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From the Editor

ในฉบับเริ่มต้น volume ที่ 38 นี้ผมขอใคร่แนะนำ KKMJ ใน iPad สำหรับ iOS ตั้งแต่ version
7.0 รวมทั้ง application อีก 2 application ซึ่งได้แก่ JMRE และ THAI Journal โดยที่ JMRE นั้น
เป็น application ของ Journal of Medical Research and Education ซึ่งเป็นวารสารนานาชาติ
ที่รวบรวมผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์และงานวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา ส่วน
THAI Journal นี้เป็นความภาคภูมิใจของทีมงานเราที่ต้องการสร้าง hub ของวารสาร
ทางการแพทย์ไทยไว้ใน application เพียงหนึ่งเดียว ซึ่งเราได้คาดหวังว่า application นี้จะ
ทำให้วารสารทางการแพทย์ไทยถูกรวบรวมไว้ ง่ายต่อการเข้าถึงในที่ๆ เดียวเพื่อให้ทันต่อ
ความก้าวหน้าของ new media ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน
สำหรับวิธีการส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่การส่งบทความด้วยวิธี
online submission อย่างเต็มรูปแบบ โดยท่านจะได้รับการตอบรับในขั้นตอนการพิจารณา
บทความวิจัยและให้ทำการแก้ไขบทความวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในกอง
บรรณาธิการในรูปแบบ interactive ระหว่างผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญในกองบรรณาธิการ ซึ่งใน
โอกาสนี้ KKMJ จึงได้กำหนดให้ผู้วิจัยทุกท่านเพิ่มเติมระบบการแก้ไขบทความวิจัยด้วยการ
ใช้ Google Drive (สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KKMJ official website ในหน้า
submission) กระผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน รวมทั้ง Medical Advancement
Foundation หรือมูลนิธิแพทยศาสตรพิพัฒน์ ซึ่งคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและพลักดันให้
เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คำว่า PRINTED IN THE NETHERLANDS ซึ่งปรากฎอยู่ที่หน้าปกของวารสาร เป็นการแสดง
ถึงแหล่งพิมพ์ของวารสารทั้งนี้เนื่องจากการตีพิมพ์ปัจจุบันทาง KKMJ ได้ส่งไปพิมพ์ยัง
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่ง KKMJ มีจุดหมายเพื่อที่จะนำเสนอผลงานวิจัยของท่านไปสู่สายตา
ของผู้ศึกษางานวิจัยและผู้อ่านโดยทั่วโลกในรูปแบบที่ดีที่สุด มีความถูกต้องในระดับสากล
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The Seventh International
Congress on Peer Review and
Biomedical Publication (continued)
ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์ M.D., Ph.D.
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ในฉบับนี้ผมใคร่ขอเล่าถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
The Seventh International Congress on Peer Review
and Biomedical Publication ต่อ เนื่องจากคิดว่าจะทำให้
เกิดประโยชน์ในการนำไปพิจารณาต่อไป โดยในฉบับนี้
จะได้เล่าถึงเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง post-publication peer
review โดยในงานวิจัยที่จัดทำขึ้นโดย Mary Beth et al
ได้ตั้งคำถามว่า ผู้ประพันธ์อยากทราบอะไรมากที่สุด
หลังจากงานวิจัยได้ถูกตีพิมพ์ ทางคณะผู้วิจัยจึงได้
ทำการศึกษาโดยส่งอีเมลล์ ถึงผู้ที่ส่งผลงานวิจัยเพื่อ
ขอรับการตีพิมพ์ใน Annal of Internal Medicine โดยส่ง
หลังจากที่ผลงานของผู้ทำวิจัยเหล่านั้นได้รับการตีพิมพ์
ไปแล้ว 6-10 สัปดาห์ โดยใน e-mail จะแนบ URL เพื่อ
เข้าสู่ manuscript data center ของ manuscript ของผู้
วิจัยแต่ละท่าน หลังจากนั้นในปลายปี 2012 ก็ได้มีการ
ติดตามผลของการเปิด e-mail ของผู้ทำวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์โดย e-mail ที่ส่งไปนั้น ได้รับการเปิดอ่านเพียง

48-69% และส่วนใหญ่เข้าไปดูในส่วนของ media
citation และ scientific citation ตามลำดับ แต่เข้าไปดู
ในส่วนของ manuscript ที่ตนได้ตีพิมพ์กลับมีการเข้าไป
ดูเป็นส่วนน้อยมากคิดเป็นเพียง 20% รายละเอียด
สามารถดูได้จาก Table 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานวิจัยเมื่อ
ได้รับการตีพิมพ์แล้ว สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการทราบมากที่สุด
หลังการตีพิมพ์คือ การถูกอ้างอิงมากที่สุด
งานวิจัยถัดมามีชื่อว่า Temporal Change in the Use
of P Values and Confidence Intervals for Reporting
Intergroup Comparisons in Abstracts in Major
General Medical Journals ซึ่งได้ทำการศึกษาโดย
Rakesh Aggarwal et al ซึ่งเป็นประเด็นด้านคุณภาพของ
manuscript โดยงานวิจัยนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการดูว่า
การใช้ P value และ confidence interval (CI) มีความ
เปลี่ยนแปลงในการใช้ไปหรือไม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
POSTER SESSION ABSTRACTS
โดยมีการสำรวจวารสารหลักทั้งหมด 5 วารสาร ได้แก่

Table
1. Areas
Table 29.
AreasVisited
VisitedbybyPeople
PeopleWho
WhoOpened
OpenedE-mail
E-mail
People opening e-mail

November 2012

January 2013

March 2013

May 2013

169 of 351 (48%)

143 of 260 (55%)

102 of 179 (57%)

135 of 195 (69%)

Correspondences

112 (66%)

72 (50%)

59 (57%)

114 (69%)

Media citations

130 (77%)

113 (79%)

67 (65%)

108 (80%)

Reader comments

94 (56%)

75 (52%)

47 (46%)

83 (62%)

Scientific citations

115 (68%)

97 (68%)

61 (60%)

108 (80%)

About Annals

32 (19%)

24 (17%)

4 (4%)

13 (10%)

Conflict of Interest Disclosures None reported.
Funding/Support No external funding was provided for this study.
Contributions of staff time and resources came from American College
of Physicians and Annals of Internal Medicine.

QUALITY OF REPORTING

Table 30. Proportion of Outcomes Reported as P Value,
Confidence Interval, or Both
AIM
Year

P

Both

BMJ
Cl

P

Both

JAMA
Cl

P

Both

Lancet
Cl

P

Both

NEJM
Cl

P

Both

Cl

1991

41

38

21

52

25

23

50

13

37

64

19

17

66

19

14

19968

57

15

28

32

22

46

49

24

27

39

36

25

58

23

19

2001

37

37

26

15

32

53

29

34

37

28

33

40

42

37

22

2006

17

40

44

8

24

68

20

50

30

18

32

50

44

39

17

udy.
llege

l

angi,1

mpariovide
d that
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essed
cts of
hed in

edical
, New
1991,
ed to
From
group
n proacted.
CI, or
air.

risons
uring
gether
mparithese
1.7%),
values

115 (68%)

97 (68%)

61 (60%)

108 (80%)

32 (19%)

24 (17%)

4 (4%)

13 (10%)
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Table 30. Proportion of Outcomes Reported as P Value,
Confidence Interval, or Both

Table 2. Proportion of Outcomes Reported as P Value, Confidence Interval, or Both

AIM
Year

P

Both

BMJ
Cl

P

Both

JAMA
Cl

P

Both

Lancet
Cl

P

Both

NEJM
Cl

P

Both

Cl

1991

41

38

21

52

25

23

50

13

37

64

19

17

66

19

14

1996

57

15

28

32

22

46

49

24

27

39

36

25

58

23

19

2001

37

37

26

15

32

53

29

34

37

28

33

40

42

37

22

2006

17

40

44

8

24

68

20

50

30

18

32

50

44

39

17

2011

13

40

47

5

46

49

3

58

39

13

58

28

37

49

14

All data are shown as percent for each journal-year combination. The length of horizontal color bar in
each cell is proportional to the value in that cell. Thus, bars in each column combine to form a bar
diagram showing change over time.

Annal of Internal Medicine, BMJ, Lancet, New England
ศึกษาเพราะสาเหตุ noncompliance ก็ไม่ได้ให้ราย
Journal
of Medicine และof
JAMA
ในช่วง
1991,
1996,
2001,
1Department
ละเอียดที่ชัดเจนพอ
ในวารสารที่มีการรายงานเรื่อง
Gastroenterology, Sanjay
Gandhi Postgraduate
2006 และ 2011 โดย กลั่นกรองข้อมูลจาก ที่ปรากฏใน
noncompliance
มีตั้งแต่ 1-69% และวิธีที่ใช้ในการตรวจ
Institute of Medical Sciences, Lucknow,
India, aggarwal.ra@gmail.com;
abstract
ที่สืบค้นผ่าน PubMed ผลการศึกษาพบว่ามีผล
2Department
สอบ
compliance
การนับเม็ดยา
of Gastrointestinal Surgery, All Indiaก็มีหลากหลายวิธีเช่น
Institute of Medical
การเปรียบเทียบทั้งหมด 3,525 outcomes จากทุกการ
การดูไดอารี่ของผู้ป่วยและการใช้แบบสอบถาม
Sciences, New Delhi, India
ศึกษา ในช่วง 5 ปี โดยที่พบว่า วารสารทั้งหมดที่ได้
ในส่วนของการนำเสนอผลวิจัยใน manuscript ในรูป
กล่าวถึงมีแนวโน้มที่จะใช้ P value อย่างเดียวลดลงและ
แบบของกราฟซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถสื่อสารได้อย่างมี
Conflict
of Interest
Disclosures
reported.
มีการใช้
CI ร่วมและไม่ร่วมกับ
P value
แต่อย่างไรก็ตาม None
พลังครอบคลุมและมี bias น้อย ก็ได้มีการศึกษาไว้ โดย
3-37% ใน abstract ของวารสารทั้ง 5 วารสารนั้น ก็ยังมี
การศึกษาที่กล่าวถึงนั้นมีชื่อว่า The Graphical Literacy
การใช้แค่ P value เพียงอย่างเดียวในบทคัดย่อ และใช้
of Top Medical Journals in 2012 ซึ่งได้จัดทำโดย
CI อย่างเดียว 14-49% รายละเอียดสามารถดูได้ใน
Jennifer C et al ซึ่งได้มีการสุ่มตัวอย่าง 10 งานวิจัยที่ตี
Table 2
พิมพ์ใน ปี 20121 จากแต่ละวารสารโดยเป็นวารสาร
David
Krauth,1 Calvin Gruss,2 Rose
Philipps, Lisa Bero1
ในประเด็นการรายงานเกี่ยวกับ compliance ของผู้
ทั่วไป 6 วารสาร วารสารเฉพาะทาง 7 วารสาร และ
ป่วยต่อยาในงานวิจัยประเภทที่มีการทดลอง ได้มีการ
วารสาร sub-specialty 7 วารสาร ที่มี impact factor สูง
Objective To assess the reporting
of preclinical animal studies
ทำการศึกษาโดย Francois Cachat et al นำเสนองาน
ตามที่ The Institute for Scientific Information® (ISI®)
examining
the effects
ofRandomized
statins onประกาศในปี
atherosclerosis
outcomes and
วิจัยที่มีชื่อว่า
Compliance
Reporting in
2011 และได้กลั่นกรองนำรูปภาพที่ปรากฎ
Controlled
Trials: A Literature-Based
Study โดยที่การ
ในงานวิจัยที่ได้นับการสุ่มเลือกมาประเมินในด้านความ
to determine
if the journals
where
the articles are published
ศึกษานี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเพื่อค้นหาว่างานวิจัย
ชัดเจน
ความครบถ้วน
ความกระชับ
และ
have reporting requirements for animal
research.
Weเทคนิคพิเศษ
selected
ประเภททดลองทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่เข้าร่วม มีการ
ประสิทธิภาพของกราฟ จาก 200 งานวิจัย โดยพบว่าใน
atherosclerosis since it is the most
common outcome addressed
รายงาน compliance ของผู้ป่วยต่อยามากน้อยเพียงใด
การศึกษาที่สุ่มมานั้น มีการนำเสนอข้อมูลเป็นตาราง
in preclinical statin research aside
from912
cholesterol
โดยผู้วิจัยได้สำรวจวารสารการแพทย์ของเด็ก
4
ทั้งหมด
ตารางคิดเป็น lowering.
4.6 ตารางต่องานวิจัยมี
วารสาร และวารสารการแพทย์ทั่วไป 4 วารสาร ในช่วง
แผนภาพทั้งหมด 564 แผนภาพ โดยที่ 80 แผนภาพเป็น
Design
We และ
searched
(January
1966-April
2012) and
ระหว่างปี
1997-1999
2007-2009 MEDLINE
จากการกลั่น
แผนภาพ
flow-diagram
32 แผนภาพเป็น
studies
identified35863งานวิจัย
articles
evaluating
effects
of statins on
atheroกรองข้อมูลจาก
ประเภทการทดลอง
42% the
protocol
86 แผนภาพเป็นรูปภาพ
และ 366
แผนภาพ
ทำในผู้ป่วยเด็ก
54% ทำในผู้ป่วยผู้ใหญ่
และ 4% Based
เป็นกราฟon
คิดเป็น
1.7 systematic
กราฟ ต่องานวิจัย review
ในจำนวนนี้มี
sclerosis และ
outcomes
in animals.
our
ทำในทั้งสองกลุ่ม ยาที่ศึกษาเป็นยา 1 ชนิด 2 ชนิด และ
72 งานวิจัย ที่ไม่มีแผนภาพใดๆเลย ผลของการ
of quality assessment instruments
for animal research, we
3 ชนิด คิดเป็น 85% 12% และ 3% ตามลำดับ โดยมีวิธี
วิเคราะห์แสดงใน Table 3 โดยจะเห็นว่า ส่วนมากการใช้
assessed 82%
8 criteria
addressing
the แผนภูมิแท่งหรือกราฟเส้นอย่างง่าย
reporting of the studyคิดเป็น
methods
การให้ทางปาก
การสูดดม 6%
ใต้ผิวหนัง 6% ยา
54% ของ
ทาand
6% พบว่าการรายงานเกี่ยวกับ
compliance
ของผู้เข้า
กราฟทั้งหมด
ซึ่งแสดงให้เห็นช่องว่างการนำเสนอที่นัก
animal details. We reviewed journal websites to determine

