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Message  
From the Editor

We are very pleased to announce 
that KKMJ is now a part of Asean 
Citation Index (ACI) after we have 
been long in Class I of the Thai 
Citation Index (TCI) since the 
beginning. This is one of many 
ev idences to guarantee our 
passion to bring out the best in 
every research presented in this 
journal and deliver properly to our 
audiences. It would be no more or 
no less when we talking about 
medicine. Since this issue, we will 
introduce the black and white 
(B&W) version of KKMJ, to make it 
m o r e u n i q u e , c l a s s i c a n d 
contemporary at the same time. 
Hope you enjoy our B&W editions.    
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Watch the World



A nature and a brief history of medicine.  
& 

Why it is difficult to belief in medicine. (Part I) 

Thammasorn Piriyasupong. M.D., Ph.D.

Long long time ago, before we were 
born, before any civilization of the 
mankind, human beings were just 
another specie of animal on the planet 
earth. Whenever we experienced the 
natural phenomenons or disasters that 
devastating lives, we were afraid, afraid 
of things we were unable to control. 
Basically, we were very fragile since then 
and now. This fear changed us in two 
ways. Firstly human, then, tended to live 
in group and later created a society as a 
way to levitate threats from the outside. 
More than that, secondly, we created a 
ritual to pray for those we could not 

control and name them super natures, 
super powers , gods , de i t ies or 
something similar to them as we 
through there should be someone who 
were in charge of those phenomenons. I 
would know call them god for easier 
understanding and of course multi-gods 
was happened long the unified god. 
 Those rituals become complex 
even more as our society grew bigger 
and as time goes by. Our believes tell us 
that we have to satisfy gods so that they 
would spare us from the disasters or 
things we wished not to happen to us 
and give us prosperity in life.
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 In any societies even in the animal, 
leader is inevitable. Two characteristics of 
leader are that they have to be very strong 
or are able to communicate with gods or 
both. To communicate with gods, we have 
to show that we obey them, we could 
sacrifice for them even lives, start from 
animal lives and later human lives. 
 Gods in the ancient time were 
named after their powers that we thought  
they had to control the nature. For 
instance, Ra-Horakhty is a major god in 
ancient Egyptian religion, identified 
primarily with the midday sun while Apollo 
Helios was a solar deity in Greek 
mythology. When people get sick, they also 
though that this was also the will of some 
gods. They would then pray for them. To 
pray for gods we had to go to the temple 
for ritual ceremony. In those days, temple 
then was also considered as a hospital. One 
god that we though he had the power to 
heal people was Asclepius. He was a god 
of medicine in ancient Greek religion and 
mythology. Caduceus was the Rod of 
Asclepius is nowadays the symbol of 
modern medicine. Some families were also 
thought to be descents from Asclepius. 
These families then were thought to be 
closed to him and to pray with them would 
help us get better. These families were later 
called doctors.  
 Around 460 years Before Christ, 
Hippocrates was born in family of doctors 
in Greece. He was one of the most 
outstanding philosopher those days. He is 
also known as the “father of western 
medicine”. Thanks to classical Greece that 
it was a knowledge society like Greece 
where people were allowed to exhibit their 
thoughts and the others were also allowed 
to challenge and to debate ones’ believes.  
 Before he found the Hippocratic 
School of Medicine as Asclepieion. He 
could be a doctor like his family, actually he 
was but in a different way. He did not 
believe that praying for gods would help 
people, his logic was working and drove he 
away for his family practice. He went out to 
study to be a doctor from other places not 
from his family. Later, he returned home 
with a readiness to be a doctor. He start his 

practice with somethings similar to present 
medicine one of that is medical record. He 
recorded the progression of patients. He 
also believed that good food, air and rest 
would help with conditions of patients. Not 
many drugs were mentioned in those days 
but this concept was good enough to 
create a new wave of medicine. He was 
also known for his strict professionalism, 
d i sc ip l ine , and r igorous p rac t i ce . 
Hippocratic oath is a seminal document on 
the ethics of medical practice that is still 
relevant to today practice. Moreover, the 
terms used this days such as as acute, 
c h ro n i c , e n d e m i c a n d e p i d e m i c , 
exacerbation, relapse, resolution, crisis, 
paroxysm, peak, and convalescence was 
firstly use by him. Corpus Hippocraticum  
was also considered as a text book for 
physician in those days.  
 We still know nothing much about 
our body beneath the skin. We knew only 
that we had blood inside us for sure. In the 
past, we were not allow to examine death 
body but we can examine the body of the 
death animal. Most of our thinking then 
was about that we might have organs like 
animals but we cannot certain for that. One 
place we could see flesh and blood of 
human beings was the Colosseum, a place 
where gladiators fought with furious 
creatures. Galen was a doctor born 129 
years after the death (A.D.) of the Christ. 
He responded for taking care of gladiators. 
He treated them as a living anatomy as 
"windows into the body". Only five deaths 
among the gladiators occurred while he 
held the post, compared to sixty in his 
predecessor's time. We called him as a 
“father of anatomy” while Hippocrates was 
the “father of medicine”.  
 It was about 600 years after the 
Hippocrates to have a significant doctor 
like Galen. Our knowledge society went 
dark in the Middle Age or Dark Age 
between 500-1,500 A.D. where anything 
ever questioned to god might be subject to 
punishment and was classified as an 
orthodox. Everything was strict. Medicine at 
that time was similar to the other branches 
of science. New knowledge was at the 
edge of extinction.
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 All of these happened long long 
time ago, many things have been kept 
doing without acknowledging the root of its 
causes. You can see that after the end of 
15th century. Most to our medical 
knowledge were nearly solely from two 
magnificent physicians. Relatively, our 

medicine is very young at age. I shall 
continue my story, briefly again in the next 
issue of KKMJ about how medicine strived 
to grow after the medical period. Hope you 
enjoy reading and found something 
insightful about the history of our medicine. 
Our knowledge is so young. 
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Lateral Ligament Invasion, Circumference of 
the Rectal Wall Invasion and Survival of Patient 

with Rectal Cancer

Kittisak Agsornwong, M.D., FRCS (T) 

Surgery Division, Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital, Thailand

ABSTRACT 

OBJECTIVE 
To ascertain the association between lateral ligament invasion, circumference of the 
rectal wall invasion patients’ survival in patients with rectal cancer.  

METHODS 
The retrospective study involved rectal cancer patients who were diagnosed and 
received a curative resection in Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital, Thailand 
during 2006 to 2009. The survival status and follow-up periods were analyzed until 
31 December 2014 to assess the survival and the significant prognosticating factors 
for survival using the Kaplan-Meier method with log-rank test and Cox proportional 
hazard regression. 

RESULTS 
There were 90 patients with rectal cancer. Their mean survival was 40.4 months 
(range 0.5 to 96.1 months). Cox proportional hazard regression staged that lateral 
ligament invasion and circumference of the rectal wall invasion was not associated 
with patients’ survival. In contrary, history of bleeding and anal mass were associated 
with higher mortality rate (hazard ratio (HR), 5.20; 95% confidence interval (CI) 1.31 
to 20.58 และ HR, 5.02; 95% CI, 1.38 to 18.22, respectively) while early TNM staging 
compared with stage IV and  post surgery chemotherapy compared with no or 
incomplete chemotherapy were associated with lower mortality rate.  

CONCLUSION 
Lateral ligament invasion and circumference of the rectal wall invasion was not 
associated with patients’ survival.  

O
RI

G
IN

A
L 

 A
RT

IC
LE

S

12



Lateral Ligament Invasion, Circumference of 
the Rectal Wall invasion และอัตรารอดชีพ 

ของผู้ป่วยมะเร็งไส้ตรง

กิตติศักดิ์  อักษรวงศ์ พบ.วว. 

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง lateral ligament invasion และ circumference of the rectal 
wall invasion กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งไส้ตรง 

วิธีการศึกษา 
ศึกษาแบบย้อนหลัง ผู้ป่วยมะเร็งไส้ตรงที่ได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช และได้รับการรักษาร่วมตามข้อบ่งชี้ ในระหว่างปี พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2552 โดย
ศึกษาลักษณะทางคลินิกและพยาธิวิทยาเพื่อประเมินอัตรารอดชีพ 5 ปีและปัจจัยพยากรณ์โรค
โดยใช้ Kaplan-Meier methods ร่วมกับ log-rank test และ Cox proportional hazard 
regression 

ผลศึกษา 
ผู้ป่วยมะเร็งไส้ตรงจำนวน 90 ราย  โดยมีระยะเวลาอยู่รอดเฉลี่ยทุกระยะดำเนินโรคที่ 40.4 เดือน 
(0.5 ถึง 96.1 เดือน) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Cox proportional hazard regression พบว่า 
lateral ligament invasion และ circumference of the rectal wall invasion ไม่มีความ
สัมพันธ์กับการเสียชีวิต นอกจากนี้ยังพบว่าการมีประวัติ bleeding และ anal mass สัมพันธ์กับ
การเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (hazard ratio (HR), 5.20; 95% confidence 
interval (CI) 1.31 to 20.58 และ HR, 5.02; 95% CI, 1.38 to 18.22 ตามลำดับ) ในขณะที่การมี 
TNM staging ในระยะแรกๆ เมื่อเทียบกับ stage IV และการได้รับ post surgery 
chemotherapy   เทียบกับไม่ได้หรือได้ไม่ครบ เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตรอดมากขึ้น 

สรุป 
Lateral ligament invasion และ circumference of the rectal wall invasion ไม่มีความ
สัมพันธ์กับการเสียชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งไส้ตรง 
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มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 11-3 ของประชากร
โลก โดยพบว่าในปี พ.ศ.2548 ประชากรโลกเสีย
ชีวิต จากมะเร็งมากกว่า 7.61 ล้านคน หรือมากกว่า
ร้อยละ 131,3 ของผู้เสียชีวิตทั่วโลกและยังมีแนว
โน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยพบมะเร็งเต้านม มะเร็งต่อม
ลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 
มะเร็งปากมดลูกเป็น 5 อันดับแรกของมะเร็งที่พบ
บ่อย1 

ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน พบว่ามะเร็ง
เป็นสาเหตุการตายอันดับ 11 ของประเทศ มา
ตั้งแต่ปี 2542 สูงกว่าการตายจากอุบัติเหตุและ
โรคหัวใจ จากรายงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2555 มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้น
จากประมาณ 2,958 ราย ในปี พ.ศ.2546 เป็น 
3,917 รายในปี พ.ศ. 25554 

มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นมะเร็งที่
พบมากเป็นอันดับ 3 รองจากมะเร็งปอดและมะเร็ง
เต้านม แต่มีอัตราตายเป็นอันดับ 2 ของผู้ป่วย
มะเร็งทั่วโลก1-3 รองจากมะเร็งปอดเท่านั้น เดิมมี
อัตราตายเป็นอันดับ 35 โดยเฉพาะในประเทศ
อเมริกาในปี พ.ศ. 2549 พบผู้ป่วยรายใหม่ถึง
ประมาณ 148,610 ราย และยังเป็นสาเหตุการเสีย
ชีวิตถึง 55,170 ราย1 

