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ขอนแก่นเวชสารปีที ่ 35 ฉบับที่ 2 นี้ ท่านผู้อ่านคงสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงใน
หลาย ๆ ส่วน ส่วนแรกคือรูปแบบของเว็บไซต์ www.kk-mj.com ที่ปรับปรุงให้ผู้
อ่านสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ ้น และเรายังคงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ที ่ได้รับการ

สนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) เช่นเดิมผ่านทาง 
http://thailand.digitaljournals.org/index.php/kkmj ส่วนรูปเล่มได้พัฒนาต่างไป

จากเดิม โดยพิมพ์เป็น 4 ส ีทําให้น่าอ่านมากยิ่งขึ้น ส่วนเนื้อหาได้ผ่านการพิจารณา

จากผู้วิพากษ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา จึงทําให้ผลงานมีคุณภาพและมี

ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  
   ขอนแก่นเวชสารในเล่มนี้ประกอบด้วยบทความพิเศษ บทความด้านแพทยศาสตร์
ศึกษา บทความวิจัย รายงานผู้่ป่วย และปกิณกะ โดยกองบรรณาธิการชุดใหม่ที่

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก

โรงพยาบาลขอนแก่น รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้วิพากษ์ (reviewer) ที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งการปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ ครั้งนี้
เพื ่อให้สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับมาตรฐานวารสารของศูนย์ดัชนีการ

อ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre-TCI) ซึ่งขอนแก่นเวช
สารเป็นสมาชิกในเครือข่าย TCI มีเป้าหมายพัฒนาและยกระดับวารสารให้ได้ตาม

มาตรฐาน เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และถือเป็นปัจจัยสําคัญของการแข่งขันยุค

ปัจจุบัน จะเห็นว่าขอนแก่นเวชสารมีทีมงานที่เข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ และมีระบบ

การบริการจัดการที่เป็นมืออาชีพ จึงทําให้มีความเข้มข้นของคุณภาพผลงานที่ได้รับ

การตีพิมพ์ โดยเฉพาะในส่วนของบทความวิจัยและการรายงานผู้ป่วย จึงอาจกล่าว
ได้ว่าขอนแก่นเวชสารมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็น peer-reviewed หรือ 
refereed journal 
   ในส่วนท้ายของฉบับเป็นข้อแนะนําหลักการเขียนบทความ จากกองบรรณาธิการ 
และที่คัดมาจาก International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE) ซึ ่งทุกท่านเข้าไปอ่านเพิ ่มเติมได้ที ่ www.icmje.org และเราขอ

ประชาสัมพันธ์ขอนแก่นเวชสารฉบับถัดไปล่วงหน้าว่า ทุกท่านจะได้สัมผัสกับการ

เปิดตัวขอนแก่นเวชสารในรูปแบบของ application บน iPad และ iPhone ที่
สามารถทั้งอ่านและค้นหาได ้ ซึ่งจะเป็นวารสารทางการแพทย์ไทยเล่มแรก  ๆ ที่

สามารถนําเสนอในรูปแบบนี ้ เราหวังว่าทุกท่านคงได้รับทั้งความรู้และความสุขจาก
การอ่านบทความจากขอนแก่นเวชสารฉบับนี้ และขอเชิญชวน อาจารย์แพทย ์ นัก
วิชาการสาธารณสุข นักวิจัย และนักศึกษาทุกท่าน ส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์
มายังขอนแก่นเวชสารในฉบับต่อๆไป

%ammasorn Pi!yasupong 

Editor in Chief, Khon Kaen Medical Journal
editor@kk-mj.com
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      กองบรรณาธิการขอนแก่นเวชสาร      กองบรรณาธิการขอนแก่นเวชสาร      กองบรรณาธิการขอนแก่นเวชสาร

นพ. วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ปรึกษา

นพ.ดร. ธรรมสรณ ์พิริยสุพงศ์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น บรรณาธิการ

นพ. ธนชัย พนาพุฒิ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น กองบรรณาธิการ

ผศ.ดร. สุชาดา ภัยหลีกลี้ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองบรรณาธิการ

นพ.ดร. ปริญญา ชํานาญ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กองบรรณาธิการ

พญ. ผการัตน์ แสงกล้า ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ กองบรรณาธิการ

พญ. อุษณีย์ สังคมกําแหง กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น กองบรรณาธิการ

พญ. กนกวรรณ ศรีรักษา ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น กองบรรณาธิการ

ภญ.ดร. เบญจพร ศิลารักษ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น กองบรรณาธิการ

ดร. จงกลณี จันทรศิริ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น กองบรรณาธิการ

ภญ. มณฑกา ธีรชัยสกุล สํานักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กองบรรณาธิการ

ดร. นงคราญ ลําจวน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองบรรณาธิการ

นางรัชนี ประสีระเก งานห้องสมุด วิจัย และตํารา โรงพยาบาลขอนแก่น ผู้จัดการ



Nobel Prize in Physiology or Medicine 
2011: Discoveries in the Immune System

ธรรมสรณ ์พิริยสุพงศ์ M.D., Ph.D.

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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เรื่องที่น่าแสดงความชื่นชมและยินดีสําหรับวงการแพทย์ในช่วงก่อนสิ้นปีนี้เรื่องหนึ่งก็คือ การ

ประกาศผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขา  Physiology or Medicine ซึ่งในปีีนี้มีผู้ได้รับรางวัลร่วมกัน

ทั้งหมดสามท่านได้แก ่Bruce A. Beutler, Jules A. Hoffmann และ Ralph M. Steinman โดยทั้ง
สามท่านนี้ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการที ่ Korolinska Institute ดังปรากฎใน  statement 
หรือแถลงการณ์ว่า  “revolutionized our understandingof the immune system by discovery 
key principles for its activator” 
    ในช่วงกว่าร้อยปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 1901 คณะกรรมการได้มอบรางวัลในสาขานี้ไปแล้วกว่า 
101 ครั้งผู้ที่อายุน้อยที่สุดได้แก่ Frederick G. Banting ที่ได้รับรางวัลในปี 1923 ด้วยวัยเพียง 32 
ปี และผู้ที่อายุมากที่สุดได้แก่ Peyton Rous ที่ได้รับรางวัลเมื่ออายุ 87 ป ี ในป ี 1966 และเมื่อปีที่
แล้ว รางวัลได้มอบให้แก่ Robert  G. Edwards ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งเด็กหลอด
แก้ว โดยมีการประมาณการว่าตั้งแต่เร่ิมการผสมเทียมในหลอดแก้วตั้งแต่ป ี 1978 งานของ 
Edward ทําให้มีเด็กเกิดใหม่กว่า 4 ล้านคนทั่วโลก 
   สําหรับปีนี้เป็นที่น่าเสียดายว่า ท่านสุดท้ายที่กล่าวถึงไปนั้น (Ralph) ได้เสียชีิวิตเพียงไม่กี่วันก่อน
การประกาศผล สําหรับ Ralph นั้นเป็นนักชีววิทยาที ่Rockefeller University โดยรางวัลที่ได้เป็น
เงินจํานวนมากถึง $US 1.5 ล้าน ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของรางวัลปีนี ้และอีกครึ่งนั้นได้ตกเป็นของนัก
วิทยาศาสตร์อีกสองท่าน  Ralph เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับอ่อนด้วยอายุเพียง 68 ปี การประกาศ
ผลในครั้งนี้มีขึ้นโดยที่คณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบลนั้นไม่ทราบว่า Ralph นั้นได้เสียชีวิตลง
แล้ว และเมื่อทราบในภายหลัง ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผลการประกาศแต่อย่างใด  ซึ่งนับเป็นการ
ให้เกียรติอย่างสูงแด่ผู้รับรางวัล และทางคณะกรรมการประกาศผลรางวัลก็ได้แสดงความเสียใจต่อ

การจากไปของ Ralph ในทางกลับกัน หากพิจารณาตามกฎปัจจุบันแล้ว ถ้าทราบว่าเสียชีวิตก่อน
การประกาศผล ทางคณะกรรมการก็มีความจําเป็นที่จะต้องตัดชื่อออกเช่นกัน และเหตุการณ์เช่นนี้

น ับเป็นเหตุการณ์ที ่ค ่อนข้างบังเอิญมาก โดยก่อนหน้านี ้ม ีเหตุการณ์ใกล้เคียงกันคือใน

ประวัติศาสตร์การประกาศรางวัลโนเบลคือ ในป ี1996 William Vickrey เสียชีวิตไม่กี่วันหลังได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ และก่อนปี 1974 มีสองท่านที่ได้รับรางวัลแม้จะเสียชีวิตไปแล้วคือ 
Dag Hammarskjold ในสาขาสันติภาพเมื่อป ี 1961 และ Erik Axel Karlfeldt  สาขาวรรณกรรม

เมื่อป ี1931
    Ralph ได้รับรางวัลจากการค้นพบเกี่ยวกับ immune system’s sentinel เยอรมัน cells และผล
ต่อ adaptive immunity โดยที ่ Ralph เองนั้นได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนเมื่อประมาณ 4 ปี
ก่อนหน้านี้และหนึ่งในวิธีการรักษาคือการใช้ dendritic cell-based immunotherapy ที ่Ralph ได้
คิดค้นด้วยตนเอง
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    สําหรับ Bruce A.  Beutler และ Jules A.  Hoffman นั้นได้รับรางวัลจากการค้นพบ activation 
of innate immunity ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทํางานระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ ผลงานของ 
Ralph ก็เป็นส่วนต่อในเรื่องการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งก็คือ dendritic cells ดังได้กล่าวไป
แล้วในข้างต้น ซึ่งเป็นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันหลังจากที่ได้มีการกําจัดเชื้อโรคออกไปแล้ว
    เกร็ดความรู้เพิ่มเติมสําหรับการรับรับรางวัลนั้น กําหนดให้รับได ้ไม่เกินสามท่านร่วมกันต่อหนึ่ง
รางวัลโดยกฎนี้ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1968 หากมีผู้ที่ได้รับรางวัลสองท่าน ก็แบ่งรางวัลกันคนละครึ่ง

และหากมีสามท่านจะสามารถแบ่งได้สองวิธีคือ แบ่งเท่ากันทั้งสามท่านหรือแบ่งครึ่งหนึ่ง หนึ่งท่าน
และอีกสองท่านได้ท่านละหนึ่งในสี่ และตั้งแต่ในช่วงปี 1950 มีแนวโน้มที่จะมอบรางวัลนี้แก่บุคคล
มากกว่าหนึ่งท่านโดยเฉพาะสาขา Physiology or Medicine เพราะในช่วง 50 ปีแรกนั้นได้มีการให้
รางวัลกว่า 59 ท่าน แต่ในช่่วงปี 1951 ถึงปี 2000 มีผู้ได้รับรางวัลกว่า 113 ท่าน นอกจากนี้ยังมีปีที่
ไม่มีผู้ได้รับรางวัลสําหรับสาขา Physiology or Medicine คือป ี 1915-1918, 1921, 1925 และ 
1940-1942 ซึ่งโดยมากเป็นปัญหามาจากสงครามซึ่งส่งผลกระทบต่อการพิจารณาและการรับ

