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From the Editor

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ผมใค่รขอแนะนำให้ทุกท่านได้พบกับโฉมใหม่ของ application
KKMJ บน iPad ซึ่ง KKMJ ก็ยังคงเป็นวารสารทางการแพทย์แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้
เผยแพร่ในรูปแบบนี้ การพัฒนาในครั้งนี้ก็เพื่อยืนยันถึงการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาของกอง
บรรณาธิการ เพื่อให้เทียบเคียงกับวารสารการแพทย์ระดับโลกอื่นๆ ท่านยังเข้าชม KKMJ บนฐานข้อมูล
ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ที่เชื่อมโยงโดยตรงจากหน้าแรกของ KKMJ
official website (www.kk-mj.com) ได้เช่นเดิม
คำว่า PRINTED IN THE NETHERLANDS ซึ่งปรากฎอยู่ที่หน้าปกของวารสาร เป็นการแสดงถึงแหล่ง
ที่มาของวารสารทั้งนี้เนื่องจากการตีพิมพ์ปัจจุบันทาง KKMJ ได้ส่งไปตีพิมพ์ยังประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่ง
KKMJ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะนำเสนอผลงานวิจัยของท่านไปสู่สายตาของผู้ศึกษางานวิจัยและผู้อ่านโดย
ทั่วโลกในรูปแบบที่ดีที่สุด มีความถูกต้องในระดับสากลตามข้อแนะนำของ International Committee
of Medical Journal Editors (ICMJE) และทันต่อความก้าวหน้าของงานวิจัยที่พัฒนาควบคู่ไปกับ new
media ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน
สำหรับวิธีการส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่การส่งบทความด้วยวิธี online
submission อย่างเต็มรูปแบบ โดยท่านจะได้รับการตอบรับในขั้นตอนการพิจารณาบทความวิจัยและให้
ทำการแก้ไขบทความวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในกองบรรณาธิการในรูปแบบ interactive
ระหว่างผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญในกองบรรณาธิการ ซึ่งในโอกาสนี้ KKMJ จึงได้กำหนดให้ผู้วิจัยทุกท่าน
เพิ่มเติมระบบการแก้ไขบทความวิจัยด้วยการใช้ Google Drive (สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ KKMJ official website ในหน้า submission)
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กองบรรณาธิการขอนแก่นเวชสารได้กำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาและส่งเสริมบทความวิจัยทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยมี
แนวคิดและทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 ถึง 2559) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นำ
ทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ได้เห็นพ้องร่วมกันกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.
2570 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลัก
ธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้บน
เวที โลก สามารถอยู่ ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
Y
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ขอนแก่นเวชสาร ได้เริ่มดำเนินการตามกรอบแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งได้สรุปสาระสำคัญไว้ดังนี้
“ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 จึง
จำเป็นต้องนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ ในการเตรียมความพร้อม ให้แก่คน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
Y
ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอนแก่นเวชสาร จึงได้สรุปประเด็นหัวข้อบทความวิจัยเพื่อใช้สำหรับกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาและส่ง
เสริมบทความวิจัยทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญกับบทความวิจัย ดังต่อไปนี้
1. บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโรค ในประชากรผู้ ใหญ่วัยทำงานและวัยผู้สูงอายุ
2. บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโรค ที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหายาเสพติดในเยาวชน
3. บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโรค ที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตที่ดี ในประชากรวัยทารกและวัยเด็ก
4. บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโรค ที่มาพร้อมกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ, การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (สภาพภูมิ
อากาศแปรปรวน) และการก่อการร้าย
5. บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จึงเรียนแจ้งมายังนักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน ที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิจัยทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อขอรับ
การพิจารณาและการตีพิมพ์ ใน “ขอนแก่นเวชสาร” ด้วยความยินดียิ่ง
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The Seventh International
Congress on Peer Review and
Biomedical Publication
ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์ M.D., Ph.D.
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

on Peer Review and Biomedical Publication” ซึ่งในปีนี้
ก็ได้มีการจัดเป็นครั้งที่ 7 แล้ว โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
“Improve the quality and credibility of scientific peer
review and publication and to help advance the
efficiency, effectiveness, and equitability of the
dissemination of biomedical information throughout
the world” หลายคนเปรียบเทียบการประชุมนี้ว่าเป็น
เหมือนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เนื่องจากมีการจัด 4 ปี
ครั้ง ครั้งเป็นการจัดโดย 2 วารสารชั้นนำ 1 ใน 5 ของ
โลก คือ JAMA (Journal of American Medical
Association) และ BMJ (British Medical Journal) ซึ่งมี
impact factor เป็นลำดับที่ 3 และ 4 ในปี 20131ตาม
ลำดับ การประชุมครั้งนี้จัดที่ Chicago ในปีนี้มีคนไทย
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 5 ท่านด้วยกัน โดยการประชุม
ในครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับงานวิจัยอย่างเข้ม
ข้นในหัวข้อต่างๆ ซึ่งจะได้สรุปให้ฟังเป็นลำดับดังต่อไป
นี้
ในวันแรกมีหัวข้อที่น่าสนใจตั้งแต่หัวข้อแรกที่ชื่อว่า
“Replication and Reproducible Research: Utopia or
Reality?” โดย John Ioannidis ซึ่งบุคคลท่านนี้เป็นบุคคล
ที่มีชื่อเสียงที่เราเคยกล่าวไว้ใน KKMJ เมื่อปี 2011 โดย
ในครั้งนั้นผมได้นำเสนอผลงานที่ Ioannidis เขียนไว้
อย่างท้าทายต่อวงการแพทย์ในหัวข้อเรื่อง “Why Most
Published Research Findings Are False?”2 และครั้งนี้เค้า
ก็ได้ต่อยอดจากงานในครั้งก่อนของเค้า โดยเค้าได้พูด

หากมีการพูดถึงการประชุมด้านวารสารทางการแพทย์ที่
มีผู้เข้าร่วมจากทั่วทั้งโลกและมากด้วยผู้มีประสบการณ์
จากวารสารทางการแพทย์ชั้นนำระดับนานาชาติแล้ว คง
ยากที่จะไม่เอ่ยถึงการประชุม “International Congress

8

Plenary Session Abstracts
Khon Kaen Medical Journal

KKMJ

f the research at the time the abstracts were accepted for presentation.
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No. of Publications, 2008-2012 (N, %)
Topic

1-20

21-30

Epilepsy

63,866 (99.7)

141 (0.2)

34 (0.05) 11 (0.02)

31-40

41-50

>50

Max

Rheumatoid
arthritis

33,953 (98.8)

124 (0.4)

66 (0.2)

30 (0.08)

41 (0.1)

149

Renal
transplant

38,575 (99.1)

201 (0.5)

62 (0.2)

34 (0.1)

38 (0.1)

123

Liver
transplant

26,350 (98.7)

174 (0.7)

69 (0.3)

36 (0.1)

56 (0.2)

128

118

ถึงการศึกษาที่มีการทำซ้ำๆ กัน แม้แต่งานวิจัยประเภท
systematic
review เพราะในการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน
Deciding Authorship:
Survey Findings From ClinicalBMJ
Investigators,
Journal
Editors,
Publication meta-analyses
Planners,
เมื่อกลางปี
2013
ที่ชื่อว่า
“Overlapping
and Medical Writers
3 ซึ่ง
on
same1 Darko
topic:Hren,
survey
of published
studies”
2 Ananya
3 Matthew
Anathe
Marušić,
Bhattacharya,
4 Juli Clark,5 Maureen Garrity, 6 Thomas Gesell,7 Susan
Cahill,
Ioannidis
ก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมทำการศึกษานั้น เพื่อศึกษา
Glasser,8 John Gonzalez,9 Samantha Gothelf,10 Carolyn Hustad,4
ว่ามีการทำงานวิจัยที่เป็น
review ในหัวข้อ
Lineberry,12 Bernadette
Mansi,13
Mary-Margaret Lannon,11 Neilsystematic
LaVerne Mooney,14 Teresa Pena15โดยการศึกษานี้ได้สุ่มเลือก
เดียวกันมากน้อยเพียงใด
Objective Low awareness, variable interpretation, and
systematic
review มา
5% ของ can
systematic
review
ที่มี
inconsistent application
of guidelines
lead to a lack
of transparency
when
recognizing
contributors
in
industry-sponsored
ทั้งหมดในปี 2010 และติดตามว่ามี systematic review
clinical trial publications. We sought to identify how different
ในหัวข้อเดียวกันนั้นเท่าใด
จากการศึกษาในครั้งนี้พบ
groups who participate in the publication
process determine
authorship.
ว่า
เกินกว่ากึ่งหนึ่ง (69%) ของ systematic review
Design Interviews with clinical investigators, journal editors,
จำนวน
73 planners,
เรื่องที่ได้รับการสุ่มเลือก
publication
and medical writersเป็นงาน
identified systematic
difficult-toresolve
authorship
scenarios
when
applying
ICMJE guidelines,
review ที่ทำในเรื่องที่ทับซ้อนกัน และที่น่าแปลกใจเพิ่ม
such as authorship for significant patient recruitment or medขึ้นคือ
ผู้ประพันธ์ใน
systematic
review
ที่ทับซ้อนกันนั้น
ical writing
contribution.
Seven scenarios
were
converted into
a case-based, online survey to identify how these groups
มีถึง
17
เรื่องที่มีผู้ประพันธ์ร่วมกัน
และมีบาง
systematic
determine appropriate recognition and provide rationale and
confidence
for their decision. Respondents also indicated their
review
ที่ทำซ้ำซ้อนก็ไม่ได้นำเสนอผลการศึกษาที่เพิ่ม
PLENARY
awarenessSESSION
and use ABSTRACTS
of authorship guidelines. A sample of at
ขึ้นจากการศึกษาก่อนหน้า
least 96 participants per group โดยเฉพาะในหัวข้อเรื่องยา
enabled estimates with a 10%

กลุ่ม statin ในการป้องกันการเกิด atrial fibrillation หลัง
cardiac surgery พบว่ามี systematic review มากถึง 11
เรื่องที่ทำในหัวข้อนี้ โดยได้ผลที่คล้ายกันหรือแทบจะ
เหมือนกัน และนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นการสิ้นเปลื่อง
ทรัพยากรในการทำการศึกษาโดยไม่จำเป็น
จากตัวอย่างข้างต้น Ioannidis จึงได้สรุป ว่าเป็นไปได้
ยากที่ผู้ประพันธ์จะไม่รู้ว่ามีการทำซ้ำกัน แต่ที่ได้ทำไป
นั้น น่าจะเป็นจากการต้องการโปรโมทงานของตนเองซึ่ง
ถือว่าเป็น 1 ใน 235 bias ที่สามารถพบได้ ฉะนั้นการเชื่อ
เพียงแค่จำนวน citation ว่ามีมากหรือน้อยอาจเป็นกล
ลวงอย่างหนึ่งที่ต้องพึงระวังไว้ Ioannidis ยังได้บอกต่อ
อีกว่าเราควรที่จะเชื่อผลการศึกษาที่แสดงผล efficacy
น้อยๆ แต่จริงมากกว่าการเชื่องานผลการศึกษาที่ให้ผล
แสดง efficacy ของยาที่มากแต่เชื่อถือไม่ได้
ในช่วงถัดมาเป็นการนำเสนอโดย Elizabeth Wager
จากสหราชอาณาจักรในหัวข้อเรื่อง “Too Much of a
Good Thing? A Study of Prolific Authors”4 ซึ่ง
สอดคล้องกับการนำเสนอของ Ioannidis เพราะว่าในการ
ศึกษานี้ Elizabeth Wager และคณะได้ทำการศึกษาโดย
ใช้ software เพื่อวิเคราะห์ว่านักวิจัยท่านใดมีการตีพิมพ์
ผลงานที่มาก (prolific author) ในช่วงเวลาที่จำกัดจนน่า
สงสัย (Table 1) ด้วยเหตุที่ทางผู้ทำการวิจัย ได้ตั้ง
สมมติฐานไว้ว่าการผู้ประพันธ์เหล่านั้นมีชื่อระบุในงาน
วิจัยว่าเป็นผู้ร่วมทำการศึกษาได้อย่างมากมากหลาย

margin of error for a 100,000 population. The online survey
remained open until all groups surpassed this sample size by at
least 10%.

Table 2. Opinions of Respondents About an Example Authorship Scenario
Authorship Scenario

Results
We substantially
analyzed 498
responses
a data
global
audience
A clinician, who
contributed
to trialfrom
design,
analysis,
and data interpretation, leaves the company sponsoring the trial for a new position with a
competitor
company
before the manuscript
is drafted. The company
sponsoring
of
145 clinical
investigators,
132 publication
planners,
113 the trial does not allow the clinician to take part in drafting the manuscript, to
prevent access
to what
as “proprietary
information.”
clinician argues to be invited to serve as an author based on past contributions and the
medical
writers,
andis now
108 perceived
journal editors.
Overall,
types ofThe
reccentral role played in the trial.
ognition
chosen for
varied
both within
across
In your experience,
whateach
wouldscenario
be the most
appropriate
way to and
recognize
the contribution of the clinician?
respondent groups (see Table 2 for example case results).
Response, % ( 95% CI)
Despite acknowledged awareness and use of authorship criClinical
teria, respondents often adjudicated cases inconsistently
with
investigators
Journal editors
Publication planners
Medical writers
ICMJE guidelines.Answers
Clinical
investigators provided(n=145)
the most vari- (n=108)
a
(n=132)
(n=113)
Total (N=498)
able responses and had the lowest level of ICMJE awareness
I would include the clinician as an author in the
60.7
54.6
26.5
36.3
44.8
(49%
[95%
CI=42.9-59.4]
vs
92%
[95%
CI=88.5-94.2]
for
other
byline.
(52.9-68.1)
(45.0-63.8)
(19.1-34.2)
(27.4-45.1)
(40.4-49.2)
groups) and use (28% [95% CI=20.5-34.6] vs 61% [95% CI=55.7I would recognize the clinician’s contribution in
24.8
35.2
63.6
53.1
43.8
65.5]
for other groups).
the acknowledgment
section. Respondents were confident
(18.2-31.5) in their (26.4-43.9)
(55.6-72.1)
(44.2-62.6)
(39.4-48.2)
answers (mean score, 2.0 [95% CI=1.5-2.5] on a relative scale
I would not recognize this clinician in the
11.7
4.6
3.0
3.5
6.0
from
1: extremely confident to 6: not at all confident),
regardless (0.9-9.2)
publication.
(6.7-17.1)
(0.7-6.6)
(0.8-7.2)
(4.2-8.4)
of their adjudication. Based on roundtable discussions with 15
Other
2.8
5.6
6.8
7.1
5.4
editors and qualitative analysis of respondents’ answers,
(0.6-6.1) Medical (1.8-10.4)
(2.9-11.6)
(2.5-12.2)
(3.6-7.6)
Publications Insights and Practices Initiative (MPIP) developed
2.0
2.0
1.9
2.0
2.0
Level of confidence in decision regarding how to
supplemental
guidanceb aimed
at helping
authors
to set common (1.80-2.23)
mean (95%
CI)c
(1.84-2.17)
(1.75-2.05)
(1.83-2.19)
(1.89-2.07)
recognize the contribution,
4.5
Estimated frequency this scenario occurs in
(95% CI)d
(4.15-4.76)
clinical trial reporting,b mean
www.peerreviewcongress.org
Based on the specified contribution listed above,
how important is drafting of the manuscript to
receiving authorship?b mean (95% CI)e
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2.4
(2.25-2.64)

4.6
(4.23-4.89)

3.3
(3.04-3.57)

3.9
(3.61-4.20)

4.0
(3.89-4.20)

2.4
(2.17-2.64)

2.0
(1.74-2.18)

2.5
(2.18-2.74)

2.3
(2.20-2.43)

aStatistically

significant difference among 4 groups in frequencies of answers (χ29=64.28, P<.001).
= extremely confident/frequent/important, 6 = not at all confident/frequent/important, respectively.
statistically significant difference among the groups (one-way ANOVA, F3494=0.39, P=.760).
dStatistically significant difference among the groups (one-way ANOVA, F
3494=15.05, P<.001); Tukey post hoc test: all pair-wise comparisons are statistically significant (P≤.046) except for clinical
investigators vs journal editors (P=.956).
eStatistically significant difference among the groups (1-way ANOVA, F
3494=4.54, P=.004). Tukey post hoc test: publication planners vs other 3 groups (P≤.038).
b1

cNo

rules for authorship early in a trial and document all trial contributions to increase transparency.
Conclusions Groups that participate in the publishing process
had differing opinions on adjudication of challenging real-world
authorship scenarios. Our proposed supplemental guidance is
designed to provide a framework to improve transparency when
recognizing contributors to all clinical trial publications.