สำหรับในประเทศไทยนั้น พบว่ามะเร็ง
ลำไส้ใหญ่และไส้ตรงพบมากเป็นอันดับ 3 ในเพศ
ชาย รองจาก มะเร็งตับ มะเร็งปอด และพบมาก
เป็นอันดับ 5 ในเพศหญิง รองจากมะเร็งปากมดลูก 
มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปอด1 และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น โดยมีอุบัติการณ์ประมาณ 7.6 และ 8.8 ต่อ 
100,000 ประชากรในเพศหญิงและเพศชายตาม
ลำดับ1,6 โดยอุบัติการณ์นี้ยังคงสูงกว่าในประเทศ
อเมริกาที่มีอุบัติการณ์ 5.5 และ 5.9 ต่อ 100,000 
ประชากร ในเพศหญิงและเพศชายตามลำดับ และ
ยังคงสูงกว่าในประเทศแคนาดาที่มีอุบัติการณ์ 6.5 
ต่อ 100,000 ประชากร2 และสำหรับอัตราตายนั้น
เป็นอันดับ 4 รองจากมะเร็งตับ มะเร็งปอด และ
มะเร็งเต้านม1-3 ติดต่อกันมาหลายปีแล้ว และจาก
รายงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติผู้ป่วยมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่และไส้ตรงพบมากเป็นอันดับ 2 ที่ร้อยละ 
11.6 ของผู้ป่วยรายใหม่รองจากมะเร็งเต้านม4 

 ในระยะที่ผ่านมาการวินิจฉัยและรักษา
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงมีพัฒนาการและความ
ก้าวหน้าเป็นอันมาก  มีการค้นพบปัจจัยทำนายผล
การรักษา (predicting factors) และปัจจัย
พยากรณ์โรค(prognostic factors) หลายปัจจัย 
เช่น ปัจจัยด้านตัวผู้ป่วยเอง ได้แก่ อายุ เพศ เชื้อ
ชาติ การพบมะเร็งในญาติสายตรง การพบติ่งเนื้อ
ในลำไส้ใหญ่ หรือปัจจัยด้านก้อนมะเร็ง ได้แก่ 
การอุดตันหรือทะลุ  การลุกลามออกนอกลำไส้ การ
แพร่กระจายเข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง การลุกลามเข้า 
lateral ligament การลุกลามเข้าระบบน้ำเหลือง
และ/หรือเส้นเลือด ปัจจัยด้านการรักษา ได้แก่ 
การผ่าตัดได้หมด การรับเคมีบำบัดและรังสีรักษา
ครบหรือปัจจัยด้านการแพร่กระจายโรค ได้แก่ 
การกระจายไปยังอวัยวะต่างๆ ระยะดำเนินโรค 
(TNM staging) เป็นต้น1-3,5,7,8  ถึงแม้จะมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้านแต่ก็ยังไม่สามารถลด
อัตราการป่วยตายด้วยโรคนี้ได้ทุกระยะดำเนิน
โรค1-3,5,7-10 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

มะเร็งไส้ตรงเป็นมะเร็งที่มักจะได้รับการ
รวบรวมข้อมูลในหลายๆ ด้านไว้กับมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่เป็นรายงานมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้
ตรงรวมกันซึ่งพบว่าทั้ง 2 ชนิดมีคุณสมบัติที่เหมือน
กันในหลายๆ ด้าน เช่น ระบาดวิทยา สมุฏฐานของ
โรค พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค และพยาธิวิทยา
ของเซลล์มะเร็งส่วนใหญ่เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี
มะเร็งไส้ตรงก็ยังมีความแตกต่างจากมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่ในอีกหลายด้าน เช่น ลักษณะทาง
กายวิภาค การลุกลามและแพร่กระจาย แนวทาง
การรักษาวิธีการผ่าตัด การรักษาร่วมที่แตกต่างกัน 
เรามักพบว่ามะเร็งไส้ตรงมีการลุกลามและแพร่
กระจายได้หลายทางมากกว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ ส่ง
ผลให้มักมีพยากรณ์โรคที่รุนแรงกว่ามะเร็ง
ลำไส้ใหญ่เมื่อเปรียบเทียบในระยะการดำเนิน
โรคเดียวกัน1,2,7 

ในการแบ่ง staging ของผู้ป่วยมะเร็งไส้
ตรงนั้นตามระบบ TNM staging ไม่ได้แสดงให้
เห็นว่า การลุกลามของมะเร็งสู่ lateral ligament 
หรือ circumference of the rectal wall สัมพันธ์
กับการพยากรณ์โรคอย่างไร และยังไม่มีการ
ศึกษาในประเด็นนี้มากนัก การศึกษานีจึงมีขึ้นเพื่อ
หาความสัมพันธ์ของการเสียชีวิติและการลุกลาม
ข อ ง ม ะ เ ร็ ง สู่ l a t t e r a l l i g a m e n t แล ะ 
circumference of the rectal wall

บทนำ

K K M J                                                   K h o n  K a e n  M e d i c a l  J o u r n a l
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Table 1. Characteristics of the Patients.

Characteristics
Survival  
N=38

Death 
N=52 P Value

Age-Yr 65.9+9.9 63.7+14.7 0.384

Male sex-no. (%) 16 (42.1) 24 (46.2) 0.703

Presentation-no. (%)

     Gut obstruction 3 (7.9) 19 (36.5) 0.002

     Bleeding 0 23 (44.3) <0.001

     Abdominal pain 34 (89.5) 51 (98.1) 0.158

     Bowel habit change 32 (84.2) 50 (96.2) 0.066

     Anemia 31 (81.6) 52 (100.0) 0.002

     Anal mass 1 (2.6) 11 (21.2) 0.011

 Weight loss-no. (%) <0.001

     No weight loss 29 (76.3) 5 (9.6)

     <5 kgs 9 (23.7) 37 (71.2)

     5-10 kgs 0 8 (15.4)

     >10 kgs 0 2 (3.8)

Location-no. (%) 0.413

     Rectosigmoid 6 (15.8) 5 (9.6)

     Upper-rectum 9 (23.7) 7 (13.5)

     Mid-rectum 15 (39.5) 25 (48.1)

     Low-rectum 8 (21.1) 15 (28.8)

Cell differentiation-no. (%) 0.007

     Well differentiated 18 (47.7) 11 (21.2)

     Moderate differentiated 19 (50.0) 21 (59.6)

     Poor differentiated 1 (2.6) 10 (19.2)
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การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ retrospetive 
cohort study ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
มะเร็งไส้ตรงที่มีรายงานผลการตรวจชิ้นเนื้อทาง
พยาธิวิทยายืนยัน และได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่ม
เติมถึงระยะการดำเนินโรค และได้รับการผ่าตัด
ในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชในช่วง
ระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  

 การศึกษานี้ได้รวบรวมเวชระเบียนผู้ป่วย
นอกและ/หรือผู้ป่วยในในด้านต่างๆ ดังนี้ (i) 
ลักษณะทางคลินิกผู้ป่วย เช่น อายุและวันที่เมื่อ
แรกวินิจฉัยและวันสุดท้ายที่มาติดตาม วันที่เสีย
ชีวิต เพศ น้ำหนักที่ลดลง อาการนำ ภาวะฉุกเฉิน 
การอุดตัน ภาวะซีด และลักษณะทางคลินิกอื่นๆ 
ระยะดำเนินโรคก่อนผ่าตัด (clinical TNM stage) 

ผล CEA  ผลการผ่าตัด การรักษาร่วม เช่น เคมี
บำบัด รังสีรักษา และการตรวจติดตามจนสิ้นสุด
การรักษา (ii) ลักษณะทางพยาธิวิทยา เช่น ผล
พยาธิวิทยาหลังผ่าตัด ด้านชนิดของเซลล์ ความ
รุนแรงทางเนื้อเยื่อวิทยา (cell differentiation) 
การลุกลามเข้าสู่ระบบน้ำเหลืองและเส้นเลือด 
จำนวนและการแพร่กระจายเข้าต่อมน้ำเหลือง 
ระยะของขอบเนื้อเยื่อด้านบนและด้านล่างซึ่ง
ปราศจากมะเร็ง การลุกลามเข้า la tera l 
ligament การลุกลามจนครบรอบวงของลำไส้ 
เป็นต้น (iii) สถานภาพการมีชีวิตอยู่หรือไม่และ
เสียชีวิตเมื่อใดจากสำนักทะเบียนราษฎรของ
สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนำข้อมูล
มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยประเมินอัตรารอดชีพ
ด้วยวิธีการของ Kaplan-Meier วิเคราะห์หาความ
สัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆกับสถานภาพการมีชีวิต
อยู่ด้วย log-rank test และ Cox proportional 
hazard regression

วิธีการศึกษา
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Table 1. Continued. 

Characteristics Survival Death P Value

Depth of tumor-no. (%) 0.021

     T1 1 (2.6) 0

     T2 15 (39.5) 9 (17.3)

     T3 22 (57.9) 43 (82.7)

Number of node positive

     Median 0 3

     Interquartile range 0-2 1-5 <0.001

Lateral ligament invasion-no. (%) 1 (2.6) 23 (44.2) <0.001

Circumference of the rectal wall invasion-no. (%) 3 (7.9) 32 (61.5) <0.001

Angiolymphoid invasion-no. (%) 0 13 (32.5) 0.046

CEA-ng/ml 0.997

     Median 5.5 6.0

     Interquartile range 4.0-8.0 4.0-9.0

Plus-minus values are mean+SD
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Table 2. Treatment.

Treatment Survival Death P Value

Type of surgery-no. (%) 0.270

     Anterior resection 15 (39.5) 12 (23.1)

     Low anterior resection 15 (39.5) 25 (48.1)

     Abdomino-perineal resection 8 (21.1) 15 (28.8)

     Local resection 0 0

Colostomy-no. (%) 1 (2.6) 17 (32.7) <0.001

Neo-adjuvant therapy-no. (%) 0 2 (3.8) 0.507

Post-surgery chemotherapy-no. (%)

     Complete 37 (97.4) 37 (71.2) 0.003

     Incomplete 0 8 (15.4)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2549 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2552 รวมระยะเวลา 4 ปี มีผู้ป่วย
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้
ต ร ง ร า ย ใ ห ม่ ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ม ห า ร า ช
นครศรีธรรมราช จำนวน 189 ราย ในจำนวนนี้
พบว่าเป็นมะเร็งไส้ตรงจำนวน 101 รายคิดเป็น
ร้อยละ 53.4  ได้รับการส่งต่อไปยังสถาบันอื่น
จำนวน 8 รายคิดเป็นร้อยละ 7.9 (ได้หาระยะ
ดำเนินโรคและตรวจทางพยาธิวิทยา 5 ราย) มี 2 
รายที่ปฏิเสธการรักษาตั้งแต่ต้น และมี 1 รายที่
เสียชีวิตก่อนการรักษา คงเหลือมะเร็งไส้ตรงรับ
ก า ร รั ก ษ า ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ม ห า ร า ช
นครศรีธรรมราช จำนวน 90 ราย เป็นเพศชาย 51 
คน เพศหญิง 39  คน เป็นสัดส่วน 1.3:1 โดย
มีอายุเฉลี่ยที่ 64.6 ปี 
 ผู้ป่วยมะเร็งไส้ตรงทั้ง 90 รายมาด้วย
ภาวะลำไส้ใหญ่อุดตันจำนวน 22 รายและได้รับ
การผ่าตัด colostomy เป็นกรณีฉุกเฉินจำนวน 18 
ราย โดยมีผู้ป่วยระยะที่ 4 จำนวน 2 รายที่ปฏิเสธ
การผ่าตัดในระยะแรกเนื่องจากกลัวความเสี่ยง
และขอรับเคมีบำบัดก่อนผ่าตัด ต่อมาอาการอุด

ตันดีขึ้น ส่วนอีก 2 รายเป็นระยะที่ 3 ที่ตอบสนอง
ต่อการรักษาแบบอนุรักษ์ในเบื้องต้น และทุกราย
ได้รับการผ่าตัดแบบ curative resection ในระยะ
ต่อมา 