รางวัลเช่น ในป ี1939 Adolf Hilter ห้ามไม่ให้ Gerhald Domgk รับรางวัลเป็นเงิน แต่ยังสามารถ
รับเหรียญรางวัลได้

    การประกาศรางวัลในบางปีนั้นถกเถียงถึงความเหมาะสมในการได้รับรางวัลในสาขานี้เป็นอย่าง
มาก เช่นในป ี 1923 ผู้ได้รับมอบรางวัลในการค้นพบ insulin ได้แก ่ Frederick Banting ซึ่งได้ค้น
พบเพียงหนึ่งปีก่อนได้รับรางวัล และยังเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้ที่ได้รับ

รางวัล แต่ในปีนั้นผู้ที่ได้รับรางวัลอีกท่านคือ John Macleod แต่ Frederick ไม่ค่อยพอใจเพราะ
รู้สึกว่า  John มีส่วนร่วมในการค้นพบน้อยมาก และรางวัลควรตกเป็นของ Charles Best ผู้เป็นนัก
วิจัยร่วมในห้องปฏิบัติการของเขา Frederick จึงได้จัดการแบ่งเงินรางวัลในครั้งนี้แก่ Charles ด้าน 
John นั้นก็ได้แบ่งเงินรางวัลแก่ผู้ร่วมค้นพบอีกคนชื่อ James Collip ซึ่งเป็นนักชีวเคม ี แต่การค้น
พบคร้ังนี้ยังมีความสับสนตามมาอีก เพราะว่า การค้นพบ insulin นั้นได้มีการค้นพบก่อนหน้านี้แล้ว
โดย Nicolae Paulescu ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้าน  physiology ที ่University of  Medicine and 
Pharmacy in Bucharest ตั้งแต่ป ี1916 และได้มีการจดลิขสิทธิ์ไว้ตั้งแต่ปี 1922 แต่ใช้ชื่อเรียกว่า 
pancrein และทาง Nobel Committee ก็ไม่ได้ระบุว่า Nicolae เป็นผู้ค้นพบ insulin แต่อย่างใด
สําหรับเรื่องน่าอ่านเกี่ยวกับรางวัลโนเบลนี ้ สามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้จากบรรณานุกรมที่ได้

ให้ไว้ข้างท้าย
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การประเมินทักษะทางคลินิกด้วย 
Objective Structured Clinical Examination 
(OSCE)

กนกวรรณ ศรีรักษา M.D., DiploMedEd

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยทั่วไปควรจะต้องมีการประเมินให้ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ
คือ ความรู ้ (knowledge) ทักษะ (skills) และเจตคติ (attitude) ในบทความขอนแก่นเวชสารฉบับ
ก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงการประเมินความรู้โดยการสอบข้อเขียนแบบ multiple choice question 
(MCQ) และ multiple essay question (MEQ) ไปแล้ว บทความนี้ขอนําเสนอวิธีการประเมิน
ทักษะทางคลินิกโดยการสอบที่เรียกว่า Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

การประเมินทักษะทางคลินิก

ทักษะทางคลินิก (clinical skills) โดยทั่วไปประกอบด้วย การซักประวัต ิ การตรวจร่างกาย การ
แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การทําหัตถการ รวมไปถึงทักษะการสื่อสารการให้ข้อมูล ใน
อดีตนั ้น การประเมินผลทักษะเหล่านี ้ม ักทําโดยการสังเกตจากการปฏิบัต ิงาน  (direct 
observation) หรือการสอบปากเปล่า (Oral examination) บางครั้งเรียกว่าการสอบรายยาว 
(long case examination) ข้อด้อยของการสอบเหล่านี้คือมาตรฐานของข้อสอบและการให้คะแนน
ซึ่งมีความเป็น  subjective สูง กล่าวคือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเฉพาะบุคคลของผู้ให้คะแนนค่อนข้าง
มาก ทําให้มีความน่าเชื่อถือของคะแนนน้อย (low reliability) นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความ

ครอบคลุมของเนื้อหาข้อสอบ เนื่องจากการสอบแต่ละข้อมักใช้เวลานาน ทําให้มีจํานวนข้อสอบไม่
มากพอที่จะครอบคลุมเนื้อหาได้ทั้งหมด (content  validity) ในป ี ค.ศ.1972 Harden RM และ 
Gleeson FA ได้เสนอการประเมินทักษะทางคลินิกรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า OSCE เป็นครั้งแรก (มี
การตีพิมพ์งานวิจัยในป ีค.ศ.1979) ปรับปรุงให้การออกข้อสอบครอบคลุมทักษะทางคลินิกที่สําคัญ
โดยการแบ่งการสอบเป็นข้อย่อย  ๆ และมีการให้คะแนนที่มีเกณฑ์ชัดเจนเพื่อให้มีความเที่ยงตรง

มากขึ้น จากการศึกษาในระยะต่อมาพบว่าข้อสอบ OSCE มีความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ด ี ใน

ปัจจุบันจึงมีการใช้การสอบแบบ OSCE เพื่อประเมินทักษะทางคลินิกอย่างกว้างขวาง 

OSCE คืออะไร
ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่ากําเนิดของ OSCE คือความพยายามที่จะปรับปรุงให้การประเมินทักษะทาง
คลินิกมีความครอบคลุมและความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น นายแพทย์ Harden ได้ให้ความหมายของ 
OSCE ว่า “an approach to the assessment of clinical competence in which the 
components of clinical competence are assessed in a planned or structured way” นั่นคือ
การกําหนดองค์ประกอบของทักษะทางคลินิกออกมาให้ชัดเจน เช่น การซักประวัต ิ การตรวจ

ร่างกาย การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น และมีรูปแบบการประเมินที่มีการ

วางแผนล่วงหน้าอย่างมีหลักเกณฑ์แน่นอน  โดยการสร้าง checklist สําหรับให้คะแนน  ในการสอบ
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จะมีการแบ่งเป็นข้อย่อยๆ 10-20 ข้อ ตามทักษะที่ต้องการประเมิน ข้อสอบแต่ละข้อใช้เวลาสอบ 
4-6 นาที (ตาราง 1) 

การสร้างข้อสอบ OSCE
การสร้างข้อสอบ OSCE อาจแบ่งได้เป็นขั้นตอนต่างๆ ประกอบด้วย 1) การกําหนดวัตถุประสงค์
ของการประเมิน  2) กําหนดลักษณะหรือระดับของผู้เข้าสอบ เช่น เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่หนึ่ง 
3) กําหนดทักษะทางคลินิกที่ต้องการประเมิน 4) เลือกและพัฒนาข้อสอบ 5) การสร้างพิมพ์เขียว
ข้อสอบ (Test blueprint) 6) กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 7) การกําหนดเกณฑ์ผ่าน 8) การ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรงของข้อสอบก่อนนําไปใช้ (reliability and validity)

  หลักการที่สําคัญของการออกข้อสอบคือการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติของทักษะทางคลินิก

ออกมาเป็นขั้นตอนย่อยที่ผู้คุมสอบจะสามารถสังเกตได ้ (Task analysis) โดยเฉพาะในกรณีที่

เป็นทักษะที่ต้องประเมินโดยการสังเกต ได้แก่ การซักประวัต ิ การตรวจร่างกาย การทําหัตถการ 
หรือการให้คําปรึกษาแก่ผู้ป่วย ยกตัวอย่างเช่น การออกข้อสอบการทําหัตถการ ขั้นตอนการ

ปฏิบัติอาจประกอบด้วย  1) กระบวนการ ลําดับขั้นตอน กลวิธีการปฏิบัติ 2) ความประณีต นุ่ม
นวล 3) ผลของการปฏิบัติ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ออกข้อสอบต้องมีการพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนน

โดยสร้างเป็น checklist ตามขั้นตอนการปฏิบัต ิ(ตาราง 2) ในการให้คะแนนมักจะใช้ผู้ให้คะแนน 
2 คน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการประเมิน โดยเฉพาะในการสอบที่สําคัญ เช่น การสอบรวบ
ยอดเป็นต้น และในกรณีที่มีการใช้ผู้ป่วยจําลอง ผู้ออกข้อสอบจําเป็นจะต้องเตรียมบทบาทสมมุติ
สําหรับผู้ป่วยจําลองด้วย
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ตาราง 1 ตัวอย่างการกําหนดข้อสอบ OSCE สาขากุมารเวชศาสตร์ตาราง 1 ตัวอย่างการกําหนดข้อสอบ OSCE สาขากุมารเวชศาสตร์ตาราง 1 ตัวอย่างการกําหนดข้อสอบ OSCE สาขากุมารเวชศาสตร์

Station Topic Skills

1 Neurological examination Physical examination

2 Blood smear: Thalassemia Lab interpretation

3 Down’s syndrome Counseling

4 EKG: SVT Lab interpretation

5 Lumbar puncture Procedural skill

6 Febrile convulsion Counseling

7 Pneumothorax Lab interpretation

8 Newborn resuscitation Procedural skill

9 Stool exam: Hook worm Lab interpretation

10 Anemia History taking

11 Vaccination Counseling

12 Tepid sponge Procedural skill

13 Dengue infection History taking

14 Chest examination Physical examination

15 Umbilical venous catheterization Procedural skill

16 Blood smear: Iron deficiency anemia Lab interpretation
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ข้อจํากัดของ OSCE 
แม้ว่าการนํา OSCE มาใช้ประเมินทักษะทางคลินิกจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของการประเมินมาก
ขึ้น แต่การประเมินนี้ก็เป็นเพียงการประเมินทักษะในสถานการณ์จําลองเท่านั้น ซึ่งหากพิจารณา

ตาม Miller’s pyramid จะเห็นว่าอยู่ในระดับ Knows how เท่านั้น (รูปภาพ 1) ซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่ง
ที่จะบอกได้ว่าในชีวิตจริงผู้สอบจะทําได้แบบนี้หรือไม่ ข้อจํากัดประการที่สองคือการที่ OSCE 
พยายามจะแบ่งทักษะทางคลินิกออกมาเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้ง่ายต่อการประเมินและสังเกต ซึ่ง
ค้านกับการปฏิบัติในชีวิตจริงที่แพทย์จะต้องผสมผสานทักษะทางคลินิกหลายๆ อย่างร่วมกันใน
การดูแลผู้ป่วย ข้อจํากัดสุดท้ายคือการนําการประเมินแบบ OSCE มาใช้มีการลงทุนที่ค่อนข้าง
มากและมีความยุ่งยากในการดําเนินการพอสมควร ทําให้ในบางสถานการณ์ไม่อาจนําไปใช้ได้

สรุป

การประเมินทักษะทางคลินิกแบบ OSCE เป็นการประเมินที่มีการพัฒนามายาวนานกว่า 30 ปี
และได้มีการพิสูจน์ในงานวิจัยว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับที่ดีมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการ

ออกข้อสอบและการวางเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมซึ่งอาจารย์แพทย์มีบทบาทที่สําคัญ 
อย่างไรก็ตามพึงระลึกว่าไม่มีการประเมินใดที่มีความสมบูรณ์แบบ การประเมินที่แม่นยําจําเป็น
ต้องอาศัยเครื่องมือที่หลากหลาย OSCE เป็นเพียงอีกหนึ่งทางเลือกในการประเมินทักษะทาง
คลินิกเท่านั้น
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ตาราง 2 ตัวอย่าง checklistตาราง 2 ตัวอย่าง checklistตาราง 2 ตัวอย่าง checklistตาราง 2 ตัวอย่าง checklist

ขั้นตอนการปฏิบัติ สมบูรณ์ บกพร่อง ผิด/ไม่ทํา

1. ล้างมือก่อนทําหัตถการ

2. ปูผ้า

3. …...