Reporting Standards for Translational Animal Research

ร่วมการศึกษาพบเพียง
215 งานวิจัยเท่านั้นคิดเป็น
60% the
วิจัยสามารถเพิ่มเติมข้อมูลในรูปแบบกราฟอื่นๆ
ได้อีก
if the 36 journals
publishing
63 articles directed authors
โดยที่ 155 งานวิจัยจากจำนวนนี้ ไม่ได้ให้คำนิยามที่
เพื่อเพิ่มมิติของข้อมูลให้มีมากยิ่งขึ้น เพราะจากข้อมูล
to reporting standards for animal
studies. We also assessed
เหมาะสมเกี่ยวกับการวัด compliance ในจำนวน 332
พบว่า dimension ของกราฟที่ใช้มีบางการศึกษาที่ใช้
whether
orงานวิจัย
not reporting
improved
following
publication
งานวิจัย
จาก 358
การที่ผู้ป่วย ออกจากการ
กราฟที่
dimension ของข้อมูลมากถึง
9 มิติ of the

ARRIVE guidelines in 2010.
Results Compliance with animal welfare requirements was
reported in 51 of 63 articles. Test
animal characteristics (ie, spe9
cies, strain, substrain, genetic background, age, supplier, sex,
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Table 3. Characteristics of the 344 Graphs in the 128 Papers That Had Data Graphs
Table 31. Characteristics of the 344 Graphs in the 128 Papers That Had Data Graphs
Feature

N (%)

Univariate display (simple)

187 (54)

Bar or point graph of counts

39 (11)

Bar or point graph of summary or statistical data

145 (42)

Pie chart

3 (1)

Univariate display (distributions) Histogram (simple)

106 (31)

Histogram (simple)

7 (2)

Histogram (comparative)

2 (1)

Box and whisker plot

16 (5)

Survival curve

81 (24)

Bivariate displays (scatterplots, parallel line plots, maps, etc)

49 (14)

Hybrid displays (combination of formats)

2 (1)

Completeness (total with no problems)

162 (47)

All data elements defined

327 (95)

Titles and axes complete

286 (83)

Shows and defines error bars (in 184 bar/point graphs)

49 (27)

Shows numbers at risk (in 81 survival curves)

54 (67)

N for each data element portrayed if not self-evident (183 graphs)

52 (28)

Distortion and visual problems (any)

203 (59)

Improper scale or range of axes

23 (7)

Distracting visual choices (moire, 3D, heavy gridlines)

124 (36)

Nonstandard boxplot or histogram (out of 25 graphs)

3 (12)

Data superimposed or CIs too cluttered

63 (18)

Special features (any)

149 (46)

Small multiples

27 (8)

Symbolic dimensionality

20 (6)

Depicts pairing (in 99 graphs in studies with paired data)

7 (9)

Depicts clustering (in 61 graphs in studies with clustered data)

9 (15)

Extra information (characterize outliers, show means/medians, etc.)

70 (20)

Figure is self-explanatory (with caption)

339 (99)

No. of dimensions in graph

Median

IQR

Range

3

2-4

1-9

Objective CONSORT, STARD, and STROBE provide guidelines
Results Reporting of early phases of sample recruitment was
สำหรับรูปแบบการเขียน
the(Table
วิจัยที่เป็น
observational
นั้นต้องมีการรายงานที่
for reporting sample selection
from the point wheremanuscript
patients areตามที่poor
32). Most
reports did study
not indicate
how screening
International
Committee
Medical
Journal Editor
screened for eligibility.
They do not
all includeofitems
for earlier
occurred.นับเริ่มจากผู้ป่วยได้รับการคัดกรองเพื่อเข้าการศึกษา
While 11% of RCTs and 37% of diagnostic studies
steps when patients(ICMJE)
are beingได้พยายามที่จะให้งานวิจัยมีรูปแบบการ
identified as candidates for eliclaimed toแล้วโดยไม่ได้คำนึงถึงขั้นตอนก่อนหน้า
enroll “consecutive” patients, no RCT and
only 11%
ทำให้ผู้วิจัยใน
gibility screening. We
sought to identify (1) the frequency with
of these diagnostic studies described how they ensured that no
รายงานที่เป็นมาตรฐานที่เหมาะสมตามแต่ละชนิดของ
การศึกษานี้ได้มีการศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า
(i) นักวิจัย
which investigators provide a numeric account of who could
patients were
missed. 1.5% of RCTs acknowledged convenience
และหนึ่งในสิ่งที่โดยมากจะต้องประกอบอยู่ใน
have been screenedงานวิจัย
for eligibility;
(2) an explanation whether
sampling, ได้ให้ข้อมูลตัวเลขของผู้ที่นำมาคัดกรองมีความถี่เป็น
as did 4% of diagnostic studies; the remaining studies
selection at each step
was nonrandom; (3) an account of who
did not describe
identified patients to be screened for
การเขียนบทความของงานวิจัยด้านคลินิกก็คือการแสดง
เท่าไหร่how
(ii)they
การอธิบายแต่ละขั้นตอนว่าขั้นตอนใดไม่
dropped out at each
step
and
why;
(4)
the
varying
reporting
study
eligibility.
ถึงวิธีการได้มาซึ่งผู้เข้าร่วมการศึกษา การศึกษาที่มีชื่อ
เป็นขั้นตอนที่มีการสุ่ม (iii) จำนวนผู้ป่วยที่ drop out ไป
and definition of “convenience” sampling and “consecutive”
Conclusions At present most studies are not reporting inforว่า
Repor
ting
of
Study
Enrollment:
Missed
sampling; and (5) reporting of CONSORT, STARD, and STROBE
แต่ละขั้นตอนเป็นเท่าไร
ความหมายของชนิดการสุ่ม
mation about
the early phases of(iv)
study
enrollment, phases that
Opportunities to Clarify Selection and Suggestions for
flow figure elements.
have bearing
selection
and spectrum
our study
ที่ใช้on
และ
(v) การรายงาน
flow bias.
figureWhile
ตามรูปแบบของ

Improvement
ซึ่งจัดทำโดย
Jessicareview
J. et ofal ต้องการ
Design We conducted
a systematic
cross-sectional
provides evidence
that STARD
compliance
CONSORT
and STARD
CONSORT
และwith
STROBE
โดยงานวิจัยนี้ได้
20 top (2011 ISI rankings)
general (6), specialty (7), and subis far from perfect, inclusion of items concerning initial steps in
ศึกษาว่ามีการรายงานประเด็นนี้มากน้อยเพียงใด
เพราะ
ทำการสุ่มเลือกการศึกษา
10 งานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
specialty (7) journals that publish original clinical research. We
sample recruitment
could improve reporting
and increase theปี
การศึกษาที่ต้องรายงานในรูปแบบของ CONSORT
identified all original research eligible for CONSORT, STARD, or
transparency
of จากแต่ละวารสารโดยเป็นวารสารทั่วไป
investigations.
2012
6 วารสาร
(Consolidated
Standards
of 10
Reporting
Trials) สำหรับ
STROBE consideration
and randomly
selected
randomized
วารสารเฉพาะทาง
7
วารสาร
และวารสาร
sub-specialty
1Department
of Emergency Medicine, University of California Los
controlled trials (RCTs)
per journal
from 2011-2012,
andtrial
5 STARD
งานวิจัยประเภท
randomized
controlled
Angeles Medical
School,ที่มี
Losimpact
Angeles,
CA, USA,
richelle@ucla.edu;
7 วารสาร
factor
สูงตามที่
ISI ประกาศในปี
diagnostic studies and
5 observational
per journal
(2008- accuracy
2David Geffen School of Medicine, University of California, Los
(STAndards
for thestudies
Reporting
of Diagnostic
3
2012) that enrolled patients prospectively. Trained reviewers
2011
โดยที่วารสารที่นำเข้าร่วมการศึกษาจะต้องเหมาะ
studies) สำหรับงานวิจัยที่เป็น diagnosis study Angeles,
และ USA; Centre for Statistics in Medicine, University of Oxford,
scrutinized text and flow diagrams to collect the aforementioned
Oxford, UKสมกับการรายงานด้วยรูปแบบ CONSORT STARD
S
T
RO
B
E
(
S
Tre
n
g
t
h
e
n
i
n
g
t
h
e
R
e
p
o
r
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n
g
of
information on standardized abstraction forms. Analysis was
Conflict ofและ
Interest
Disclosures
None reported.
STROBE
โดยผลการศึกษาพบว่า
การรายงานการ
OBservational
studies
in Epidemiology) สำหรับงาน
descriptive with stratification
on study
design.
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Number assessed for eligibility for inclusion (eg, CHF patients asked incl./excl. questions)
Number who did not meet inclusion criteria
Number with reasons for exclusion
Number who refused participation

Number randomized
Number allocated to intervention
Number received intervention

Number eligible for index test
Number eligible who had the index test
Reason did not have index test

Number lost to follow-up
Number discontinued intervention

Number who had gold standard (GS) test
Number who had GS stratified on index test result
Reason did not have GS test

Number analyzed
Number excluded post hoc

Actual potential sample
(CONSORT)

Confirmed eligible
subjects
(STARD)

Confirmed eligible
subjects
(STARD)

Follow-up

Follow-up

Analysis

Use of Clustering Analysis in Randomized Controlled
Trials in Orthopedic Surgery

Funding/Support David Schriger’s time is supported in part by a
unrestricted grant from the Korein Foundation and Douglas Altman’s
time is supported by Cancer Research UK, neither of which have any
influence on the decision to do this research project or its execution.

4%

4%

91%
47%

NA
NA
NA

70%
73%

NA
NA
NA

100%
96%
67%

100%
86%

78%
64%
31%

NA
NA

73%
100%
34%

NA
NA
NA

50%
40%
34%
24%

0%
5%

0.5%
3.5%

77%
65%
42%
55%

3%

4%

2%
7.5%

10%

Diagnostic (N=100)

5%

RCTs (N=200)

Conclusions There is a low prevalence of use of clustering
analysis in RCTs in the orthopedic literature. The inclusion of
specialists in statistics or clinical trials methodology/epidemiology was associated with greater use of this important analysis
tool. Investigators planning RCTs should make careful selection
of their study methods and teams to ensure that proper design

methodologist than those that did not account for clustering
(P=.04).

Number approached to determine eligibility for screening (eg, number of patients asked if
they have CHF)
Number missed because enroller not present
Number missed when enroller present (eg, enroller busy with another patient, patient
refused, missed accidentally)
Number who did not meet eligibility for screening

Achievable potential
sample
(STROBE)

study data to be presented at the Congress.