 ผู้ป่วยร้อยละ 94,92 และ 91 มาด้วย
อาการปวดท้อง ซีด และลำไส้แปรปรวนตาม
ลำดับพบผู้ป่วยร้อยละ 88.9 และโดยเฉพาะผู้ป่วย
ระยะที่ 1 น้ำหนักไม่ลดหรือลดน้อยกว่า 5 
กิโลกรัม ผู้ป่วยร้อยละ 77.8 ได้รับการตรวจ
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง และร้อยละ 42.2 
ได้รับการตรวจด้วย colonoscopy มีผู้ป่วยเพียง 
6 รายที่พบติ่งเนื้อในลำไส้ร่วมด้วย แต่ไม่พบผู้
ป่วยที่มีมะเร็งมากกว่า 1 ตำแหน่ง มีบันทึกประวัติ
มะเร็งในครอบครัว 62 ราย และไม่พบผู้ป่วยราย
ใดมีประวัติมะเร็งลำไส้ใหญ่ในบิดามารดาหรือ
ญาติสายตรง 

 ตำแหน่งที่พบส่วนใหญ่คือไส้ตรงส่วนล่าง
และส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.4, 30.0 ตาม
ลำดับ ผู้ป่วยทุกรายได้รับการผ่าตัดแบบ 
curative resection โดยพบการผ่าตัดแบบ low-
anterior resection มากที่สุด ร้อยละ 44.4 มี
จำนวน 18 รายที่ได้รับการผ่าตัด colostomy 
ก่อน เพื่อแก้ไขภาวะลำไส้ใหญ่อุดตันและได้รับ

ผลการศึกษา
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การผ่าตัดแบบ curative resection ในระยะต่อ
มา ไม่พบการผ่าแบบ laparoscopic หรือ local 
excision ในผู้ป่วยรายใดเลย 
 ผลทางพยาธิวิทยาทุกรายเป็นชนิด 
adenocarcinoma และมีความรุนแรงทางเนื้อเยื่อ
วิทยาเป็นแบบรุนแรงปานกลางร้อยละ 54.4 ก้อน
มะเร็งร้อยละ 73.3 มีการลุกลามในทางลึกที่ระดับ 
3-4 (T3-T4) มีเพียง 1 รายเท่านั้นที่ลุกลามแค่
ระดับ 1 (T1) และมีถึง 35 รายคิดเป็นร้อยละ 38.9 
ที่ลุกลามครบวงรอบลำไส้ พบการลุกลามเข้า
ระบบน้ำเหลืองและเส้นเลือดร้อยละ 25.5 ลุกลาม
เข้าผนังช่องคลอด 2 รายแต่ไม่ทะลุ ผู้ป่วยระยะที่ 
3 พบเซลล์มะเร็งกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองส่วน
ใหญ่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ต่อม (N1) แต่ผู้ป่วย
ระยะที่ 4 ร้อยละ75 พบเซลล์มะเร็งมากกว่า 7 
ต่อม (N3) แต่มี 1 รายที่ไม่พบเซลล์มะเร็งในต่อม
น้ำเหลืองแต่พบการกระจายไปอวัยวะในช่องท้อง 
พบมะเร็งที่ขอบของชิ้นเนื้อจำนวน 5 รายและทุก
รายเป็นผู้ป่วยระยะที่ 4  
 ผู้ป่วย 2 รายได้รับเคมีบำบัดก่อนการ
ผ่าตัดแต่ไม่ได้รับรังสีรักษาและทั้ง 2 รายได้รับ
เคมีบำบัดและรังสีรักษาหลังการผ่าตัดในระยะต่อ
มา ผู้ป่วยจำนวน 82 รายมีข้อบ่งชี้ต่อเคมีบำบัด
หลังการผ่าตัดและไม่มีรายใดปฏิเสธ แต่ได้รับ
เคมีบำบัดครบร้อยละ 90.2 โดยรับเคมีบำบัดที่
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำนวน 74 
ราย อีก 8 รายรับที่สถาบันอื่น และมี 8 รายที่รับ
ไม่ครบคอร์ส ผู้ป่วยจำนวน 30 รายมีข้อบ่งชี้ต่อ
รังสีรักษาแต่ได้รับรังสีรักษาครบ 19 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 63.3  
 จากการหาสถานภาพการมีชีวิตอยู่หรือ
เสียชีวิตโดยสำนักทะเบียนราษฎรพบว่าได้ข้อมูล
ครบทั้ง 90 ราย โดยมีระยะเวลาอยู่รอดเฉลี่ยทุก
ระยะดำเนินโรคที่ 40.4 เดือน (range 0.5 ถึง 
96.1 เดือน) ผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ 37 ราย เสียชีวิต
แล้ว 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.9 มีจำนวน 7 ราย
ที่ เ สี ย ชี วิ ต ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ม ห า ร า ช
นครศรีธรรมราช และจาก Kaplan-Meier 
estimation พบปัจจัยที่สำคัญบางอย่างที่มีผลต่อ
การเสียชีวิตของผู้ป่วย (Figure 1) ในที่นี้จะพบว่า 
lateral ligament invasion และ circumference 

of the rectal wall invasion สัมพันธ์กับการเสีย
ชีวิตของผุ้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 เ มื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อมูลด้ วย วิ ธี C o x 
proportional hazard regression ดังแสดงใน 
Table 3 กลับพบว่า lateral ligament invasion 
และ circumference of the rectal wall 
invasion ไม่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิต 
นอกจากนี้ยังพบว่าการมีประวัติ bleeding และ 
anal mass สัมพันธ์กับการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ (hazard ratio (HR), 5.20; 
95% confidence interval (CI) 1.31 to 20.58 
และ HR, 5.02; 95% CI, 1.38 to 18.22 ตาม
ลำดับ) ในขณะที่การมี TNM staging ในระยะ
แรกๆ เมื่อเทียบกับ stage IV และการได้รับ post 
surgery chemotherapy   เทียบกับไม่ได้หรือได้
ไม่ครบ เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตรอดมากขึ้น 

การศึกษานี้เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ศัลยแพทย์ได้
ทำการรักษาผู้ป่วยมะเร็งไส้ตรงในโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 
2552 และได้ติดตามสถานภาพการมีชีวิตอยู่ของ
ผู้ป่วยจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  
 ผู้วิจัยต้องการที่จะทราบผลการรักษา
มะเร็งไส้ตรงทุกรายในโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชว่าเป็นอย่างไร แต่พบว่าผู้ป่วย
ส่วนหนึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งไส้ตรงจาก
การตรวจร่างกายและการตรวจทวารหนักด้วยนิ้ว
เท่านั้นเพราะผู้ป่วยและญาติเร่งรีบในการขอไป
รักษาในสถาบันที่ต้องการและไม่สามารถติดตาม
ข้อมูลกลับมาได้ และผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งได้รับการ
ตรวจครบแล้วแต่ก็ขอไปรักษาที่สถาบันอื่น ซึ่ง
ส่ ว น ใ หญ่ จ ะ เ ป็ น โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง คณ ะ
แพทยศาสตร์ หรือสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นต้น 
โดยไม่ยินยอมผ่าตัดที่โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช ทำให้ข้อมูลผู้ป่วยเหล่านี้ไม่
สมบูรณ์และไม่สามารถเปรียบเทียบวิธีการรักษา 
ผลการรักษา และการติดตามผลได้ จึงทำให้ต้อง
ตัดออกไปจำนวน 11 ราย คงเหลือผู้ป่วยมะเร็งไส้
ตรง 90 ราย

วิจารณ์และสรุปผล
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Figure 1. Kaplan-Meier estimation of factors 
that might influence the survival of the 
included patients. All X-axes are time (years) 
and All Y-axes are cumulative survival. Panel 
A, comparing survival functions between 
those with and without lateral ligament 
invasion, Panel B, comparing survival 
functions between those with and without 
circumference of the rectal wall invasion, 
Panel C, comparing survival functions among 
those wi th var ious types of surg ica l 
procedures, Panel D, comparing survival 
functions among those with, without post 
surgery chemotherapy and incomplete 
chemotherapy and Panel E, comparing 
survival functions among those various types 
of TNM staging. 
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 การบันทึกข้อมูลของศัลยแพทย์โรง
พยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนั้นพบว่า
เป็นการบันทึกข้อมูลเพื่อการรักษาไม่ได้เน้นข้อมูล
เพื่อการวิจัย ทำให้ข้อมูลบางชนิดไม่พบการ
บันทึกหรือพบการบันทึกแต่ไม่ครบทุกราย หรือ
บันทึกแต่ไม่ละเอียดเป็นต้น จึงจำเป็นต้องเอา
ข้อมูลบางอย่างออกไป การวิเคราะห์จึงไม่
สมบูรณ์ทั้งหมด 
 แนวทางการรักษามะเร็งไส้ตรงในโรง
พยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชในช่วงปี พ.ศ.
2549 ถึง พ.ศ. 2552 นั้น การรักษาทั้งหมดอยู่ใน
ความรับผิดชอบของศัลยแพทย์ ทั้งการผ่าตัด
ฉุกเฉิน การผ่าตัดแบบ curative resection การ
ตัดสินใจให้การรักษาร่วมเคมีบำบัดและรังสี
รักษา การติดตามการรักษา และการตัดสินใจ
หยุดการรักษา เป็นต้น ทั้งนี้เพราะไม่มีอายุรแพทย์
ด้านมะเร็งวิทยา ไม่มีหน่วยเคมีบำบัด และไม่มี 
palliative care  
 ศั ล ย แ พ ท ย์ ทุ ก ร า ยทำผ่ า ตั ด แ บ บ 
c u r a t i v e re s e c t i o n ซึ่ง ได้แก่ การทำ 
abdomino-perineal resection low-anterior 
resection และ anterior resection ไม่พบการทำ 
sphincter saving procedure local resection 
และไม่พบการทำ laparoscopic surgery ทั้งนี้
เพราะเป็นความชำนาญและทักษะเฉพาะตัว 
 หลังการผ่าตัด curative resection พบผู้
ป่วยมีข้อบ่งชี้ในการให้เคมีบำบัดถึงร้อยละ 91.1 
ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดยอมรับเคมีบำบัด และได้รับครบ
จริงๆร้อยละ 90.2 ซึ่งสูงพอสมควร ในโรง
พยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชในขณะนั้นใช้
เคมีบำบัดตามสูตร Fluorouracil (5-FU) based 
เป็นอันดับแรกทุกรายซึ่งได้แก่ Mayo regimen 
และ De Gramont regimen ซึ่งตรงกับแนวทาง
ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ11 อาจจะมีบางรายที่มี 
recurrent ในระยะต่อมาศัลยแพทย์ในขณะนั้น
อาจจะให้สูตรที่รุนแรงขึ้น เช่น Folfox-4 และมี 6 
รายที่ได้รับ palliative 5-FU แบบรับประทานต่อ
เนื่อง ผู้ป่วยหลังผ่าตัดมีข้อบ่งชี้การรับรังสีรักษา
ร้อยละ 33.3 แต่ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีการปฏิเสธรังสี
รักษาถึงร้อยละ 36.7 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
การที่ผู้ป่วยหลังผ่าตัดและให้เคมีบำบัดแล้วรู้สึก
สุขสบายดี ไม่น่ากลัว ร่วมกับการรับรู้ข้อมูลใน
อดีตว่าผู้ที่โดนฉายรังสีมักจะทรมานและจะเสีย
ชีวิตในที่สุด ทำให้ผู้ป่วยกลัวการฉายรังสี
มากกว่ากลัวมะเร็งที่อาจจะขึ้นมารอบใหม่ใน