รูปภาพ 1 Miller’s Pyramid
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Maternal Risk Factors 
for Preterm Delivery

Supol Tatiyanantaporn M.D.

Department of Obstetrics and Gynecology, Chaiyaphum Hospital, Chaiyaphum, Thailand

AIMS

METHODS

RESULTS

CONCLUSION

To identify risk factors for preterm delivery regarding maternal conditions of both gynecological and non-
gynecological conditions.  

A case-control study was conducted. The study population were 594 case of preterm delivery (gestational 
age 28 to less than 37 weeks) unmatched with 2,406 controls (gestational age 37 or more).  The diagnosis 
of preterm delivery was made using American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 
guideline. Gestational age was based on the last menstrual period (LMP) or ultrasonography examination.  
The medical and delivery records between January 2006 and December 2010 were reviewed. We used 
logistic regression procedures to estimate the adjusted odds ratio (AOR) and 95% confidence intervals 
(CI) of potential preterm delivery risk factors.

In the crude analysis of odds ratio, factors were found to be associated with preterm deliveries were 
having placenta previa (OR, 24.1; 95% CI, 10.1 to 57.6), abruption placenta (OR, 20.6; 95% CI 5.9 to 
71.5),  premature rupture of membrane (OR, 7.8; 95% CI, 5.9 to 10.2),  hypertensive disorder in pregnancy 
(OR, 7.8; 95% CI, 5.2 to 11.7), twins (OR, 5.8; 95%CI, 4.2 to 8.0), anemia (OR, 5.2;  95% CI, 4.0 to 6.6). In 
the logistic regression analysis,  the predictors for preterm delivery were placenta previa (AOR, 49.0; 95% 
CI, 16.1 to 149.3), oligohydramnios (AOR, 36.7; 95% CI, 9.7 to 139.2), thyroid disease (AOR, 7.0; 95% CI, 
3.0 to 16.3) and hypertension during pregnancy (AOR, 7; 95% CI, 4.4 to 11.1).

The predictors for preterm delivery were having placenta previa, oligohydramnios, thyroid disease and 
hypertension during pregnancy.
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ปัจจัยเสีีี่ยงของมารดาต่อการคลอดก่อนกําหนด

สุผล ตติยนันทพร, พ.บ.

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์

วิธีการศึกษา

ผลการศึกษา

สรุป

เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงของมารดาที่คลอดทารกก่อนกําหนด

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบ case-control study ศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 594 ราย (อายุครรภ ์ 28 ถึง น้อย
กว่า 37 สัปดาห์) เทีียบกับกลุ่มควบคุมจํานวน 2,406 ราย (อายุครรภ ์ 37 สัปดาห์หรือมากกว่า) การวินิจฉัยการคลอด
ก่อนกําหนดใช้ แนวทาง American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) guidelines ประเมินอายุ
ครรภ์ใช้การคํานวณประจําเดือนครั้งสุดท้าย (LMP) หรือการตรวจ ultrasound โดยศึกษาตั้งแต ่ มกราคม 2549 ถึง 
ธันวาคม 2553 เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ข้อมูลทางสูติกรรม และภาวะแทรกซ้อนที่พบใน
สตรีตั้งครรภ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ logistic regression analysis เพื่อคํานวณ adjusted odds ratio (AOR) และ ค่า 
95% confidence intervals (CI) ของปัจจัยที่อาจมีผลต่อการคลอดก่อนกําหนด

ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการคลอดก่อนกําหนด ได้แก ่การมี รกเกาะต่ํา (OR, 24.1, 95% CI, 10.1 to 57.6), รก
ลอกตัวก่อนกําหนด  (OR, 20.6;  95% CI, 5.9 to 71.5), น้ําคร่ําเดิน (OR, 7.8; 95% CI, 5.9 to 10.2), ความดันโลหิต
สูงขณะตั้งครรภ ์ (OR, 7.8;  95% CI, 5.2 to 11.7), ตั้งครรภ์แฝด (OR, 5.8; 95% CI,  4.1 to 8.0), ภาวะซีด (OR, 5.2; 
95% CI, 4.0 to 6.6) ปัจจัยทํานายการคลอดก่อนกําหนดในการวิเคราะห์ logistic regression analysis ได้แก่การมีรก
เกาะต่ํา (AOR, 49.0;  95% CI, 16.1 to 149.3), น้ําคร่ําน้อย (AOR, 36.7; 95% CI, 9.7 to 139.2), ไทรอยด์ (AOR, 
7.0, 95% CI, 3.0 to 16.1), ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ ์(AOR, 7.0; 95% CI, 4.4 to 11.1)

ปัจจัยทํานายการคลอดก่อนกําหนดคือ รกเกาะต่ํา น้ําคร่ําน้อย ไทรอยด ์และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
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Preterm delivery  was defined as delivery occurring 
before 37 completed weeks of gestation. 1-2 Over 12 
percent  of all live births and accounting for over half  a 
million premature birth worldwide each year.3 One in 
eight infants in the United States was born preterm and 
the leading cause of death among African-American 
infants and the second leading cause in Caucasians and 
associated with an increased risk for developmental 
disabilities.4 Over the last two decades, preterm birth 
rates had risen approximately 30%, reaching 12.7% in 
2005.5 Concomitant with the rise in preterm births was a 
rise in multi-fetal gestations, due in a large part to the 
increased use of assisted reproductive technologies.6-7 
Between 1980 and 2000 there was a 74% increase in 
twin births in the United Stated.8 Not only,  there have 
more twin births, but a higher proportion of the twins 
were delivered preterm, with 22% more twin births 
delivering preterm in 1996-1997 than in 1981-1982.9-12 

Preterm delivery with its  complications was the 
leading cause of perinatal mortality and morbidity in both 
developed and developing countries.13-14 Preterm infants 
were at 60-80% increased risk of death in both the 
perinatal and infant periods and the leading cause of 
infant  mortality in industrialized societies and annually 
affects 5-6% of all United Kingdom births.15 The major 
public health problem, and poses a great challenge to 
modern obstetrics.11-12 Incidence of preterm delivery 
varies, reported worldwide at 5-10% and with a rate of 
9-10% in developing countries and 6-12% in developed 
countries.9,16-17 Likewise, in Asian countries, the rate was 
in 7.4-14.3%18 and related to socioeconomic status, 
disease pattern,  genetic constitution and geographic 
locations.19-20 Preterm delivery was associated with 
many obstetric, medical and anatomical disorders. The 
causes of preterm delivery, however, were known in only 
half of pregnancies.15 The risks factors include severe 
hypertensive disorder, diabetes, premature rupture of 
membrane (PROM), polyhydramnios, low socioeconomic 
status, low gynecologic age, renal disease, heart disease 
and previous cervical injury,  nulliparity, grand-multi parity, 
a prior history of preterm delivery, psychiatric disorders, 
ante par tum hemorrhage, vaginal in fect ions, 
psychosocial stress, and lifestyle habits such as 
smoking,  alcohol drinking as well as illicit drug use during 
pregnancy.21-25

Despite intensive research efforts, the underlying 
causes of  preterm delivery remain elusive.26 Moreover, 
the risk factors for preterm delivery had been widely 
studied in North American, European populations and 
some Asian countries.27 Studies regarding this area are 
still scant, therefore, the present study aimed to identify 
maternal risk factors for preterm deliveries in Thailand

METHODS

Study design
This is a case-control study to identify maternal risk 
factors for preterm delivery

Study setting and participants 
This  case-control study was conducted in Chaiyaphum 
Hospital.  In general,  preterm cases were diagnosed were 
defined as pregnant women with a live preterm 
baby(gestational age 28 to less than 37 weeks). 
Unmatched controls were defined as pregnant women 
with a full-term live birth (gestational age 37 weeks or 
more) without malformations at Chaiyaphum Hospital 
between January 2006 and December 2010. 

The sample size was calculated based on the 
proportion of preterm deliveries between the unmatched 
case-control.28-30 According to a 95% confidence interval 
(CI), 90% power, ratio of control: cases 4.0, odds ratio 2, 
sample size would be 600 for case and 2400 for control 
with a 3000 in total. In our study, Six cases with 
incomplete information were excluded. Additional of six 
were add in the control group. Thus, 594 were cases and 
2406 unmatched controls. 

Data collection
Medical records were obtained from the computerized 
database of the Statistical Unit of the Department of 
Obstetrics and Gynecology at Chaiyaphum Hospital. Of 
16225 eligible medical records in the study period, 594 
records met the criteria for being case and 2406 for 
being control. The controls were randomly selected from 
women who delivered at the same period with preterm 
cases by computer-generated random numbers with 
simple random sampling. Their records were reviewed.
Preterm delivery

For diagnosis of cases, we used the diagnosis of 
preterm delivery using American College of Obstetricians 
and Gynecologists(ACOG) guideline31 and the 
gestational age was based on the last menstrual period 
(LMP) or confirm with ultrasonography examination.  If 
the diagnosis of preterm delivery from both LMP and 
ultrasound dating (before 20 weeks gestation) were 
available and the two agreed within 14 days. The former 
was used to assign gestational age. If the two date 
differed by more than 14 days and the latter was used. 
   The main reviewed variables including maternal age, 
occupation,  education, monthly income, inter-pregnancy 
interval, gestational age at first prenatal visit, body mass 
index (BMI) at first  prenatal visit (Asian classifications for 
BMI were used; <18.5, 18.5 to 22.9 and ≥23 kg/m2 

represented underweight, normal weight, overweight to 
obese,  respectively.25), pregnancy complications (urinary 
tract infection, pregnancy-induced hypertension and 
premature rupture of  membranes) and route of delivery.  
The pregnancy complications were recorded using the 
available diagnosis noted in the medical records and 
details of clinical symptoms revealed and 

