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Noisy Breathing and Chronic 
Rhinorrhea in Children

กนกวรรณ ศรีรักษา M.D., DiploMedEd

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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อาการหายใจเสียงดัง (noisy breathing) เป็นอาการทาง
ระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อย และพบได้ทุกช่วงอายุ
ของเด็ก เสียงหายใจที่ดังผิดปกตินั้นมักเกิดจากภาวะอุด
กั้นของทางเดินหายใจ ซึ่งพบได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจ
ส่วนต้น ได้แก ่จมูก ช่องคอ (pharynx) กล่องเสียง หรือ
หลอดลมคอส่วนต้น หรืออาจจะเกิดจากพยาธิสภาพของ
ทางเดินหายใจส่วนล่างก็ได้เช่นกัน การตรวจร่างกาย
และแยกลักษณะของเสียงหายใจที่ดังผิดปกติ จะช่วยให้
แพทย์สามารถบอกตําแหน่งของพยาธิสภาพได้ หาก
พยาธิสภาพอยู่ที่บริเวณจมูก อาจได้ยินเสียงคล้ายๆคัด
จมูก (nasal obstruction) หรือเวลาพูดมีเสียงขึ้นจมูก 
(nasal voice) หากพยาธิสภาพอยู่บริเวณช่องคอ เสียงที่
ได้ยินจะเป็นลักษณะเสียงกรน (snoring) หากพยาธิ
สภาพอยู่ต่ํากว่าช่องคอ ก็จะได้ยินเสียง stridor หาก
พยาธิสภาพอยู่ที่กล่องเสียง ผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการเสียง
แหบร่วมด้วยเป็นต้น ส่วนพยาธิสภาพที่เกิดที่ทางเดิน
หายใจส่วนล่างจะทําให้เก ิดเส ียง rhonchi หรือ 
wheezing ซึ่งมักจะได้ยินในช่วงหายใจออก (รูปภาพ 1)

ในแง่พยาธิสภาพของโรค อาจเป็นได้ตั้งแต่โรคติด
เชื้อ ความผิดปกติทางโครงสร้างทางเดินหายใจ ไป
จนถึงการสูดสําลักสิ่งแปลกปลอม การวินิจฉัยแยกโรค
ต้องอาศัยข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ระยะ
เวลาที่เป็น รวมทั้งช่วงอายุของผู้ป่วย มาช่วยเพื่อระบุ
ตําแหน่งและลักษณะพยาธิสภาพของโรค (ตารางที่ 1)

ข้อมูลจากประวัติรวมทั ้งการตรวจร่างกายอย่าง
ละเอียด รวมทั้งการได้ประวัติลักษณะเฉพาะบางอย่าง 
จะช่วยให้เราวินิจฉัยแยกโรคได้แคบลง และบางครั้งอาจ
จะใช้แค่การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ x-ray 

รูปภาพ 1. กายวิภาคของระบบทางเดินหายใจ

ธรรมดา ไม่ต้องตรวจพิเศษเพิ่มเติมก็สามารถให้การ
วินิจฉัยโรคได ้ ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นเด็กทารก มี
อาการหายใจเสียงดังตั้งแต่แรกเกิด  อาการดีขึ้นหาก
นอนคว่ํา อาการทั่วไป รวมทั้งการเจริญเติบโตอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ก็ทําให้นึกถึงภาวะ laryngomalacia ซึ่งพบได้
บ่อย และมักจะมีอาการดีขึ้นเองได้ภายในอายุ 1-2 ปี ใน
ขณะที่เด็กทารกที่มีอาการหายใจเสียงดังตั้งแต่แรกเกิด 
และมีอาการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ และมีอาการเป็นซ้ําได ้ก็
อาจจะต้องคิดถึง progressive/recurrent lesion เช่น 
laryngeal papilloma เป็นต้น (ตาราง 2)

อาการน้ํามูกเรื้อรัง (Chronic rhinorrhea)
อาการน้ํามูกไหลเป็นอาการที่พบบ่อยทั้งในเด็กเและ
ผู้ใหญ ่ ส่วนใหญ่มักเกิดจากการเป็นหวัด หรืออาการ

Nasal CavityNostril

Pleura

Pharynx

Trachea

Bronchiole

Lung

Larynx

Bronchus
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ตาราง 1. การวินิจฉัยแยกโรคผู้ป่วยเด็กที่มีอาการหายใจเสียงดังตาราง 1. การวินิจฉัยแยกโรคผู้ป่วยเด็กที่มีอาการหายใจเสียงดังตาราง 1. การวินิจฉัยแยกโรคผู้ป่วยเด็กที่มีอาการหายใจเสียงดัง

ลักษณะเสียงผิดปกติ ตําแหน่งพยาธิสภาพ การวินิจฉัยแยกโรค
คัดจมูก (nasal obstruction) หรือ เสียงขึ้นจมูก (nasal voice) Nose Rhinitis

Sinusitis
Nasal polyp

เสียงกรน Nasopharynx Pierre Robin sequence
Macroglossia
Obstructive sleep apnea
Adenotonsillar hypertrophy
Thyroglossal cyst
Peritonsillar abscess
Retropharyngeal abscess
Laryngomalacia
Laryngeal web/cyst
Laryngeal papilloma

เสียง stridor Extrathoracic airway Pierre Robin sequence
Laryngomalacia
Laryngeal web/cyst
Laryngeal papilloma/hemangioma
Croup
Subglottic stenosis
Epiglottitis
Retropharyngeal abscess
Tracheitis
Tracheomalacia
Cystic hygroma
Angioedema
Foreign body
Vascular ring
Gastroesophageal reflux

เสียงแหบร่วมกับมีเสียง stridor Larynx or vocal cord Vocal cord paralysis
Vocal cord dysfunction
Vocal cord papilloma/hemangioma
Gastroesophageal reflux

เสียงวี้ด Intrathoracic airway Acute bronchiolitis
Asthma
Vascular ring
Bronchomalacia
Gastroesophageal reflux

ตาราง 2. สาเหตุของอาการหายใจเสียงดังที่พบบ่อยและลักษณะเฉพาะของโรคตาราง 2. สาเหตุของอาการหายใจเสียงดังที่พบบ่อยและลักษณะเฉพาะของโรคตาราง 2. สาเหตุของอาการหายใจเสียงดังที่พบบ่อยและลักษณะเฉพาะของโรค

โรค อาการ หรือลักษณะเฉพาะโรค Investigation

Laryngomalacia มีอาการตั้งแต่แรกเกิด นอนคว่ําเสียงเบาลง การเจริญเติบโตมัก
เป็นปกติ

Flexible laryngobronchoscope

Laryngeal papilloma มักเป็นเด็กทารก มีอาการเป็นมากขึ้น หรือเป็นซ้ํา อาจได้ประวัติ
มารดาเป็นหูดที่บริเวณอวัยวะเพศ หรือพบ lesion ที่บริเวณศีรษะ 
หรือใบหน้า

Laryngoscope

Obstructive sleep apnea นอนกรน อาจตรวจพบ tonsils โต หรือมีอาการโรคภูมิแพ้ร่วม
ด้วย อาจผอม หรืออ้วนก็ได้ อาจมีสมาธิสั้น หรือนั่งหลับ

Film adenoid
Polysomnography

Vascular ring ทารกที่มี persistent wheezing หรือ persistent stridor หรือ 

recurrent/persistent pneumonia บางรายอาจจะมีอาการสําลัก
บ่อยร่วมด้วย

Bronchoscope
CT angiogram

Gastroesophageal reflux 
disease

อาเจียนบ่อยหลังกินนม มีเสมหะหรือหายเสียงดังเวลากินนม 

ชอบนอนท่าแอ่นหลัง (Sandifer syndrome)

pH or multi-channel monitoring

Bronchomalasia persistent wheezing บางครั้งพ่นยาแล้วอาการแย่ลง Flexible bronchoscope



ระคายเคืองของเยื่อบุจมูกซึ่งคนทั่วไปทราบว่าเป็นเพียง
ชั่วคราวและหายได้เอง แต่หากอาการน้ํามูกไหลนั้นเป็น
เรื้อรังก็มักจะสร้างความกังวลให้แก่เด็กและผู้ปกครอง
ได้ อาการน้ํามูกเรื้อรังจึงเป็นอาการหนึ่งที่แพทย์ทั่วไป
และกุมารแพทย์จะต้องให้การดูแลรักษา  rhinitis หรือ
การอักเสบของเยื่อบุจมูกนั้น มีสาเหตุได้ทั้งจากโรค
ภูมิแพ้ และภาวะอื่นๆที่ไม่ใช่ภูมิแพ ้ เมื่อเยื่อบุจมูกมีการ
อ ักเสบ นอกจากจะท ําให ้ เก ิดอาการน ้ ํ าม ูกไหล 
(rhinorrhea, runny nose) แล้ว  ยังทําให้มีอาการอื่น ๆ 
เช่น คัดจมูก (nasal blockage, nasal congestion) จาม 
(sneezing) คันจมูก (itching) ร่วมด้วยได้ ผู้ป่วยบางราย
อาจจะมีอาการอื่น  ๆ ที่พบได้น้อยกว่า เช่น  ระคายเคือง
ในลําคอ กระแอมบ่อย  (throat clearing) จมูกไม่ได้กลิ่น 
ปวดศีรษะ หรือปวดบริเวณใบหน้า คันหรือระคายเคือง
ตา  เป็นต้น แพทย์จึงจําเป็นต้องซักประวัติเพิ่มเติมเพื่อ
วินิจฉัยแยกโรคระหว่าง allergic และ non-allergic 
rhinitis (รูปภาพ 2) ในเด็กที่มีอาการน้ํามูกเรื้อรังเพื่อ
ให ้การร ักษาที ่ เหมาะสมต่อไป เน ื ่องจากยาหร ือ
มาตรการที่ใช้ในการรักษา  allergic rhinitis อาจจะใช้ไม่
ได้ผลในผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายคลึงกัน แต่มีสาเหตุมา
จากภาวะอื่นที่ไม่ใช่ภูมิแพ ้ การตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน
ภาวะภูมิแพ้ เช่น การทดสอบทางผิวหนัง (skin test)  
หรือการตรวจหา specific IgE ในเลือด อาจมีความ
จําเป็นในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง หรือเพื่อให้ได้การ
วินิจฉัยที่แน่นอน

การซักประวัติควรจะเน้นประวัติที่สําคัญ เช่น ระยะ
เวลาที่เป็น  หากไม่เกิน 1 สัปดาห์ สาเหตุมักจะเป็นจาก
การติดเชื้อ โดยเฉพาะเชื้อไวรัส ซึ่งพบบ่อยในเด็ก การ
เล่นของเล่นบางอย่างที่เด็กอาจจะสามารถใส่เข้าไปใน
จมูกได้ โดยเฉพาะถ้าอาการน้ํามูกเรื้อรังเป็นข้างเดียว 
(unilateral rhinitis) ประวัติการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ 
ไม่ว่าจะเป็นจากการสูดหายใจ (aeroallergen) การสัมผัส 

หรือแม้แต่การรับประทานอาหาร ประวัติเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อมที่อาจมีความสัมพันธ์กับ occupational rhinitis 
อาการที่เปลี่ยนแปลง หรือกําเริบตามสภาพอากาศ หรือ
ฤดูกาล ที่มักจะพบในผู้ป่วยที่เป็น seasonal allergic 
rhinitis ประวัติโรคภูมิแพ้ในครอบครัว หรือประวัติการมี
โรคภูมิแพ้อื่น  ๆ ร่วมด้วย เช่น โรคหืด (asthma) ผื่นแพ้ที่
ผิวหนัง (atopic dermatitis) ประวัติแพ้นมวัว (Cow’s 
milk protein allergy) อาจจะช่วยสนับสนุนว่าเป็น 
allergic rhinitis ประวัติการรักษาที่ผ่านมาและการตอบ
สนองต่อการรักษา เป็นต้น การตรวจร่างกายที่ละเอียด 
ก็จะช่วยให้ตรวจพบอาการแสดงบางอย่างที่เป็นลักษณะ
เฉพาะของโรค เช่น ขอบตาคล้ํา  (allergic shiner) การ
ตรวจพบผื่นแพ้ที่ผิวหนัง (atopic dermatitis) ก็จะทําให้
คิดถึง allergic rhinitis มากขึ้น ลักษณะน้ํามูกเขียว  หรือ
มีต่อมน้ําเหลืองที่คอโต ก็อาจทําให้นึกถึงสาเหตุจากการ
ติดเชื้อ เช่น bacterial sinusitis มากกว่า (ตาราง 3)

ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดว่ามีความจําเป็นต้อง
ตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันภาวะ allergic rhinitis ในผู้ป่วยที่
มีน้ํามูกเรื้อรังทุกรายหรือไม ่ อย่างไรก็ตามพบว่าการ
ตรวจพิเศษ เช่น การทดสอบทางผิวหนัง (allergic skin 
test) เป็นการตรวจที่ค่อนข้างปลอดภัย และสามารถ
ทราบผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงเป็นที่นิยมตรวจในทาง
เวชปฏิบัต ิ เพื่อทดสอบว่าผู้ป่วยม ี immediate reaction 
ต่อสารก่อภูมิแพ้ที ่สงสัยหรือไม ่ ข้อจํากัดของการ
ทดสอบทางผิวหนังคือ ต้องตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง และสามารถตรวจในเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป รวม
ทั ้งผู ้ป่วยจําเป็นต้องหยุดยาที ่ใช้รักษาอาการ เช่น 

antihistamine ก่อนทําการทดสอบ ส่วนการตรวจหา 
specific IgE ซึ่งเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการนั้น มีข้อ
จํากัดตรงที่ตรวจได้ในเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่  ๆ บาง
แห่งเท่านั้น แต่มีข้อดีคือไม่มีข้อจํากัดเรื่องอายุของผู้
ป่วย และผู้ป่วยไม่จําเป็นต้องหยุดยา
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รูปภาพ 2. การวินิจฉัยแยกโรคอาการน้ํามูกเรื้อรังในเด็ก

Allergic cause
Seasonal allergic rhinitis
Perenial allergic rhinitis

Occupational allergic rhinitis

Nonallergic cause
Viral rhinitis

Rhinosinusitis
Irritant rhinitis

Foreign body in nasal cavity
Vasomotor rhinitis
Hormonal rhinitis

Drug-induced rhinitis (include rhinitis medicamentosa)
Non Allergic with Eosinophilic Syndrome  or (NARES)

Atropic rhinitis
Reflux-induced rhinitis
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การรักษาผู้ป่วยที่มีน้ํามูกเรื้อรัง หากประวัติและการ
ตรวจร่างกายบ่งชี้ว่าน่าจะเป็น allergic rhinitis ก็ให้การ
รักษาตามแนวทางของ ARIA Guideline (รูปภาพ 3) โดย
การหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ ร่วมกับให้ยากลุ่ม long-
acting antihistamine ต่อเนื่องนานอย่างน้อย 2 สัปดาห์
หากอาการไม่รุนแรง (mild intermittent) หากมีอาการ
รุนแรง คือมีอาการมากกว่า 4 วันใน 1 สัปดาห์และ
อาการเป็นเรื้องรังต่อเนื่องมากกว่า 4 สัปดาห ์ และ

อาการส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตปกต ิ ให้การรักษา
ด้วย Intranasal steroids ร ่วมกับ long-acting 
antihistamine และประเมินการตอบสนองต่อการรักษา
ภายใน 2-4 สัปดาห์ ในกรณีที่คิดถึงสาเหตุจาก non-
allergic rhinitis การรักษาด้วยยากลุ่ม antihistamine มัก
ไม่ค่อยได้ผล อาจลองให้การรักษาด้วย intranasal 
steroids นาน 2-4  สัปดาห์ หากไม่ดีขึ้นพิจารณาให ้
intranasal antihistamine หรือ topical anticholinergic

ตาราง 3. สาเหตุของอาการน้ํามูกเรื้อรัง ตัวกระตุ้นให้เกิดอาการหรือสาเหตุ อาการและอาการแสดงตาราง 3. สาเหตุของอาการน้ํามูกเรื้อรัง ตัวกระตุ้นให้เกิดอาการหรือสาเหตุ อาการและอาการแสดงตาราง 3. สาเหตุของอาการน้ํามูกเรื้อรัง ตัวกระตุ้นให้เกิดอาการหรือสาเหตุ อาการและอาการแสดง
Diagnosis Suggested trigger/cause Signs and symptoms

Allergic rhinitis

Mites, pollen, fungi ขอบตาคล้ํา (allergic shiner), มีรอยขวางบนดั้งจมูก 

(salute) น้ํามูกมักใส อาจมีอาการคัน จาม คัดจมูก 

ระคายเคืองตา น้ําตาไหลร่วมด้วย

NARES

ผู้ป่วยร้อยละ 50 มีภาวะ aspirin sensitivity ผู้
ป่วยอาจเป็น asthma, หรือ nasal polyps ใน
ภายหลังได้

ตรวจพบ esosinophils ใน nasal mucosa แต่ negative 

skin test มีอาการได้ตลอดทั้งปี และมีอาการกําเริบ
เป็นช่วง ๆ

Vasomotor rhinitis
Physical or chemical agents สันนิษฐานว่า
เกิดจาก parasympathetic hyperactivity

อาการเป็นได้ตลอดปี มีอาการเมื่ออุณหภูมิมีการ
เปลี่ยนแปลง ความชื้น หรือเมื่อสูดกลิ่นฉุน

Hormonal rhinitis การตั้งครรภ์ puberty ยาคุมกําเนิดชนิดกิน คัดจมูก เป็นอาการเด่น อาจร่วมกับมีน้ํามูก

รูปภาพ 3. การจําแนกความรุนแรงของโรค Allergic Rhinitis ตาม ARIA Guideline

Intermittent symptoms
• < 4 days/week or
• < 4 weeks at a time

Persistent symptoms
• >= 4 days/week or

Mild
• Normal sleep
• Normal daily activities
• Normal work and school
• No troublesome symptom

Moderate - severe (one or more items)
• Abnormal sleep
• Impaired daily activities, sport, leisure
• Problems cause school or work
• Troublesome symptom
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Effectiveness of Breast Cancer Management

Kanokwan Mingkwan, M.D.

Division of General Surgery, Department of Surgery, Sunpasitthiprasong Hospital, 
Ubon Ratchathani, Thailand

OBJECTIVE
To examine the effectiveness of management of breast cancer by general surgeons. 

METHODS
This study was a retrospective cohort study including 292 patients diagnosed with breast cancer and treated by 
ten general surgeons at Sunpasitthiprasong Hospital during 2005-2007 and followed up until September 30th 
2012. Risk of all-cause and breast cancer specific mortality was calculated using Cox proportional hazard 
regression. Survival curves were generated using Kaplan-Meier plots for overall and by stages and type of 
insurance. Median time to diagnosis and treatment (interquartile range, IQR) was calculated.

RESULTS
Among 292 patients, 90 (31%) died over a mean follow-up of 61  months. Overall 5-year survival was 71%. The 5-
year survival was 100.0%, 87.2%, 76.5%, 49.0% and 20.0% for patients in  Stage I, Stage IIA, Stage IIB, Stage III and 
Stage IV, respectively (P<0.001 for differences in survival across stage). Compared to patients with localized 
disease (Stages I and IIA), those in Stages IIB, III and IV were at two-fold, seven-fold and 18-fold increased risk of 
death from any causes (hazard ratio (95% confidence interval) of 2.24 (1.05-4.79), 6.81 (3.65-12.74) and 18.38 
(5.91-57.16), respectively).The median time to diagnosis (IQR) was 21(14-35) days and the median time to 
treatment (IQR) was 5 (0-14) day. Only 51% of the patients in stage III received radiotherapy, with the median 
time to radiation of 6 months (5.3-8.6).

CONCLUSION
Overall 5-year survival was moderate. Survival was different by pathological stage but not by type of insurance.  
Stage III patients were likely to receive inadequate investigation and treatment, and these are needed to be 
addressed.

ABSTRACT

KKMJ                                                                                                                                         Khon Kaen Medical Journal

14

O
R

IG
IN

AL
 A

RT
IC

LE



ประสิทธิผลในการบริหารจัดการโรคมะเร็งเตานม

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการโรคมะเร็งเต้านมโดยศัลยแพทย์ทั่วไป 

วิธีการศึกษา
ศึกษารูปแบบ retrospective cohort ผู้ป่วยทั้งหมด 292 ราย ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมซึ่งได้รับการรักษา
จากศัลยแพทย์ทั่วไป 10 คน ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในช่วงป ีพ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2550 และติดตามผู้ป่วย
จนถึง 30 กันยายน 2555 พร้อมคํานวณ all-cause และ breast cancer specific mortality โดยใช้ Cox proportional 
hazard regression แสดง survival curve โดยใช้ Kaplan-Meier และคํานวณ median time (interquartile range) ของ
การวินิจฉัยและรักษา

ผลการศึกษา
ผู้ป่วย 90 ราย (31%) เสียชีวิต โดย mean follow up 61 เดือน  อัตรารอดชีวิตที่ 5 ปี เป็น  71% อัตรารอดชีวิตที่ 5 ปี 
เป็น 100%, 87.2%, 76.5% , 49.0% และ 20.0% ในผู้ป่วย stage I,  IIA,  IIB , III , IV ตามลําดับ (P<001) เมื่อเปรียบเทียบ 
stage I และ IIA (localized disease ) พบว่า stage IIB , III และ IV มีอัตราตายเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า 7  เท่า และ 18  เท่า ตาม
ลําดับ ระยะเวลาเฉลี่ยของการรอผลการวินิจฉัย  คือ 21 วัน และระยะเวลาเฉลี่ยรอรับการรักษาเป็น 5 วัน  มีผู้ป่วย 
stage III เพียง 51% ได้รับรังสีรักษาและระยะเวลารับรังสีรักษาเฉลี่ย 6 เดือน หลังได้รับการผ่าตัดและเคมีบําบัด

สรุป
อัตราการรอดชีวิตใน  5 ป ี อยู่ในระดับกลาง เมื่อเทียบกับการศึกษาอื่น  ๆ อัตราการรอดชีวิตขึ้นอยู่กับ pathological 
stage    สิทธิของการรักษาไม่มีผลต่ออัตราการรอดชีวิต ผู้ป่วย stage III ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาครบถ้วนเท่า
ที่ควร ซึ่งเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขด้านการบริหารจัดการต่อไป

บทคัดยอ

กนกวรรณ มิ่งขวัญ พ.บ.

กลุมงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี
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Breast cancer is one of the most prevalent cancers 
worldwide with the incidence of 42.3 per 100,000 
people in most regions of the world in 2008 and 
mortality rate of13.9/100,000 at the same year1.The 
overall 5-year survival rate in patients with breast 
cancer was approximately 82% in Europe1. In 
Thailand, the incidence was 20.9/100,000 people 
during 2001-2003,2 with the mortality rate of 
3.47/100,000 in 2007.3 In regional service hospitals, 
general surgeons are responsible for treatment of a 
variety of surgical illnesses, not only breast cancer 
treatment, frequently without specialist consultations. 
They also have to comply with  the government 
policies to improve various aspects of public health 
services. This might probably result in inadequate 
quality of diagnosis and management of breast cancer. 
According to the Cancer in Thailand Report, there 
was a significant proportion of breast cancer patients, 
whose stage were not available due to lack of data 
support 2. This is different from data in the United 
States and Australia in which data on stages were 
nearly complete and 50-60% of cases first presented 
with localized disease1. In collaboration with Ubon 
Ratchathani Cancer Hospital, Sunpasithiprasong 
Hospital has developed many aspects to improve 
cancer management. There has, however, been little 
research documenting the effectiveness and efficiency 
of breast cancer treatment. Therefore, the present 
study was aimed to investigate the effectiveness of 
breast cancer diagnosis and treatments by general 
surgeons at Sunprasithiprasong Hospital, a regional 
hospital in north-eastern Thailand.

METHODS

This study was a retrospective cohort study, using 
data of 292 breast cancer patients diagnosed and 
treated at Sunpasithiprasong Hospital between 2005 
and 2007, who were subsequently followed up until 
September 30th 2012.  This study recruited patients 
diagnosed with breast cancer at Sunprasithiprasong 
hospital or those diagnosed in other hospitals and 
referred for treatment at Sunprasithiprasong hospital. 
These patients were treated by individual surgeons 
using surgery, chemotherapy and/or hormone therapy 
at Sunprasithiprasong Hospital, and some were sent 
to Ubon Ratchathani Cancer Hospital for 
radiotherapy. We did not include data on advanced 
patients who were first diagnosed as Stage IV breast 
cancer and referred for starting treatment at Ubon 
Ratchathani Cancer Hospital. We excluded patients 
whose pathologic specimens were found to be in 
sarcoma group or ductal carcinoma in situ or lobular 
carcinoma in situ. Patients whose vital status was not 
available and those who lost follow-up during study 
period were excluded. Due to incomplete information 

from the medical records, pathological staging was 
employed (Regional lymph node-Pathologic, pN)4,5

All patients were treated continuously by 10 
surgeons with the length of service experience from 1 
to 25 years. Chemotherapy was a different 
combination of cyclophosphamide, methotrexate, 
fluorouracil, doxorubicin and epirubicin. No patients 
received chemotherapy drugs in taxane group. All 
patients who were indicated for hormone therapy 
took Tamoxifen, except two patients with 
reimbursement insurance who received Aromatase 
inh ib i tors i n s tead . In format ion on pa t i en t 
characteristics, diagnosis and treatment were 
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Table 1. Characteristics of the PatientsTable 1. Characteristics of the Patients

Characteristics Number (%)

Female 290 (99.3)

Age group (year)

<35 17 (5.8)

35-44 80 (27.4)

45-54 91 (31.2)

55-64 62 (21.2)

≥65 42 (14.4)

Stage

I 17 (5.8)

IIA 95 (32.5)

IIB 65 (22.3)

III 102 (34.9)

IV 5 (1.7)

Unknown stage 8 (2.7)
Hormone receptor

Positive 207 (70.8)

Negative 79 (27.2)

Unknown 6 (2.1)

Type of insurance

Reimbursement  38 (13.0) 

Universal coverage 234 (80.2)

Social security 14 (4.8)
Own payment 6 (2.1)

Chief complaint

Breast lump 288 (98.6)

Mastalgia/discomfort 3 (1.0)

Mammographic screening 1 (0.3)

Pathologic type

Invasive ductal carcinoma 279 (95.6)
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collected from cancer registry and medical records at 
Sunprasithiprasong Hospital and Ubon Ratchathani 
Cancer Hospital. Mortality data (vital status, dates and 
causes of death) for individual patients were obtained 
from the Ministry of Interior’s house registrations and 
death certificates. Time to diagnosis was defined as a 
period from “the first date the patients came to see 
the doctors” to “the date they knew pathologic 
results”. Time to treatment was defined as a period 
from ‘the date the patients knew pathologic results’ to 
‘the date they first admitted for surgery or 
neoadjuvant chemotherapy.’ Survival time was defined 
as a period from date of diagnosis to date of death,  
or to September 30th 2012 if patients were alive. 
    Patient characteristics were summarized in number 
and percentage. All-cause and breast cancer-specific 
mortality was calculated as cumulative mortality (%) 
and mortality rate (per 1,000 person-months). We 
also computed mortality by stage and type of 
insurance. We used Cox proportional hazard 
regression to examine the risk of mortality (Hazard 
ratio) in Stages IIB, III and IV patients compared to 
patients with localized disease (Stages I and IIA). 
Kaplan Meier curves were generated to present the 
survival for different stages and types of insurance.  
We compared the survival across groups using a log 
rank test. Additionally, we also examined the 5-year 
survival for the whole cohort and by stage. 