Multiauthorship Articles and Subsequent Citations:
Does More Yield More?
Joseph Wislar,1 Marie McVeigh,2 Annette Flanagin,1 Mary Lange,2
Howard Bauchner1

Objective To assess if articles published with large numbers
of authors are more likely to be cited in subsequent works than
9 articles with fewer authors.
1Department of Research in Biomedicine and Health, University of Split
Design Research and review articles published in 2010 in the
School of Medicine, Split, Croatia, ana.marusic@mefst.hr; 2University
top 3 general medical journals (JAMA, Lancet, New England
of Split Faculty of Philosophy, Split, Croatia; 3Bristol-Myers Squibb,
4
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PLENARY SESSION ABSTRACTS

4 เพราะเรื่อง
Publication
Planners,
andbibliographic
Medical Writers”
Design
We have
quantified
parameters
of the top
50 journals in the category Business of the Web of Science. Of
ดังกล่าวในปัจจุบัน
ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่มีข้อสรุป
these, 26 had previously been shown to exert citation coercion
by
Wilhite and Fong.
We have compared these 26 journals with
อย่างแน่ชัด
และเป็นการตรวจสอบได้ยากในความเป็น
the other 24 journals.

Table 3. Number of Author by Quartile and Median Number of
Citations, by Journal
No. of
Articles

1-3
Authors

4-6
Authors

7-10
Authors

11+
Authors

จริงว่าแต่ละบุคคลได้ contribute สู่งานวิจัยนั้นๆ มาก

No. of articles
Medical journal,
No. (%)

848

181 (21)

181 (21)

158 (19)

328 (39)

Science journal,
No. (%)

5,489

1,186 (22)

1,859 (34)

1,426 (26)

1,018 (18)

Total, No.

6,637

1,137

2,040

1,584

1,346

Results The averaged Impact Factors in 2010 of coercive jourน้อยเพียงใด
และ journals
contribution
แบบใดบ้างที่ควรจะนับ
nals
and noncoercive
were 2.665
± 0.265 (mean ± SEM)
vs
2.227
±
0.134
(P=.141)
including
journal self-citations
and
ดังจะเห็นได้จาก Table 2 ที่แสดงให้เห็นกลุ่มคน
4 กลุ่ม
2.110 ± 0.279 vs 1.635 ± 0.131 (P=.123) without journal self-citations.
Compared
to noncoercive
journals, coercive journals had
(นักวิจัย
บรรณาธิการ
ผู้เตรียมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
a higher percentage of journal self-citations to all years (9.5% vs
นักเขียนทางการแพทย์)
ที่เป็นผู้ให้คำตอบนั้นมีความ
6.7%, P<.25), a higher percentage of journal self-citations to the
years
relevant for the Impactในการนับว่าผู้ใดเป็นผู้ประพันธ์
Factor (based on the 2 preceding
หลากหลายอย่างมาก
years; 19.5% vs 13.5%, P<.05), and a higher percentage of
อีกเช่นกันสำหรับผลงานนี้คือยังคงไม่มีข้อสรุปที่เป็นรูป
journal
self-citations to the earlier years (8.0% vs 5.2%, P<.01).
Within
group of coercive journals, the degree of
coerciveที่
ธรรม the
เพียงแต่ทำให้เราได้ตระหนักและเห็น
variety
citation was positively and significantly correlated with the perสามารถเกิดขึ้นได้สำหรับการนับว่าใครคือผู้ประพันธ์ตัว
centage
of journal self-citations to the preceding 2 years relevant
for the Impact Factor (r=.513, n=26, P<.005), but not to other
จริง
years.

Median citations, No.
JAMA

232

19

31

42

54

Lancet

271

50

38

77

75

New England
Journal of Medicine

345

26

5

64

107

Total Medical
Journals

848

29

30

54

80

Nature
PNAS
Science

862

40

46

51

87

3,763

14

15

18

21

862

38

38

51

65

Total Science
Journals

5,489

18

19

54

35

Total All Journals

6,337

19

20

26

43

สำหรับผู้นำเสนอท่านถัดไปที่ผมจะขอสรุปเล่าให้ทุก
Conclusion
In business journals, coercive citation is effective
for coercing editors in the sense that their journals
show a
ท่านฟังเป็นท่านสุดท้ายสำหรับฉบับนี้
คือ Joseph
higher percentage of journal self-citations to years relevant for
4 ที่พูดถึงการที่มีจำนวนผู้ประพันธ์มากจะสัมพันธ์
Wislar
the
conventional
Impact Factor.

งานวิจัยในช่วงเวลาไม่นานนัก
Article types among medical journals บุคคลเหล่านี้น่าจะเรียก
included 290 observational
studies, 259
randomized
176 reviews, 89 case reports, and
ว่าเป็น
guest
author trials,
มากกว่าที่จะเป็นผู้มีส่วนรวมจริงๆ
34 meta-analyses. Top topics represented among the medical
แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ก็ไม่สามารถสรุปได้
journals articles were infectious disease (14.7%), cardiovascular
disease (12.5%), and oncology (11.3%). Preliminary analyses
ชัดเจนนักว่า
prolific author เหล่านั้นเป็น guest author
assessing article type and topic in medical journals articles did
not reveal acontribution
consistent pattern
for article
type but didเพียงแต่
show a
โดยไม่มี
ใดๆ
ต่องานวิจัยนั้น
linear increase in numbers of authors for articles in cardiovasเป็นการตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
cular disease, critical care medicine, obstetrics/gynecology, and
oncology and inconsistent patterns for other topics.
เท่านั้น

กับการมีถูก
citation and
หรือไม่
โดยผู้ทำการศึกษาได้
of Experimental
Clinical Cardiology,
Academic
Medical Center, Amsterdam, the Netherlands, t.opthof@inter.nl.net;
article
ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์
3
2review
Department of Medical Physiology, University Medical Center Utrecht,
the
Netherlands; 3Amsterdam(JAMA,
School ofLancet
Communication
Research
อันดับแรกของโลก
และ
New
England
(ASCoR), University of Amsterdam, the Netherlands
1Department

Journal of Medicine) และวารสารทางวิทยาศาสตร์ 3
อันดับแรกของโลก (Nature, Proceedings of the National
Academy
of Sciences
และ Science) ในปี 2010 เพื่อ
Do
Views Online
Drive Citations?
Sushrut
Jangi,1,2 Jeffrey A. Eddowes,1 Jennifer
M. Zeis,1 Jessica
ทดสอบความสัมพันธ์ดังกล่าว
และพบว่าหากมีผุ้
R. Ippolito,1 Edward W. Campion1
ประพันธ์มากกว่า 11 ท่านจะสัมพันธ์กับถูก citation ที่
Objective Biomedical journals have a 2-fold aim—to conเพิ่มขึ้นจริง
3) สำหรับฉบับหน้าผมจะขอเล่าต่อ
tribute
literature(Table
that is highly
cited and to present articles that
are read widely. The first aim is measured by Impact Factor.
เกี่ยวกับการประชุม
“International
Congress on Peer
The second aim is measurable using parameters such as Most
Viewed
We examined
whether these
publication
aims
Reviewonline.
and Biomedical
Publication”
ครั้งที่
7 นี้ในหัวข้อ

Conflict of Interest Disclosures None reported.

Conclusion Articles with 11 or more authors have higher citaผู้นำเสนอถัดมาก็คือ Ana Maruši´c จากโครเอเชียที่ได้
tions than articles with fewer authors; this does not appear to
be
affected by article type, but there may be an association with
นำเสนอผลงานในเรื่องเกี่ยวกันการให้เครดิตว่าใครบ้าง
article topic.

ควรที่จะเรียกว่าเป็นผู้ประพันธ์งานวิจัยจริงๆ ในมุมมอง
1JAMA, joseph.wislar@jamanetwork.org, Chicago, IL, USA; 2 Thomson
ของผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหลากหลายสาขา
ผู้นำเสนอ
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Survey
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and HowardFrom
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Findings
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are related: are the most-viewed articles subsequently the most
อื่นที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากหัวข้อเรื่อง authorship ใน
cited?

ฉบับนี้ Citations for all 226 original research articles published
Design
in 2010 in the New England Journal of Medicine were analyzed
through the end of 2012. Online usage data were analyzed for
the first year
after publication
andhttp://
(2)
1. Journal Citation Report 2013. [Accessed
3 . S i o n t i s K C , H e r n2a time
n d e zperiods:
- B o u s s a (1)
r d duringSeptember
22, 2013].
Available from:
Funding/Support
There
was nofrom:
external
this study.JPA. Overlapping
data
January 31 2013].
Available
http://funding for
T ,Ioannidis
from meta-analyses
publication to the www.peerreviewcongress.org/2013/Plenaryend of 2012. A linear regression was
thomsonreuter s.com/jour nal-citationon the same topic: survey
of published
Session-Abstracts-9-8.pdf
generated
between number
of views and citations during these
reports/
studies. BMJ 2013;347:f4501
2 periods.
CITATIONS
2. Ioannidis JP (2005) Why most published
4. The Seventh International Congress on
Results When number of online views at the end of 2010 was
research findings are false PLOS Medicine
Peer Review and Biomedical Publication,
compared with citations between 2010-2012, the correlation
Coercive
Citation and the Impact Factor in
the Business
322:
879–880.
Plenary
Session Abstract, [Accessed data
between online views and citations was near 0 (linear regresCategory of the Web of Science
sion slope near 0 with an R2 of .0015). The inability to create a
1,2
3
1
Tobias Opthof, Loet Leydesdorff, Ruben Coronel
robust linear regression occurred because these research articles
segregated into 4 unique clusters with distinct characteristics
Objective Coercive citation is not unusual in journals within
(Figure 1). When the number of online views over the first
the business category of the Web of Science. Coercive citation
2 years of publication were compared with citations over the
is defined as pressure by the editor of a journal on an author to
same time period, the association between views and citations
include references to the editor’s journal either before the start
was stronger (linear regression slope of 3 with an R2 of .3).
of the review process or after acceptance of the manuscript. The
quantitative effects of this practice on Impact Factors and on the
Clusters were determined as follows: articles that fell into cluster
degree of journal self-citation have thus far not been assessed.
1 all were within the first standard deviation of citations and

the journals included in this study. Annette Flanagin, coordinator of
the Peer Review Congress, had no role in the review of or decision to
accept this abstract for presentation.
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The Factors Affecting Good Self-Health Care
Behaviors of HIV/AIDs Patients

Pornpol Laowittawas, M.D.

ORIGINAL ARTICLE

Waeng Yai Hospital, Khon Kaen, Thailand

ABSTRACT
OBJECTIVE
This study aimed to investigate the factors affected good self-health care behaviors of HIV/AIDs patients in
Waeng Yai Hospital, Khon Kaen Province.
METHODS
This was a cross-sectional analytical study. All patients with HIV/AIDS aged 18 or older were recruited between
1 and 25 February 2013 at Waeng Yai Hospital, Khon Kaen, Thailand. Data were collected using questionnaires,
with reliability of 0.97. Statistical analyses included uni-variable analysis and multi-variaable stepwise logistic
regression to identify factors affected good self-health care behaviors.
RESULTS
Eighty patients with HIV/ AIDS were included. Five independent factors affected good self-health care behaviors
were income 5,000 bath/month or more (OR 11.21, 95% confidence interval (CI); 2.60–48.21, P=0.001),
acceptance of the communities (OR 8.64, 95% CI; 1.91–38.94, P=0.005), family members assisting for
antiretroviral drug use (OR 5.59, 95% CI; 1.31–23.64, P=0.019), convenience to go to hospitals (OR 12.07, 95%
CI; 2.11–68.93, P=0.005) and education of high school or higher (OR 0.22, 95% CI; 0.06–0.89, P=0.034).
CONCLUSION
Independent factors affected good self-health care behavior of HIV/AIDs patients included income 5,000 baht or
more, acceptance by communities, family members assisted for antiretroviral drug use, convenience to go to
hospital and education level.
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่ดีของผู้
ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
พรพล เหล่าวิทวัส พ.บ.
โรงพยาบาลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่ดีของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
วิธีการศึกษา
เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางในผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์อายุมากกว่า 18 ปีทั้งหมดตั้งแต่
วันที่ 1 ถึง25 กุมภาพันธ์ 2556 ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแวงใหญ่ โดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อถือได้
เท่ากับ 0.97 วิเคราะห์หาปัจจัยอิสระที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์โดยสถิติ
ถดถอยโลจิสติกทีละปัจจัยและพหุปัจจัย
ผลการศึกษา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมด 80 คน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์ ได้แก่ รายได้ 5,000 บาทขึ้นไป (OR 11.21, 95% confidence interval (CI); 2.60–48.21, P=0.001) การได้
รับการยอมรับจากสังคม (OR 8.64, 95% CI; 1.91–38.94, P=0.005) การมีสมาชิกครอบครัวช่วยเหลือในการรับ
ประทานยาต้านไวรัส (OR 5.58, 95%CI; 1.31–23.64, P=0.019) ความสะดวกในการเดินทางมาพบแพทย์ (OR 12.07,
95% CI; 2.11–68.93, P=0.005) และระดับการศึกษามัธยมศึกษาขึ้นไป (OR 0.22, 95%CI; 0.06 – 0.89, p = 0.034)
สรุป
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์คือ รายได้ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
การได้รับการยอมรับจากสังคม การมีสมาชิกครอบครัวช่วยเหลือในการรับประทานยาต้านไวรัส ความสะดวกในการ
เดินทางมาพบแพทย์ ส่วนระดับการศึกษามัธยมศึกษาขึ้นไปมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่ดี
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โรคเอดส์ (Acquired Immune Deficiency Syndrome,

(2552) พบว่า รายได้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง

AIDS) นับว่าเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขทั้งใน

แ ล ะ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก สั ง ค ม มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ

ระดับโลกและในประเทศไทยโดยในปี2553ผู้ที่ติดเชื้อ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์7 และจากการ

เอชไอวีทั่วโลกรวมกันกว่า 34 ล้านราย 1 โดยใน

ประชุมสรุปบทเรียนของการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ประเทศไทยนั้นมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สะสม

และผู้ป่วยเอดส์ของคลินิกพักใจโรงพยาบาลแวงใหญ่7

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2554 กว่า 376,690 ราย เสีย

พบว่าปัญหาในการดูแลผู้ป่วยสามารถสรุปได้ดังนี้ (i)

ราย2และพบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้

ด้านระบบบริการ พบว่า การให้บริการแบบ one stop

ป่วยเอดส์ในจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 6,000 ราย โดย

service ไม่ครอบคลุมทุกขั้นตอน เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ

ต่อการให้บริการ และมีปัญหาในการส่งต่อผู้ป่วยใน

ชีวิตแล้ว 98,721

ผู้ป่วยเอดส์สะสมถึงสื้นปี พ.ศ. 2555 จำนวน 87

ราย3

แต่ละขั้นตอน เช่น การรับยาต้านไวรัส การส่งตรวจทาง

การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์นั้นมี

ห้องปฏิบัติการส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับความสะดวกใน

ปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อผลการรักษาโดยเฉพาะ

การรับบริการ (ii) ด้านผู้ป่วย/ผู้รับบริการ พบว่าผู้ป่วย

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย เพนเดอร์

ส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานต้องไปทำงานต่างจังหวัดแต่ยัง

และคณะ 5

ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการดูแล

ใช้สิทธิประกันสุขภาพในพื้นที่จึงมีปัญหาการมารับ

สุขภาพไว้ว่า พฤติกรรมสุขภาพหมายถึงการกระทำที่

บริการตามนัดไม่ได้ ทำให้ขาดการประเมินการรับ

เกิดจากความต้องการของบุคคลในการที่จะป้องกันโรค

ประทานยาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ขาดการตรวจ

หรือส่งเสริมสุขภาพตนเองโดยการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้

ติดตามทางห้องปฏิบัติการทำให้ประเมินการรักษาไม่ได้

เกิดการเจ็บป่วยหรือการเพิ่มระดับภาวะสุขภาพของ

และการขาดศักยภาพในการดูแลตนเองเช่น มีความรู้

ตนเองทั้งขณะเจ็บป่วยและเมื่อหายจากอาการเจ็บป่วย

น้อย ขาดความตระหนักในการป้องกันการแพร่เชื้อ

แล้วก็ตาม ซึ่งพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองนั้น

เปลี่ยนคู่บ่อย ขาดวินัยในการกินยาต้านไวรัส อีกทั้งยัง

ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ (i) ด้านความรับผิดชอบต่อ

มีปัญหาในเรื่องระยะทางจากบ้านห่างจากโรงพยาบาล

สุขภาพ (ii) ด้านการออกกำลังกาย (iii) ด้านโภชนาการ

ไม่มีพาหนะ ทำให้เกิดการรักษาที่ล้มเหลว ผู้ป่วยไม่

(iv) ด้านการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (v) ด้านการ

สามารถที่จะกลับมามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่

พั ฒ น า จิ ต วิ ญ ญ า ณ แ ล ะ ( v i ) ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร

สามารถใช้ชีวิตตามปกติ และส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุ

ความเครียด

เป้าหมายการตายจากโรคเอดส์ให้เป็นศูนย์ได้ จาก

กรีนและครูเตอร์ 6

ได้นำเสนอแนวคิด Preceed

ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

Proceed Model ไว้ว่าการระบุบ่งชี้สาเหตุของพฤติกรรม

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้

ได้อย่างถูกต้องจะเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลง

ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

พฤติกรรม สาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพประกอบด้วย 3
กลุ่มปัจจัยหลักๆคือ (i) ปัจจัยนำ (pre-disposingfactors)

วิธีการศึกษา

หมายถึงคุณลักษณะของบุคคลหรือประชากรที่ติดตัวกับ
บุคคลเหล่านั้นมาก่อนแล้ว (ii) ปัจจัยเอื้อให้เกิด
พฤติกรรม (enabling factors) หมายถึง คุณลักษณะของ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัด

สิ่งแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพ และสังคมวัฒนธรรม

ขวาง (cross-sectional analytical study) ประชากรที่ใช้

ทักษะส่วนบุคคล และหรือทรัพยากรที่จะช่วยเกื้อกูลให้

ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ (iii) ปัจจัยเสริมแรงให้

ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาลแวงใหญ่

เกิดพฤติกรรมต่อเนื่อง (reinforcing factors) หมายถึง

จังหวัดขอนแก่น จำนวน 80 คน8

รางวัลหรือผลตอบแทนหรือการได้รับการลงโทษ ภาย

ศึกษาจากประชากรทั้งหมด เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

หลังที่ได้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา ซึ่งจะช่วยให้

แบบสอบถามที่พัฒนาจากแนวคิด Preceed Proceed

เกิดความมั่นคงของการเกิดพฤติกรรม พัชรา ตันธีร

Model ของกรีนและครูเตอร์6

พัฒน์, อำภาพร นามวงศ์พรหม และ วารินทร์ บินโฮเซ็น

ดูแลสุขภาพตนเองของเพนเดอร์และคณะ5 โดยให้กลุ่ม
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ตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง แบบสอบถาม

การแปลผลระดับคะแนนความรู้และการรับรู้สิทธิ

ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 คือ ปัจจัยนำ ประกอบด้วย ได้แก่

ประโยชน์แบบอิงเกณฑ์ โดยแบ่งเป็นความรู้ระดับสูง

เพศ

(คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ความรู้ระดับปานกลาง

อายุ

อาชีพ สถานภาพสมรส

ระดับการศึกษา

รายได้ ระยะเวลาที่รับการรักษาในคลินิกเอดส์

การได้

(คะแนนร้อยละ 60-79) ความรู้ระดับต่ำ (คะแนนน้อย

รับยาต้านไวรัส สถานที่รับยาต้านไวรัส การเป็นสมาชิก

กว่า ร้อยละ 60)

กลุ่มผู้ติดเชื้อ รวมจำนวน 10 ข้อ และความรู้เรื่องโรค

ส่วนการแปลผลระดับความพึงพอใจต่อสถาน

เอดส์ จำนวน 20 ข้อ ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ความพึงพอใจใน

บริการความเชื่อมั่นในผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

สถานบริการจำนวน 10 ข้อ การรับรู้สิทธิประโยชน์ด้าน

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

สุขภาพจำนวน 10 ข้อ ความเชื่อมั่นในผลการรักษาด้วย

และผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้ มากที่สุด	

 ( ค่ า ค ะ แ น น ร ะ ห ว่ า ง

ยาต้านไวรัส จำนวน 10 ข้อ ปัจจัยเสริม ได้แก่ การ

4.50-5.00) มาก (ค่าคะแนนระหว่าง 3.50-4.49) ปาน

ยอมรับทางสังคม การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ติดเชื้อ การ

กลาง (ค่าคะแนนระหว่าง 2.50-3.49) น้อย (ค่าคะแนน

มีสมาชิกครอบครัวช่วยในการรับประทานยาต้านไวรัส
สะดวกในการเดินทางมาพบแพทย์และรับยา รวม

ระหว่าง 1.50-2.49) น้อยที่สุด	

 ( ค่ า ค ะ แ น น ร ะ ห ว่ า ง
1.00-1.49)
การแปลผลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้

จำนวน 10 ข้อ ส่วนที่ 2 คือ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (ตัวแปรตาม) เพื่อให้ง่าย

ตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ประกอบ

ต่อการแปลผลและการนำไปใช้ในทางคลินิก จะแบ่ง

ด้วย 6 ด้าน คือ (i) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (ii)

เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพดี (คะแนน

ด้านการออกกำลังกาย (iii) ด้านโภชนาการ (iv) ด้าน

ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) และ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

การมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (v) ด้านการพัฒนาจิต

ไม่ดี (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80)

การเยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกกลุ่ม ความ

วิญญาณ และ (vi) ด้านการจัดการความเครียด จำนวน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณา นำ

35 ข้อ และ ส่วนที่ 3 คือ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอ

เสนอข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

แนะ เป็นคำถามปลายเปิด จำนวน 7 ข้อ ใช้เวลาในการ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด

ตอบแบบถาม ประมาณ 1 ชั่วโมง ตรวจสอบคุณภาพ

ทดสอบความแตกต่างของลักษณะพื้นฐานของสองกลุ่ม

เครื่องมือโดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้

โดยใช้ independent student t-test สำหรับตัวแปรต่อ

เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และตรวจสอบความเที่ยง โดยนำ

เนื่อง ส่วนตัวแปรแจงนับจะใช้ Chi-square หรือ Fisher’s

แบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้

Exact test ทดสอบความแตกต่างของสองกลุ่มตาม

ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ความเหมาะสม สถิติอนุมานในการวิเคราะห์เพื่อหา

จำนวน 30 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอน-

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดี แบ่ง

บาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยง

เป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกการวิเคราะห์ทีละปัจจัย

แบบสอบถามเท่ากับ 0.97 ระยะเวลาที่ทำการเก็บข้อมูล

(univariable analysis) ได้แบ่งกลุ่มตัวแปรต้นที่มีลักษณะ

คือระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 25

ต่อเนื่องหรือแจงนับหลายกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กุมภาพันธ์ 2556

อายุตั้งแต่ 39 ปีขึ้นไปกับน้อยกว่า 39 ปี (ใช้ค่าเฉลี่ย)

คะแนนความรู้และการรับรู้สิทธิประโยชน์ เป็นข้อ

สถานภาพสมรสเทียบกับโสดหรือหย่าหรือม่าย รายได้

คำถามแบบถูกผิด ความพึงพอใจต่อสถานบริการความ

ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปเทียบกับต่ำกว่า ระดับการศึกษา

เชื่อมั่นในผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัส พฤติกรรมการ

มัธยมศึกษาขึ้นไปเทียบกับต่ำกว่า อาชีพทำนาเทียบกับ

ดู แ ล สุ ข ภ า พ ต น เ อ ง ลั ก ษ ณ ะ คำ ถ า ม เ ป็ น คำ ถ า ม

อาชีพอื่น ระยะเวลาเจ็บป่วยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปเทียบกับ

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ (5, 4, 3,

น้อยกว่า ระดับความรู้โรคเอดส์ ความพึงพอใจต่อสถาน

2, 1) มีระดับการวัดเป็นช่วงสเกล (interval scale) โดยมี

บริการ การรับรู้สิทธิประโยชน์ และความเชื่อมั่นในการ

เกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ มากที่สุด 5 คะแนน

รักษานั้นจะแบ่งกลุ่มที่มีคะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไปเทียบกับ

มาก	

4 คะแนนปานกลาง 3 คะแนน น้อย 2 คะแนน และ

ต่ำกว่า วิเคราะห์สถิติแบบ logistic regression รายงาน

น้อยที่สุด 1 คะแนน
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ค่าเป็น crude odds ratios (COR) 95% confidence
interval
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ทีละหลายปัจจัย (multivariable

บริการอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.2 เมื่อพิจารณารายข้อ

analysis) โดยนำตัวแปรต้นจากการวิเคราะห์ทีละปัจจัยที่

รักษาอย่างชัดเจน 4.4 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการ

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมากคือ เจ้า
หน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและแนวทางการ

มีค่า P<0.2 และตัวแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม

ด้วยรอยยิ้มแจ่มใส เป็นมิตร 4.4 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

ว่ามีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง มาทำการวิเคราะห์

น้อยที่สุดและอยู่ในระดับมากคือ การมีโอกาสแสดง

ทีละหลายปัจจัย ใช้ stepwise multiple logistic

ความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาล

regression, backward elimination method จะได้ปัจจัย

ค่าเฉลี่ย 3.5

อิสระ รายงานค่า adjusted OR (AOR) และ 95%

ในด้านการรับรู้สิทธิประโยชน์ จากข้อมูลงานวิจัย

confidence interval และทดสอบความเหมาะสมของรูป

พบว่า คะแนนการรับรู้สิทธิประโยชน์ของผู้ติดเชื้อเอชไอ

จำลองที่ได้ด้วยวิธีของ Hosmer and Lemeshow

วีและผู้ป่วยเอดส์ มีค่าเฉลี่ย 7.8 โดยส่วนใหญ่มีคะแนน
ความรู้อยู่ในระดับสูงจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3

ผลการศึกษา

ระดับปานกลาง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ
ระดับต่ำ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 (ตาราง 2)
สำหรับความเชื่อมั่นในผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

ปัจจัยนำที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง

จากข้อมูลงานวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นใน

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

ผลการรักษาอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.6 เมื่อพิจารณา

หญิง จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 ส่วนใหญ่มีอายุ

รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมาก

ระหว่าง 41 ถึง 50 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5

คือ การปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และเจ้าหน้าที่

โดยมีอายุเฉลี่ย 39.5 ปี อายุต่ำสุด 19 ปี และอายุสูงสุด

ในการดูแลรักษาค่าเฉลี่ย 4.5 รองลงมาคือ การรักษา

56 ปี มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 57.5 ส่วนใหญ่ประกอบ

ด้วยยาต้านไวรัสเป็นวิธีที่ดีและเหมาะสมกับการเจ็บป่วย

อาชีพทำนา จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 สำเร็จ

และความเชื่อว่าการรักษาด้วยยาไวรัสจะทำให้มี

การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 52 คน คิดเป็น

สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ดำเนินชีวิตอย่างปกติได้ ค่า

ร้อยละ 65.0 และมีรายได้เฉลี่ย 4,418.75 บาท/เดือน

เฉลี่ย 4.4 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดและอยู่ในระดับ

รายได้ต่ำสุด 500 บาท รายได้สูงสุด 15,000 บาท ระยะ

ปานกลาง คือ ความกังวลต่อผลการรักษาและผลข้าง

เวลาที่เข้ารับการรักษาในคลินิกเอดส์เฉลี่ย 6.14 ปี ระยะ

เคียงของการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ค่าเฉลี่ย 3.1

เวลาในการปฏิบัติงานต่ำสุด 1 ปี สูงสุด 15 ปี ส่วนใหญ่
ได้รับยาต้านไวรัสแล้ว จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ

ปัจจัยเสริมที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง

87.5 โดยรับยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลในพื้นที่อยู่

จากข้อมูลงานวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับปัจจัย

อาศัย จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 และส่วนใหญ่

เสริมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.6 เมื่อพิจารณารายข้อ

เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ติดเชื้อฯของโรงพยาบาล จำนวน 61

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมากคือ

คน (ตาราง 1)

สามารถเดินทางมาพบแพทย์หรือรับยาได้อย่างสะดวก
สบาย ค่าเฉลี่ย 4.3 รองลงมาคือ การมีสมาชิกใน

ปัจจัยเอื้อที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ครอบครัวช่วยเตือนในการกินยาทำให้สามารถกินยาได้

เมื่อพิจารณาระดับความรู้เรื่องโรคเอดส์ของกลุ่ม

ตรงเวลาสม่ำเสมอ ค่าเฉลี่ย 4.0 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ตัวอย่างพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้มีค่า

ที่สุดและอยู่ในระดับมากคือ การเดินทางมาพบแพทย์

เฉลี่ย 17.0 คะแนน โดยส่วนใหญ่มีคะแนนความรู้อยู่ใน

และรับยาทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายหรือเกิดความยาก

ระดับสูง จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 81.3 ระดับปาน

ลำบากจนไม่สามารถที่จะทำได้ 2.4

กลาง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และระดับต่ำ
จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 (ตาราง 2)

พฤติกรรมการดูแลตนเอง

ในด้านความพึงพอใจต่อสถานบริการ จากข้อมูลงาน

พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ

วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อสถาน

มาก ค่าเฉลี่ย 4.0เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านความ
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ตาราง 1. ลักษณะพื้นฐาน จำแนกตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ หน่วยเป็นจำนวน
(ร้อยละ)
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ลักษณะพื้นฐาน

ดี
N = 42
22 (52.4)

เพศหญิง -no. (%)

ไม่ดี
N = 38
20 (52.6)

อายุ (ปี)

P Value
1.000
0.445

10 - 20

2 (4.8)

0 (0)

21 - 30

2 (4.8)

4 (10.5)

31 - 40

18 (42.9)

13 (34/2)

41 - 50

18 (42.9)

20 (52.6)

2 (4.8)

1 (2.6)

41 (19-56)

41(23-51)

51 – 60 	

Median (Min-Max)
อาชีพ-no. (%)

0.815

ทำนา

21 (50.0)

22 (57.9)

รับจ้าง

18 (42.9)

13 (34.2)

ค้าขาย

2 (4.8)

2 (5.3)

นักเรียน/นักศึกษา

1 (2.4)

0 (0)

0 (0)

1 (2.6)

แม่บ้าน
สถานภาพสมรส -no. (%)

0.645

โสด

8 (19.0)

11 (29.0)

สมรส

26 (62.0)

20 (52.6)

ม่าย/หย่า

8 (19.0)

7 (18.4)

ระดับการศึกษา -no. (%)

0.367

ประถมศึกษา

24 (57.1)

28 (73.7)

มัธยมศึกษา

15 (35.7)

9 (23.7)

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

1 (2.4)

1 (2.6)

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

2 (4.8)

0 (0)

รายได้ (1,000 บาท/ต่อเดือน) -no. (%)

0.089

ต่ำกว่า 1

11 (26.2)

15 (39.5)

1.01-5.00

12 (28.6)

15 (39.5)

5.01-10.00

12 (28.6)

7 (18.4)

10.01-15.00

7 (16.7)

1 (2.6)

8.0 (5.0-15.0)

7.0 (5.0-13.0)

Median (Min-Max)
ระยะเวลาที่ป่วย (ปี) -no. (%)

0.551

1-5

17 (40.5)

20 (52.6)

6-10

22 (52.4)

16 (42.1)

3 (7.1)

2 (5.3)

Median (Min-Max)

8.5 (1-15)

7.5 (1-13)

กำลังได้ยาต้านไวรัส-no. (%)

35 (43.8)

35 (43.8)

11–15
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ตาราง 1. (ต่อ)
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเอง

ลักษณะพื้นฐาน

P Value

ดี
N=42

ไม่ดี
N=38

สถานที่รับยาต้านไวรัสในพื้นที่อยู่อาศัย-no. (%)

32 (76.2)

28 (73.7)

1.000

การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ติดเชื้อ-no. (%)

34 (81.0)

36 (94.7)

0.092

ความรู้เรื่องโรคเอดส์ คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป-no. (%)

33 (78.6)

32 (84.2)

0.577

ความพึงพอใจต่อสถานบริการคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป-no. (%)

29 (69.0)

20 (52.6)

0.170

การรับรู้สิทธิประโยชน์คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป-no. (%)

33 (78.6)

23 (60.5)

0.092

ความเชื่อมั่นในการรักษาคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป-no. (%)

19 (45.2)

5 (13.2)

0.003

การได้รับการยอมรับจากสังคมสูง

20 (47.6)

4 (10.5)

<0.001

การมีสมาชิกครอบครัวช่วยเหลือมากในการรับประทานยาต้านไวรัส-no. (%)

36 (85.7)

20 (52.6)

0.002

มีการเยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกกลุ่ม-no. (%)

14 (33.3)

9 (23.7)

0.459

มีความสะดวกในการเดินทางมาพบแพทย์และรับยา-no. (%)

14 (33.3)

3 (7.9)

0.06

ปัจจัยเอื้อ

ปัจจัยเสริม

รับผิดชอบต่อสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก

การทดสอบความเหมาะสมของรูปจำลองโดยวิธีของ

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.4 รองลงมาคือด้านจิตวิญญาณ ค่า

Hosmer and Lemeshow พบว่า Model Chi-

เ ฉ ลี่ ย 4 . 2 ส่ ว น ด้ า น ที่ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย น้ อ ย สุ ด คื อ ด้ า น

square=5.86, P=0.557 สรุปได้ว่า โมเดลมีความเหมาะ

โภชนาการ ค่าเฉลี่ย 3.8

สม

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง

วิจารณ์และสรุปผล

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของกลุ่มตัวอย่างโดยการนำปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และ
ปัจจัยเสริม ทุกตัวมาวิเคราะห์ร่วม พบว่า ปัจจัยอิสระที่มี