Statistical analysis
The agreement of case ascertainment between the 
computerized database of the Statistical Unit and 
medical record review was verified before going on the 
analysis.  All statistical analyses were performed using 
Statistical Package for Social Science version 16 
statistical software. Continuous data were presented 
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 Table 1 Characteristics of the Participants Table 1 Characteristics of the Participants Table 1 Characteristics of the Participants

Characteristic Control Case

(n=2406) (n=594)

 Maternal age (years)

< 20 802 (33.3) 163 (27.4)

20 - 34 1278 (53.1) 388 (65.3)

≥ 35 324 (13.6) 43 (7.3)

Marital status

Married 2175 (90.4) 530 (89.2)

Single 136 (5.7) 49 (8.3)

Separated 95 (3.9) 15 (2.5)

Maternal education

No 55 (2.3) 18 (3.03)

Primary school 1250 (51.9) 226 (38.1)

Secondary school 813 (33.8) 299 (50.3)

Diploma 278 (11.6) 42 (7.1)

Bachelor’s degree 8 (0.3) 7 (1.2)

Master’s degree  2 (0.1) 2 (0.3)

Occupation

Agriculture 858 (35.7) 168 (28.3)

Workers 731 (30.4) 175 (29.5)

Merchant 179 (7.4) 39 (6.6)

Government / state enterprise officer 15 (0.6) 13 (2.2)

Students 241 (10.0) 66 (11.1)

Housewife 380 (15.8) 133 (22.3)

Monthly Income (THB)

< 5000 795 (33.1) 356 (59.9)

5000 - 10000 1263 (52.5) 199 (33.5)

> 10000 348 (14.5) 39 (6.6)

Religion

Buddhist 2401 (99.8) 591 (99.5)

Islam 3 (0.1) 2 (0.3)

Christian 2 (0.1) 1 (0.2)

BMI at first prenatal visit (kg/m2)

< 18.5 216 (9.0) 195 (32.8)

18.5 - 22.9 1135 (47.2) 250 (42.1)

≥ 23 1055 (43.8) 149 (25.1)
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Table 1 (Continued)Table 1 (Continued)Table 1 (Continued)

Characteristic Control Case

(n=2406) (n=594)
Route of delivery

Vaginal delivery 1232 (51.2) 396 (66.7)

Cesarean delivery 613 (25.5) 163 (27.4)

Vacuum extraction 270 (11.2) 13 (2.2)

Breech assisting 165 (6.9) 15 (2.5)

Birth before admission 126 (5.2) 7(1.2)

Distribution of births 

Singletons 2315 (96.2) 521 (87.7)

Twins 91 (3.8) 72 (12.1)

Triplets 0 1 (0.2)

Parity 

Parity = 0 1244 (51.7) 281 (47.3)

Parity > 1 1162 (48.3) 313 (52.7)

descriptively by mean if data were normally distributed or 
median if  data were not  normally distributed. The 
preterm delivery cases were classified according to the 
patho-physiological groups. (i.e.,premature rupture of 
membranes [PPROM] and medically indicated preterm 
delivery) .27,32  Odds ratio with 95% confidence interval of 
factors associated with the occurrence of preterm 
delivery  were calculated using univariable (crude odds 
ratio-COR) and multivariable analysis (logistic 
regression)(adjusted odds ratio-AOR). Statistical 
significance was considered achieved when the p-value 
was less than 0.05. "

Ethical consideration
The study was approved by Ethic Committees of 
Chaiyaphum Hospital.

RESULTS

Proportion of preterm delivery was 3.7% from hospital 
records. There were 3,000 pregnant women included in 
the analyses. For those with preterm delivery, mean of 
the maternal age was 26.2 ± 6.1 years (Table1). Majority 
of them was Buddhist (99.5%) and had a primary school 
educational attainment (38.1%). Most  women were labor 
(29.6%) and most of them had monthly income ranged 
from 5,000 to 10,000 Baht. Most  of their BMI at first 
prenatal visit was in the range of 18.5 to 22.9 kg/m2 

(42.1%).  Majority of them had vaginal delivery (66.7%) 
with the parity of one (52.7%). 

   Table 2 shows associated factors with preterm delivery 
from the univariate analysis. The factors included 
maternal age younger 20 years,  BMI at first visit less 
than 18.5 kg/m2, having twins, fetal distress, placenta 
previa,  abruptio placenta, hypertension during 
pregnancy, Premature rupture of the mambrane, anemia, 
thyroid disease, loigohydramnios, prolapsed cord and 
having history of preterm with the p value < 0.05. 
   Table 3 presents the adjusted odds ratio from logistic 
regression analysis. The risk factors were BMI at first 
visit less than 18.5 kg/m2, anemia, having twins, 
hypertension during pregnancy,  PROM, fetal distress, 
placenta previa,  abruptio placenta,  thyroid disease and 
oligohydramnios. 

DISCUSSION

From this study, our findings support previous studies 
that  found preterm deliveries was more common in 
younger women (age < 20 years).22,33 It  was well-known 
women with history of preterm delivery have an 
increased risk for a consecutive preterm delivery.1,27,34 
However, what we have added is that we found BMI at 
first visit less than 18.5 kg/m2, anemia, having twins, 
hypertension during pregnancy,  PROM, fetal distress, 
placenta previa,  abruptio placenta,  thyroid disease and 
oligohydramnion were the independent risk factors for  
preterm delivery. 
  Moreover, some risk factors e.g., placenta previa, 
oligohydramnios,  hypertension during pregnancy, thyroid 
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Table 2 Factor associated with Preterm Delivery Table 2 Factor associated with Preterm Delivery Table 2 Factor associated with Preterm Delivery Table 2 Factor associated with Preterm Delivery Table 2 Factor associated with Preterm Delivery 

Risk factors Control Case Crude odds ratio P value

(n=2406) (n=594) (95% confidence interval)
Maternal age < 20 years 506 (21.0) 163 (27.4) 1.4 (1.1-1.7) 0.001

No or primary education 1305 (21.0) 244 (41.1) 0.6 (0.5-0.7) 0.050

Workers 1380 (57.4) 343 (57.8) 1.0 (0.6-4.9) 0.900

BMI at first visit < 18.5 kg/m2 216 (8.9) 195 (32.8) 3.7 (2.9-4.5) 0.000

Twins 72 (2.9) 90 (15.2) 5.8 (4.2-8.0) 0.000

Fetal distress 6 (13.5) 34 (7.2) 3.38 (2.2-5.3) 0.000

Placenta previa 6 (0.3) 34 (5.7) 24.1 (10.1-57.6) 0.000

Abruptio placenta 3 (0.1) 15 (2.5) 20.6 (5.9-71.5) 0.000

Hypertension during pregnancy 40 (1.7) 69 (11.6) 7.8 (5.2-11.7) 0.000

UTI during pregnancy/fever 38 (1.6) 16 (2.7) 1.7 (0.9-3.1) 0.100
PROM 105 (4.4) 156 (26.3) 7.8 (5.9-10.2) 0.000

Anemia (hematocrit < 33%) 148 (6.2) 150 (25.3) 5.15 (4.0-6.6) 0.000

Smoking 10 (0.4) 6 (1.0) 2.4 (0.9-6.8) 0.100

Alcohol drinking 16 (0.7) 8 (1.4) 2.0 (0.9-4.8) 0.100

Gestational diabetes 68 (2.8) 21 (3.5) 1.3 (0.8-2.1) 0.500

Asthma 17 (0.7) 9 (1.5) 2.2 (0.9-4.9) 0.100

Polyhydramnios 11 (4.6) 28 (4.7) 1.6 (0.8-3.2) 0.200

Thyroid disease 24 (0.3) 18 (3.9) 3.1 (1.7-5.8) 0.002

Oligohydramnios 8 (0.3) 20 (3.4) 10.4 (4.6-23.8) 0.000

Prolapsed cord 3 (0.1) 12(0.5) 16.5 (4.7-58.7) 0.000

Ante natal care less than 5 times 1621 (67.4) 293 (46.3) 0.47 (0.4-0.6) 0.570

Prior history of preterm 30 (5.1) 39 (1.6) 5.6 (3.4-9.0) 0.000

BMI body mass index; UTI urinary tract infection; PROM premature rupture of the membraneBMI body mass index; UTI urinary tract infection; PROM premature rupture of the membraneBMI body mass index; UTI urinary tract infection; PROM premature rupture of the membraneBMI body mass index; UTI urinary tract infection; PROM premature rupture of the membraneBMI body mass index; UTI urinary tract infection; PROM premature rupture of the membrane

disease and premature rupture of membranes also 
affects not only on the immediate but also long-term 
health of the infant as well as on the well-being of the 
mothers and families.33,35-36

  The results of this study suggested that pregnant 
women who prevented preterm deliveries. So that, the 
collaboration of multidisciplinary was important and 
conducted clinical practice guidelines for management of 
premature deliveries and used it at first advocated in an 
attempt  to reduced the number of premature deliveries, 
allow the pregnancy to continue until the baby had 
grown to a size and age that would give a reasonable 
chance of survival.  According to the initial clinical 
practice guidelines for management of premature 
deliveries regimen, women were confined to a fully 
equipped and staffed maternity hospital from the time of 

the initial diagnosis of preterm deliveries until delivery.
38-39 In United State, many obstetricians had a doped the 
policy  of permitting selected women with placenta previa 
and ante partum hemorrhage to return home as part of 
expectant management.40-41 However, preterm birth 
continued to be a major problem even when expectant 
management was employed. The poor perinatal 
outcome seen in women with placenta previa and many 
factors  from this study mainly reflected premature. In 
summary, also experienced premature rupture of 
membranes,  or other problems that resulted in delivery 
before 37-week gestation, do not appear to have an 
increased risk of preterm delivery. We had shown that 
the predictors risk of preterm deliveries rate including  
placenta previa, oligohydramnios, premature of 
membranes,  hypertension during pregnancy and thyroid 
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Table 3 Risk Factors for Preterm Delivery from Logistic Regression AnalysisTable 3 Risk Factors for Preterm Delivery from Logistic Regression AnalysisTable 3 Risk Factors for Preterm Delivery from Logistic Regression Analysis

     Factors Adjusted odds ratio 
(95% confidence interval) P value

BMI at first visit < 18.5 kg/m2 1.9 (1.6-2.3) 0.000

No or primary education 0.8 (0.7-0.9) 0.016

Anemia (hematocrit < 33%) 3.1 (2.3-4.2) 0.000

Ante natal care less than 5 times 0.6 (0.5-0.7) 0.000

Twins 1.7 (1.1-2.5) 0.014

Hypertension during pregnancy 7.0 (4.4-11.1) 0.000

PROM 5.5 (4.4-8.1) 0.000

Fetal distress 2.6 (1.5-4.5) 0.001

Placenta previa 49.0 (16.1-149.3) 0.000

Abruptio placenta 3.6 (1.2-10.9) 0.025

Thyroid disease 7.0 (3.0-16.3) 0.000

Oligohydramnios 36.7 (9.7-139.2) 0.000

disease. However, limitations in this study is that our 
study was done retrospectively. Information in medical 
records may not be collectable. For instance, the thyroid 
condition cannot be screened for everyone. Moreover, 
information retrieved from the medical records were also 
prone to information bias.  Various factors found to be 
the risks for preterm delivery from this study. However, a 
confirmation study with larger sample cohort study 

should be conducted before generalization of the 
findings or further suggestion for policy implication. 
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Body Mass Index, Triglycerides to 
High Density Lipoprotein Cholesterol 
Ratio and Diabetic Nephropathy in 
Type II Diabetes

Suthep Chanthramethikun, M.D.