As not all Stage III breast cancer patients received 
radiotherapy, we therefore used chi-squared tests to 
determine whether local recurrence in those who 
received radiotherapy differed from those who did 
not.  To explore the effectiveness of services in breast 
cancer diagnosis and treatment, we examined the 
median time to diagnosis and median time to 
treatment. Lastly, we used chi-square tests to 
determine whether the time of self detection before 
first seeing doctors was related to the stage of cancer 
at diagnosis.

RESULTS

Patient characteristics 
Of 292 patients, 290 (99%) were female, with the 
mean age (standard deviation, SD) of 51.0 (11.6) 
years. The patients’ age ranged from 26 to 83 years 
old. The majority of patients (80.1%) had the 
government health insurance (universal coverage) to 
cover medical expenses (Table 1). Two-thirds of the 
patients were lower than Stage III at presentation. 
Staging was not obtained for eight patients due to 
starting neo-adjuvant chemotherapy without TNM 
records or inadequate axillary lymph node dissection. 
No patients in stage III were investigated for the 
evidence of metastasis. Only five patients at stage IV 
were treated continuously at Sunprasithiprasong 
hospital, one of which (with solely bone metastasis) 
was still alive at the end of the study. 288 patients 
(98.6%) presented with lumps in their  breasts. Only 
one pat ient came to see a doctor a f ter 
mammographic screening and was diagnosed to be 
Stage I.

All-cause mortality 
Over a mean (SD) follow-up of 61.0 (23.9) months, 90 
patients died, cumulative mortality of 30.8%.  Table 2 
shows mortality by pathological stage. The all-cause 
mortality rate was 5.05 per 1,000 person-months, 
with mortality increasing with higher stages. 
Compared to patients with localized disease (Stages I 
and IIA), those in Stages IIB, III and IV were at 2-fold, 
7-fold and 18-fold increased risk of death from any 
causes (hazard ratio (HR) and 95% confidence interval 
(CI) of 2.24  (1.05-4.79), 6.81 (3.65-12.74) and 18.38 
(5.91-57.16), respectively).  
  Survival by stage was demonstrated in Figure 1. The 
5-year survival was 70.7% for the whole cohort. The 

Table 2. All-cause Mortality by Stage, Calculated as Cumulative Mortality and Mortality rates  Table 2. All-cause Mortality by Stage, Calculated as Cumulative Mortality and Mortality rates  Table 2. All-cause Mortality by Stage, Calculated as Cumulative Mortality and Mortality rates  Table 2. All-cause Mortality by Stage, Calculated as Cumulative Mortality and Mortality rates  Table 2. All-cause Mortality by Stage, Calculated as Cumulative Mortality and Mortality rates  

Stage Number of 
Patients

Number of 
Death

Cumulative mortality 
(%)

Mortality rate*
(per1,000 persons-

months (95%confidence 
interval))

Stage I 17 0 0 0

Stage IIA 95 13 13.7 2.0 (1.1-3.5)

Stage IIB 65 15 23.1 3.6 (2.2-5.9)

Stage III 102 55 53.9 10.1 (7.7-13.3)

Stage IV 5 4 80.0 60.9 (19.6-188.9)

Unknown stage 8 3 37.5 6.9 (2.2-21.3)

Total 292 90 30.8 5.1 (4.1-6.2)

* Calculated using Cox proportional hazards regression* Calculated using Cox proportional hazards regression* Calculated using Cox proportional hazards regression* Calculated using Cox proportional hazards regression* Calculated using Cox proportional hazards regression
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UC = universal coverage, Gov = reimbursement
SS = social security, Own pay = Own payment or without insurance

Figure 2. Survival Curve by Type of Insurance

* p-value for differences in survival across stage calculated using a log rank test

  Figure 1. Survival Curve by Pathological Stage in 292 Breast Cancer Patients

! p"value(>(0.05(
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5-year survival was 100.0%, 87.2%, 76.5%, 49.0% and 
20.0% for patients in Stage I, Stage IIA, Stage IIB, Stage 
III and Stage IV respectively (P<0.001 for differences 
in survival across stage). There was no difference in 
survival by type of insurance (Figure 2).   
 Among 102 patients with Stage III, 53 received 
radiotherapy. Local recurrence was not different by 
radiotherapy. That is, local recurrence was observed in 
4 out of the 53 patients who received radiation 
therapy, while 5 out of 49 patients not receiving 
radiotherapy developed local recurrence over the 
study period (P=0.64). As shown in Figure 3, only 
about half of patients who were sent for radiotherapy 
received the radiation treatment within 6 months. 
Only 10% received radiotherapy within 3 months.   
   The study showed that the median time to diagnosis 
(interquatile range, IQR) of 21(14-35) days and the 
median time to treatment of 5 (0-14) days. As shown 
in Table 3, the lead time of self detection before first 
seeing doctors was not related to the stage of cancer 
at diagnosis (P=0.58)

Breast cancer-specific mortality 
Over a mean (SD) follow-up of 61.0 (23.9) months, 66 
patients died of breast cancer, cumulative mortality of 
22.6%.  The breast cancer mortality rate was 3.70 per 
1,000 person-months. Similar to all-cause mortality, 
we found breast cancer mortality also rose with 
higher stages. Compared to patients with localized 
disease (Stages I and IIA), those in Stages IIB, III and IV 
were at 5-fold, 17-fold and 53-fold increased risk of 

death from any causes (HR (95% CI) of 4.90 
(1.56-15.40), 16.54 (5.94-46.03) and 53.17 
(13.26-213.19), respectively.  

The 5-year survival for breast cancer was higher 
than all-cause survival (76.8% for the whole cohort). 
The 5-year survival for breast cancer was 100.0%, 
95.5%, 81.7%, 55.3% and 20.0% for patients in Stage I, 
Stage IIA, Stage IIB, Stage III and Stage IV respectively 
(P<0.001 for differences in survival across stage).

DISCUSSION

Breast cancer is the world most prevalent cancer in 
female. In  Thailand, diagnosis and treatment of breast 
cancer are done mainly by surgeons, who undertake 
surgery or chemotherapy as well as make decisions in 
referring patients for radiotherapy. Our patients were 
relatively young, with 64% of the patients being 
younger than 55 years old. This is similar to results 
from other Asian studies, in which 50% of patients 
were younger than 50 years old 6. In  contrast, only 
23% of breast cancer patients in Western countries 
were younger than 55 years old. 7 According to study 
of Freddie Bray, the mean age of breast cancer 
patients in developing countries was lower than that 
of European and American populations 8. Regarding 
disease stages, lower proportion of Thai patients in 
this study had localized disease (Stages I and IIA), 

Figure 3. Time to Radiation Therapy in 65 Patients  
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Table 3. Relationship between Lead Time of Self Detection before Seeing Doctors and Stage of 
Disease in 200 patients
Table 3. Relationship between Lead Time of Self Detection before Seeing Doctors and Stage of 
Disease in 200 patients
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Table 3. Relationship between Lead Time of Self Detection before Seeing Doctors and Stage of 
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Table 3. Relationship between Lead Time of Self Detection before Seeing Doctors and Stage of 
Disease in 200 patients

`
Pathological stagePathological stagePathological stagePathological stagePathological stagePathological stage

Total`
I IIA IIB III IV Unknown

Total

<2 wks 4 14 8 11 0 1 38

2-4 wks 2 5 3 5 0 0 15

4 wks–3 mos 3 20 11 18 1 3 56

≥3 mos 3 23 31 32 1 1 91

Total 12 62 53 66 2 5 200

Chi-square=13.36, P=0.575Chi-square=13.36, P=0.575Chi-square=13.36, P=0.575Chi-square=13.36, P=0.575Chi-square=13.36, P=0.575Chi-square=13.36, P=0.575Chi-square=13.36, P=0.575Chi-square=13.36, P=0.575

compared to USA and Australia4 (38% and 50-60% 
respectively). 

The 5-year survival in this study was moderate. 
Overall 5-year survival rate in this study was higher 
than previously reported in a Thai population during 
1999 and 2000 (71% and 63% respectively).1  This 
might be explained by improvement in treatment and 
care over time. Other previous studies in Thai 
populations reported various survival, probably due to 
small sample size and differences in age groups, stages 
of patients and follow-up time.9,10   According to an 
international epidemiological study of 1.4 million 
breast cancer patients, overall 5-year survival in  the 
present study was lower than that from many 
countries in Europe and America, where 5-year 
survival was more than 80%.1 

When considering survival by stage, survival in 
our study was lower than those countries for each 
stage. The 5-year survival of patients with localized 
disease (Stages I and IIA) was 89%, lower than that 
reported by the American Cancer Society (98%).11 
For example, 5-year survival of patients followed in 
North Carolina hospitals was 97% and 90% for Stages 
I  and IIA respectively. 12 Although slightly higher than 
the survival of 45% in Asian countries,6,13 the 5-year 
survival for Stage III patients in our study was 
relatively low, compared to Stage III patients in the 
USA (49% vs. 54-59%). 14 One of the explanations for 
this might be that none of stage III patients in our 
study received further investigation for distance 
metastasis, according to standard treatment 
guidelines. 4,5 Also, this might be partly explained by a 
low proportion of patients receiving radiation and 
delayed radiotherapy in some patients. These 
problematic issues existed despite the fact that 90% 
of radiotherapy appointments can actually be done 
within two to three weeks of time. Previous studies 
suggested that radiotherapy improved both local 
recurrence and survival .15,16 Therefore, the 
implementation of treatment guidelines alongside 
systematic decision support to assure radiotherapy is 
needed to obtain better outcomes in these groups of 
patients. There was no significant difference in  local 

recurrence between Stage III patients who received 
radiotherapy and those who did not. Delay in 
referring patients for radiotherapy may probably have 
resulted in changes in the rate of local recurrence. 
Many Stage IV patients who were referred to Ubon 
Ratchathani Cancer Hospital were not included in our 
study. Thus, our results on the survival of this 
advanced stage patients might not represent the true 
overall survival.

Relative risk of advanced stage compared to 
localized stage for cancer-specific mortality seemed to 
be more obvious than for all-cause mortality. The 
reasons for this include the quality 
of treatment and care in non-advanced stage and that 
more patients in non-advanced stage possibly died 
from other causes. The key success factors in 
management of breast cancer patients include time to 
diagnosis and treatment. Early diagnosis and prompt 
treatment lead to better outcomes.11, 17  
   Time to diagnosis in this study was acceptable. This 
could be improved by raising the awareness of the 
physicians with regard to benefits of making early 
diagnosis, shortening time to obtain pathological 
results and developing an effective follow-up system. 
Time to treatment was also favorably short, with  25% 
of patients in our hospital were admitted for surgery 
or neoadjuvant chemotherapy on the same day they 
knew pathological results, indicating surgeons’ 
awareness of the importance of prompt treatment. 

Type of insurance did not affect patient survival in 
this study. Despite aromatase inhibitors were available 
for only patient with Reimburement Insurance, a small 
proportion of these patients were prescribed with 
this medicine.  Although target therapy, which has 
been reported to improve survival, was recently 
i n t roduced exc lu s i ve ly fo r pa t i en t s w i th 
Reimbursement Insurance in Thailand, no patients 
with this type of insurance received it during the 
study period. In fact, treatment was not obviously 
different by type of insurance.  

It is assumed that early self detection of breast 
mass be associated with lower stages of cancer. 
However, time from self detected to doctor visit was 



21

Khon Kaen Medical Journal                                                                                                                                         KKMJ

1. Youlden DR, Cramb SM, Dunn NA, 
Muller JM, Pyke CM, Baade PD. The 
descriptive epidemiology of female breast 
cancer : An  international comparison of 
screening, incidence, survival and mortality. 
Cancer epidemiology 2012;36:237-248.
2.Khuhaprema T., Srivatanakul P., ,Attasara P., 
Sriplung H., Wiangnon S., Sumitsawan Y.,  
C a n c e r i n T h a i l a n d v o l u m e . V ,
2001-2003;7,103. [Internet] Available from 
h t t p : / / w w w . m e d i a fi r e . c o m / ?
yn73bjjpf0yuhdm, last accessed 27/11/2012
3. Health Information System Development 
Office. Mortality from breast cancer from 
2001 to 2010. [Internet] Available from 
ht tp : / /www.h i so.or. th /h i so /v i sua l i ze /
Index.php, last accessed 27/11/2012
4. Iglehart JD, Smith BL. Disease of the 
breast. In: Townsend CM, Jr, , Beauchamp RD, 
Evers BM, Mattox KL, eds. Sabiston Textbook 
of Surgery. 18th ed. Philadelphia: Saunders 
Elswvier 2008: 851-897.
5. Hunt KK, Newman LA, Copeland EM III, 
Bland KI. The breast. In: Brunicardi FC,  
Anderson DK. Eds. Schwartz’s  Principles of 
Surgery. 9th ed New York : McGraw-Hill 
2010: 423-474.
6. Pathy NB, Yip CH, Taib NA, Hartman M, 
Saxena N, Iau P, et al. Singapore-Malaysia 

Breast Cancer Working Group. Breast 
cancer in a multi-ethnic Asian setting: results 
from the Singapore-Malaysia hospital-based 
breast cancer registry. Breast. 2011; Suppl 
2:S75-80.
7. migal C, Jemal A, Ward E, Cokkinides V, 
Smith R, Howe HL, et al. Trends in breast 
cancer by race and ethnicity. CA Cancer J 
Clin 2006;56:168e83. doi:10.3322/canjclin.
56.3.168. 
8. Bray F, McCarron P, Parkin DM. The 
changing global patterns of female breast 
cancer incidence and mortality. Breast 
Cancer Res 2004; 6: 229-239.
9. Wachirapunt A. Prognosticating factors 
and overall survival in breast cancer patients 
in Maharai Nakhon Si Thammarat Hospital. 
Division of Surgery, Maharai Nakhon Si 
Thammarat Hospital. Songkla Med J 
2009;27(4): 313-322
10. Archiwakulamart S. Survival of breast 
Cancer Patients in Chaiyaphum Hospital. 
Chaiyaphum Med J 2008; 28(2). 
American Cancer Society.  Breast Cancer 
Facts & Figures 2009-2010. Atlanta:  
11. American Cancer Society, Inc. [Internet] 
Available from: http://www.cancer.org/acs/
g r o u p s / c o n t e n t / @ n h o / d o c u m e n t s /
document/f861009final90809pdf.pdf                                                                     

12. Simsek F. Five year survival analysis of 
patients with clinical stages I and IIA breast 
cancer who received Initial treatment at 
North Carolina Hospitals. CHIS study 
2000;123:1-9.
13. Pakpookamolert S. Outcome of Breast 
Cancer treatment at Uthaithani Hospital in 
1995-2003. Sawanprachacharak Medical 
Journal. 2004;1(2):113-118. 
14. Carter CL, Allen C, Henson DE. 
Relation of tumor size, lymph node status, 
and survival in 24,740 breast cancer cases. 
Cancer. 1989;63(1):181-187.
15. Ragaz J, Olivotto IA, Spinelli JJ, Phillips N, 
Jackson SM, Wilson KS, et al. Locoregional 
radiation therapy in patients with high-risk 
b r e a s t c a n ce r r e c e i v i n g a d j u v an t 
chemotherapy: 20-year results of the British 
Columbia randomized trial. J Natl Cancer 
Inst. 2005;97(2):116-126. 
16. Whelan TJ, Julian J, Wright J, Jadad AR, 
Levine ML. Does locoregional radiation 
therapy improve survival in breast cancer? A 
meta-analysis. J Clin Oncol. 2000;18(6):
1220-1229.
17. Tan SM, Evans AJ, Lam TP, Cheung KL. 
How relevant is breast cancer screening
in the Asia/Pacific region? Breast. 2007; 
16(2):113-119. 

REFERENCES

not related to disease stages in this study. Some 
patients visited the doctor once they felt a lump in 
their breasts, while almost half of the patients in this 
study waited longer than 3 months to visit the 
doctor. Among those coming to see the doctors 
within 2 weeks after self detection, a significant 
proportion had already non-localized disease. In other 
words, once the patients feel a lump in their breast, 
the disease might have been advanced. This might 
reflect that some patients were not aware of the 
benefits of self breast exam (SBE) or did not 
appropriately react to abnormalities founded in their 
breasts. 

In addition to SBE, mammography is another 
helpful tool for early detection 17. As found in our 
study, only patient who undertook mammogram 
screening was found to be in stage I. Currently 
effective treatments were available for patients in 
stage I and II, but many patients were in Stage III and 
more advanced. As mentioned above, surgeons seem 
to neglect careful further investigation of patients in 
Stage III and may not realize the importance of 
referral these patients for radiotherapy. Many 
surgeons may not be confident in treating patients 
with Stage IV and they may also be familiar with the 
first line chemotherapy than the second line group, 
which might in turn have affected the quality of 
management of advanced stage patients. At present, a 
number of effective medicines have been available in 
regional hospitals, such as second line drugs, targeted 
therapy and Aromatase inhibitor group. Also, more 
cancer specialists have been produced and are 

working in regional hospitals. These together are likely 
to help improve the management and hence prognosis 
of breast cancer in this country. The Thai government, 
however, is advocating complete treatment modalities 
for breast cancer patients in  general hospitals. In 
order to assure quality breast cancer care in these 
general hospitals, surgeons and treatment facilities 
have to be well prepared.

In conclusion, breast cancer patients in this Thai 
population were relatively young and only a small 
proportion presented with localized disease. The 
overall survival of breast cancer patients in this study 
was moderate with 5-year survival of 71%. As 
expected, survival was worsened with increasing 
disease stages. Both overall and stage-specific survival 
in this Thai population were worse than that in White 
populations. Important issues needed to address to 
improve the effectiveness of disease management 
include time to diagnosis and treatment, standard 
guidelines for diagnosis and treatment as well as early 
detection such as self breast examination and 
mammography.
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Combination of Modern Dressing in 
Community Hospital

Direk  Poljeang M.D.

Lomsak Hospital, Phetchabun, Thailand

OBJECTIVE 
To develop a model of combination of modern dressing in community hospital underpinning with current 
concepts of wound dressing  

METHODS
Action research study was conducted. The information was gathered from participated observation, in-depth 
interviews, and documentations. The main participants were 53 patients, four caregivers, eight nurse, and one 
surgeon at Lomsak Hospital, Petchabun, Thailand during 2010-2012. The quantitative data were analyzed using 
descriptive statistics and qualitative data were analyzed using content analysis approach. 

RESULTS
The results revealed four main points (i) criteria for wound dressing that integrated from participation of both 
customer and health provider 2) Direction for dressing which elucidate modern dressing with combination 
toppings 3) Guideline for modern dressing with combination toppings, generated from evidence based compose 
of four wound types and (iv) Perception of health provider and customer were appreciated, comfortable, less 
pain, save and  efficiency

CONCLUSION
A model of combination modern dressing in community hospital underpinning with current concepts of wound 
dressing  that implemented could produced well outcome in patients and family, Moreover care providers.

ABSTRACT
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รูปแบบการทำแผลแบบสมัยใหมที่ ใช Dressing หลาย
ชนิดในโรงพยาบาลชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการทําแผลแบบสมัยใหม่โดยการใช้ dressing 3 ชนิด ในโรงพยาบาลชุมชน 

วิธีการศึกษา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ใช้แนวคิดการทําแผลแบบสมัยใหม่โดยใช้ dressing 3 ชนิด เก็บข้อมูลโดยการสังเกต การ
สัมภาษณ์และการศึกษาเอกสาร  ในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การศึกษา  มีผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ป่วยจํานวน  53 คน ญาติผู้ป่่วย 4 
คน พยาบาล 8 คน และศัลยแพทย ์ 1  คน ณ โรงพยาบาลหล่มสัก ระหว่างป ี พ.ศ.2553-2555 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ข้อมูลการพัฒนาเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการศึกษา
การศึกษาค้นพบข้อสําคัญ 4 ประการคือ 1) หลักเกณฑ์การนัดการทําแผลเพื่อให้แผลหายไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น เกิด
ทั้งผู้ป่วยและญาต ิ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2) สถานบริการมีขั้นตอนและอุปกรณ ์ เวชภัณฑ ์ 3 ชนิด ที่ร่วมกัน
สนับสนุนการหายของแผลตามแนวคิดการทําแผลสมัยใหม่ 3) แนวปฏิบัติเพื่อการทําแผลแบบสมัยใหม่ที่ได้สรุป
ประสบการณ์จากการดูแลผู้ป่วย และ 4) การรับรู้ของผู้ป่วยและญาติและการรับรู้ของผู้ให้บริการที่พึงพอใจ ในความ
สะดวก ไม่เจ็บแผลเมื่อเปิดทําแผล เจ้าหน้าที่มีภาระงานลดลง ผลงานที่เกิดกับผู้ป่วยดี ประหยัดและคุ้มค่า

สรุป
รูปแบบการพัฒนาการทําแผลแบบสมัยใหม ่ ใช้ผลิตภัณฑ์หลายแบบร่วมกันนี้ สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีทั้งผู้ป่วยและเจ้า
หน้าที ่สามารถนําไปปรับใช้ในโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆได้ 

บทคัดยอ

ดิเรก  พลเจียง พ.บ.

โรงพยาบาลหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ
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การดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผลเป็นกิจกรรมการดูแลที่โรง
พยาบาลให้บริการกับผู้ป่วยเรื ่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน จากข้อมูลรายงานการปฏิบัติงานของแผนก
อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลหล่มสัก1พบว่า กิจกรรม
ทําแผลเป็นกิจกรรมที่มีจํานวนสูงที่สุด  ตลอดปี พ.ศ.

2554-2555 ซึ่งไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วย
งาน ส่วนผู้ป่วยในในกลุ่มของผู้ป่วยแผลเรื้อรังหรือแผล
ที่มีเงื่อนไขที่ต้องนอนรักษา โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีโรค
ประจําตัว ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ซับซ้อนในการให้การรักษา 

ได้แก ่โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ตับแข็ง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง  

ไตวายเรื้อรัง และอัมพาตครึ่งท่อน และทําแผลในโรง
พยาบาล เป็นกลุ่มที่ต้องนอนนาน ทําให้อัตราครองเตียง
เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูงและนาน

โรงพยาบาลหล่มสักเป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่มีการ
บริการทําแผลในแผนกผู้ป่วยในและแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน 

เมื่อผู้ป่วยมีแผลที่มีภาวะแทรกซ้อนมาก จะได้รับการ
รักษาในผู้ป่วยใน กรณีผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือ
เงื่อนไขอื่นๆจะนัดทําแผลที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

การเลือกใช้ dressing ต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายและการใช้
ทรัพยากรบุคคลในการดูแลแผลทุกวัน  ปัจจุบันการดูแล
แผลมีแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งเปลี่ยนแปลงมานาน
และมีวิธีการที่หลากหลาย การดูแลแผลก็เป็นกิจกรรม
หลักของแพทย์และพยาบาล รวมถึงเป็นภาระกับ
ครอบครัวที่ต้องมาเฝ้าดูแลผู้ป่วย  และผู้ป่วยเองที่ต้อง
เจ็บปวดจากการทําแผล ต้องได้รับยาแก้ปวดและยา
ปฏิชีวนะเพิ่ม และบางรายมีภาวะซึมเศร้าจากสภาพการ
เป็นอยู่ในโรงพยาบาล ในกลุ่มที่ต้องมาทําแผลที่โรง
พยาบาลทุกวัน  ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจากญาติที่
ต้องพามารับบริการและดูแลต่อที่บ้าน บางรายเป็น
ภาระหนักของครอบครัวที่ต้องพามาทําแผลทุกวัน  บาง
รายอาจขาดความต่อเนื่อง  

จากปัจจัยเงื่อนไขข้างต้น ผู้ศึกษาได้ทบทวนหลัก
การทําแผลเพื ่อให้การทําแผลมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ประหยัด คุ้มค่า ปลอดภัย  มีประโยชน์กับทั้งผู้ป่วย ญาติ 
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการและสถานบริการ ตามศักยภาพ
ของโรงพยาบาลที่สามารถสนับสนุนได้ ภาระงานของ
เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่และความสุขที่จะเกิดกับผู้ป่วยและญาต ิ 

ผู้ศึกษาได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง dressing หรือวิธี
การทําแผลจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า2-13 ส่วน
ใหญ่จะทดสอบประสิทธิผลของวิธีการใดวิธีการหนึ่งกับ
วิธีการปฏิบัติแบบปกต ิ บางการศึกษามีกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ เพื่อรักษาแผลในกลุ่มโรคนั้นๆเช่นกลุ่มเบาหวาน 

แผลกดทับ  ซึ่งไม่พบว่าใช้แนวคิดหลักของการส่งเสริม
การหายของแผลหลายๆปัจจัยมาผสมผสานกัน  เพื่อการ
หายของแผล และในทางปฏิบัต ิการดูแลแผลจาก
รายงานวิจัยที่ทบทวนมา  ในโรงพยาบาลชุมชน ยังไม่
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้  การดูแลแผลให้หายเร็ว
ที่สุด ประหยัด และไม่เจ็บ เป็นเป้าหมายสําคัญของการ
ดูแลผู้ป่วยที่มีแผล 

แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการหายของแผลมีทั้งปัจจัย
ที ่ขัดขวางการหายของแผลและส่งเสริมการหายของ
แผล รวมถึงทักษะการทําแผลของศัลยแพทย์และ
พยาบาลผู้ดูแลแผล และราคาของผลิตภัณฑ์ทําแผล ที่
โรงพยาบาลต้องสนับสนุน  จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่ามีปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการหายของแผลหลาย
ประการได้แก ่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือการมีอายุมากขึ้น 

เก ี ่ยวข้องกับการสร้าง collagen ทั ้งปริมาณและ
คุณภาพ14-15 ปัจจัยด้านสุขภาพ ได้แก่ การเป็นโรคที่
เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิต และเบาหวาน ซึ่ง
ทําให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงบริเวณที่มีแผลไม่ดี 
รวมถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี ่  โรคที่เกี ่ยวข้องกับ
ภูมิคุ ้มกันหรือการทํางานของเซลล์14-15 ปัจจัยด้าน
กายภาพที่เกิดกับแผลได้แก่ การได้รับรังสี15 แรงกดทับ
และการเคลื่อนไหวบริเวณแผลมากเกินไป14-15 ปัจจัย
ด้านโภชนาการ ได้แก่ การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ
โดยเฉพาะโปรตีน14  ภาวะขาดวิตามิน ซีและเอมากเกิน 

