  

METHODS
The study was a quasi-experimental, controlled group, pre-/post-test design. There was a total of 155 participants 
in the study, 65 in the study group and 90 in the control group. All participants completed a questionnaire prior 
to the study that constituted the pre-test. The study group then underwent tobacco control campaign activities 
for 30 minutes and all participants then completed the questionnaire again (post-test). All data were evaluated 
via descriptive and analytical statistics.

RESULTS
Regarding knowledge related to dangers of cigarettes, the finding revealed mean pre-test score was significantly 
higher than the mean post-test score in the study group (p<0.001).  Also, comparisons between the study and 
control groups revealed that the mean post-test score of the study group was significantly higher than that of 
the control group (p=0.011). The mean score for attitudes between the study and control groups were not 
significantly different (p=0.081).  Nine school students smoked and each indicated that their fathers were 
smokers. The leading influences on the decision to smoke were friends, parents, and self-image (28.57%, 28.57%, 
and 21.42% respectively).
 
CONCLUSION
The participants had good knowledge about and attitudes towards tobacco consumption. Nevertheless, some 
influential factors regarding cigarette smoking, such as parents and friends, need to be addressed. Further 
investigations of the current situation of primary school students’ tobacco consumption, good preventive 
education, and smoking cessation programs are recommended to reduce young students’ use of cigarettes.

ABSTRACT
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การสำรวจความรูและทัศนคติเรื่องการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา

วัตถุประสงค์
การเริ ่มต้นสูบบุหรี ่ในช่วงวัยที่มีอายุน้อยจะส่งผลทําให้เกิดภาวะการติดบุหรี ่และยากที่เลิกสูบบุหรี ่เมื ่อโตขึ้น 
สํานักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่าคนไทยที่สูบบุหรี่มีอายุเฉลี่ยในช่วง 15 – 18 ปี อย่างไรก็ตาม  ยังไม่มีข้อมูลที่นํา
เสนอในส่วนของเยาวชนไทยที่สูบบุหรี่และกําลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา (อายุต่ํากว่า 13 ปี) ซึ่งส่งผลให้การ
รณรงค์และพัฒนาแผนงานการควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มเยาวชนดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลําบาก ทําให้
เกิดปัญหาด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมายควบคุม

วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง กลุ่มควบคุม ทดลองก่อน-หลัง  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  155 คนที่เข้าร่วมโครงการ แบ่ง
เป็นกลุ่มศึกษา 65 และกลุ่มควบคุม 90 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดกรอกแบบสอบถามก่อนเริ่มโครงการ (pre-test) หลัง
จากนั้น กลุ่มศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ประมาณ 30 นาท ีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
2  กลุ่มกรอกแบบสอบถามชุดเดิมอีกครั้ง (posttest) ข้อมูลทั้งหมดนําไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

ผลการศึกษา
พบว่าในกลุ่มศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ก่อนทดลองสูงกว่าหลังทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.001) เมื่อนําค่าคะแนนเฉลี่ยหลังทดลอง (posttest) เมื่อเปรียบเทียบ พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มศึกษาสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.011) ส่วนค่าเฉลี่ยทัศนคติเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่าค่าคะแนน
ทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ (P=0.081) ในกลุ่มที่สูบบุหรี ่ จํานวน 9 คน พบว่าบิดาสูบบุหรี่เช่นกัน  ปัจจัย
หลักที่มีส่วนกระตุ้นให้สุบบุหรี่คือ เพื่อน ผู้ปกครอง และภาพลักษณ์ ตามลําดับ 
สรุป
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่และทัศนคติการสูบบุหรี่ในระดับดี 
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยที่กระตุ้นให้เยาวชนสูบบุหรี่ ได้แก ่ผู้ปกครองและเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ และเพื่อนสนิท การ
ศึกษาเกี่ยวกับอุบัติการณ ์ ความชุกของการสูบบุหรี่ในเด็กเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษา จําเป็นต้องมีีการศึกษาเพิ่ม
เติมมากขึ้น รวมทั้งแนวทางการป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง แนวทางช่วยเลิกบุหรี่ให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงจําเป็นต้องดําเนินการ 
เพื่อช่วยลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
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Tobacco consumption is a crucial public health 
concern. Previous studies indicated the use of tobacco 
is related to in health problems, motor vehicle 
accidents, and other violent crimes.1-8  Recently, the 
National Statistics Office, Thailand, reported the first 
increase in the prevalence of Thai smokers compared 
to previous statistical reports.9   Additionally, it was 
reported that the majority of smokers were aged 
between 15 to 18 years, but a major concern is the 
decline in  the ages of smokers over the past 20 years 
in different regions of the world.10 The prevalence of 
smoking among young people represents a critical 
benchmark for tobacco control policy in Asia 
including Thailand. Youth smoking is also important 
given that those who begin smoking at an early age 
are more likely to become dependent and have 
greater difficulty quitting as adults.11-14  

It has been found that smokers of younger ages, 
especially in primary schools, increased as the number 
of current cigarette smokers increased in a number of 
countries.11-12 A range of factors that influenced 
smoking among young school children have been 
identified.  For example, studies of adolescent smoking 
demonstrated that children are more likely to smoke 
if parents smoke.15-16 Additionally, it has long been 
recognized that the smoking behavior of young 
children is influenced or even condoned in some 
instances by friends and aggressive marketing activities 
of trans-national tobacco companies. The tobacco 
industry denies that its products are targeted at 
children but, especially in the Asia-Pacific rim, 
marketing is aggressive17-22 and directed at young 
people through the mass media.  Additionally, prior to 
the current study, the authors interviewed 10 school 
teachers teaching in hygiene subject from   three 
public schools closed to the university, it was revealed 
the content of dangers of cigarette smoking and 
tobacco consumption was approximately 3 hours per 
semester.  They stated they did not have much time 
to teach due to a   tight schedule.  Moreover,   for 
undergraduate Ubon Ratchathani University students 
especially from health science departments, they 
usually have only 2 hours tutoring and 2 hour 
discussion per semester.   These evidence indicated 
there is inadequate knowledge and perception of 
cigarette consumption and tobacco control among 
young children.  As a result,   it is probably safe to 
assume that without sufficient knowledge level related 
to cigarette smoking as well as well-organized 
tobacco control strategies, society would be facing a 
future that included new generations of smokers even 
younger than the present generation and the health, 
social, and economic problems would be emerged.  

The North-East region of Thailand has the second 
highest tobacco consumption behind the Southern 
region. Ubon Ratchathani was the 13th in a list of 
provinces regarding the rate of tobacco consumption 
in 2010.  There are current smokers approximately 
27.09 percent (per 100,000 populat ion) .10   
Geographically, the province has a population of 
approximately 2 million, 98 primary schools, four 
universities, and two colleges.  As mentioned earlier 
about the limitations of gaining knowledge related to 
cigarette smoking among young school children.  We 
also found that there is no up-to-dated, current data 
related to tobacco consumption of primary school 
students in Thailand.  Also, a national report did not 
target primary school pupils so there is no precise 
data about tobacco consumption of this age group.9  
Nevertheless, there was a recent survey reported 
tobacco consumption of university students regarding 
general knowledge, attitudes, and general opinions 
related to cigarette smoking but did not investigate 
school children who were increasingly exposed to 
cigarettes.23 This study aimed to evaluate the current 
situation regarding primary students’ (levels 5 and 6) 
knowledge about the dangers of cigarettes and 
attitudes towards cigarette consumption.   The 
comparisons of both knowledge and attitudes related 
to cigarette smoking between study and control 
groups are investigated via pre-post-tests.

METHODS

Study design
The study was a quasi-experimental, controlled 
group, pre-/post-test design.

Participants and study sites

The participants were 168 primary school students 
studying in Grade 5 and 6 at Srikai Primary School (98 
students) and Tart Primary School (70 students) near 
Ubon Ratchathani University in Ubon Ratchathani 
Province. These sites were selected for reasons of 
convenience of data collection due to their proximity 
to the university, being located in the same district, 
and similarities in the total number of students in 
each school (200), type of school (sub-district 
schools), and an academic curriculum available from 
Grade 1 to 6. All participants had to satisfy the 
following inclusion criteria including, (i) currently 
studying in primary school Grade 5 or 6 within the 
selected schools, (ii) being either current or non-
smokers, (iii) being literate, and (iv) voluntarily 
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enrolled in the study. For those who cannot follow 
the inclusion criteria and not be able to join the study 
throughout the entire period, would be excluded 
from the study automatically.  The participants from 
Srikai Primary School were nominated as the study 
group and those from Tart Primary School were the 
control group via drawing lots . The duration of study 
was three months from January to March 2012.    