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีของผู้ติด

ผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

เชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลแวงใหญ่

และผู้ป่วยเอดส์ ได้แก่ รายได้ 5,000 บาทขึ้นไป (OR

จังหวัดขอนแก่น เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่

11.21, 95% CI; 2.60–48.21, P=0.001) การได้รับการ

ความสะดวกในการเดินทางมาพบแพทย์ รายได้ 5,000

ยอมรับจากสังคม (OR 8.64, 95% CI; 1.91-38.94,

บาทขึ้นไป การได้รับการยอมรับจากสังคม การมี

P=0.005) การมีสมาชิกครอบครัวช่วยเหลือในการรับ

สมาชิกครอบครัวช่วยเหลือในการรับประทานยาต้าน

ประทานยาต้านไวรัส (OR 5.58, 95% CI; 1.31-23.64,

ไวรัส ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลที่ดีเป็น 12, 11, 9, 6

P=0.019) ความสะดวกในการเดินทางมาพบแพทย์ (OR

เท่าตามลำดับ และระดับการศึกษามัธยมศึกษาขึ้นไปมี

12.07, 95% CI; 2.11–68.93, P=0.005) และระดับการ

ผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่ดี

ศึกษามัธยมศึกษาขึ้นไป (OR 0.22, 95% CI; 0.06 –0.89,

การเดินทางมาพบแพทย์และรายได้เป็นปัจจัยสำคัญ

P=0.034) (ตาราง 4) โดยการทดสอบความเหมาะสม

ที่จะทำให้ผู้ติดเชื้อฯสามารถเข้าถึงบริการดูแลรักษา

ของรูปจำลอง (goodness of fit) พบว่า -2Log

และรับยาต้านไวรัสได้ การเดินทางมาพบแพทย์แต่ละ

likelihood(-2LL) มีค่าเท่ากับ 68.62 น้อยกว่า -2LL

ครั้งนั้นมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเสียเวลาที่ต้อง

สำหรับโมเดลที่มีค่าเฉพาะคงที่ ซึ่งเท่ากับ 409 และจาก

ขาดรายได้จากการหยุดงานไปพบแพทย์ รวมถึงเป็น
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ตาราง 2. ระดับความรู้เรื่องโรคเอดส์ การรับรู้สิทธิประโยชน์ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ความรู้และพฤติกรรม

N=80

ความรู้เรื่องโรคเอดส์
ระดับสูง (คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

65 (81.3)

ระดับปานกลาง (คะแนนร้อยละ 60-79)

13 (16.3)

ระดับต่ำ (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60)

2 (2.4)

Mean+SD

17.0+1.9

การรับรู้สิทธิประโยชน์
ระดับสูง (คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

65 (81.3)

ระดับปานกลาง (คะแนนร้อยละ 60-79)

13 (16.3)

ระดับต่ำ (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60)

2 (2.4)

Mean+SD

17.0+1.9

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ดี (คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

38 (47.5)

ไม่ดี (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80)

42 (52.5)

ทรัพยากรที่จะทำให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ดี

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดินทางมาพบแพทย์ กลุ่มที่มี

อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง

รายได้ต่ำต้องมุ่งเน้นการทำงานเพื่อสร้างรายได้เป็น

สอดคล้องกับยุทธพล

พิมพ์ภา9

พบว่า รายได้มีความ

หลักและจะให้ความสนใจเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าการ

สั ม พั น ธ์ กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร กิ น ย า อ ย่ า ง ส ม่ำ เ ส ม อ

ดูแลตนเอง

เนื่องจากกลุ่มที่มีรายได้ต่ำจะให้ความสนใจในเรื่อง

การได้รับการยอมรับจากสังคมมีข้อเสนอแนะจาก

เศรษฐกิจมากกว่าการดูแลสุขภาพของตนเอง แต่แตก

การวิจัยโดยการสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติของ

ต่างจากการศึกษาของสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล10

พบว่า

ชุมชนเพื่อให้ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้

รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

และตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง เพื่อให้สังคมยอมรับว่า

ของผู้สูงอายุ เนื่องจากถึงแม้ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่างกัน

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีคุณค่าและสร้างประโยขน์

แต่จะให้ความสำคัญกับสุขภาพตนเองไม่แตกต่างกัน

แก่สังคมได้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกใน

เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย แต่

ครอบครัว เสริมพลังแก่ครอบครัวในการร่วมดูแลรักษา

กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ของโรงพยาบาล

ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย และควรให้ความรู้ญาติหรือสมาชิกใน

แวงใหญ่ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานจึงให้ความสำคัญกับ

ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเพื่อช่วยผู้ป่วยให้สามารถ

การทำมาหากินเพื่อให้มีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและ

รับประทานยาได้อย่างสม่ำเสมอและมีพฤติกรรมสุขภาพ

ครอบครัวมากกว่าที่จะสนใจดูแลสุขภาพตนเอง ข้อ

ที่ดี เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์สามารถมี

เสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย ควรมีการจัดบริการสุขภาพ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่ดีได้ ส่วนประเด็น

เพื่อให้ผู้ป่วยมารับบริการแบบเบ็ดเสร็จ ลดการที่จะให้ผู้

กลุ่มระดับการศึกษาที่สูงกว่ากลับมีพฤติกรรมดูแล

ป่วยมาพบแพทย์หลายๆครั้งโดยไม่จำเป็น เพื่อลดภาระ

สุขภาพตนเองไม่ดีเท่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า
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ตาราง 3. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่ดีของผู้ป่วยเอชไอวีและเอดส์และ Crude Odds Ratio
95%
Crude odds
conference
ratio
interval

ตัวแปร

P Value

ปัจจัยนำ
เพศหญิง

0.99

0.39-13.03

0.355

อายุตั้งแต่ 39 ปี ขึ้นไป

0.73

0.08 -3.16

0.483

สถานภาพสมรส

1.46

0.23-15.27

0.556

อาชีพทำนา

0.72

0.09-9.22

0.961

ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป

0.47

0.01-0.82

0.025

รายได้ 5,000 บาท ขึ้นไป

3.09

1.72-217.31

0.016

ระยะเวลาที่เจ็บป่วย 5 ปีขึ้นไป

1.64

0.27-28.65

0.386

การได้รับยาต้านไวรัส

0.42

0.08-76.09

0.589

การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ติดเชื้อ

1.14

0.20-64.20

0.381

รับยาต้านไวรัสจากโรงพยาบาลในพื้นที่อยู่อาศัย

0.23

0.02-9.46

0.580

ความรู้เรื่องโรคเอดส์ คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

0.68

0.01-0.91

0.042

ความพึงพอใจต่อสถานบริการ คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

2.39

0.13-4.23

0.755

การรับรู้สิทธิประโยชน์ คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

2.00

0.39-16.93

0.325

ความเชื่อมั่นในการรักษา คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

5.45

0.14 -186.98

0.755

การได้รับการยอมรับจากสังคม

7.72

0.74-69.40

0.088

การมีสมาชิกครอบครัวช่วยในการรับประทานยาต้านไวรัส

5.40

0.42-31.02

0.240

การเยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกกลุ่ม

1.61

0.01-2.58

0.139

ความสะดวกในการเดินทางมาพบแพทย์และรับยาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

5.83

0.07-63.34

0.662

ปัจจัยเอื้อ

ปัจจัยเสริม

ตาราง 4. ปัจจัยอิสระที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
95%
conference P Value
interval

Crude odds
ratio

Adjusted
odds ratio

รายได้ 5,000 บาท ขึ้นไป

3.09

11.21

2.60 – 48.21

0.001

การได้รับการยอมรับจากสังคม

7.72

8.64

1.91 – 38.94

0.005

การมีสมาชิกครอบครัวช่วยในการรับประทานยาต้านไวรัส

5.40

5.58

1.31 – 23.64

0.019

ความสะดวกในการเดินทางมาพบแพทย์และรับยา

5.83

12.07

2.11 – 68.93

0.005

ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป

0.47

0.22

0.06 – 0.89

0.034

ปัจจัยอิสระ
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นั้น อาจเนื่องมาจากกลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่าส่วนใหญ่

เ อ ด ส์ ใ น ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ ต น เ อ ง ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า

จะเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และใช้เวลาส่วนใหญ่

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ในการทำงาน ทำให้ขาดการดูแลสุขภาพตนเองที่ดี

และผู้ป่วยเอดส์ในการดูแลสุขภาพตนเองในระยะยาว

งานวิจัยนี้ไม่พบว่าระดับความรู้เรื่องโรคเอดส์มีผล
ต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วย แตกต่างจากมาลิณี ถิ่น

กิตติกรรมประกาศ

กาญจน์11 รายงานว่า ในการคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้า
โครงการรับยาต้านไวรัส ต้องผ่านการให้คำปรึกษาและ
การให้ความรู้ทั้งก่อนตรวจหาเชื้อ ก่อนเริ่มรับยารับต้าน

การศึกษาครั้งนี้สามารถสำเร็จได้ตามความมุ่งหมาย

ไวรัส ประกอบกับการที่ผู้ป่วยได้ร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม

เนื่องจากการให้ความร่วมมือและการเสียสละเวลาใน

สมาชิกผู้ติดเชื้อ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ได้เห็น

การตอบแบบสอบถามโดยผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย

ตัวอย่างและรับรู้ผลของการรักษาทำให้เกิดกำลังใจใน

เอดส์ที่เข้าร่วมการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในโรง

การดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้องเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพ

พยาบาลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความร่วมมือ

ที่ดี

และการสนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างดี ผู้นิพนธ์ขอ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษา

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย

ขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้
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Effect of Self-Care Behavior Modifying Program in
Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
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Out-patient Department, Roi-Et Hospital, Roi-Et Thailand

ABSTRACT
OBJECTIVE
To identify effect of Self-Care Behavior Modifying Program in patients with type 2 diabetes mellitus.
METHODS
This quasi-experimental before and after controlled study was conducted to determine the effect of Self-Care
Behavior Modifying Program in patients with type 2 diabetes mellitus. The program included health education
and counselling regarding modification of self-care behavior, nutrition and proportion of food, exercise training,
foot care and drugs use. The sample was randomly selected and recruited from diabetes clinic from the
outpatient department, Roi-Et Hospital, in January to December 2012 consisting of 60 patients with type 2
diabetes in both the intervention and the control group. Data are collected using demographic questionnaire and
medical records.
RESULTS
It found that the body mass index in the intervention group and the control group were similar (mean 24.5 in
the intervention group vs 24.0 in the control group, P>0.05). Fasting blood sugar level in the intervention group
was significantly lower than that in the control group (mean 131.4 in the intervention group vs 235.6 in the
control group, P<0.001). Moreover, hemoglobin A1C (HbA1c) level in the intervention group (mean 8.18,
SD=1.10) were significantly lower than that in the control group (mean 8.2 in the intervention group vs 10.1 in
the control group, P<0.001).
CONCLUSION
These results show the positive effects of program, such as lower of fasting blood sugar level and HbA1c level
for patients with type 2 diabetes mellitus.
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ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ศิโรตม์ สินธุนันท์สกุล พ.บ.
ศุภนริศรา ชมพูพฤกษ์ พ.ว.
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
วิธีการศึกษา
การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่การให้ความรู้และการปรึกษาในการปรับพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง การให้ความรู้และการปรึกษาโภชนาการ/การกำหนดสัดส่วนอาหาร การฝึกออกกำลังกาย การตรวจเท้า และ
การปรึกษาเรื่องยา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เข้ารับการรักษาที่คลินิกโรคเบาหวาน ตึกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่มกราคม-ธันวาคม 2555 โดยสุ่มแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองอย่างละ 60 ราย โดยใช้เแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการเก็บข้อมูล
ผลการศึกษา
ผลการวิจัย พบว่าค่าเฉลี่ยระดับดัชนีมวลกายระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (mean 24.5 ในกลุ่มทดลอง vs 24.0 ในกลุ่มควบคุม, P>0.05) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับน้ำตาลในเลือด
ก่อนอาหารเช้าพบว่ากลุ่มทดลองต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (mean 131.4 ในกลุ่มทดลอง vs
235.6 ในกลุ่มควบคุม, P<0.001) นอกจากนี้ยังพบว่าค่าเฉลี่ยระดับ HbA1c กลุ่มทดลอง ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (mean 8.2 ในกลุ่มทดลอง vs 10.1 ในกลุ่มควบคุม, P<0.001)
สรุป
โปรแกรมดังกล่าวมีผลในการลดระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้าและระดับ HbA1c ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2
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โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องอาศัยการรักษาด้วย
ยาและการปรับพฤติกรรมสุขภาพร่วมด้วยเพื่อคงไว้ซึ่ง
ระดับน้ำตาลในเลือดที่ใกล้เคียงระดับปกติให้มากที่สุด1
การควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่
2 เป็นปัญหาสำคัญมีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
หลายระบบของร่างกายในระยะยาวส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งผู้ป่วยและประเทศ
ชาติ2 และจากสถิติข้อมูลโรงพยาบาลร้อยเอ็ดปี 2554
พบผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มาตรวจตามนัดแบบผู้
ป่วยนอกมากถึง 600 รายต่อเดือนและมีปัญหาการ
ควบคุมน้ำตาลมากถึง 282 ราย คิดเป็นร้อยละ 473
สำหรับการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ส่วนใหญ่พบปัญหาการควบคุมน้ำตาลไม่ได้ จากการ
ศึกษาของเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบันและสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2554 พบว่ามีเพียงร้อยละ
34.6 ที่มีระดับ HbA1c ต่ำกว่า ร้อยละ 71 โดยปัญหาการ
ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ มีสาเหตุหลายประการ พบว่า ผู้
ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการฉีดยาอินซูลิน (ร้อย
ละ 77 จากกลุ่มตัวอย่าง 6,222 ราย) ร้อยละ 57 เคย
ตัดสินใจหยุดยาเอง2 ทั้งนี้มีสาเหตุจากภาวะซึมเศร้า
การกลัวเข็ม การฉีดยาอินซูลินไม่ถูกต้อง กลัวน้ำหนัก
เพิ่มขึ้นจากผลข้างเคียงของอินซูลิน และผู้ป่วยบางราย
ไม่สามารถปรับการใช้อินซูลินให้เข้ากับแผนการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ 4-6 จากปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการ
ควบคุมโรคในระยะยาวและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนตามมาหลายระบบ จากการศึกษาที่ผ่าน
มาพบว่าการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน (self-efficacy)

เข้าค่ายปรับพฤติกรรมแต่พบปัญหาในข้อจำกัดด้าน
เวลาในการอบรมและจำกัดด้วยจำนวนผู้เข้าร่วม 8-11
รวมถึงการศึกษาที่ผ่านมาการมีส่วนร่วมของสหสาขา
วิชาชีพด้านสุขภาพยังน้อย นอกจากนี้ยังไม่มีรูปแบบ
ชัดเจนสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มาตรวจตามนัด
แบบผู้ป่วยนอก และจากการศึกษาที่ผ่านมาในประเด็น
การติดตามผลลัพธ์ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพพบว่าส่วนใหญ่มีการติดตามผลในระยะสั้น
ได้แก่ การวัดระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า การ
วัดความรู้ที่ได้ และการประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตน ส่วนการตรวจระดับ HbA1c ที่เป็นผลจากการปรับ
พฤติกรรมในระยะยาวยังมีผู้ศึกษาน้อย8-11 จากบริบท
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เข้า
รับการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอกในวันราชการที่คลินิก
โรคเบาหวานเป็นจำนวนมาก สำหรับการส่งเสริมการ
ปรับพฤติกรรมที่ผ่านมาผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำจาก
พยาบาลหน้าห้องตรวจและแพทย์ในเรื่องการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมขณะพบแพทย์และรอรับยากลับบ้าน
ซึ่งไม่มีรูปแบบชัดเจนแน่นอนจำกัดด้วยเวลา อีกทั้งพบ
ปัญหาข้อมูลที่ผู้ป่วยได้รับยังไม่ครอบคลุมกับปัญหาและ
ความต้องการผู้ป่วยเท่าที่ควร จากปัญหาดังกล่าวผู้
ศึกษาจึงได้พัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ขึ้น โดยเน้นการ
ให้ผู้ป่วยได้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่สุขภาพแบบสหสาขา
วิชาชีพให้มากขึ้น มีการจัดรูปแบบการให้ความรู้และ
ให้การปรึกษารวมถึงการฝึกทักษะต่างๆให้ครอบคลุม
กับปัญหาและความต้องการผู้ป่วยขณะมาตรวจตามนัด

และการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กับเจ้า
หน้าที่สุขภาพช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับพฤติกรรมการ
จัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองได้มากถึงร้อยละ 34.47
ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์จึงให้ความสำคัญในการ
พัฒนาแนวทางการช่วยเหลือในการสื่อสารกับผู้ป่วยให้
สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตผู้ป่วยในระยะยาว
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่ามี
แนวทางหรือรูปแบบในส่งเสริมการปรับพฤติกรรมใน
การควบคุมระดับน้ำตาล 2 รูปแบบ ดังนี้ (i) การ
สนับสนุนการจัดการตนเองโดยการติดตามอย่างต่อ
เนื่อง และ (ii) การจัดกิจกรรมการดูแลเฉพาะเรื่องอย่าง
เข้มข้นหรือการเข้าค่าย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการให้
ความรู้ในการดูแลตนเองและการฝึกทักษะต่างๆ เช่น
การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การใช้ยา การ
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน หรืออาจใช้ทุกวิธีดังกล่าวร่วม
กัน8-11 การศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการนำผู้ป่วยมา

ให้มีประสิทธิผลและตรงกับบริบทของโรงพยาบาล โดย
ครั้งนี้ผู้ศึกษาได้พัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

วิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษาเป็นแบบ quasi-experimental before
and after controlled study กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยเบา
หวานชนิดที่ 2 เพศชายและหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไปที่
ยินยอมเข้าร่วมตลอดการศึกษา และเข้ารับการรักษาที่
คลินิกโรคเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คำนวณได้จากค่า
effect size ซึ่งได้จากผลการศึกษาของอุษา ทัศนวินและ
คณะ โดยศึกษาผลของการเข้าค่ายเบาหวานกลางวัน
ต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการดูแลตนเอง
และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่
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28 คำนวณค่าขนาดอิทธิพลใช้สูตรของโพลิทและเบค12
นำค่าขนาดอิทธิพลที่ได้มาเปิดตารางของโคเฮ็น12 โดย
α error 0.05 power ที่ 0.80 และ effect size 0.60 เปิด
ตาราง power analysis12 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
88 ราย และเพื่อป้องกันการสูญหายร้อยละ 30 รวมกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 114 ราย แต่การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 120 ราย ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองอย่างละ 60 ราย โดยใช้ตารางเลขสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยได้แก่โปรแกรม
ปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่
2 โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดในการศึกษาดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานของวรรณี นิธิยานันท์และคณะ13 เป็น
กรอบแนวคิดในการซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ใช้เวลา
5 เดือนเดือนละขั้นตอนติดต่อกัน โดยผู้ป่วยสามารถขอ
การปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คลินิกโรคเบาหวาน
จากแพทย์และพยาบาลประจำคลินิกในวันและเวลา
ราชการตลอดโปรแกรม โดยในขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้น
ต อ น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ก า ร ป รึ ก ษ า ใ น ก า ร ป รั บ
พฤติกรรมการดูแลตนเองขณะเข้าตรวจรักษา โดย
แพทย์ประจำคลินิกโรคเบาหวานใช้เวลา 45 นาที ใน
หัวข้อโรคเบาหวาน การป้องกันและการเฝ้าระวังภาวะ
แทรกซ้อน อาการสำคัญที่ควรมาพบแพทย์ และการ
ปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองที่บ้าน ในขั้นตอนที่ 2
เป็นการให้ความรู้และการปรึกษาโภชนาการและการ
กำหนดสัดส่วนอาหาร ภายหลังพบแพทย์ก่อนรับยา
กลับบ้านโดยโภชนากรใช้เวลา 45 นาทีในหัวข้ออาหาร

ข้างเคียงของยา การสอนฉีดยาอินซูลินในผู้ป่วยเบา
หวานที่ฉีดยาเป็นครั้งแรก โดยโปรแกรมดังกล่าวได้
ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญมีค่าความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา 0.9 โดยเก็บข้อมูลใช้ (i) แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ โรคร่วม body mass
index (ii) แบบรายงานผลทางห้องปฏิบัติการประกอบ
ด้วย fasting blood sugar และ HbA1c
โดยทั้งสองกลุ่มจะได้รับ (i) การอธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการซึ่งผู้ป่วยสามารถปฏิเสธเข้าร่วม
โครงการและสามารถถอนตัวออกจากโครงการได้
ตลอดเวลาโดยไม่มีผลต่อการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ เมื่อผู้
ป่วยเข้าใจจึงให้เซ็นเข้าร่วมโครงการ และเก็บข้อมูล
ทั่วไปเป็นเวลา 15 นาที (ii) ผู้ป่วยได้รับการดูแลตาม
ปกติของโรงพยาบาลเป็นเวลา 5 เดือน ในกลุ่มควบคุม
และโปรแกรมปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ทั้ง 5 ขั้นตอน รวมเวลา 5 เดือนใน
กลุ่มทดลอง (iii) ภายหลังได้รับการดูแลตามปกติของ
โรงพยาบาลจนครบ 5 เดือน และ 6 เดือนต่อมาวัด body
mass index และการตรวจเลือดเพื่อส่งตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการเพื่อวัดระดับ fasting blood sugar และระดับ
HbA1c ขณะผู้ป่วยมาตรวจตามนัดที่คลินิกโรคเบา
หวาน
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปส่วนที่ 1 วิเคราะห์
ความถี่ ร้อยละ ของลักษณะทั่วไปของการศึกษา ส่วนที่
2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับดัชนีมวลกายค่าเฉลี่ยระดับ
น้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้าและค่าเฉลี่ยระดับ

สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน การสอนการกำหนดสัดส่วน
ของอาหาร และอาหารพื้นบ้านกับบริบทผู้ป่วยโรคเบา
หวานโดยมีชุดจำลองอาหารและภาพพลิกประกอบ ใน
ขั้นตอนที่ 3 เป็นการสอนการฝึกออกกำลังกาย โดยใช้
เวลา 45 นาทีก่อนเข้าพบแพทย์ โดยเจ้าหน้าที่ส่ง
เสริมสุขภาพฝ่ายสุขศึกษา โดยฝึกการอุ่นร่างกาย การ
ออกกำลังกายโดยการเดิน การผ่อนหยุด และให้ความ
รู้ด้านข้อระวังในการออกกำลังกาย/การออกกำลังกายที่
เหมาะในแต่ละอายุ ขั้นตอนที่ 4 การตรวจเท้าภายหลัง
พบแพทย์ก่อนรับยากลับบ้านโดยพยาบาลคลินิกดูแล
แผลที่เท้าจากโรคเบาหวานใช้เวลา 45 นาที โดย
พยาบาลการตรวจเท้าสำรวจแผล การประเมินประสาท
รับความรู้สึกบริเวณเท้า และการสอนดูแลเท้า/การตรวจ
เท้าด้วยตนเองที่บ้าน และในขั้นตอนที่ 5 การให้คำ
ปรึกษาเรื่องยาภายหลังพบแพทย์ก่อนรับยากลับบ้าน
โดยเภสัชกรใช้เวลา 45 นาที หัวข้อประกอบด้วย ขนาด
ยา วิธีรับประทาน เวลารับประทาน การสังเกตอาการ

H b A 1 c วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ ท ด ส อ บ
independent t-test

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มควบคุมเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.0) อายุมากกว่า 68 ปีขึ้น
ไปมากที่สุด (ร้อยละ 31.6) อาชีพเกษตรกร (ร้อยละ
40.0) ส่วนใหญ่มีโรคร่วมความดันโลหิตสูง ร้อยละ 41.7
และมีภาวะอ้วนระดับ 2 มีระดับ body mass index
ระหว่าง 25.0–29.9 kg/m2 โดยมีจำนวน 25 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 41.6 ระดับ fasting blood sugar อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง (มากกว่า 140 mg/dl) มากถึงร้อยละ 79.7 และ
มีระดับ HbA1c (ในกลุ่มไม่ดีคือมีค่ามากกว่า 9 mole% )
มากที่สุด จำนวน 34 ราย ร้อยละ 56.6
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ตาราง 1. ลักษณะของผู้เข้าร่วมการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
เพศชาย-no. (%)

กลุ่มควบคุม
n =60

กลุ่มทดลอง
n=60

P Value

18 (30.0)

17 (28.4)

0.84

อายุ (ปี)-no. (%)

0.08

น้อยกว่าเท่ากับ 54

14 (23.4)

21 (35.0)

55 – 62

12 (20.0)

16 (26.8)

63 – 68

15 (25.0)

12 (20.0)

มากกว่า 63 ขึ้นไป

19 (31.6)

11 (18.2)

Mean+SD

62.8+8.9

59.9+9.7

44-82

42-83

Range
อาชีพ-no. (%)

0.810

ว่างงาน/แม่บ้าน

22 (36.6)

19 (31.6)

เกษตรกรรม

24 (40.0)

23 (38.3)

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

4 (6.6)

4 (6.6)

ข้าราชการ/บำนาญ

4 (6.6)

8 (13.3)

รับจ้าง

6 (10.2)

6 (10.2)

35 (58.3)

40 (66.6)

โรคร่วม*-no. (%)
Body mass index (kg/m2)-no. (%)

0.35
0.13

น้อยกว่า18.5

5 (8.5)

4 (6.6)

18.5-22.9

19 (31.6)

13 (21.6)

23.0-24.9

9 (15.0)

11 (18.2)

25.0-29.9

25 (41.6)

29 (48.3)

2 (3.3)

3 (5.3)

23.8+3.5

25.3+3.5

80-120

3 (5.1)

4 (6.6)

121-140

9 (15.0)

4 (6.6)

มากกว่า 140

48 (80.0)

52 (86.7)

Median

180

187.5

Range

100-398

112-381

มากกว่า 30
Mean+SD
Fasting blood sugar (mg/dl)-no. (%)

0.320

HbA1c (mole %)-no. (%)

0.330

7 หรือน้อยกว่า

4 (6.6)

2 (3.3)

7.01 – 8.00

14 (23.4)

4 (6.6)

8.01 – 9.00

8 (13.3)

15 (25.0)

>9

34 (56.6)

39 (65.0)

Median

9.25

9.65

Range

6.7-15.3

7.0-15.5

*โรคร่วมได้แก่ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
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ตาราง 2. ผลการรักษาก่อนและหลังการศึกษา
ผลการรักษา

ก่อนการศึกษา

หลังการศึกษา

P Value

กลุ่มควบคุม

23.8+3.5

24.0+3.5

0.010

กลุ่มทดลอง

24.8+3.5

24.5+3.6

0.270

กลุ่มควบคุม

198.1+71.5

235.6+67.9

<0.001

กลุ่มทดลอง

194.2+49.9

131.4+24.0

<0.001

กลุ่มควบคุม

9.7+2.2

10.1+1.9

0.010

กลุ่มทดลอง

9.7+1.5

8.2+1.1

<0.001

กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง

P Value

24.0+3.5

24.5+3.6

0.390

235.6+67.9

131.4+23.9

<0.001

10.1+1.9

8.2+1.1

<0.001

Body mass index (kg/m2)

Fasting blood sugar (mg%)

HbA1c (mole %)

Plus–minus values are means ±SD
ตาราง 3. ผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
ผลการรักษา
Body mass index (kg/m2)
Fasting blood sugar (mg%)
HbA1c (mole %)

ในกลุ่มทดลองเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 71.67) และมีอายุน้อย
กว่าเท่ากับ 54 ปี (ร้อยละ 35.0) อาชีพเกษตรกร (ร้อยละ
38.3) ส่วนใหญ่มีโรคร่วมความดันโลหิตสูง ร้อยละ 50
และมีภาวะอ้วนระดับ 2 มีระดับ body mass index
ระหว่าง 25.0–29.9 kg/m2 จำนวน 29 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 48.3 ระดับ fasting blood sugar อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง (มากกว่า 140 mg/dl) มากถึงร้อยละ 86.8
ระดับ HbA1c (ในกลุ่มไม่ดีคือมีมากกว่า 9 mole%) มาก
ที่สุด จำนวน 39 ราย ร้อยละ 65.0 (สูงสุด 15.5 mole%
ต่ำสุด 7.0 mole% ) จากการทดสอบทางสถิติถึงความ
แตกต่างระหว่างลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
กลุ่ม ก่อนการทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกันดัง
แสดงในตาราง 1

ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและในกลุ่มทดลองมีระดับ
น้ำตาลในเลือดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ 0.05
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 2 และสำหรับ HbA1c
ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มควบคุมมีระดับ HbA1c สูง
ขึ้นและลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในกลุ่มทดลอง
เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค่ า ผ ล ก า ร รั ก ษ า เ มื่ อ สิ้ น สุ ด
โปรแกรม พบว่า body mass index ในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมพบว่าไม่แตกต่างกัน (P>0.05) (ตาราง 3)
ในส่วนระดับ fasting blood sugar พบว่ากลุ่มทดลองต่ำ
ก ว่ า ร ะ ดั บ ก ลุ่ ม ค ว บ คุ ม อ ย่ า ง มี นั ย สำ คั ญ ท า ง ส ถิ ติ
(P<0.001) และเมื่อพิจารณาระดับ HbA1c พบว่า HbA1c
ในกลุ่มทดลองมีระดับต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติ (P<0.001)

วิจารณ์และสรุปผล

ผลการรักษา
เมื่อเปรียบเทียบค่าผลการรักษาก่อนและหลังการศึกษา
ระดับ body mass index ก่อนและหลังเข้าโปรแกรม
ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าในกลุ่ม
ควบคุมภายหลังเข้าโปรแกรม มีระดับ body mass index
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนในกลุ่มทดลอง
พบว่าไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (ตาราง 2)
สำหรับ fasting blood sugar พบว่าในกลุ่มควบคุมมี

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายใน
อัตรา 2.5:1 มีช่วงอายุ 54-68 ปี อายุเฉลี่ยกลุ่มควบคุม
62.8 ปี และกลุ่มทดลอง 59.9 ปี ซึ่งสอดคล้องกับสถิติ
ของประเทศไทยที่พบว่าผู้ป่วยเบาหวานคนไทยเป็นเพศ
หญิงร้อยละ 7.2 และเพศชายร้อยละ 5.9 และมีอายุ
ระหว่าง 50-69 ปี14 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าโปรแกรม
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบา
หวานชนิดที่ 2 มีผลต่อการลดระดับ fasting blood sugar
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาโดยพบว่าการให้ความ
รู้ในการดูแลจัดการตนเองและการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่
สุขภาพที่มากขึ้นส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถปรับพฤติกรรม
ใ น ก า ร ดู แ ล ค ว บ คุ ม ร ะ ดั บ น้ำ ต า ล ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิผล 8,11 และพบว่าโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มี
ผลต่อการลดระดับ HbA1c สอดคล้องกับการศึกษาที่
ผ่านมาโดยพบว่าการให้ความรู้และการปรึกษาเรื่องยา
ร่วมกับการส่งเสริมการจัดการตนเอง 15 ร่วมกับรับ
ประทานยาอย่างต่อเนื่องมีผลต่อควบคุมระดับน้ำตาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากผลของผู้ป่วยสามารถปรับ
พฤติกรรมในระยะยาวได้ดีและมีความต่อเนื่อง16 ในผู้
ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาครั้ง
นี้ พบว่าโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่มีผลต่อการลด
ระดับ body mass index ของกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกับ
การศึกษาที่ผ่านมา 17 ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากกลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ผู้ ป่ ว ย อ้ ว น ร ะ ดั บ 2 ก า ร
เปลี่ยนแปลงระดับดัชนีมวลกาย ในระยะแรกจะไม่แตก
ต่างกันต้องใช้ระยะเวลาในการควบคุมอาหารและออก
กำลังกายเพิ่ม17-19

จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าโปรแกรมดังกล่าวมีผล
ในการลดระดับ fasting blood sugar และ HbA1c ในผู้
ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่าทีม
สุขภาพควรมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเองในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่มีปัญหาการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
และควรพิจารณาปัญหาของแต่ละรายที่มีข้อจำกัดการ
ออกกำลังกายโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุและระยะยาว
ควรทำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับ HbA1c และผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้จะต้องหาแนวทาง
เพิ่มเพื่อช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและระ
ดับฮีโมโกลบินเอวันซีต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน
ในระยะต่อมา