Department of Medicine, Mukdahan Hospital, Mukdahan, Thailand

AIMS

METHODS

RESULTS

CONCLUSION

To identify the association between body mass index (BMI), the ratio of triglycerides to high density 
lipoprotein cholesterol (TG/HDL) and the diabetic nephropathy in patients with type II diabetes. 

This was a retrospective cohort study of patients who have been diagnosed as type II diabetes at 
Mukdahan Hospital during October 2010 to December 2010.

Two hundreds and nine samples were collected. The average age was 58.2±11.5 years. The average 
duration of diabetes was 8.3±6.9 years.The diabetic nephropathy was found 62.2% in this group of 
participants. The average HbA1C was 7.6±1.9%, 43.5% had glycated hemoglobin (HbA1C) level <7%, 
76.6% had blood pressure <130/80 mmHg, 48.3% had controlled low density lipoprotein (LDL) cholesterol 
<100 mg/dl, 89.9% received aspirin. The diabetic nephropathy were found to be associated with systolic 
blood pressure (adjusted odds ratio [AOR] 1.03; 95% confidence interval [CI], 1.01 to 1.05), diastolic blood 
pressure (AOR 0.96; 95% CI, 0.93 to 0.99), total cholesterol (AOR 1.02; 95% CI, 1.01 to 1.04), LDL 
cholesterol (AOR 0.98; 95% Cl, 0.97 to 0.99) and HbA1C (AOR 1.25, 95% Cl, 1.04 to 1.51) but not BMI or 
TG/HDL ratio.

BMI and TG/HDL ratio were found not to be the risk factors for diabetic nephropathy.
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ค่าดัชนีมวลกายและสัดส่วนค่า Triglycerides 
ต่อ High Density Lipoprotein Cholesterol
ในการเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ

แทรกซ้อนทางไตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

สุเทพ จันทรเมธีกุล, พ.บ.

กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วัตถุประสงค์

วิธีการศึกษา

ผลการศึกษา

สรุป

เพื่อศึกษาว่าค่าดัชนีมวลกายและสัดส่วนค่า triglycerides ต่อ high density lipoprotein cholesterol (TG/HDL ratio) 
ในการเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 

การศึกษานี้เป็น retrospective cohort study โดยเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ 
ณ คลินิกผู้ป่วยนอกและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที ่ 2 ในโรงพยาบาลมุกดาหาร ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึง 
ธันวาคม พ.ศ. 2553

กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษามีจํานวน 209 ราย อายุเฉลี่ยคือ 58.2±11.5 ป ีมีระยะเวลาเฉลี่ยที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
8.3±6.9 ปี พบอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต ร้อยละ 62.2 โดยมีค่าเฉลี่ยฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) ร้อยละ 
7.6±1.9 ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับ HbA1C <7% ร้อยละ 43.5 สามารถควบคุมความดันโลหิต <130/80 mmHg ร้อย
ละ 76.6 และสามารถควบคุมระดับ low density lipoprotein (LDL) cholesterol <100 mg/dL ร้อยละ 48.3 โดยพบ
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต ซึ่งได้แก ่ค่าความดันซิสโตลิก (adjusted odds ratio [AOR] 1.03; 95% 
confidence interval [CI],1.01 to 1.05) ค่าความดันไดแอสโตลิก (AOR 0.96; 95% CI, 0.93 to 0.99) total 
cholesterol (AOR 1.02; 95% CI, 1.01 to 1.04) LDL cholesterol (AOR 0.98;  95% CI,  0.97 to 0.99) และ 
HbA1C (AOR 1.25; 95% CI, 1.04 to 1.51) แต่ไม่พบว่า ค่าดัชนีมวลกายและ TG/HDL ratio มีความสัมพันธ์กับภาวะ
แทรกซ้อนทางไตของผู้ป่วย

จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าค่าดัชนีมวลกาย และ TG/HDL ratio ไม่น่าที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนทางไต
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที ่2
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โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนเป็นปัญหาสําคัญต่อสุขภาพ

ของประชาชนและเป็นภาระต่อสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก1 อุบัติ

การณ์ความชุกของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยอยู่ระหว่าง

ร้อยละ 6.7-9.62-3 องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 
2573 ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยเบาหวานทั้งสิ้นประมาณ 3 ล้าน

คน4 โรคเบาหวานเป็นสาเหตุของโรคไตวายเรื้อรังในประชากร

ไทยประมาณร้อยละ 7-305-7 ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการ

บําบัดด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลทั่ว

ประเทศพบว่ามีสาเหตุจากโรคบาหวานประมาณร้อยละ 34.68  

การมีภาวะไตวายจากผู ้ป ่วยโรคเบาหวาน (diabetic 
nephropathy) จะเพิ่มอุบัติการณ์การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและ

หลอดเลือดมากกว่าปกติ9-10 ปัจจัยเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนทาง
ไต ได้แก ่อาย ุระยะเวลาป่วยเป็นโรคเบาหวาน เพศชาย  การสูบ
บุหร่ี ความดันโลหิต ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) ความ
ผิดปกติของระดับไขมันในเลือด และการมีภาวะแทรกซ้อนทาง

ตา11 
มีการศึกษาพบว่า สัดส่วนค่า triglycerides ต่อ high 

density lipoprotein cholesterol (TG/HDL) สามารถประเมิน
ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจได้12 แต่ในประเทศไทยยัง
ไม่มีการศึกษาว่า TG/HDL และค่าดัชนีมวลกาย (body mass 
index-BMI) ที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตซึ่งเป็นโรค
หลอดเลือดขนาดเล็ก การศึกษาครั้งจึงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาว่า ค่า TG/HDL และ BMI เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนทางไตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หรือไม่

วิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ retrospective cohort study 
โดยทําการศึกษาที่โรงพยาบาลมุกดาหาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
ถึงธันวาคม พ.ศ. 2553

เกณฑ์ในการคัดเข้า

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาทําการศึกษาในครั้งนี้จะถูกทบทวน

และนํามาวิเคราะห์โดยผู้ที่จะต้องเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ในคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการ
ตรวจ ณ คลิน ิกผู ้ป ่วยนอกที ่ได ้จากการสุ ่มแบบมีระบบ 
(systematic sampling) ให้ได้ผู้ป่วยทั้งสิ้น 220 คน จากจํานวน
ผู้่ป่วยทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คน

เกณฑ์ในการคัดออก

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที ่ 2 ที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบตาม

เกณฑ์

ตาราง 1 ลักษณะของผู้ป่วยตาราง 1 ลักษณะของผู้ป่วยตาราง 1 ลักษณะของผู้ป่วยตาราง 1 ลักษณะของผู้ป่วย

ลักษณะ

Normal
Albuminuria

(n=79)

Micro - Macro
Albuminuria

(n=130)

Total

(n=209)
อายุ: ปี (SD) 56.1 (11.5) 59.5 (11.4) 58.2 (11.5)

เพศชาย: n (%) 28 (35.4) 59 (45.4) 87 (41.6)

ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน: ปี (SD) 7.3 (7.0) 8.9 (6.8) 8.3 (6.9)

สูบบุหรี่: n (%) 12 (15.2) 30 (23.1) 42 (20.1)

Body mass index: kg/m2 (SD) 25.6 (3.9) 25.2 (4.4) 25.4 (4.2)

Systolic BP: mmHg (SD) 95.0 (72.0) 122.0 (41.9) 111.8 (68.5)

 Diastolic BP: mmHg (SD) 58.7 (64.4) 70.9 (35.7) 66.3 (38.5)

 Total cholesterol: mg/dl (SD) 190.4 (45.2) 209.9 (44.6) 202.4 (45.7)

 Triglyceride (TG): mg/dl (SD) 190.6 (107.1) 247.6 (145.5) 226.1 (135.0)

 HDL Cholesterol: mg/dl (SD) 39.0 (8.9) 38.8 (10.8) 38.8 (10.1)

 LDL Cholesterol: mg/dl (SD) 119.5 (34.5) 124.97 (39.65) 122.9 (37.8)

 TG/HDL chol: (SD) 5.0 (3.4) 6.6 (4.8) 6.0 (4.4)

 HbA1C: % (SD) 7.3 (1.8) 7.9 (1.9) 7.6 (1.9)

 BUN: mg/dl (SD) 14.4 (4.6) 25.9 (19.7) 21.5 (16.8)

 Creatinine: mg/dl (SD) 0.8 (0.2) 1.6 (1.7) 1.3 (1.4)

 Creatinine clearance*: cc/min (SD) 95.8 (34.4) 66.5 (44.3) 77.6 (43.2)

 Albumin creatinine Ratio (ACR): mg/gm (SD) 14.8 (7.4) 650.6 (1002.2) 410.3 (847.6)
*Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) Study equation, 
SD standard deviation, HDL high density lipoprotein cholesterol, BUN blood urea nitrogen
*Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) Study equation, 
SD standard deviation, HDL high density lipoprotein cholesterol, BUN blood urea nitrogen
*Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) Study equation, 
SD standard deviation, HDL high density lipoprotein cholesterol, BUN blood urea nitrogen
*Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) Study equation, 
SD standard deviation, HDL high density lipoprotein cholesterol, BUN blood urea nitrogen
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ตาราง 2 ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ตาราง 2 ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ตาราง 2 ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ปัจจัยเสี่ยง
Odds ratio (95% CI)Odds ratio (95% CI)

ปัจจัยเสี่ยง Crude analysis Adjusted analysis
อายุ: ปี (SD) 1.03 (1.00-1.05) 1.03 (1.00-1.06)

เพศชาย: n (%) 0.66 (0.37-1.18) 0.53 (0.25-1.12)

ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน: ปี (SD) 1.04 (0.99-1.09) 1.01 (0.97-1.06)

สูบบุหรี่: n (%) 0.60 (0.29-1.25) 0.68 (0.27-1.73)

Body mass index: kg/m2 (SD) 0.98 (0.91-1.04) 0.95 (0.88-1.03)

Systolic BP: mmHg (SD) 1.01 (1.00-1.01) 1.03* (1.01-1.05)

Diastolic BP: mmHg (SD) 1.01 (1.00-1.02) 0.96* (0.93-0.99)

Total Cholesterol: mg/dl (SD) 1.01 (1.00-1.02) 1.02* (1.01-1.04)

Triglyceride: mg/dl (SD) 1.00 (1.00-1.01) 1.00 (0.99-1.01)