Research tools
The questionnaire survey was divided into 4 sections 
including, (i) general demographic data including 
gender, age, education level, smoking behavior (7 
items), (ii) knowledge related to cigarette dangers (15 
multiple-choice questions).  Evaluation of participants’ 
performances can be divided into different score 
ranges including, if score is more than 12 means “Very 
good knowledge level”, score between 9 and 11 means 
“Average knowledge level”, and score less than 9 
means “Fair knowledge level”, (iii) attitudes toward 
tobacco consumption related to effects of cigarette 
smoking (10 items) including,  effects of cigarette on 
health (4), smoking behavior related to Thai society, 
self-image, friends and family (6).  Each question item 
is evaluated via a Likert’ scale rating from Strongly 
agree (5) to Strongly disagree (1) for positive 
questions, and Strongly agree (1) to Strongly disagree (5) 
for negative questions.   Finally, (iv) ten closed-
questions related to current situation involving the 
participants’ smoking behaviors were asked.   The 
questionnaire was validated via content validity and 
reliability tests. Three clinical experts examined the 
content of the questionnaire and recommended 
certain changes.  These changes were made prior to 
the study. To test the reliability, the final version of the 
questionnaire was piloted with 30 school students 
from Warinchumrab Primary School. The Cronbach’s 
alpha coefficient was acceptable, being equal to 0.852. 

Data collection 
The authors explain the objectives, study process, and 
get the approvals from the principals of the two 
selected primary schools. Communication between 
research staff and assistants to understand the steps 
of data collection was conducted.   Research team 
prepared the intervention activities given to only 
study group.   As participants were young school 
children, therefore the intervention activities needed 
to be easily understand, graphically joyful, and 
interesting.   Thus, the authors decided to include 
tobacco control video clips, poster tobacco campaign, 
and learning materials (e.g., handbooks, brochures).  

The main contents included dangers of cigarette 
smoking, smoking behavior, smoking cessation. First, all 
selected participants in both groups completed the 
questionnaire containing the four sections above (pre-
test). Then only the participants of the study group 
were invited to undergo all intervention activities 
(above). The duration of activities was 30 minutes. 
After completion of the intervention activities, the 
participants of both groups were asked to complete 
the same questionnaire (posttest). Data were 
collected for further investigation. Descriptive 
statistics, including means, standard deviations, 
maximums and minimums, and Likert scale ratings, 
were used to measure the demographic data and 
current situation related to the participants’ tobacco 
consumption.  Additionally, comparisons of differences 
of mean values of knowledge related to the dangers 
of cigarettes within each group before and after the 
implementation of the intervention were performed 
using paired t-test. Independent t-test was used to 
compare the differences of mean values of knowledge 
between the study and control groups.

RESULTS

Of the 168 students in the study, 155 completed the 
procedures, 65 in the study group and 90 in the 
control group (13 were excluded from the study as 
they missed appointments). Results showed that most 
participants were males (50.3%) with an average age 
of 12 years (56.7%) (mean = 11.6, S.D. = 0.598). The 
majority of participants were in level 6 (61.3%) and 
lived with their parents or guardians (87.1%) who also 
lived together as married couples (78.1%). Most of the 
fathers and mothers were farmers (43.2% and 40% 
respectively), followed by merchants (25.8% and 29% 
respectively), and employees (20.7% and 19.4% 
respectively). 

Regarding knowledge related to the dangers of 
cigarettes, the findings showed the study group had 
pre-test knowledge at a fair level (90.8%) and post-
test knowledge at an average level (90.8% and 40%, 
respectively). Meanwhile, the control group had 
similar fair levels of knowledge at both pre- and post-
test stages (95.6% and 94.4% respectively) (Table 1)

Comparisons of the mean knowledge scores of 
each group in the  pre- and post-tests showed that 
the post- mean score was statistically significantly 
higher than the pre- mean score of the study group 
(P<0.001). There was no statistically significant 
difference between the pre- and post- mean scores of 
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the control group (P=1.000). Comparisons of the 
mean pre- and post-test scores of the two groups 
revealed that they were not significantly different 
(5.4+2.0 in  the study group, 5.3+1.9 in the control 
group; P=0.66). After the study group’s exposure to 
the intervention activities, the post-test score mean 
was significantly higher than that of the control group 
(9.1+2.7 in  the study group, 5.3+2.1 in the control 
group; P=0.011).
  Results of questions related to attitudes toward 
tobacco consumption and dangers of cigarette 
smoking revealed that both study and control 
participants strongly agreed with all five positive 
attitudes related to dangers of cigarette smoking 
including, health dangers (73.8%, 62.2%), cancer, 
COPD, heart diseases (56.9%, 47.8%), aging (46.2%, 
50.0%), dark lips (43.1%, 36.7%), money loss (44.6%, 
40.0%). Regarding negative attitudes toward tobacco 
consumption, participants in both groups strongly 
disagreed with related issues including, the 
acceptation of cigarette smoking within Thai society 
(14.5%, 32.2%), good modern image of cigarette 
smoking (56.9%, 41.1%), cigarette role-model (60.0%, 
50.0%), and friend acceptance (41.5%, 46.7%). 
Comparison of the mean scores of the study and 
control groups regarding attitudes towards tobacco 
consumption found there was no significant difference 
between study and control groups (p=0.081). 
  The participants from both groups shared some 
common features related to the current situation of 
tobacco consumption. Sixty percent stated that some 
family members currently smoked. Most were the 
fathers (65.6%) followed by siblings (15.1%). Most 
(88.4%) recorded that their friends were non-
smokers.  There were 9 smokers in the two groups (6 
in the study group and 3 in the control group). Seven 
out of 9 smokers had given up smoking.   They 

indicated that they used to smoke less than 5 
cigarettes per day (77.8%).  The earliest age of starting 
to smoke was 6 years old but the majority of smokers 
started at age 11 (55.6%). The reasons for smoking 
included a friend’s suggestion (28.5%), parent imitation 
(28.5%), and showing off (21.4%). The majority 
admitted that they felt comfortable smoking at their 
friends’ houses (55.6%) followed by houses and at 
school (each 22.2%) (Table 5)

DISCUSSION
It was found that most of the students aged between 
11 to 13 were current smokers.24 This finding was 
consistent with survey results from other countries 
indicating that the majority of smoker started 
smoking in early youth.25 Males were significantly at 
greater risk than females as they were exposed to 
cigarette environments more often than females.26   

Noticeably, most of participant parents were farmers.  
Some previous surveys have consistently shown that 
cigarette smoking was more prevalent among lower 
educational class, lower occupational class including 
farmers. 27   With poor housing quality including 
crowdedness and insufficient income within a typical 
Thai agricultural family, it has shown to increase 
perceived stress and is associated with higher smoking 
consumption. 28   Additionally, most of parents are 
currently still living together.   There were a crucial 
finding about the effect of marital status on cigarette 
smoking that marital status had a stronger protective 
influence on parent smoking which contrasts with the 
gender pattern reported previously in western 
studies. It revealed smoking rates were higher for 
unmarried men and women compared to their 
married counterparts. 29

Table 1. Knowledge Levels and Attitude Score of the Included StudentsTable 1. Knowledge Levels and Attitude Score of the Included StudentsTable 1. Knowledge Levels and Attitude Score of the Included StudentsTable 1. Knowledge Levels and Attitude Score of the Included StudentsTable 1. Knowledge Levels and Attitude Score of the Included Students

  Knowledge and Attitude
Study groupStudy group P Value Control groupControl group P Value

  Knowledge and Attitude
Pre-test Post-test Pre-test Post-test

Knowledge-no. (%)

     Very good 0 14 (21.5) 0 0

     Average 6 (9.2) 26 (40.0) 4 (4.4) 5 (5.6)

     Fair 59 (90.8) 25 (38.5) 86 (95.6) 85 (94.4)

     Knowledge score 5.4+2.0 9.1+2.7 0.000 5.3+1.9 5.3+2.1 <0.001

Plus-minus value are mean+SD, N/A denotes no applicablePlus-minus value are mean+SD, N/A denotes no applicablePlus-minus value are mean+SD, N/A denotes no applicablePlus-minus value are mean+SD, N/A denotes no applicablePlus-minus value are mean+SD, N/A denotes no applicablePlus-minus value are mean+SD, N/A denotes no applicablePlus-minus value are mean+SD, N/A denotes no applicable
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The findings indicated that the anti-cigarette smoking 
campaign might have favorably influenced the 
knowledge of students of the dangers of cigarettes. 
Similar to previous international studies, the students 
in this study possessed mostly correct and average 
knowledge of the smoking-related to health problems 
throughout the campaign.30-31 Some experts have 
suggested that students should be familiar with all 
aspects of the negative consequences caused by 
cigarette smoking and that knowledge may have an 
influence on their attitudes towards smoking and 
smokers.32 

Participants in the study group undergoing the 
anti-smoking campaign activities had significantly 
higher scores in knowledge of cigarette smoking 
compared to those in the control group. 
Nevertheless, both groups had non-significantly 
different scores of attitudes toward cigarettes related 
to health problems.   Participants’ opinions mainly 
reflected many negative aspects of smoking, as in 
some previous studies.30,33-34  Despite these positive 
results, there are numerous reports of young smokers 
in schools.  Although school is one of many places 
considered as a ‘smoke free environment”’ complete 
with tobacco control strategies, policies, and 
practices, there is still difficulty in preventing tobacco 
use among young school students.  