3 เดือน และเกลือแร่ที่สําคัญคือ สังกะสีและเหล็ก14-15 

ปัจจัยด้านชีวภาพและด้านจิตใจ ได้แก ่ การอักเสบ
เรื ้อรัง, และความเจ็บปวด16 การได้ร ับเคมีบําบัด 

doxorubicin, glucocortico-steroids14-15 ปัจจัยจากระบบ
บริการ คือ การทําแผลที่ผิดวิธี13 และอื่นๆ  จากการ
ทบทวนพบว่าการหายของแผลยังไม่รวมถึงปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจและสังคมอื่น  ๆ ซึ่งพบว่าในความเป็นจริงมีผล
กับการหายของแผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผลเรื้อรังที่ต้อง
ทําแผลต่อเนื่อง และปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดัง
กล่าวข้างต้น 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า Hayward PG. and 

Morrison WA.17 มีแนวคิดการทําแผลที่สําคัญคือ การ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ชุ่มชื้น การป้องกันการติดเชื้อ และ
การส่งเสริมการหายของแผล  ดังนั้น เพื่อความสะดวก
ของผู้ป่วย และสิ่งที่สําคัญคือค่าใช้จ่าย   การดูแลแผลที่
ผู ้ศึกษาทําการศึกษานี ้เพื ่อพัฒนาการดูแลแผลเพิ ่ม
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ประสิทธิผลการหายของแผล ลดการใช้ทรัพยากรทั้ง
ฝ่ายโรงพยาบาลและของผู้ป่วยและครอบครัว โดยยึด
แนวคิดการทําแผลแบบสมัยใหม่ของ Hayward PG. and 

Morrison WA. และใช้การ dressing มากกว่า 1 ชนิด 

เพื่อให้แผลหายเร็ว ไม่เจ็บ และไม่ต้องทําแผลบ่อย เพื่อ
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีของผู ้ป ่วยและครอบครัวและโรง
พยาบาลทํางานอย่างเต็มศักยภาพ  ดังนั้นการวิจัยนี้จึง
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการทําแผลแบบสมัยใหม่โดย
การใช้ dressing 3 ชนิด ในโรงพยาบาลชุมชน

วิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษาและผู้เข้าร่วมการศึกษา 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ ผู้ให้ข้อมูลแบ่ง
เป็นสองกลุ่มคือ ผู้ป่วย 53 คนและญาติผู้ป่วย 4 คน  

โดยผู้ป่วยที่เข้าร่วมการวิจัยที่มีแผลจํานวน 53 คน  และ
เจ้าหน้าที่คือ พยาบาลและแพทย์ จํานวน 9 คน  ศึกษา  ณ 

โรงพยาบาลหล่มสัก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ ์

ในป ีพ.ศ.2553-2555  การวิจัยนี้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของโรง
พยาบาลหล่มสัก โดยผู้เข้าร่วมวิจัยยินดีเข้าร่วมการวิจัย 

การเก็บข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการดูแลแผล เก็บจากบันทึกเวช
ระเบียนผู้ป่วย โดยผู้ป่วยกลุ่มที่เข้าร่วมการศึกษาจะมี
ทะเบียนเฉพาะเก็บข้อมูลของผู้ป่วยในแผนกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน ร่วมกับข้อมูลจากทะเบียนห้องผ่าตัด 

ทะเบียนผู้ป่วยในหอผู้ป่วย และข้อมูลจากฐานข้อมูลหลัก
ของโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยที่เข้าร่วมการวิจัยมีเกณฑ์
การคัดเข้าคือ (i) เป็นผู้ป่วยที่สามารถควบคุมการติด
เชื้อได้แล้ว และไม่มีเนื้อตายที่ต้อง debridement (ii) 

เป็นผู้ป่วยที่ปฏิเสธการช่วยให้แผลหายโดยวิธีอื่น  ๆ เช่น 

split thickness skin graft (STSG) หรือ flap (iii) เป็นผู้
ป่วยที่มาทําแผลให้ตรงเวลานัดและสามารถ ดูแลผ้าพัน
แผลให้สะอาดอยู่เสมอ (iv) ระยะเวลาในการนัดทําแผล
จะพิจารณาจากลักษณะและชนิดของแผล ความสะอาด
ของตัวผู้ป่วยและญาติที่จะมาทําแผล และการพิจารณา
การหายของแผล ในแต่ละครั้งที่ผู้ป่วยมาทําแผล (v) 
traumatic abrasion wound (vi) first and second degree 
burn wound (vii) third degree burn wound or eschar  
ที่รอการ debridement (viii) open surgical wound ที่ได้

ตาราง 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ตาราง 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ข้อมูล จํานวนผู้ป่วย 
(N=53)

เพศ-no. (%)

ชาย 58.5 (58.5)

หญิง 41.5 (41.5)

อายุ-ปี
Mean 48

Range 1-89

สถานะภาพ

โสด 16 (30.2)

สมรส 33 (62.3)

หม้าย 2 (3.8)

หย่าร้าง 2 (3.8)

โรคประจําตัว-no. (%)

Diabetes 12 (22.6)

Hypertension 10 (18.9)

Chronic kidney disease 2 (3.8)

Dyslipidemia 3 (5.7)

Psychosis 1 (1.9)

Gout 1 (1.9)

HCV infection 1 (1.9)

Thalassemia 1 (1.9)

Coronary artery disease 1 (1.9)

Common bile duct stone 1 (1.9)

Breast cancer 1 (1.9)

HIV infection 1 (1.9)

Congestive heart failure 1 (1.9)

ประเภทของแผล-no

Burn 9 (17.0)

Chronic ulcer 34 (64.2)

Infected wound 2 (3.8)

Traumatic wound 8 (15.1)

ระยะเวลาการหายของแผล
Mean 83

Range 7 - 485

*ผู้ป่วยจํานวน 53 ราย มีโรคประจําตัวมากกว่า 1 โรค*ผู้ป่วยจํานวน 53 ราย มีโรคประจําตัวมากกว่า 1 โรค
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รับการ debridement necrotic tissue ออกหมดแล้ว และ
ที่ wound base เริ่มมี granulation tissue และไม่พบว่ามี 
systemic inflammatory response แต่สภาพแผลยังไม่
พร้อมที่จะเปิดด้วย STSG หรือวิธีอื่นๆ (ix) ผู้ป่วยที่แผล 

well granulating tissue ที่ปฏิเสธการรักษาด้วย  STSG 

หรือวิธีอื่นๆ และมีเกณฑ์คัดออกคือ (i) ผู้ป่วยที่แผลมี
การอักเสบลุกลามมากขึ้น (ii) ผู้ป่วยที่ไม่สมัครใจมาทํา
แผลหรือขอให้ทําการช่วยให้แผลหายโดยวิธีอื่น เช่น 

STSG (iii) ผู้ป่วยหรือญาติขอให้ส่งตัวไปรักษาที่โรง
พยาบาลอื่นๆ (iv) ผู้ป่วยที่ขอให้ปิดแผลด้วยวิธีอื่น  ๆเช่น 

STSG Flap หรือ vacuum assist wound closure (iv) ผู้
ป่วยที่แผลหายสนิท ไม่ต้องทําแผลต่อ

ข้อมูลการพัฒนา ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง
พยาบาลในหอผู้ป่วย 2 แผนกคือ หอผู้ป่วยชาย  และหอ
ผู้ป่วยหญิง รวม 4 คน พยาบาลห้องผ่าตัด 2 คน 

พยาบาลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2 คนและศัลยแพทย์  

1 คน  และสัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติ 8 คน 

เครื่องมือ
ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือ โดยการวิจัยนี้ที ่ปรึกษาเป็นผู้มี
ประสบการณ์การทํางานวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ ให้คําแนะนําและช่วยเหลือปรึกษาตลอด
ระยะเวลาการศึกษาเครื ่องมือช่วยเก็บข้อมูลได้แก  ่

เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป และแบบบันทึก เครื่อง
มือ อุปกรณ์การทําแผล ผู้วิจัยเลือกผลิตภัณฑ์ที่โรง
พยาบาลเข้าถึงได้และเข้าเกณฑ์ตามแนวคิดการทําแผล
แบบใหม ่ 3  ชนิดคือ (i) 3M TegadermTM Hydrogel 
wound (ii) 3M TegadermTM Ag mesh (dressing with 
silver) และ 3M Tegaderm TM Foam dressing 

nonadhesion (เป็น foam dressing ที่ไม่มีเทปกาวติด)

การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป ใช้ความถี่และร้อยละ  ข้อมูลการประเมินผล
การใช้แบบทําแผลแบบสมัยใหม ่ ใช้ความถี่และร้อยละ 
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป statistic software package 

for social science version 11 ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา ประเด็นการพัฒนาและผลการพัฒนาใน
มุมมองของผู้ให้บริการและรับบริการ

ผลการศึกษา

ผู้ป่วยที่มีแผลที่เข้าเกณฑ์การศึกษาทั้งหมด  54 คน ออก
จากการศึกษา 1 คน เพราะเสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย (58.5%) อายุระหว่าง 1-89 ป ีอายุเฉลี่ย 48 ป ีส่วน
ใหญ่มีสถานะภาพสมรส (63.2%) โรคประจําตัวของผู้
ป่วยส่วนใหญ่คือโรคเบาหวาน รองลงมาคือความดัน
โลหิตสูง (ตาราง 1) ประเภทแผลแบ่งเป็น 4 ประเภท  

คือ burn  chronic ulcer infected wound และ traumatic 

wound ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีแผลชนิด chronic ulcer 

(64.2%) ระยะเวลาการหายของแผลอยู่ระหว่าง 7-485 

วัน  เฉลี่ย 83 วัน (ตาราง 2) ระบุช่วงอายุและแผล พบว่า 

แผล burn  ส่วนใหญ่เกิดในเด็ก วัยทํางาน และผู้สูงอายุ 
ระยะเวลาการหายของแผลระหว่าง 7-120 เฉลี่ย 54 วัน 

(ตาราง 2 และ 3) โดยพบว่าในรายที่ใช้ระยะเวลาการทํา
แผลนานที่สุด มีพื้นที่ของร่างกายที่ถูกไฟไหม้กว้างและ
เป็นแผลไฟฟ้าช๊อต โดยในกลุ่ม chronic ulcer พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอาย ุ มีโรคประจําตัวคือโรคเบาหวาน 

รองลงมาคือความดันโลหิตสูง ระยะเวลาการหายของ
แผล เฉลี่ย 168 วัน ผู้ป่วย infected wound ม ี 2 ราย 

ระยะเวลาการหายของแผล 30 วัน และผู้ป่วยกลุ่ม 

traumatic wound พบว่าส่วนใหญ่เกิดในวัยทํางาน ระยะ
เวลาการหายของแผลเฉลี่ย 47 วัน

ข้อค้นพบ
จากการเก็บข้อมูลในผู้ป่วยและผู้ให้การรักษาประเด็น
สําคัญ 4 อย่างดังต่อไปนี้

ข้อกําหนดการนัดทําแผล 

จากการวิจัยและพัฒนาพบว่าการนัดทําแผลของผู้ป่วย
แต่ละคนมีความแตกต่างกัน เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยมีความ
เสี่ยงและประสิทธิภาพการทํางานของพยาบาลและค่า
ใช้จ่ายผู้ศึกษาได้สรุปเกณฑ์การนัดทําแผลของผู้ป่วย
โดยผู้ศึกษาพิจารณาจากคุณสมบัติของ Ag mesh ที่
สามารถลดระดับและควบคุมปริมาณเชื้อ bacteria ใน
แผลไม่ให้ก่อโรคและการติดเชื้อ ได้เป็นระยะเวลานาน
ถึง 14 วัน (a) สําหรับผู้ป่วยคนไทย  จากลักษณะสภาพ
ภ ูม ิอากาศเม ืองร ้อน และผ ู ้ป ่ วยส ่วนใหญ ่ เป ็น
เกษตรกรรม อาจทําให้การ hold dressing นานๆ อาจไม่
เป็นผลดีต่อ การหายของแผล จึงกําหนดระยะว่าจะนัด
แต่ละครั้งไม่เกิน 7 วัน โดยส่วนใหญ่จะนัดเป็นระยะทุก 

3, 5 หรือ 7 วัน และการนัดอาจจะพิจารณาให้สั้นลงหรือ
ให้ยาวขึ้น หรือหยุดทําได ้ (b) กระบวนการหายของแผล
ว่าดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน ผู้ป่วยและญาติพอใจหรือไม่
และหรือผู้ป่วยสะดวกมาตามนัดการทําแผลมากน้อยแค่
ไหน โดยทั่วไปมีเกณฑ์จากพิจารณาจากขอบเขตและ
ชนิดของแผล โดยหากเป็นแผล abrasion wound ที่
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สะอาด บริเวณใบหน้า อาจนัดได้ 5–7 วัน/ครั้ง แผล 

burn ที่สะอาดส่วนใหญ่จะนัด 5 วัน/ครั้ง ถ้าไม่ค่อย
สะอาดอาจจะนัดเป็น 3  วัน/ครั้ง ในช่วงแรก แผล open 

surgical wound ในระยะแรกส่วนใหญ่จะนัด 3-5 วัน/ครั้ง 

การพิจารณาระยะต่อไปจะดูจากการ progression ของ 

wound healing (พิจารณาโดยแพทย์ หรือพยาบาลที่มี
ความชํานาญในการทําแผล) (c) เศรษฐสถานะ ของผู้
ป่วยและครอบครัว โดยพิจารณาฐานะทางครอบครัว 

อาชีพ ความสะอาดและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทํา
แผล ถ้าสามารถดูแล dressing ได้ดี หรือเดินทางไม่
สะดวกมีปัญหาการเงินจะนัดระยะ 5 หรือ 7 วัน/ครั้ง   

สําหรับผู้ป่วยที่ดูแลแผลได้ไม่ค่อยดีนัก อาจนัดทุก 3 วัน 

(แต่ก็ต้องพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นด้วยเป็นรายๆไป)

วิธีการทําแผลแบบใหม่ 
มีขั้นตอนรายละเอียดดังนี ้ เริ่มด้วยการ scrub รอบแผล 

ด้วย povidone iodine scrub (ไม่ให้เข้าไปในแผล) และ
ฉีดล้าง (irrigation) ในแผลด้วย normal saline โดยใช้ 

syring ขนาด 20 ml. ถ้ามี necrotic tissue จะ 
debridement เท่าที่จําเป็น และใส ่ hydrogel เพื่อเพิ่ม 

hydration ให้แผล หนาประมาณ 1-2 mm ให้ทั่วแผล ปิด
ทับด้วย silver impregnated dressing (TegadermTM Ag 

mesh 3M) โดยต้องทําให้ Ag mesh ขึ้น โดยการฉีด 

NCC ลงบน mesh ให้หมาด  ๆ (เพื่อให้ Ag+ แตกตัวและ
ซึมลงมาในแผลอย่างทั ่วถึง) และปิดทับชั ้นบนด้วย 

Foam (Tegaderm, 3M) เพื่อช่วย  absorb exudates ส่วน
เกิดจากแผล โดยให้ขอบ foam ปิดเกินขอบแผล
ประมาณ 1 cm โดยรอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเป็น 

moist wound ไม่ใช่ wet wound ตามด้วยปิดทับชั้นนอก
สุดด้วย gauze หรือ top gauze จนทั่ว หลังจากนั้นพัน
แบบ occlusive dressing ด้วย  gauze bandage หรือ 

elastic bandage หรือ conform ก็ได้ โดย apply pressure 

เล็กน้อย  และแนะนําให้ยกส่วนแผลสูงกว่าตัวเวลานอน
เพื ่อลดการบวมของแผลซึ ่งจะช่วยในการหายของ
บาดแผลให้ดีขึ้นได้

แนวปฏิบัติเพื่อการทําแผลแบบสมัยใหม่ 
จากการศึกษาและการพัฒนาพบว่า สามารถสรุปความรู้
ได้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการทําแผลแบบสมัยใหม่ 1 แนว
ปฏิบัติ

การรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องต่อผู้รับบริการ 

“ดี...บ่เจ็บ” การรับรู้ของผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยและญาติ
ต่อการทําแผลแบบสมัยใหม ่ รับรู้ถึงความรู้สึกขณะทํา
แผลและหลังการทําแผล เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนทํา
แผลซึ่งเป็นการทําแผลแบบเดิม ดังคําพูดของผู้ป่วยและ
ญาติดังนี ้ “...หมอมาให้เอาน้องไปห้องผ่าตัด ปิดแผลจะ
ได้ไม่เปิดบ่อย  ๆ ...ใส่เจลกับตาข่ายหมอไม่ให้เปิด...พอ
อีก 7 วันนัดมาเปิด พอทําแผลมาที่บ้านแล้วมาอยู่ได้ 3-4 

วัน  ผ้ามันหลุด เปิดออกมาแผลเค้าก็ดีมากเลย ไม่ร้องไห้ 

ไม่งอแง... ด ี ทีแรกนึกว่าจะเป็นแผลเยอะ ใจไม่ค่อยดีนะ
คนเป็นแม่...มันด ี มันหายแล้วนี ่ เออดีใจ กลัวลูกเป็น
แผลเป็น วันแรกที่เห็นใจนี้เจ็บแทนได้จะเจ็บแทนเลย
เพราะว่าจับเค้าหนังติดออกมา  ...ทําแผลครั้งแรกเด็ก
ร้องมาก แผลเละ  ๆ พอเห็นชุดขาวๆ มาร้องจ๊าก คือเค้า
กลัวเปิดแผล...ตอนหลังที่ใส่ยาแล้วเนี้ยไม่งอแงเล่นได้
ปกติ...” สัมภาษณ์แม่เด็กชายธนวัต ิ 10 ตุลาคม 2555  

“...ตอนนั้นอยู่ รพ.เพชรบูรณ์ แผลบ่ดี จนเขาให้มา
หล่มสัก ทําแผลที่นั้นเจ็บจัง ตอนแรกมาทําแผลที่หล่ม
สักก็ย้าน (กลัว) เอามัดมือไว้ เขาตัดหนังที่ไฟไหม้ เจ็บ 

ฉีดยาชาก็เจ็บอยู ่ ...เวลากลางคืนก็ปวดก็ขอยาแก้ปวด
กิน ก่อนไปทําแผลก็ฉีดยาแก้ปวดให้เข็มหนึ่ง แผลเรา
เต็มตัว มันก็เจ็บ ยาก็เอาบ่อยู่ เขาว่าให้เกินนี้ไม่ได ้ ...มี
อยู่ช่วงหนึ่งต่อรองหมอไม่ขอไปทําแผล ก็มันบ่ไหวมัน
ระบมคือวันไหนตัดเนื้อออกหลายๆมันโอ้โฮ้ ให้ตายซะดี

ตาราง 2. ช่วงอายุและประเภทแผลตาราง 2. ช่วงอายุและประเภทแผลตาราง 2. ช่วงอายุและประเภทแผลตาราง 2. ช่วงอายุและประเภทแผลตาราง 2. ช่วงอายุและประเภทแผล

ช่วงอายุ burn Chronic 
ulcer

Infected 
wound

TRAUMA

< 20 ปี 3 2 - 1

20 – 30 ปี 2 1 - 1

31 – 40 ปี 2 3 1 1

41 – 50 ปี - 4 - 4

51 – 60 ปี - 9 - 1

> 60 ปี 2 15 1 .

total 9 34 2 8

ตาราง 3.  ระยะเวลาการหายของแผลตามประเภทแผลตาราง 3.  ระยะเวลาการหายของแผลตามประเภทแผลตาราง 3.  ระยะเวลาการหายของแผลตามประเภทแผลตาราง 3.  ระยะเวลาการหายของแผลตามประเภทแผล

ประเภทของแผล
ระยะเวลาการหายของแผล (วัน)ระยะเวลาการหายของแผล (วัน)ระยะเวลาการหายของแผล (วัน)

ประเภทของแผล
Minimum Maximum Mean

Burn 7 120 54

Chronic ulcer 14 485 168

Infected wound 30 30 30

trauma 14 120 47
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กว่าเลยผมกะบอกฉีดยาให้ผมตายซะเถอะว้า..วันที่เจ็บ
หลายฝันว่าคนตายมาชวนไปอยู่ด้วย...หลังจากนั้นมา
หมอบอกว่าเอาน้ ํายาเจลใสๆใส่ หมอเอาเหมือนผ้า
ใหญ่ๆเอาเจลใสๆทาแล้วก็เอามาโป๊ะแล้วก็บ่เปิดสุมื้อ 

(ทุกวัน) 3 มื้อ (วัน) เปิดครั้งหนึ่ง...แต่ก่อนที่ไม่ใส่ตาข่าย
หนังมันติดกับผ้าเวลาลอกแต่ละทีน้ําตาไหล มีเลือดออก 

หลังจากใส่ตาข่ายมันหมื่น (ลื่น) เวลาเอาออกกะบ่ยาก
หลาย...บ่เหม็น  ลอกง่าย เลือดกะบ่มีออก ก็ดีขึ้น...แบบ
ใหม่นี้บ่ย่าน..เวลาขลิบหนังออกคือขลิบง่าย  มันเปื่อย 

คล้ายๆหนังนิ่มขึ้นนะใส่ตาข่ายนะ ...หลังจากนั้นหมอก็
ถามอยากกลับบ้านไหม...หลังจากนั้นก็เทียวมานัด 3  มื้อ
ทีหนึ่ง บ่เจ็บหลายดี เปิดทุกมื้อเจ็บจัง...อยู่ที่บ้านเทียว
ทําแผลดีกว่าอยู่โรงพยาบาลอยู่นั้นใจมันหดหู่ใจมันฝ่อ 

อยู่บ้านกะหายวันหายคืน บ่คิดว่ามันซิหาย...” สัมภาษณ์
นายชัยวัน 8 ตุลาคม 2555.

แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยบางคนที่ให้เทียวไปทําแผลที่
โรงพยาบาลโดยนัด 5  วันมีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากผ้า
พันแผล แต่ไม่มีอาการปวด อักเสบ แต่ความรู้สึกของผู้
ป่วยยังกลัวว่าแผลเน่าเพราะแผลมีกลิ่นเหม็น  ดังคําบอก
กล่าวของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ให้ไว้ว่า

“...แผลมันก็ดีขึ้น ถามเค้าว่าเจ็บไหมเค้าก็บ่เจ็บ ดี
หลายเติบ แต่มันเหม็นหลาย...มื้อที่ 4 ที่ 5 เหม็น
หลาย...ยายย้านมือหลานมันเปื่อย  ...บ่ไปทําแผลทุกวัน
กะประหยัดได้ ครั้งละ 100 บาท... ” สัมภาษณ์ยายแดง 

16 ตุลาคม 2555

“...ระหว่างกลับบ้าน 5 วันที่หมอนัด ก็คันแผล  บ่มี
เลือดออก แต่กลิ่นเหม็น เริ่มเหม็นวันสุดท้าย  พอหมอ
ลอกผ้าออกแผลแดงดี เวลาใส่ตาข่ายแล้วลอกจะไม่
เจ็บ...อยากไปทําแผลทุกวันเพราะมันสกปรกครับ ย่าน 

มันเน่า...” สัมภาษณ์เด็กชายแจ๊ค 22 ตุลาคม 2555 

“เหมือนการทําแผลในอุดมคติ” การรับรู ้ของผู ้ให้
บริการ การรับรู้ของพยาบาลแผนกผู้ป่วยและฉุกเฉินเล่า
ว่า  การทําแผลแบบสมัยใหม่เหมือนการทําแผลใน
อุดมคต ิ ดังรายละเอียดจากคําพูดดังนี ้ “...การทําแผล
โดยใช้ผลิตภัณฑ์ปิดแผล Hydro gel  Silver mesh และ 
Tegaderm foam เป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับการทํา
แผลในอุดมคติมากที่สุด เนื่องจากเป็นการทําแผลที่ง่าย
และลดต้นท ุนของทางโรงพยาบาลเป ็นอย่างมาก 

tegaderm foam ยังช่วยเป็นตัวดูดซับสิ่งคัดหลั่งได้เป็น
อย่างด ีและเนื้อเยื่อไม่ถูกรบกวนบ่อย  เพราะนัดเปิดแผล

นาน 3-7 วัน ....” สัมภาษณ์พยาบาลแผนกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน  16 พฤศจิกายน 2555 “รู้สึกดี...ลดภาระงาน”  

พยาบาลที่ทําแผลให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าการทําแผลแบบสมัย
ใหม่ช่วยทั ้งด้านความรู ้สึกที ่มีต่อผู ้ป่วยและต่อการ
ทํางานประจําวันดังนี้ “มีความรู้สึกว่า ลดภาระงานด้าน
การดูแลผู้ป่วย เนื่องจากนัดดูแลเป็นระยะ  ๆ มีความรู้สึก
ดีมากขึ ้นเห็นผู ้ป่วยสบายใจและลดปวดและผลการ
รักษามีแนวโน้มดีทุกราย” สัมภาษณ์พยาบาลแผนก
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  16 พฤศจิกายน 2555 “...การทํา
แผลแบบใหม่การขอยาแก้ปวดจะขอเป็นบางเวรไม่ขอ
บ่อย..ภาระงานพยาบาลช่วยลดภาระการทํางานใน
แต่ละวันได้เยอะ เช่น ช่วงที่มีการทําแผลเยอะ ซึ่งทําให้
ไม่รีบเร่งทํางาน ช่วยลดภาวะเครียดในการทํางาน...” 