Number seen at facility during the study interval (eg, seen in clinic May-July)
Number seen at facility during study hour (eg, seen from 8-noon when enroller available)

Potential sample
(STROBE)

aObservational

Relevant Quantity

Recruitment stage

% of Articles Reporting Item

Table 32. Reporting of Patient Flow in Randomized Controlled Trials (RCTs) and Diagnostic Studies That Used Prospective Enrollmenta

Table 4. Reporting of Patient Flow in Randomized Controlled Trials (RCTs) and Diagnostic Studies That Used Prospective Enrollmenta
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Table 33.
5. Comparison
and Unpublished
UnpublishedManuscripts
ManuscriptsAfter
After
Rejection
Chinese
Medical
Journal,
N=769
Table
Comparison of
of the
the Published
Published and
Rejection
byby
thethe
Chinese
Medical
Journal,
N=769
Unpublished
n

%

Published
n

%

Total

χ2

P

84.563

<.001

14.7

.041

1.0

.329

.361

.835

Manuscripts rejected
Without peer review

136

62.96

80

37.04

216

After peer review

325

58.77

228

41.23

553

Study design
Meta-analytic and systematic review

12

46.15

14

53.85

26

Case report

109

68.55

50

31.45

159

Case control

15

57.69

11

42.31

26

Case series

116

59.18

80

40.82

196

Animal model

82

64.06

46

35.94

128

Cohort study

59

48.76

62

51.24

121

RCT

17

65.38

9

34.62

26

In vitro

51

58.62

36

41.38

87

Funding
No

354

60.93

227

39.07

581

Yes

107

56.91

81

43.09

188

Funding source
Local

25

53.19

22

46.81

47

National

79

58.09

57

41.91

136

International

3

60.00

2

40.00
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บทความทางการแพทย์ในประเทศจีนซึ่งมีบทบาทมาก
pain results
in millions of ambulatory health care visits each

year and increasing
health care costs.”
แสดงใน Table 4 ค่อนข้างน้อยมาก โดยส่วนใหญ่ไม่ระบุ
ขึ้นในเวทีนานาชาติ
The majority of claims are incomplete and at
An Analysis of the
Completeness
ว่ า ก
า ร คั ด ก ร อ ง เ กิof
ด ขึ้Claims
น อ ย่ า งMade
ไ ร โto
ด ย 1 1 % Conclusions
ของ
งานวิจัยถัดมาเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการแสดงแนว
times result in hyperbole. The absence of standardization
Emphasize the Importance of a Research Study
randomized controlled trial 37% ของ diagnostic study
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของการ
makes it โน้มของคุณภาพกราฟ
difficult for readers to judge
the relative importance
Medell K. Briggs-Malonson, Sara Crager, Richelle J. Cooper,
ได้มีการสุ่มเลือกแบบ consecutive แต่ไม่มีแม้แต่ oftrial
research
efforts.
Complete
reporting
standardization
ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น and
วารส
า ร A n n a l s of
of
David L. Schriger
denominators could be realized by adding these requirements
เดียว และเพียง 11% ของ diagnostic study ได้อธิบายว่า
Emergency
Medicine
ว่าคุณภาพดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
Objective Authors often justify the importance of their research
to existing reporting guidelines, although the standardization
ไม่มีผู้ป่วยแม้แต่
1 คนหลุดออกจากการศึกษา
through claims made
in the Introduction.
In our experience,
หรือไม่
Trends in the Quality of
would likely
haveโดยการศึกษานี้มีชื่อว่า
to be discipline specific.
some of these claims are hyperbolic. A claim can refer to inciData Graphs Over Time and the Role of Peer Review
การศึกษาถัดมาเป็นการศึกษาจากประเทศจีนเพื่อ
University of California, Los Angeles, CA, USA, schriger@ucla.edu
dence, prevalence, or cost; however, these metrics require a
and Editing in Those Trends โดย Marco R. et al ซึ่งได้
วิเคราะห์หารูปแบบของงานวิจัยที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์
specific numerator
and denominator to be meaningful. For
Conflict of Interest Disclosures None reported.
เปรียบเทียบลักษณะของกราฟใน 3 ช่วงเวลา ของงาน
example, the absence
of
a
denominator
in
“there
were
7,000
โดยวารสารทางการแพทย์ของจีน โดยการศึกษานี้มีชื่อ
dog bites in California in 2010” invokes a inflated sense of
Funding/Support
Schriger’s time is supported
in partและ
by a 2012
วิจัย 60 David
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ก่อนปี
2006 2009
ว่า Characteristics
Manuscripts
a
importance compared
to the properlyofstructured
“1 inRejected
50,000 From
unrestricted grant from the Korein Foundation, which has no influence
จากการศึกษาพบว่า
median
ของ จำนวนกราฟอยู่
on the decision
to do this researchมีค่า
project
or its execution.
Chinese
MedicalInJournal:
A Cohort
Study ซึ่งจัดทำโดย
Californians was bitten
in 2010.”
this study,
we determined
ที่
2,
2
และ
3
กราฟต่องานวิจัยในสามช่วงเวลาตาม
the number, types,HAO
and reporting
completeness
of
claims
being
Xiu-yuan ในรูปแบบของ cohort study โดยได้
Figure 11. Articles With Claims of Importance
made in the Introduction of research papers. We defined a claim
ลำดับ โดยแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนไปในแง่ของ
ทำการวิเคราะห์งานวิจัยที่ส่งมาตีพิมพ์ใน
as any implied fact used by the author to emphasize the signifi- Chinese
คุณภาพของกราฟที่ปรากฎในงานวิจัยในทั้งสามช่วง
100 articles reviewed
cance of the study.Medical Journal (CMJ) ในช่วง 1 สิงหาคม-31 ธันวาคม

2009sampled
โดยพบว่ามีทั้งหมด
1005 งานวิจัย
ที่เข้าเกณฑ์ใน
Design We randomly
5 original research
papers from
the top 6 ISI general
medical
journals
and
the
top
ISI
journal
การศึกษาครั้งนี้ 23.5% ได้ตีพิมพ์หลังจาก มีการ review
in 14 randomly selected medical specialties and subspecialties
เบื้องต้น
งานวิจัยthe
ถูกปฏิเสธ
published in 2011-2012.
We769
recorded
number ในจำนวนนี้มี
and type of 216 งาน
claims and whetherวิจัยที่ถูกปฏิเสธโดยปราศจาก
the numerator and denominator,
numerator
external
review 308
alone, or neither, was presented for each claim on a standardงานวิจัยที่ถูกปฏิเสธได้ไปตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์
ized abstraction form we developed, piloted, revised, and tested
อื่นโดยมีระยะเวลาห่างจากหลังการถูกปฏิเสธจาก CMJ
for interrater reliability.

เวลาน้อยมากดังแสดงใน Table 6 และแม้ว่าเกินกว่าครึ่ง
ข อ ง ก ร า ฟ ไ ด้ รั บ คำ
แ น ะwith
นำ1จorาmore
ก บ ร ร ณ า ธิ ก า ร แ ล ะ
57 Articles
claims of importance
reviewer ให้มีการปรับปรุงคุณภาพ แต่อย่างไรก็ดี
106 Claims of importance
คุณภาพของกราฟดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อ
เวลาผ่านไป

43 Articles with no claim
of importance

Incidence
Other Among
งานวิจัยต่อมามีชื่อว่า
Is Cost
the Relationship
39 (37%)
11 (10%)
7 (7%)
อยู่ที่ประมาณ
วัน ลักษณะงานวิจัยได้แสดงใน
Table
Outcome Variables Shown in Randomized Trials? จัดทำ
Results Fifty-seven
of the 100307
articles
contained 106 claims
Incomplete:
No numerator
16 (33%)
(23%)
3 (27%)
5 (71%)
based on prevalence
(46%), incidence (37%), or cost (10%) CMJ ก็ยัง
5 จะเห็นได้ว่างานวิจัยที่ได้รับการปฏิเสธโดย
โดย Carter
C. et al 9เพื่อตอบคำถามว่างานวิจัยประเภท
or denominator
(Figure 11). Reporting was complete in 20% of the claims.
สามารถนำไปตีพิมพ์ในวารสารอื่นได้อีก งานวิจัยนี้
randomized
controlled
trial
นั้นได้มีการแสดงความ
Incomplete:
Examples of hyperbolic or incomplete claims include “The past
24 (49%)
20 (51%)
7 (64%)
1 (14%)
No denominator
เป็นการแสดงให้เห็นถึงส่วนหนึ่งของรูปแบบการตีพิมพ์
สัมพันธ์ของ outcome ของการศึกษาหรือไม่ เนื่องจาก
decade has witnessed
a remarkable global surge in the inci-

dence and severity of Clostridium difficil infection” and “Neck

66

Prevalence
49 (46%)

Complete:
Numerator and
denominator
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9 (18%)

10 (26%)

1 (14%)

1 (14%)

How these comments relate to changes in the figures(Table
will be 35).journals
with
the highest
Impact
Factorsoutcome
that published
Only 16
studies
had a2011
single
primary
and
reported in the poster.
original
We identified
every RCT in
2011 be
and
no secondary
or clinical
harm research.
outcomes.
Thus, outcomes
could
2012
issues
by
searching
MEDLINE
for
publication
type
RCT
Conclusions There is little evidence that the type orhave
quality
been related in 92% of studies, but such relations were
or a title with “random*,” and randomly selected 10 articles per
of graphs in submitted manuscripts is improving over
time.
only
reported
in 2For
(1%).
(17%) the
investigations
measjournal.
eachThirty-three
article we recorded
number of outcomes,
However,
forMedical
some measures,
including the data density index,
Khon
Kaen
Journal
KKMJ
ured
a
composite
outcome,
32
of
which
showed
data
for
each
the
number
and
characteristics
of
any
analysis
relating
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nally submitted, and the magnitude of these improvements

Table 6. Number and Characteristics of Graphs in 3 Timecomponents.
Periods

Table 34. Number and Characteristics of Graphs in 3 Time Periods
Feature
No. of articles
No. of articles with at least 1 data graph
Figures/article (mean)
Figures scored
Simple display (eg, bar and point graphs)
Intermediate display (eg, histogram, boxplot)
Complex display (eg, scatterplot)
Contains desirable features (eg, depicts pairing)
Complete (has all elements, eg, titles, axes)
Has visual problems or lacks clarity
Reports total N for graph (if not obvious)
Graph is self-explanatory
Graph efficiency
No. of dimensions per graph (mean)

Conclusions Readers are rarely shown the relation between
2006
2009
2012
outcomes. Mandatory posting of datasets or requirements for
S
P
S
P
S
P
detailed appendices would allow readers to see these cross-tab60
60
60
60
60
60
ulations, helping future investigators know which outcomes are
32
36
34
35
32
33
redundant, which provide unique information, and which are
2.5
2.5
2.4
2.6
2.5
2.5
most sensitive to change in certain patient subgroups. At present
81
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81
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82
such information is being lost.
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ว่าโดยทั่วไปแล้วการศึกษาประเภทนี้มักจะมี
outcome อื่นที่ทำการศึกษาร่วมด้วยนอกเหนือจาก
primary outcome และในบางครั้งผู้อ่านต้องการ
ทราบว่า outcome เหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันหรือ
ไม่ เช่นหากเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับผู้ป่วย asthma
outcome ที่เราสนใจอาจมีทั้ง objective measure
เช่นค่า FEV1 และ patient centered outcome เช่น
จำนวนวันที่ไม่ได้ไปโรงเรียนหรือไปทำงาน ใน
กรณีนี้เราก็อาจอยากจะทราบว่า ผลการศึกษาทั้ง
สองอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ผู้วิจัยจึงได้
ทำการเลือกการศึกษาทั้งหมดที่ตีพิมพ์ใน 6
วารสารการแพทย์ทั่วไป 7 วารสารการแพทย์
เฉพาะทาง และอีกจาก 4 วารสารทางการแพทย์
และ 3 วารสารศัลยกรรมที่เป็น sub-specialty ที่มี
impact factor สูงตามที่ ISI ระบุไว้ในปี 2011 ใน
ช่วงระหว่างปี 2011-2012 ผลการศึกษาพบว่ามีงาน
วิจัยที่เป็นวารสารทางการแพทย์ในจำนวนนี้ 92%
ที่มีการวัด outcome ของการศึกษามากกว่าหนึ่ง
outcome 17 การศึกษาเป็นการวัด outcome แบบ
composite ซึ่งไม่มีการแยกว่าแต่ละ outcome ที่นำ
มารวมกันนั้นเกิดผลในแต่ละ outcome ย่อยมาก
น้อยเพียง และมีเพียง 1% ของการศึกษาทั้งหมด
เท่านั้นที่ได้มีการแสดงผลของความสัมพันธ์ของ
outcome เหล่านั้น แสดงให้เห็นว่าการแสดงความ
สัมพันธ์ของผลการศึกษายังเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุง
เพิ่มเติมข้อมูลส่วนนี้ให้มากขึ้นต่อไป
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Table
Outcome
Reporting
in 200 Randomized
Trials
Table7.35.
Outcome
Reporting
in 200 Randomized

Trial Outcomes
Primary outcome stated explicitly
No. of primary outcomes: mean, median (range), (IQR)
Papers with 1 primary outcome, N (%)
No. of secondary outcomes: mean, median, (range),
(IQR)

Trials
200
200
2.2, 1, (1, 19) (1, 3)
114 (57%)
3.8, 3, (0, 25) (0, 5)

Papers with 1 primary and no secondary
outcomes, N (%)

21 (11%)

No. of harms: mean, median, (range), (IQR)

2.3, 0, (0, 21) (0, 3)