The result also showed that the earliest age of 
starting to smoke cigarettes was 6 years. Similar 
findings have been reported since 1999, with 
additional reports that many young smokers started 
at 8 years of age, and almost one-fifth of smokers 
trying their first cigarette before 13 years of age.11  
The results of other studies revealed a number of 
factors that can influence smoking in schools. For 
example, it has been reported that parents and friends 
can influence young children to take up smoking. The 
influence of parents’ and peers’ smoking habits on 
children’s decisions to smoke were crucial as young 
children may imitate those people’s behaviors out of 
curiosity.35-37  Children may also overlook the dangers 
of cigarette smoking without the carefulness from 
their love ones. This implies that future prevention 
programs should direct more efforts towards parents’ 
and close peers’ smoking and parent-child 
relationships, and not only aim exclusively at students 
in schools. Additionally, a health  education program 
for young children who have not established smoking 
patterns is needed.   

Regarding the interventions used in the study can 
be described as “self-help” materials including, video 
clips, posters, handbooks, and brochures.   Some 
previous evidences indicated these essential elements 
of intervention strategies can enhance the ability to 
quit smoking especially among young children.  
However, the effect is still likely to be small unless we 
combine it with other interventions including, health 

care professional advice or nicotine replacement 
therapy (NRT).38-40

Another factor in the success of anti-smoking 
programs was school policy. It has been revealed that 
to ensure that students complied with schools’ anti-
smoking policies, some established regulations such as 
smoker punishment and student probation for those 
caught smoking. It is possible that as the result of 
these regulations, students may not come to school 
and engage more in the very behaviors that school 
personnel are trying to discourage. 41 

A strategy that may encourage smokers to quit 
cigarettes is close monitoring and moral support. A 
previous study indicated close monitoring in school 
most likely ensured that students’ smoking behavior in 
school may decrease the prevalence of cigarette use 
not only among primary and middle school students 
but also eventually among high school students and 
beyond.41   Another concern is school policies related 
to school staff smoking which has a significant effect 
on school students’ smoking behavior. A previous 
study found evidence that school staff smoking 
significantly influenced students’ attitudes toward 
cigarette use, similar to parental smoking. Interviews 
with students indicated that they were aware which 
teachers smoked, even if smoking was prohibited in 
the school area. Regulations related to anti-smoking 
need to be strictly enforced and school staff members 
who infringe the regulations need to be sanctioned.  
Thus, schools may want to provide good prevention 
education and smoking cessation programs in a 
supportive environment that actively minimizes 
tobacco use among school students. All of this needs 
to exist within a healthy relationship among parents 
and children that can improve the maturity and 
critical thinking of children.

Study limitations/ suggestions
The study chose only two primary schools to be 
investigated. Therefore the findings may not represent 
the overall picture of the situation of cigarette 
consumption in Ubon Ratchathani province. As a 
result, more schools need to be involved in future 
research. Primary schools in other regions need to be 
evaluated. 

Due to the short duration of data collection, the 
number of schools and participants were limited. It is 
recommended that a greater length of time is devoted 
to the collection of data from a wider selection of 
participants.

Future research may require modification of the 
questionnaire with the addition of extra items. A 
further evaluation of anti-smoking campaign programs 
needs to be done to analyze their effectiveness. 
National organizations responsible for tobacco 
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Table 5. Comparison of the Two Groups Regarding the Current Situation of Tobacco    
         Consumption 

Question item
Study Control Total

Question item No. No. No.

Is there anybody in your family smokes cigarette? (n=155)

 Yes 40 53 93

No 25 37 62

How is your family member currently smoking related to you? (n=93)

Father 23 38 61

Mother 2 3 5

Siblings 7 7 14

Relatives 8 5 13

Does your close friend smoke? (n=155)

Yes 13 5 18

No 52 85 137

Did you ever try to smoke cigarettes? (n=155)

Yes 3 6 9

No 62 84 146

Are you still smoking? (n=9)

Yes I am smoke 0 1 1

No, I used to smoke but I quit now  2 5 7

Yes, I am but I used to quit smoking 1 0 1

How many of cigarettes do you smoke? (n=9)

Less than 5 2 5 7

5-10 0 1 1

More than 15 1 0 1

How old were you when you started smoking? (yr) (n=9)

6 0 1 1

10 1 2 3

11 2 3 5

Why did you smoke? (can give more than 1 answer) 

Showing off 2 1 3

Friend suggestion 0 4 4

Curiosity 0 1 1

Parent imitation 2 4 6

Where is the favorite place to smoke? (n=9)

House 0 2 2

School 1 1 2

Friend’s house 2 3 5

Does anybody in your family know you smoke? (n=9)

Yes 1 4 5

No 2 2 4
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control in schools need to consider more effective 
use of research results.

CONCLUSION

Overall, young school children had good level of 
knowledge related to dangers of cigarette smoking.  
Additionally, participants provided appropriate 
attitudes toward cigarette consumption.   Those 
factors related to cigarette smoking including, 
parents, and friends need to be solved.  Noticeably, 
self-help material intervention is essential to provide 
adequate in format ion regard ing c i gare t te 
consumption.   Also, there were suggestions that 
further investigations of the current situation of 
primary school students’ tobacco consumption, good 
preventive education, and smoking cessation programs 
in expansion school areas are recommended to 
evaluate the overall picture of cigarette consumption 

among young school children and be able to develop 
the tobacco control strategies suitably.  
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OBJECTIVE
To evaluate clinical presentation, antibiotic sensitivity patterns outcomes of treatment and evaluate epidemiology 
of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) New Delhi Metallo Betalactamase (NDM-1).  

DATA COLLECTION
Review study of 15 PCR proven CRE NDM-1 patients in Buriram Hospital, Buriram, Thailand. From 3  March to 
5 June, 2012.

CASE DISCUSSION
There were 15 CRE cases, 10 were male, their mean age was 62 years old and mean total days of admission was 
40. Thirteen of fifteen (86.7%) had chronic underlying disease. Common positive culture specimens were from 
urine, pus from pressure sores/diabetic foot and sputum. No hemoculture was positive for CRE.  From 
surveillance of nosocomial analysis, classified these CRE infections were nosocomial infection in 3 out of 
15. Seventeen CRE organisms were positive in 15 proven CRE cases. All of them were proven NDM-1 CRE. 
There were Klebseilla pneumonia 13 cases, Enterobacter Cloacae 3  cases, Escherichai coli one case. Thirteen of 
seventeen specimens were susceptible to amikacin and 2 were susceptible for nitrofurantoin. Ten had good 
responses to treatment and 2 died.  
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ระบาดวิทยาและการศึกษาทบทวนการติดเชื้อ 
Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae (CRE)

New Delhi Metallo Betalactamase (NDM-1) ในโรงพยาบาล
บุรีรัมย

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอาการแสดงทางคลินิก แบบแผนการตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะ ผลการรักษา และระบาดวิทยาของ 
Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae (CRE)   New Delhi Metallo Betalactamase (NDM-1)

การเก็บข้อมูล
เป็นการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) New Delhi 
Metallo Betalactamase (NDM-1) ระหว่างวันที ่3 มีนาคม - 5 มิถุนายน 2555 จํานวน 15 ราย