สัมภาษณ์พยาบาลหอผู้ป่วยหญิง 30 พฤศจิกายน 2555 

“ผู้ป่วยไม่เจ็บ ทรมาน...สีหน้าสดชื่น” “การทําแผลแบบ
เก่าที่ต้องทําทุกวัน ทําให้ผู้ป่วยท้อแท้และกลัวการทํา
แผล แต่การทําแผลแบบใหม่ผู ้ป่วยที่มาทําแผลจะมี
สีหน้าสดชื่น  เวลาทําแผลผู้ป่วยก็ไม่เจ็บปวดทรมานและ
เสียเลือดมาก ไม่ต้องทําแผลทุกวัน ไม่ต้องนอนโรง
พยาบาลนานสามารถกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวได้
เร็วขึ้น และมาทําแผลแบบผู้ป่วยนอก 3-5 วันต่อครั้ง 

ทําให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตดีขึ้น....” สัมภาษณ์พยาบาลห้อง
ผ่าตัด  30 พฤศจิกายน 2555

วิจารณและสรุปผล

ผู้ป่วยที่ใช้การทําแผลแบบสมัยใหม ่ ส่วนใหญ่เป็นแผล
เรื้อรังซึ่งเกือบทั้งหมดมีโรคประจําตัว โดยเฉพาะโรค 

เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อความรู้ปัจจัยเรื ่องอายุที ่มากขึ้นและ
ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคเรื้อรังและเบาหวานทําให้
แผลหายช้า14-15  นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยขัดขวางการ
หายของแผลที่พบคือ ความเจ็บปวดเพราะผู้ป่วยจะรู้สึก
เจ็บปวดทุกครั ้งเมื ่อต้องตัดเนื ้อตายและมีความทุกข์
ทรมานทั้งจากการนอนนานในโรงพยาบาลและความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับการหายของแผล ซึ่งการศึกษานี้ก็พบ
ความรู้ความจริงที่สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องความ
เจ็บปวดซึ่งมีผลต่อกระบวนการหายของแผล16  และอีก
ประการหนึ่งคือการหายของแผลของผู้ป่วยที่ใช้ระยะ
เวลานาน จากการศึกษาครั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ



การได้รับบาดเจ็บ อาทิ ผู้ป่วย แผลไฟฟ้าช็อต มีหลาย
ตําแหน่งของบริเวณของร่างกายซึ ่งบางตําแหน่งอยู ่
บริเวณด้านหลังซึ่งถูกกดทับจากกิริยาท่าทางปกติของ
การใช้ชีวิต14-15 ข้อค้นพบจากการพัฒนามี 4  ประเด็น
สําคัญคือ (i) หลักเกณฑ์การนัดการทําแผลเพื่อให้แผล
หายไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น ประหยัดทั้งผู้ป่วยและญาติ 
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ii) สถานบริการมีขั้นตอนและ
อุปกรณ ์ เวชภัณฑ์ 3 ชนิด ที่ร่วมกันสนับสนุนการหาย
ของแผลตามแนวคิดการทําแผลสมัยใหม ่ 17 ซึ่งแตกต่าง
จากการทําแผลจากการศึกษาที่ผ่านมา 2-13   ซึ่งระยะ
เวลาการหายของแผลในการศึกษาครั้งนี้ไม่วางกรอบ
การศึกษาไว ้ (iii) แนวปฏิบัติเพื่อการทําแผลแบบสมัย
ใหม่ที่ได้สรุปประสบการณ์จากการดูแลผู้ป่วย ได้ผสม
ผสานหลักการจัดการแผล TIME 18 เข้ากับแนวคิดเรื่อง
การทําแผลแบบสมัยใหม ่ (iv) จากข้อมูลผู้ป่วยที่ผ่าน
กระบวนการดูแลทั้งหมดเชื่อได้ว่า การดูแลตามแนว
ปฏิบัตินี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยคือ ผู้ป่วยไม่ต้องเปิด
แผลบ่อย ไม่เจ็บ ได้กลับบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าต้อง

นอนในโรงพยาบาล พยาบาลมีเวลาไปดูแลผู้ป่วยได้
มากขึ้น ภาระงานน้อยลงแผลหาย  ทําแผลได้เหมือน
อย่างอุดมคติ และมีความสุขที่เห็นผู้ป่วยไม่ทุกข์ทรมาน 

โรงพยาบาลสามารถประหยัดกําลังคน ส่วนความคุ้มทุน 

การศึกษานี้ยังต้องการการศึกษาวิจัยต่อไป มีความเป็น
ไปได้นําไปปรับใช้กับสถานบริการสุขภาพอื่นๆ 
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The Cost-Effectiveness Analysis of Drug 
Management Policy

Anchalee Reechaipichitkul ,B.S.Pharm.
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 Department of Pharmacy, Khon Kaen Hospital, Khon Kaen Thailand

OBJECTIVE
This study aims to analyze the pharmaceutical management system in order to efficiently while maintaining the 
quality in the patient service and to find the way to reduce the treatment cost by pharmaceutical for the 
outpatient.

METHODS
It used the descriptive study and some data collected by the prospective review by collecting data, service 
providing, drug and medical supplies costs of outpatient in Khon Kaen Hospital and the drug and medical 
supplies purchase budget for the period of 2 years; October 2009 - September 2011.

RESULTS
Regarding the pharmaceutical management and budget, it found that the drug costs of outpatient in 2011 
became lower 8.80 percent when compared to that of 2010. The prescribing price tended to decrease; the drugs 
in the National List of Essential Medicines became lower 2.13 million Baht and the drugs in the National List of 
Non-Essential Medicines became lower 7.98 million Baht, and in the drug purchase budget became lower 16 
percent. Regarding the quality and the safety in the safety monitoring of the prescribing measured from the 
outpatient prescribing error rate became lower from 1.11 times per 1,000 prescriptions to be 0.80 time per 
1,000 prescriptions. The outpatient services quality, the re-admission rate within 48 hours (ER) found that it 
tended to decrease from 0.28 per 1,000 patients to be the rate of 0.11 per 1,000 patients.

CONCLUSION
In 2011, it found that the universal coverage scheme had the highest implementation costs. After the 
implementation of the drug control measure in  2011, the result showed that the drug costs have decreased 
which indicated the effectiveness of the costs control measures which had been taken could decrease the costs 
possibly, meanwhile it can be maintained the safety quality and the quality in the patient service.
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การวิเคราะหดานตนทุน-ประสิทธิผลของนโยบาย     
การบริหารการเบิกจายยา

วัตถุประสงค์
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาเพื่อให้มีประสิทธิภาพโดยยังคงคุณภาพ
ด้านการบริการผู้ป่วย และ เพื่อค้นหาแนวทางการลดต้นทุนการรักษาโดยเวชภัณฑ์ยาสําหรับผู้ป่วยนอก

วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาและข้อมูลบางส่วนทําการรวบรวมไปข้างหน้า โดยเก็บรวบรวมข้อมูล การให้บริการ ค่าใช้
จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่นและงบประมาณในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เป็นระยะ
เวลา 2 ปี ตั้งตุลาคม 2552-กันยายน 2554 

ผลการศึกษา
ด้านการบริหารเวชภัณฑ ์ และงบประมาณ พบว่าค่าใช้จ่ายด้านยาของผู้ป่วยนอกปี 2554 ลดลง ร้อยละ 8.80 เมื่อ
เปรียบเทียบกับป ี 2553 มูลค่าการสั่งใช้ยา  มีแนวโน้มลดลง โดย ยาในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ ลดลง 2.13 ล้านบาท 
และยานอกบัญชียาหลักแห่งชาต ิ ลดลง 7.98 ล้านบาท และในด้านงบประมาณการจัดซื้อยา ลดลง ร้อยละ 16 ด้าน
คุณภาพและความปลอดภัย  ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการสั่งใช้ยา วัดจากอัตราความคลาดเคลื่อนในการ
สั่งยา (Prescribing error) ผู้ป่วยนอก ลดลงจาก 1.11 ครั้งต่อ 1,000 ใบสั่งยา เป็น 0.80 คร้ังต่อ 1,000 ใบสั่งยา 
คุณภาพด้านการบริการผู้ป่วยนอก อัตราการมารักษาซ้ําภายใน  48 ชั่วโมง (ER) พบว่ามีแนวโน้มลดลง จาก 0.28 ต่อ 
1,000 ราย เป็น อัตรา 0.11 ต่อ 1,000 ราย 

สรุป
ป ี 2554 พบว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสูงสุด หลังการดําเนินการตาม
มาตรการควบคุมด้านยาในปี2554 ผลปรากฏว่าค่าใช้จ่ายด้านยาได้มีอัตราลดลง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลว่า
มาตรการควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่ได้ดําเนินการนั้นสามารถลดต้นทุนได้จริง โดยยังคงคุณภาพด้านความปลอดภัย 

และ คงคุณภาพในการด้านบริการผู้ป่วย

บทคัดยอ

อัญชลี รีชัยพิชิตกุล, ภ.บ.
นิสรา ศรีสุระ, ภ.บ.

กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพหลัก 3 ระบบ
ด้วยกัน ได้แก่ (i) ระบบประกันสังคม (ii) ระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และ (iii) ระบบหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งนี้แต่ละระบบมีวิวัฒนาการ
และแนวคิดที ่แตกต่างกัน ระบบหลักประกันทั ้งสาม
ระบบมีการออกแบบระบบที่ต่างกันในหลายประเด็น 

เช่น แหล่งเงินที่ใช้ สิทธิประโยชน์ผู้ให้บริการ และ ระบบ
การจ ่ายเง ิน ระบบสว ัสด ิการการร ักษาพยาบาล
ข้าราชการ แหล่งเงินที่ใช้ได้แก่งบประมาณของรัฐ มี
สิทธิประโยชน์รอบด้านทั้งบริการผู้ป่วยนอก/ใน ทันต
กรรม ค่ายาเวชภัณฑ ์ค่าอาหารและห้องพิเศษ ค่าคลอด
บุตร รูปแบบวิธีการจ่ายเงินผู ้ป่วยนอกตามปริมาณ
บริการและราคาที่เรียกเก็บย้อนหลัง สําหรับบริการผู้
ป่วยในตามรายป่วยในอัตราที่กําหนด (DRG) ระบบ
ประกันสังคม แหล่งเงินสบทบจากรัฐ นายจ้าง และ
ลูกจ้าง สิทธิประโยชน์รอบด้านทั้งบริการผู้ป่วยนอก/ใน 

ทันตกรรม ค่ายาเวชภัณฑ ์ ค่าอาหารและห้องสามัญ 

ชดเชยกรณีค่าคลอดบุตร ตาย พิการ รูปแบบวิธีการ
จ่ายเงิน เหมาจ่ายรายหัวรวมสําหรับผู้ป่วยนอกและ     
ผู้ป่วยใน และ จ่ายเพิ่มเป็นรายกรณ ี ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า แหล่งงบประมาณรัฐ สิทธิประโยชน์
รอบด้านทั้งบริการ ผู้ป่วยนอก/ใน ทันตกรรม ค่ายา
เวชภัณฑ ์ ค่าอาหารและห้องสามัญ ค่าคลอดบุตร 

ชดเชยตามมาตรา  41 รูปแบบวิธีการจ่ายเงินเหมาจ่าย
รายหัวสําหรับบริการ ส่งเสริมป้องกัน ผู ้ป่วยนอก 

สําหรับผู้ป่วยในจัดสรรงบยอดรวมตามน้ําหนักสัมพันธ์ 
(DRG)1 การบริหารเวชภัณฑ์เป็นกระบวนการจัดซื้อ 

จัดหายา เพื่อให้บริการต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีเป้าประสงค์ที ่สําคัญ คือ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ภายใต้บริบท กรอบนโยบายที่คณะ
กรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดกําหนด  ตรงความ
ต้องการผู้ป่วย พอเพียง ทันเวลา และเหมาะสม  เพื่อ
เป็นการเสริมการรักษาพยาบาลให้บรรลุผลการรักษา
พยาบาลที่สูงสุด2,3,4

การทบทวนการใช้ยาเป็นการทบทวนว่ายาได้ถูก   

สั่งใช้อย่างไร เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
องค์กร และระบบควบคุมยา  การทบทวนการสั่งใช้ยา
สามารถดําเนินการย้อนหลัง หรือแม้แต่ขณะใช ้ หรือ
ดําเนินการไปข้างหน้าได้5 สําหรับในประเทศไทยมัก
ดําเนินการในลักษณะย้อนหลัง และมักเป็นการประเมิน
การใช้ยาเชิงปริมาณที่มีประโยชน์ในการสะท้อนภาพ
รวมของการสั่งใช้ยา มีความเกี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็น

มูลค่าและปริมาณการสั ่งจ่ายยาในลักษณะภาพรวม     

ผู้บริหารจะเห็นทิศทางและภาพรวมของการใช้จ่ายงบ
ประมาณด้านการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์โดยตรง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีข้อจํากัดด้านงบประมาณ
สําหรับภาครัฐก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา
ที่ต้องเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ6 โดยปริมาณการใช้หรือการจัดซื ้อจัดหา
เกี่ยวข้องกับวิธีการ ส่งผลให้การดําเนินการจําเป็นที่จะ
ต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดี และบ่อยครั ้งพบว่า
ขาดแคลนงบประมาณ หรือการที่อัตราการใช้ยาแตก
ต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมากมักส่งผลให้เก ิดการ
ขาดแคลนยา เภสัชกรจึงต้องมีการจัดลําดับความ
สําคัญของยาหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย  ผ่าน
การจัดลําดับความสําคัญ การประเมินความเสี่ยง และ
การตัดสินใจทางงบประมาณ7 จากข้อมูลรายงาน
สถานการณ์การคล ังและประส ิทธ ิภาพของสถาน
พยาบาลในกระทรวงสาธารณส ุข ไตรมาสท ี  ่ 2 

ปีงบประมาณ 2553 พบว่ามีโรงพยาบาลจํานวน 538 

แห่งมีรายรับต่ํากว่าค่าใช้จ่าย แต่ถ้าไม่รวมค่าเสื่อม
ราคา  จํานวนโรงพยาบาลที่ขาดทุนจะลดเหลือ 395 

แห่ง8 โรงพยาบาลขอนแก่นเล็งเห็นว่าควรมีการจัด
ทําการวางแผนบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ เพื่อ
การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาให้สอดคล้องกับ
งบประมาณประจําป ี โดยวิเคราะห์และปรับปรุงการ
บริหารจัดการเวชภัณฑ์ในงานบริการผู้ป่วยนอก การ
ศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระบบการบริหาร
จัดการเวชภัณฑ์ยาเพื ่อให้มีประสิทธิภาพโดยยังคง
คุณภาพด้านการบริการผู้ป่วย และเพื่อค้นหาแนวทาง
การลดต้นทุนการรักษาเวชภัณฑ์ยาสําหรับผู้ป่วยนอก

วิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลย้อนหลัง (retrospective Reviews) เป็น
ระยะเวลา 2 ปี ตุลาคม 2552-กันยายน 2554 และข้อมูล
บางส่วนทําการรวบรวมไปข้างหน้า (prospective 

review) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ 

ประชากรที่ใช้บริการในโรงพยาบาลขอนแก่น ทั้งที่อยู่ใน
เขตอําเภอเมือง และนอกเขตอําเภอเมืองในจังหวัด
ขอนแก่น
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วิธีการรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ หรือข้อมูลที่ได้จากการสังเกต เช่น 

ข้อมูลรายได้บางส่วนที่นํามาใช้ในการกระจายต้นทุน 

ข้อมูลมูลค่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิ ได้แก ่ข้อมูลจํานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการใน
โรงพยาบาล ข้อมูลค่าใช้จ่ายการเงิน จากฝ่ายบัญชี 
ฝ่ายงานระเบียนและเวชสถิต ิข้อมูลผู้ใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ จากสํานักงานประกันสุขภาพ ข้อมูล นโยบาย 

มาตรการ จากสรุปการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการด้านยาของโรงพยาบาลขอนแก่น

โดยดําเนินการในการเก็บข้อมูลย้อนหลัง จากแหล่ง
ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ใบฎีกาเบิกจ่าย สมุดบันทึกการใช้
จ่ายและบัญชีงบประมาณต่าง  ๆ ข้อมูลสถิติและการให้
บริการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2554 เก็บข้อมูลไปข้าง
หน้า กรณีที่ข้อมูลการบริการบางรายการไม่สามารถหา
ข้อมูลรายละเอียดได้ในช่วงปีงบประมาณ 2554 จะ
ทําการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแทน ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 3 เดือน โดยเป็น  ข้อมูลที่ใช้
สําหรับการนําไปใช้เป็นเกณฑ์การจัดสรรต้นทุนของ
หน่วยงานเท่านั้น

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ จํานวน  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และนําเสนอเป็นแผนภาพ

ผลการศึกษา

จากการวิเคราะห์ประสิทธิผลของนโยบายบริหารต้นทุน
กับต้นทุนการรักษาพยาบาล โดยใช้ข้อมูลสถิติด้านการ
รักษาพยาบาล และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษา
พยาบาล กอปรกับข้อมูลการบริหารเวชภัณฑ์การจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ยา  คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 

กําหนดนโยบายมาตรการด้านยา โดยทบทวนมาตรการ
ที่ได้จากกลุ่มงานคลินิกบริการต่าง  ๆ และจากนโยบาย
ส่วนกลาง โดยยังคงคุณภาพด้านการบริการผู้ป่วย และ 
เพื่อค้นหาแนวทางการลดต้นทุนการรักษาโดยเวชภัณฑ์
ยาสําหรับผู้ป่วยนอกทําให้เกิดมาตรการด้านยา ดังต่อ
ไปนี้ (i) กํากับให้มีการระบุแพทย์ผู้สั่งใช้ยาด้วยเลขที่  
ใบประกอบโรคศิลป์ (ii) กํากับให้ระบุข้อบ่งใช้ ขนาดให้
ชัดเจนในการสั่งใช้ยาที่ต้องติดตามประเมินการใช้ยา 

(iii) มาตรการกํากับควบคุมการสั่งใช้ยา ที่จําแนกตาม

ระดับของแพทย์ โดยกําหนดมูลค่าใบสั่งยาต่อระดับ
แพทย์ ทั้งนี้เพื่อให้มีการพิจารณาใช้ยาอย่างสมเหตุสม
ผล และมีผลกระทบต่อผู้ป่วยน้อยที่สุด (iv) ทบทวนการ
สั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยเน้นกลุ่มที่มี
มูลค่าสูง 50 อันดับแรก โดยเฉพาะยา 9 กลุ่มที่กรมบัญชี
กลางกําหนด และ (v) จัดทําเกณฑ์การสั่งใช้ยาเพิ่มเติม 

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยมอบหมายให้กลุ่มงานอายุร-

กรรม จัดทําเกณฑ์การสั่งใช้ยากลุ่ม statins, ARBs, 

clopidogrel, proton pump inhibitors และ กลุ่มงาน 

ออร์โธปิดิกส ์ จัดทําเกณฑ์การสั ่งใช้ยากลุ ่ม anti-
osteoporosis, Cox II inhibitors

มีการทบทวนบัญชียาโรงพยาบาล ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งใช้ยาให้เหมาะสม จัดประชุม
ชี้แจงแพทย์เป็นระยะ  ๆ ให้รับทราบสถานการณ์การเงิน
ในแต่ละระยะ และความคืบหน้าของการปฏิบัติตาม
มาตรการ ทีมเลขานุการคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบําบัด  ชี้แจงมาตรการ และ ผลการดําเนินงานตาม
มาตรการต่างๆ เป็นระยะแก่ผู ้เกี ่ยวข้อง เช่นคณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบําบัด องค์กรแพทย์

ข้อมูลการใช้บริการรักษาพยาบาล พบว่าเมื่อเปรียบ
เทียบจํานวนผู้มารับบริการในป ี 2553 จํานวน 863,805 

ราย และ ปี 2554 จํานวน 859,114 ราย ซึ่งมีผลต่างใกล้
เคียงกัน กลุ่มประชากรไม่ได้มีการเจ็บป่วยที่มากขึ้น 

และผู้รับบริการส่วนมากมีสิทธิการรักษาหลักประกัน
สุขภาพ ป ี 2553 (50.94%) ป ี 2554 (54.81%) ค่ารักษา
พยาบาลเฉลี่ย ในป ี 2553 คิดเป็น 659.33 บาท/รายป ี

2554 คิดเป็น 587.06 บาท/ราย เมื่อเปรียบเทียบ        

ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อราย พบว่า  สิทธิข้าราชการ มี
ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ย  สูงที่สุด  รองลงมาได้แก่  สิทธิ
หลักประกันสุขภาพ และ สิทธิประกันสังคม รายละเอียด
ดังตารางที ่ 1 เมื่อพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลโดยรวมของกลุ่มผู้ป่วยนอก พบว่า ใน
เวลา  1 ปี มีค่าใช้จ่ายหลัก คือ ค่ายา  คิดเป็น ร้อยละ 46 

ดังแสดงในแผนภาพ 1 จะเห็นได้ว่า ภายใต้การเข้ารับ
การรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยแต่ละสิทธิการรักษา
ในป ี 2553 และ ป ี 2554 มีจํานวนการเข้ารับบริการใกล้
เคียงกัน ซึ่งมีตัวผลักดันที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
เป็น ค่ายา  โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่รองลงมา
เมื่อพิจารณามูลค่าต้นทุนการรักษา ป ี 2554 จากตาราง 

1 พบว่าผู้ป่วยสิทธิการรักษา หลักประกันสุขภาพ (บัตร



ตาราง 1. ข้อมูลผู้ป่วยนอกตามสิทธิการรักษาพยาบาล ปี 2553 และ ปี 2554ตาราง 1. ข้อมูลผู้ป่วยนอกตามสิทธิการรักษาพยาบาล ปี 2553 และ ปี 2554ตาราง 1. ข้อมูลผู้ป่วยนอกตามสิทธิการรักษาพยาบาล ปี 2553 และ ปี 2554ตาราง 1. ข้อมูลผู้ป่วยนอกตามสิทธิการรักษาพยาบาล ปี 2553 และ ปี 2554ตาราง 1. ข้อมูลผู้ป่วยนอกตามสิทธิการรักษาพยาบาล ปี 2553 และ ปี 2554ตาราง 1. ข้อมูลผู้ป่วยนอกตามสิทธิการรักษาพยาบาล ปี 2553 และ ปี 2554ตาราง 1. ข้อมูลผู้ป่วยนอกตามสิทธิการรักษาพยาบาล ปี 2553 และ ปี 2554

สิทธิการรักษา
จํานวนผู้ป่วย

(ราย)

จํานวนผู้ป่วย
(ราย)

ค่ารักษาพยาบาล
(บาท)

ค่ารักษาพยาบาล
(บาท)

ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ย
(บาท/ราย)

ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ย
(บาท/ราย)สิทธิการรักษา

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2554

หลักประกันสุขภาพ 455,942 460,199 308,125,313 302,515,460 675.80 657.36

ข้าราชการ 184,844 177,830 197,373,052 163,075,866 1,067.78 917.03

ประกันสังคม 120,957 121,588 65,043,430 51,572,040 537.74 424.15

อื่น ๆ 102,062 99,497 34,291,912 34,791,708 355.99 349.68

รวม 863,805 859,114 604,833,707 551,955,074 659.33 587.06

ทอง) มีต้นทุนการรักษาพยาบาลมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 55 รองลงมาคือ สิทธิการรักษาข้าราชการ และ สิทธิ
การรักษาประกันสังคม และเมื่อพิจารณารายละเอียดค่า
ใช้จ่ายแยกตามหมวดต่าง  ๆ พบว่าในทุกสิทธิการรักษา
ค่าใช้จ่ายด้านยาเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังแสดงใน ตาราง 2 และ แผนภาพ 

1 จากข้อมูลข้างต้นพบว่าผู้ป่วยสิทธิการรักษา หลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นผู้ป่วยที่มีมูลค่าต้นทุนการ
รักษาสูงสุด ส่งผลให้โรงพยาบาลสิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดหายา จึงได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านยา จํานวน 1 เดือน  พบว่า กลุ่ม
ผู้ป่วยที่มีช่วงมูลค่าใบสั่งยาที ่ ราคา 0-1,000 บาท มี
จํานวน 1,005 ราย (84.5%) ในขณะที่มีมูลค่าใบสั่งยาอยู่
ที่ 25,410 บาท (3.4%) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่มี
มูลค่าใบสั่งยาที ่ ราคา มากกว่า 1,000 บาท  มีจํานวน 

185 ราย (15.5%) ในขณะที ่มีมูลค่าใบสั ่งยาอยู ่ที  ่
718,910 บาท (96.6%) จึงนํามาซึ่งการกําหนดนโยบาย
มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา โดยมุ่งเน้นในกลุ่มผู้

ป่วยที่มีมูลค่าใบสั่งยาในช่วงมากกว่า 1,000 บาท เพื่อ
ทําการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านยาให้เกิดผล ซึ่งเป็นกลุ่ม
คนจํานวนน้อย แต่มีมูลค่าการรักษาพยาบาลที่สูง เพื่อที่
จะได้ไม่เป็นการเพิ่มภาระงานแก่บุคลากรในการดําเนิน
งาน ง่ายต่อการควบคุม 

การวัดผลการดําเนินงานมีสองด้านได้แก ่ ด้านการ
บริหารเวชภัณฑ์ และ ด้านคุณภาพและความปลอดภัย 

ในส่วนของด้านการบริหารเวชภัณฑ์ และงบประมาณ 

พบว่า  ค่าใช้จ่ายด้านยาของผู้ป่วยนอกป ี 2554 ลดลง 

52,878,632 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.80 เมื่อเปรียบเทียบ
กับป ี2553 (ปี 2553 มูลค่า  604,833,707 บาท และ ปีงบ 

2554 มูลค่า  551,955,075 บาท) โดยแนวโน้มมูลค่าใน
การสั่งใช้ยา  เมื่อจําแนกตามช่วงมูลค่าใบสั่งยา  พบว่ามี
แนวโน้มลดลงเมื ่อเปรียบเทียบตามไตรมาส 2 ถึง 

ไตรมาส 3 โดยในกลุ ่มที ่ม ีม ูลค่าใบสั ่งยาในช่วง 
1,000-3,999 บาท และ  มูลค่าใบสั ่งยาในช่วง 

4,000-9,999 บาท มูลค่าในการสั่งใช้ยาลดลง 2 ล้าน
บาท และ กลุ่มมูลค่าใบสั่งยาในช่วง มากกว่า 10,000 

ตาราง 2. แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกตามหมวดต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2554ตาราง 2. แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกตามหมวดต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2554ตาราง 2. แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกตามหมวดต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2554ตาราง 2. แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกตามหมวดต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2554

ต้นทุนค่าใช้จ่าย หลักประกันสุขภาพ(บาท) ข้าราชการ (บาท) ประกันสังคม (บาท)

ค่ายา       113,024,894.00  111,024,347.00    22,129,937.00 

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ        66,115,284.00    13,844,022.00    13,293,758.00 

ค่าเอกซ์เรย์/อัลตร้าซาว์ด        46,071,380.00      7,476,890.00    10,727,950.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ        77,303,903.00    30,690,607.00      5,420,395.00 

รวม       302,515,461.00  163,035,866.00    51,572,040.00 

34

KKMJ                                                                                                                                         Khon Kaen Medical Journal



แผนภาพ 1. แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล จําแนกตามสิทธิการรักษา ปี 2554

บาท มูลค่าในการสั่งใช้ยาลดลง 5 ล้านบาท ดังแสดงใน
แผนภาพ 2 และเมื่อพิจารณามูลค่าการสั่งใช้ยาเปรียบ
เทียบ ไตรมาส 1-ไตรมาส 3 มีแนวโน้มลดลง โดย ยาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ ลดลง 2.13 ล้านบาท และยานอก
บัญชียาหลักแห่งชาติ ลดลง 7.98 ล้านบาท และในด้าน
งบประมาณการจัดซื้อยา   ป ี 2554 ลดลง 71,677,368 

บาท คิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 (ปี 
2553 มูลค่า 449,999,958 บาท และ ปี 2554 มูลค่า 
378,322,599)

ด้านคุณภาพและความปลอดภัย ในการเฝ้าระวัง
ความปลอดภ ัยจากการส ั ่ งใช ้ยา  ว ัดจากอ ัตรา
ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา (prescribing error) ผู้
ป่วยนอก ลดลงจาก 1.11 ครั้งต่อ 1,000 ใบสั่งยาในป ี

2553 เป็น 0.80 ครั้งต่อ 1,000 ใบสั่งยา ในปี 2554 และ
แนวโน้มการเกิด prescribing error ผู้ป่วยนอก ลดลง 

เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 1-4 ดังแสดงแผนภาพ 3 และ
เมื่อพิจารณาความรุนแรงในการเกิด  prescribing error 

ผู้ป่วยนอก ที่มีระดับความรุนแรงสูง (ระดับ E) ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบ ป ี 2553 จํานวน 10 ครั้ง (1.85%) เป็น ปี 
2554 จํานวน 4 ครั้ง (1.39%) ดังแสดงในตาราง 3 แสดง
ให้เห็นว่าผู้ป่วยยังคงได้รับการเฝ้าระวังความปลอดภัย
จากการใช้ยา