อนาคต อีกเหตุผลหนึ่งก็คือในโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราชไม่มีเครื่องรังสีรักษา จะ
ต้องส่งไปรับรังสีรักษาที่โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์หรือโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี 
ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งไส้ตรงมักอายุมาก สุขภาพไม่
เอื้ออำนวยต่อการเดินทางไกลที่จะไปรับรังสีเป็น
แรมเดือน จึงขอผัดผ่อนจนปฎิเสธที่จะไปในที่สุด   

 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งไส้
ตรงในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มี
ลักษณะทั่วไป ที่คล้ายคลึงกับข้อมูลในสถาบัน
อื่น5,12 คืออายุเฉลี่ย 64.4 ปี เป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิงในสัดส่วน 1.3:1 และมาด้วยภาวะลำไส้
อุดตันเกือบ 1 ใน 4 ส่วนใหญ่น้ำหนักไม่ลดหรือ
ลดน้อย แต่ถ้าเป็นมะเร็งไส้ตรงแล้วน้ำหนักลด
มากกว่า 5 กิโลกรัมมักพบว่าเป็นระยะลุกลามและ
พยากรณ์โรคไม่ดี พบมะเร็งเป็นที่ตำแหน่ง low- 
และ mid-rectum ถึงร้อยละ 64.6 จึงทำให้
ศัลยแพทย์ต้องทำผ่าตัด abdomino-perineal 
resection (APR) และ low anterior resection 
(LAR) รวมกันถึงร้อยละ 70 และตามมาด้วยมีข้อ
บ่งชี้ต่อรังสีรักษาถึงร้อยละ 30  

 ผ ล ท า ง พ ย า ธิ วิ ท ย า ทุ ก ร า ย เ ป็ น 
adenocarcinoma ไม่พบเซลล์ชนิดอื่นเลย ซึ่ง
จากรายงานอาจพบเซลล์ชนิดอื่นได้น้อยกว่าร้อย
ละ 3 เช่น squamous cell carcinoma, 
carcinoids, GISTหรือ lymphoma เป็นต้น  อีก
เหตุผลคือเมื่อพบว่าเป็น squamous cel l 
carcinoma ศัลยแพทย์จะวินิจฉัยเป็น anal canal 
caner ไม่เป็น rectal cancer ซึ่งไม่รวมในงาน
วิจัยนี้ พบระยะดำเนินโรค T3 และ TNM stage 
III มากที่สุดที่ร้อยละ 71.1 และ 50 ตามลำดับ 
และพบว่าร้อยละ 38.9 ลุกลามครบรอบวงลำไส้ 
อีกร้อยละ 26.7 ลุกลามเข้า lateral ligament ซึ่ง
แสดงว่ามะเร็งมีการลุกลามไปมากแล้ว  

 จากการติดตามผู้ป่วยโดยสำนักทะเบียน
ราษฎรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อหาส
ถานภาพการมีชีวิตและวันที่เสียชีวิตเพื่อนำมา
คำนวณหาอัตรารอดชีพ พบว่าได้ข้อมูลครบถ้วน 
เพราะติดตามด้วยเลขประชาชน 13 หลัก และ
สอบทานด้วยชื่อนามสกุลและภูมิลำเนาเพื่อ
ป้องกันข้อมูลนำเข้าอันใดอันหนึ่งผิดพลาด 
 จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหา
ปัจจัยพยากรณ์โรคกับสถานภาพการมีชีวิตอยู่
แบบเอกปัจจัยและแบบพหุปัจจัยพบว่าการลุก-
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Table 3. Cox proportional Hazard Regression of Factors Predicting Survival.

Factor Hazard Ratio 95% Confidence interval

Male 0.75 0.34 to 1.66

Age-yr 0.99 0.96 to 1.02

Gut obstruction 0.65 0.24 to 1.79

TNM staging

     Stage I 0.00 0.00 to 0.003

     Stage II 0.05 0.01 to 0.51

     Stage III 0.08 0.01 to 0.72

     Stage IV Reference

Bleeding 5.20 1.31 to 20.58

Anal mass 5.02 1.38 to 18.22

Bowel habit change 4.95 0.82 to 30.09

CEA-ng/dl 0.83 0.71 to 0.98

Site

     Upper-rectum Reference

     Rectosigmoid 0.42 0.09 to 1.94

      Mid-rectum 0.94 0.32 to 2.75

     Low-rectum 0.99 0.33 to 3.02

Polyp 1.06 0.26 to 4.26

Lateral ligament invasion 0.79 0.15 to 4.28

Circumference of the rectal wall invasion 2.19 0.69 to 6.93

Cell differentiation

     Well differentiated Reference

      Poor differentiated 1.26 0.28 to 5.70

     Moderate differentiated 0.85 0.31 to 2.34

Post surgery chemotherapy

     No chemotherapy Reference

     Chemotherapy 0.00 0.00 to 0.01

     Incomplete chemotherapy 0.01 0.00 to 0.13
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ลามครบรอบวงลำไส้ใหญ่ของมะเร็งเป็นปัจจัย
พยากรณ์โรคที่สำคัญที่สุดในการทำนายอัตรา
รอดชีพ โดยการมีการอุดตันลำไส้ใหญ่ของมะเร็ง 
การมีเลือดออกทางทวารหนัก การมีน้ำหนักลด 
การแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น และระยะดำเนินโรค 
เป็นปัจจัยพยากรณ์โรคที่สำคัญรองลงมาซึ่ง
คล้ายคลึงกับในตำราและงานวิจัยอื่นๆ1-3,5,7-10,12 
ทำให้เราทราบว่าการลุกลามของก้อนมะเร็งมี
ความสำคัญมากในการพยากรณ์โรค ฉะนั้นเรา
ควรที่จะมุ่งเน้นการตรวจคัดกรองที่ไส้ตรงให้มาก
ที่สุด เพื่อที่จะวินิจฉัยมะเร็งให้ได้โดยเร็วที่สุดใน
ขณะที่ยังเป็นน้อยและก้อนมะเร็งมีขนาดเล็ก ยังไม่
รอบวง ไม่มีเลือดออก และไม่อุดตัน ซึ่งในปัจจุบัน
มีการออกแนวทางปฏิบัติเพื่อการคัดกรองที่
สอดคล้องกับผลการวิจัยนี้อยู่แล้ว11 คือ (i) 
ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ถ้าความเสี่ยงปกติ11 
ให้ตรวจทวารหนักด้วยนิ้ว และตรวจอุจจาระหา
เลือดทุกปี และทำ barium enema (BE) หรือ 
double contrast barium enema (DCBE)13  
หรือ flexible sigmoidoscopy ทุก 5 ปี การตรวจ
เพียงแค่นี้อาจจะไม่ครอบคลุมลำไส้ใหญ่ทั้งหมด 
แต่จากผลการวิจัยก็จะครอบคลุมมะเร็งไส้ตรง
ทั้งหมดและมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 
(ii) ถ้าความเสี่ยงสูง11  อาจจะต้องตรวจคัดกรอง
มากขึ้นตามสาเหตุที่เสี่ยง 
 นอกจากนี้ TNM staging ก็ยังเป็นปัจจัย
พยากรณ์โรคที่สำคัญที่ได้รับการพิสูจน์ในผลการ
วิจัยนี้อีกครั้งหนึ่งว่าการสามารถคัดกรองผู้ป่วย
ให้พบตั้งแต่ระยะดำเนินโรคแรกๆ ทำให้
พยากรณ์โรคดี โดยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งไส้ตรง
ระยะที่ 1 มีอัตรารอดชีพระยะ 5 ปี ร้อยละ 95 
ระยะที่ 2 ร้อยละ 50 ระยะที่ 3 ร้อยละ 31 และไม่
พบอัตรารอดชีพระยะ 5 ปีในผู้ป่วยระยะดำเนิน
โรคที่ 4 พบเพียงอัตรารอดชีพระยะ 1 ปี ที่ร้อยละ 
37 และจากการเปรียบเทียบอัตรารอดชีพระยะ 5 
ปี ของรายงานต่างๆ พบดังแสดงใน Table 4 
โดยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งไส้ตรงระยะที่ 1 มีอัตรา
รอดชีพ 5 ปี ที่สูงถึงร้อยละ 95 มากที่สุด ในข้อมูล
ที่แสดง (ร้อยละ70 ถึง 95) แต่ผู้ป่วยระยะที่ 2, 3 
และ 4 มีอัตรารอดชีพ5ปีที่อยู่ในมาตรฐานที่
เปรียบเทียบกันได้กับข้อมูลอื่นๆ1-3,10,12 แสดง
ว่าการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งไส้ตรงในโรง

พยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชยังอยู่ใน
มาตรฐานการรักษา 
 จากผลการรักษาผู้ป่วยระยะต่างๆ ถ้า
สามารถลดระยะการดำเนินโรคโดยการตรวจคัด
กรองตามมาตรฐาน11 เพื่อหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
และตรวจทวารหนักด้วยนิ้ว ตรวจอุจจาระเพื่อหา
เลือด และทำการตรวจด้วย BE หรือ DCBE13 
หรือ flexible sigmoidoscopy ในรายที่พบเลือด
ในอุจจาระ ก็จะสามารถพบมะเร็งไส้ตรงได้ การ
พบมะเร็งไส้ตรงระยะที่ 1 มีผลการรักษาที่มีอัตรา
รอดชีพ 5 ปีถึงร้อยละ 95 ทีเดียว  

 ด้านการผ่าตัดพบว่าผู้ป่วยเป็น low, 
mid-rectum ถึงร้อยละ 64.4 และเป็น T3-4 ถึง 
66 รายที่อาจจะต้องทำ APR หรือ LAR และ
ศัลยแพทย์ในระยะเวลานั้นไม่นิยมให้เคมีบำบัด
และ/หรือฉายรังสีก่อนการผ่าตัดเพื่อจะลดขนาด
ของก้อน3,5,7-11 ร่วมกับการที่ไม่ได้ทำเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์ช่องท้องหรือเชิงกรานทุกราย (ไม่ได้
ทำ 20 ราย) อาจทำให้ต้องผ่าตัดในรายที่ก้อน
ขนาดใหญ่หรือลุกลามมากจนอาจต้องตัดชิดหรือ
ตัดผ่านก้อนมะเร็ง จึงอาจมีเซลล์มะเร็งตกค้างใน
เชิงกราน เป็นข้อบ่งชี้การให้รังสีรักษาหลังผ่าตัด 
แต่จากผลการวิจัยพบผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ต่อรังสี
รักษาปฏิเสธมากกว่า 1 ใน 3 ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงได้
รับการรักษาไม่ครบสมบูรณ์ ทำให้ผลการรักษา
ไม่ดีซึ่งอาจทำให้อัตรารอดชีพ 5 ปีของระยะที่ 3, 
4 ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 
 และถึงแม้การรักษามะเร็งพัฒนาไปเพียง
ไรก็ตาม การที่สามารถวินิจฉัยมะเร็งตั้งแต่ระยะ
แรกหรือวินิจฉัยโดยเร็วที่สุดก็ยังเป็นประเด็นที่
สำคัญที่สุดในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่
และไส้ตรง หรืออาจรวมถึงมะเร็งเกือบทุกชนิด แม้
การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ยังไม่เป็น
นโยบายในประเทศไทยก็ตามแต่บางประเทศ2 
กำลังมีการพิจารณาให้เป็นโปรแกรมคัดกรองใน
ระดับประเทศ และระดับมลรัฐ ปัจจุบันนี้ข้อมูล
มะเร็งของประเทศไทยในหลายๆด้านดีขึ้นอย่าง
ชัดเจน เชื่อว่าการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อคัด
กรองมะเร็งเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันก็คงเกิดขึ้นในไม่
ช้า เมื่อถึงตอนนั้นเราคงพบอุบัติการณ์สูงขึ้นแต่
อัตราตายคงลดลงเพราะเราสามารถวินิจฉัยได้
ตั้งแต่ระยะแรกๆ
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 โดยสรุป lateral ligament invasion 
และ circumference of the rectal wall 
invasion ไม่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิต 
นอกจากนี้ยังพบว่าการมีประวัติ bleeding และ 
anal mass สัมพันธ์กับการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติในขณะที่การมี TNM 
staging ในระยะแรกๆ เมื่อเทียบกับ stage IV 
และการได้รับ post surgery chemotherapy   
เทียบกับไม่ได้หรือได้ไม่ครบ เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้
ป่วยมีชีวิตรอดมากขึ้น

Table 4. Five-Year Survival of Patients with Rectal Cancer from Literatures

Staging Five year survival (%)

Present 
study

Thavechaikarn1 Gordon2 Dunn3 Thantiphalacheva10 Chaleoykitti12

1 95 78-93 72 70-95 85-90 92

2 50 40-60 54 54-65 60-85 62

3 31 15-33 31 39-60 25-55 42

4 0 0-5 7 0-16 5-7 10
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Syme’s Amputation for A Non Healing Ulcers of 
The Foot in Leprosy Patients: a Case Report

Teerachat Budkhamchote, M.D. 