อภิปรายผู้่ป่วย
ป่วยติดเชื้อ CRE NDM-1 จํานวนทั้งหมด 15 รายเป็นชาย 10 ราย  มีอายุเฉลี่ย 62 ปี วันนอนเฉลี่ย 40  วัน มีโรคประจํา
ตัวเร้ือรัง เช่น เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง อัมพาต ไตวายและสมองเสื่อม 86.7% พบเชื้อจากการส่งปัสสาวะเพาะเชื้อ  
หนองจากแผลกดทับเรื้อรังเพาะเชื้อและเสมหะเพาะเชื้อ แต่ไม่พบผู้ป่วยที่มีผลการเพาะเชื้อจากเลือดพบเชื้อ สิ่งส่ง
ตรวจได้รับการตรวจยืนยันว่าเป็น  CRE NDM-1 โดยวิธีการตรวจสารพันธุกรรมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจพบเชื้อ Klebsiella pneumonia 13 ราย  Enterobacter cloacae 3 ราย และ Escherichai coli 
1 ราย เชื้อที่พบดื้อต่อยากลุ่ม carbapenems ทั้งหมดแต่ยังพบว่าตอบสนองต่อยา amikacin  13 ราย  และ 
nitrofurantoin  2 ราย ผลการรักษาผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาและจําหน่ายกลับบ้านได ้ 10 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต  2 
ราย
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Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) has 
been an emerging infectious disease from 2001- 
2012.1-3 These pathogens have been classified into 
t h ree g roup s ; ( i ) K l eb s i e l l a pneumon i a e 
carbapenemase (KPC), first reported in north 
Carolina in 2001, (ii) the New Delhi Methalo 
Betalactamase (NDM), first reported in 2009 and 
(iii) Verona-Integron encoded Methalo Betalactamase 
(VIM)  which cause morbidity mortality, and can be 
spared worldwide by direct contact transmission.4-9  
There is little CRE data in Thailand.10-13 At Buriram, 
from observations around the end of 2011 and first 
trimester of 2012, we found some Enterobacteriaceae 
organisms resisted carbapenem group antibiotics and 
in May-June 2012 we received 15 polymerase chain 
reaction (PCR) confirmed cases of CRE (NDM-1) 
from Department of Medical Sciences of Thailand. For 
this reason, this study is designed to evaluate 
epidemiology clinical presentations, antibiotic 
sensitivity patterns and outcomes of treatment in 
CRE patients in the hospital. 

DATA COLLECTION

We reviewed 15 PCR proven CRE (NDM-1) patients 
in Buriram Hospital (a 590-bed tertiary care hospital) 
Buriram, Thailand. Colony of 17 suspected cases 
(Laboratory reported carbapenem antibiotics 
resistance sensitivity test in enterobacteriaceae 
organisms) were collection from 3 March-5 June, 
2012. Fifteen of seventeen cases received confirmed 
CRE diagnosis. Clinical data, baseline characteristics, 
diagnosis, treatment outcomes and epidemiology 
analysis were reviewed. Descriptive statistical analysis 
was used. Mean (± standard deviation, SD), median 
(interquartile Range, IQR) and frequencies (%) were 
used to describe patients’ characteristics.

CASE PRESENTATION

There were a total of 15 CRE cases in this study. Of 
these, ten were male. Their mean aged was 62 years 
old, and the mean total duration of admission was 40 
days. Thirteen of fifteen (86.7) had chronic underlying 
diseases especially cerebrovascular accident, 
Alzheimer’s disease, diabetes, hypertension and 
chronic kidney disease. Others baseline characteristics 
are summarized in Table 1. Moreover, their diagnoses 
are presented in Table 2. 

Table 1. Baseline CharacteristicsTable 1. Baseline Characteristics

Characteristic N

Ages-Yr N

≤ 20 1

20- 40 1

41– 60 3

61-80 9

≥ 80 1

Male sex-no. 10

Occupation-no.

Unemployed 5

Agriculturists 8

Worker 1

Housewife 1

Duration of sickness before admission-Days

1 7

2-7 5

60 1

150 1

180 1

Total days of admission

1-10 5

11-30 3

31-100 5

>100 2

Underlying Diseases

No Underlying Disease 2

Alzheimer’s disease 2

Diabetes 2

Hypertension 3

Epilepsy 1

Vulvular heart disease 1

Gout 1

Colon cancer 1

Chronic kidney disease 1

Alcoholic cirrhosis 1
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Common positive specimen cultures were urine (9 
out of 15), pus from bed sores/DM foot (4 out of 15) 
and sputum (2 out of 15). No hemoculture was 
positive for CRE in this study. From surveillance 
nosocomial infection (NI) analysis, 3 out of 15 were 
nosocomial infection 3/15. Seventeen CRE organisms 
were positive in 15 proven CRE cases. All of them 
were proven CRE NDM-1. There were Klebsiella 
pneumonia (13 out of 17 of sent specimens, 
Enterobacter cloacae (3 out of 17), Escherichai Coli (1 
out of 17).  Thirteen of seventeen specimens were 
susceptible for Amikacin (AMK) and 2 of 17 were 
susceptible for nitrofurantoin (Table 3). After 
sensitivity report, two cases were changed to AMK. 
Their previous antibiotics included cephalosporin 
cases, carbapenem, fluoroquinolone tigecycline and 
vancomycin. Ten of seventeen sent specimens had co-
positive organisms in  specimens’ culture including   
Acinetobacter baumannii  4 cases, Pseudomonas spp. 3 
cases, Enterococcus faecaium  one case, Enterococcus 
faecalis one case and Achromobacter xylosoxiodan MDR 
one case.

For treatment outcomes 10 cases had good 
responses to the treatment, 2 cases died during 
admission and three cases had poor prognosis and 
were asked by their relatives for home discharge. In 
epidemiology analysis we found three outbreak 
episodes; the first one in Department of Internal 
Medicine between 3 February and 9 May, 2012, the 

second was in  Department of Surgery between 21 
April and 30 May, 2012 and the last one in 
Department of Internal Medicine between 10 May and 
30 May, 2012 (Figure 1). 

CASE DISCUSSION

In this study, all of 15 CRE were proven to be NDM-1 
by PCR technique, no KPC or VIM were found in 
these CRE patients. In clinical practice, PCR was not a 
routine test in Thailand, clinicians should alert for the 
CRE culture sensitivity of Enterobacteriaceae 
organisms esp. Klebsiella pneumonia, E. coli and 
Enterobacter spp.. After clinicians receive culture 
reports they should isolate the patients with prompt 
treatment. At the same time, colony of the organisms 
should be send to an available laboratory to confirm 
PCR tests for a definite diagnosis of the CRE subtype.  
In the present facility, Infections caused by CRE 
NDM-1 mostly occurred in people who had chronic 
medical conditions or had prolonged stay in health 
facilities or were on invasive medical devices such as 
ventilators or intravenous catheters.14-17 These 
patients had a history of taking certain antibiotics for 
long periods of time, and no one had a history of 
going abroad to New Delhi India, the United Kingdom 
or the USA in which are the endemic area of the 
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Table 2. Diagnosis of Fifteen CasesTable 2. Diagnosis of Fifteen Cases

  Diagnosis N

Meningioma with aspiration pneumonia with urinary tract infection with infected pressure sore 1

Infected diabetic foot 1

Urinary tract infection with pressure sore with pneumonia 1

Vulvular heart disease with congestive heart failure with urinary tract infection with pneumonia 1

Ischemic stroke 1

Aspiration pneumonia 1

Necrotizing fasciitis 1

Infected pressure sore with shock 1

Meningitis 1

Chronic kidney disease with anemia 1

Hepatic encephalopathy 1

Infected pressure sore with urinary tract infection 1

Stroke with aspiration pneumonia 1

Septic arthritis 1

End-stage renal disease with uremia encephalophathy 1



organism8,9,18. Cause of outbreaks of these organisms 
in BRH may be because these organisms are new 
emerging infectious diseases in Thailand, it takes time 
to do PCR to confirm diagnosis and there is little 
knowledge about these organisms. This is the first 
large clinical data study of CRE NDM-1 in Thailand. 
However, it was a retrospective chart review study 
which requires more further studies to establish 
etiology, risk and preferred treatment. Even though 
we did not know how this organism was contacted 
by the patients the organism can spared and cause an 
outbreak. Strict contact isolation and early detection 

should be applied in every new CRE case for 
prevention of the spared of infection in  Buriram 
Hosptial
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Table 3. Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae and Antibiotics Susceptibility TestTable 3. Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae and Antibiotics Susceptibility TestTable 3. Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae and Antibiotics Susceptibility TestTable 3. Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae and Antibiotics Susceptibility TestTable 3. Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae and Antibiotics Susceptibility TestTable 3. Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae and Antibiotics Susceptibility Test

Pathogen
Carbapenem AmikacinAmikacin NitrofurantoinNitrofurantoin

Pathogen
Resistant Susceptible Resistant Susceptible Resistant

Escherichai** Coli 1 1 0 1 0

Klebsilla** pneumonia 13 10 3 1 12

Enterobacter**  Cloacae 3 2 13 0 3

Total 17 13 4 2 15

*2 cases had 2 carbapenem-resistant Enterobacteriaceae organisms positive in the same admission.
** 100% resistance to cephalosporin, batalactamase inhibitor/betalactam antibiotics and 100% resistance to ciprofloxacin and norfloxacin
*2 cases had 2 carbapenem-resistant Enterobacteriaceae organisms positive in the same admission.
** 100% resistance to cephalosporin, batalactamase inhibitor/betalactam antibiotics and 100% resistance to ciprofloxacin and norfloxacin
*2 cases had 2 carbapenem-resistant Enterobacteriaceae organisms positive in the same admission.
** 100% resistance to cephalosporin, batalactamase inhibitor/betalactam antibiotics and 100% resistance to ciprofloxacin and norfloxacin
*2 cases had 2 carbapenem-resistant Enterobacteriaceae organisms positive in the same admission.
** 100% resistance to cephalosporin, batalactamase inhibitor/betalactam antibiotics and 100% resistance to ciprofloxacin and norfloxacin
*2 cases had 2 carbapenem-resistant Enterobacteriaceae organisms positive in the same admission.
** 100% resistance to cephalosporin, batalactamase inhibitor/betalactam antibiotics and 100% resistance to ciprofloxacin and norfloxacin
*2 cases had 2 carbapenem-resistant Enterobacteriaceae organisms positive in the same admission.
** 100% resistance to cephalosporin, batalactamase inhibitor/betalactam antibiotics and 100% resistance to ciprofloxacin and norfloxacin