ในขณะที ่คุณภาพด้านการบริการผู ้ป่วยนอกนั ้น 

พิจารณาจากตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ได้แก่ อัตราการ
มารักษาซ้ําภายใน 48 ชั่วโมง (ER) พบว่ามีแนวลดลง 

ปีงบประมาณ 2553 อัตรา  0.28 ต่อ 1,000 ราย และ 
ปีงบประมาณ 2554 อัตรา 0.11 ต่อ 1,000 ราย  ซึ่งต่ํากว่า
เกณฑ์ที่ โรงพยาบาลกําหนดที่ 0.19 ต่อ 1,000 ราย 

แสดงให้เห็นว่าการดําเนินงานในการลดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลไม่มีผลต่อคุณภาพการบริการผู้ป่วย

วิจารณและสรุปผล

การศึกษาครั ้งนี ้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ระบบการ
บริหารจัดการต้นทุน  ในช่วงวิกฤตการเงินหรือการ
ขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2553 จากการวางมาตรการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายโดยการขอความร่วมมือจากส่วนที่
เกี ่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมด้านยา 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายหลัก เริ่มมีการดําเนินการในปี 2554  

การศึกษาครั ้งนี ้เป็นการวิเคราะห ์ ประสิทธิผลและ
คุณภาพด้านการบริการผู้ป่วยจากการดําเนินงานตาม
มาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย การศึกษาย้อนหลังโดยการ
เก็บข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วเป็นส่วน
ใหญ่ ข้อมูลที่เกิดขึ้นนี้นําไปใช้เป็นเกณฑ์การกระจาย
ต้นทุน ของปีงบประมาณ 2554 เกณฑ์การกระจายอาจ
ผิดไปจากความจริงเนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงของ
การบริการในหน่วยงานต่าง  ๆ ตามฤดูกาล (seasonal 

variation) บริการของผู้ป่วยนี้มองในฐานะผู้ให้บริการ 

(provider) เท่านั้น โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
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แผนภาพ 2. แผนภูมิแสดงมูลค่าการสั่งใช้ยาเปรียบเทียบ ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ 2554

ยา  ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าเอกซเรย์/อัลตร้า-

ซาวด ์ และค่ารักษาอื่นๆ ตัวที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงสุด
คือค่าใช้จ่ายด้านยา
  จากผลการศึกษาป ี 2554 พบว่า หลักประกันสุขภาพ 

(บัตรทอง) มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสูงสุด หลังการ
ดําเนินการตามมาตรการควบคุมด้านยาในปี 2554 ผล
ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายด้านยาได้มีอัตราลดลง แสดงให้เห็น
ถึงประสิทธิผลว่ามาตรการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ได้
ดําเนินการนั ้นสามารถลดต้นทุนได้จริง โดยยังคง
คุณภาพด้านความปลอดภัยซึ่งเห็นได้จากจํานวนอัตรา
ความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาที่ลดลง และ คงคุณภาพ
ในด้านการรักษา อัตราการมารักษาซ้ ําภายใน 48 

ชั่วโมง (ER) พบว่ามีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน
  จากการศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล
ขอนแก่น  ในการศึกษานี้ พบว่า  โรงพยาบาลขอนแก่นมี
ค่าวัสดุส่วนมากอยู่ในกลุ่มหน่วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้ 
(RPCC) ส่วนใหญ่เป็นค่ายาและเวชภัณฑ ์สําหรับต้นทุน
ค่ายาเมื่อศึกษาตามสิทธิการรักษา สิทธิค่าใช้จ่ายสูงสุด
คือ หลักประกันสุขภาพซึ่งครอบคลุมผู้ใช้บริการส่วน
ใหญ่ โดยกลุ่มยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ  มีมูลค่า
ต้นทุนสูงกว่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในสัดส่วนผู้
ป่วยกลุ่มน้อยได้มีต้นทุนค่ายาสูงเนื่องจากความรุนแรง
ของอาการเจ็บป่วยจนเกิดความแตกต่างในการจ่ายยา
และการรักษา ฉะนั้น หากมีความประสงค์จะลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายลง สมควรที่จะนําค่ายาให้ผู้ป่วยมาพิจารณา
แยกตามกลุ่มโรคด้วย เพราะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ
ข้อมูลและการใช้จริงไม่ตรงหรือไม่สอดคล้อง

    ในด้านการลดต้นทุนด้านยานั้น การวิเคราะห์ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อต้นทุนเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง ต้องมีการ
ศึกษาวิเคราะห์ ในแง่ธุรกิจการลดต้นทุนจะคํานึงถึง
จํานวนผลผลิตหรือจํานวนบริการ ขนาดของโรงงาน 

ราคาของวัตถุดิบและค่าแรง เทคโนโลยี ประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานที่จะทําให้ต้นทุนต่ํา เป็นต้น สําหรับ
การศึกษานี้นําหลักระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ ในการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการว่ามีปัจจัย 3 ประการ ที่
ท ําให้ต้นทุนการบริการสูงหรือต่ ํา คือผู ้ร ับบริการ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และโรง
พยาบาล ปัจจัยเหล่านี ้ที ่อาจทําให้ต้นทุนต่อหน่วย
บริการสูงขึ้นได้ 

ข้อจํากัดในการศึกษาผู้รับบริการ ความรุนแรงของ
โรค และชนิดของโรค แต่ละโรคมีรายละเอียดในอาการ
โรค และการรักษาที่แตกต่างกัน ทัศนคติการใช้บริการ
โรงพยาบาลของคน การเปลี ่ยนแปลงโครงสร ้าง
ประชากรทําให้ความต้องการเพิ่มขึ้น จากอัตราการเกิด
ที่มากขึ้นในขณะที่อัตราตายลดลง และการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของโรคจากโรคติดเชื้อป้องกันได ้ เป็นโรคเรื้อรัง
และโรคไร้เชื ้อเพิ ่มมากขึ ้น ทําให้ต้นทุนการรักษา
พยาบาลเพิ ่มมากขึ ้น และเกณฑ์การกระจายต้นทุน 

(allocation criteria) ที่จะนํามาเป็นสัดส่วนการกระจาย
ต้นทุนของหน่วยงานต่าง ๆ ยังมีปัญหา เนื่องจากข้อมูล
บางส่วน  (เป็นส่วนน้อย) ขาดหายไป ทําให้ข้อมูลที่ได้มา
ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเพราะเป็นการสังเกตเพียงช่วงเวลา 

ระยะเวลาที่ทําการวิจัย เช่น รายได้ ค่ายา การคิดค่า
บริการของการชันสูตร และ เอ๊กซเรย์ ดังนั้นถ้าได้มีการ
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ตาราง 3. แสดงการเกิด Prescribing error ผู้ป่วยนอก แยกตามระดับความรุนแรงตาราง 3. แสดงการเกิด Prescribing error ผู้ป่วยนอก แยกตามระดับความรุนแรงตาราง 3. แสดงการเกิด Prescribing error ผู้ป่วยนอก แยกตามระดับความรุนแรงตาราง 3. แสดงการเกิด Prescribing error ผู้ป่วยนอก แยกตามระดับความรุนแรง

ปีงบประมาณ
ระดับความรุนแรง (ครั้ง)ระดับความรุนแรง (ครั้ง)ระดับความรุนแรง (ครั้ง)

ปีงบประมาณ
Category A-B (near miss) Category C-D (moderate) Category E (severe)

ปี 2553 509 19 10

ปี 2554 251 33 4

แผนภาพ 3. แสดงจํานวนครั้งการเกิด Prescribing error ผู้ป่วยนอก แยกตามรายไตรมาส 

จัดระบบข้อมูลโรงพยาบาลในแต่ละแผนกและการเก็บ
ข ้อมูลสถิต ิท ี ่แสดงความสัมพันธ ์ของหน่วยงานที ่
เกี ่ยวข้องก็จะทําให้ได้สัดส่วนการกระจายต้นทุนใกล้
เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น  เนื่องจากต้นทุนที่กระจาย
จากหน่วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นตัวแปรสําคัญของ
ต้นทุนต่อหน่วยบริการ กลุ่มโรคบางอย่างที่อาจต้องใช้
ยา การตรวจรังสี การตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือการ
ผ่าตัดแตกต่างไปจากกลุ่มอื่น ๆ ทําให้ต้นทุนอาจแตก
ต่างไปได้มาก แม้แต่ผู้ป่วยแผนกเดียวกัน ดังนั้น การ
ศึกษาต่อไปควรศึกษาการคิดต้นทุนแบ่งเป็นรายโรค 

(DRG) การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นที่ต้นทุนค่าใช้จ่ายของโรง
พยาบาล เนื ่องจากเป็นการศึกษาครั ้งแรกของโรง
พยาบาล ดังนั้นหากมีการศึกษาต่อไปเมื่อมีความพร้อม

มากขึ้น ควรศึกษาวงจรรายได้ทั้งที่เรียกเก็บได้จริงและที่
พึงได้ควบคู่กันไปด้วย ก็จะให้ประโยชน์ในการวางแผน
งบประมาณ ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ระบบการให้
บริการผู้ป่วย (system analysis) เพราะจะช่วยลดต้นทุน
โดยตรงเป็นอันดับแรก ซึ่งมีผลทําให้ต้นทุนบริการต่ํา
และโอกาสกําไรจะมากขึ้น แต่ถ้าระบบการทํางานดีมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนโดยตรงดีแต่ขาดการ
วิเคราะห์หาต้นทุนสูงแต่รายได้ต่ําผลของการขาดทุนจะ
มีมากขึ้น  ดังนั้นการวิเคราะห์ระบบและการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยบริการ รวมทั้งการศึกษาวงจรรายได้
ของหน่วยงานจึงมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน การ
ศึกษาวิเคราะห์ระบบการให้บริการแก่ผู้ป่วยจึงมีผลต่อ
การใช้ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Effects of Continuous Positive Airway Pressure on 
Body Mass Index and Serum Lipid in Patients with 

Obstructive Sleep Apnea: a Meta-Analysis

Thammasorn Piriyasupong, M.D., Ph.D.
Weraphan Suphanchaimat M.D.

Khon Kaen Hospital, Khon Kaen, Thailand

OBJECTIVE
To identify the effects of continuous positive airway pressure (CPAP) on body mass index (BMI) and serum lipid 
in patients with obstructive sleep apnea (OSA). 

METHODS 
This is a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials identified by searching through 
Pubmed, Cochrane Library, Ovid, Scopus, Science Direct and hand searching of bibliographies for relevant 
articles. No restrictions in  language, year of publication, or publication status. We included randomized trials 
comparing CPAP with sham CPAP or non-treated for reduced BMI and serum lipid in adults with OSA. 
Continuous variables are presented as mean difference and showing as forest plot.

RESULTS
Eighteen studies (1,005 participants) were included. All studies recruited patients with OSA. No difference was 
seen between those treated with CPAP and control group in change of BMI, mean difference 0.03 (-0.18 to 
0.11), but significant in long term follow up (≥12 weeks), mean difference −0.22 (-0.40 to -0.03). The 
intervention was associated with a reduction of total cholesterol and triglyceride mean difference -0.20 (-0.27 to 
-0.14) and -0.15 (-0.22 to -0.08), respectively. However in long term follow up, there were significant reduction of 
low density lipoprotein (LDL) level in those with CPAP, mean difference -0.41 (-0.79 to -0.02). 

CONCLUSION
In patients with OSA, CPAP can significantly reduce total cholesterol and triglyceride level. Lowering BMI and 
LDL was associated with long-term CPAP therapy. 

ABSTRACT
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ผลของ Continuous Positive Airway Pressure ตอดัชนี
มวลกายและระดับไขมันในเสนเลือดในผูปวย Obstructive 

Sleep Apnea: การวิเคราะหแบบ Meta-Analysis

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของ continuous positive airway pressure (CPAP) ต่อดัชนีมวลกายและระดับไขมันในเส้นเลือดของผู้
ป่วย obstructive sleep apnea (OSA).

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้ใช้รูปแบบการศึกษาแบบ systematic review โดยรวบรวมการศึกษาที่เป็น randomized controlled trial ที่
เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูล Pubmed Cochrane library Ovid Scopus Science Direct และการค้นด้วยมือ โดยไม่จํากัด
ภาษาและปีที่ตีพิมพ ์ โดย randomized controlled trial ที่รวบรวมต้องเป็นการศึกษาผลของ CPAP เทียบกับ sham 
CPAP หรือไม่ได้รับการรักษา ต่อดัชนีมวลกายและระดับไขมันในเส้นเลือดของผู้ป่วย  OSA โดยนําผลการรักษาใน
แต่ละการศึกษามาแสดงเป็นค่า mean difference และ forest plot

ผลการศึกษา
จากการรวบรวม 18 การศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งสิ้น 1,005 คน ไม่พบความแตกต่างของดัชนีมวลการในผู้ที่
ได้รับ CPAP (mean difference 0.03 (-0.18 to 0.11)) แต่ในการรักษาระยะยาวที่มากกว่า 12 สัปดาห์ พบว่าผุ้ได้รับ 
CPAP จะม ีBMI ที่ลดลง (mean difference −0.22 (-0.40 to -0.03)) นอกจากนี ้การใช้ CPAP ยังสัมพันธ์กับการลดลง
ของระดับ total cholesterol และ triglyceride (mean difference -0.20 (-0.27 to -0.14) และ -0.15 (-0.22 to -0.08) 
ตามลําดับ) อย่างไรก็ตามระดับของ low density lipoprotein (LDL) จะลดลงในการรักษาด้วย CPAP ระยะยาว (mean 
difference -0.41 (-0.79 to -0.02))

สรุป
ในผู้ป่วย OSA ที่ใช้ CPAP สามารถลดระดับ cholesterol และ triglyceride ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ การลดลง
ของดัชนีมวลกายและ LDL นั้นจะมีผลต่อเมื่อรักษาเป็นระยะเวลานาน

บทคัดยอ

ธรรมสรณ พิริยสุพงศ พ.บ., ปร.ด.
วีระพันธ สุพรรณไชยมาตย พ.บ.

โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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Obstructive sleep apnea (OSA) is a disorder 
characterized by partial or complete narrowing of the 
pharyngeal airway repeated episode of apnea and 
hypopnea during sleeping, affecting in adult appear in 
male than female.1 Risk factors for OSA include male 
gender, alcohol, smoking, obesity and menopause.2 
Moreover, OSA is also independently associated with 
an increased prevalence of metabolic syndrome, 
insulin resistance especially metabolic syndrome that a 
main cause of cardiovascular risk and all of central 
components of the metabolic syndrome are 
independently associated with increased risk for 
cardiovascular disease.3-6

There are many strategies for treating OSA but 
continuous positive airway pressure (CPAP) is the 
current standard treatment.7,8 Furthermore, many 
studies also suggest the benefit of CPAP on metabolic 
syndrome.9,10 However, there are only a small number 
of randomized trials that have examined the effect of 
CPAP on fasting lipid profiles.11,12 Moreover, in term 
of body mass index (BMI), study findings from several 
studies stated the controversial effects of CPAP 
therapy on BMI.13-17 Thus, in this study, we aim to 
investigate the effect of CPAP therapy on BMI and 
serum lipid in patients with OSA.

METHODS

Search strategies
We systematically searched for studies through five 
online databases including Pubmed, the Cochrane 
Library, Ovid, Scopus, Science Direct and cross-
referencing of previous reviews to identify the 
potential studies to be included in our present 
review. We used the text words and related Medical 
Subject Headings (MeSH) terms of “continuous 
positive airway pressure”, “obstructive sleep apnea” 
and their synonyms were used. We restricted our 
search to studies of randomized controlled trials, 
therapeutic study and we also included articles in 
languages other than English. No publication year or 
publication status restrictions.

Two independent reviewers screened titles, 
abstracts, and full texts of the initially identified 
studies to determine eligibility. Disagreements were 
resolved through consensus between two authors and 
consultation with  a independent third author when 
necessary. References of retrieved articles were also 
searched by hand for additional potentially relevant 
titles.

Eligibility criteria for included studies
Study design
We selected only randomized controlled trial studying 
the effect of CPAP on BMI and serum lipid in OSA 
patient. Studies were included if they had a control or 

comparison group and had either a randomized 
crossover design or a parallel group design. 

Participants
The study of randomized controlled trial of adult 
(age>18 years) with diagnosis of OSA, confirmed by 
the use of appropriate tools (e.g., respiratory 
polysomnographic sleep study, standard severity 
criteria such as the apnea-hypopnea index (AHI)).

Interventions
The study of nasal CPAP compared with either 
placebo CPAP therapy (sham), subtherapeutic CPAP 
or a non-treated control group.

Outcome measures
Primary outcome in the present review was changes 
in BMI. Secondary outcomes included changes in 
blood level of triglycerides, total cholesterol, high-
density lipoprotein (HDL) and low-density lipoprotein 
(LDL).

Data collection and analysis
Study selection
Two authors independently assessed eligibility, 
extracted data and selected papers for inclusion 
according to above criteria. Data extraction was done 
by the first reviewer, checked by the second. 
Discrepancies were resolved by discussion, with 
involvement of the third author when necessary.

Data extraction
The full text versions of all selected articles were 
carefully reviewed by three independent reviewers 
and extracted relevant information from the selected 
studies base on study size, study design, mean age of 
participants, mean AHI, placebo type, duration of 
follow-up and outcome measurement. 

Quality assessment
The quality of the individual studies was assessed by 
the first reviewer using the Cochrane Risk of Bias 
Tool, and checked by the second reviewer. Criteria for 
assessment of trial quality included random sequence 
generation, allocation concealment, blinding of 
participants and personnel, blinding of outcome 
assessment, incomplete outcome data and selective 
reporting.

Data synthesis and analysis
The original sample-size estimate was based on a 
range of rates for the primary outcome and 
secondary outcome. Meta-analysis were summarized 
with mean difference and standard mean deviation, 
then comparative analysis entailed calculating the 
mean difference and its 95% confidence interval (CI) 
for continuous outcomes. Not all the trials reported 
the necessary statistics directly so we had to 
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transform and estimate the reported data as 
necessary. Extracted data were entered into the 
Review Manager (RevMan) Version 5.1 Software.

For each trial we calculated the changes in the 
means between the beginning and the end of each 
intervention and estimated the standard deviation of 
the treatment effect. Then pooled mean differences 
and statistical heterogeneity were calculated, we 
showing individual outcomes and pooled analysis using 
forest plot.

Heterogeneity was assessed by the chi-square test 
(P<0.10) and quantification of the degree of 
heterogeneity observed in the results was done using 
the I2 statistic, which measure the percentage of total 
variation between studies, if values less than 50% 
representing low variation. The statistic provides an 
estimate of the amount of variance due to 
heterogeneity rather than chance and is based on the 
traditional measure of variance. We conducted 
stratified analysis to assess for potential confounders’ 

contribution to heterogeneity. Where substantial 
heterogeneity was detected, possible explanations 
were investigated informally, and the data summarized 
using a random-effects analysis if appropriate. 

Subgroup analysis
We conducted pre-specified subgroup analyses for 
the primary and secondary outcome according to the 
following variable: the duration of used CPAP (<12 
weeks versus≥12 weeks), study quality (low risk 
versus high risk and unclear risk) as we believed that 
these were plausible explanations for heterogeneity.

RESULTS

Search results
The initial systematic search identified 15,206 
citations that matched the search terms. We assessed 

Figure 1. Flow of Studies through Review Process

Literature search
Database; Pubmed, the Cochrane

library, Science direct, Ovid and Scopus

Search result combined (n=15,206)

Article screening on basis of title and abstract

Full text articles assessed for eligibility (n=82)

Studies included in qualitative synthesis (n=18)

15,124 Excluded

64 Full text article excluded, with reason
16 No control group 
 4  Control group did not relevant to our question
34 Non-randomized controlled trial 
10 Duplicated 
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Table 1. Characteristics of Included Studies and ParticipantsTable 1. Characteristics of Included Studies and ParticipantsTable 1. Characteristics of Included Studies and ParticipantsTable 1. Characteristics of Included Studies and ParticipantsTable 1. Characteristics of Included Studies and ParticipantsTable 1. Characteristics of Included Studies and ParticipantsTable 1. Characteristics of Included Studies and ParticipantsTable 1. Characteristics of Included Studies and Participants

Study Participants Study design Mean age Mean AHI Duration Control Outcome

Arias et al. 200618 21 (10)

Randomized
controlled trial

Crossover
Double-blind

30.9±4 44.1± 29.3 12 weeks Sham CPAP BMI

Comandore et al. 200819 26 (13)

Randomized
controlled trial

Crossover
Double-blind

55.5±7.1 27.9 4 weeks No therapy
Total cholesterol, 
LDL, HDL, TAG

Coughlin et al. 200720 34 (17)

Randomized
controlled trial

Crossover
Double-blind

36.1±7.6 - 6 weeks Sham CPAP
Total cholesterol, 
LDL, HDL, TAG

Drager et al. 200721 24 (12)
Randomized

controlled trial
I=44±7
C=47±6

I=56±22
C=62±22 16 weeks No therapy

BMI, Total 
cholesterol, LDL, 

HDL, TAG

Drager et al. 201122 36 (18)
Randomized

controlled trial
I=43± 7
C=44±7

I=55±20
C=58± 23 12 weeks No therapy BMI

Hoyos et al. 201223 46 (26)
Randomized 

controlled trial
Double-blind

I=51.0± 12.3
C=46.4±10.4

I=38.5±14.7
C=41.5±20.7 12 weeks Sham CPAP BMI

Hui et al. 200624 46 (23)
Randomized

controlled trial
I=50.2± 1.7
C=51.4±2.1

I=31.3±3.3
C=29.1± 3.6 12 weeks Sham CPAP BMI

Kajaste et al. 200425 33 (18)
Randomized 

controlled trial
I=50.1±7.9
C=47.9±8.0 - 24 weeks No therapy BMI

Keneko et al. 200326 24 (12)
Randomized

controlled trial
I=55.9±2.5
C=55.2±3.6 - 4 weeks No therapy BMI

Lam et al. 200927 59 (31)
Randomized

controlled trial
I=46.5±10.8
C=46.1±9.8

I=33.4
C=31.3 1 week Sham CPAP BMI

Mansfield et al. 200428 40 (19)
Randomized

controlled trial
I=57.2±1.7
C=57.5±1.6

I=28.3±0.4
C=28.1±3.9 12 weeks No therapy BMI

Nguyen et al. 201029 20 (20)
Randomized 

controlled trial
I=52.9±11.6
C=53.9±10.8

I=38.8±21.38
C=31.6±11.14 12 weeks Sham CPAP LDL, HDL, TAG

Phillips et al. 201130 60 (30)

Randomized
controlled trial

Crossover 
Double-blind

49±13 41.2±23.9 8 weeks Sham CPAP
Total cholesterol, 

HDL, TAG

Robinson et al. 200431 220 (108)
Randomized 

controlled trial
Double-blind

I=49.7±10.3
C=49.1±10.3 - 4 weeks Sham CPAP

Total cholesterol, 
TAG

Rodriguez et al. 200632 68 (34)
Randomized

controlled trial
Double-blind

I=55.3 ±9.6
C=58.0 ±7.0

I=58.3±24.6
C=59.5±21.7 4 weeks Sham CPAP BMI

Sharma et al. 201133 172 (86)
Randomized

controlled trial 
Double-blind

I=45±8
C=45±8 - 12 weeks Sham CPAP

BMI, Total 
cholesterol, LDL, 

HDL, TAG

West et al. 200734 40 (19)
Randomized

controlled trial
Double-blind

I=57.8±10.4
C=54.5±9.4 - 12 weeks Sham CPAP BMI

West et al. 200935 36 (16)
Randomized 

controlled trial
Double-blind

I=57.2±11.2
C=54.1± 9.8 - 12 weeks Sham CPAP

BMI

Participants data show total n (n in the intervention group), Age and AHI data are mean±SD, AHI=Apnea-hypopnea index, BMI=Body mass 
index, LDL=Low density lipoprotein, HDL=High density lipoprotein, TAG=Triacylglycerol (Triglyceride), I=intervention group, C=control 
group

Participants data show total n (n in the intervention group), Age and AHI data are mean±SD, AHI=Apnea-hypopnea index, BMI=Body mass 
index, LDL=Low density lipoprotein, HDL=High density lipoprotein, TAG=Triacylglycerol (Triglyceride), I=intervention group, C=control 
group

Participants data show total n (n in the intervention group), Age and AHI data are mean±SD, AHI=Apnea-hypopnea index, BMI=Body mass 
index, LDL=Low density lipoprotein, HDL=High density lipoprotein, TAG=Triacylglycerol (Triglyceride), I=intervention group, C=control 
group

Participants data show total n (n in the intervention group), Age and AHI data are mean±SD, AHI=Apnea-hypopnea index, BMI=Body mass 
index, LDL=Low density lipoprotein, HDL=High density lipoprotein, TAG=Triacylglycerol (Triglyceride), I=intervention group, C=control 
group

Participants data show total n (n in the intervention group), Age and AHI data are mean±SD, AHI=Apnea-hypopnea index, BMI=Body mass 
index, LDL=Low density lipoprotein, HDL=High density lipoprotein, TAG=Triacylglycerol (Triglyceride), I=intervention group, C=control 
group

Participants data show total n (n in the intervention group), Age and AHI data are mean±SD, AHI=Apnea-hypopnea index, BMI=Body mass 
index, LDL=Low density lipoprotein, HDL=High density lipoprotein, TAG=Triacylglycerol (Triglyceride), I=intervention group, C=control 
group

Participants data show total n (n in the intervention group), Age and AHI data are mean±SD, AHI=Apnea-hypopnea index, BMI=Body mass 
index, LDL=Low density lipoprotein, HDL=High density lipoprotein, TAG=Triacylglycerol (Triglyceride), I=intervention group, C=control 
group

Participants data show total n (n in the intervention group), Age and AHI data are mean±SD, AHI=Apnea-hypopnea index, BMI=Body mass 
index, LDL=Low density lipoprotein, HDL=High density lipoprotein, TAG=Triacylglycerol (Triglyceride), I=intervention group, C=control 
group
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the title and abstracts and obtained the full articles 
for any that were potentially relevant. Only 82 articles 
selected for detailed evaluation. We excluded 64 
studies which not met eligibility criteria such as not 
randomized controlled trial, no comparison group or 
comparison group not relevant to our question, and 
as well as the duplicated studies. The reasons for 
exclusion and summarizes the study selection process 
show in Figure 1. Totally 18 studies fulfilled the 
eligibility criteria for this systematic review. 

Inclusion Study
Eighteen studies were met the search criteria and 
were selected for data abstraction. Of these, twelve 
studies compared therapeutic CPAP with sham CPAP 
or subtherapeutic CPAP, six studies compared 
therapeutic CPAP with no therapy. The final sample 
comprised 18 studies with a total of 1,005 
participants, sample sizes ranged from n=21 to 
n=220. Treatment period varies among 1 weeks to 24 
weeks. Thirteen studies measured BMI and seven 
studies measured serum lipid. Among these studies, 
there were two studies measured both BMI and 
serum lipid. The characteristics of the 18 randomized 
controlled trials and their participants are presented 
in Table 1. 