Department of Orthopedics, Sirinthorn Hospital, Khon Kaen, 
Thailand

ABSTRACT 

BACKGROUND 
Syme’s amputation is an amputation level that minimizes disability and preserves 
functions. Potential benefits of these levels include their long lever arm and the 
potential ability to continue to bear weight and walk for short distances without the 
use of a prosthesis. The stump is nearly as long as a normal leg. Full end weight 
bearing on the heel pad with normally-channeled proprioceptive feedback is what 
distinguishes Syme’s amputation from below knee amputation. Syme’s amputation is 
not suitable for everyone because of potential wound-healing problems (e.g, wound 
failure and wound infection). Most surgeons believe that below knee amputation is 
preferable. To date, there have not yet report this procedure in Thailand.  

CASE DESCRIPTION 
The author presents the case of seventy-two-year-old man with non healing ulcers of 
the foot due to leprosy (neuropathic foot) who had a successful Syme’s amputation 
and remained socially independent for six months post-operatively. A major 
psychologic benefit is the relatively small alteration of body image. 

CONCLUSION 
At the present time, the Syme’s amputation is considered viable alternatives to the 
below knee level. This is true not only in trauma cases, but in leprosy patients with a 
neuropathic foot. 
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รายงานกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ได้รับการผ่าตัด
ในระดับข้อเท้า (Syme’s amputation)  
ในกรณีมีแผลเรื้อรังที่เท้ารักษาไม่หาย

ธีระชาติ บุตรคำโชติ พ.บ. 

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ 

บทนำ 
Syme’s amputation เป็นวิธีการผ่าตัดขาในระดับข้อเท้า ช่วยทำให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับ
การรักษาด้วยวิธีนี้สามารถเดินลงน้ำหนักที่ปลาย stump ได้ โดยที่ขาทั้งสองข้างมีความสั้นยาว
ต่างกันไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดขาในระดับใต้หัวเข่า (below knee amputation) 
ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนอีกอย่างคือการเดินในระยะทางใกล้ๆ ผู้ป่วยอาจไม่จำเป็นต้องใช้ 
prosthesis ช่วย แต่ปัญหาเกี่ยวกับแผล (wound failure, wound infection) ที่พบ ทำให้
ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่เลือกที่จะทำการผ่าตัดในระดับใต้หัวเข่า ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการ
ผ่าตัด Syme’s amputation ในประเทศไทย  

รายละเอียดกรณีศึกษา 
การศึกษานี้ได้รายงานผลการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนชายไทย อายุ 72 ปี ที่ได้รับการผ่าตัดขาใน
ระดับข้อเท้า (Syme’s amputation) เนื่องจากมีแผลเรื้อรังที่เท้ารักษาไม่หาย(neuropathic foot 
with non healing ulcers) ติดตามการรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังผ่าตัดพบว่าผู้ป่วย
สามารถเดินลงน้ำหนักและใช้ขาเทียมได้ดี สามารถช่วยเหลือตนเองทำกิจวัตรประจำวันได้ 

สรุป 
การผ่าตัดขาในระดับข้อเท้า (Syme’s amputation) ได้ผลดีในผู้ป่วยโรคเรื้อนที่มีแผลเรื้อรังที่
เท้ารักษาไม่หาย (neuropathic foot with non healing ulcers) 
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โรคเรื้อน (leprosy) เป็นโรคที่ทำให้เกิดความ
พิการของมือ เท้า และใบหน้า ซึ่งสาเหตุของโรค
เกิดจากการติดเชื้อเรื้อรังของผิวหนังและเส้น
ป ร ะ ส า ท ส่ ว น ป ล า ย จ า ก เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย 
Mycobacterium leprae การวินิจฉัยและรักษา
ด้วยยาปฏิชีวนะตั้งแต่ระยะแรกจะสามารถลด
ความพิการที่เกิดขึ้นได้1 อย่างไรก็ตามหลังการ
รักษาโรคเรื้อน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ จะยังคงมีความ
พิการหลงเหลืออยู่ อาการชาที่บริเวณแขน ขา
ส่วนปลาย (neuropathic limb) มักจะเป็น
ปัญหาที่ทำให้เกิดแผลเรื้อรัง (chronic ulcers) 
ร่วมกับติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนบ่อยครั้ง 
(chronic infection) จนต้องลงเอยด้วยการตัด
แขนหรือขา (amputation)2 
   วิธีการรักษาแผลในผู้ป่วยโรคเรื้อนที่มีปัญหา
แผลเรื้อรังที่เท้า (neuropathic foot with 
chronic ulcers) ได้แก่ การทำแผลตัดเนื้อตาย
ร่วมกับให้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมหากมีภาวะ
แผลติดเชื้อแทรกซ้อน การหลีกเลี่ยงการเดินลง
น้ำหนักของเท้าที่เป็นแผล (off loading the 
foot) การใส่เฝือก total-contact casts รวมไป
ถึงการผ่าตัดขา (amputation) ในกรณีที่ผู้ป่วยมี
แผลเรื้อรังรักษาไม่หาย (non healing ulcers) 
ก็ยังคงมีความจำเป็นอยู่2,3  
      การทำผ่าตัด Syme’s amputation ใน
ผู้ป่วยที่มีปัญหาแผลเรื้อรังไม่หายที่เท้าเนื่องจาก
เส้นประสาทที่เท้าได้ผลกระทบจากตัวโรค 
(neuropathic foot with non healing ulcers) 
มีข้อดีนอกเหนือจากการทำ amputation โดย
ทั่วไปคือ (i) ขาสองข้างสั้นยาวต่างกันไม่มาก 
(minimal loss of leg length) (ii) ผู้ป่วย
สามารถเดินลงน้ำหนักที่ปลาย stump ได้ โดยมี
หรือไม่มี prosthesis ก็ได้4-8 (iii) การทำ
กายภาพบำบัด ฝึกการเดินโดยใช้ prosthesis 
ทำได้ง่าย ใช้พลังงานในการเดินน้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับการทำ below knee amputation9-10 
แต่ปัญหาหลักก็คือ แผลอาจติดเชื้อ (wound 
failure and infection) เนื้อ flap เคลื่อน 
(migration of the heel pad) หรือมีอาการปวด
เวลาลงน้ำหนัก (painful residual limb)5,11 

ผู้ป่วยชายไทย อายุ 72 ปี มีโรคประจำตัวเป็น
โรคเรื้อนรักษาหายแล้ว มาด้วยอาการมีแผล
เรื้อรังที่เท้าขวาเป็นๆหายๆมานาน 10 ปี เคยได้
รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเนื้อตายและฉีดยา
ปฏิชีวนะในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง แต่แผลก็ไม่
หายขาด แพทย์เคยแนะนำให้ตัดขาใต้เข่า แต่ผู้
ป่วยปฏิเสธ จึงได้ทำแผลและใส่เฝือกรักษามา
ตลอดระยะเวลา 10 ปี แต่แผลก็ยังไม่หาย ตรวจ
ร่างกายทั่วไป ผู้ป่วยไม่มีไข้ นิ้วมือทั้งสองข้างมี
ลักษณะผิดรูป แผลที่เท้าขวามีลักษณะเป็นแผลมี
หนองและเนื้อตายปน (chronic ulcers with 
infection) (Figure 1-Panle A) ไม่รู้สึกปวด
บริเวณแผล มีอาการชาเล็กน้อยที่บริเวณส้นเท้า 
ตรวจคลำชีพจรที่ข้อเท้าด้านในได้ชัดเจน 
(posterior tibial artery) ครั้งนี้ผู้ป่วยยินยอมให้
รักษาด้วยการตัดขาในระดับข้อเท้า ผู้ป่วยได้รับ
การผ่าตัด Syme’s amputation of right leg 
หลังผ่าตัดผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะชนิดฉีดและทำ
แผลจนแผลแห้งดี จึงได้รับการใส่เฝือกต่อ 
(Figure 1-Panle B) รวมนอนโรงพยาบาล 7 วัน 
ได้กลับบ้าน หลังผ่าตัด 14 วัน ถอดเฝือกออก 
พบว่าแผลหายดี ยุบบวม ไม่มีติดเชื้อแทรกซ้อน 
จึงได้ตัดไหม (Figure 1-Panle C) หลังผ่าตัด 3 
เดือน แผล stump แข็งแรงและไม่แยก (mature 
stump) ผู้ป่วยได้รับการฝึกการเคลื่อนไหว กำลัง
กล้ามเนื้อ และเตรียมทำขาเทียม (prosthesis) 
ดังรูปที่ (Figure 1-Panle D) หลังผ่าตัด 6 เดือน 
ผู้ป่วยเดินลงน้ำหนักและใช้ขาเทียมได้ดี ไม่ปวด 
ช่วยเหลือตนเอง (Figure 1-Panle E) Figure 1-
Panle Fแสดงภาพถ่ายรังสี 

การรักษาผู้ป่วยในกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการ
ตัดขาเนื่องจาก congenital, trauma, tumor, 
infection, vascular insufficiency, peripheral 
neuropathy การตัดสินใจ เลือกว่าจะทำ 
amputation ในระดับใดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
โดยมีหลักสำคัญคือ length preservation

บทนำ รายละเอียดกรณีศึกษา

วิจารณ์และสรุปผล
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Figure 1. Panel A, Infected 
chronic ulcers of the forefoot 
with spared of the hind foot 
plantar skin and soft tissue; 
Panel B, application of above 
knee cast; Panel C, Post-
surgery, heel pad and wound 
edges appear viable; Panel D 
to E mature stump after 3 
months of surgery; Panel F, 
anteroposterior and lateral 
radiographs of a stump that 
were made six months post 
o p e r a t i v e l y s h o w e d t h e 
section parallel to the floor 
w i th su f f i c i en t ma l l eo l a r 
expansion to allow adequate 
suspension of the prosthesis
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รูปท่ี 1  deformity of both hands 
 

 

รูปท่ี 2    infected chronic ulcers of the forefoot but the hind foot   plantar skin and soft tissues have 
been spared 
 

 
รูปท่ี 3   at 7 days post-surgery, heel pad and wound edges appear viable 
 

 
รูปท่ี 4   application of above knee cast 
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รูปท่ี 5  healing wound at 14 days post-surgery 
 

 
รูปท่ี 6  a,b mature stump at 3 months post-surgery 
 

 

 
รูปท่ี 7  a-e full bear weight with the elephant foot prosthesis 
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รูปท่ี 8  Anterioposterior and lateral radiographs of a syme stump that were made 6 months post 
operatively showed the section parallel to the floor with sufficient malleolar expansion to allow 
adequate suspension of the prosthesis 
 