Case JanJan FebFebFebFebFeb MarchMarchMarchMarchMarchMarchMarch AprilAprilAprilAprilAprilAprilAprilApril MayMayMayMayMayMayMayMayMayMay JuneJune

1
    7 1* 16

2       2* 6
3 23 26*   18
4                                               10 30*  
5                                               15* 21  
6                                               22 28* 30  
7                             13 14* 17              

8
                3   9* 12                        

9
    3*             4                            

10
        8   23**                                 9  

11           20           12*   29                                        
12                                       24   28*       15                

13
                                        26           16**         30    

14                                     21   26*   3                      
15                 3       28*                                         6
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Common Pitfall 
in Scientific Writing

กองบรรณาธิการขอนแกนเวชสาร

ข้อสังเกตเพื่อการพิมพ์บทความวิชาการ
✴ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้นิพนธ์ และชื่อสถานที่ทํางาน ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ ยกเว้นกรณีการส่งบทความภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
✴ ชื่อวุฒิการศึกษา ให้แสดงคําย่อของชื่อวุฒิการศึกษาในการประกอบ

วิชาชีพและวุฒิการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ เท่านั้น โดยไม่ต้องใส่วงเล็บแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาหรือสาขาของแพทย์เฉพาะทาง เช่น
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 Thammasorn Piriyasupong M.D., Ph.D. 
✴ การตรวจพิสูจน์อักษรก่อนการส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณา 

บทความเอกสารที่ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์อักษร หากใช้โปรแกรม Microsoft 

Word  จะพบว่ามีเส้นใต ้สีเขียวหรือสีแดงเกิดขึ้น ในส่วนที่เกิดปัญหาจาก
การพิมพ์ผิด 

เว้นวรรคผิด หรือไวยากรณ์ผิด
✴ การเว้นวรรคที่ผิดพลาดด้วยการเคาะเว้นวรรคสองครั้ง ควรทําให้ถูกต้อง

ด้วย    การเว้นวรรคด้วยการเคาะเว้นวรรคเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น และต้อง
ไม่เคาะเว้นวรรคโดยไม่จําเป็น

✴ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เช่น . , ? ; : ต้องไม่เว้นวรรคจากคําที่อยู่ติดกัน
ก่อนหน้า ทั้งใน ภาษาไทยและอังกฤษ ควรทําให้ถูกต้องด้วยการพิมพ์ติด
คําที่อยู ่    ก่อนหน้า แล้วหลังเครื่องหมายจึงให้เว้นวรรคด้วยการเคาะเว้น
วรรคหนึ่งครั้ง เช่น “including sex, gender and body weight.” และ 
“Moreover...” เป็นต้น

✴ การใช้เครื่องหมายนขลิขิต หรือ เครื่องหมายวงเล็บ (  ) และเครื่องหมาย
อัญประกาศ หรือ เครื่องหมายคําพูด “  ” นั้น ต้องเว้นวรรคก่อน
เครื่องหมาย     ส่วนหน้า(ด้านซ้าย) และเว้นวรรคหลังเครื่องหมายส่วน
หลัง(ด้านขวา) 

แต่ต้องไม่เว้นวรรคกับส่วนที่ติดอยู่กับคําที่พิมพ์บรรจุภายในระหว่าง
เครื่องหมายส่วนหน้ากับเครื่องหมายส่วนหลัง เช่น “this was shown in 

previous three studies (mentioned earlier in section I)” เป็นต้น
✴ การใช้่เครื่องหมายร้อยละ (%) ต้องไม่เว้นวรรคระหว่างตัวเลขและ

เครื่องหมาย % เช่น 75.75% เป็นต้น
✴ การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ “-” (hyphen) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะขีด

แนวนอนสั้นๆกลางบรรทัด ต้องไม่ถูกใช้ในลักษณะการแทนความหมาย
ของคําว่า       “ตั้งแต่ (จาก), ถึง(จนถึง)” หรือ “from, to” ควรทําให้ถูกต้อง
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ด้วยการแสดงคํา     ดังกล่าวในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษลงในประโยคที่ต้องการ เช่น  “ตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555” หรือ “From the 1st of January to the 31st of 

December in 2012” หรือ “The birth weights were 2,000 to 3000 grams” เป็นต้น
✴ การใช้เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) ต้องใช้ให้ถูกต้องตามความหมายและหลักเกณฑ์ในภาษาไทย ต้องพิมพ์

เครื่องหมายไม้ยมกติดคําข้างหน้าที่ต้องการให้ซ้ําคํา วล ีหรือประโยคใดๆ จากนั้นเมื่อสิ้นสุดประโยค
แล้วจึงให้เคาะเว้นวรรคหนึ่งครั้ง  หลังเครื่องหมายไม้ยมกก่อนพิมพ์ข้อความถัดไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เคาะ
เว้นวรรค หลังเครื่องหมายไม้ยมกหากยังไม่สิ้นสุดประโยค เช่นเดียวกันกับหลักการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนอื่นๆในภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ไม่เป็นที่สับสนในการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการเว้นวรรค เช่น 

“จากสถิติปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเนื่องมาจากแพทย์มีความตระหนัก
ในเรื่องการวินิจฉัยภาวะแพ้รุนแรงมากขึ้น” หรือ “ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา, 

ความดันโลหิตสูง หรือระบบหายใจล้มเหลว เป็นต้น” หรือ “จากการศึกษาของหลายๆงานวิจัยได้
สนับสนุนเหตุผลนี้” เป็นต้น

✴ การเปลี่ยนใช้คําระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนใช้คําระหว่างภาษากับตัวเลข ต้อง
เว้นวรรคระหว่างกัน เช่น การเปลี่ยนแปลง ของกรดอะมิโน HBsAg บนตําแหน่งที่ 126 และ 127 เป็นต้น

✴ การกล่าวถึงจํานวนตัวเลขสําหรับบทความภาษาอังกฤษ การขึ้นต้นประโยคแรกในหัวข้อใหม่ ต้องไม่นํา
ตัวเลขแสดงจํานวนมาขึ้นต้นประโยค ควรทําให้ถูกต้องด้วยการขึ้นต้นประโยคแรกด้วยคําในภาษา
อังกฤษเท่านั้น และหากต้องกล่าวถึงจํานวนใดๆในการขึ้นต้นประโยค ต้องใช้คําในภาษาอังกฤษที่แสดง
จํานวนตัวเลข เช่น “There were 1,200 participants included in the present study.  Twenty of them 

were...” เป็นต้น
✴ การกล่าวถึงจํานวนตัวเลข 0 ถึง10 ในบทความภาษาอังกฤษ ต้องพิมพ์คําในภาษาอังกฤษแสดงจํานวน 

เช่น “There were six patients...” เป็นต้น
✴ ชื่อยาหรือคําที่ไม่เป็นคําเฉพาะ ต้องไม่พิมพ์เป็น upper case ยกเว้นกรณีที่กล่าวเมื่อขึ้นต้นประโยค เช่น 

การใช้คําว่า “amoxycillin” สําหรับการกล่าวถึงในประโยคทั่วไป และการใช้คําว่า “Amoxycilin” สําหรับ
การกล่าวถึงในการขึ้นต้นประโยค เป็นต้น

✴ การใช้คําย่อหรือตัวย่อในภาษาอังกฤษและในภาษาไทย ต้องแสดงคําย่อในวงเล็บตามหลังคําเต็ม เมื่อ
ต้องการใช้คําย่อในการกล่าวซ้ําในครั้งถัดไป เช่น World Health Organization (WHO) หรือ คณะ
กรรมการจริยธรรมทางการวิจัย โรงพยาบาลขอนแก่น (คณะกรรมการฯ) เป็นต้น

✴ การเว้นย่อหน้า ในแต่ละย่อหน้าควรมีเนื้อหาบทความที่ยาวเกิน 5 บรรทัด ถ้ามีเนื้อหาน้อยกว่า 5 