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ป่วยเบาหวานและผู้ดูแลทุกท่าน ทีม
สหสาขาวิชาชีพได้แก่ แพทย์ เภสัชกร โภชนากร
พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่หน่วยสุขศึกษาโรง
พยาบาลร้อยเอ็ดทุกท่านในการช่วยเหลือในการเก็บ
ข้อมูล
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ABSTRACT
AIMS
To estimate the accuracy of colposcopy-directed biopsy (CDB) to identify cervical pre-cancer in screening and
diagnostic settings.
METHODS
Cross-sectional diagnostic study was conducted. The participants were three hundred and thirty who recruited
into a diagnostic or a screening group depending on their history of abnormal findings on papanicolaou tests.
Colposcopic examinations were performed and biopsies specimens obtained from abnormal and normal
colposcopic sites for all patients. The criterion standard of test accuracy was the histologic report of biopsies.
We calculated sensitivities, specificities, positive and negative predictive value.
RESULTS
There were 330 participants who had abnormal papanicolaou tests and conducted (CDB). The high-grade
squamous intraepithelial lesions (HSIL) or cancer was 266 cases for the diagnostic group and 64 cases for the
screening group. Regarding cytology comparing with histology, the accuracy were sensitivity 80.6%, specificity
43.9%, positive predictive value 59% and negative predictive value 69%
CONCLUSION
CDB can enhance the diagnostic performance for diagnosis of cervical cancer aside from the use of papnicolaou
test alone.
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ความถูกต้องของผลการตรวจเซลล์วิทยาของปากมดลูก
เปรียบเทียบกับการส่องกล้องร่วมกับการตรวจชิ้นเนื้อ
ด้วยวิธีทางพยาธิวิทยาในการวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก

สุผล ตติยนันทพร, พ.บ.
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้นด้วยวิธีส่องกล้องร่วมกับการตรวจชิ้นเนื้อ
(colposcopiccally directed biopsy-CDB) ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
วิธีการศึกษา
การศึกษาแบบ cross-sectional for diagnostic study โดยศึกษาข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจด้วยวิธี CDB ซึ่งแปลผล
โดยสูติแพทย์ว่าเป็นหรือไม่เป็นมะเร็งปากมดลูก กับผลการตรวจชิ้นเนื้อทาง histopathology เปรียบเทียบกับผลการ
ตรวจ conventional papanicolaou smear ด้วยการส่ง cytology ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง วันที่ 30
เมษายน พ.ศ.2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติประเมินความถูกต้องแม่นยำแสดงเป็นค่า sensitivities, specificities,
positive and negative predictive value.
ผลการศึกษา
ผู้ป่วยจำนวน 330 ราย ที่มีผล papanicolaou tests ผิดปกติ และได้รับการตรวจด้วยวิธีส่องกล้องร่วมกับการตรวจชิ้น
เนื้อ ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา (histology) พบว่ามีผล high-grade squamous intraepithelial lesions (HSIL) จำนวน 198
ราย low-grade squamous intraepithelial lesions (LSIL) จำนวน 49 ราย เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผล cytology กับ
histology พบค่า sensitivity 80.6%, specificity 43.9%, positive predictive value 59%, negative predictive value 69%
สรุป
การวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกนั้นหลังจากพบความผิดปกติจากการตรวจด้วยวิธี papanicolaou tests แล้วควรมีการทำ
CDB เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัย
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มะเร็งปากมดลูกพบเป็นอันดับสองของมะเร็งในสตรีทั่ว
โลกรองมาจากมะเร็งเต้านม และเป็นสาเหตุของการเสีย
ชีวิตของสตรีเป็นอันดับสามจากมะเร็งของสตรีทั่วโลก1-2
พบอุบัติการณ์สูงถึงเกือบ 500,000 รายต่อปี และมีผู้ป่วย
เสียชีวิตมากกว่า 270,000 รายต่อปี2 ในประเทศที่กำลัง
พัฒนาพบว่ามีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตถึงร้อย
ละ80 3-4 มีอุบัติการณ์ปรับตามมาตรฐานอายุ (age
standardized rate) เท่ากับ 19.5 ต่อประชากร 100,000
คนต่อปี 3 เป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากมะเร็งอันดับที่สาม
ของหญิงไทยรองจากมะเร็งตับและมะเร็งปอด ด้วย
อัตรา 10.8 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี 3-5โดยเฉลี่ย
จะมีหญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกวันละ 7 ราย6
การดำเนินโรคใช้เวลานาน แต่มีการตรวจคัดกรองโรค
ที่ง่าย แพร่หลาย และการรักษาได้ผลดี และเนื่องจาก
กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการรณรงค์ให้สตรีไทยที่
มีอายุมากกว่า 35 ปี ขึ้นไป รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกทุกระยะ 5 ปี7 ส่งผลให้มะเร็งปากมดลูกมี
แนวโน้มอัตราของผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละปีลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 8-9

การตัดชิ้นเนื้อที่ปากมดลูก หรือ CDB25 จะทำให้ได้ผล
การตรวจที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น26-33
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิได้
ตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาโรคก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก
และรายงานผลการตรวจตาม the 2001 Bethesda
System34 ในสตรีที่มีผลการตรวจ atypical squamous cell
of undetermined significance นั้น มีแนวทางการดูแล
รักษาคือ ตรวจ pap smear ซ้ำที่ 6 และ 12 เดือน25-27
และหากผลการตรวจ atypical squamous cell of
suspicious high grade dysplasia จะตรวจปากมดลูกด้วย
วิธี CDB22 โดยสูติแพทย์ที่ผ่านการอบรมโดยเฉพาะ
จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาไม่เคยมีการศึกษาหรือ
ทบทวนการตรวจวินิจฉัยว่า มีความถูกต้องตาม
มาตรฐานงานเพียงใด มีการ missed diagnosis หรือไม่
อย่างไร ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาการวินิจฉัยที่
ล่าช้าหรือผิดพลาดส่งผลให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตที่โรง
พยาบาลจำนวน 40,000 ถึง 80,000 รายต่อปี จากการ
autopsies พบการวินิจฉัยผิดพลาดประมาณ 5% ซึ่ง 40%
ในคดีความผิดทางการแพทย์นั้นเกิดจากข้อผิดพลาด
ในการวินิจฉัยเกือบหนึ่งในสาม36 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาความถูกต้องในการวินิจฉัยโรคมะเร็งปาก
ม ด ลู ก ข อ ง ก า ร ทำ C D B เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร ต ร ว จ
conventional pap smear ด้วยการส่ง cytology ในสตรี
ที่มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

จากการศึกษาสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกพบว่า
ปัจจัยที่สำคัญคือ การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคน
การเริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย การติดเชื้อ
human papilloma virus10-13 การสูบบุหรี่ จำนวนการ
คลอดบุตร และประวัติการเป็นมะเร็งปากมดลูกของ
คนในครอบครัว10,14-16 ปัจจุบันพบผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า
20 ปีเพิ่มมากขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ในอายุ
ที่น้อยลง15-16 การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก

วิธีการศึกษา

ด้วยเซลวิทยาในสตรีทุกคนเมื่อเริ่มมีเพศสัมพันธ์หรือ
มีอายุครบ 18 ปี ร่วมกับการตรวจ colposcopy-directed
biopsy (CDB) ตาม National Cancer Institute (NCI),
American College of Obstetricians and Gynecologists
(ACOG) และ American Medical Association ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นวิธีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการ
ลดอุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 60-9017-19
เนื่องจากทำให้สามารถวินิจฉัยการเปลี่ยนแปลงเนื้องอก
มดลูกได้ชัดเจนทั้งที่เป็น cervical intraepithelial
neoplasia (CIN), squamous intraepithelial lesion (SIL),
dysplasia หรือ carcinoma และยังพบว่า 80-90% ของ
carcinoma ในบริเวณนี้เป็น squamous cell มากกว่า
adenocarciuamonoma20-22
จากการศึกษา meta-analysis เพื่อหาความถูกต้อง
แม่นยำของ conventional pap smear ในการตรวจคัด
กรองโรคมะเร็งปาก พบ specificity ของ conventional
pap smear เท่ากับร้อยละ 58-6923 แต่ sensitivity ค่อน
ข้างต่ำเพียงร้อยละ 5124 และมีผลลบลวงที่ค่อนข้างสูง
แต่การตรวจปากมดลูกโดยกล้องส่องปากมดลูกร่วมกับ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ cross-sectional
diagnostic study โดยศึกษาข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการ
ตรวจด้วยวิธี CDB ซึ่งแปลผลโดยสูติแพทย์ว่าเป็นหรือ
ไม่เป็นมะเร็งปากมดลูก กับผลการตรวจชิ้นเนื้อทาง
h i s t o p a t h o l o g y เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ผ ล ก า ร ต ร ว จ
conventional pap smear ด้วยการส่ง cytology ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.
2555 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ
ผู้เข้าร่วมการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีที่มารับการตรวจ conventional
pap smear และส่งตรวจ cytology ซึ่งมีผลการตรวจผิด
ปกติ และได้รับการตรวจด้วยวิธี CDB กับผลการตรวจ
ชิ้นเนื้อทาง histopathology โดยมี inclusion criteria
ได้แก่ satisfactory colposcopic examination CDB สตรี
ที่มีอาการตกขาวที่ผิดปกติ เลือดออกจากช่องคลอด
เวลามีเพศสัมพันธ์ เลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดถึง
แม้ผล pap smear ปกติ และ exclusion criteria ได้แก่ มี
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Table 1. Baseline Characteristics of Participants
Characteristic
Mean age (years)

Colposcopy-Directed
Cytology group
biopsy group
(n=330)
(n=330)
42.3 ± 10.5
45.4 ± 10.5

P Value
0.948

Mean parity

2.78 ± 1.2

2.11 ± 1.1

0.005

Partner>1

78 (23.6)

46 (13.9)

0.001

Menopause (%)

26 (7.9)

19 (5.8)

0.100

Smoking

8 (2.4)

15 (4.5)

0.200

Family Planning
Oral contraceptives

81 (24.6)

52 (15.8)

0.010

Intrauterine device use

8 (2.4)

12 (3.6)

0.500

Tubal resection

13 (3.9)

19 (5.8)

0.800

DMPA

54 (16.4)

62 (18.8)

0.300

Herpes simplex virus infection

15 (4.6)

2 (0.6)

0.016

Chlamydia infection

42 (39.7)

37 (11.2)

0.700

Condyloma acuminata

32 (9.7)

18 (5.5)

0.050

AIDS

4 (1.2)

3 (0.9)

0.800

Gonorrhea

3 (0.9)

2 (0.6)

0.700

35 (11.9)

11 (2.7)

0.003

20 (6.1)

6 (2.9)

0.010

History of sexually transmitted diseases.

Condyloma acuminata and vagina candidiasis
Family history of cervical cancer

ประวัติเป็นมะเร็งทางนรีเวช เคยตรวจพบรอยโรคขั้นสูง
มาก่อนโดยไม่ได้รับการรักษา ได้รับการผ่าตัดเอามดลูก
ออกแล้วไม่มาติดตามการตรวจรักษาหรือไม่ได้รับการ
วินิจฉัยเพิ่มเติมโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ตั้งครรภ์ และมีประจำ
เดือนขณะตรวจ โดยมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการ
ศึกษาของ Ouitrakul et al38 ที่ศึกษา accuracy of CDB
in diagnosis of cervical pathology at Srinagarind
Hospital ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 330 ราย
จากการคำนวณ statistical power for cross-sectional
studies of 90% with a two-tailed alpha error of 0.0539

ท่าน แต่ในการศึกษานี้ได้รวบรวมผลการอ่านจาก
สูติแพทย์เพียง 1 ท่านเท่านั้น และแพทย์ผู้อ่านผลการ
ตรวจด้วยวิธี histopathology เป็นพยาธิแพทย์ ซึ่งเป็น
คนละท่านกับสูติแพทย์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วน inferential statistics ทดสอบ
ด้วย non parametric test และ parametric test ตาม
การกระจายของข้อมูล เช่น student t-test หรือ ANOVA
สำหรับ continuous variables และ chi-square test
สำหรับ categorical variables statistical analysis ทำโดย
ใช้โปรแกรม statistical package for social science
version16 (SPSS v. 16) และค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
P <0.05

วิธีดำเนินการศึกษา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะบันทึกข้อมูลในแบบ
บันทึกข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย
อายุ จำนวนการคลอดบุตร ประวัติการคุมกำเนิด
ประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
ประวัติการตรวจ และประวัติและผลการตรวจ CDB การ
วินิจฉัยโดยใช้ผล histopathology ดำเนินการตาม
แนวทางของ the American Society for Colposcopy
and Cervical Pathology (ASCCP) Guidelines14 โดย
การตรวจและอ่านผล CDB ทำโดยสูติแพทย์ทั้งหมด 5

ผลการศึกษา
ในช่วงที่ศึกษาผู้ป่วยเพศหญิงมีอายุ 18-65 ปี เข้ารับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทางเซลล์วิทยาด้วยวิธี
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Table 2. Results of Cytology and Colposcopy-Directed Biopsy
Colposcopy-Directed
Result
biopsy group
(n=330)
Normal and Atypical squamous cells of underdetermined significance
64 (19.4)
Atypical squamous cells-cannot exclude HSIL

Cytology group
(n=330)
102 (30.9)

0

43 (13.0)

Low-grade squamous intraepithelial lesion

49 (14.8)

88 (26.7)

High-grade squamous intraepithelial lesion

198 (60.0)

80 (24.2)

Squamous cell cytologic abnormalities

16 (4.8)

11 (3.3)

Adenocarcinoma

3 (0.9)

6 (1.8)

pap smear จำนวน 1,238 ราย พบว่ากลุ่มที่มีผลการ
ตรวจ cytology ผิดปกติ จำนวน 330 ราย คิดเป็นร้อยละ
3 1 . 7 ซึ่ ง ใ น ก ลุ่ ม นี้ ไ ด้ ส่ ง ต ร ว จ C D B มี ผ ล ท า ง
histopathology จำนวน 330 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
โดยข้อมูลทั้งสองกลุ่มสามารถดูได้จาก Table 1
จากการศึกษาผลการตรวจ cytology และผลการ
ตรวจ histopathology ของปากมดลูกในจำนวนนี้พบชิ้น
เนื้อปกติร้อยละ 41.2 มีผลชิ้นเนื้อผิดปกติร้อยละ 58.8
โดยมีระยะก่อนมะเร็ง low-grade squamous intraepithelial
lesion (LSIL) และ high-grade squamous intraepithelial lesion
(HSIL) ร้อยละ 26.7 และร้อยละ 21.8 ระยะมะเร็ง
squamous cell carcinoma ร้อยละ 7.9, adrenocarcinoma
ร้อยละ 3.3 (Table 2) และผลการทดสอบผู้ป่วยทั้งหมด
จำนวน 330 ราย ผลการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
ของปากมดลูก ในระยะก่อนมะเร็งและระยะมะเร็งปาก
มดลูก จำนวน 266 ราย ไม่เป็นโรคมะเร็งจำนวน 64 ราย
มีค่า sensitivity 80.6 และมีค่า specificity 43.9 ในภาพ
รวม (Table 3)

กล่าวแสดงให้เห็นว่า histology จากการทำ CDB มีค่า
ความไวสูง และมีค่า specificity ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Scott B และคณะ36 ที่
ศึกษาความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูก
โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการตรวจ colposcopy
และทำ biopsy ส่งตรวจ histology กับการ ตรวจ
papanicolaou tests และส่ง cytology พบว่าในกลุ่ม
diagnostic group ที่พบ high-grade squamous
intraepithelial lesions (HSIL) ทำ colposcopy มีค่า
sensitivity 98.3% specificity 45.1% และกลุ่ม screening
group ที่พบ low-grade squamous intraepithelial lesions
(LSIL) มีค่า sensitivity 28.6% specificity 87.7% จากการ
ศึกษาของ Olaniyan OB36 พบค่า sensitivity 87-99%
และ specificity 26-87% sirisuk ouitrakul และคณะ37 ซึ่ง
ศึกษาเรื่อง accuracy of colposcopically directed biopsy
in diagnosis of cervical pathology at srinagarind
hospital การทำ CDB ที่พบว่า HSIL มีค่า sensitivity
87.8% specificity84.9% PPV100%, and NPV 61%
Cantor SB และคณะ38 ที่ศึกษาความแม่นยำในการ
วินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกระหว่าง papanicolaou tests
เปรียบเทียบกับ colposcopic examinations ใน
diagnostic group ที่พบ HSIL มีค่า sensitivity 71.4%
specificity 81.3% ส่วน LSIL มีค่า sensitivity 98.3%
specificity 45.1% ส่วน screening group ที่พบ HSIL มีค่า
sensitivity 19.1% specificity 96.1% ส่วน LSIL มีค่า
sensitivity 28.6% specificity 87.7%
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าในการวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก
นั้นหลังจากพบความผิดปกติจากการตรวจด้วยวิธี
papanicolaou tests แล้วควรมีการตรวจประเมินด้วยการ
ทำ colposcopy ร่วมกับการทำ directed biopsy เพื่อส่ง

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผล cervical
cytology เปรียบเทียบกับผล histopathology จากการทำ
colposcopic examination และทำ CDB ซึ่งเป็น gold
standard สำหรับ diagnostic test พบว่ามีค่า sensitivity
สูงถึง 80.6% specificity 43.9% positive predictive value
(PPV) 59% negative predictive value (NPV) 69% LR
positive 1.4 LR negative 0.44 โดยผลการศึกษาดัง