Comparisons Among Outcomes
No. of papers with comparisons among outcomes

2

Total No. of comparisons among outcomes

8

Type of comparison
Primary vs primary

2

Primary vs secondary

6

Primary vs harm

0

Secondary vs secondary

0

Secondary vs harm

0

Harm vs harm
Composite Primary Outcomes, N (%)
No. of items in composites, mean (range)
No. of papers showing individual elements, N (%)
No. of individual elements shown, N (%)
Individual elements contrasted with other individual
elements
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Factors Related to Leftover Medicine
in Patient with Type 2 Diabetes Mellitus

Chitpon Pisutthikoson
Lertchai Charerntanyarak, Ph.D

ORIGINAL ARTICLE

Department of Epidemiology, Faculty of Public Health, Khon Kaen University, Thailand

ABSTRACT
OBJECTIVE
This study aims to explore factors related to leftover medicine in patients with type 2 diabetes.
METHODS
The cross-sectional analytical study included 227 registered patients with type 2 diabetes mellitus at
Prachasamosorn Community Medical Unit, Muang District, Khon Kaen Province between November 1, 2013 and
January 31, 2014. Interview using structured questionnaire was conducted for data collection and oral antihyperglycemic drugs were counted at patient’s home which the protocol was accepted by The Office of The
Khon Kaen University Ethic Committee to Human Research.
RESULTS
Of 227 diabetes patients registered with Prachasamosorn Community Medical Unit, leftover medicine was
found 50.7%. Factors associated with leftover medicine were making appointment with a physician in 3 months
or more (adjusted odds ratio (AOR) 2.3, 95% confidence interval (CI) 1.16 to 4.59) and not using herbal or
healthy products along with prescribed drugs (AOR 3.1, 95% CI 1.03 to 8.90).
CONCLUSION
Factors associated with leftover medicine were making appointment with a physician in 3 months or more and
not using herbal or food supplements along with prescribed drugs.
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดยาเหลือใช้ ใน
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ชิตพล พิสุทธิโกศล
เลิศชัย เจริญธัญรักษ์, ปร.ด.
ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์
เพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดยาเหลือใช้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนรับบริการใน ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมืองประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2556-31 มกราคม 2557 จำนวน 227
คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและตรวจนับยาเบาหวานชนิดรับประทานที่
บ้านของผู้ป่วยโดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลการศึกษา
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้งหมด 227 คนที่ขึ้นทะเบียนกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองประชาสโมสร พบยาเหลือใช้ร้อย
ละ 50.7 สำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดยาเหลือใช้จากการวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร คือ ระยะเวลานัด
ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป (adjusted odds ratio (AOR) 2.3, 95% confidence interval (CI) 1.16 to 4.59) และ การไม่ใช้
สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบัน (AOR 3.1, 95% CI 1.03 to 8.90)
สรุป
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดยาเหลือใช้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 คือการมีนัดพบแพทย์ 3 เดือนหรือมากกว่าและการไม่
ใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
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ยาเหลือใช้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่ง
ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ มีรายงานการเกิดยาเหลือ
ใ ช้ ใ น ห ล า ย ป ร ะ เ ท ศ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ทั้ ง สุ ข ภ า พ
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 1-2 สำหรับประเทศไทยพบ
ความชุกของยาเหลือใช้ราว ร้อยละ 48.7-88.5 3-5
ประมาณการในภาพรวมของประเทศว่าต้องสูญเสีย
ทางการคลังโดยไม่จำเป็นจากปัญหายาเหลือ ประมาณ
2,350 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 ของมูลค่า
การบริโภคยาในประเทศ6 ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข
จึงได้พยายามรณรงค์เพื่อลดปัญหายาเหลือใช้ที่มีความ
เสี่ยงต่อความปลอดภัยและสูญเสียงบประมาณของ
ประเทศ ภายใต้กิจกรรมไข่ใหม่แลกยาเก่าจากการ
ดำเนินโครงการเพียง 1 สัปดาห์ มีประชาชนนำยาเหลือ
ใช้มาคืนกว่า 37 ล้านเม็ด พบเป็นยารักษาโรคเบาหวาน
มากที่สุด 7.6 ล้านเม็ด7 ยาเหลือใช้จำนวนมากมายเหล่า
นี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้
ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเบาหวาน การรับ
ประทานยาอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะ
ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ ลดระดับ
HbA1c ให้ลดลง สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคเบาหวานระยะยาวได้8
และนอกจากนี้ยังพบว่าผู้
ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาไม่สม่ำเสมอมีโอกาส
เสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงกว่าถึง 2 เท่า 9 แม้จะได้มีการ
กำหนดนโยบายและรณรงค์เพื่อลดปัญหายาเหลือใช้มา
โดยตลอด แต่ในความเป็นจริงยังคงพบปัญหายาเหลือ
ใช้ของผู้ป่วยในชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้
ป่วยเบาหวาน สังเกตได้จากการเยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าที่

เบาหวาน ปี 2556 ของ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองประชา
สโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทั้งหมด ยกเว้นผู้
ป่วยที่ไม่ได้รับประทานยา แต่ควบคุมระดับน้ำตาลด้วย
การฉีดอินซูลิน หรือ ควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียว
การเก็บรวบรวมข้อมูล 	

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์พร้อมกับตรวจ
นับเม็ดยาที่บ้านของผู้ป่วย ตามแบบสอบถามและแบบ
บันทึกปริมาณยาเหลือใช้ที่สร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจ
สอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ประกอบกับข้อมูลใน
เวชระเบียนผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง นิยามของยาเหลือใช้ คือ
ยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ชนิดเม็ดที่ผู้ป่วยได้รับ
จาก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองประชาสโมสร และปัจจุบัน
ไม่ได้ใช้ยานั้น หรือ มียาเหลือในจำนวนมากกว่าที่ต้อง
ใช้จนถึงวันนัดครั้งต่อไป รวมถึง ยารักษาโรคเบาหวาน
ที่หมดอายุ บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์และไม่ชัดเจน หรือมี
ลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนไปจากเดิม กรณีที่ไม่มีวัน
นัด หรือไม่สามารถระบุวันนัดได้ จะไม่นับรวมในการ
ศึกษาครั้งนี้ ความถูกต้องด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ประกอบด้วย แพทย์
เภสัชกร และนักพฤติกรรมศาสตร์ โดยผ่านการ
พิ จ า ร ณ า จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การวิเคราะห์ข้อมูล	

ผู้วิจัยลงรหัสและบันทึกข้อมูลด้วยวิธี double data entry
โดยใช้โปรแกรม Epidata 3.1 วิเคราะห์และประมวลผล
ด้วยโปรแกรม STATA 10.1 (ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น) การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่างๆกับการเกิดยาเหลือใช้ แบบตัวแปรเดี่ยวใช้
Chi square test หรือ Fisher exact test นำเสนอด้วยค่า
crude odds ratio (COR) และ แบบหลายตัวแปรใช้
binary logistic regression โดยเทคนิค backward
regression นำเสนอด้วยค่า adjusted odds ratio (AOR)
กำหนดช่วงเชื่อมั่น 95% และระดับนัยสำคัญทางสถิติที่
0.05 ตัวแปรตาม คือ การมีหรือไม่มียาเหลือใช้ และ
ตัวแปรอิสระในสมการเริ่มต้นประกอบด้วย 14 ตัวแปร
ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สิทธิการ
รักษาพยาบาล สถานภาพสมรส สถานพยาบาลที่ผู้
ป่วยเลือกใช้ ปัจจัยการเจ็บป่วย ได้แก่ ระดับน้ำตาล
ในเลือด ระยะเวลาที่ป่วย ระยะเวลานัด โรคประจำตัว
อื่น
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้ยา
ได้แก่ ยาที่รับ
ประทานต่อวัน ความถี่ของการรับประทานยา การใช้
สมุนไพร การมีผู้ดูแลเรื่องการกินยา การทราบมูลค่ายา
และตัดทอนทีละตัวแปรจนได้สมการสุดท้ายที่เหมาะสม

พบว่าผู้ป่วยบางรายมียาเหลือใช้ในครัวเรือนอยู่เป็น
จำนวนมาก ทั้งยาที่อยู่ในสภาพดีและยาที่หมดอายุ
ปัญหายาเหลือใช้นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นเปลือง
ด้านงบประมาณ สอดคล้องกับปริมาณการเบิกจ่ายยา
รักษาโรคเบาหวาน ปี 2553 -2555 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 5
เท่า10 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดยาเหลือใช้ เพื่อจะนำผล
การศึกษาไปพัฒนาระบบการสั่งจ่ายยา การส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมการใช้ยาอย่างเหมาะสม ลดปัญหาการ
เกิดยาเหลือใช้ในชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ แบบภาค
ตัดขวาง (cross-sectional analytical study) ในประชากร
ผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ป่วย
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ตาราง 1. ข้อมูลทั่วไปและความชุกของการเกิดยาเหลือใช้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ทั้งหมด

ผู้ป่วยที่มียาเหลือ
(n=115)

ผู้ป่วยที่ไม่มียาเหลือ
(n=112)

154 (67.8)

84 (73.0)

70 (62.5)

87 (38.3)

40 (34.8)

47 (41.9)

60–64

30 (13.3)

14 (12.2)

16 (14.3)

65–69

35 (15.4)

20 (17.4)

15 (13.4)

70–74

39 (17.2)

23 (20.0)

16 (14.3)

≥75

36 (15.8)

18 (15.6)

18 (16.1)

Mean±SD

63.4±10.9

64.2±10.4

62.6±11.3

28 (12.3)

15 (13.0)

13 (11.6)

ค้าขาย/ธุรกิจ

51 (22.5)

24 (20.9)

27 (24.1)

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

22 (9.6)

8 (7.0)

14 (12.5)

126 (55.6)

68 (59.1)

58 (51.8)

โสด

9 (3.9)

4 (3.5)

5 (4.5)

คู่

184 (81.1)

94 (81.7)

90 (80.3)

ม่าย/หย่า/แยก

34 (15.0)

17 (14.8)

17 (15.2)

141 (62.1)

70 (60.9)

71 (63.4)

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

76 (33.5)

38 (33.0)

38 (33.9)

ประกันสังคม

10 (4.4)

7 (6.1)

3 (2.7)

211 (92.9)

108 (93.9)

103 (92.0)

70-130

66 (29.0)

34 (29.6)

32 (28.6)

131-200

110 (48.5)

64 (55.6)

46 (41.1)

51 (22.5)

17 (14.8)

34 (30.3)

152 (76-362)

151(77-332)

152 (76-362)

168 (74.0)

88 (76.5)

80 (71.4)

6 (1-35)

6 (1-35)

6 (1-35)

ใช้ยาสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร-no. (%)

19 (8.4)

5 (4.3)

14 (12.5)

ทราบมูลค่ายาที่ได้รับ-no. (%)

9 (4.0)

2 (1.7)

7 (6.3)

ข้อมูล
เพศหญิง-no. (%)
อายุ-ปี
<60

อาชีพ-no. (%)
รับจ้าง

ไม่มีอาชีพ
สถานภาพการสมรส-no. (%)

สิทธิการรักษา-no. (%)
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

รักษาต่อเนื่องที่ ศ.ประชาสโมสร เพียงแห่งเดียว-no. (%)
ระดับน้ำตาลในเลือดล่าสุด-mg/dl-no. (%)

>200
Median (Interquartile range)
ระยะเวลาป่วยเป็นเบาหวาน
มากกว่า 6 ปี-no. (%)
Median (Interquartile range)
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ตาราง 1. (ต่อ)
ทั้งหมด

ผู้ป่วยที่มียาเหลือ
(n=115)

ผู้ป่วยที่ไม่มียาเหลือ
(n=112)

1

19 (8.4)

6 (5.2)

13 (11.6)

2

27 (11.9)

10 (8.7)

17 (15.2)

≥3

181(79.7)

99 (86.1)

82 (73.2)

201 (88.5)

105 (91.3)

96 (85.7)

1

119 (52.4)

57 (49.6)

62 (55.3)

2

104 (45.8)

57 (49.6)

47 (42.0)

3

4 (1.8)

1 (0.8)

3 (2.7)

1

115 (50.7)

58 (50.4)

57 (50.9)

2

89 (39.2)

47 (40.9)

42 (37.5)

3

23 (10.1)

10 (8.7)

13 (11.6)

16 (7.0)

11 (9.6)

5 (4.5)

ข้อมูล
ระยะเวลานัด-เดือน-no. (%)

มีโรคประจำตัวอื่น-no. (%)
ยาเบาหวานที่รับประทาน/วัน-ชนิด-no. (%)

ความถี่ของการรับประทานยาเบาหวาน/วัน-ครั้ง-no. (%)