บรรทัด ให้จัดไปรวมอยู่   ในย่อหน้าอื่น

ข้อสังเกตเพื่อการพิมพ์เนื้อหาในบทความวิชาการ
✴ การอ้างอิง โดยปกติในวารสารต่างประเทศ เช่น The New England Journal of Medicine และ British 

Medical Journal ซึ่งเป็นวารสารอันดับหนึ่งและอันดับสอง (ตามลําดับ) ของโลก จะสังเกตเห็นได้ว่า 

เนื้อหาในบทความงานวิจัยฉบับเต็มที่ไม่ได้ถููกศึกษาค้นพบด้วยผู้วิจัยเองนั้น ทุกๆหนึ่งประโยคที่จบลง
ด้วยเครื่องหมาย full stop (.) ต้องมีหมายเลขแสดงการอ้างอิง (references) จากข้อมูลที่นํามากล่าวอ้าง 
โดยแสดงอยู่หลังเครื่องหมาย full stop เสมอ โดยเฉพาะเนื้อหาในส่วนบทนํากับส่วนวิจารณ์และสรุปผล
ของบทความงานวิจัยต้องไม่ถูกนํามาแสดงโดยปราศจากหลักฐานอ้างอิงได้ ทั้งนี้การแสดงข้อมูลราย
ละเอียดของการอ้างอิงต้องมีความสัมพันธ์เรียงลําดับตามหมายเลขอ้างอิงที่ปรากฎอยู่กับเนื้อหาอย่าง
ถูกต้อง

✴ ข้อมูลการอ้างอิง ควรเป็นเอกสารทางวิชาการที่น่าเชื่อถือและทันสมัย
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✴ ชื่อส่วนหัวข้อในบทคัดย่อ (ABSTRACT) ของบทความงานวิจัย ต้องใช้คําเหล่านี้แสดงชื่อหัวข้อเท่านั้น
สําหรับภาษาไทย ใช้คําว่า วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และสรุป  สําหรับภาษาอังกฤษ ใช้
คําว่า AIM METHODS RESULTS และ CONCLUSION (พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่)

✴ ชื่อส่วนหัวข้อในบทความงานวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ของบทความงานวิจัย ให้ใช้คําเช่นเดียวกับใน
บทคัดย่อ โดยมีข้อยกเว้นที่ให้ใช้คําว่า วิจารณ์และสรุปผล (DISCUSSION) แทนคําว่า สรุป 
(CONCLUSION)  

✴ บทนํา จะเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่า ความรู้ในปัจจุบัน (current knowledge) ได้ถูกค้นพบแล้วเช่นไร และ
มีส่วนใด  ที่ยังไม่ถูกค้นพบ (gap of knowledge) ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องทําการวิจัยเพื่อศึกษาค้นหาคํา
ตอบ (fill gap) ที่จะมาแสดงในส่วนที่ยังไม่ถูกค้นพบหรือที่ต้องการค้นหานั้น ทั้งนี้ในตอนท้ายของบทนํา
จะต้องแสดงวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยไม่ต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อพื้นที่หรือจังหวัดที่ทําการ
ศึกษานั้นมีสถานการณ์เป็นอย่างไร ให้แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ  สิ่งที่ต้องการทราบคืออะไรและได้ทําการ
ศึกษาอย่างไรเพื่อให้ทราบคําตอบ

✴ วิธีการศึกษา ให้แสดงข้อมูลในการศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ โดยบทความภาษาไทยให้ใช้คําที่ได้
แสดงในภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษให้ใช้คําที่ได้แสดงในภาษาอังกฤษ

✴ รูปแบบการศึกษา (study design)
✴ กลุ่มผู้ที่ได้ทําการศึกษาและสถานที่ที่ได้ทําการศึกษา (study participants and study site) 

รวมถึงวิธีการ blinding, randomization และ identify case หรือ control inclusion หรือ exclusion 
criteria 

✴ การรักษา (intervention) ซึ่งได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับอะไร (ถ้ามี)
✴ ผลการศึกษา (outcome)
✴ การเก็บข้อมูล (data collection) ได้ทําการศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากตัวแปรใดบ้าง จากที่ไหน ทํา

อย่างไร และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อข้อมูลที่ได้รับไม่สมบูรณ ์(missing data) 
✴ สถิติ (statistical analysis)
✴ จริยธรรมการศึกษา (ethical consideration) มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ในสถานที่ที่ได้ทําการศึกษา
✴ การนําเสนอข้อมูล ที่แสดงด้วยแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปฮิสโตแกรม แผนภูมิการนําเสนอข้อมูลแบบ

อนุกรม (time series) แผนภูมิวงกลม แผนภูมิรูปภาพ หรือแผนภูมิแบบอื่นๆ ต้องไม่แสดงเป็นรูปสามมิิติ
✴ ตารางและรูปภาพ ต้องแสดงชื่อและรายละเอียดคําอธิบาย (legend) และต้องศึกษาจากตัวอย่างการ

เขียนบทความในวารสารต่างประเทศ เช่น The New England Journal of Medicine หรือ British Medical 

Journal เกี่ยวกับการกล่าวถึงตัวเลข หน่วยของจํานวน จํานวนตําแหน่งทศนิยม ทั้งนี้ตารางและรูปภาพ 

รวมทั้งแผนภูมิต่างๆ ที่ไม่ใช่เนื้อหาส่วนตัวอักษรนั้น ต้องถูกนํามาบรรจุอยู่ในตารางขนาด 2x1 (rows x 

column) โดยให้ตารางช่องหนึ่งสําหรับบรรจุแผนภูม ิและตารางอีกช่องหนึ่งสําหรับพิมพ์แสดงชื่อและ
รายละเอียดคําอธิบายของแผนภูมิ

✴ ตาราง ต้องถูกแยกแถว (row) ออกจากกันอย่างชัดเจน ต้องไม่ใช้คําสั่ง enter ในการสร้างตาราง เพราะ
จะทําให้แก้ไขยาก

✴ ข้อมูลแสดงสถิติและจํานวนตัวเลขทศนิยม ในการใช้แสดงข้อมูลสถิติมีข้อควรระวังเบื้องต้นดังนี้ 
✴ หากมีตัวอย่างไม่เกิน 10,000 ต้องไม่ใช้จํานวนทศนิยมเกิน 2 ตําแหน่ง ยกเว้นค่า P value หรือค่า 

confidence interval
✴ หากมีตัวอย่างน้อยกว่า 50 ไม่ต้องทําเป็นจํานวนทศนิยม 
✴ ต้องมีการสรุปว่าใช้ descriptive และ inferential statistics อะไรบ้าง 
✴ ต้องทดสอบข้อมูลว่าเป็น normal distribution หรือไม ่ก่อนนําไปหาค่า mean และ standard 

deviation (SD)
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✴ วิจารณ์และสรุปผล (CONCLUSION) ให้แสดงข้อมูลเพื่อการสรุปผลจากการศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้
✴ Your important findings
✴ Relation your findings with other studies
✴ Strengths and weaknesses of your study
✴ Implication for research and practice
✴ Conclusion
	
 ทั้งนี้การวิจารณ์และสรุปผล ต้องไม่มีเนื้อหาของข้อมูลแสดงผลการศึกษามาอยู่ในส่วนนี้ซ้ําอีก 

(ห้ามมีเนื้อหา findings เพิ่มเติม) เนื้อหาต้องมาจากที่ได้ศึกษาค้นพบเท่านั้น การสรุปผลต้องไม่แนะนํา
และต้องไม่สรุปเกินกว่าที่ได้ทําการศึกษาหรือสรุปเกินจริงไปมากกว่าผลการศึกษา เช่น การศึกษาได้ทํา
รักษาในผู้ป่วย 10 ราย แต่สรุปว่าได้ผลดีและควรที่จะนําไปขยายผล หรือ การศึกษาไม่ได้ทําการเก็บ
ข้อมูลต้นทุน แต่สรุปว่ามีค่าใช้จ่ายต่ําและมีความคุ้้มค่า เป็นต้น

✴ บทความภาษาอังกฤษ ต้องตรวจสอบว่าบทความมีเนื้อหาบางส่วนไปพ้องกับผลงานวิจัยของผู้อื่นหรือไ่ม ่

เพราะปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการโจรกรรมทางวรรณกรรม (plagiarism) เป็นจํานวนมาก ขอแนะนําให้ผู้วิจัย
ตรวจสอบก่อนส่งมาขอรับการพิจารณา และกองบรรณาธิการจะทําการตรวจสอบซ้ําอีกครั้งหนึ่ง 

โดยวิธีการตรวจสอบบทความนั้น สามารถตรวจสอบได้ทางเวบไซต์ เช่น http://plagiarisma.net/ หรือ
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/ เป็นต้น

✴ เอกสารแสดงการรับรองบทความวิจัยพร้อมถูกตีพิมพ์ (reviewer checklist) เป็นเอกสารรับรองว่า 

บทความงานวิจัยอยู่ในขั้นตอนที่พร้อมสําหรับการตีพิมพ์ ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอนแก่นเวชสารจะไม่
มอบเอกสาร reviewer checklist เพื่อทําการรับรองให้แก่ผู้วิจัย เช่นเดียวกันกับธรรมเนียมปฏิบัติของวาร
สารอื่นๆ
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Preparing a Manuscript for Submission to a Biomedical 
Journal 

Editors and reviewers spend many hours reading manuscripts, and 
therefore appreciate receiving manuscripts that are easy to read and 
edit. Much of the information in a journal’s Instructions to Authors is 
designed to accomplish that goal in ways that meet each journal’s 
particular editorial needs. The following information provides 
guidance in preparing manuscripts for any journal.