Table 3. The Accuracy of the Histopathology Diagnosis Regarding Sensitivity and Specificity
Positive
Negative
Characteristics
Sensitivity (%) Specificity predictive value predictive value
(%)
(%)
(%)
High-grade squamous intraepithelial lesion or higher
81.6
47.6
69
64
Low-grade squamous intraepithelial lesion
18.4
52.4
36
31
Overall

80.6

43.9

36

59

69
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histology เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัย เนื่องจาก
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้นด้วยวิธี

screening ด้วยวิธี papanicolaou tests นั้นให้ผลการ
ตรวจวินิจฉัยต่ำ
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Learning Through Telephone Consultation

Sithtichok Laohawilai, M.D.
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Division of Surgery, Khon Kaen Hospital, Khon Kaen, Thailand

ABSTRACT
OBJECTIVE
To explore how consultations actually contribute to learning process of medical students.
METHODS
This is a cross-sectional survey study. The study population was newly graduated doctors who had spent their
clinical years in Khon Kaen Hospital. All of data were collected by questionnaire to describe characteristics and
methods of obtaining knowledge through telephone consultations. No compared group in this study. The primary
outcomes was about knowledge can be provided through telephone consultations and the secondary outcomes
are methods of providing knowledge from specialists to medical students through telephone consultations.
RESULTS
This research provided data from medical students whom just graduated in the year 2012 from Khon Kaen
Hospital. Thirty-seven students were included to this study, 9 delayed graduation students were excluded. The
data came from 24 (64.9%) students. Male to female ratio was 7:13. Mean age of them was 25 years old. The
average consultations were 70 times per year. Most of the consultations happened at the emergency room. Most
of them (70.3%) agree that telephone consultations can provided both medical knowledge and plan of
management from medical specialists to medical students. They told that knowledge about disease and plan of
managements can be provided directly from medical staff to them. They faced problem with described some
clinical manifestation and most of them suggest some higher technology appliances can improve the telephone
consultations.
CONCLUSION
Telephone consultation can provide knowledge to medical students.
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การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สามารถถ่ายทอดการเรียนรู้
แก่นักศึกษาแพทย์ ได้

สิทธิโชค เล่าหะวิลัย, พ.บ.
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ต่อการโทรศัพท์ปรึกษาครูแพทย์ทางโทรศัพท์ว่าสามารถก่อให้เกิดการ
เรียนรู้หรือไม่และมีวิธีการเพิ่มการเรียนรู้ได้ด้วยวิธีใด
วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาแบบ cross-sectional survey studyในกลุ่มนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่หกที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจำนวน 46
คน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลลักษณะและวิธีในการได้รับความรู้ด้วยการปรึกษาทางโทรศัพท์ โดยไม่
ได้เปรียบเทียบกับกลุ่มใดๆ โดยผลการศึกษาหลักที่ต้องการทดสอบคือการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สามารถก่อให้
เกิดความรู้ได้หรือไม่และอย่างไร
ผลการศึกษา
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่หกจำนวน 46 คน สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2555 จำนวน 37 คน การศึกษาใช้
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามได้เก็บในกลุ่มนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทุกคน เพื่อให้การตอบแบบสอบถามตาม
ความเป็นจริง ไม่มีความกังวลใจต่อการให้คะแนน มีการตอบกลับ 24 คน คิดเป็น 64.9% เป็นเพศชาย 7 คน เพศ
หญิง 13 คน อายุเฉลี่ย 25 ปี มีการปรึกษาเฉลี่ย 70 ครั้งต่อปี โดยเกิดขึ้นจากห้องฉุกเฉินมากที่สุด นักศึกษาแพทย์
17 (70.3%) คนเห็นว่าการโทรศัพท์ปรึกษาสามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ นักศึกษาแพทย์ 7 คน ไม่แน่ใจว่าสามารถ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ นักศึกษาเห็นว่าการให้ความรู้และแนวทางการดูแลผู้ป่วย สามารถบอกได้โดยตรงผ่านทาง
โทรศัพท์ และเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเพิ่มศักยภาพการโทรศัพท์ปรึกษาได้
สรุป
การโทรศัพท์ปรึกษากับครูแพทย์สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้
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24-26) years old. The most common place for
consultation came from the emergency room with
the mean 70 (50-140) times per year. From 24
questionnaires, 17 students said they gained
knowledge through telephone consultations, however,
7 students did not agree. Many skills such as data
gathering, hypothesizing and decision making were
practicing during the telephone consultations (Table
1). The methods of gaining knowledge through
telephone consultations as well as students’
suggestions for improving telephone consultation are
also shown in Table 1.

INTRODUCTION
During the clinical training, teaching can happen in
various places including bedside, out-patient
department and laboratories as well as multiple
methods such as conferences, lectures and the group
discussion and self studying have been used.1-3 Bedside
teaching is one of the chief media for giving
instruction of patients cares as it can provide
knowledge to medical students with two ways
communication. However, the concept has been
changed from a real bedside to a hallway or
conference room teaching.3 Limitation of the bedside
teaching is the timing that usually happen during the
official hour.4 After that, the students have to make a
consultation through telephone.5 The telephone
consultation is a two-way communication and become
more popular without a thoroughly evaluation
regarding its efficacy of knowledge providing, thus, the
present study aimed to assess whether telephone
consultation can provide knowledge as well as its
strategies.

DISCUSSION
From this study, most of medical students agreed that
telephone consultations can provide knowledge and
plans of management from medical doctors to
medical students. Many skills such as history taking,
hypothesizing and decision making are practicing
during the consultations. Medical teachers can provide
knowledge through telephone consultation via
discussion about disease or conditions, summarization
plan of management, reexamination and direct
feedback to medical students. Medical students also
suggested telephone consultation can be improved by
using cross-platform mobile applications such as
Whatsapp, Line and Hangout. Some of them said
clinical practice guidelines for treatments and
consultations can improve the consultations.
This study is similar to Schaufelberger M. et al.
reported a practical course on emergency telephone
consultations in the fifth year medical students with
simulated patients were the first year medical
students.6 Ninety-four percents of the attendees
reported gaining personal learning experience, and 68
percents suggested that the course should be
obligatory for curriculum.
skills of telephone consultation can be applied to
many situations such as transferring information in
referred cases but Cunningham NJ,et al. reported a
randomized control trial in a group of junior doctors
exposed to a standardized minimum information
communication tool (Situation, Background,
Assessment, Recommendation) do not improves their
telephone referral skills in the amount of critical
information presented.7
It's important to practice telephone consultation
skills as both inquirer or consultant.
This is the first time for studying about telephone
consultation in Khon Kaen Hospital. This result can be
applied and improve the medical skills and some
clinical teaching during the post official hour. Due to
limitation of number of medical students for studying
and also this study suggest some clinical practice
guidelines and some skills during consultations seem
important. In the near future, it's possible to do

METHODS
This study is a cross-sectional study in newly medical
graduates at Khon Kaen Hospital within the March of
2012. Students graduated after 1 April 2012 were
excluded due to possible bias and they might feel
uncomfortable to answer the questionnaires before
graduation. The data were obtained through
questionnaires which was piloted in the fifth year
medical students. Confused words or questions were
corrected. The questionnaires were distributed and
collected during the 3-day graduation ceremony. The
questionnaire comprises 20 items including
demographic data, detail of telephone consultation
and methods of enhancing the effectiveness of
telephone consultation. Data were shown in total
number and percentage for categorical variables and
mean or median where appropriate for scale
variables. All data were collected as numeric codes,
only the researcher know the meaning of those
codes. Data were collected in personal computer with
password protected. All data were destroyed as soon
as the analysis process has finished.

RESULTS
The total graduates in Khon Kaen Hospital in the
academic year 2011 was 46 person. However, only 37
were included with the response rate of 64.8%.
Mostly were female with the median age of 25 (range
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Table 1. Detail of Telephone Consultation
Item

Agreed answer

Telephone consultation provides knowledge.

17

Skill practiced
Data gathering

17

Which skill be practiced?
Data gathering and data presentation
History

22

Physical examination

17

Identify themselves

15

Referred hospital

7

Hypothesizing
Diagnosis and differential diagnosis

21

Investigation

15

Decision making
Initial management

16

Plan of management

15

Method for gaining knowledge from teacher
Discussion about disease or conditions

17

Summarization plan of management

15

Reexamination and feedback by teacher

10

Recommendation to improve telephone consultation
Reassessment at the bedside

7

Making use of social media(Line, Whatsapp, Facetime)

4

Provided guideline and clearly step of consultations

3

Well prepared before consultation

3

Accessible telephone numbers

2

another study about efficacy and skills improvement
during telephone consultation with clinical practice
guidelines are tools for studying. Medical students can
also applied these consultation skills to many
situations. The skills of data gathering and data
presentation can be leaded to the future skill in the
working atmospheres. Some hospitals provide advicelines for patients, insurer and other entity.8,9,10 During
the training period, it is crucial to provide standard
steps and standard response to a phone calls to both
consultants and medical students. Some researches
said it should state that they are not allowed to give
advice over the phone, and should encourage the
patient to come to the emergency department for
evaluation and treatment.9,10 The most important
note is emergency staff should not provide diagnoses
or treatment to patients over the telephone.11 Khon
Kaen Hospital does not have guidelines for telephone

consultation. The consultation can be improved by
initiated a guideline for them. This can be created by
apply to the guideline that Maya Bunik,et al. propose
some principles to provided telephone consultations
for patients as followed; (i) advice is given only by
clinicians or other staff with formal medical education
(e.g., nurse, medical assistant), (ii) staff is given
additional training in providing telephone care, (iii)
documentation is made of all pertinent information
from calls, (iv) standardized protocols covering the
most common symptoms are used and (v) a physician
is always available to handle urgent or difficult calls.12
This step of telephone consultation should be adapted
to medical teaching and medical consultations
between the medical students and medical teachers.
The medical students suggest some applications
can improve the telephone consultation similar to in
Britain. In Britain has use telemedicine for
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consultations in many fields.11 Telemedicine is where
interactive audio, video or other media are used to
deliver health care. It encompasses the use of video
conferencing, E-mail and texting as well as telephone
consulting.
In medicine, Telephone consultations can be
applied to any purpose such as telephone follow up
has been shown to be safe for oncology follow-up of
breast cancer patients with low to moderate risk of
recurrence13 and as an alternative to respiratory outpatient clinic follow-up. 14 Common errors in
telephone consultations are information gathering,
relationship building, decision making, explanation and
planning.15 From this study, during the telephone
consultations, medical students can practice all of
these skills.
Telephone consultation skills can be improved with
increase the concern of the medical students and can
set as a lecture class.

Mireille et al designed a simulated practical course
on emergency telephone consultations for medical
students.Their students suggested that it is a very
successful course. J Foster, et al. found the most
important were lack of visual clues and lack of
information about the patient, both of these should be
heightened in the out-of-hours period.16 These
defects about visual aids are placed with newly
gadgets to ser ve more information during
consultations. Medical teachers can provide
knowledge through telephone consultations especially
with new applications and obvious clinical practice
guidelines for treatments and consultations. Medical
students reported to practice important clinical skills
(data gathering, hypothesis generation and initial
decision making and management plan) through
telephone consultation. Whereas consultants provided
knowledge through discussion about physical findings,
differential diagnosis and management plan.
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Common Pitfall

in Scientific Writing
กองบรรณาธิการขอนแก่นเวชสาร

ข้อสังเกตเพื่อการพิมพ์บทความวิชาการ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้นิพนธ์ และชื่อสถานที่ทำงาน ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษา

✴

อังกฤษ ยกเว้นกรณีการส่งบทความภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ชื่อวุฒิการศึกษา ให้แสดงคำย่อของชื่อวุฒิการศึกษาในการประกอบ

✴

วิชาชีพและวุฒิการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จ เท่านั้น โดยไม่ต้องใส่วงเล็บแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาหรือสาขาของแพทย์เฉพาะทาง เช่น
	

	

✴

	

	


ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์ พ.บ., ปร.ด. 	

	

Thammasorn Piriyasupong M.D., Ph.D.
การตรวจพิสูจน์อักษรก่อนการส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณา
บทความเอกสารที่ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์อักษร หากใช้โปรแกรม Microsoft
Word จะพบว่ามีเส้นใต้ สีเขียวหรือสีแดงเกิดขึ้น ในส่วนที่เกิดปัญหาจาก
การพิมพ์ผิด
เว้นวรรคผิด หรือไวยากรณ์ผิด

✴

การเว้นวรรคที่ผิดพลาดด้วยการเคาะเว้นวรรคสองครั้ง ควรทำให้ถูกต้อง
ด้วย

การเว้นวรรคด้วยการเคาะเว้นวรรคเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น และต้อง

ไม่เคาะเว้นวรรคโดยไม่จำเป็น
✴

การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เช่น . , ? ; : ต้องไม่เว้นวรรคจากคำที่อยู่ติดกัน
ก่อนหน้า ทั้งใน ภาษาไทยและอังกฤษ ควรทำให้ถูกต้องด้วยการพิมพ์ติด
คำที่อยู่

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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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 วลี หรือประโยคใดๆ จากนั้นเมื่อสิ้นสุดประโยค
แล้วจึงให้เคาะเว้นวรรคหนึ่งครั้ง หลังเครื่องหมายไม้ยมกก่อนพิมพ์ข้อความถัดไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เคาะ
เว้นวรรค หลังเครื่องหมายไม้ยมกหากยังไม่สิ้นสุดประโยค เช่นเดียวกันกับหลักการใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนอื่นๆในภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ไม่เป็นที่สับสนในการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการเว้น
วรรค เช่น “จากสถิติปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเนื่องมาจากแพทย์มี
ความตระหนักในเรื่องการวินิจฉัยภาวะแพ้รุนแรงมากขึ้น” หรือ “ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ระดับน้ำตาล
ในเลือดต่ำ, ความดันโลหิตสูง หรือระบบหายใจล้มเหลว เป็นต้น” หรือ “จากการศึกษาของหลายๆงาน
วิจัยได้สนับสนุนเหตุผลนี้” เป็นต้น

✴

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

✴

การกล่าวถึงจำนวนตัวเลขสำหรับบทความภาษาอังกฤษ การขึ้นต้นประโยคแรกในหัวข้อใหม่ ต้องไม่
นำตัวเลขแสดงจำนวนมาขึ้นต้นประโยค ควรทำให้ถูกต้องด้วยการขึ้นต้นประโยคแรกด้วยคำในภาษา
อังกฤษเท่านั้น และหากต้องกล่าวถึงจำนวนใดๆในการขึ้นต้นประโยค ต้องใช้คำในภาษาอังกฤษที่
แสดงจำนวนตัวเลข 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 โดยเฉพาะเนื้อหาในส่วนบทนำกับส่วนวิจารณ์และสรุป
ผลของบทความงานวิจัยต้องไม่ถูกนำมาแสดงโดยปราศจากหลักฐานอ้างอิงได้ ทั้งนี้การแสดงข้อมูล
รายละเอียดของการอ้างอิงต้องมีความสัมพันธ์เรียงลำดับตามหมายเลขอ้างอิงที่ปรากฎอยู่กับเนื้อหา
อย่างถูกต้อง

✴

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 และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อข้อมูลที่ได้รับไม่สมบูรณ์ (missing data)

✴

สถิติ (statistical analysis)

✴

จริยธรรมการศึกษา (ethical consideration) มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ในสถานที่ที่ได้ทำการศึกษา

✴

การนำเสนอข้อมูล ที่แสดงด้วยแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปฮิสโตแกรม แผนภูมิการนำเสนอข้อมูลแบบ
อนุกรม (time series) แผนภูมิวงกลม แผนภูมิรูปภาพ หรือแผนภูมิแบบอื่นๆ ต้องไม่แสดงเป็นรูปสามมิิ
ติ

✴

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) โดยให้ตารางช่องหนึ่งสำหรับบรรจุแผนภูมิ และตารางอีกช่องหนึ่งสำหรับพิมพ์แสดงชื่อและ
รายละเอียดคำอธิบายของแผนภูมิ

✴

ตาราง ต้องถูกแยกแถว (row) ออกจากกันอย่างชัดเจน ต้องไม่ใช้คำสั่ง enter ในการสร้างตาราง
เพราะจะทำให้แก้ไขยาก

✴

ข้อมูลแสดงสถิติและจำนวนตัวเลขทศนิยม ในการใช้แสดงข้อมูลสถิติมีข้อควรระวังเบื้องต้นดังนี้

✴

หากมีตัวอย่างไม่เกิน 10,000 ต้องไม่ใช้จำนวนทศนิยมเกิน 2 ตำแหน่ง ยกเว้นค่า P value หรือค่า
confidence interval
หากมีตัวอย่างน้อยกว่า 50 ไม่ต้องทำเป็นจำนวนทศนิยม