Risk of bias in included studies
Of the 18 studies were included in meta-analysis. 
These studies underwent critical appraisal. Although 
the quality of these studies quite varied, but most 
studies were of high quality. All studies satisfied all 
subject and methodology criteria and were 
subsequently included in  the review. All trials were 
randomized. Ten studies seem to have used proper 
randomization and concealment of treatment 
allocation whereas the randomization method has not 
been described adequately in eight studies. Eleven out 
of eighteen trials used double blinding of CPAP 
respiration in a sub-therapeutic manner (sham 
CPAP). In the six  trial the control group did not 
receive treatment, therefore participants and 
personnel were not blinded in these studies. One 
study has not been described in method of blinding 
participants and personnel and blinding of outcome 
assessment was unclear in  the same study. Nearly all 
trials described withdrawals and exclusions rate in any 
reasons. No selective reporting in all studies. The 
summarized methodological quality of the eighteen 
included randomized controlled trials showed as 
Figure 2.

Effect of CPAP 
BMI
All three studies reported effect of CPAP on BMI in 
the short duration (<12 weeks) and 10 studies 
present long duration follow up (≥12 weeks). The 
pooled analysis across all studies showed no evidence 
of a significant difference in patient used CPAP and 

control group and no heterogeneity (random effects 
weighted mean difference −0.03 (-0.18 to 0.11), 
heterogeneity chi-squire=10.58, df=10, P=0.39, 
I2=5%). (Figure 3) However, when we limited pooling 
analysis to 10 studies that reported long term follow 
up, that have evidence indicated that CPAP reduced 
BMI in long term follow up (≥12 weeks versus 
control, random effects weighted mean difference 
−0.22 (-0.40 to -0.03), heterogeneity chi-square=1.96, 
df=7, P=0.96, I2=0%). (Figure 3)

Blood level of lipid profile
Seven of included studies reported data on serum 
lipids. Six studies reported total cholesterol values 
and HDL concentrations, Five reported LDL 
concentration and seven reported triglyceride 
concentrations. 

Total cholesterol
Six studies showed  evidence of a significant difference 
in effect of CPAP and control for reduce cholesterol 
value. It showed that CPAP can reduce total 
cholesterol significantly (random effects weighted 
mean difference -0.20 (-0.27 to -0.14), heterogeneity 
chi-square=6.55, df=5, P=0.26, I2=24%). The findings 
were the same when we limited pooling to the four 
trials that reported the short term follow up and long 
term follow up (for<12 weeks, random effects 
weighted mean difference -0.20  (-0.24 to -0.15), 
heterogeneity chi-square=1.56, df=3, P=0.67, I2=0%) 
and for≥12 weeks, random effects weighted mean 
difference -0.67 (-1.09 to -0.24), heterogeneity chi-
square=0.31, df=1, P=0.57, I2=0%) (Figure 4)

HDL
The pooled analysis of seven data showed no 
evidence of significant difference in HDL level and it 
showed substantial heterogeneity (random effects 
weighted mean difference 0.00, (-0.09 to 0.09), 
heterogeneity chi-square=26.62, df=5, P=<0.0001, 
I2=81%) (Figure 5). However, after excluding the study 
by Nguyen 201030 the only one study that shown 
CPAP better than control, the finding reported CPAP 
could reduce HDL level more than control (random 
effects weighted mean difference -0.03 (-0.04 to 
-0.01), heterogeneity chi-square=1.65, df=4, P=0.80, 
I2=0%). 

LDL
Meta-analysis of the studies showed no difference 
reduction of LDL between CPAP and control group 
(random effects weighted mean difference -0.14 (-0.37 
to 0.09), heterogeneity chi-square=5.64, df=4, P=0.23, 
I2=29%). However, in three studies with long term 
follow up, the meta-analysis shown CPAP was 
associated with significant reduce LDL concentration 
in long term follow up. LDL reduction by -0.41 (-0.79 
to -0.02, heterogeneity chi-square=2.03, df=2, P=0.36, 
I2=2%) while in short term follow up, there was no 
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Figure 2. Summary of Risk of Bias Assessment of the Included Studies

Table 2. Subgroup Analysis for Treatment with Continuous Positive Airway Pressure in Patients 
with Obstructive Sleep Apnea
Table 2. Subgroup Analysis for Treatment with Continuous Positive Airway Pressure in Patients 
with Obstructive Sleep Apnea
Table 2. Subgroup Analysis for Treatment with Continuous Positive Airway Pressure in Patients 
with Obstructive Sleep Apnea
Table 2. Subgroup Analysis for Treatment with Continuous Positive Airway Pressure in Patients 
with Obstructive Sleep Apnea

Subgroup
CPAP versus control

Subgroup
 No.of studies 

Mean difference 
(95% CI)

P value of interaction

BMI   0.75 

Low risk 9 -0.03 [-0.26, 0.20]

High risk 3 0.03 [-0.29, 0.36]

Total cholesterol   0.64 

Low risk 4 -0.21 [-0.29, -0.13]

High risk 2 -0.14 [-0.44, 0.16]  

HDL   0.53 

Low risk 5 -0.02 [-0.04, -0.01]

High risk 1 -0.07 [-0.21, 0.07]  

LDL   0.21 

Low risk 4 -0.20 [-0.49, 0.09]

High risk 1 0.14 [-0.38, 0.66]  

Triglyceride   0.29 

Low risk 5 -0.17 [-0.26, -0.07]

High risk 2 -0.08 [-0.21, 0.05]  

BMI=Body mass index, LDL=Low density lipoprotein, HDL=High density lipoprotein,BMI=Body mass index, LDL=Low density lipoprotein, HDL=High density lipoprotein,BMI=Body mass index, LDL=Low density lipoprotein, HDL=High density lipoprotein,BMI=Body mass index, LDL=Low density lipoprotein, HDL=High density lipoprotein,

significant difference between the two groups 
(random effects weighted mean difference -0.09 (-0.19 
to 0.01), heterogeneity chi-square=0.79, df=1, P=0.37, 
I2=0%)(Figure 6).

Triglyceride
Seven randomized trial evaluated the effect of CPAP 
on triglyceride level and it showed a significant 
reduction of triglyceride level using for those with 
CPAP (random effects weighted mean difference -0.15 
(-0.22 to -0.08), heterogeneity chi-square=6.70, df=6, 

P=0.35, I2=10%). However, the pooled analysis shown 
that a significant difference was found only in short 
term follow up (weighted mean difference -0.14 (-0.22 
to -0.06)) but not in long term follow up (weighted 
mean difference -0.69 (-1.84 to 0.47)) (Figure 7).

Subgroup analyses
We estimated quality of risk of bias of the included 
studies in Table 2. There was no significant difference 
in outcomes between low risk group and high risk 
group. However, the outcome suggested the effects of 
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Figure 3. Mean Difference in BMI of Overall and Subgroup Analysis in Short Term and Long Term 
Follow-Up

Figure 4. Mean Difference in Total Cholesterol of Overall and Subgroup Analysis in Short Term and 
Long Term Follow-Up
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CPAP on lowering total cholesterol (mean difference 
-0.21 (-0.29 to -0.13), HDL (mean difference -0.02 
(-0.04 to -0.01) and triglyceride (mean difference 
-0.14 (-0.37 to 0.09) in the low risk studies, but not in 
the high risk studies (Table 2). 

DISCUSSION

Summary of the findings
In this systematic review we assessed the evidence 
from randomized controlled trials that compared 
outcomes with CPAP and control. We found no 
evidence of a difference in BMI in patient with OSA 
who received CPAP compared with control group. 
However we found that CPAP reduced BMI in long 
term follow up (≥12 weeks). Regarding serum lipid, 
we found a significant beneficial effect of CPAP on 
lowering serum total cholesterol and triglyceride but 
not HDL or LDL level.  In long term follow up, CPAP 
could decrease level of LDL significantly. Moreover, it 
seemed that  CPAP did not improve HDL level. 

Comparison with other studies
This study demonstrated a significant decrease in BMI 
in long term follow up which is similar  to a 
randomized controlled trial that showed significant 
reduction of BMI in patient with  moderate to severe 
OSA after the use of CPAP33 as well as in one cohort 
study suggested that weight loss was facilitated in 
OSA patients by the use of CPAP that may cause of 
improvement in components of the metabolic 
syndrome and decrease in daytime somnolence and a 

consequent increase in physical activity after CPAP 
use at night and both studies included patient with 
overweight and obesity with OSA.36

However, in a cohort study of follow up the effect 
of 1 year of CPAP shown no significant CPAP reduce 
BMI but in that study subjects were those without 
daytime hypersomnolence and metabolic syndrome.37 

Similarly in a retrospective study suggested CPAP was 
associated with weight gain or none lost weight but 
that study included a relatively small sample size and 
much smaller number of control subjects than 
treatment.38 In a study by  Fujii et al. it showed a 
possibility that the earlier weight loss approach after 
prescribing CPAP, the greater the degree of weight 
reduction. Obese subjects with a shorter CPAP 
duration may have greater motivation for weight loss 
because they may not yet be adequately accustomed 
to CPAP, and have a stronger desire to get rid of 
CPAP than those with a longer duration of CPAP. This 
finding suggested that CPAP adherence and adherence 
to weight loss program might have been inconsistent 
among obese OSA subjects treated with CPAP.39 In 
addition, this study demonstrated a significant 
beneficial effect with CPAP in cholesterol and 
triglyceride concentration but no evidence significant 
in HDL and LDL level. But in  cohort study shown a 
significant positive effect of CPAP therapy on the 
mean HDL level and had a previous study reported 
that CPAP therapy reduced the LDL level.40,41 There 
was a cohort study demonstrated a significant 
reduction of total cholesterol and LDL by 8 weeks of 
CPAP therapy42 as well as a systematic review showed 
that CPAP still remained the established treatment for 
OSA.43

Figure 5. Mean difference in High Density Lipoprotein of Subgroup analysis in Short Term and 
Long Term Follow-Up
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Figure 6. Mean difference in Low Density Lipoprotein of Subgroup analysis in Short Term and Long 
Term Follow-Up

Strengths and limitations of study
This study also has several limitation. A potential 
weakness of this review is the number of relevant 
articles we retrieved. Of the 15,206 articles were 
screened, only 18 were included for our study. It 
seemed to be more articles that we acquired, 
nonetheless most of them were not a randomized 
controlled trials Our study also limited by significant 
heterogeneity. Randomized studies included in this 
review had a variety of patient characteristics such as 
underlying disease or medication used. We considered 
potential sources of heterogeneity during data 
extraction and used stratified analyses, however, there 
was insufficient data to perform subgroup analysis. 
Other limitation of this study may be the relatively 
varies in duration of CPAP therapy, ranging from 1 to 
24 weeks. Thus, we analyzed the outcomes regarding 
two strata of duration of follow-up. Our results 
suggest that treatment duration more than 12 weeks 
may be associated with different effects on BMI, LDL 
and total cholesterol. We also suggest that CPAP 
reduced triglyceride in short term only. Additional 
studies are warranted to evaluate longer treatment 
and its possible effects.

The applicability of the finding here is also 
strengthened by all of included studies are 

randomized controlled trial. We are confident that 
our sensitive search strategy of five major databases 
and the reference lists of relevant papers, identified all 
eligible studies, including those not written in English. 
We can retrieve all full text that we considered to 
eligible in our review. For the methodological quality 
of the primary studies, ten of 18 randomized studies 
included in this review adequate information on the 
method o f r andomiza t ion and a l l oca t ion 
concealment. Nearly all studies gave adequate 
information on the methods of blinding, and 11 of 18 
studies were double blind. The collection of outcome 
data was complete in most studies.

Conclusion
From our results, in patients with OSA, CPAP can 
significantly reduce total cholesterol and triglyceride 
but not BMI, LDL or HDL level. However in long term 
follow up, there were significant reduction of BMI and 
LDL level in those with CPAP. Therefore, applying 
CPAP as a treatment in patients with OSA could be 
useful in moderate to severe cases, although this 
needs to be confirmed by further studies. Data need 
to be confirmed in larger sample sizes and same 
baseline characteristics between control group and 
CPAP group.
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Cerebral Venous Sinus Thrombosis: A Review of 
Computed Tomography Scan Findings 

Kaenjun Nueaithong M.D.

Department of Radiology, Mahasarakham Hospital, Mahasarakham, Thailand

OBJECTIVE
The purpose of this study is to overview CT findings of cerebral venous sinus thrombosis and to provide 
recommendations for its diagnosis and to correlate with cause, underlying disease, and clinical presentation of 
patients for helpful early consideration and proper management of cerebral venous sinus thrombosis’s patents.

METHODS
This descriptive study was conducted by the mean of a retrospective data collection based on patients 
undergoing CT study in varying conditions and neurological problem accordance and were diagnosed to be 
cerebral venous thrombosis. They were collected during January 1, 2011 until March 31, 2013 at the Department 
of Radiology, Mahasarakham Hospital.  The researcher collected and analyzed data that relevant to CT findings 
regarding cerebral venous thrombosis, patient information, underlying disease, and clinical presentations. 

RESULTS
Seventeen patients were included. The classic clinical presentation was headache (59%) in the period of day to 
months, developed seizure (76%) and may combine with neurological deficit (35%) in few hours before 
hospitalization. This condition is associates with using contraceptive pills (23.5%), thyrotoxicosis, hypercoagulable 
state (11.8%) including chronic deep vein thrombosis in lower extremity (5.9%) and probable associate with 
infection (11.8%), history of minor head injury (5.9%) and Down’s syndrome (5.9%). There were four patients 
with no definite cause of this condition, three of them had dyslipidemia. In  plain CT scan, we detected abnormal 
findings in almost of patients, most of them had hyperdense within dural sinus-cortical vein (76%), venous 
infarction (76%) and cerebral hemorrhage (35%), respectively. Both CECT and CTV detected intraluminal filling 
defects in cerebral venous and dural sinus that are definite finding for diagnose cerebral venous sinus 
thrombosis.

CONCLUSION
There are rather classic CT findings and clinical presentations for definite diagnosis cerebral venous sinus 
thrombosis in vary age patients are described. 
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ภาวะเสนเลือดดำในสมองอุดตัน: การทบทวนผลภาพเอกซเรย
คอมพิวเตอร

วัตถุประสงค์
พื่อทบทวนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตันและเพื่อที่จะนําไปสู่ข้อแนะนําในการ
ให้การวินิจฉัย พร้อมทั้งหาสาเหตุโรคประจําตัวและอาการแสดง เพื่อช่วยให้เกิดการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มี
ภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตันที่เหมาะสมและทันท่วงท ี                                             

วิธีการศึกษา
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยการเก็บข้อมูลย้อนหลังจากผู้ป่วยที่ถูกการวินิจฉัยว่ามีภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุด
ตันจากวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง วันที ่ 31 มีนาคม 2556 โดยเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
ของผู้ป่วยที่กลุ่มงานรังสีวิทยาพร้อมทั้งเก็บข้อมูลต่างๆของผู้ป่วย รวมทั้งโรคประจําตัว สาเหตุและอาการแสดง

ผลการศึกษา
มีผู้ป่วยทั้งหมด 17 รายที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน  ผู้ป่วยมีอาการค่อนข้างจําเพาะ 3 
อย่างคือปวดศีรษะ (59%) โดยมีระยะเวลาปวดเป็นวันถึงเดือน มีอาการชัก (76%) ร่วมกับอาการผิดปกติทางระบบ
ประสาท (35%) ภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล โดยที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีสาเหตุจากการใช้
ยาเม็ดคุมกําเนิด (23.5%) ภาวะไธรอยด์เป็นพิษและมีผลเลือดบ่งช้ีภาวะเลือดข้น (11.8%) และมีภาวะหลอดเลือดดําที่
ขาอุดตัน (5.9%) นอกจากนี้อาจจะมีสาเหตุที่เกิดจากการติดเชื้อ (11.8%) มีการบาดเจ็บที่ศีรษะ (5.9%) เป็นดาวน์ซิน
โดรม (5.9%) มีผู้ป่วย 4 รายที่ไม่สามารถหาสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภาวะหลอดเลือดดําสมองอุดตัน ได้แต่ 3 ใน 4  ราย
มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกต ิ ในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนฉีดสารทึบรังส ี สามารถพบความผิดปกติได้เกือบทุก
รายโดยความผิดปกติที่พบได้คือมีการขาวขึ้นของหลอดเลือดดําในสมอง (76%) เนื้อสมองดําจากการขาดเลือดและ
บวม (76%) และมีเลือดออกในสมอง (35%) ตามลําดับ ทั้งการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พร้อมกับการฉีดสารทึบ
รังสีและการตรวจหลอดเลือดสมองสามารถตรวจพบและให้การวินิจฉัยลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําสมองได้ โดย
พบมีการอุดตันในเส้นเลือดใหญ่แนวบนกลางร่วมกับเส้นเลือดดําอื่นๆในสมอง

สรุป
มีภาพทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และอาการแสดงที่ค่อนข้างจําเพาะที่จะให้ใช้วินิจฉัยภาวะหลอดเลือดดําในสมอง   
อุดตันดังที่ได้ดังที่แสดงไว้ 

บทคัดยอ

แกนจันทน เนือยทอง พ.บ.

กลุมงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
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ภาวะอุดตันหลอดเลือดดําในสมองเป็นภาวะที่พบได้
น้อยในผู้ป่วยที่มีปัญหาหลอดเลือดสมอง1 มีรายงานว่า
ภาวะอุดตันหลอดเลือดดําในสมองพบประมาณ 0.5-1% 

ของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางหลอดสมองทั้งหมด2 และพบว่า
เป ็นหลอดเล ือดด ําต ่อหลอดเล ือดแดงอ ุดต ันใน
อัตราส่วน 1 ต่อ 62.5 แต่ก็มีความสําคัญมากในการ
วินิจฉัยผู้ป่วยเพื่อจะได้ให้การรักษาที่ถูกต้องและทัน
ท่วงทีเพราะว่าภาวะนี้อาจนําไปสู่การเป็นอัมพาตตลอด
ชีวิตหรือเสียชีวิตได ้ ซึ่งภาวะนี้มักพบในผู้ป่วยอายุน้อย
และพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยที่ Ameri and 

Bousser ศึกษาในผู้ป่วย 110 ราย พบว่าเกิดในผู้หญิง
มากกว่าผู้ชายในอัตราส่วน1.29:13 และพบว่าอายุเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 20-35 ป ี ใกล้เคียงกับในผู้ชาย 39% และผู้
หญิง 61% 1

ภาวะนี้เกิดจากหลายปัจจัย  ได้แก่โรคประจําตัวบาง
อย่างเช่น ไธรอยด์เป็นพิษ4 sarcoidosis สภาวะที่เกิด
ชั่วคราวเช่นการตั้งครรภ ์ ความดันในสมองต่ํา การขาด
น้ ําและโรคที ่ท ําให้การไหลเวียนน้ ําและเกลือแร่ใน
ร่างกายผิดปกติเช่น nephrotic syndrome cirrhosis 

ภาวะติดเช้ือ sinusitis ภาวะความผิดปกติของเลือด เช่น 
paroxysmal nocturnal hemoglobinuria thrombopenia 
purpura sickle cell disease ภาวะเลือดข้น  collagen 

vascular  disease เช่น systemic lupus erythematosus  

การใช้ยาบางตัวเช่น ยาคุมกําเนิดชนิดรับประทาน5-7 

corticosteroid heparin และสารเสพติด  อุบัติเหตุหรือ
การผ่าตัดที่ศีรษะและภาวะกระตุ้นบางอย่างเช่น  การ
เจาะหลังที่อาจทําให้การไหลของเลือดในสมองลดลง8,9 

โดยอาจพบว่าเกิดจากสาเหตุเดียวหรือหลายสาเหตุร่วม
กันหรือไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดก็ได้   

เพื ่อให้เข้าใจอาการและอาการแสดงของภาวะนี ้
ควรต้องใจเข้าใจกลไกการเกิดที่แตกต่างกันของภาวะ
หลอดเลือดในสมองอุดตันซึ่งมีหลายแบบ คือแบบที ่1 มี
การอุดตันของเส้นเลือดดําขนาดเล็กในสมอง (cerebral 

vein) ทําให้เกิดสมองขาดเลือดและบวมจากเซลล์สมอง
ขาดเลือด (cytotoxic edema) และอาจมีจุดเลือดออก
เล็กๆหรืออาจรวมกันเป็นก้อนเลือดใหญ่ได้และเกิดการ
สมองบวมจาก blood brain barrier ถูกทําลายได้ซึ่งการ
บวมแบบนี้สามารถหายได้10,11 แบบที ่ 2 คือมีการอุดตัน
ของเส้นเลือดดําใหญ่ (dural sinus) ทําให้มีความดันใน
สมองสูงขึ้นเพราะเป็นการอุดตันการไหลเวียนของน้ําใน
ช่องสมอง (cerebrospinal fluid) แต่ไม่ทําให้เกิดการ

ขยายโตขึ้นของช่องในสมอง (ventricular dilatation, 

hydrocephalus ) ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ป่วยมีเส้นเลือด
ดําใหญ่อุดตัน โดยที่ไม่มีเส้นเลือดที่ผิวสมองอุดตันร่วม
ด้วย (dural sinus thrombosis without cerebral venous 

obstruction) ซึ่งทําให้มีเฉพาะภาวะความดันในสมอง
มากขึ ้นแต่ไม่มีเนื ้อสมองขาดเลือดและเลือดออกใน
สมอง และมีการศึกษาอุบัติการณ์ของตําแหน่งที่หลอด
เลือดดําอุดตันพบใน superior sagittal sinus (62%) 

transverse sinus และ sigmoid sinus (86%) straight 

sinus (18%) cortical vein  (17%) jugular vein (12%) และ 
vein of Galen กับ internal cerebral vein (11%)12 อาการ
แสดงที่พบได้แก ่ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ชัก อาการ
ทางสมอง หมดสต ิ ซึ่งอาการแสดงมักจะสัมพันธ์กับ
บริเวณและขนาดของเนื้อสมองที่ขาดเลือดและปริมาณ
เลือดออกในสมองและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น การอ่อน
แรงครึ่งซีกอาจเกิดในรายที่มี sagittal sinus thrombosis 

โดยอาจมีการอ่อนแรงที่ขาที่อาจพบได้ทั้งสองข้าง การมี
ปัญหาการพูด เดินเซ วิงเวียน และมีปัญหาการมองเห็น 

การมีปัญหาที่เส้นประสาทในสมองก็อาจพบได้ 13

ในภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตันมีหลายวิธ ี

ได้แก่การเจาะหลัง (lumbar puncture, LP)  มีประโยชน์
ในการประเมินภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่อาจเกี่ยวข้อง
กับการติดเชื้อในผู้ป่วยหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน 

อย่างไรก็ตามมีข้อห้ามไม่ให้เจาะหลังในรายที่มีรอยโรค
ขนาดใหญ่ที่กินเนื้อที่ในสมองหรือในสมองส่วนหลัง ค่า 

D-dimer อาจมีประโยชน์ในการตรวจเบื้องต้นผู้ป่วยใน
ภาวะฉุกเฉินที่มาด้วยอาการปวดศีรษะ14 แต่ปัจจุบันไม่
ได้ใช้แล้ว เพราะเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามารถทําได้
ง่ายและสะดวกมากขึ้น  และยังสามารถใช้วินิจฉัยและ
ว ิน ิ จฉ ัยแยกโรคอ ื ่ นๆของสมองได  ้ computed 

tomography (CT) ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สําคัญลําดับ
แรกที่ใช้วินิจฉัยโดยใช้ภาพทางรังสีวิทยา โดยอาจพบ
ภาวะสมองขาดเลือดที ่ไม่เหมือนจากเส้นเลือดแดง 

อย่างไรก็ตามในรายที่มีเลือดออกในสมองจะพบว่าเนื้อ
สมองขาดเลือดช้าถึง 48-72 ชั่วโมง นอกจากนี้เอกซเรย์
คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในการแยกโรคอื่นๆในสมอง
เช่น เนื้องอกสมอง  หลอดเลือดในสมองผิดปกต ิ หรือ
อื่น  ๆ และสามารถใช้ประเมินภาวะอื่นเช่นไซนัสอักเสบ
ได ้ ในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองที่ไม่ได้ฉีดสารทึบ
รังสี อาจพบ dense triangle sign คือการเห็นก้อนเลือด
อุดตันที ่ย ังใหม่และเป็นสีขาวอยู ่ภายใน  superior 
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sagittal sinus และ cord sign คือการเห็นสีขาวของก้อน
เลือดอุดตันที่ยังใหม่ใน cortical vein พบได้ยากมาก  

หลังฉีดสารทึบรังสีก็อาจพบ empty delta sign ที่เกิดจาก
การที ่สารท ึบร ังส ีในเส ้นเล ือดเล ็กๆรอบผนังหร ือ
เส้นเลือดที่ยังไม่อุดตันล้อมรอบเส้นเลือดดําแนวกลางที่
อุดตันที่เป็นสีดําแต่ก็แทบไม่พบภาพแบบนี้ การแบ่ง
แยกของ superior sagittal sinus เร็วไปก็สามารถให้ภาพ
ที่เหมือน empty delta sign15 นอกจากนี ้ arachnoids 

granulation ก็อาจทําให้ดูเหมือนลิ่มเลือดอุดตันในสมอง
ได้แต่ก็สามารถแยกจากการที่ลักษณะกลมเล็ก อาจอยู่
เป็นกลุ่มและมักอยู่ในตําแหน่งส่วนกลางบน  superior 

sagittal sinus แต่อย่างไรก็ตามตําแหน่งหลอดเลือดดําที่
อุดตันบ่อยที่สุดคือ superior sagittal และ transverse 

sinus โดยพบได้ตําแหน่งละ 70% และพบร่วมกันได้ 
30%3 CT angiography ใช้ดูหลอดเลือดในสมองได้ด ี

Ozsvath และคณะเปรียบเทียบระหว่าง CT และ MR ใน
การประเม ินหลอดเล ือดดําในสมองและบร ิเวณที ่        
อุดตัน(16) พบว่า CT venography เหนือกว่า  MR ในการ
แสดงภาพเส้นเลือดดําในสมอง แต่ในการตรวจพบการ
อุดตันหลอดเลือดดําได้เท่า  ๆ กันดังนั้นจึงมีการใช ้ CT 

มากกว่าในการวินิจฉัยภาวะหลอดดําในสมองอุดตันโดย
ใช้การสร้างภาพโดย maximum-intensity-projection 
technique (MIP)

การที่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นน้อยแต่มีปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ 
อาการและอาการแสดงได้หลากหลายเช่นนี้ทําให้การ
วินิจฉัยและการรักษายังสามารถทําได้ยากและยังขาด
การมีเอกภาพในการรักษา จึงมีความจําเป็นที่แพทย์ผู้
ตรวจรักษาผู้ป่วยทุกคนต้องคิดถึงภาวะนี ้ เพื่อที่จะได้ส่ง
ผู้ป่วยทําเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและฉีดสารทึบรังสี
เพื ่อการการวินิจฉัยที ่ถูกต้องแม่นยําและนําไปสู่การ
รักษาที่ถูกต้องและทันท่วงท ี ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้
เพื่อที่จะนําไปสู่การทบทวนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
สมองและหาบทสรุปถึงสาเหต ุ ภาวะที่เกี่ยวข้อง การ
วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยต่อไป