HDL Cholesterol: mg/dl (SD) 1.00 (0.97-1.03) 0.99 (0.96-1.03)

LDL Cholesterol: mg/dl (SD) 1.00 (0.99-1.01) 0.98* (0.97-0.99)

Triglyceride/HDL cholesterol: (SD) 1.10 (1.02-1.19) 1.08 (0.92-1.27)

HbA1C: % (SD) 1.19 (1.01-1.40) 1.25 *+(1.04-1.51)
*Statistic significant  at p < 0.05, +clinical significance, SD standard deviation, HDL high density lipoprotein cholesterol, LDL low density 
lipoprotein cholesterol, BUN blood urea nitrogen
*Statistic significant  at p < 0.05, +clinical significance, SD standard deviation, HDL high density lipoprotein cholesterol, LDL low density 
lipoprotein cholesterol, BUN blood urea nitrogen
*Statistic significant  at p < 0.05, +clinical significance, SD standard deviation, HDL high density lipoprotein cholesterol, LDL low density 
lipoprotein cholesterol, BUN blood urea nitrogen

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียนคลินิกโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาล
มุกดาหาร และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากสิ่งส่งตรวจ

โดยได้เก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ ข้อมูลผู้ป่วย ได้แก่ อายุ เพศ ระยะ
เวลาที่ป่วยเป็นเบาหวาน ประวัติการสูบบุหรี ่น้ําหนัก ส่วนสูง ค่า
ดัชนีมวลกาย ประวัติการใช้ยาลดความดันโลหิต ประวัติการใช้
ยาลดไขมัน ประวัติการใช้ยาแอสไพริน ประวัติการตรวจจอ

ประสาทตาโดยจักษุแพทย์ รวมทั้งข้อมูลผลการตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการ ได้แก่ ระดับคลอเลสเตอรอลและไขมันในเลือด 
HbA1C ค่า blood urea nitrogen (BUN) ค่าคริเอตินีน 
(creatinine) ในเลือด ค่าอัลบูมิน (albumin) ค่าคริเอตินีน 
(creatinine) ในปัสสาวะ โดยวิธีการตรวจอัลบูมิน  (albumin) 
ในปัสสาวะใช้วิธี immunoturbidity และวิธีตรวจคริเอตินีน 
(creatinine) ในปัสสาวะใช้วิธี Jaffe kinetic 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป (statistical package 
for the social sciences version19: SPSS V.19) คํานวณ
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก ่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อย
ละในการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปและสถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ

การของปัสสาวะ คํานวณ odds ratio มีช่วงเชื่อมั่นที่ระดับนัย
สําคัญทางสถิติร้อยละ 95 ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์หลาย
ตัวแปร (multivariable analysis) ใช้สถิติวิเคราะห์สหสัมพันธ์
ถดถอยโลจิสติก (logistic regression analysis)

ผลการศึกษา

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดรวม 220 ราย กลุ่มตัวอย่าง
ที่เข้าเกณฑ์คัดออก 11 รายเหลือกลุ่มตัวอย่างทําการศึกษาทั้ง

สิ้น 209 ราย ลักษณะข้อมูลผู้เข้าร่วมการศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
แสดงในตาราง 1 ผลการศึกษาพบว่า อายุค่อนข้างสูงเฉลี่ย

เกือบ 60 ป ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ไม่สูบบุหรี่ เป็นเบาหวาน
เฉลี่ยประมาณ 8 ปี ดัชนีมวลกายเฉลี่ยมากกว่า 25.0 kg/sq.m 
ความดันโลหิตส่วนใหญ่น้อยกว่า 130/80 mmHg

จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง มีข้อบ่งชี้ในการให้ยาลดความ

ดันโลหิตร้อยละ 75.1 แต่ได้รับยาลดความดันโลหิตร้อยละ 
71.3 และสามารถลดความดันโลหิต <130/80 mmHg ร้อยละ 
76.6 โดยยาที่ได้รับมากที่สุด คือ ยากลุ่ม angiotensin-
converting enzyme inhibitors (ACEI) ร้อยละ 38.6 กลุ่ม
ตัวอย่างมีข้อบ่งชี้ในการให้ยาลดไขมันร้อยละ 79.9 ได้รับยาลด
ไขมันร้อยละ 65.6  และสามารถลดไขมันได ้<100 mg/dL ร้อย
ละ 48.3 โดยยาลดไขมันที่ได้รับมากที่สุดคือยากลุ่ม HMG-
CoA  ร้อยละ 77 กลุ่มตัวอย่างมีข้อบ่งชี้ในการให้ยาแอสไพริน
ร้อยละ 91.4 ได้รับการตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ตาม
เกณฑ์ร้อยละ 100 และพบว่ามีผิดปกติคิดเป็นร้อยละ 4.8 กลุ่ม
ตัวอย่างตรวจพบ diabetic nephropathy ร้อยละ 62.2 แบ่ง
เป็น micro-albuminuria ร้อยละ 35.9 และ macro-
albuminuria ร้อยละ 26.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการค่า 
LDL cholesterol เฉลี่ย >100 mg/dL ค่า BUN เฉลี่ย >20.0 
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วิจารณ์และสรุปผล

ผลการศึกษาพบว่าอายุเฉลี่ย ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

เฉลี่ย  เพศ การไม่สูบบุหรี่  นั้นมีความสอดคล้องกับการศึกษาที่
โรงพยาบาลลําปางก่อนหน้านี้17 โดยกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา
ในครั้งนี้มีรูปร่างค่อนข้างอ้วนเกินมาตรฐานที่กําหนด และมี

มาตรฐานภาพรวมการควบคุมความดันโลหิตดีขึ้น

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการค่า LDL cholesterol เฉลี่ย 
>100 mg/dL ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานของประเทศ ค่า  BUN เฉลี่ย 
>20.0 mg/dL ค่า creatinine  เฉลี่ย >1.0 mg/dL ค่า 
creatinine clearance (Ccr) เฉลี่ย <90 mL/min แสดงว่าค่า
เฉลี่ยการทํางานของไตของกลุ่มตัวอย่างเริ่มมีความผิดปกติเข้า

ได้กับภาวะไตเสื่อมระดับที่ 2 (chronic kidney disease stage 
2) ค่า albumin creatinine ratio (ACR) เฉลี่ย  >300 mg/gm 
แสดงว่ามีภาวะแทรกซ้อนทางไตที่รุนแรง ค่า HbA1C เฉลี่ยดี
กว่าการศึกษาในประเทศจีน13 แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่กําหนด 
การควบคุมดูแลผู ้ป ่วยเบาหวานในประเทศไทยควรให้ค่า 
HbA1C <7% อาจเป็นเพราะลักษณะกลุ่มศึกษาต่างกันโดยการ

ศึกษาในประเทศจีนซึ ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างที ่อาศัยอยู่ในเขต

ชนบทของประเทศอาจทําให้ได้รับการดูแลที่ไม่ดีมากนัก

ผลการรักษาสามารถควบคุมระดับ HbA1C <7% ดีกว่าการ
ศึกษาของประเทศไทยก่อนหน้านี้ในปี 254911 และดีกว่าการ

ศึกษาในประเทศอิตาลี14 และประเทศกัมพูชา15 และใกล้เคียง

การศึกษาจากประเทศเยอรมัน16 และการศึกษาในโรงพยาบาล

ลําปาง17 ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า  มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเบา
หวานโดยวัดจากการควบคุมระดับ HbA1C <7% ดีขึ้นเมื่อเทียบ
กับภาพรวมของประเทศไทย ซึ่งคงสืบเนื่องจากการรณรงค์อย่าง

ต่อเนื่องของหน่วยงานทางสาธารณสุขและความตระหนักของ

แพทย์ที ่ดูแล แต่อย่างไรก็ตามค่าดังกล่าวยังต่ ํากว่าเกณฑ์

มาตรฐานที่กําหนดให้การควบคุมระดับ HbA1C <7% มากกว่า
ร้อยละ 80 ขึ้นไป นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงน้อยกว่า

ผลการศึกษาในประเทศไทยเมื่อปี 254918 และกลุ่มตัวอย่างใน
ครั้งนี้สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ตามเกณฑ ์ ดีกว่าการ

ศึกษาในประเทศอิตาลี14 เยอรมัน16 ประเทศไทยปี 254918 และ
จากโรงพยาบาลลําปาง17 ซึ่งน่าจะมากจากการรณรงค์อย่างต่อ

เนื ่องของหน่วยงานทางสาธารณสุขและความตระหนักของ 
บุคคลากรทางการแพทย์ ชนิดของยาลดความดันโลหิตที่ใช้มาก
ที่สุดคือยา ACEI ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศไทยในปี 
254918 แต่การศึกษาครั้งนี้พบในสัดส่วนร้อยละที่น้อยกว่า รอง
ลงมาคือยา calcium blocker ร้อยละ17 และยา  angiotensin-

receptor blockers (ARBs) ร้อยละ 15.8 อาจเป็นเพราะแพทย์
มีการใช้ยา  ARBs เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากราคายาเริ่มถูกลงและ

ภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่ากลุ่ม ACEI กลุ่มตัวอย่างได้รับการ

วินิจฉัยว่าเป็นโรคไขมันในเลือดสูงใกล้เคียงการศึกษาของ

ประเทศไทย19 และสามารถควบคุมระดับไขมันในเลือดได้ตาม

เกณฑ์ ดีกว่าการศึกษาของประเทศไทยเมื่อป ี 254919 เนื่องจาก
การรณรงค์อย่างต่อเนื ่องถึงแนวทางการรักษาตามเกณฑ์

มาตรฐานและราคายาถูกลงมาก ชนิดของยาลดไขมันในเลือดที่
ใช้มากที ่สุด คือยา HMG-CoA  ใกล้เคียงการศึกษาของ
ประเทศไทยเมื่อปี 254919 รองลงมาคือยา  fibrate ร้อยละ 15.1 
กลุ่มตัวอย่างที่มีได้รับยาแอสไพรินตามข้อบ่งชี้ร้อยละ 89.9 
แสดงว่าแพทย์ตระหนักถึงแนวทางการป้องกันภาวะแทรกซ้อน

ทางโรคหัวใจและหลอดเลือดและให้ยาตามคําแนะนําตาม

แนวทางการให้ยาต้านเกล็ดเลือด กลุ่มตัวอย่างได้รับการตรวจ

ตาตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 100 ผล
การตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์พบว่าอยู่ในเกณฑ์ผิด

ปกติและต้องให้การรักษาคิดเป็นร้อยละ 4.8 น้อยกว่ามาตรฐาน
ที่กําหนดไว้ แสดงว่า ผลการควบคุมเบาหวานจนเกิดภาวะ