มีผู้ดูแลเรื่องการกินยา-no. (%)
เครื่องหมายบวกลบแสดงค่า mean+SD

ผลการศึกษา
จากผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 248 คน เสียชีวิต
แล้ว 7 คน ไม่ได้รับประทานยาแต่ควบคุมระดับน้ำตาล
โดยการฉีดอินซูลิน 2 คน และ ควบคุมอาหาร 12 คน จึง
เหลือตัวอย่างทั้งสิ้น 227 คน ผลการศึกษาพบว่า
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67.8) อายุเฉลี่ย
63.4±10.9 ปี อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน (ร้อยละ 55.5)
สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 81.1) สิทธิการรักษา
พยาบาลเป็นแบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ บัตรทอง
(ร้อยละ 62.1)โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดรักษาโรคเบา
หวานต่อเนื่องกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองประชาสโมสร
เพียงแห่งเดียว (ร้อยละ 92.9) เมื่อพิจารณาข้อมูลการ
เจ็บป่วยของตัวอย่าง พบว่า ระดับน้ำตาลเฉลี่ย 152 mg/
dl (ต่ำสุด 76 ,สูงสุด 362) ระยะเวลาที่ป่วยด้วยโรคเบา
หวานเฉลี่ย 6 ปี (ต่ำสุด 1 ปี, สูงสุด 35 ปี) ส่วนใหญ่
แพทย์นัดเพื่อทำการรักษาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป (ร้อยละ
79.7) และนอกจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แล้วผู้ป่วย
เกือบทั้งหมดยังมีโรคประจำตัวอื่น เช่น ความดันโลหิต
สูง ไขมันในเลือดสูง (ร้อยละ 88.5) พฤติกรรมการใช้ยา
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รักษาโรคเบาหวาน พบว่า ผู้ป่วยรับประทานยา 1-2
ชนิด/วัน (ร้อยละ 52.4 และ 45.8 ตามลำดับ) ความถี่ 1
ครั้ง/วัน (ร้อยละ 50.7) เกือบทั้งหมดไม่มีผู้ดูแลเรื่องการ
กินยา (ร้อยละ 93.0) บางรายใช้สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารควบคู่ไปกับการรักษาแผนปัจจุบัน (ร้อยละ
8.4) เมื่อสอบถามถึงมูลค่ายาเบาหวานที่ใช้พบว่าผู้ป่วย
ไม่ทราบมูลค่าของยาที่ตนรับประทานเลย (ร้อยละ 96.0)
(ตาราง 1)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดยาเหลือใช้
จากตาราง 2 ซึ่งแสดงปัจจัยที่มีผลต่อยาเหลือใช้พร้อม
ค่า COR และ 95% CI พบปัจจัยที่มีผลต่อยาเหลือใช้คือ
การนัดตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป (COR 2.3, 95% CI
1.14-4.48) และการไม่ใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร (COR 3.1, 95% CI 1.08-9.17) ผลในส่วนนี้ได้รับ
การยืนยันเมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านต่างๆ กับการเกิดยาเหลือใช้ ด้วยวิธีถดถอยพหุลอ
จิสติก โดยการขจัดออกทีละตัวแปร การคัดเลือก
ตัวแปรเข้าสู่โมเดลเริ่มต้น โดยใช้ผลจากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์แบบตัวแปรเดี่ยว เลือกตัวแปรที่ให้ค่า
P<0.20 พร้อมทั้งพิจารณาองค์ความรู้จากการทบทวน
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ตาราง 2 ความสัมพันธ์แบบตัวแปรเดี่ยวระหว่างปัจจัยด้านต่างๆกับการเกิดยาเหลือใช้
Crude
odds ratio

95% confidence
interval

P Value

เพศหญิง

1.6

0.92-2.96

0.089

อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

1.5

0.86-2.46

0.162

ไม่มีอาชีพ

1.3

0.79-2.28

0.266

สถานภาพโสด/ม่าย/หย่า/แยกกันอยู่

0.9

0.46-1.77

0.791

สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ประกันสังคม

1.1

0.65-1.90

0.696

รักษาเบาหวานกับสถานพยาบาลมากกว่า 1 แห่ง

0.7

0.26-2.07

0.567

ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ FBS > 200 mg/dl

1.0

0.51-1.75

0.869

ป่วยด้วยโรคเบาหวาน มากกว่า 6 ปี

1.3

0.72-2.37

0.383

แพทย์นัดตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

2.3

1.14-4.48

0.016

มีโรคประจำตัวอื่นร่วมด้วย

1.8

0.75-4.06

0.187

รับประทานยาเบาหวานมากกว่า 1 ชนิด/วัน

1.3

0.74-2.13

0.383

รับประทานยาเบาหวานมากกว่า 1 ครั้ง/วัน

1.0

0.60-1.71

0.945

การไม่ใช้สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

3.1

1.08-9.17

0.026

ไม่มีผู้ดูแลเรื่องการกินยา

0.4

0.12-1.44

0.133

ไม่ทราบมูลค่าของยาที่ตนได้รับ

3.8

0.69-37.75

0.099*

ตัวแปร
ปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยการเจ็บป่วย

ปัจจัยพฤติกรรมการใช้ยา

*P Value จาก Fisher’s exact test

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ตัวแปรที่จะนำเข้า
สู่โมเดล 8 ตัวแปรจากทั้งหมด 14 ตัวแปรเริ่มต้น ได้แก่
เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลานัด การมีโรคประจำตัว การ
ใช้สมุนไพร การมีผู้ดูแลเรื่องการกินยา การทราบมูลค่า
ยา ในสมการสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยตัวแปร 4 ตัวแปร
พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดยาเหลือใช้เมื่อ
ควบคุมปัจจัยด้านเพศและอายุคือ การนัดตั้งแต่ 3 เดือน
ขึ้นไป (AOR 2.3, 95% CI 1.16-4.59) และการไม่ใช้
สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคู่ไปกับรักษา
โรคเบาหวานแผนปัจจุบัน (AOR=3.1, 95% CI
0.10-0.87) (ตาราง 3)

ในปริมาณที่มาก จึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะบริหารยาได้ไม่
ครบถ้วน ควรปรับแบบแผนการใช้ยาให้ผู้ป่วยปฏิบัติ
ได้สะดวกขึ้น เช่น เลือกสั่งใช้ยาน้อยขนาน ให้ผู้ป่วยใช้
ยาในแต่ละวันให้น้อยครั้งที่สุด เลือกยาที่ออกฤทธิ์อยู่ได้
นาน พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในเรื่องระบบ
วันนัด เพื่อให้ผู้ป่วยพึงพอใจ และให้ความร่วมมือการ
รักษา กรณีที่ผู้ป่วยมีข้อจำกัดต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุ ควร
มีการใช้อุปกรณ์ช่วยเตือนความจำ กล่องหรือตลับบรรจุ
ยาที่โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยต้องรับ
ประทานยาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อควบคุม
สภาวะโรคและป้องกันไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อนตาม
มา ซึ่งต้องการความร่วมมือในการใช้ยาจากผู้ป่วยเป็น
อย่างมาก มิเช่นนั้นอาจทำให้การรักษาด้วยยาไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็น
สถานการณ์ของปัญหายาเหลือใช้ หลังจากที่ผู้ป่วยได้
รับยาจากสถานพยาบาลและใช้ยาเพื่อรักษาโรคเบา
หวานชนิดที่ 2 ด้วยตนเองที่บ้าน พร้อมทั้งค้นหาปัจจัยที่

วิจารณ์และสรุปผล
การมีโรคประจำตัวหลายโรค และ ระยะเวลานัดที่
ยาวนาน ล้วนส่งผลต่อปริมาณยาที่ได้รับ การได้รับยา
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ตาราง 3 ความสัมพันธ์แบบหลายตัวแปรระหว่างปัจจัยด้านต่างๆกับการเกิดยาเหลือใช้
Adjusted odds
ratio

95% confidence
interval

P Value

เพศหญิง

1.7

0.93-2.97

0.085

อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

1.4

0.81-2.39

0.227

แพทย์นัดตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

2.3

1.16-4.60

0.017*

การไม่ใช้สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

3.1

1.03-8.91

0.043

ตัวแปร

มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดยาเหลือใช้ของผู้ป่วยเบา
หวานชนิดที่ 2 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และระบบการสั่งจ่ายยา
ในสถานบริการสุขภาพเขตเมืองต่อไป การเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการศึกษานี้ต่างไปจากการศึกษาอื่นที่ผ่านมา
เพราะเป็นการศึกษาเจาะจงเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่
2 ในเขตเมือง มีการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และตรวจนับ
ยาเหลือใช้ที่บ้านผู้ป่วยทุกราย จึงได้ไปเห็นสภาพบริบท
ที่แท้จริงของผู้ป่วยในชุมชน ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นความ
จริง และมีความน่าเชื่อถือ
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายาเหลือใช้เป็นปัญหา
สาธารณสุขที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งที่แพทย์และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขควรให้ความสนใจ โดยพบว่าผู้ป่วยเบา
หวานชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนการรักษาโรคเบาหวานกับ
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองประชาสโมสร ประมาณครึ่งหนึ่ง
มียาเหลือใช้ โดยมักพบในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้น
ไป ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคม ผู้ป่วยได้รับการนัด
ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหลาย
โรค เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่นในประเทศไทย3-5
พบว่า ความชุกของการเกิดยาเหลือใช้ใกล้เคียงกับ
จังหวัดสงขลา (ร้อยละ 48.7) จังหวัดหนองคาย (ร้อยละ
54.1) และจังหวัดนครปฐม (ร้อยละ 59.0) แต่แตกต่าง
กับจังหวัดเชียงใหม่ (ร้อยละ 88.5) แต่การศึกษาที่กล่าว
มานั้นเป็นการศึกษาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งหมดและ
ทำการศึกษาเขตชนบทและเขตเมือง
การแก้ไขปัญหายาเหลือใช้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ 2 แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ต้องเน้น

มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ระบบนัดในปัจจุบันจะจ่าย
ยาให้ผู้ป่วยเป็นเวลา 30 60 หรือ 90 วัน เพื่อความ
สะดวกในการจัดยาและตรวจสอบความถูกต้องก่อนจ่าย
ยา แต่ในความเป็นจริง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมารับยาตาม
ระบบนัดทุก 28 56 หรือ 84 วัน ทำให้มียาเหลือใช้เป็น
เวลา 2-4 วัน เมื่อเกิดการสะสมหลายครั้งจึงเกิดยาเหลือ
ใช้จำนวนมาก และผู้ป่วยเองก็ไม่ทราบว่าจะจัดการกับ
ยาเหล่านั้นอย่างไร เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ป่วยที่ควบคุม
ระดับน้ำตาลไม่ได้ ต้องกินยาหลายชนิดและหลายครั้ง
ต่อวัน กลับพบความชุกของการเกิดยาเหลือใช้น้อย
อาจเป็นเพราะผู้ป่วยที่มีอาการของโรครุนแรงจะให้
ความร่วมมือในการใช้ยาสูง11 และผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว
จะได้รับการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และเจ้า
หน้าที่ของ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองประชาสโมสรส่งผล
ให้เกิดยาเหลือใช้น้อยนั่นเอง
แม้ในการศึกษาครั้งนี้จะพบว่าการใช้สมุนไพรหรือ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารความสัมพันธ์กับการเกิดยาเหลือ
ใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน แต่หากจะสรุปว่า ผู้ที่ไม่ใช้สมุน
ไพรฯ นั้นเสี่ยงที่จะเกิดยาเหลือใช้ คงจะไม่ถูกต้องนัก
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ มีตัวอย่างที่ใช้สมุนไพรฯ
เพียงร้อยละ 8 พฤติกรรมการใช้สมุนไพรฯ อาจเป็น
เพียงการสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในสุขภาพของผู้
ป่วยกลุ่มดังกล่าว จึงได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
และรับประทานยารักษาโรคเบาหวานอย่างเคร่งครัด ส่ง
ผลให้เกิดยาเหลือใช้น้อยตามไปด้วยนั่นเอง ดังจะเห็น
ได้จากการศึกษา ของ สุภนัย ประเสริฐสุข12 ซึ่งพบว่า
รูปแบบการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลนคร

ให้ผู้ป่วยรับทราบความสำคัญของการรักษาและการใช้
ยาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดจัดเตรียมเป็นพิเศษ
ฉลากยาที่ทำเป็นตัวอักษรใหญ่ขึ้นหรือเป็นรูปภาพ และ
ที่สำคัญควรแจ้งมูลค่ายาหรือค่ารักษาพยาบาลให้ผู้
ป่วยได้ทราบ เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของยาที่ได้รับ เกิด
ความร่วมมือในการใช้ยาช่วยกันประหยัดทรัพยากร

ขอนแก่นให้คุณค่ามากกว่าเพียงแค่การไม่เจ็บป่วย
นิยมใช้อาหารเสริมสุขภาพ การแพทย์ทางเลือก ผสม
ผสานกับการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบัน ดังนั้นการใช้
สมุนไพรกับการเกิดยาเหลือใช้ควรพิจารณาปัจจัยด้าน
อื่นๆ ประกอบและมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปเพื่อนำไป
ใช้ให้เกิดความมั่นใจในการขยายผลต่อไป	
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Effect of Model to Prevent the Complications of
Teenage Pregnancy

Narongchai Phiwkarmsriboonruang, M.D.