General Principles

The text of observational and experimental articles is usually (but 
not necessarily) divided into the following sections: Introduction, 
Methods, Results, and Discussion. This so-called “IMRAD” structure is 
not an arbitrary publication format but rather a direct reflection of 
the process of scientific discovery. Long articles may need 
subheadings within some sections (especially Results and Discussion) 
to clarify their content. Other types of articles, such as case reports, 
reviews, and editorials, probably need to be formatted differently.

Electronic formats have created opportunities for adding details or 
whole sections, layering information, cross-linking or extracting 
portions of articles, and the like only in the electronic version. 
Authors need to work closely with editors in developing or using 
such new publication formats and should submit supplementary 
electronic material for peer review.

Double-spacing all portions of the manuscript— including the title 
page, abstract, text, acknowledgments, references, individual tables, 
and legends—and generous margins make it possible for editors and 
reviewers to edit the text line by line and add comments and queries 

Sug"#ion for Academic W$ting

Follow the International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE

(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals)

www.icmje.org
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directly on the paper copy. If manuscripts are submitted electronically, the files should be 
double-spaced to facilitate printing for reviewing and editing.

Authors should number all of the pages of the manuscript consecutively, beginning with the 
title page, to facilitate the editorial process.

Reporting Guidelines for Specific Study Designs

Research reports frequently omit important information. Reporting guidelines have been 
developed for a number of study designs that some journals may ask authors to follow. Authors 
should consult the Information for Authors of the journal they have chosen.

The general requirements listed in the next section relate to reporting essential elements for all 
study designs. Authors are encouraged also to consult reporting guidelines relevant to their 
specific research design. A good source of reporting guidelines is the EQUATOR Network (http://
www.equator-network.org/home/).

Title Page

The title page should have the following information:

1. Article title. Concise titles are easier to read than long, convoluted ones. Titles that are too 
short may, however, lack important information, such as study design (which is particularly 
important in identifying randomized, controlled trials). Authors should include all information in 
the title that will make electronic retrieval of the article both sensitive and specific.

2. Authors’ names and institutional affiliations. Some journals publish each author’s highest 
academic degree(s), while others do not.

3. The name of the department(s) and institution(s) to which the work should be attributed.

4. Disclaimers, if any.

5. Contact information for corresponding authors. The name, mailing address, telephone and fax 
numbers, and e-mail address of the author responsible for correspondence about the manuscript 
(the “corresponding author;” this author may or may not be the “guarantor” for the integrity of 
the study). The corresponding author should indicate clearly whether his or her e-mail address 
can be published.

6. The name and address of the author to whom requests for reprints should be addressed or a 
statement that reprints are not available from the authors.

7. Source(s) of support in the form of grants, equipment, drugs, or all of these.

8. A running head. Some journals request a short running head or footline, usually no more than 
40 characters (including letters and spaces) at the foot of the title page. Running heads are 
published in most journals, but are also sometimes used within the editorial office for filing and 
locating manuscripts.
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9. Word counts. A word count for the text only (excluding abstract, acknowledgments, figure 
legends, and references) allows editors and reviewers to assess whether the information 
contained in the paper warrants the amount of space devoted to it, and whether the submitted 
manuscript fits within the journal’s word limits. A separate word count for the Abstract is useful 
for the same reason.

10. The number of figures and tables. It is difficult for editorial staff and reviewers to determine 
whether the figures and tables that should have accompanied a manuscript were actually included 
unless the numbers of figures and tables are noted on the title page. General Principles

The text of observational and experimental articles is usually (but not necessarily) divided into 
the following sections: Introduction, Methods, Results, and Discussion. This so-called “IMRAD” 
structure is not an arbitrary publication format but rather a direct reflection of the process of 
scientific discovery. Long articles may need subheadings within some sections (especially Results 
and Discussion) to clarify their content. Other types of articles, such as case reports, reviews, and 
editorials, probably need to be formatted differently.

Electronic formats have created opportunities for adding details or whole sections, layering 
information, cross-linking or extracting portions of articles, and the like only in the electronic 
version. Authors need to work closely with editors in developing or using such new publication 
formats and should submit supplementary electronic material for peer review.

Double-spacing all portions of the manuscript— including the title page, abstract, text, 
acknowledgments, references, individual tables, and legends—and generous margins make it 
possible for editors and reviewers to edit the text line by line and add comments and queries 
directly on the paper copy. If manuscripts are submitted electronically, the files should be double-
spaced to facilitate printing for reviewing and editing.

Authors should number all of the pages of the manuscript consecutively, beginning with the title 
page, to facilitate the editorial process.

Conflict of Interest Notification Page

To prevent potential conflicts of interest from being overlooked or misplaced, this information 
needs to be part of the manuscript. The ICMJE has developed a uniform disclosure form for use 
by ICMJE member journals (http://www.icmje.org/coi_disclosure.pdf). Other journals are 
welcome to adopt this form. Individual journals may differ in where they include this information, 
and some journals do not send information on conflicts of interest to reviewers. (See Section II. 
D. Conflicts of Interest.)

Abstract

Structured abstracts are preferred for original research and systematic reviews. The abstract 
should provide the context or background for the study and should state the study’s purpose, 
basic procedures (selection of study subjects or laboratory animals, observational and analytical 
methods), main findings (giving specific effect sizes and their statistical significance, if possible), 
principal conclusions, and funding sources. It should emphasize new and important aspects of the 
study or observations. Articles on clinical trials should contain abstracts that include the items 
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that the CONSORT group has identified as essential (http://www.consort-statement.org/? 
=1190).

Because abstracts are the only substantive portion of the article indexed in many electronic 
databases, and the only portion many readers read, authors need to be careful that they 
accurately reflect the content of the article. Unfortunately, the information contained in many 
abstracts differs from that in the text (7). The format required for structured abstracts differs 
from journal to journal, and some journals use more than one format; authors need to prepare 
their abstracts in the format specified by the journal they have chosen.

The ICMJE recommends that journals publish the trial registration number at the end of the 
abstract. The ICMJE also recommends that, whenever a registration number is available, authors 
list that number the first time they use a trial acronym to refer to either the trial they are 
reporting or to other trials that they mention in the manuscript.

Introduction

Provide a context or background for the study (that is, the nature of the problem and its 
significance). State the specific purpose or research objective of, or hypothesis tested by, the study 
or observation; the research objective is often more sharply focused when stated as a question. 
Both the main and secondary objectives should be clear, and any prespecified subgroup analyses 
should be described. Provide only directly pertinent references, and do not include data or 
conclusions from the work being reported.

Methods

The Methods section should include only information that was available at the time the plan or 
protocol for the study was being written; all information obtained during the study belongs in the 
Results section.

Selection and Description of Participants

Describe your selection of the observational or experimental participants (patients or laboratory 
animals, including controls) clearly, including eligibility and exclusion criteria and a description of 
the source population. Because the relevance of such variables as age and sex to the object of 
research is not always clear, authors should explain their use when they are included in a study 
report—for example, authors should explain why only participants of certain ages were included 
or why women were excluded. The guiding principle should be clarity about how and why a study 
was done in a particular way. When authors use such variables as race or ethnicity, they should 
define how they measured these variables and justify their relevance.

Technical Information

Identify the methods, apparatus (give the manufacturer’s name and address in parentheses), and 
procedures in sufficient detail to allow others to reproduce the results. Give references to 
established methods, including statistical methods (see below); provide references and brief 
descriptions for methods that have been published but are not well-known; describe new or 
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substantially modified methods, give the reasons for using them, and evaluate their limitations. 
Identify precisely all drugs and chemicals used, including generic name(s), dose(s), and route(s) of 
administration. Authors submitting review manuscripts should include a section describing the 
methods used for locating, selecting, extracting, and synthesizing data. These methods should also 
be summarized in the abstract.

Statistics

Describe statistical methods with enough detail to enable a knowledgeable reader with access to 
the original data to verify the reported results. When possible, quantify findings and present them 
with appropriate indicators of measurement error or uncertainty (such as confidence intervals). 
Avoid relying solely on statistical hypothesis testing, such as P values, which fail to convey 
important information about effect size. References for the design of the study and statistical 
methods should be to standard works when possible (with pages stated). Define statistical terms, 
abbreviations, and most symbols. Specify the computer software used.