แทรกซ้อนดีขึ้น กลุ่มตัวอย่างตรวจพบภาวะแทรกซ้อนทางไต

ร้อยละ 62.2 แบ่งเป็น micro- albuminuria ร้อยละ 35.9 และ 
macro-albuminuria ร้อยละ 26.3 สูงกว่าการศึกษาในประเทศ
เยอรมัน16 และโรงพยาบาลลําปาง17 โดยเฉพาะ macro-
albuminuria พบในสัดส่วนร้อยละที่สูงกว่ามากใกล้เคียงกับการ
ศึกษาในประเทศไทยเมื่อปี 254911 อาจเนื่องจากการใส่ใจดูแล
โรคเบาหวานของกลุ่มตัวอย่างมีน้อยกว่าภาคอื่นๆของประเทศ

จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยโลจิสติกพบว่าปัจจัย

เสี ่ยงของภาวะแทรกซ้อนทางไตของกลุ ่มตัวอย่างมีความ

สัมพันธ์กับ ความดันซิสโตลิก ความดันไดแอสโตลิก ค่า total 
cholesterol ค่า  LDL cholesterol และค่า  HbA1C เหมือนการ
ศึกษาในประเทศไทยก่อนหน้านี้11 แต่ไม่ครบในทุกปัจจัยของ

การศึกษา เพราะการศึกษาก่อนหน้านี้ยังพบว่า  อาย ุ ระยะเวลา
ของโรคเบาหวาน เพศชาย การสูบบุหรี่ เป็นปัจจัยเสี่ยงของ

ภาวะแทรกซ้อนทางไต  แต่การศึกษาในครั้งนี้ไม่พบว่าเป็นเช่น
นั้น ซึ่งอาจสามารถอธิบายว่า กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้อาจมี

จํานวนน้อยเกินไป พบว่าค่าดัชนีมวลกายไม่เป็นปัจจัยเสี่ยงของ
ภาวะแทรกซ้อนทางไตในกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษา ต่างจาก

การศึกษาของต่างประเทศก่อนหน้านี้20 เพราะค่าเฉลี่ยดัชนีมวล
กายของกลุ่มตัวอย่างคนไทยแตกต่างจากของต่างประเทศที่มี

ดัชนีมวลกายเฉลี่ยสูงกว่า ส่วนค่าอัตราส่วน TG/HDL ที่พบว่า
เป็นปัจจัยเสี่ยงของ macro-vascular complication (coronary 
heart disease) ในต่างประเทศ ก็ไม่พบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงของ
ภาวะแทรกซ้อนทางไตซึ่งเป็น micro-vascular complication 
ในการศึกษาครั ้งน ี ้พบว่า ความดันซิสโตลิก ค่า total 
cholesterol และค่า HbA1C เพิ ่มปัจจัยเสี ่ยงของภาวะ

แทรกซ้อนทางไต 1.03,1.02 และ 1.25 เท่าของปกติตามลําดับ 
(adjusted odds ratio (AOR) 1.03; 95% CI,1.01 to 1.05; 
AOR 1.02; 95% Cl, 1.01 to 1.04 และ AOR 1.25;  95% Cl,
1.04 to 1.51 ตามลําดับ) ใกล้เคียงกับการศึกษาของประเทศ
เยอรมัน16 แต่การศึกษานี้พบจํานวนปัจจัยเสี่ยงน้อยกว่าและพบ

ว่าค่าความดันไดแอสโตลิกและค่า  LDL cholesterol เป็นปัจจัย

mg/dL ค่า creatinine  เฉลี่ย >1.0 mg/dL ค่า  creatinine 
clearance (Ccr) เฉลี่ย  <90 mL/min ค่า albumin creatinine 
ratio (ACR) เฉลี่ย >300 mg/g จากการวิเคราะห์ความถดถอย
โลจิสติกพบว่าปัจจัยเสี่ยงของ diabetic nephropathy มีความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กับความดันซิสโตลิก ความ

ดันไดแอสโตลิก ค่า total cholesterol ค่า  LDL cholesterol 
และ HbA1c ดังแสดงในตาราง 2
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ป้องกันโดยพบว่าทุก 1 mmHg ที่ลดค่าความดันไดแอสโตลิก 
สามารถลดภาวะแทรกซ้อนทางไตได้ ร้อยละ 4 และทุก 1 mg/
dL ที่ลดค่า  LDL cholesterol สามารถลดภาวะแทรกซ้อนทางไต
ได ้ ร้อยละ 2 (AOR 0.96; 95% CI, 0.93 to 0.99; AOR 0.98; 
95%Cl,  0.97 to 0.99 ตามลําดับ) ต่างจากการศึกษาใหญ่ใน

ประเทศอังกฤษที่พบว่าค่าความดันไดแอสโตลิกและค่า LDL 
cholesterol เป็นปัจจัยเสี่ยงอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างมีจํานวน
น้อยกว่า จากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีความ
สําคัญทางคลินิก (clinical significance) ได้แก่ HbA1C อาจ
เป็นเพราะว่าระดับ HbA1C ใช้เป็นค่าที่บอกประสิทธิผลในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนทางไต

โดยตรง ส่วนปัจจัยเสี่ยงอื่นเป็นเพียงปัจจัยเสริมในการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวาน

โดยสรุปแล้วภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานพบได้

บ่อย ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนทางไต

ไม่แตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้า และพบว่าค่า BMI และ
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สัดส่วนค่า TG/HDL ไม่เป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนทาง

ไตในการศึกษานี ้ แต่อย่างไรก็ดีในการศึกษาครั้งนี้มีข้อจํากัดคือ
จํานวนตัวอย่างที่อาจจะน้อยที่เกิดจากการสุ่มที่เป็น systematic 
sampling และมีข้อมูลที่ไม่สามารถค้นหาได้เนื่องจากเป็นการ

ศึกษาแบบ retrospective cohort การศึกษาครั้งต่อไปจึงควร
เป็น concurrent (prospective cohort) ในกลุ่มตัวอย่างที่มี

ความเป็นตัวแทนประชากรโดยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ได้ข้อ

สรุปที่ถูกต้องและสามารถนําไปใช้ในวงกว้างต่อไป
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AIMS

METHODS

RESULTS

CONCLUSION

To investigate item registration process in the Department of Drug Inventory in order to eliminate non-value 
added activities and improve the overall process. 

Time study was conducted to examine the process of drug inventory.  Cause-effect diagram was used to 
indicate the root causes of the unwanted effects.  The technique for productivity improvement was used to 
manage the process activities and restructure the work protocol.

Evaluation on the current procedure revealed problems of excess work and delay time. The process 
activities were rearranged and modified in order to improve its efficiency.  Total time of the new process 
decreased by 21.1%, thus resulted in the increase of the rate of registration by 28.6%.

The proposed new process was successfully carried out by using work improvement techniques together 
with an enhanced method of database management.  Furthermore record forms and reports can be more 
conveniently accessed. 
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การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับเวชภัณฑ์

ด้วยการจัดการฐานข้อมูลของรายการเวชภัณฑ์

พลฤทธิ์ จุลมนต1์, วท.ม.
ปานวาด สิริเลิศไพบูลย์1, วท.บ.

ธัญสุดา พืชสิงห์2, วท.บ.
อัญชลี รีชัยพิชิตกุล3, ภ.ม.

1คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

3กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์

วิธีการศึกษา

ผลการศึกษา

สรุป

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการรับเวชภัณฑ์สําหรับแผนกคลังเวชภัณฑ ์ มีความ
สําคัญที่ช่วยให้กระบวนการรับเวชภัณฑ์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ศึกษาในรูปแบบวิจัยเพื่อพัฒนางาน  โดยศึกษาวิธีการทํางานและระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการรับเวชภัณฑ์ 
โดยแสดงในแผนภูมิการไหลของกระบวนการ การค้นหาสาเหตุของปัญหาได้ถูกดําเนินการด้วยการวิเคราะห์จากการจัด

ทําแผนผังเหตุและผล รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากคณะผู้ศึกษาร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เทคนิคในการเพิ่มผลผลิต
ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการปรับปรุงกระบวนการรับเวชภัณฑ์ 

การประเมินในกระบวนการรับเวชภัณฑ ์ พบปัญหาในขั้นตอนการทํางานซ้ําซ้อนและขั้นตอนการทํางานที่ทําให้เกิดการรอ

คอย ภายหลังจากการปรับปรุงกระบวนการรับเวชภัณฑ์แล้วนั้น  ได้ลดจํานวนขั้นตอนการทํางานลง 3 ขั้นตอน ซึ่งสามารถ
ลดระยะเวลาในการทํางานลงได้ 21.1% ส่งผลทําให้อัตราการรับรายการเวชภัณฑ์ในหนึ่งวัน เพิ่มขึ้นได ้28.6%

จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าการปรับปรุงกระบวนการรับเวชภัณฑ์โดยการลดขั้นตอนการทํางานที่ไม่จําเป็นสามารถ

ทําให้กระบวนการรับเวชภัณฑ์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การจัดการฐานข้อมูลของรายการเวชภัณฑ์รับเข้า

ด้วยโปรแกรมฐานข้อมูลได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วสําหรับการดําเนินงานและการตรวจสอบเวชภัณฑ์ในภายหลัง
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การบริหารเวชภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการยา  รวมทั้ง
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน

ของสถานประกอบการ การบริหารเวชภัณฑ์เป็นกลไกสําคัญของ

การดําเนินการภายในสถานบริการสาธารณสุขซึ่งครอบคลุมถึง

การสั่งซื้อ การจัดเก็บ การเบิกจ่าย และการสํารองเวชภัณฑ์

คงคลัง1,2 นอกจากนี้การบริหารคลังเวชภัณฑ์ถือเป็นส่วนสําคัญ

ของการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของโรงพยาบาล3 
การพิจารณากิจกรรมย่อยในแต่ละแผนกขององค์กร

สามารถช่วยเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ในด้านต้นทุนของการดําเนินการ

และโอกาสในการปรับปรุง4 การปรับปรุงกิจกรรมทางโลจิสติกต์
สําหรับการจัดการทางเภสัชกรรมภายในโรงพยาบาลสามารถ

พัฒนาไปสู่ระบบคลังเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้จําหน่ายเวชภัณฑ์กับโรงพยาบาล การไหลของงานที่มี

ประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติงาน  และการเพิ่มระดับความพึงพอใจ

ของผู ้ร ับบริการ5 กรณีศึกษาของโรงพยาบาลหลายแห่งใน

สหรัฐอเมริการิเริ ่มใช้การบริหารแบบทันเวลาพอดีควบคู่กับ

ระบบการบริหารคลังสินค้าแบบเชื ่อมโยงกับผู ้ผลิตทําให้

ประสิทธิภาพในการบริหารเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้น6 
ระบบการจัดการคลังเวชภัณฑ์มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหา

เวชภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมเพื่อเตรียมไว้ให้

บริการผู้ป่วยตลอดจนเก็บรักษายาและขนส่งไปยังสถานเบิกจ่าย

ยา เพื่อรักษาคุณภาพของยา เริ่มตั้งแต่แรกรับยามาจากโรงงาน
ผู้ผลิต2 รวมถึงเป็นคลังยาสํารองให้แก่สถานีอนามัยในเขต