ORIGINAL ARTICLE

Somdet Hospital, Kalasin,Thailand

ABSTRACT
OBJECTIVE
To assess the effect of newly developed model to prevent the complications of teenage pregnancy.
METHODS
This study is an action research conducted at Somdet Hospital, Kalasin. The samples was (i) 10 multidisciplinary
team of maternal and child health in Somdet Hospital (ii) 30 purposive selected teenage pregnant women at
Somdet Hospital between 1 January and 30 December 2012. In the first step, the model was developed using the
group process, the second step was the implementation of the model from the first step and the final step was
conducted to see the effect of the model using group process and questionnaire regarding knowledge and
attitude towards self care health promoting care in the pregnancy.
RESULTS
The model to prevent the complications of teenage pregnancy at Somdet Hospital, Kalasin included prenatal care
service, schedule prenatal care for high risk group, nutrition care approach, health promotion for postpartum
mother and child approach. The model yield high knowledge of self care and attitude of health promotion care.
CONCLUSION
The model had effects on knowledge and attitude of teenage pregnancy women regarding health promotion
care.
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ผลการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแก้ปัญหาภาวะ
แทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น
ณรงค์ชัย ผิวคำศรีบุญเรือง พ.บ.
โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลจากการดำเนินงานแก้ปัญหาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับหญิตั้งครรภ์วัยรุ่น
วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแก้ปัญหาภาวะแทรกซ้อนของ
หญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ (i) ทีมสหวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบ
งานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 10 คน และ (ii) หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 ธันวาคม 2555 คัดเลือกแบบเจาะจง
จำนวน 30 คน โดยกระบวนการพัฒนาประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบการดำเนินงานแก้ปัญหาภาวะ
แทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยการใช้แนวคิดกระบวนการกลุ่ม ขั้นตอนที่ 2 นำรูปแบบการดำเนินงานแก้
ปัญหาภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูล
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์และทัศนคติในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์
ผลการศึกษา
รูปแบบการดำเนินงานแก้ปัญหาภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโรงพยาบาลสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกอบด้วย การให้บริการฝากครรภ์ การนัดหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง แนวทางการดูแลภาวะโภชนาการในหญิง
ตั้งครรภ์ แนวปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดและทารกส่งผลให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง
ของหญิงตั้งครรภ์อยู่ในระดับมาก และทัศนคติในการดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์ อยู่ในระดับมาก
สรุป
รูปแบบการดำเนินงานแก้ปัญหาภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลให้เกิดความรู้และทัศนคติในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์
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ในสตรี 16 ล้านคนทั่วโลก ที่มีอายุในช่วง 15-19 ปี จะมี

วิธีการศึกษา

อัตราการตั้งครรภ์และการคลอดคิดเป็น ร้อยละ 11 ของ
ประชากรทั่วโลก จากรายงานขององค์การอนามัยโลก

เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนิน

ในปี 2553 โดยที่ร้อยละ 95 อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีราย

งานแก้ปัญหาภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

ได้น้อยถึงปานกลาง โดยมีอัตราการคลอดคิดเป็น 5

ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

และ 2 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ตาม
ลำดับ ซึ่งบ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอัน

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555

หนึ่งของอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น1 การตั้งครรภ์ใน

กลุ่มตัวอย่าง

สตรีวัยรุ่นส่งผลกระทบมากมาย ทั้งด้านร่างกายและ

ประกอบด้วย 2 ส่วนคือในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

จิตใจ

เนื่องจากการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นส่วนใหญ่จะ

กลุ่มตัวอย่างคือทีมสหวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานอนามัย

เป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และมีอัตราเสี่ยงที่

แม่และเด็ก โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่ง

ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาและทารกทั้งด้าน

ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ร่างกายและจิตใจ พบในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และ

จำนวน 10 คน ในขั้นตอนที่ 2 และ 3 กลุ่มตัวอย่างคือ

หลังคลอดได้มากกว่าการตั้งครรภ์ในวัยผู้ใหญ่ ภาวะ

หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสมเด็จ

แทรกซ้อนของ สตรีมีครรภ์วัยรุ่นมักเกิดปัญหาที่พบ

ได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน

ได้แก่ ภาวะซีด การคลอดก่อนกำหนด ภาวะพิษแห่ง

สถานที่ทำการศึกษา

ครรภ์ ทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อย และภาวะอุ้งเชิงกราน

โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ไม่ได้สัดส่วนกับส่วนนำของทารกในสตรีมีครรภ์วัยรุ่น

เกณฑ์การคัดเข้า

นอกจากนี้การตั้งครรภ์ในหญิงวัยรุ่นยังส่งผลให้มีอัตรา
การวิเคราะห์

มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานการณ์อนามัยแม่และเด็กของสำนักส่งเสริมสุข

สามารถอ่าน และเขียนภาษาไทยได้ และสามารถตอบ

ภาพ พ.ศ. 2548 พบว่า อัตราการตั้งครรภ์ในมารดาอายุ

คำถามได้โดยไม่มีความผิดปกติด้านการรับรู้ เป็นผู้ที่

การตายของทารกเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย2-6

ยินดีให้ความร่วมมือ และได้รับความยินยอมในการ

ต่ำกว่า 20 ปี พบร้อยละ 11.4 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
องค์การอนามัยโลก7 จากการดำเนินงานด้านอนามัยแม่

สมัครเข้าร่วมการศึกษาโดยผู้ปกครอง ตลอดระยะเวลา

และเด็กของโรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ผ่าน

ที่ศึกษา

มา ยังพบปัญหาจากการดำเนินงานโดยยังพบปัญหา

จริยธรรมในการวิจัย

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะใน

การศึกษานี้ได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน

หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น เมื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

ม นุ ษ ย์ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม โ ร ง พ ย า บ า ล

พบว่าการดำเนินงานดังกล่าว เป็นการดำเนินงานแบบ

กาฬสินธุ์

แยกส่วน บุคลากร ขาดความเข้าใจในภาพรวมของการ
ดำเนินงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบปัญหา และ

ขั้นตอนการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล

ยังคงพบภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์8 เพื่อเป็นการ

ขั้นตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบการดำเนินงานแก้ปัญหา

แก้ปัญหาภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะ

ภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการที่

หญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การศึกษานี้จึงได้ทำการพัฒนา

โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการใช้

และศึกษาผลการใช้รูปแบบการดำเนินงานแก้ปัญหา

แนวคิดกระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างรูปแบบในการแก้

ภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ที่มารับบริการที่

ปัญหาภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กลุ่ม

โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อความรู้ และ

เป้าหมาย ได้แก่ ทีมสหวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานอนามัย

ทัศนคติในการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัย

แม่และเด็ก โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

รุ่น

ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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ตาราง 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูล

Value

อายุ-ปี
Mean

16.6

Min-Max

14-18

สถานที่ฝากครรภ์-no. (%)
โรงพยาบาลสมเด็จ

22 (73.3)

อื่นๆ

8 (26.7)

อาชีพ -no. (%)
นักเรียนนักศึกษา

10 (33.3)

รับจ้าง

5 (16.7)

แม่บ้าน

13 (43.3)

อื่นๆ

2 (6.7)

สิทธิการรักษา -no. (%)
บัตรประกันสุขภาพ

28 (93.3)

อื่นๆ

2 (6.7)

การศึกษา -no. (%)
มัธยมศึกษาตอนต้น

19 (63.3)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

8 (26.7)

อื่นๆ

3 (10.0)

โรคประจำตัว -no. (%)
ไม่มี

27 (90.0)

มี

3 (10.0)

จำนวน 10 คน โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์รูปแบบ

บริการที่โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้จาก

การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ประกอบด้วยกิจกรรม

การพัฒนาในขั้นตอนที่ 1 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

การศึกษาสภาพปัญหางาน การวิเคราะห์ปัญหา เสนอ

หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยในขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยได้ทำการ

แนะแนวทางแก้ไข และนำเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อ

เก็บรวบรวมข้อมูล ผลการใช้รูปแบบการดำเนินงานแก้

รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งได้มีการ

ปัญหาภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับ

ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับบริบท

บริการที่โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้

และวิถีชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ อำเภอสมเด็จ

แบบทดสอบความรู้ในการดูแลส่งเสริมตนเองของหญิง

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยการให้บริการฝากครรภ์

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบมี 2

การนัดหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง แนวทางการดูแล

คำตอบ คือ ถูก และผิด จำนวน 15 ข้อ โดยมีเกณฑ์ให้

ภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ แนวปฏิบัติในการส่ง

คะแนนดังต่อไปนี้ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0

เสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดและทารก

คะแนน เกณฑ์การแปลผลคะแนนได้แบ่งความรู้เป็น 3

ขั้นตอนที่ 2 คือการนำรูปแบบการดำเนินงานแก้

ระดับ คือ คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ระดับมาก

ปัญหาภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับ

คะแนนระหว่างร้อยละ 60-79 มีความรู้ระดับปานกลาง
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ตาราง 2. ความรู้ประเด็นการดูแลตัวของผู้ป่วย
ลำดับ

ประเด็นคำถาม

no. (%)

1

เมื่อทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ควรรีบไปพบเจ้าหน้าที่ที่สถานบริการสาธารณสุขเพื่อฝากครรภ์

28 (93.3)

2

การซักประวัติเมื่อมาฝากครรภ์ สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดกับมารดาและทารกใน
ครรภ์ได้

27 (90.0)

3

การไปตรวจครรภ์ตามแพทย์นัด เป็นการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

25 (83.3)

4

การฝากครรภ์เป็นการหาสถานที่คลอดเท่านั้น จึงไปฝากครรภ์เมื่อใกล้คลอดเป็นพอ

23 (80.0)

5

หญิงตั้งครรภ์หากบริหารร่างกายเป็นประจำจะทำให้คลอดง่าย

24 (80.0)

6

หญิงตั้งครรภ์ที่มีอารมณ์หงุดหงิดเป็นประจำ จะส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็กในครรภ์ด้วย

26 (86.7)

7

หญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงมากๆ จะทำให้ชักได้

24 (80.0)

8

ขณะตั้งครรภ์ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่หลวม ๆ ไม่คับหรือแน่นจนเกินไป

27 (90.0)

9

อาการแพ้ท้องเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ คือ บวม ปวดศีรษะ เหนื่อย อ่อนเพลีย

26 (86.7)

10

การแพ้ท้องที่รุนแรงทำให้ร่างกายขาดสารอาหารได้

23 (76.67)

11

ภาวะความดันโลหิตสูง บวม ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว เป็นอาการที่เกิดกับหญิงตั้งครรภ์ปกติ

26 (86.7)

12

ภาวะโลหิตจาง ในหญิงตั้งครรภ์ ทำให้เกิดการแท้ง และคลอดก่อนกำหนด

25 (83.3)

13

การรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กในปริมาณที่เพียงพอขณะตั้งครรภ์ เช่น เครื่องในสัตว์ ผักใบเขียว
จะป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจาง

24 (80.0)

14

หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัดเยอรมันจะแพร่เชื้อไปสู่ทารกได้

24 (80.0)

15

การออกกำลังกายที่เหมาะสมของหญิงตั้งครรภ์คือการวิ่งเบาๆ

24 (80.0)

คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรู้ระดับน้อย และ

ได้แก่ แบบสอบถามความรู้ โดยวิธีการหาค่า โดยวิธี

แบบสอบถามทัศนคติในการดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเอง

ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ

ของหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นแบบสอบถามแบบเลือก

0 . 7 8 แ บ บ ส อ บ ถ า ม ทั ศ น ค ติ โ ด ย วิ ธี ก า ร ห า ค่ า

ตอบ 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha)
ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.73

การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือ
(i) การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (validity) คือ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การตรวจสอบความตรง ตามเนื้อหา (content validity)

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่การนำ

โดยการ ศึกษารวบรวมเนื้อหาจากเอกสาร ตำรา และ

เสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่บรรยายด้วย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขอคำแนะนำจากผู้

สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตาม

เชี่ยวชาญ สร้างข้อคำถาม และกำหนดเกณฑ์ในการให้

ความเหมาะสม

คะแนนสำหรับคำตอบในแต่ละข้อ นำเครื่องมือที่ผู้

ตาราง 3. ระดับความรู้ประเด็นการดูแลตัวของผู้ป่วย

ศึกษาสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านงานอนามัยแม่และ
เด็ก จำนวน 3 ท่าน (ii) การตรวจสอบความเที่ยงของ

ระดับความรู้

no. (%)

เครื่องมือ (reliability) นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ

มาก (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

24 (80.0)