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยได้รวบรวม
ข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วยที่พบว่ามีภาวะเลือดดําในสมอง
อุดตันที่มารับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองที่

แผนกรังสีวิทยาโรงพยาบาลมหาสารคามระยะเวลาใน
การศึกษาจากวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 31 

มีนาคม  2556 พบผู้ป่วยจํานวน 17 รายโดยเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับภาพทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทั้งก่อน
และหลังฉีดสารทึบรังสีด้วยวิธี contrast enhance 

computed tomography (CECT) และ computed tomo-

venography (CTV) โดยได้จากเคร ื ่องเอกซเรย ์
คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 16 สไลด์ยี่ห้อซีเมนต์รุ่นโซมา
โตมอีโมชั่น (multi-detector CT, Siemens Somatom 

Emotion 16 CT scanner) และได้เก็บข้อมูลผู้ป่วยจาก
แฟ้มประวัติการรักษาและเวชระเบียน โดยเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับอายุ เพศของผู้ป่วย อาการแสดงและระยะเวลา
ที่แสดงอาการก่อนมาโรงพยาบาล ปัจจัยเสี่ยงหรือโรค
ประจําตัวที่อาจเป็นสาเหตุของภาวะนี้ พร้อมทั้งวิธีการ
รักษาและผลการรักษา  และแสดงข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา  ค่าสูงสุด ค่าต่ําสุด ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
มัธยฐาน

ผลการศึกษา

จากการเก็บข้อมูลในผู้ป่วยที่รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ
หลอดเลือดดําในสมองอุดตัน โดยผู้ป่วยทุกรายได้รับ
การย ืนย ันการว ิน ิ จฉ ัยจากการตรวจเอกซเรย ์
คอมพิวเตอร์ระบบหลอดเลือดดําในสมอง โดยฉีดสาร
ทึบรังสีทางหลอดเลือดดํา โดยพบผู้ป่วยทั้งหมด 17 คน 

จากผู้ป่วยที่รับการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
ในภาวะที่สงสัยว่ามีภาวะฉุกเฉินทางสมองทั้งหมด 342 

ราย ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยได้รวบรวมภาพการ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั ้งก่อนและหลังฉีดสารทึบรังส ี

และได้เก็บข้อมูลของผู้ป่วยซึ่งได้แก่ เพศ อายุ โรค
ประจําตัว ประวัติการใช้ยาคุมกําเนิด อาการที่นํามา  

โรงพยาบาล ระยะเวลาที่มีอาการก่อนมาโรงพยาบาล 

ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

รวมถึงวิธีการรักษาและผลการรักษามาประมวลผล 

โดยที่รายละเอียดของภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ผู้ป่วย
และข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ป่วยดังที่กล่าวข้างต้น แสดงไว้ใน
ตาราง 1, 2, 3 และ 4

จากตาราง 1 พบว่ามีภาวะความผิดปกติในเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ก่อนการฉีดสารทึบรังสี 16 ราย  โดยพบว่า
มีการขาวขึ้นของก้อนเลือดอุดตันใหม่ภายในเส้นเลือด



ดําที่ผิวสมอง (cord sign) 12 ราย  (วัดค่าได ้ ระหว่าง 

55-84 HU, ค่าเฉลี่ย 66.6 HU) และพบการขาวขึ้น
ภายในเส้นเลือดดําใหญ่ (dense triangular sign) 12 ราย 

(วัดค่าได้ ระหว่าง 60-85 HU, ค่าเฉลี่ย 71.5 HU) และ
พบว่าเส้นเลือดดําที่ผิวสมองและในเส้นเลือดดําใหญ่ก็
ขาวขึ้น ซึ่งน่าจะเกิดจากการไหลเวียนของเลือดที่ช้าลง 
โดยส่วนมากจะพบที ่ผ ิวสมองส่วนบน (ภาพ 1,2) 

นอกจากนี้พบว่ามีภาวะสมองขาดเลือด 13 ราย โดยที ่ 8 

รายมีภาวะเลือดออกในสมองร่วมด้วย  โดยที่เหลือ 5  ใน 

13 รายมีภาวะเนื้อสมองขาดเลือดโดยไม่มีเลือดออก 

(ภาพ 3) และอีก 1 รายที่มีจุดเลือดออกในสมองอย่าง
เดียวโดยไม่มีบริเวณของเนื้อสมองขาดเลือด หลังฉีด
สารทึบรังสีแล้ว พบว่ามีการอุดตันเส้นเลือดดําใหญ่ที่

แนวกลางของสมอง (superior sagittal sinus) มากที่สุด
โดยพบในผู้ป่วย 16 ราย  โดยที่พบร่วมกับการอุดตันที่
เส้นเลือดดําอื่นๆคือพบร่วมกับการอุดตันในเส้นเลือดดํา
ที่ผิวสมอง (cortical vein)  6 ราย ทรานสเวอร์สไซนัส 

(transverse sinus) และซิกมอยด์ไซนัส (sigmoid sinus) 

อย่างละ 8 รายพบในสเตทซ์ไซนัส (straight sinus)          

3 ราย พบในหลอดเลือดดําที่คอ (jugular vein) 5 ราย 

(29%) โดยได้แสดงรายละเอียดในตาราง 1

   จากตาราง 2 พบว่าสัดส่วนผู้หญิงต่อผู้ชาย 13:4 ราย 

มีอายุระหว่าง 17-64 ป ีmedian อาย ุ46 ป ีโดยที่อาการ
แสดงที่พบมากที่สุด คือการชักพบ 13 ราย  เป็นการชัก
เฉพาะที่ 2 ราย ชักเกร็งกระตุกทั้งตัว  11 ราย  โดยที่มี
การชักก่อนมาโรงพยาบาลส่วนมากจะอยู่ในช่วง 15 

ตาราง 1. แสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและหลอดเลือดดําในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน  ตาราง 1. แสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและหลอดเลือดดําในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน  ตาราง 1. แสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและหลอดเลือดดําในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน  ตาราง 1. แสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและหลอดเลือดดําในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน  ตาราง 1. แสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและหลอดเลือดดําในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน  ตาราง 1. แสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและหลอดเลือดดําในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน  ตาราง 1. แสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและหลอดเลือดดําในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน  ตาราง 1. แสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและหลอดเลือดดําในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน  ตาราง 1. แสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและหลอดเลือดดําในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน  ตาราง 1. แสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและหลอดเลือดดําในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน  ตาราง 1. แสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและหลอดเลือดดําในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน  ตาราง 1. แสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและหลอดเลือดดําในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน  

No.

Non contrast enhanced CTNon contrast enhanced CTNon contrast enhanced CTNon contrast enhanced CT Contrast Enhanced StudyContrast Enhanced StudyContrast Enhanced StudyContrast Enhanced StudyContrast Enhanced StudyContrast Enhanced StudyContrast Enhanced Study

No.

Hyperdense 
thrombus (cord & 
dense triangular)

( HU )

Hyperdense 
thrombus (cord & 
dense triangular)

( HU ) Infarction   
Hemorrhage 

 Study

Thrombosis Thrombosis Thrombosis Thrombosis Thrombosis Thrombosis 

No.

Hyperdense 
thrombus (cord & 
dense triangular)

( HU )

Hyperdense 
thrombus (cord & 
dense triangular)

( HU ) Infarction   
Hemorrhage 

 Study Cortical 
Vein SSS

Straight 
sinus TS SS JV

No.

Cortical 
vein 

Dural
sinus

Infarction   
Hemorrhage 

 Study Cortical 
Vein SSS

Straight 
sinus TS SS JV

1 56-58   - Lt F-P  - CTV Lt. F Yes - Rt Rt Rt

2 56-73 72-83 Rt.F  - CTV - Yes - - - -

3 56-69 68-78 Rt. F  - CTV - Yes Yes Rt Rt Rt

4 60-84 60-77 Lt P SAH CTV - Yes Yes - - -

5 59-61 68-78 Both  F-P Both  F-P, SAH CTV Bilat F. Yes - - - -

6 73-80 72-82 - Rt. F CTV Rt. F Yes - - - -

7 - - Lt.TCP Lt.TCP CECT - Yes - - -

8 55-56 62-71 Lt.F - CTV Lt F Yes - - - -

9 - - - - CTV - - - Rt. - -

10 - - Rt. P Rt.P CTV - Yes - Rt. Rt -

11 - 68-70 Rt. F Rt. F CTV - Yes - - - -

12 61-63 65-75 - - CTV - Yes Yes Rt. Rt Rt.

13 71-77 61-64 Bilat.F. Bilat.F, IVH CTV Rt. F Yes - - - -

14 - - Rt. F  Rt. F CECT Rt. F Yes - - - -

15 77-79 81-85 - - CECT Bilat. F Yes - Rt Rt Rt

16 58-61 60-65 Lt FTP Lt. FTP CECT - Yes - Lt Lt Lt

17 77-79 74-78 Lt P Lt. P CECT Lt P Yes - - Lt -

Range 55-84 60-85

Mean 66.6 71.5
HU (Hounsfield unit)=quantitative measure of radio density used in evaluating CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced 
CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, 
TS=transverse sinus, SS=Sigmoid sinus, Jv=jugular vein

HU (Hounsfield unit)=quantitative measure of radio density used in evaluating CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced 
CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, 
TS=transverse sinus, SS=Sigmoid sinus, Jv=jugular vein

HU (Hounsfield unit)=quantitative measure of radio density used in evaluating CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced 
CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, 
TS=transverse sinus, SS=Sigmoid sinus, Jv=jugular vein

HU (Hounsfield unit)=quantitative measure of radio density used in evaluating CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced 
CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, 
TS=transverse sinus, SS=Sigmoid sinus, Jv=jugular vein

HU (Hounsfield unit)=quantitative measure of radio density used in evaluating CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced 
CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, 
TS=transverse sinus, SS=Sigmoid sinus, Jv=jugular vein

HU (Hounsfield unit)=quantitative measure of radio density used in evaluating CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced 
CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, 
TS=transverse sinus, SS=Sigmoid sinus, Jv=jugular vein

HU (Hounsfield unit)=quantitative measure of radio density used in evaluating CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced 
CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, 
TS=transverse sinus, SS=Sigmoid sinus, Jv=jugular vein

HU (Hounsfield unit)=quantitative measure of radio density used in evaluating CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced 
CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, 
TS=transverse sinus, SS=Sigmoid sinus, Jv=jugular vein

HU (Hounsfield unit)=quantitative measure of radio density used in evaluating CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced 
CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, 
TS=transverse sinus, SS=Sigmoid sinus, Jv=jugular vein

HU (Hounsfield unit)=quantitative measure of radio density used in evaluating CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced 
CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, 
TS=transverse sinus, SS=Sigmoid sinus, Jv=jugular vein

HU (Hounsfield unit)=quantitative measure of radio density used in evaluating CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced 
CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, 
TS=transverse sinus, SS=Sigmoid sinus, Jv=jugular vein

HU (Hounsfield unit)=quantitative measure of radio density used in evaluating CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced 
CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, 
TS=transverse sinus, SS=Sigmoid sinus, Jv=jugular vein
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Panel:  A Panel:  B

รูปภาพ 1. ผู้ป่วยหญิงอายุ 39 ปีมาด้วยอาการชัก 2  ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจร่างกายพบว่ามีแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง
เกรด 3  

Panel A: Plain CT scan แสดงความขาวของลิ่มเลือดใหม ่ (83 HU) ใน anterior superior sagittal sinus และการขาวขึ้นของเลือด 

(52 HU) ใน posterior sagittal sinus และ cortical vein และมีบริเวณดําลงของเนื้อสมองที่ขาดเลือดและบวม  มีจุดเลือดออกใน
สมอง (venous infarction and hemorrhage) และม ี subarachnoid hemorrhage  Panel B: CECT แสดงว่ามีลิ่มเลือดภายใน 

anterior superior sagittal sinus ที่ดูดําลงเมื่อเทียบกับสารทึบรังสีภายในเส้นเลือดโดยรอบที่ขาวขึ้น (empty delta sign) ส่วนใน 

posterior superior sagittal sinus และ cortical vein ไม่มีลิ่มเลือด

รูปภาพ 1. ผู้ป่วยหญิงอายุ 39 ปีมาด้วยอาการชัก 2  ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจร่างกายพบว่ามีแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง
เกรด 3  

Panel A: Plain CT scan แสดงความขาวของลิ่มเลือดใหม ่ (83 HU) ใน anterior superior sagittal sinus และการขาวขึ้นของเลือด 

(52 HU) ใน posterior sagittal sinus และ cortical vein และมีบริเวณดําลงของเนื้อสมองที่ขาดเลือดและบวม  มีจุดเลือดออกใน
สมอง (venous infarction and hemorrhage) และม ี subarachnoid hemorrhage  Panel B: CECT แสดงว่ามีลิ่มเลือดภายใน 

anterior superior sagittal sinus ที่ดูดําลงเมื่อเทียบกับสารทึบรังสีภายในเส้นเลือดโดยรอบที่ขาวขึ้น (empty delta sign) ส่วนใน 

posterior superior sagittal sinus และ cortical vein ไม่มีลิ่มเลือด

นาที ถึง 2 ชั่วโมงโดยมี 2 คนที่มีระยะเวลาก่อนมาโรง
พยาบาลนานกว่านั้นคือ 9 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมงโดย
เป็นผู้ป่วยที่มีอาการชักแล้วแต่ยังไม่มาโรงพยาบาลใน
ทันที อาการที่พบรองลงมาคือ ปวดศีรษะพบได ้ 10  ราย  

โดยที่พบได้ตั้งแต่ 2 วัน  ถึง 4 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล 

โดยที่ม ี 6 รายมีอาการชักร่วมด้วยก่อนมาโรงพยาบาล 

ส่วนอีก 3 รายเป็นการปวดศีรษะมากขึ้นเรื่อย  ๆและปวด
รุนแรงจนต้องมาโรงพยาบาล และอีก 1 รายพบร่วมกับ
อาการไข้

ส่วนการมีภาวะผิดปกติของระบบประสาทพบในผู้
ป่วย 6 ราย  โดยทั้ง 6 รายมีภาวะสมองขาดเลือดและ 
อีก 3 รายมีเลือดออกในสมองในตําแหน่งที่สัมพันธ์กับ
อาการผิดปกติทางระบบประสาทที่ตรวจพบ และผู้ป่วย
ส่วนใหญ ่ 13 ใน 17 ราย มีระดับการรู้สึกตัวปรกต ิ มี
เพียง 4  รายที่ระดับการรู้สึกตัวลดลง โดยม ี 2 รายที่มี
สมองขาดเลือดและเลือดออกในสมองและมีภาวะสมอง
เคลื่อนตัวลงและอีกหนึ่งรายมีอาการซึมร่วมกับไข้สูง
ร่วมด้วย

จากตาราง 3  ผู้ป่วยผู้หญิงทั้งหมด 13 ราย ม ี8  รายที่
พบสาเหตุการเกิดภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตันคือ
มี 4 รายมีการใช้ยากินคุมกําเนิดเป็นเวลานาน มี 2 ราย
มีภาวะ thyrotoxicosis  มีผู้หญิง 2 รายที่พบว่ามีผลเลือด

ที่มีภาวะ hyper-coagulable state และในผู้ป่วยชาย       

มี 1 รายที่มีประวัติหลอดเลือดดําอุดตันเรื้องรังและน่าจะ
เป็นสาเหตุของภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตันได ้

นอกจากนี้มีผู้ป่วยที่คาดว่าน่าจะพบสาเหตุที่ทําให้เกิด
ภาวะนี้จํานวน 4  ราย คือมีผู้ป่วยชาย 2 รายคือรายที ่15 

และ 16 ที่มีประวัติการติดเชื้อรุนแรงทั้งระบบ โดยรายที ่
15   มีประวัติติดเชื้อ leptospirosis มาก่อน และหลังจาก
นั้นก็มีอาการปวดศีรษะรุนแรงและปวดมากขึ้นเรื่อย  ๆใน 

1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาลและตรวจพบว่ามีภาวะ
หลอดเลือดดําสมองอุดตัน และ รายที่ 16 เป็นผู้ป่วย
ชายอายุน้อยที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ คือ 17 ปีมาด้วย
อาการไข้สูง ปวดศีรษะมากและซึมลง ตรวจไม่พบว่ามี
การติดเชื้ออะไรชัดเจนแต่ตรวจพบว่ามีเกร็ดเลือดดํา
ประมาณ 60,000/mm3 ให้การรักษาแบบการติดเชื้อใน
กระแสเลือดรุนแรงจนมีภาวะเกร็ดเลือดต่ําพร้อมทั้งเฝ้า
ระวังโรคไข้เลือดออกร่วมด้วย  ผู้ป่วยรายนี้ได้รับตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพร้อมฉีดสารทึบรังสีเพื่อหา
ว่ามีการติดเชื้อในสมองหรือมีความผิดปกติผิดปกติผิด
ปกติอื่นๆในสมองหรือไม่เพราะผู้ป่วยซึมมาก และก็พบ
ว่ามีภาวะหลอดเลือดดําสมองอุดตันรุนแรงทั้งสองราย
ดังแสดงในตาราง 1 และม ี1 รายเป็นผู้หญิงอายุ 66 ปีมี
ประวัติลูกมะพร้าวหล่นใส่ศีรษะมาก่อนซึ ่งก็อาจเป็น
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Panel  A Panel B

Panel C Panel D

รูปภาพ 2. ผู้ป่วยหญิงอายุ 47 ปีมาด้วยอาการอาการชัก 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจร่างกายปรกติได้รับการส่งตรวจ 

plain CT scan ในวันแรกและทํา computed tomo-venography (CTV) ในวันต่อมา
Panle A, B Plain CT scans Panel A แสดงการดําลงและบวมของเนื้อสมองส่วนหน้าซ้าย (left frontal infarction) และในภาพที่สูง
ขึ้นมา B แสดงความขาวของลิ่มเลือดใหม ่ใน anterior superior sagittal sinus รังสีแพทย์ลงความเห็นว่าน่าจะมีภาวะเส้นเลือดดํา
ในสมองอุดตันจึงแนะนําให้ส่งตรวจเส้นเลือดดําในสมอง Panel C, D Axial และ coronal CTV ที่ทําในวันต่อมาแสดงว่ามีลิ่มเลือด
ภายใน anterior superior sagittal sinus สังเกตว่ามี persist abnormal filling defect เมื่อเทียบกับสารทึบรังสีภายในเส้นเลือด 

และการบวมของบริเวณที่สมองขาดเลือดนั้นขยายมากขึ้นกว่าเดิม

รูปภาพ 2. ผู้ป่วยหญิงอายุ 47 ปีมาด้วยอาการอาการชัก 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจร่างกายปรกติได้รับการส่งตรวจ 

plain CT scan ในวันแรกและทํา computed tomo-venography (CTV) ในวันต่อมา
Panle A, B Plain CT scans Panel A แสดงการดําลงและบวมของเนื้อสมองส่วนหน้าซ้าย (left frontal infarction) และในภาพที่สูง
ขึ้นมา B แสดงความขาวของลิ่มเลือดใหม ่ใน anterior superior sagittal sinus รังสีแพทย์ลงความเห็นว่าน่าจะมีภาวะเส้นเลือดดํา
ในสมองอุดตันจึงแนะนําให้ส่งตรวจเส้นเลือดดําในสมอง Panel C, D Axial และ coronal CTV ที่ทําในวันต่อมาแสดงว่ามีลิ่มเลือด
ภายใน anterior superior sagittal sinus สังเกตว่ามี persist abnormal filling defect เมื่อเทียบกับสารทึบรังสีภายในเส้นเลือด 

และการบวมของบริเวณที่สมองขาดเลือดนั้นขยายมากขึ้นกว่าเดิม

สาเหตุของ  ภาวะนี้ี้ก็ได้เพราะผู้ป่วยไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น
เลย และรายสุดท้ายเป็นผู้หญิงอายุ 20 ปีที่เป็น Down’s 

syndrome ซึ่งมีรายงานว่าพบร่วมกับภาวะนี้แม้ว่าจะยัง
ไม่สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์19 นอกจากนี้พบว่ามี
ผู้ป่วย 5 ราย เป็นผู้หญิง 4 รายและผู้ชาย 1 ราย  (โดยที่
ผู้หญิง 1 รายมีประวัติกินยาคุมกําเนิด ส่วนผู้ชาย  1 ราย 

นั้นมีภาวะหลอดเลือดดําที่ขาอุดตันเรื้อรัง) ตรวจพบว่ามี
ภาวะไขมันและหรือ คอเรสเตอรอลในเลือดสูง และมีผู้
ป่วยชาย 1  รายไม่มีโรคประจําตัว  และไม่มีภาวะเสี่ยง 

อีกทั้งยังตรวจไม่พบความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการที่

อาจเป็นต้นเหตุของภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน
ได้เลย

วิจารณและสรุปผล

การสังเกตเห็นว่าสีขาวในบริเวณหลอดเลือดดําที่เป็น
ก้อนเลือดใหม่ที่อุดตันในหลอดเลือดดําสมอง (cord sign 

และ dense triangular sign) โดยพบได้มากกว่าจากที่เคย
มีรายงานไว้มาก15 นอกจากนี้ยังพบการที่พบภาวะเนื้อ
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ตาราง 2. แสดงการอายุ เพศ อาการ อาการแสดงและระยะเวลาที่แสดงอาการก่อนมาโรงพยาบาลตาราง 2. แสดงการอายุ เพศ อาการ อาการแสดงและระยะเวลาที่แสดงอาการก่อนมาโรงพยาบาลตาราง 2. แสดงการอายุ เพศ อาการ อาการแสดงและระยะเวลาที่แสดงอาการก่อนมาโรงพยาบาลตาราง 2. แสดงการอายุ เพศ อาการ อาการแสดงและระยะเวลาที่แสดงอาการก่อนมาโรงพยาบาลตาราง 2. แสดงการอายุ เพศ อาการ อาการแสดงและระยะเวลาที่แสดงอาการก่อนมาโรงพยาบาลตาราง 2. แสดงการอายุ เพศ อาการ อาการแสดงและระยะเวลาที่แสดงอาการก่อนมาโรงพยาบาลตาราง 2. แสดงการอายุ เพศ อาการ อาการแสดงและระยะเวลาที่แสดงอาการก่อนมาโรงพยาบาลตาราง 2. แสดงการอายุ เพศ อาการ อาการแสดงและระยะเวลาที่แสดงอาการก่อนมาโรงพยาบาลตาราง 2. แสดงการอายุ เพศ อาการ อาการแสดงและระยะเวลาที่แสดงอาการก่อนมาโรงพยาบาล

No Sex Age. PTA Headache Seizure Neurodeficit Consciousness Sign

1 F 41 1.30 hrs No Focal Rt.numbess      No Good Rt. sensation lost

2 F 33 3 d,1d Yes No Lt. hemiplegia Good Lt hemiplegia

3 F 59 1d,1d  No GTC Lt. hemiplegia Good Lt. hemiplegia

4 F 46 2 d, 1 hr Yes GTC No Good No sign

5 F 39 2 hrs No GTC Lt. hemiplegia Good Lt hemiplegia

6 F 26 1 wk,15 min  Yes GTC No Good No sign

7 F 36 1 m,1 d Yes GTC - Semi coma E3VTM3

8 F 47 2 d, 2 d Yes GTC No Good No sign

9 F 56 3-4 m Progressive No No Good No sign

10 F 57 1 d No GTC No Semi coma E3VTM3

11 F 44 2 hrs No Status epilepticus Dysarthria Semi coma Lt. hemiplegia

12 F 20 1m, 1hr Progressive GTC No Good No sign

13 F 64 9 hrs No GTC 
Lt. hemiplegia 

dysarthria Good Lt. hemiplegia

14 M 46 30 min No GTC Rt. Hemiplegia Good Rt. hemiplegia

15 M 45 1 m Progressive No No Good No sign

16 M 17 1 d Fever No No Drowsiness No sign

17 M 49 1 d No Focal seizure No Good No sign

GTC=generalized tonic-clonic seizure, EVM= eye, verbal, motor; Lt=left, Rt=rightGTC=generalized tonic-clonic seizure, EVM= eye, verbal, motor; Lt=left, Rt=rightGTC=generalized tonic-clonic seizure, EVM= eye, verbal, motor; Lt=left, Rt=rightGTC=generalized tonic-clonic seizure, EVM= eye, verbal, motor; Lt=left, Rt=rightGTC=generalized tonic-clonic seizure, EVM= eye, verbal, motor; Lt=left, Rt=rightGTC=generalized tonic-clonic seizure, EVM= eye, verbal, motor; Lt=left, Rt=rightGTC=generalized tonic-clonic seizure, EVM= eye, verbal, motor; Lt=left, Rt=rightGTC=generalized tonic-clonic seizure, EVM= eye, verbal, motor; Lt=left, Rt=rightGTC=generalized tonic-clonic seizure, EVM= eye, verbal, motor; Lt=left, Rt=right

สมองดําจากการขาดเลือดและบวมที่ไม่เป็นไปตามการ
เลี ้ยงโดยหลอดเลือดแดงและพบภาวะเลือดออกใน
สมองที่มีแตกต่างจากภาวะอื่นๆ จึงนําไปสู่การส่งตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โดยการฉีดสารทึบรังสีและตรวจ
หลอดเลือดสมองและได้ยืนยันการวินิจฉัยภาวะหลอด
เลือดดําในสมองอุดตันในที่สุด พบอัตราการเกิดใน
ผู้ชายเทียบกับผู้หญิงมากขึ้นกว่าที่เคยมีรายงานไว้ถึง
เกือบ 10 เท่าและพบในผู้ป่วยในช่วงอายุที่กว้างขึ้นโดย
พบในผู้ป่วยอายุระหว่าง 17-66 ปี และมีอายุเฉลี่ยที่มาก
ขึ้นกว่าการศึกษาที่ผ่านมาคือผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ย  42.7 ปี1 

ซึ่งอาจเนื่องจากการที่พบผู้ป่วยจากสาเหตุที่หลากหลาย 

สรุปได้ว่ามีผู้ป่วย 13 รายที่พบสาเหตุที่เกี่ยวข้องการ
เกิดภาวะหลอดเลือดดําสมองอุดตันในการศึกษาครั้งนี้
คือ ภาวะ thyrotoxicosis ภาวะ hypercoagulable state 

ซึ่งในที่นี้รวมถึงผู้ป่วยชาย 1  รายที่มีภาวะหลอดเลือดดํา
อุดตันเรื้อรัง ที่หาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นโรคทางพันธุกรรม