Results

Present your results in logical sequence in the text, tables, and illustrations, giving the main or 
most important findings first. Do not repeat all the data in the tables or illustrations in the text; 
emphasize or summarize only the most important observations. Extra or supplementary 
materials and technical detail can be placed in an appendix where they will be accessible but will 
not interrupt the flow of the text, or they can be published solely in the electronic version of the 
journal.

When data are summarized in the Results section, give numeric results not only as derivatives 
(for example, percentages) but also as the absolute numbers from which the derivatives were 
calculated, and specify the statistical methods used to analyze them. Restrict tables and figures to 
those needed to explain the argument of the paper and to assess supporting data. Use graphs as 
an alternative to tables with many entries; do not duplicate data in graphs and tables. Avoid 
nontechnical uses of technical terms in statistics, such as “random” (which implies a randomizing 
device), “normal,” “significant,” “correlations,” and “sample.”

Where scientifically appropriate, analyses of the data by such variables as age and sex should be 
included.

Discussion

Emphasize the new and important aspects of the study and the conclusions that follow from 
them in the context of the totality of the best available evidence. Do not repeat in detail data or 
other information given in the Introduction or the Results section. For experimental studies, it is 
useful to begin the discussion by briefly summarizing the main findings, then explore possible 
mechanisms or explanations for these findings, compare and contrast the results with other 
relevant studies, state the limitations of the study, and explore the implications of the findings for 
future research and for clinical practice.

Link the conclusions with the goals of the study but avoid unqualified statements and conclusions 
not adequately supported by the data. In particular, avoid making statements on economic 
benefits and costs unless the manuscript includes the appropriate economic data and analyses. 
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Avoid claiming priority or alluding to work that has not been completed. State new hypotheses 
when warranted, but label them clearly as such.

References

General Considerations Related to References

Although references to review articles can be an efficient way to guide readers to a body of 
literature, review articles do not always reflect original work accurately. Readers should therefore 
be provided with direct references to original research sources whenever possible. On the other 
hand, extensive lists of references to original work on a topic can use excessive space on the 
printed page. Small numbers of references to key original papers often serve as well as more 
exhaustive lists, particularly since references can now be added to the electronic version of 
published papers, and since electronic literature searching allows readers to retrieve published 
literature efficiently.

Avoid using abstracts as references. References to papers accepted but not yet published should 
be designated as “in press” or “forthcoming”; authors should obtain written permission to cite 
such papers as well as verification that they have been accepted for publication. Information from 
manuscripts submitted but not accepted should be cited in the text as “unpublished 
observations” with written permission from the source.

Avoid citing a “personal communication” unless it provides essential information not available 
from a public source, in which case the name of the person and date of communication should be 
cited in parentheses in the text. For scientific articles, obtain written permission and confirmation 
of accuracy from the source of a personal communication.

Some but not all journals check the accuracy of all reference citations; thus, citation errors 
sometimes appear in the published version of articles. To minimize such errors, references should 
be verified using either an electronic bibliographic source, such as PubMed or print copies from 
original sources. Authors are responsible for checking that none of the references cite retracted 
articles except in the context of referring to the retraction. For articles published in journals 
indexed in MEDLINE, the ICMJE considers PubMed the authoritative source for information 
about retractions. Authors can identify retracted articles in MEDLINE by using the following 
search term, where pt in square brackets stands for publication type: Retracted publication [pt] in 
PubMed.

Reference Style and Format

The Uniform Requirements style for references is based largely on an American National 
Standards Institute style adapted by the NLM for its databases. Authors should consult NLM’s 
Citing Medicine for information on its recommended formats for a variety of reference types. 
Authors may also consult sample references, a list of examples extracted from or based on Citing 
Medicine for easy use by the ICMJE audience; these sample references are maintained by NLM.

References should be numbered consecutively in the order in which they are first mentioned in 
the text. Identify references in text, tables, and legends by Arabic numerals in parentheses. 
References cited only in tables or figure legends should be numbered in accordance with the 
sequence established by the first identification in the text of the particular table or figure. The 
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titles of journals should be abbreviated according to the style used in the list of Journals Indexed 
for MEDLINE, posted by the NLM on the Library's Web site. Journals vary on whether they ask 
authors to cite electronic references within parentheses in the text or in numbered references 
following the text. Authors should consult with the journal to which they plan to submit their 
work.

Tables

Tables capture information concisely and display it efficiently; they also provide information at any 
desired level of detail and precision. Including data in tables rather than text frequently makes it 
possible to reduce the length of the text.

Type or print each table with double-spacing on a separate sheet of paper. Number tables 
consecutively in the order of their first citation in the text and supply a brief title for each. Do 
not use internal horizontal or vertical lines. Give each column a short or an abbreviated heading. 
Authors should place explanatory matter in footnotes, not in the heading. Explain all nonstandard 
abbreviations in footnotes, and use the following symbols, in sequence:

*, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡, §§, ||||, ¶¶, etc.

Identify statistical measures of variations, such as standard deviation and standard error of the 
mean. Be sure that each table is cited in the text. If you use data from another published or 
unpublished source, obtain permission and acknowledge that source fully.

Additional tables containing backup data too extensive to publish in print may be appropriate for 
publication in the electronic version of the journal, deposited with an archival service, or made 
available to readers directly by the authors. An appropriate statement should be added to the text 
to inform readers that this additional information is available and where it is located. Submit such 
tables for consideration with the paper so that they will be available to the peer reviewers.

Illustrations (Figures)

Figures should be either professionally drawn and photographed, or submitted as photographic-
quality digital prints. In addition to requiring a version of the figures suitable for printing, some 
journals now ask authors for electronic files of figures in a format (for example, JPEG or GIF) that 
will produce high-quality images in the Web version of the journal; authors should review the 
images of such files on a computer screen before submitting them to be sure they meet their 
own quality standards.

For x-ray films, scans, and other diagnostic images, as well as pictures of pathology specimens or 
photomicrographs, send sharp, glossy, black-and-white or color photographic prints, usually 127 x 
173 mm (5 x 7 inches). Although some journals redraw figures, many do not. Letters, numbers, 
and symbols on figures should therefore be clear and consistent throughout, and large enough to 
remain legible when the figure is reduced for publication. Figures should be made as self-
explanatory as possible, since many will be used directly in slide presentations. Titles and detailed 
explanations belong in the legends--not on the illustrations themselves.

Photomicrographs should have internal scale markers. Symbols, arrows, or letters used in 
photomicrographs should contrast with the background.
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Photographs of potentially identifiable people must be accompanied by written permission to use 
the photograph.

Figures should be numbered consecutively according to the order in which they have been cited 
in the text. If a figure has been published previously, acknowledge the original source and submit 
written permission from the copyright holder to reproduce the figure. Permission is required 
irrespective of authorship or publisher except for documents in the public domain.

For illustrations in color, ascertain whether the journal requires color negatives, positive 
transparencies, or color prints. Accompanying drawings marked to indicate the region to be 
reproduced might be useful to the editor. Some journals publish illustrations in color only if the 
author pays the additional cost.

Authors should consult the journal about requirements for figures submitted in electronic 
formats.

Legends for Illustrations (Figures)

Type or print out legends for illustrations using double spacing, starting on a separate page, with 
Arabic numerals corresponding to the illustrations. When symbols, arrows, numbers, or letters 
are used to identify parts of the illustrations, identify and explain each one clearly in the legend. 
Explain the internal scale and identify the method of staining in photomicrographs.

Units of Measurement

Measurements of length, height, weight, and volume should be reported in metric units (meter, 
kilogram, or liter) or their decimal multiples.

Temperatures should be in degrees Celsius. Blood pressures should be in millimeters of mercury, 
unless other units are specifically required by the journal.

Journals vary in the units they use for reporting hematologic, clinical chemistry, and other 
measurements. Authors must consult the Information for Authors of the particular journal and 
should report laboratory information in both local and International System of Units (SI). Editors 
may request that authors add alternative or non-SI units, since SI units are not universally used. 
Drug concentrations may be reported in either SI or mass units, but the alternative should be 
provided in parentheses where appropriate.

Abbreviations and Symbols

Use only standard abbreviations; use of nonstandard abbreviations can be confusing to readers. 
Avoid abbreviations in the title of the manuscript. The spelled-out abbreviation followed by the 
abbreviation in parenthesis should be used on first mention unless the abbreviation is a standard 
unit of measurement.
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aQuotation



One of the first duties of the 
physician is to educate the 

masses not to take medicine.
“

”

Sir William Osler
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See our KKMJ the first Thai medical journal on the iPad from now on!
New! Android version is coming soon