✴

ต้องมีการสรุปว่าใช้ descriptive และ inferential statistics อะไรบ้าง

✴
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ต้องทดสอบข้อมูลว่าเป็น normal distribution หรือไม่ ก่อนนำไปหาค่า mean และ standard
deviation (SD)
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 ต้องตรวจสอบว่าบทความมีเนื้อหาบางส่วนไปพ้องกับผลงานวิจัยของผู้อื่นหรือไ่ม่
เพราะปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการโจรกรรมทางวรรณกรรม (plagiarism) เป็นจำนวนมาก ขอแนะนำให้ผู้
วิจัยตรวจสอบก่อนส่งมาขอรับการพิจารณา 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 เช่นเดียวกันกับธรรมเนียมปฏิบัติของ
วารสารอื่นๆ
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Suggestion for Academic Writing
Follow the International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE
(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals)
www.icmje.org

Preparing a Manuscript for Submission to a Biomedical
Journal
Editors and reviewers spend many hours reading manuscripts, and
therefore appreciate receiving manuscripts that are easy to read and
edit. Much of the information in a journal’s Instructions to Authors is
designed to accomplish that goal in ways that meet each journal’s
particular editorial needs. The following information provides
guidance in preparing manuscripts for any journal.
General Principles
The text of observational and experimental articles is usually (but
not necessarily) divided into the following sections: Introduction,
Methods, Results, and Discussion. This so-called “IMRAD” structure is
not an arbitrary publication format but rather a direct reflection of
the process of scientific discovery. Long articles may need
subheadings within some sections (especially Results and Discussion)
to clarify their content. Other types of articles, such as case reports,
reviews, and editorials, probably need to be formatted differently.
Electronic formats have created opportunities for adding details or
whole sections, layering information, cross-linking or extracting
portions of articles, and the like only in the electronic version.
Authors need to work closely with editors in developing or using
such new publication formats and should submit supplementary
electronic material for peer review.
Double-spacing all portions of the manuscript— including the title
page, abstract, text, acknowledgments, references, individual tables,
and legends—and generous margins make it possible for editors and
reviewers to edit the text line by line and add comments and queries
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directly on the paper copy. If manuscripts are submitted electronically, the files should be
double-spaced to facilitate printing for reviewing and editing.
Authors should number all of the pages of the manuscript consecutively, beginning with the
title page, to facilitate the editorial process.
Reporting Guidelines for Specific Study Designs
Research reports frequently omit important information. Reporting guidelines have been
developed for a number of study designs that some journals may ask authors to follow. Authors
should consult the Information for Authors of the journal they have chosen.
The general requirements listed in the next section relate to reporting essential elements for all
study designs. Authors are encouraged also to consult reporting guidelines relevant to their
specific research design. A good source of reporting guidelines is the EQUATOR Network (http://
www.equator-network.org/home/).
Title Page
The title page should have the following information:
1. Article title. Concise titles are easier to read than long, convoluted ones. Titles that are too
short may, however, lack important information, such as study design (which is particularly
important in identifying randomized, controlled trials). Authors should include all information in
the title that will make electronic retrieval of the article both sensitive and specific.
2. Authors’ names and institutional affiliations. Some journals publish each author’s highest
academic degree(s), while others do not.
3. The name of the department(s) and institution(s) to which the work should be attributed.
4. Disclaimers, if any.
5. Contact information for corresponding authors. The name, mailing address, telephone and fax
numbers, and e-mail address of the author responsible for correspondence about the manuscript
(the “corresponding author;” this author may or may not be the “guarantor” for the integrity of
the study). The corresponding author should indicate clearly whether his or her e-mail address
can be published.
6. The name and address of the author to whom requests for reprints should be addressed or a
statement that reprints are not available from the authors.
7. Source(s) of support in the form of grants, equipment, drugs, or all of these.
8. A running head. Some journals request a short running head or footline, usually no more than
40 characters (including letters and spaces) at the foot of the title page. Running heads are
published in most journals, but are also sometimes used within the editorial office for filing and
locating manuscripts.
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9. Word counts. A word count for the text only (excluding abstract, acknowledgments, figure
legends, and references) allows editors and reviewers to assess whether the information
contained in the paper warrants the amount of space devoted to it, and whether the submitted
manuscript fits within the journal’s word limits. A separate word count for the Abstract is useful
for the same reason.
10. The number of figures and tables. It is difficult for editorial staff and reviewers to determine
whether the figures and tables that should have accompanied a manuscript were actually included
unless the numbers of figures and tables are noted on the title page. General Principles
The text of observational and experimental articles is usually (but not necessarily) divided into
the following sections: Introduction, Methods, Results, and Discussion. This so-called “IMRAD”
structure is not an arbitrary publication format but rather a direct reflection of the process of
scientific discovery. Long articles may need subheadings within some sections (especially Results
and Discussion) to clarify their content. Other types of articles, such as case reports, reviews, and
editorials, probably need to be formatted differently.
Electronic formats have created opportunities for adding details or whole sections, layering
information, cross-linking or extracting portions of articles, and the like only in the electronic
version. Authors need to work closely with editors in developing or using such new publication
formats and should submit supplementary electronic material for peer review.
Double-spacing all portions of the manuscript— including the title page, abstract, text,
acknowledgments, references, individual tables, and legends—and generous margins make it
possible for editors and reviewers to edit the text line by line and add comments and queries
directly on the paper copy. If manuscripts are submitted electronically, the files should be doublespaced to facilitate printing for reviewing and editing.
Authors should number all of the pages of the manuscript consecutively, beginning with the title
page, to facilitate the editorial process.
Conflict of Interest Notification Page
To prevent potential conflicts of interest from being overlooked or misplaced, this information
needs to be part of the manuscript. The ICMJE has developed a uniform disclosure form for use
by ICMJE member journals (http://www.icmje.org/coi_disclosure.pdf). Other journals are
welcome to adopt this form. Individual journals may differ in where they include this information,
and some journals do not send information on conflicts of interest to reviewers. (See Section II.
D. Conflicts of Interest.)
Abstract
Structured abstracts are preferred for original research and systematic reviews. The abstract
should provide the context or background for the study and should state the study’s purpose,
basic procedures (selection of study subjects or laboratory animals, observational and analytical
methods), main findings (giving specific effect sizes and their statistical significance, if possible),
principal conclusions, and funding sources. It should emphasize new and important aspects of the
study or observations. Articles on clinical trials should contain abstracts that include the items
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that the CONSORT group has identified as essential (http://www.consort-statement.org/?
=1190).
Because abstracts are the only substantive portion of the article indexed in many electronic
databases, and the only portion many readers read, authors need to be careful that they
accurately reflect the content of the article. Unfortunately, the information contained in many
abstracts differs from that in the text (7). The format required for structured abstracts differs
from journal to journal, and some journals use more than one format; authors need to prepare
their abstracts in the format specified by the journal they have chosen.
The ICMJE recommends that journals publish the trial registration number at the end of the
abstract. The ICMJE also recommends that, whenever a registration number is available, authors
list that number the first time they use a trial acronym to refer to either the trial they are
reporting or to other trials that they mention in the manuscript.
Introduction
Provide a context or background for the study (that is, the nature of the problem and its
significance). State the specific purpose or research objective of, or hypothesis tested by, the study
or observation; the research objective is often more sharply focused when stated as a question.
Both the main and secondary objectives should be clear, and any prespecified subgroup analyses
should be described. Provide only directly pertinent references, and do not include data or
conclusions from the work being reported.
Methods
The Methods section should include only information that was available at the time the plan or
protocol for the study was being written; all information obtained during the study belongs in the
Results section.
Selection and Description of Participants
Describe your selection of the observational or experimental participants (patients or laboratory
animals, including controls) clearly, including eligibility and exclusion criteria and a description of
the source population. Because the relevance of such variables as age and sex to the object of
research is not always clear, authors should explain their use when they are included in a study
report—for example, authors should explain why only participants of certain ages were included
or why women were excluded. The guiding principle should be clarity about how and why a study
was done in a particular way. When authors use such variables as race or ethnicity, they should
define how they measured these variables and justify their relevance.

Technical Information
Identify the methods, apparatus (give the manufacturer’s name and address in parentheses), and
procedures in sufficient detail to allow others to reproduce the results. Give references to
established methods, including statistical methods (see below); provide references and brief
descriptions for methods that have been published but are not well-known; describe new or
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substantially modified methods, give the reasons for using them, and evaluate their limitations.
Identify precisely all drugs and chemicals used, including generic name(s), dose(s), and route(s) of
administration. Authors submitting review manuscripts should include a section describing the
methods used for locating, selecting, extracting, and synthesizing data. These methods should also
be summarized in the abstract.
Statistics
Describe statistical methods with enough detail to enable a knowledgeable reader with access to
the original data to verify the reported results. When possible, quantify findings and present them
with appropriate indicators of measurement error or uncertainty (such as confidence intervals).
Avoid relying solely on statistical hypothesis testing, such as P values, which fail to convey
important information about effect size. References for the design of the study and statistical
methods should be to standard works when possible (with pages stated). Define statistical terms,
abbreviations, and most symbols. Specify the computer software used.
Results
Present your results in logical sequence in the text, tables, and illustrations, giving the main or
most important findings first. Do not repeat all the data in the tables or illustrations in the text;
emphasize or summarize only the most important observations. Extra or supplementary
materials and technical detail can be placed in an appendix where they will be accessible but will
not interrupt the flow of the text, or they can be published solely in the electronic version of the
journal.
When data are summarized in the Results section, give numeric results not only as derivatives
(for example, percentages) but also as the absolute numbers from which the derivatives were
calculated, and specify the statistical methods used to analyze them. Restrict tables and figures to
those needed to explain the argument of the paper and to assess supporting data. Use graphs as
an alternative to tables with many entries; do not duplicate data in graphs and tables. Avoid
nontechnical uses of technical terms in statistics, such as “random” (which implies a randomizing
device), “normal,” “significant,” “correlations,” and “sample.”
Where scientifically appropriate, analyses of the data by such variables as age and sex should be
included.
Discussion
Emphasize the new and important aspects of the study and the conclusions that follow from
them in the context of the totality of the best available evidence. Do not repeat in detail data or
other information given in the Introduction or the Results section. For experimental studies, it is
useful to begin the discussion by briefly summarizing the main findings, then explore possible
mechanisms or explanations for these findings, compare and contrast the results with other
relevant studies, state the limitations of the study, and explore the implications of the findings for
future research and for clinical practice.
Link the conclusions with the goals of the study but avoid unqualified statements and conclusions
not adequately supported by the data. In particular, avoid making statements on economic
benefits and costs unless the manuscript includes the appropriate economic data and analyses.
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Avoid claiming priority or alluding to work that has not been completed. State new hypotheses
when warranted, but label them clearly as such.
References
General Considerations Related to References
Although references to review articles can be an efficient way to guide readers to a body of
literature, review articles do not always reflect original work accurately. Readers should therefore
be provided with direct references to original research sources whenever possible. On the other
hand, extensive lists of references to original work on a topic can use excessive space on the
printed page. Small numbers of references to key original papers often serve as well as more
exhaustive lists, particularly since references can now be added to the electronic version of
published papers, and since electronic literature searching allows readers to retrieve published
literature efficiently.
Avoid using abstracts as references. References to papers accepted but not yet published should
be designated as “in press” or “forthcoming”; authors should obtain written permission to cite
such papers as well as verification that they have been accepted for publication. Information from
manuscripts submitted but not accepted should be cited in the text as “unpublished
observations” with written permission from the source.
Avoid citing a “personal communication” unless it provides essential information not available
from a public source, in which case the name of the person and date of communication should be
cited in parentheses in the text. For scientific articles, obtain written permission and confirmation
of accuracy from the source of a personal communication.
Some but not all journals check the accuracy of all reference citations; thus, citation errors
sometimes appear in the published version of articles. To minimize such errors, references should
be verified using either an electronic bibliographic source, such as PubMed or print copies from
original sources. Authors are responsible for checking that none of the references cite retracted
articles except in the context of referring to the retraction. For articles published in journals
indexed in MEDLINE, the ICMJE considers PubMed the authoritative source for information
about retractions. Authors can identify retracted articles in MEDLINE by using the following
search term, where pt in square brackets stands for publication type: Retracted publication [pt] in
PubMed.
Reference Style and Format
The Uniform Requirements style for references is based largely on an American National
Standards Institute style adapted by the NLM for its databases. Authors should consult NLM’s
Citing Medicine for information on its recommended formats for a variety of reference types.
Authors may also consult sample references, a list of examples extracted from or based on Citing
Medicine for easy use by the ICMJE audience; these sample references are maintained by NLM.
References should be numbered consecutively in the order in which they are first mentioned in
the text. Identify references in text, tables, and legends by Arabic numerals in parentheses.
References cited only in tables or figure legends should be numbered in accordance with the
sequence established by the first identification in the text of the particular table or figure. The
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titles of journals should be abbreviated according to the style used in the list of Journals Indexed
for MEDLINE, posted by the NLM on the Library's Web site. Journals vary on whether they ask
authors to cite electronic references within parentheses in the text or in numbered references
following the text. Authors should consult with the journal to which they plan to submit their
work.
Tables
Tables capture information concisely and display it efficiently; they also provide information at any
desired level of detail and precision. Including data in tables rather than text frequently makes it
possible to reduce the length of the text.
Type or print each table with double-spacing on a separate sheet of paper. Number tables
consecutively in the order of their first citation in the text and supply a brief title for each. Do
not use internal horizontal or vertical lines. Give each column a short or an abbreviated heading.
Authors should place explanatory matter in footnotes, not in the heading. Explain all nonstandard
abbreviations in footnotes, and use the following symbols, in sequence:
*, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡, §§, ||||, ¶¶, etc.
Identify statistical measures of variations, such as standard deviation and standard error of the
mean. Be sure that each table is cited in the text. If you use data from another published or
unpublished source, obtain permission and acknowledge that source fully.
Additional tables containing backup data too extensive to publish in print may be appropriate for
publication in the electronic version of the journal, deposited with an archival service, or made
available to readers directly by the authors. An appropriate statement should be added to the text
to inform readers that this additional information is available and where it is located. Submit such
tables for consideration with the paper so that they will be available to the peer reviewers.
Illustrations (Figures)
Figures should be either professionally drawn and photographed, or submitted as photographicquality digital prints. In addition to requiring a version of the figures suitable for printing, some
journals now ask authors for electronic files of figures in a format (for example, JPEG or GIF) that
will produce high-quality images in the Web version of the journal; authors should review the
images of such files on a computer screen before submitting them to be sure they meet their
own quality standards.
For x-ray films, scans, and other diagnostic images, as well as pictures of pathology specimens or
photomicrographs, send sharp, glossy, black-and-white or color photographic prints, usually 127 x
173 mm (5 x 7 inches). Although some journals redraw figures, many do not. Letters, numbers,
and symbols on figures should therefore be clear and consistent throughout, and large enough to
remain legible when the figure is reduced for publication. Figures should be made as selfexplanatory as possible, since many will be used directly in slide presentations. Titles and detailed
explanations belong in the legends--not on the illustrations themselves.
Photomicrographs should have internal scale markers. Symbols, arrows, or letters used in
photomicrographs should contrast with the background.
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Photographs of potentially identifiable people must be accompanied by written permission to use
the photograph.
Figures should be numbered consecutively according to the order in which they have been cited
in the text. If a figure has been published previously, acknowledge the original source and submit
written permission from the copyright holder to reproduce the figure. Permission is required
irrespective of authorship or publisher except for documents in the public domain.
For illustrations in color, ascertain whether the journal requires color negatives, positive
transparencies, or color prints. Accompanying drawings marked to indicate the region to be
reproduced might be useful to the editor. Some journals publish illustrations in color only if the
author pays the additional cost.
Authors should consult the journal about requirements for figures submitted in electronic
formats.
Legends for Illustrations (Figures)
Type or print out legends for illustrations using double spacing, starting on a separate page, with
Arabic numerals corresponding to the illustrations. When symbols, arrows, numbers, or letters
are used to identify parts of the illustrations, identify and explain each one clearly in the legend.
Explain the internal scale and identify the method of staining in photomicrographs.
Units of Measurement
Measurements of length, height, weight, and volume should be reported in metric units (meter,
kilogram, or liter) or their decimal multiples.
Temperatures should be in degrees Celsius. Blood pressures should be in millimeters of mercury,
unless other units are specifically required by the journal.
Journals vary in the units they use for reporting hematologic, clinical chemistry, and other
measurements. Authors must consult the Information for Authors of the particular journal and
should report laboratory information in both local and International System of Units (SI). Editors
may request that authors add alternative or non-SI units, since SI units are not universally used.
Drug concentrations may be reported in either SI or mass units, but the alternative should be
provided in parentheses where appropriate.
Abbreviations and Symbols
Use only standard abbreviations; use of nonstandard abbreviations can be confusing to readers.
Avoid abbreviations in the title of the manuscript. The spelled-out abbreviation followed by the
abbreviation in parenthesis should be used on first mention unless the abbreviation is a standard
unit of measurement.
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aQuotation

Anonymous

“

Dangerous is truth
but fear is an option

”
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