 

 
 

และหลีกเลี่ยงการเกิด non healing wound, 
painful residual limb with poor soft tissue 
coverage 2,11 ในอดีต การทำ amputation ใน
ระดับข้อเท้า ไม่ค่อยนิยมทำกัน สาเหตุมาจาก 
poor prosthesis f itt ing มีผลทำให้เกิด 
discomfort and skin ulceration 12 ทำให้
ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่มักจะเลือกตัดขาในระดับใต้
เข่ามากกว่า 13 อย่างไรก็ตามการทำ amputation 
ในระดับส่วนปลายขามากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ผู้ป่วย
ช่ ว ย เ ห ลื อ ต น เ อ ง ไ ด้ ม า ก ขึ้ น ( w a l k i n g 
independence)14  และใช้พลังงานในการเดิน 
(energy required for walking) น้อยกว่าการตัด
ขาในระดับที่สูงขึ้น 2,11  และจากรายงานของ W.J. 
Gaine 8 ที่สก็อตแลนด์ ในปี ค.ศ.1996 ศึกษาใน
ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด Syme’s amputation 46 
ราย พบว่าส่วนใหญ่ให้ผลการรักษาที่ดี มีเพียง 10 
ร า ยที่ต้อ งทำ r e v i s i o n ( b e l o w k n e e 
amputation) ซึ่งวิเคราะห์ต่อไปได้อีกว่า ในผู้
ป่วยจำนวนนี้ภายหลังที่ทำ be low knee 
amputation แล้ว มีความพึงพอใจต่อการทำ 
Syme’s amputation ในตอนแรกมากกว่า และ
จากการศึกษาของ H. Srinivasan15 ที่อินเดีย ในปี 
ค.ศ.1973 พบว่าการรักษาด้วยการทำ Syme’s 
amputation ได้ผลการรักษาที่ดีในผู้ป่วยกลุ่ม 
leprosy ซึ่งให้ผลตรงกันกับรายงานของ Michael 
S. Pinzur5 ในปี ค.ศ.2003 ที่ศึกษาในผู้ป่วยโรค
เบาหวาน 

อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังคงไม่มี
รายงานการผ่าตัดทำ Syme’s amputation ในผู้

ป่วย ไม่ว่าจะเป็นในผู้ป่วย trauma ผู้ป่วยเบา
หวานหรือโรคเรื้อนที่มีแผลเรื้อรัง ซึ่งมักจะได้รับ
การรักษาด้วยการทำ below knee amputation 
เป็นส่วนใหญ่ ในผู้ป่วยรายนี้ แพทย์เลือกการ
รักษาด้วยการทำ Syme’s amputation ตาม
เทคนิคของ R.I. Harris16 ด้วยเหตุผลที่ว่าคนไข้มี
ปัญหาแผลเรื้อรังไม่หายที่ตำแหน่ง forefoot 
(neuropathic foot with non healing ulcer) แต่
มี heel flap ที่ดี (normal posterior tibial flow) 
หลังการผ่าตัดรักษาในผู้ป่วยรายนี้สามารถเดินได้ 
(full weight bearing stump) โดยไม่ต้องมี 
prosthesis เนื่องจาก loss of leg length ไม่มาก
นัก (5 cm leg length discrepancy) เหมาะกับ
กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุเป็นอย่างยิ่ง (elderly and low 
demand) ที่ต้องการเดินในระยะใกล้ๆ ภายใน
บ้านหรือรอบบ้าน อย่างไรก็ตามถ้าต้องเดินไกล
หรือต้องการออกนอกบ้านก็สามารถทำได้โดยใช้ 
prosthesis เดินได้ดี ไม่มีปัญหาการเกิด painful 
end bearing stump และข้อแตกต่างที่เห็นชัด
ที่สุดคือ ปัญหาทาง psychosocial ผู้ป่วยของเรา
พอใจที่จะเลือกให้ทำ Syme’s amputation 
มากกว่าการทำ below knee amputation และ
ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่แสดงมานี้ เราจึงเชื่อว่าการ
รักษาด้วยการทำ Syme’s amputation อาจ
เหมาะสมกับผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อนที่มีปัญหาแผล
เรื้อรังที่เท้ารักษาไม่หาย (neuropathic foot with 
non healing ulcers) อย่างไรก็ตามคงต้อง
ติดตามดูผลการรักษาของผู้ป่วยในระยะยาวของ
ผลการรักษานี้ต่อไป
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Mesodiverticular Band of Meckel’s diverticulum 
as a Rare Cause of Small Bowel Obstruction:  

a Case report

Thitima Anukunananchai, M.D. 

Department of Radiology, Khon Kaen Hospital, Khon Kaen, 
Thailand

ABSTRACT 

BACKGROUND 
Meckel’s diverticulum is a persistent remnant of the omphalomesenteric duct. It 
prevalence ranges from 1 to 4 % of population. The lifetime risk of complication is 
estimated at 4-6% of those who have it. Common complications relate with Meckel’s 
diverticulum include hemorrhage, intestinal obstruction and inflammation. Small 
bowel obstruction due to mesodiverticular band of Meckel’s diverticulum is a rare 
complication and difficult to diagnosis pre-operatively. 

CASE DESCRIPTION 
This report was about a one year old young girl presented with acute vomiting and 
was primarily diagnosed of mechanical gut obstruction and the final diagnosis was 
mesodiverticular band of Meckel's diverticulum intra-operatively.  

CONCLUSION 
Even it limitation of imaging modality to identify complication of Meckel’s 
diverticulum, the awareness of cause of small bowel obstruction by this diverticulum 
should be keep in physician’s mind.
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 รายงานกรณีศึกษาสาเหตุของลำไส้เล็กอุดตันจาก 
Mesodiverticular Band ของ  

Meckel’s diverticulum

ฐิติมา อนุกุลอนันต์ชัย พ.บ. 

กลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ 

บทนำ 
Meckel’s diverticulum เป็นอวัยวะส่วนที่เหลือจากการเจริญของ omphalomesenteric duct     
พบว่ามีอุบัติการณ์เกิดขึ้นประมาณ 1-4% ของประชากรและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ 
ประมาณ 4-6% ของผู้ที่เป็น ปัญหาที่มักพบได้บ่อยเช่นการมีเลือดออกทางเดินอาหาร หรือ 
ลำไส้เล็กอุดตัน หรือ ลำไส้อักเสบ ปัญหาลำไส้อุดตันที่เกิดจาก mesodiverticular band of 
Meckel’s diverticulum นั้นพบได้น้อยและยากต่อการวินิจฉัย 

รายละเอียดกรณีศึกษา 
รายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 1 ปีที่มาโรงพยาบาลด้วยภาวะปวดท้องฉับพลัน
และพบว่ามีภาวะลำไส้อุดตันจากประวัติ ลักษณะทางอาการแสดง จากภาพเอ็กซเรย์และการ
ตรวจอุลต้าซาวน์ทางหน้าท้องเบื้องต้นวินิจฉัยว่าเป็นทางเดินอาหารอุดตัน และได้รับการผ่าตัด
ด่วน วินิจฉัยสุดท้ายว่าเป็นภาวะลำไส้อุดตันที่เกิดจาก mesodiveritucular band of Meckel’s 
diverticulum จึงนำมาซึ่งการทบทวนถึงภาวะนี้และลักษณะทางรังสีวินิจฉัยต่างๆในการการที่จะ
ช่วยวินิฉัย 

สรุป 
แม้ว่าอุบัติการณ์การเกิดภาวะนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย แพทย์ก็ควรตระหนักถึงเพื่อจะได้ยัง
คงโอกาสในการวินิจฉัยไว้ เพื่อลดโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อันตรายและรุนแรง 
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Meckel’s diverticulum is the most common 
congenital abnormality of gastrointestinal 
tract.1-4 It is a results from an incomplete 
obliteration of the most proximal portion of 
the vitelline or omphalomesenteric duct 
occurring between five to seven weeks of 
fetal development.5 This embryonic 
remnant arise from antimesenteric border of 
i l e u m . 6 T h e m a j o r i t y o f M e c k e l ’s 
diverticulum, whose prevalence is ranging 
from 1 to 4 % of the population, is clinically 
silent and is incidentally identified at 
surgery or during autopsy.7 Bleeding and 
intussusception tend to occur more often 
under the age 2 years, while obstruction 
and inflammation is more common in 
adults.8 Meckel's diverticulum occurs with 
equal both sex, but symptomatic from 
complication are common in male.2-4 
Symptomatic patients are presenting with 
hemorrhage, inflammatory, intestinal 
obstruction, hernia, umbilical sinus or fistula 
or tumor.4 Involving of mesodiverticular 
band of the diverticulum is seen rarely.7 The 
repor t p resent the d iagnos i s and 
management of small bowel obstruction 
due to mesodiverticular band of Meckel’s 
diverticulum. 

A 1 year old girl attend to emergency room  
with acute history of vomiting. The girl was 
unable to eat anything but cried and she 
looked irritably. She had no faecation or 
flatulent. She was firstly admitted at the 
district hospital for a day. A doctor at that 
hospital gave her some medications and 
rectal irrigation. However her symptoms 
were not improved and she were referred to 
the nearest regional hospital. She look 
fatigue and dehydration. No mucous 
bloody stool or fever was found. She never 
had any underlying diseases.  Her abdomen 

showed marked distention, but no palpable 
mass or guarding. No point of tenderness 
of abdomen was demonstrated. Her body 
temperature was 37.2 degree Celcius, 
respiratory rate was 26/minute, heart rate 
was 126 beat/minute and her blood 
pressure was 86/50 mmHg. Laboratory 
revealed the leukocyte count of 8,800/mm3. 
Hemoglobin and platelets value were 34 
mg/dl and 486,000/mm3, respectively. All of 
other studies including electrolytes were 
within normal limit. 

 For the radiologic findings, plain film 
abdomen showed diffused small bowel 
dilatation. No definite pneumoperitoneum 
or free fluid is detected. No definite intra 
abdominal soft tissue density mass was 
detected.  Emergency ultrasound abdomen 
was requested due to questionable about 
intussusception. The ultrasound findings 
showed diffuse small bowel dilatation with 
much of food contents in lumen. Small 
amount of clear free fluid in abdomen was 
noted. No appendix was detected. No 
evidence of bowel mass or pseudo-kidney 
sign was presented. Moreover, small 
lymphadenopathy at mesenteric region of  
right lower abdomen were detected. Finally 
from clinical and plain film and ultrasound 
studies were shown partial small bowel 
obstruction with sign of intra abdominal 
inf lammatory process, the surgeon 
performed emergency surgery. The 
emergency exploratory laparotomy was 
performed under general anesthesia. The 
operat ive f indings showed marked 
dilatation of small bowel and presented of 
mesodiverticular band from tip of a 
Meckel’s diverticulum was located 45 cm 
prox ima l to i leocaeca l va lve . The 
mesodiverticular band cause closed loop 
small bowel obstruction, congested and 
swollen bowel. Large amount of ascites is 
detected. The diverticulum was confirmed 
by histological examination. The patient 
recovered without any complication and 
w a s d i s c h a rg e d a f t e r s i x d a y s o f  
hospitalization.  
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Figure 1. Findings 
from radiological 
studies; Panel A 
and B, abdominal 
radiography with 
e v i d e n c e o f 
bowel dilatation 
with evidence of 
p a r t i a l g u t 
o b s t r u c t i o n , 
Panel C and D, 
ultrasonography 
revealed diffused 
d i l a t a t i o n o f 
b o w e l l o o p s 
w i thou t bowe l 
mass, evidence of  
intussusception 
o r e l s e . N o 
e d e m a t o u s 
a p p e n d i x i s 
found. 
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Meckel’s diverticulum was first described by 
Johann Friedrich Meckel, who established 
its embryonic origin in 1809.9 Meckel 
diverticulum is a true intestinal diverticulum 
that results from the failure of the vitelline 
duct to obliteration during early fetal life.5  
This structure usually obliterate by fifth to 
seventh weeks of gestation.5 It contains all 
normal layers of the intestinal wall and, in 
approximately 50% of cases contains tissue 
from the other sites (ectopic tissue).5 This 
e m b r y o n i c r e m n a n t a r i s e f r o m 
antimesenteric border of ileum.6  The mean 
distance about 67 cm.12 Its size is also 
variable, with the majority being short and 
wide-mouthed, with a mean length of 2.9 
cm and a mean width of 1.9 cm. Which is 
sometime called an ileal appendix.13 The 
Meckel's diverticulum may be free (74%) or 
attached (26%) by fibrous band to 
umbilicus.11 It is the most common 
congenital malformation of the small 
intestine, affecting about 2% of the 
population.14 Only 4 to 6% of  Meckel’s 
diverticulum is known to be symptomatic.
14,15 Hemorrhage is the most common 
below 2 years of age, while intestinal 
obstruction is more common presentation 

among adult.16 The vitelline duct is known 
to harbor heterotopic gastric mucosa (50%), 
pancreatic mucosa (5%) and less commonly, 
colonic, endometrial or hepatobiliary tissue  
wh i ch a re ma in l y respons ib le fo r 
complications such as gastrointestinal 
bleeding (31%), inflammatory (25%), bowel 
obstruction (16%), intussusception (11%), 
hernial involvement (11%), umbilical sinus 
or fistula (4%) and tumors (2%).17 