ปานกลาง (ร้อยละ 60-79)

6 (20.0)

น้อย (น้อยกว่าร้อยละ 60)

0

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 30 คน ที่มารับบริการในโรง
พยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วนำมาปรับปรุง
แก้ไขให้มีความถูกต้อง หาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ

30

มาก

4(13.3)
14 (46.7)
8 (23.3)
7 (23.3)
19 (63.3)
16 (53.3)
12 (40.0)
5 (16.7)
5 (16.7)
12 (40.0)
14 (46.7)
13 (43.3)
9 (30.0)
8 (26.7)
11 (36.7)

มากที่สุด

22 (73.3)
1 (3.3)
12 (36.7)
11 (36.7)
10 (33.3)
5 (16.7)
8 (26.7)
16 (53.3)
11 (36.7)
16 (53.3)
7 (23.3)
3 (10.0)
10 (33.3)
10 (33.3)
8 (26.7)

1.ขณะตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับสรีระร่างกายที่เปลี่ยนไป

2.ในระหว่างตั้งครรภ์ไม่จำเป็นต้องบำรุงร่างกายมากกว่าภาวะปกติ

3.ขณะตั้งครรภ์ควรออกกำลังกายและทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสหลีกเลี่ยงความเครียด

4.การมีบุตรไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ

5.การดื่มสุราและสูบบุหรี่ส่งผลให้ทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้าและคลอดก่อนกำหนด

6.หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์เพราะจะส่งผลให้ทารกมีอันตราย

7.หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรสวมรองเท้าที่ส้นสูงมาก

8.ในขณะที่ภรรยาตั้งครรภ์ สามีควรเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

9.การรับประทานยาบำรุงเลือดจะทำให้ทารกในครรภ์ตัวโตคลอดยาก

10.หญิงตั้งครรภ์จำเป็นต้องได้รับการพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ

11.หญิงตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงจำเป็นต้องฝากครรภ์	


12.การรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์มากเกินไปจะมีผลทำให้ทารกในครรภ์ตัวโตและคลอดยาก

13.การฝากครรภ์ตามนัดจะช่วยทำให้สุขภาพของท่านและบุตรในครรภ์แข็งแรง

14.ท่านสวมเสื้อผ้าที่ไม่รัดจนเกินไปขณะตั้งครรภ์

15.การพูดคุยและการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลในครอบครัวเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ประเด็นคำถาม

ตาราง 4. ทัศนคติต่อประเด็นคำถามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
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อาหาร การออกกำลังกาย ความสัมพันธ์ การปฏิบัติตัว

ผลการศึกษา

การฝากครรภ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ตาราง 4)

ผ ล ก า ร ใ ช้ รู ป แ บ บ ก า ร ดำ เ นิ น ง า น แ ก้ ปั ญ ห า ภ า ว ะ
แทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการที่โรง

วิจารณ์และสรุปผล

พยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้การดำเนินงาน
ของผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก มีความชัดเจน

จากการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแก้ปัญหาภาวะ

มีการประสานการทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งได้แก่การ

แทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการที่โรง

ให้บริการฝากครรภ์และการนัดหญิงตั้งครรภ์ที่มีความ

พยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่ง ประกอบด้วย การ

เสี่ยง เป็นการให้บริการฝากครรภ์ จำนวน 5 ครั้ง ใน

ให้บริการฝากครรภ์ การนัดหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง

ช่วงอายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 19-20 สัปดาห์ 26

แนวทางการดูแลภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ แนว

สัปดาห์ 32 สัปดาห์ และ 38 สัปดาห์ โดยกิจกรรม

ปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดและทารก

ประกอบด้วย การประเมินสุขภาพร่างกาย ความเครียด

ส่งผลให้ความรู้ของหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในภาพรวม

การให้สุขศึกษา การคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง การสร้าง

อยู่ในระดับมาก และทัศนคติในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ

เสริมภูมิคุ้มกัน และการให้คำแนะนำรายบุคคล

ตนเองของหญิงตั้งครรภ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการใช้รูปแบบการดำเนินงานแก้ปัญหาภาวะ

ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการดังกล่าว ได้รับการพัฒนาโดย

แทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการที่โรง

เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ทีมสห

พยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม

วิชาชีพ ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก วิเคราะห์

ตัวอย่าง พบว่า อายุเฉลี่ย 16.63 ปี (สูงที่สุด 18 ปี ต่ำ

และสังเคราะห์รูปแบบ โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม9 เพื่อศึกษา

ที่สุด 14 ปี) ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลสมเด็จ ร้อยละ 72.4

สภาพปัญหางาน วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนะแนวทาง

อาชีพ อาชีพแม่บ้าน ร้อยละ 43.3 รองลงมา นักเรียน

แก้ไข และร่วมกันนำเสนอแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกัน

นักศึกษา ร้อยละ 33.3 สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ร้อยละ

ภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ตลอดจนการรับ

93.3 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 63.3 มีโรค

ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และ

ประจำตัว ร้อยละ 10.0 (ตาราง 1)

นำแนวทางไปใช้ ซึ่งได้แก่การให้บริการฝากครรภ์และ

ในด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองของ

การนัดหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง เป็นการให้บริการ

หญิงตั้งครรภ์โดยใช้แบบสอบถามด้านความรู้ เมื่อ

ฝากครรภ์ จำนวน 5 ครั้งโดยกิจกรรมประกอบด้วย การ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อตอบถูกมากที่สุด 3 ลำดับ

ประเมินสุขภาพร่างกาย ความเครียด การให้สุขศึกษา

แรกได้แก่ เมื่อทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ควรรีบไปพบเจ้า

การคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

หน้าที่ที่สถานบริการสาธารณสุขเพื่อฝากครรภ์ การซัก

และการให้คำแนะนำรายบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ

ป ร ะ วั ติ เ มื่ อ ม า ฝ า ก ค ร ร ภ์ ส า ม า ร ถ ป้ อ ง กั น ภ า ว ะ

แนวทางของสำนักส่งเสริมสุขภาพ10 ที่กล่าวถึงการฝาก

แทรกซ้อนที่อาจจะเกิดกับมารดาและทารกในครรภ์ได้

ครรภ์ว่า กิจกรรมที่สำคัญนอกเหนือจากการตรวจครรภ์

การไปตรวจครรภ์ตามแพทย์นัดเป็นการป้องกันการเกิด

และการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วคือ การให้ข้อมูล

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ (ตาราง 2) พบว่าหลัง

ข่าวสารแก่หญิงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะการปฏิบัติที่ถูกต้อง

การใช้รูปแบบดังกล่าว หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ในภาพ

ขณะตั้งครรภ์ และการเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ การส่ง

รวมอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 80.0) โดยไม่มีผู้ใดได้

เสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดและทารก ซึ่งครอบคลุม

คะแนนในระดับน้อยเลย (ตาราง 3)

การประเมินสุขภาพ การธำรงรักษา การวินิจฉัยและการ

สำหรับทัศนคติในการดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเอง

จัดการกับปัญหาที่ตรวจพบ และการติดตามอย่างต่อ

ของหญิงตั้งครรภ์ พบว่าหญิงตั้งครรภ์มีทัศนคติในการ

เนื่อง โดยการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ร่วมกับ

ดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์ทั้งในด้าน

แนวทางการดูแลผู้ตั้งครรภ์ขององค์การอนามัยโลก10
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ซึ่งประกอบด้วย การให้ข้อมูลและบริการเกี่ยวกับ

วัยรุ่นในประเด็นอื่นๆ เช่นพฤติกรรมการดูแลตนเอง

วางแผนครอบครัว การป้องกันและรักษาหรือดูแลโรคที่

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบที่สมบูรณ์ต่อไป

ติดต่อโดยเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ การให้วัคซีน

ควรมีการเตรียมภาคีเครือข่ายการทำงานให้เชื่อมโยง

ป้องกันโรค การรักษาโรคที่เป็นอยู่ การให้คำแนะนำ

กัน มีการประชุมหารือและชี้แจงทำความเข้าใจกับโรง

เกี่ยวกับอาหาร การให้ยาเสริมธาตุเหล็กและโฟลิค การ

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเป็นการก่อให้เกิด

วินิจฉัยและให้การดูแลภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ได้

การประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการทำงาน

รวดเร็ว เช่น การแท้ง เลือดออก ความดันโลหิตสูง

ต่างๆ ในพื้นที่ให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน มีการ

ภาวะซีด เป็นต้น มีการใช้แบบประเมินและวิเคราะห์

วางแผน ติดตามประเมินผล หรือนิเทศงานอย่างต่อ

ความเครียดด้วยตนเองของกรมสุขภาพจิตในสมุด

เนื่อง เพื่อเป็นการให้คำปรึกษาแนะนำ ความรู้ความ

บันทึกสุขภาพเพื่อประเมินความเครียดในหญิงตั้งครรภ์

เข้าใจ แก้ไขปัญหา และความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับ

และคู่มือการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งมีความสอดคล้อง

ผิดชอบ และเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ยังมีข้อจำกัดใน

กับมาตรฐานโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

เรื่องการขยายผลเนื่องจากเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นใน

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริกุล อิสรานุ

บริบทของผู้ให้บริการและผู้รับบริการของโรงพยาบาล

รักษ์

และคณะ9

ได้ศึกษาการจัดระบบบริการสุขภาพที่

สมเด็จ การนำผลไปขยายต่อจึงต้องมีการศึกษาที่มี

พึงประสงค์ในงานอนามัยแม่และเด็กโดยพบว่าสถาน

จำนวนตัวอย่างที่มากขึ้นและต้องการเปรียบเทียบผล

บริการมควรมีการจัดกิจกรรมหลักเช่นเดียวกัน ในการ

ก่อนหลังหรือทำการศึกษาเชิงทดลองเพื่อความถูกต้อง

ฝากครรภ์ทุกครั้ง

และนำไปใช้ได้จริง

การศึกษาครั้งนี้พบว่าควรมีการชี้แจงและสื่อสาร

กิตติกรรมประกาศ

ทำความเข้าใจกับผู้รับบริการ ตั้งแต่ครั้งแรกที่มารับ
บริการ รวมทั้งช่วงที่ผู้รับบริการมาฟังผลเลือด และเข้า
โรงเรียนพ่อแม่ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี
ให้แก่ผู้รับบริการได้ดูแลและเอาใจใส่สุขภาพตนเอง
มากขึ้น มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้รูปแบบการ
ดำเนินงานแก้ปัญหาภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์
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Effects of Smoking and Heavy Alcohol Drinking on
Survival of HIV/AIDS’ Patients with Low CD4 Cell
Count

Sompong Charoenwat, MD

ORIGINAL ARTICLE

Department of Medicine, Chaiyaphum Hospital, ChaiyaphumThailand

ABSTRACT
OBJECTIVE
To identify whether smoking and heavy alcohol drinking have an effect on the survival of HIV/AIDS patients with
CD4 cell count less than 200 cell/mm3.
METHODS
This is a retrospective cohort study reviewing of medical records of AIDS patients starting the antiretroviral
treatment between January 2006 and December 2008 with the CD4 cell count less than 200 cell/mm3 and
follow up through December 2013. Smoking and heavy alcohol drinker were the two risk factors examined in
the current study. Outcome was death verified from the Dearth Registry of Chaiyaphum Province.
RESULTS
There were 145 patients included in the analysis. Their mean and median survival were 45.1 and 46.0 months,
respectively. The survival curve from the Kaplan Meier analysis shows no effect of smoking on the patients‘
survival (P=0.76) while alcohol drinking were associated with longer survival (P=0.02). However. From the Cox
proportional hazard regression, Only initial CD4 cell count (HR 0.98, 95% CI, 0.97-0.99) and having tuberculosis
(HR 2.33 95% CI, 1.22-4.06) were associated with patients survival.
CONCLUSION
Smoking and having alcohol drinking did not affect the survival of HIV/AIDS patients with CD4 cell count less
than 200 cell/mm3 while greater initial CD4 cell count and not having TB were the only two factors associated
with the longer survival.
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ผลของการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักและต่อ
การรอดชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่มีระดับ CD4 Cell
Count ต่ำ
สมปอง เจริญวัฒน์, พ.บ.
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบว่าการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักมีผลต่อการรอดชีวิตในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ที่มีระดับ
CD4 cell count น้อยกว่า 200 cell/mm3
วิธีการศึกษา
การศึกษาแบบ retrospective cohort study ในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ที่มีระดับ CD4 cell count น้อยกว่า 200 cell/mm3
ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ.2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2550 ติดตามอาการผู้ป่วย
ไป 5 ปีหรือจนกระทั่งเสียชีวิต โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำการศึกษาคือการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก ผลการ
ศึกษาที่สนใจคือการเสียชีวิตซึ่งได้จากทะเบียนการแจ้งเสียชีวิตจังหวัดชัยภูมิ
ผลการศึกษา
การศึกษานี้ผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ที่มีระดับ CD4 cell count น้อยกว่า 200 cell/mm3 จำนวน 145 ที่อยู่ในการวิเคราะห์
โดยมี mean และ median survival เท่ากับ 45.1 และ 46.0 เดือนตามลำดับ จากการวิเคราะห์ด้วย Kaplan Meier
analysis พบกว่าการสูบบุหรี่ไม่สัมพันธ์กับการรอดชีวิตของผู้ป่วย (P=0.76) แต่การดื่มอย่างหนักกลับเพิ่มโอกาสการ
รอดชีวิตที่เพิ่มขึ้น (P=0.02) อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ด้วย Cox proportional hazard regression พบกว่ามีเพียง
ระดับ CD4 cell count ก่อนทำการรักษา (HR 0.98, 95% CI, 0.97-0.99) และการติดเชื้อวัณโรค (HR 2.33 95% CI,
1.22-4.06) สัมพันธ์กับการรอดชีวิต
สรุป
การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักไม่มีผลต่อการรอดชีวิตในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ที่มีระดับ CD4 cell count
น้อยกว่า 200 cell/mm3 แต่การมีระดับ CD4 cell count และการไม่ติดเชื้อวัณโรคสัมพันธ์กับการมีชีวิตรอดที่ยาวมาก
ขึ้น
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2013 with initial CD 4 cell count<200 cells/mm3 at
Chaiyaphum Hospital, Thailand. We excluded
individuals that were monitored for less than 90 days.