หรือไม่ เพราะไม่สามารถเจาะหา anti protein c, anti 

protein s and anti thrombin III ได้  มีประวัติลูกมะพร้าว
ตกใส่ศีรษะ และสาเหตุที่พบได้น้อยคือเกี่ยวข้องกับ
ภาวะติดเชื้อโดยเฉพาะเคยมีรายงานว่าพบในผู้ป่วยหลัง
จากการติดเชื้อเลปโตสไปโรสิส17 และพบในรายที่มีการ
ติดเชื้อรุนแรง1,18 ส่วนผู้ป่วยอีก 1 รายที่เป็น down’s 

syndrome แม้ไม่เคยมีการกล่าวถึงความสัมพันธ์แต่ก็
เคยมีรายงานว่าพบร่วมกับภาวะนี้เช่นกัน19 ไม่เฉพาะใน
เพศหญิงอายุน้อยที่รับประทานยาคุมกําเนิด มีภาวะการ
ตั้งครรภ์และหลังคลอดเหมือนที่เคยมีรายงาน  ส่วนการ
ตรวจพบว่ามีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยร่วม
กันโดยที่อาจไม่เกี่ยวกับภาวะหลอดเลือดดําในสมองอุด
ตันเลย แต่เป็นการตรวจพบโดยบังเอิญหรือจะต้อง
ทําการศึกษาถึงความเกี่ยวข้องที่อาจจะเป็นไปได้ต่อไป

อาการแสดงที ่พบมากที่สุดคือการชัก ส่วนใหญ่
เป็นการชักเกร็งกระตุกทั้งตัว และบางคนชักมากกว่า 1 
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No Underlying    
disease

Contraceptive 
pill

Laboratory findingsLaboratory findingsLaboratory findingsLaboratory findings

No Underlying    
disease

Contraceptive 
pill

Hyper coagulate 
state( anti 
coagulate )

TFT
Lumbar 

puncture Others

1 No + 20 years Negative - - Hypercholesterolemia

2 No Yes Negative - - -

3 Diabetes, asthma Yes - - - -

4 No + 9 years Negative Normal - -

5 Hyperthyroidism No Negative High T3,
freeT4

- -
-

6 Hyperthyroidism No Negative High T3,
freeT4

- -

7 No No
Anti-nuclear factor +ve

lupus erythematosus cell 
+ve

- - -

8 No No Anti-nuclear factor +ve,  
antinuclear antibody +ve

- - -
-

9 No No - - - Tumor marker –ve
hypercholesterolemia

10 No No Negative Normal
Tumor marker –ve,

hypercholesterolemia, 
hyper LDL

11 No No - - Hypercholesteralemia

12 Down syndrome No Negative - - -

13 Minor head injury No - Normal - -

14 Chronic deep venous 
thrombosis

- - - Hypercholesterolemia
hyper LDL

15 Post leptospirosis
1 month

- - - Normal -

16
Systemic infection 

with rule out dengue 
hemorrhagic fever

- - - - Thrombocytopenia

17
No - - - - -

+ve=positive; -ve=negative, LDL= low-density lipoprotein+ve=positive; -ve=negative, LDL= low-density lipoprotein+ve=positive; -ve=negative, LDL= low-density lipoprotein+ve=positive; -ve=negative, LDL= low-density lipoprotein+ve=positive; -ve=negative, LDL= low-density lipoprotein+ve=positive; -ve=negative, LDL= low-density lipoprotein+ve=positive; -ve=negative, LDL= low-density lipoprotein

ครั้ง ส่วนที่เป็นการชักเฉพาะที่จะสัมพันธ์กับรอยโรคใน
สมอง อาการที่พบรองลงมาคือปวดศีรษะและมาโรง
พยาบาลด้วยอาการชักและมีบางรายปวดศีรษะมากขึ้น
เรื่อยๆและปวดรุนแรง มีคลื่นไส ้ อาเจียนจนต้องมาโรง
พยาบาล และท้ายสุดคือมีอาการผิดปกติของระบบ
ประสาทเฉพาะที่จะสัมพันธ์กับรอยโรคในสมอง มีบาง
รายมีอาการผิดปกติทั้งสองข้างของร่างกายและมีสติ
การรับรู้ลดลง ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ตรวจพบมี
ภาวะผิดปกติของเนื้อสมองทั้งมีเนื้อสมองขาดเลือดและ
บวม และภาวะเลือดออกในสมองร่วมด้วย มีส่วนน้อยที่
พบเพียงภาวะเนื้อสมองขาดเลือดหรือมีจุดเลือดออกใน

สมองเล็กๆอย่างเดียว  หลังฉีดสารทึบรังสีพบว่ามีการ
อุดตันเส้นเลือดดําในสมองได้จากทั้งในภาพจาก CECT 

และ CTV เป็นการตรวจที่เฉพาะกว่าสามารถสร้างภาพ
ได้ละเอียดกว่าและสร้างได้ชัดเจนกว่าในหลายทิศทาง
โดยพบการอุดตันใน superior sagittal sinus มากที่สุด
โดยพบในผู ้ป่วยทั ้งหมดและพบร่วมกับการอุดตันที ่
เส้นเลือดดําอื่นๆได้แก ่พบร่วมกับการอุดตันใน cortical 

vein transverse sinus sigmoid sinus straight sinus และ
หลอดเลือดดําที่คอ jugular vein   

  โดยสรุปพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดสมองดํา    

อุดตันพบได้น้อยกว่าเส้นเลือดแดงอุดตันแต่สามารถ
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ตาราง 4. สรุปภาพรวมเกี่ยวกับ อายุ เพศ สาเหตุการเกิด อาการแสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการรักษาในผู้ป่วยตาราง 4. สรุปภาพรวมเกี่ยวกับ อายุ เพศ สาเหตุการเกิด อาการแสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการรักษาในผู้ป่วยตาราง 4. สรุปภาพรวมเกี่ยวกับ อายุ เพศ สาเหตุการเกิด อาการแสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการรักษาในผู้ป่วยตาราง 4. สรุปภาพรวมเกี่ยวกับ อายุ เพศ สาเหตุการเกิด อาการแสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการรักษาในผู้ป่วยตาราง 4. สรุปภาพรวมเกี่ยวกับ อายุ เพศ สาเหตุการเกิด อาการแสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการรักษาในผู้ป่วยตาราง 4. สรุปภาพรวมเกี่ยวกับ อายุ เพศ สาเหตุการเกิด อาการแสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการรักษาในผู้ป่วยตาราง 4. สรุปภาพรวมเกี่ยวกับ อายุ เพศ สาเหตุการเกิด อาการแสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการรักษาในผู้ป่วยตาราง 4. สรุปภาพรวมเกี่ยวกับ อายุ เพศ สาเหตุการเกิด อาการแสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการรักษาในผู้ป่วยตาราง 4. สรุปภาพรวมเกี่ยวกับ อายุ เพศ สาเหตุการเกิด อาการแสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการรักษาในผู้ป่วยตาราง 4. สรุปภาพรวมเกี่ยวกับ อายุ เพศ สาเหตุการเกิด อาการแสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการรักษาในผู้ป่วยตาราง 4. สรุปภาพรวมเกี่ยวกับ อายุ เพศ สาเหตุการเกิด อาการแสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการรักษาในผู้ป่วยตาราง 4. สรุปภาพรวมเกี่ยวกับ อายุ เพศ สาเหตุการเกิด อาการแสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการรักษาในผู้ป่วยตาราง 4. สรุปภาพรวมเกี่ยวกับ อายุ เพศ สาเหตุการเกิด อาการแสดงภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการรักษาในผู้ป่วย

Patient information  Patient information  Patient information  Patient information  
Clinical      

Presentation
Clinical      

Presentation
Clinical      

Presentation CT Findings       CT Findings       CT Findings       CT Findings       Treatment Treatment 

No.
S
E
X

A
G
E

Cause Head-
ache

SeizureNeuro 
deficit 

Plain CTPlain CTPlain CT CECT/CTV Anti-
coag.

Outcome

No.
S
E
X

A
G
E

Cause Head-
ache

SeizureNeuro 
deficit Infarc-

tion
Hemo-
rrhage 

Hyper
dense 
dural -
venous 
sinus 

Intraluminal
Thrombus 

Enoxa-
parine-

warfarine

1 F 41 Pill No Yes Yes Yes Yes Yes
Cortical V, 
SSS, Rt TS, 
Rt.SS,Rt.JV

Yes
Complete 
recovery 

2 F 33 Pill No Yes Yes Yes No No SSS Yes
Complete 
recovery

3 F 59 Pill No Yes Yes Yes Yes Yes
SSS, Rt TS, 
Rt.SS,Rt.JV Yes Improved 

4 F 46 Pill No Yes No Yes Yes Yes
SSS, straight 

S. Rt TS, 
Rt.SS, Rt.JV

Yes Improved 

5 F 39
Hyperthyroidis

m Yes Yes No Yes Yes No 
SSS, Bilat. F 
cortical v. Yes Improved 

6 F 26
Hyperthyroidis

m Yes No No No Yes Yes SSS Yes
Complete 
recovery

7 F 36 Anticoag. + No Yes No Yes Yes Rt.SS Yes Improved 

8 F 47 Anticoag. + Yes Yes No Yes No Yes
Lt F-cortical 

v., SSS Yes
Complete 
recovery

9 F 56 Dyslipidemia Yes No Yes No No No Rt. TS Yes Improved 

10 F 57 Dyslipidemia Yes Yes No Yes No Yes
SSS, Rt TS

Yes
Improved 

11 F 44 Dyslipidemia No Yes Yes Yes Yes Yes SSS Yes
Possible 

dead

12 F 20
Down’syndro

me Yes Yes No Yes No Yes
SSS,SS Rt. TS, 
Rt. SS, Rt. JV Yes

Complete 
recovery

13 F 66
Mild head 

injury No Yes Yes Yes Yes Yes SSS, Yes Improved 

14 M 46 Chronic DVT No Yes No Yes Yes Yes
SSS, Rt.F
cortical v. Yes

Complete 
recovery

15 M 45
Post- 

leptospirosis Yes No No No No Yes

Bilateral F 
Cortical v. 
SSS, Rt. TS,  

Rt.SS, 
Rt. JV

Yes Improved 

16 M 17

Systemic 
infection with 

rule out 
dengue 

hemorrhagic 
fever

Yes No No Yes Yes Yes
SSS, Lt TS, 
Lt.SS,Lt. JV Yes Improved 

17 M 49  - No Yes No Yes No Yes SSS, Lt.SS Yes
Complete 
recovery

F=female; M=male; CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, 
F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, TS=transverse sinus, SSS=superior sagittal sinus, Jv=jugular 
vein
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vein

F=female; M=male; CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, 
F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, TS=transverse sinus, SSS=superior sagittal sinus, Jv=jugular 
vein

F=female; M=male; CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, 
F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, TS=transverse sinus, SSS=superior sagittal sinus, Jv=jugular 
vein

F=female; M=male; CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, 
F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, TS=transverse sinus, SSS=superior sagittal sinus, Jv=jugular 
vein

F=female; M=male; CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, 
F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, TS=transverse sinus, SSS=superior sagittal sinus, Jv=jugular 
vein

F=female; M=male; CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, 
F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, TS=transverse sinus, SSS=superior sagittal sinus, Jv=jugular 
vein

F=female; M=male; CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, 
F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, TS=transverse sinus, SSS=superior sagittal sinus, Jv=jugular 
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F=female; M=male; CT scans NECT=Non contrasted CT, CECT=Contrast enhanced CT, CTV=CT venography Bilat.=bilateral, Rt=right, Lt=left, 
F=frontal lobe, T=temporal lobe, C=occipital lobe, P=parietal lobe SS=sagittal sinus, TS=transverse sinus, SSS=superior sagittal sinus, Jv=jugular 
vein

วินิจฉัยและให้การรักษาที่จําเพาะและได้ผลดีได้ โดยที่
แพทย์และเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขที่ทําหน้าดูแลรักษา
ผู้ป่วยควรคิดถึงภาวะหลอดเลือดสมองดําอุดตันในผู้
ป่วยที่มาด้วยอาการชัก ปวดศีรษะและผิดปกติทางระบบ

ประสาท โดยเฉพาะมักพบในผู้หญิงอายุน้อยถึงวัยกลาง
คนที่มีประวัติการกินยาคุมกําเนิด มีภาวะไทรอยด์เป็น
พิษ นอกจากนี้ยังพบในผู้ป่วยที่มีอายุมากขึ้นและในผู้ที่มี
ประวัติบาดเจ็บที่ศีรษะ ภาวะติดเชื้อ ภาวะหลอดเลือด
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ดําที่ขาอุดตันเรื้อรังและในผู้ป่วยดาวน์ซินโดรม แม้จะมีผู้
ป่วยบางรายที่ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนก็ตาม ขั้นตอนต่อ
ไปคือตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อหาความผิดปกติ
ทางระบบประสาทและควรต ้องส ่งตรวจเอกซเรย ์
คอมพิวเตอร์ทุกรายที่มีประวัติและอาการดังกล่าวพร้อม
ประวัติและตรวจร่างกายให้ชัดเจน ส่วนรังสีแพทย์ที่แปล
ผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เองก็ต้องคิดถึงภาวะนี้เช่น
กัน ตั้งแต่ในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนการฉีดสาร
ทึบรังส ี คือจะมีการขาวขึ้นในเส้นเลือดดําในสมองที่เกิด
ได้จากทั้งลิ่มเลือดอุดตันใหม่และเกิดจากการไหลของ
เลือดได้ช้าลง พบเนื้อสมองขาดเลือดที่ไม่เป็นไปตาม
การเลี้ยงของเส้นเลือดแดง และ/หรือการมีเลือดออกใน
สมอง การฉีดสารทึบรังสีมีความสําคัญมากที่สุดในการ
วินิจฉัยภาวะหลอดเลือดสมองดําอุดตันโดยสามารถเห็น

ลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดดําในสมอง โดยสามารถเห็น
ได้ทั้งจากการฉีดสารทึบรังสีธรรมดาหรือการตรวจพิเศษ
หลอดเลือดในสมองได้

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์แพทย์หญิงสุพิสชา ธีรศาศวัต 

อายุรแพทย์ระบบประสาทที่ช่วยเป็นที่ปรึกษา รังสีแพทย์
และเจ้าหน้าที่แผนกรังสีวิทยา เจ้าหน้าที่ประจําห้อง
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่แผนกเวชระเบียน เจ้า
หน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้ป่วยทุกท่าน
ที่เอื ้อเฟื้อข้อมูล และคณะกรรมการวิจัยโรงพยาบาล
มหาสารคามที่อนุญาตและสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้
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Treatment and Outcomes of Patients with Neck 
Injury Zone II

Sathit  Kanthong, M.D.

Department of Otolaryngology, Chaiyaphum Hospital, Chaiyaphum, Thailand

OBJECTIVE
This study aims to identify of treatment outcomes in patients with neck injuries zone II.

METHODS
The retrospective cohort study was established. Forty patients with neck injuries zone II in Chaiyaphum Hospital 
were included. Their medical records of patients from January 2007-December 2011 was reviewed with the 
follow up period of at least 12 months or hospital until discharge.

RESULTS
Over the five years period (2008 to 2011), 50 patients with neck injuries zone II received treatment with neck 
exploration. Ten case were excluded from this study and only forty patients were included for the analysis. 
Clinical findings on admission according to mechanism of injury were moderate/severe bleeding, pain on 
swallowing and shock. Site of injury involved muscle, blood vessels and aerodigestive tract. Outcomes of 
treatment on patents included both non-disability as a majority and disability (e.g., hoarseness of voice, dysphagia 
and irregular breath sound). 

CONCLUSION
Neck injury zone II were involved important blood vessels, muscles, nerves and aero-digestive tract. The optimal 
diagnostic method for the evaluation and early treatment was required.

ABSTRACT
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การรักษาและผลลัพธการรักษาผูปวยบาดเจ็บที่คอ โซน 2

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บที่คอบริเวณ โซน 2 กลุ่มงานโสต ศอ และนาสิก

วิธีการศึกษา
เป็นการวิจัยแบบย้อนหลังโดยศึกษาจากเวชระเบียนในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่คอบริเวณโชน 2 ในผู้ป่วยจํานวน 40 
ราย ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกตามเกณฑ์การศึกษาและ
ติดตามอาการผู้ป่วยไป 12 เดือน หรือจนกระทั่งจําหน่ายออกจากคลินิก 

ผลการศึกษา
ในระหว่างการศึกษา 5 ป ี มีผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่คอ จํานวน 50 ราย ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด (ป ี พ.ศ. 
2550-2554) มีผู้ป่วย  10 รายที่คัดออกจากการศึกษาเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ มีผู้ป่วยเพียง 40 รายที่
ศึกษา อาการทางคลินิกที่พบ ได้แก่มีเลือดออกปานกลางถึงมาก ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อ เส้นเลือด เส้น
ประสาท ระบบ aerodigestive ผลลัพธ์การรักษาพบว่าส่วนใหญ่ไม่เกิดความพิการ และส่วนน้อยมีความพิการเกิดขึ้น
เช่น เสียงแหบ กลืนลําบาก และหายใจมีเสียงผิดปกติ 

สรุป
การบาดเจ็บที่คอโซน 2 มีผลกระทบการบาดเจ็บต่อเส้นเลือดที่สําคัญ กล้ามเนื้อ เส้นประสาท และระบบ aero-
digestive ที่อยู่บริเวณคอ ดังนั้นการวินิจฉัยตลอดจนการได้รับการรักษาที่เหมาะสมในระยะชั่วโมงหลังการได้รับบาด
เจ็บจึงมีความสําคัญ

บทคัดยอ

สาธิต  กานทอง, พ.บ.

กลุมงานโสต ศอ นาสิก, โรงพยาบาลชัยภูมิ, จังหวัดชัยภูมิ
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Neck injuries was notoriously difficult to evaluate 
clinical and challenged the skills of the less 
experienced physician.1,2 The diagnostic was amiss and 
loosed of treatment because of the complex anatomy 
and the dense concentration of numerous vital 
structures in the small anatomical area.2-6,8 and 30% of 
the injuries involve multiple structure.3 The causes of 
the neck injury include penetrating and blunt injuries.
3-4 The symptoms were presented with  abnormal 
respiratory patterns.12 Thus, the appropriate 
investigate with noninvasive was important for 
evaluate,13-18 admitting patients in the hospital, 6-9 and 
proper management of patients with penetrating and 
blunt injuries of the neck.1,9-13 The goal standard 
recommends to treated with either mandatory 
emergency operation within 24 hours7,19-21 or delay of 
treatment for patients with complications which 
accounted for 15-25%10 or with associated injuries 
ranged from airway obstruction, breathing disability, 
permanent hoarseness of voice.22-26 Early evaluation 
and treatment are imperative and can reduce 
complication27 while close observing for post-
operative signs of mediastinitis,28 persistent airway 
leak or the missed of pharyngoesophageal injuries.27 
The study aimed to review and evaluate outcomes of 
treatment on patients with neck injuries zone II in 
Department of Otolaryngology, Chaiyaphum Hospital.

METHODS

This is a retrospective review cases of patients with 
neck injuries zone II in Chaiyaphum Hospital. The 
medical records of patients with neck injury zone II 
from Janjury 2007 to December 2011. The patients to 
be included were those with age>15 years with post 
operations for neck exploration. We excluded those 
with larynx reconstruction or had follow-up fewer 
than 2 times or referred other hospitals. Baseline 
characteristics to be collected included age, sex, 
marital status, occupation, mechanical of injury, 
method of investigate, clinical findings on admission 
and outcome of treatment. All of them underwent 
neck exploration. The outcomes including duration of 
hospital stay, disabilities such as dysphagia, hoarseness 
of voice, breathing or voice compromise. The study 
was approved by Ethic Committees of Chaiyaphum 
Hospital.

RESULTS

On the period of five years (2007 to 2011), 50 
patients with neck injuries zone II received treatment 
with neck exploration. the ten patients were excluded 
from this study because there were referral, and only 

Table 1. Baseline Characteristic of the PatientsTable 1. Baseline Characteristic of the Patients

Baseline characteristics Value

Age (years)

Mean 34.9

Range 16-76

Sex-no. (%)

Male 38 (95.0)

Female 2 (5.0)

Status-no. (%)

Single 23 (57.5)

Marries 15 (37.5)

Widow 2 (5.0)

Occupation-no. (%)

Agriculture 8 (20.0)

Worker 22 (55.0)

Business 3 (7.5)

Students 6 (15.0)

Government officer 1 (2.5)

Mechanism of Injury-no. (%)

Penetrated wounds 32 (80.0)

Gunshot wounds  3 (7.5)

Motor vehicle accident 5 (12.5)

Vital signs-no. (%)

Stable 11 (27.5)

Unstable 29 (72.5)

Investigation-no. (%)

Plain chest and neck radiography 40 (100)

Fiber optic laryngoscopy 10 (25.0)

Computed tomography scan 12 (30.0)

Direct laryngoscopy 7 (17.5)

Esophagoscopy 5 (12.5)

Bronchocopy 1 (2.5)
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Table 2. Sites of InjuryTable 2. Sites of Injury

Site of injury Number (%)

Blood vessels

Transverse cervical artery 4 (10.0)

Internal jugular vein 5 (12.5)

Vertebral artery 1 (2.5)

Nervous system

Recurrent nerve 2 (5.0)

Accessory nerve 1 (2.5)

Muscle

Trapezius muscle 4 (10.0)

Sternocleidomastoid 5 (12.5)

Scalene muscle 2 (5.0)

Aerodigestive tract

Larynx 5 (12.5)

Trachea 2 (5.0)

Esophagus 2 (5.0)

40 patients were included for analysis. Mean age was 
34.9±2.4 years, most of were male (95.0%) (Table 1) 
Majority of them were workers (55.0%). Most of them 
were admitted due to penetrated wound (80.0%).  
The methods of diagnosis included chest and neck 

radiography (100%), fiberoptic laryngoscopy (25.0%) 
and radiography computer tomography scan (30.0%). 
Clinical findings on admission included moderate/
severe bleeding (65.0%), pain on swallowing (37.5%) 
and shock (15.0%) (Table 2). The sites of injury 

Table 2. Clinical Presentation on Admission. Table 2. Clinical Presentation on Admission. Table 2. Clinical Presentation on Admission. Table 2. Clinical Presentation on Admission. Table 2. Clinical Presentation on Admission. 

Clinical Findings
Overall (%)

(n=40)
GSW (%)

(n=3)
PINW (%)

(n=32)
MVA (%)

(n=5)

Moderate/severe bleeding 26 (65.0) 3 (7.5) 21 (52.5) 2 (5.0)

Moderate /large hematoma 6 (15.0) 1 (2.5) 4 (10.0) 1 (2.5)

Shock 10 (25.0) 3 (7.5) 6 (15.0) 1 (2.5)

Pain on swallowing 15 (37.5) 3 (7.5) 11 (27.5) 1 (2.5)

Hoarseness 6 (15.0) 2 (5.0) 3 (7.5) 1 (2.5)

Subcutaneous emphysema 6 (15.0) 2 (5.0) 3 (7.5) 1 (2.5)

Nerve injury 3 (7.5) 2 (5.0) 1 (2.5) 0

Hemo-pneumothorax 2 (5.0) 1 (2.5) 1 (2.5) 0

Palpable fracture 4 (10.0) 1 (2.5) 1 (2.5) 2 (5.0)

Stridor 6 (15.0) 2 (5.0) 3 (7.5) 1 (2.5)

Breathing compromise 7 (17.5) 3 (7.5) 3 (7.5) 1 (2.5)

From Demetriades D, Theodorou D, Cornwell EE, et al. Evaluation of penetrating injuries of the neck: prospective study of 223 
patients. World J Surg 1997;21:41-8. GSW= Gunshot wounds; PINW= Penetrated wounds, MVA=Motor vehicle accident
From Demetriades D, Theodorou D, Cornwell EE, et al. Evaluation of penetrating injuries of the neck: prospective study of 223 
patients. World J Surg 1997;21:41-8. GSW= Gunshot wounds; PINW= Penetrated wounds, MVA=Motor vehicle accident
From Demetriades D, Theodorou D, Cornwell EE, et al. Evaluation of penetrating injuries of the neck: prospective study of 223 
patients. World J Surg 1997;21:41-8. GSW= Gunshot wounds; PINW= Penetrated wounds, MVA=Motor vehicle accident
From Demetriades D, Theodorou D, Cornwell EE, et al. Evaluation of penetrating injuries of the neck: prospective study of 223 
patients. World J Surg 1997;21:41-8. GSW= Gunshot wounds; PINW= Penetrated wounds, MVA=Motor vehicle accident
From Demetriades D, Theodorou D, Cornwell EE, et al. Evaluation of penetrating injuries of the neck: prospective study of 223 
patients. World J Surg 1997;21:41-8. GSW= Gunshot wounds; PINW= Penetrated wounds, MVA=Motor vehicle accident
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included muscle (27.5%), blood vessels (25.0%), 
nervous system (7.5%) and aerodigestive tract 
(22.5%).Tracheostomy was performed in 15% of cases 
(Table 3). Majority of them had non-disability after 
treatmen while disability were found in 27.5% of 
cases. Disabilities were were found in only 11 cases 
including hoarseness of voice (15.0%), dysphagia 
(7.5%) and irregular breath sound (5.0%) Table 2.

DISCUSSION

From the study, our finding support previous studies. 
Forty patients were neck exploration and repair of 
deep organ and injured structures and blood vessels.
33-34 After neck exploration and treatment, we should 
follow-up the patients and recomia, aspiration and 
monitoring for recovery of vocal cord paralysis.35-38 
The  procedures to correct vocal cord immobility can 
be done after 9-12 month of observation with the 
possibility of full recovery.37-39 From the study by de 
Mello-Filho et  al (2000), after 3-108 months of follow-
up with  20 patients, ranging from grade III-V of the 
Schafer’s classification for laryngotracheal trauma, 19 

out of 20 reported good airway and 18 out of 20 
reported fair to good voice outcome. All patients with 
tracheostomy placement were decannulated.40 Male 
predominated in this study.34,41-43 Penetrating wounds 
of the neck injury were approximately 44-47% in the 
Un i ted S ta tes44 and cou ld occur due to 
laryngotracheal injuries and delayed to managed the 
airway also have a high morbidity42 and mortality rate 
of 41%45 because the number of vital structures in a 
confined region13,34,44 and involved major arterial 
vascular  structures had 7%45 and 5% of aerodigestive 
injury.46 From many study reported about symptom 
were presented with dyspnea, hoarseness of voice and 
dysphagia45 but subcutaneous emphysema would be 
seen on plain radiographs.13 The vertebral artery 
injury  can  be  safely  managed  nonoperatively  or  
by angiographic embolization.47-48
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Table 3. Procedure and Treatment OutcomeTable 3. Procedure and Treatment Outcome

Procedure and outcome Number (%)

Tracheostomy 6 (15.0)

Non diability 29 (72.5)

Disability

Hoarseness 6 (15.0)

Irregular breath sound 2 (5.0)

Dysphagia 3 (7.5)
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Common Pitfall 
in Scientific Writing

กองบรรณาธิการขอนแกนเวชสาร

ข้อสังเกตเพื่อการพิมพ์บทความวิชาการ
✴ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้นิพนธ์ และชื่อสถานที่ทํางาน ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ ยกเว้นกรณีการส่งบทความภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
✴ ชื่อวุฒิการศึกษา ให้แสดงคําย่อของชื่อวุฒิการศึกษาในการประกอบ

วิชาชีพและวุฒิการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ เท่านั้น โดยไม่ต้องใส่วงเล็บแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาหรือสาขาของแพทย์เฉพาะทาง เช่น

	
 	
 ธรรมสรณ ์พิริยสุพงศ์ พ.บ., ปร.ด.   	
 	

	
 	
 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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