 There are various mechanisms by 
which it causes intestinal obstruction such 
as volvulus of small intestine around a 
fibrous band extending from Meckel’s 
d i v e r t i c u l u m t o t h e u m b i l i c u s , 
intussusceptions in which Meckel ’s  
diverticulum sags into the bowel lumen and 
then serves as a leading point into distal 
ileum or large bowel, causing ileoileal  and 
ileocolic type of intussusceptions, Littre's 
hernia due to incarceration of the 
diverticulum in the hernia, entrapment of 
small bowel beneath the blood supply of 
t h e d i v e r t i c u l u m ( a l s o k n o w n a s 
mesodiverticular band), stricture  secondary 
to chron ic d iver t i cu l i t i s , Mecke l ' s 
diverticulum lithiasis, band extending 
between the diverticulum and the base of 
the mesentery, forming a loop in which a 
part of the ileum may get stuck, causing 
obstruction.2,3,4

A

B

C

D

DISCUSSION
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Figure 2. Panel A, 
P a t h o l o g y o f 
M e c k e l ’ s 
diverticulum with 
n o r m a l s m a l l 
intestine mucosa. 
No ectopic gastric 
o r p a n c r e a t i c 
m u c o s a w a s 
detected; Panel B, 
I n t r a o p e r a t i v e 
findings revealed 
the diverticulum, 
mesodi iert icular 
band. 

� �

A B

 Other mechanism involving rare 
cause of obstruction like tumors or 
impacted meconium in neonate causing 
inflammatory adhesion of Meckel’s 
diverticulum to surrounding structures 
leading to volvulus, cecal volvulus around 
the band extending from Meckel’s 
diverticulum to umbilicus, gallstone ileus, 
obstruction secondary to phytobezoar 
formation in Meckel’s diverticulum.16  
 Like in our case report, it showed 
mesodivert icular band of Meckel’s 
diverticulum which was seen rarely and 
usually not considered in differential 
diagnosis of small bowel obstruction. Our 
case showed only small bowel dilatation 
with sign of gut obstruction from plain film 
and ultrasound emergency. However, It 
was not able to demonstrate Meckel‘s 
diverticulum from ultrasound study.  
 Usually, the yolk sac is supplied by 
two vitelline arteries, one of which 
degenerated as the yolk sac atrophies, 
while the remaining artery develops into 
the superior mesenteric artery.18 When one 
of the vitelline arteries fail to degenerate, 
it develops into a peritoneum-covered 
fibrous band or a mesodiverticular band.18  
It usually extends from the tip of the 
Meckel ’s divert iculum to the i leal 
mesentery and sometimes cause intestinal 
obstruction such as trapping of bowel 
loop. This well demonstrated in from intra-
operative field. 

        The radiological diagnosis of Meckel 
diverticulum is most relevant for those 
patients with clinical signs and symptoms 
of its complications. Plain film abdomen 
usually shows small bowel obstruction, 
presenting with dilated of bowel loops 
with multiple air-fluid level. Sign of gut 
obstruction such as different height in the 
same loops or in-proportion size of small 
bowel and large bowel loops may be 
helpful. Some abdominal radiographs may 
be use fu l to iden t i f i ed Mecke l ’s 
d i ve r t i cu lum by the p resence o f 
enteroliths.19 Which can be seen as 
peripheral calcification with a radiolucent 
center, often located in the right lower 
quadrant of the abdomen. However as 
enteroliths are often absent, this sign will 
not always be elicited. Ultrasound 
suggested  Meckel’s diverticulum if there is 
evidence of a round or tubular cystic 
lesion, however this can often mimic a 
dilated of bowel loop or duplication cyst, 
and more commonly visualization is 
difficult due to overlying bowel loops.20  
However, they can show Meckel ’s 
diverticulum as a blind ended saccular or 
tubular lesion on the antimesenteric site of 
the ileum or as a triradiate fold pattern  at 
the junction of the diverticulum and the 
ileum.19,21 Ultrasound findings of inflamed  
Meckel ’s divert iculum are wrongly 
interpreted as an abnormal cecal 
appendicitis in many cases. Although the
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sonographic diagnosis was incorrect, the 
i d e n t i f i c a t i o n o f a n a b n o r m a l 
intraabdominal structure-a tubular 
hypoechoic structure or  a complex mass 
led to the correct therapeutic measured 
because both condition of Meckel’s 
diverticulum and abnormal intraabdominal 
structures require surgery. Little has been 
reported concerning the fact that the 
presence of an inf lamed Meckel’s 
diverticulum can result in false-positive  
results in the sonographic diagnosis of 
appendicitis.22 For computer tomographic 
(CT) imaging, Meckel’s diverticulum is 
difficult to distinguish from the normal 
small bowel in uncomplicated cases. 
However a blind-ending fluid or gas filled 
structure in continuity with the small bowel 
may be seen.23 It may yield a high rate of 
diagnosis when small bowel obstruction is 
present (81-96%), but a Meckel's etiology 
is difficult to demonstrated as a cause due 
to the inability of distinguishing a 
diverticulum amongst loops of small 
bowel.8 Abdominal CT seems to be a 
re l i a b l e m o d a l i t y t o f a c i l i t a t e a 
preoperative diagnosis in complicated 
cases such as intussusception.24  CT can 
he lp to conf i rm the presence of 
intussusception and distinguish between 
l e a d p o i n t a n d n o n l e a d p o i n t 
intussusceptions.3,25,26 The characteristic 
features of Meckel’s diverticulum on the 
CT-scan include an inhomogeneous 
‘target’ or ‘sausage’ shape soft tissue mass 
with layering effect.27 Arteriography and 
technetium pertechnetate scanning are 
useful on if there is significant bleeding or 
ectopic gastric mucosa.28 Laparoscopic has 
also been reported as a diagnostic tool in 
c a s e s o f s y m p t o m a t i c M e c k e l ’s 
diverticulum.29 The correct diagnosis of 
Meckel’s diverticulum before surgery is 
often difficult be complicated form this 
c o n d i t i o n m a y b e c l i n i c a l l y 
indistinguishable from a variety of other 

intra abdominal disease such as acute 
appendicitis, inflammatory bowel disease, 
or other causes of bowel obstruction.30 

   However if we known many causes of 
intestinal obstruction  or thinking of cause 
may be help to rapid diagnosis and rapid 
management .The management o f 
symptomatic Meckel’s diverticulum 
comprise surgical resection. The results of 
surgical excision are generally excellent. 
Among the patients operated on for 
complications of Meckel’s diverticulum, 
The cumulative incidence of early  
postoperat ive compl icat ions 12%, 
including mainly wound infection (3%), 
prolong ileus (3%), and anastomotic leak 
(2%).8 The mortality rate was 1.5%.8 The 
cumulative incidence of late postoperative 
complication during 20 year-follow up was 
7%.8 The morbidity rates of Meckel’s 
diverticulum in pathologic case is 12% and 
incidental 2%, while the mortality rate of  
Meckel’s diverticulectomy in pathologic 
Meckel’s diverticulum 2% and incidental 
1%.8 

         In conclusion, in  equivocal diagnosis 
of abdominal pain and vomiting in young 
chi ldren, and cl inical small bowel 
o b s t r u c t i o n . T h e u n c o m m o n b u t 
potential ly severe complication of  
Mecke l ’s d i ve r t i cu lum assoc ia ted 
obstruction should be considered, which 
may be difficult to diagnose radiologically. 
Awareness of the specific radiological 
features of the Meckel’s diverticulum is 
important, although there are many 
limitations. Radiologist should keep in 
mind and try to demonstrated abnormality 
under the limited condition. Rapid and 
accurate radiologic diagnosis help to 
decrease rate of delayed in diagnosis of 
complicated Meckel’s diverticulum can 
lead significant morbidity and mortality. 
Early surgery is important to prevent  and 
prophylaxis of strangulation and gangrene 
of the bowel. 
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Common Pitfalls  
in 

 Scientific Writing

• ชื่อวุฒิการศึกษา ให้แสดงคำย่อของชื่อวุฒิการศึกษาในการประกอบวิชาชีพและวุฒิการ
ศึกษาสูงสุดที่สำเร็จ เท่านั้น โดยไม่ต้องใส่วงเล็บแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา
หรือสาขาของแพทย์เฉพาะทาง เช่น 

  ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์ พ.บ., ปร.ด.               
  Thammasorn Piriyasupong M.D., Ph.D.           
• การตรวจพิสูจน์อักษรก่อนการส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณา  

บทความเอกสารที่ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์อักษร หากใช้โปรแกรม Microsoft Word  จะพบ
ว่ามีเส้นใต้ สีเขียวหรือสีแดงเกิดขึ้น ในส่วนที่เกิดปัญหาจากการพิมพ์ผิด เว้นวรรคผิด 
หรือไวยากรณ์ผิด 

• การเว้นวรรคที่ผิดพลาดด้วยการเคาะเว้นวรรคสองครั้ง ควรทำให้ถูกต้องด้วย    การเว้น
วรรคด้วยการเคาะเว้นวรรคเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น และต้องไม่เคาะเว้นวรรคโดยไม่จำเป็น
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• การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เช่น . , ? ; : ต้องไม่เว้นวรรคจากคำที่อยู่ติดกันก่อน
หน้า ทั้งใน ภาษาไทยและอังกฤษ ควรทำให้ถูกต้องด้วยการพิมพ์ติดคำที่อยู่ก่อน
หน้า แล้วหลังเครื่องหมายจึงให้เว้นวรรคด้วยการเคาะเว้นวรรคหนึ่งครั้ง เช่น 
“including sex, gender and body weight.” และ “Moreover...” เป็นต้น 

• การใช้เครื่องหมายนขลิขิต หรือ เครื่องหมายวงเล็บ (  ) และเครื่องหมาย
อัญประกาศ หรือ เครื่องหมายคำพูด “  ” นั้น ต้องเว้นวรรคก่อนเครื่องหมาย ส่วน
หน้า (ด้านซ้าย) และเว้นวรรคหลังเครื่องหมายส่วนหลัง (ด้านขวา) แต่ต้องไม่เว้น
วรรคกับส่วนที่ติดอยู่กับคำที่พิมพ์บรรจุภายในระหว่างเครื่องหมายส่วนหน้ากับ
เครื่องหมายส่วนหลัง เช่น “this was shown in previous three studies 
(mentioned earlier in section I)” เป็นต้น 