INTRODUCTION
WHO/UNAIDS was expected number of people
acquiring HIV infection could decline from 2.4 million
in 2011 to close to 800 000 globally by 2025.1 In Asia,
the people more than 1 million people living with
HIV /AIDS, they needed HAART and only 6-7% of
them can access because it was expensive therapeutic
regimen.2 On the year 2007, Thai people were
approximately 610,000 persons living with HIV and on
2008 the Division of Epidemiology, Ministry of Public
Health reported 8,331 new cases or an incidence of
13.2/100,000 population.3 HIV infection/AIDS were
the current infection public health problem and main
cause of mortality.1 Many factors influence longevity
of an HIV infected individual and including social,
biological, economic and medical factors. 4-5
Opportunistic infection (OI) were the most common
cause of death in AIDS patients.6 Current, the
introduction of highly active antiretroviral treatment
(HAART) has significantly to reduced mortality and
improved life expectancy of individuals suffering from
HIV infection.7-8 In many developing countries, there
were limited resource setting for antirethoviral
therapy that related a large number of deaths and
AIDS-related OI.9
In Thailand, HIV/AIDS’s patients receive the
treatment follow the National Guidelines on HIV/
AIDS Diagnosis and Treatment adapted from WHO
guideline, 10-11 emphasizing improving treatment
coverage with proper monitoring with CD4 cell count
and viral load.12 Many the studies stated the cause of
death include OI and lower CD4. 13-15 However, very
few studies acknowledged cause of death from other
comorbidity, hemoglobin level, viral hepatitis B
infection, patient life style including alcohol abuse ,
smoking and drug abuse that might also affect the
longevity of patient with HIV/AIDS. Thus, we aims to
determine factors predicting survival in patients with
HIV/AIDS with OI, comorbidity and self-care behavior.

Variables collection
We assessed their baseline characteristics including
age, sex, marital status, education level, occupation,
mode of transmission, initial CD4 count,
comorbidities (e.g., diabetes, hepatitis B virus
infection, anemia, heaving alcohol drinker (>14 drink
per week) and drug abuse) AIDS–defining
opportunistic diseases (e.g., tuberculosis (TB),
pneumocystis carinii pneumonia (PCP),
mycobacterium avium complex (MAC), Cryptococcal
meningitis and toxoplasmosis) and OI prophylaxis
treatment.
Outcome
The primary outcome of the present study was death
which was confirmed from the Death Registry of
Chaiyaphum Province.
Statistical analysis
All data were cleaned before the analysis. Descriptive
statistics using number and percentage for
summarizing categorical variables while scale variables
were described as mean and standard deviation (SD).
Kaplan Meier analysis together with log rank test
were used to illustrate patients’ survival curves and
compare factors affecting the survival curve. Cox
proportional hazard regression was used to identified
factors affecting the survival together with the
interpretation of hazard ratio (HR) and its 95%
confidence interval (CI). All variables was performed
using Stata V.10 (Stata Corporation). P<0.05 was
considered as statistical significance.
Ethical consideration
The study were approved by the Committee for the
Protection of Human Subjects of the Chaiyaphum
Hospital, Thailand

RESULTS

METHODS

On the three years period (2006 to 2008), there were
518 HIV/ AIDS patients in the day care clinic,
Chaiyaphum Hospital. However, 145 HIV/AIDS
patients with CD4 cell count<200 cells/mm3 were
included in the analysis. Of these, their average age
was 37.5 years (range 19-60 years). Mostly were male
(66.9%) and single (44.8%) (Table 1). Their average
CD4 cell count was 91.4 cells/mm 3 . Their
characteristic including education, occupation, mode
of transmission, co-morbidities and OIs were listed in
Table 1.

Study design
This is a retrospective cohort study collecting data of
patients with HIV/AIDS-related OI to determine
factor predicting their survival.
Patients
We reviewed and verified and medical records those
patients with HIV/AIDS-related OI age 15-60 years
old starting the medication between January 2006 and
December 2008 and follow up through December
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Table 1. Patients’ Characteristics.
Death
(n=116)

Alive
(n=29)

2006

42 (36.2)

12 (41.4)

2007

38 (32.8)

8 (27.6)

2008

36 (31.0)

9 (31.0)

Age-yr

37.5+8.7

34.7+7.5

Male sex-no. (%)

83 (71.6)

14 (48.3)

Single

57 (49.1)

8 (27.6)

Married

29 (25.0)

57 (49.1)

Divorced

17 (14.7)

5 (17.2)

Cohabiting

13 (11.2)

10 (34.5)

3 (2.6)

0

Primary school

49 (42.2)

3 (10.3)

Secondary school

63 (54.3)

20 (69.0)

1 (0.9)

6 (20.7)

Characteristic
Starting period-no. (%)

Marital status-no. (%)

Education level-no. (%)
No formal education

Bachelor
Occupation-no. (%)
Unemployed

7 (6.0)

6 (20.7)

Agriculture

31 (26.7)

4 (13.8)

Trade

13 (11.2)

7 (24.1)

Worker

65 (56.0)

12 (41.4)

Sexual intercourse

55 (42.4)

19 (65.5)

Injection drug users

23 (19.8)

2 (6.9)

Unknown

24 (20.7)

6 (20.7)

Homosexual intercourse

3 (2.6)

0

More than one cause

11 (9.5)

2 (6.9)

59+27.1

131+35.9

Diabetes

13 (11.2)

4 (13.8)

Hepatitis B virus infection

10 (8.6)

3 (10.3)

Anemia

17 (15.0)

11 (38.0)

Heavy alcohol

20 (18.0)

12 (42.0)

Hypertention

9 (7.6)

3 (9.5)

Drug abuse

3 (2.6)

1 (3.4)

Mode of transmission-no. (%)

Initial CD4 count-cells/mm3
Co-morbidities -no. (%)
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Table 1. (Cont.)
Death
(n=116)

Alive
(n=29)

Tuberculosis

34 (29.3)

12 (41.4)

Pneumocystis carinii pneumonia

14 (12.1)

9 (31.0)

Mycobacterium avium complex

10 (8.6)

6 (20.7)

20 (17.2)

8 (27.6)

Toxoplasmosis

9 (7.8)

5 (17.2)

More than one

15 (12.9)

3 (10.3)

29 (25.0)

22 (75.9)

Characteristic
Opportunistic infection -no. (%)

Cryptococcal meningitis

No opportunistic infection prophylaxis-no. (%)
Plus-minus values are means+SD.

Their mean and median survival were 45.1 and
46.0 months respectively. The survival curve from the
Kaplan Meier analysis in Figure 1 shows no effect of
smoking on the patients‘ survival (P=0.76) while
alcohol drinking were associated with longer survival
(P=0.02). However. From the Cox proportional
hazard regression, Only initial CD4 cell count (HR
0.98, 95% CI, 0.97-0.99) and having tuberculosis (HR
2.33 95% CI, 1.22-4.06) (Table 3). Male gender, age,
initial CD4 cell count, other OIs, smoking, alcohol

drinking, anemia, drug abuse and having underlying
diseases did not affect the patients’ survival.

DISCUSSION
From the present study, we found that smoking and
having alcohol drinking were not associated with the
survival of HIV/AIDS patients with CD4 cell count

Table 2. Prognostic Factor for Survival, According to Hazard Ratio for Death
Hazard ratio
(95% confidence interval)

P Value

Male sex

0.83 (0.53-1.30)

0.42

Age-yr

1.00 (0.98-1.03)

0.47

Initial CD4 cell count-cell/mm3

0.98 (0.97-0.99)

<0.001

Mycobacterium avium complex

0.65 (0.18-2.38)

0.52

Cryptococcus

0.89 (0.27-1.92

0.85

Toxoplasmodium

0.84 (0.34-2.06)

0.70

Tuberculosis

2.23 (1.22-4.06)

0.01

Pneumocystis carinii

0.50 (0.17-1.53)

0.22

Hepatitis B infection

1.09 (0.52-1.29)

0.82

Smoking

0.78 (0.44-1.39)

0.82

Heavy alcohol drinking

1.14 (0.67-1.94)

0.62

Anemia

2.96 (0.39-22.31)

0.29

Drug abuse

1.92 (0.26-14.46)

0.53

Hypertension

0.65 (0.32-1.33)

0.24

Diabetes

0.92 (0.50-1.68)

0.73

Factor

Having opportunistic infection

Underlying disease
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B

Cumulative survival

Cumulative survival

A

P=0.76

P=0.02

Time (months)

Time (months)

Figure 1. Kaplan Meier Analysis Showing Survival Curve.
Panel A demonstrates survival curve between smoker vs. non smoker; Panel B demonstrate survival curve between alcohol drinker and non
alcohol drinker.

less than 200 cell/mm3 while initial CD 4 cell count
and infected with TB were the only two factors
associated with patients survival.
From the previous studies, factors associated with
longer survival were female9,16 age more than 50
years17 CD4 cell count>100 cells/mm3 9,17,20, received
ARV treatment9,18-23 and no OIs17,23, in our study,
however, suggested only two factors that associated
with patients survival; still our findings went in the
same direction with the findings in the previous
studies. Our median survival in the present studies
was in the range with those found previously (2-7.09
years).13-15 ,25 The median survival time was however,
depends on a variety of factors, such as viral load,
CD4 counts and antiretroviral treatment.6,9-10,15-17,19,25.
The current study fails to demonstrate the trends
that OI was increased the risk of subsequent OI
including PCP, MAC and CMV.22-23 This study has
limitations due to the retrospective in nature, recall
bias and missing data were inevitable. However, the
author verified all data before the analysis.

In conclusion, smoking and having alcohol drinking
did not affect the survival of HIV/AIDS patients with
CD4 cell count less than 200 cell/mm3 while greater
initial CD 4 cell count and not having TB were the
only two factors associated with the longer survival.
For further research, larger prospective cohort should
be conducted for more accurate estimation of the
association between smoking and alcohol drinking in
this group and patients. We also suggests for close
monitoring those with TB as they tended to have
shorter survival comparing to those without the
disease.
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Common Pitfall

in Scientific Writing
กองบรรณาธิการขอนแก่นเวชสาร

ข้อสังเกตเพื่อการพิมพ์บทความวิชาการ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้นิพนธ์ และชื่อสถานที่ทำงาน ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษา

✴

อังกฤษ ยกเว้นกรณีการส่งบทความภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ชื่อวุฒิการศึกษา ให้แสดงคำย่อของชื่อวุฒิการศึกษาในการประกอบ

✴

วิชาชีพและวุฒิการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จ เท่านั้น โดยไม่ต้องใส่วงเล็บแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาหรือสาขาของแพทย์เฉพาะทาง เช่น
	

	

✴
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Thammasorn Piriyasupong M.D., Ph.D.
การตรวจพิสูจน์อักษรก่อนการส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณา
บทความเอกสารที่ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์อักษร หากใช้โปรแกรม Microsoft
Word 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 ต้องไม่แสดงเป็นรูปสามมิติ

✴

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

✴

ต้องทดสอบข้อมูลว่าเป็น normal distribution หรือไม่ ก่อนนำไปหาค่า mean และ standard
deviation (SD)

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

ทั้งนี้การวิจารณ์และสรุปผล ต้องไม่มีเนื้อหาของข้อมูลแสดงผลการศึกษามาอยู่ในส่วนนี้ซ้ำอีก
✴

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

บทความภาษาอังกฤษ 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

-Robert Frost

words I can sum up everything
“In three
I’ve learned about life: it goes on.
”
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