• การใช้่เครื่องหมายร้อยละ (%) ต้องไม่เว้นวรรคระหว่างตัวเลขและเครื่องหมาย % 
เช่น 75.7% เป็นต้น 

• การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ “-” (hyphen) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะขีดแนวนอน
สั้นๆกลางบรรทัด ต้องไม่ถูกใช้ในลักษณะการแทนความหมายของคำว่า   “ตั้งแต่ 
(จาก), ถึง(จนถึง)” หรือ “from, to” ควรทำให้ถูกต้อง 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) ต้องใช้ให้ถูกต้องตามความหมายและหลักเกณฑ์ใน
ภาษาไทย ต้องพิมพ์เครื่องหมายไม้ยมกติดคำข้างหน้าที่ต้องการให้ซ้ำคำ วลี หรือ
ประโยคใดๆ จากนั้นเมื่อสิ้นสุดประโยคแล้วจึงให้เคาะเว้นวรรคหนึ่งครั้ง  หลัง
เครื่องหมายไม้ยมกก่อนพิมพ์ข้อความถัดไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เคาะเว้นวรรค หลัง
เครื่องหมายไม้ยมกหากยังไม่สิ้นสุดประโยค เช่นเดียวกันกับหลักการใช้
เครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆในภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ไม่เป็นที่สับสนในการใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและการเว้นวรรค เช่น “จากสถิติปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน พบ
ว่ามีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเนื่องมาจากแพทย์มีความตระหนักในเรื่องการ
วินิจฉัยภาวะแพ้รุนแรงมากขึ้น” หรือ “ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ระดับน้ำตาลใน
เลือดต่ำ, ความดันโลหิตสูง หรือระบบหายใจล้มเหลว เป็นต้น” หรือ “จากการศึกษา
ของหลายๆงานวิจัยได้สนับสนุนเหตุผลนี้” เป็นต้น 

• การเปลี่ยนใช้คำระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนใช้คำระหว่าง
ภาษากับตัวเลข ต้องเว้นวรรคระหว่างกัน เช่น การเปลี่ยนแปลง ของกรดอะมิโน 
HBsAg บนตำแหน่งที่ 126 และ 127 เป็นต้น 

• การกล่าวถึงจำนวนตัวเลขสำหรับบทความภาษาอังกฤษ การขึ้นต้นประโยคแรกใน
หัวข้อใหม่ ต้องไม่นำตัวเลขแสดงจำนวนมาขึ้นต้นประโยค ควรทำให้ถูกต้องด้วย
การขึ้นต้นประโยคแรกด้วยคำในภาษาอังกฤษเท่านั้น และหากต้องกล่าวถึงจำนวน
ใดๆในการขึ้นต้นประโยค ต้องใช้คำในภาษาอังกฤษที่แสดงจำนวนตัวเลข เช่น 
“There were 1,200 participants included in the present study.  Twenty of 
them were...” เป็นต้น 

• การกล่าวถึงจำนวนตัวเลข 0 ถึง10 ในบทความภาษาอังกฤษ ต้องพิมพ์คำในภาษา
อังกฤษแสดงจำนวน เช่น “There were six patients...” เป็นต้น 

• ชื่อยาหรือคำที่ไม่เป็นคำเฉพาะ ต้องไม่พิมพ์เป็น upper case ยกเว้นกรณีที่กล่าว
เมื่อขึ้นต้นประโยค เช่น การใช้คำว่า “amoxycillin” สำหรับการกล่าวถึงใน
ประโยคทั่วไป และการใช้คำว่า “Amoxycilin” สำหรับการกล่าวถึงในการขึ้นต้น
ประโยค เป็นต้น 
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• การใช้คำย่อหรือตัวย่อในภาษาอังกฤษและในภาษาไทย ต้องแสดงคำย่อใน
วงเล็บตามหลังคำเต็ม เมื่อต้องการใช้คำย่อในการกล่าวซ้ำในครั้งถัดไป เช่น 
World Health Organization (WHO) หรือ คณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัย 
โรงพยาบาลขอนแก่น (คณะกรรมการฯ) เป็นต้น 

• การเว้นย่อหน้า ในแต่ละย่อหน้าควรมีเนื้อหาบทความที่ยาวเกิน 5 บรรทัด ถ้ามี
เนื้อหาน้อยกว่า 5 บรรทัด ให้จัดไปรวมอยู่ในย่อหน้าอื่น  

• การอ้างอิง โดยปกติในวารสารต่างประเทศ เช่น The New England Journal of 
Medicine และ British Medical Journal ซึ่งเป็นวารสารอันดับหนึ่งและอันดับ
สอง (ตามลำดับ) ของโลก จะสังเกตเห็นได้ว่า เนื้อหาในบทความงานวิจัยฉบับ
เต็มที่ไม่ได้ถููกศึกษาค้นพบด้วยผู้วิจัยเองนั้น ทุกๆหนึ่งประโยคที่จบลงด้วย
เครื่องหมาย full stop (.) ต้องมีหมายเลขแสดงการอ้างอิง (references) จาก
ข้อมูลที่นำมากล่าวอ้าง โดยแสดงอยู่หลังเครื่องหมาย full stop เสมอ โดยเฉพาะ
เนื้อหาในส่วนบทนำกับส่วนวิจารณ์และสรุปผลของบทความงานวิจัยต้องไม่ถูกนำ
มาแสดงโดยปราศจากหลักฐานอ้างอิงได้ ทั้งนี้การแสดงข้อมูลรายละเอียดของ
การอ้างอิงต้องมีความสัมพันธ์เรียงลำดับตามหมายเลขอ้างอิงที่ปรากฎอยู่กับ
เนื้อหาอย่างถูกต้อง 

• ข้อมูลการอ้างอิง ควรเป็นเอกสารทางวิชาการที่น่าเชื่อถือและทันสมัยชื่อส่วน
หัวข้อในบทคัดย่อ (ABSTRACT) ของบทความงานวิจัย ต้องใช้คำเหล่านี้แสดง
ชื่อหัวข้อเท่านั้นสำหรับภาษาไทย ใช้คำว่า วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการ
ศึกษา และสรุป  สำหรับภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า AIM METHODS RESULTS และ 
CONCLUSION (พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่)  

• บทความภาษาอังกฤษ ต้องตรวจสอบว่าบทความมีเนื้อหาบางส่วนไปพ้องกับผล
งานวิจัยของผู้อื่นหรือไ่ม่ เพราะปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการโจรกรรมทางวรรณกรรม 
(plagiarism) เป็นจำนวนมาก ขอแนะนำให้ผู้วิจัยตรวจสอบก่อนส่งมาขอรับการ
พิจารณา และกองบรรณาธิการจะทำการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีการ
ตรวจสอบบทความนั้น สามารถตรวจสอบได้ทางเวบไซต์ เช่น http://
plagiarisma.net/ หรือ http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/ 
เป็นต้น 

• ชื่อส่วนหัวข้อในบทความงานวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ของบทความงานวิจัย ให้
ใช้คำเช่นเดียวกับในบทคัดย่อ โดยมีข้อยกเว้นที่ให้ใช้คำว่า วิจารณ์และสรุปผล 
(DISCUSSION) แทนคำว่า สรุป (CONCLUSION)   

• บทนำ จะเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่า ความรู้ในปัจจุบัน (current knowledge) ได้
ถูกค้นพบแล้วเช่นไร และมีส่วนใด  ที่ยังไม่ถูกค้นพบ (gap of knowledge) ดังนั้น
จึงจำเป็นที่จะต้องทำการวิจัยเพื่อศึกษาค้นหาคำตอบ (fill gap) ที่จะมาแสดงใน
ส่วนที่ยังไม่ถูกค้นพบหรือที่ต้องการค้นหานั้น ทั้งนี้ในตอนท้ายของบทนำจะต้อง
แสดงวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยไม่ต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อพื้นที่หรือ
จังหวัดที่ทำการศึกษานั้นมีสถานการณ์เป็นอย่างไร ให้แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ  สิ่งที่
ต้องการทราบคืออะไรและได้ทำการศึกษาอย่างไรเพื่อให้ทราบคำตอบ 

• การนำเสนอข้อมูล ที่แสดงด้วยแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปฮิสโตแกรม แผนภูมิการนำ
เสนอข้อมูลแบบอนุกรม (time series) แผนภูมิวงกลม แผนภูมิรูปภาพ หรือ
แผนภูมิแบบอื่นๆ ต้องไม่แสดงเป็นรูปสามมิติ  

• ตาราง ต้องถูกแยกแถว (row) ออกจากกันอย่างชัดเจน ต้องไม่ใช้คำสั่ง enter ใน
การสร้างตาราง เพราะจะทำให้แก้ไขยาก
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• วิธีการศึกษา ให้แสดงข้อมูลในการศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ โดยบทความภาษา
ไทยให้ใช้คำที่ได้แสดงในภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษให้ใช้คำที่ได้แสดง
ในภาษาอังกฤษ 
• 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) ได้ทำการศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากตัวแปรใด

บ้าง จากที่ไหน ทำอย่างไร และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อข้อมูลที่ได้รับ
ไม่สมบูรณ์ (missing data)  

• สถิติ (statistical analysis) 
• จริยธรรมการศึกษา (ethical consideration) มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ในสถานที่ที่ได้ทำการ
ศึกษา 

• ข้อมูลแสดงสถิติและจำนวนตัวเลขทศนิยม ในการใช้แสดงข้อมูลสถิติมีข้อควร
ระวังเบื้องต้นดังนี้ 
• 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) 
• วิจารณ์และสรุปผล (CONCLUSION) ให้แสดงข้อมูลเพื่อการสรุปผลจากการ

ศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ (i) Your important findings, (ii) Relation your 
findings with other studies, (iii) Strengths and weaknesses of your 
study, (iv) Implication for research and practice (v) Conclusion 

 ทั้งนี้การวิจารณ์และสรุปผล ต้องไม่มีเนื้อหาของข้อมูลแสดงผลการศึกษามา            
อยู่ในส่วนนี้ซ้ำอีก (ห้ามมีเนื้อหา findings เพิ่มเติม) เนื้อหาต้องมาจากที่ได้ศึกษา
ค้นพบเท่านั้น การสรุปผลต้องไม่แนะนำและต้องไม่สรุปเกินกว่าที่ได้ทำการศึกษา
หรือสรุปเกินจริงไปมากกว่าผลการศึกษา เช่น การศึกษาได้ทำรักษาในผู้ป่วย 10 
ราย แต่สรุปว่าได้ผลดีและควรที่จะนำไปขยายผล หรือ การศึกษาไม่ได้ทำการเก็บ
ข้อมูลต้นทุน แต่สรุปว่ามีค่าใช้จ่ายต่ำและมีความคุ้มค่า เป็นต้น เอกสารแสดงการ
รับรองบทความวิจัยพร้อมถูกตีพิมพ์ (reviewer checklist) เป็นเอกสารรับรองว่า 
บทความงานวิจัยอยู่ในขั้นตอนที่พร้อมสำหรับการตีพิมพ์ ทั้งนี้กองบรรณาธิการ
ขอนแก่นเวชสารจะไม่มอบเอกสาร reviewer checklist เพื่อทำการรับรองให้แก่ผู้
วิจัย เช่นเดียวกันกับธรรมเนียมปฏิบัติของวารสารอื่นๆ 
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