อําเภอเมือง เนื่องจากในแต่ละวันผู้ป่วยที่เข้ารับบริการมีจํานวน

มาก ดังนั้นการปรับปรุงการบริหารงานเวชภัณฑ์ให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งในการตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ การปรับปรุงกระบวนการทํางานจําเป็น

ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานและการสนับสนุนจากผู้

บริหารในทุกระดับ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทํางานของระบบ

การทํางานอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั ้งเวลาและการใช้

ทรัพยากรเกินความจําเป็น หลักการศึกษาเวลาสามารถนํามา

ประยุกต์ใช้เพื่อการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานเพื่อค้นหา

ป ัญหาและแนวทางในการปร ับปร ุงให ้การปฏ ิบ ัต ิงานม ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น7 
เทคน ิคการปร ับปร ุงงานได ้ถ ูกน ํามาใช ้ เพ ื ่อพ ัฒนา

กระบวนการตรวจรับเวชภัณฑ์ การจัดระเบียบขั ้นตอนการ

ทํางานเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการโดยการ

วิเคราะห์รวมทั้งให้นิยามแก่งานใหม ่ ในการค้นหาแนวทางความ
คิดสร้างสรรค ์ และการประเมินทางเลือก สําหรับกรณีศึกษานี้

การลดระยะเวลาในการทํางานและการพัฒนาวิธีการจัดเก็บ

ข้อมูล จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับกระบวนการตรวจรับ

เวชภัณฑ์ การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเป็นแนวทาง

หนึ ่งในการจ ัดระเบ ียบข ้อม ูลให ้อย ู ่ ในร ูปแบบของระบบ

สารสนเทศที่สามารถแก้ไข รวมทั้งเรียกใช้งานได้ง่าย  และแสดง
ผลเป็นรายงานได้ตามที่ต้องการ นอกจากนั้นยังสามารถนํา

ข้อมูลไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นได ้  การสร้างฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและลดระยะเวลา

การทํางานของบุคลากร โดยเฉพาะในกรณีของการจัดการข้อมูล

ที ่ม ีปริมาณมาก8 ในทางปฏิบัต ิการลงทุนทางเทคโนโลยี

สารสนเทศมักมีต ้นทุนที ่ส ูง ดังนั ้นการว ิเคราะห์ต ้นทุน-

ประสิทธิผลควรพิจารณาต้นทุนเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของ

การดําเนินการและเสถียรภาพของข้อมูลในระยะยาว1 การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นหาแนวทางในการปรับปรุง

กระบวนการรับเวชภัณฑ์สําหรับคลังเวชภัณฑ์เข้าเป็นพัสดุ

คงคลังให้มีประสิทธิภาพดีิยิ่งขึ้น

วิธีการศึกษา

ศึกษาในรูปแบบ development study โดยการศึกษาในครั้งนี้
ได้ทําการศึกษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานพยาบาล

หลักในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนจังหวัด

ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง  ในปี พ.ศ. 2553 โรงพยาบาล
ขอนแก่นมีหน่วยปฐมภูมิและสถานีเครือข่าย 28 แห่ง ได้รับงบ
ประมาณ 2,200 ล้านบาท มีมูลค่าการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์

ประมาณ 475.2 ล้านบาท และมีจํานวนคนไข้เข้ารับบริการ 
779,428 ครั้ง ซึ่งโรงพยาบาลมีนโยบายหลักเกี่ยวข้องกับการมุ่ง
สู่ระบบสุขภาพพอเพียง และการสร้างระบบบริการสุขภาพอย่าง

มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการวิเคราะห์หน้าที่การทํางานของแต่ละ

แผนกเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการลดต้นทุนจึงมี

ความจําเป็นอย่างยิ่ง 
 แผนกคลังเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลขอนแก่นทําหน้าที่เป็น

ศูนย์กลางในการจัดหาเวชภัณฑ์สําหรับเครือข่ายสถานบริการ

สาธารณสุข งานบริหารเวชภัณฑ์มีหน้าที่ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์

และครุภัณฑ์การแพทย์ รวมทั้งควบคุมการรับ การจัดเก็บ และ
การจ่ายเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยเบิกจ่ายภายในโรงพยาบาลและ

สถานบริการสาธารณสุขระดับรอง ปัจจุบันโรงพยาบาลขอนแก่น
รักษาระดับปริมาณเวชภัณฑ์คงคลังปลอดภัยสําหรับการใช้งาน

ภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์

วิธีการรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลดําเนินการโดยการศึกษาสภาพปัจจุบันของ

กระบวนการรับเวชภัณฑ์ในด้านจํานวนขั้นตอนการทํางาน ราย

ละเอียดขั้นตอนการทํางาน เวลาในการดําเนินการ จํานวนผู้

ปฏิบัติงาน และอัตราการรับเวชภัณฑ์  โดยการศึกษาเวลาทําได้
จากวิธีการจับเวลาแบบต่อเนื ่องในแต่ละขั ้นตอนการทํางาน 
สําหรับบางขั ้นตอนเป็นการบันทึกและตรวจสอบกลุ ่มของ

รายการเวชภัณฑ์หลายประเภทในครั้งเดียว ดังนั้นเวลาการ

ทํางานเฉลี่ยต่อหนึ่งรายการเวชภัณฑ์สามารถหาได้จากสัดส่วน

ของเวลารวมของการทํางานในหนึ่งขั้นตอนต่อจํานวนรายการ

เวชภัณฑ์ทั้งหมด ระยะเวลาของการศึกษาดําเนินการระหว่าง

เดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง กุมภาพันธ์ 2553

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
รายละเอียดของขั้นตอนการรับเวชภัณฑ์ ประเภทของขั้นตอน 
เวลามาตรฐานของแต่ละขั้นตอน เวลารวมของการรับเวชภัณฑ์

หนึ่งรายการ จํานวนผู้ปฏิบัติงาน  รวมทั้ง วันที่เก็บข้อมูล และผู้
ด ําเน ินการศ ึกษา แสดงในร ูปของแผนภูม ิการไหลของ

กระบวนการ (process flow chart) การวิเคราะห์แผนภูมิการ
ไหลของกระบวนการสามารถบ่งชี้ถึงขั้นตอนการทํางานที่เกิด
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ความสูญเสียด้านเวลาหรือทรัพยากรอื่นได ้ แผนผังเหตุและ

ผล (cause-effect diagram) ได้ถูกประยุกต์ใช้ในการ

วิเคราะห์ปัจจัยของปัญหาในด้านของคน วัตถุดิบ วิธีการ 
เครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อค้นหาสาเหตุสําคัญของปัญหาที่เกิด

ขึ้น นอกจากนี้เทคนิคทางการปรับปรุงงานตามหลักการของ 
ECRS ซึ่งประกอบด้วย การกําจัด (eliminate) การรวมกัน 
(combine) การจัดใหม ่ (rearrange) และการทําให้ง่าย 
(simplify) ได้ถูกประยุกต์ใช้เพื ่อค้นหาแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการบริหารรับเวชภัณฑ์เข้าคลัง

ผลการศึกษา

จากการศ ึกษาข ั ้นตอนการท ํางานในกระบวนการร ับ

เวชภัณฑ์ของงานคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลขอนแก่น พบว่า
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 7 คน และมีขั้นตอนการ

ทํางาน 11 ขั้นตอน กระบวนการรับเวชภัณฑ์เริ่มต้นจากการ

รับพัสดุแรกรับจากบริษัทขนส่งเวชภัณฑ ์ ในขั้นตอนแรกเจ้า

หน้าที่จะบันทึกข้อมูลเวชภัณฑ์ลงในสมุดทะเบียนการรับ

พัสดุพร้อมลงนามรับรองการรับเข้า  ขั้นตอนที่สองคือการ

ตรวจสอบจํานวนเวชภัณฑ์รับเข้าเปรียบเทียบกับใบส่งสินค้า 
หลังจากนั้นจึงตรวจสอบความถูกต้องของใบส่งสินค้ากับ

บัญชีการสั่งซื้อเวชภัณฑ ์ โดยเจ้าหน้าที่จะลงนามรับรอง

ความถูกต้องของเวชภัณฑ์ที่ได้สั่งซื้อ แล้วจึงเข้าสู่การดําเนิน
การตรวจรับ เวชภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจรับโดยเภสัชกรจะถูก

แสดงในรายงานการตรวจรับแล้วจึงได้รับการบันทึกข้อมูล

ลงในโปรแกรมควบคุมคลังเวชภัณฑ ์ ภายหลังการตรวจ

สอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วเภสัชกรจะดําเนินการตรวจ

สอบการประมวลผลการรับเวชภัณฑ์ และบันทึกจํานวนลงใน
บัญชีควบคุมเวชภัณฑ์ 
     รูปภาพ 1 เป็นแผนภูมิการไหลของกระบวนการรับ
เวชภัณฑ์แบบต่อเนื่อง ซึ่งแสดงรายละเอียดของขั้นตอนการ
ทํางานและเวลามาตรฐานในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้เวลารวม

ของการรับเวชภัณฑ์หนึ่งรายการเท่ากับ 587.2 วินาที 
จํานวนขั้นตอนการทํางานทั้งหมด 11 ขั้นตอนซ่ึงจัดเป็นขั้น
ตอนการปฏิบัติงาน 6 ขั้นตอน ขั้นตอนการรอคอย 1 ขั้น
ตอน ขั้นตอนการตรวจสอบ 4 ขั้นตอน โดยไม่มีขั้นตอนการ
จัดเก็บ จากการวิเคราะห์แผนภูมิการไหลของกระบวนการ 
พบว่ากระบวนการรับเวชภัณฑ์มีขั้นตอนการทํางานมากและ

ซับซ้อน  และมีผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับทุกตําแหน่งงาน 
นอกจากนี้ขั้นตอนการค้นหาใบอนุมัติสั่งซื้อก่อให้เกิดปัญหา

การรอคอย

     การค้นหาสาเหตุของปัญหาสามารถดําเนินโดยการ

วิเคราะห์ตัวแปรสําคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหา แผนผังเหตุและ
ผลเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพิจารณาสาเหตุหลักและองค์

ประกอบย่อยที่นําไปสู่ผลกระทบที่เกิดขึ้น9 การวิเคราะห์ด้วย
แผนผังเหตุและผลพบว่าสาเหตุหลักของการทํางานที่ซ้ําซ้อน

เกิดจากวิธีการจัดเก็บข้อมูลในบางขั้นตอนของกระบวนการ
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รูปภาพ 1 แผนภูมิการไหลกระบวนการรับเวชภัณฑ์ หลังปรับปรุง (A) และ
ก่อนปรับปรุง (B)

A

B



รับเวชภัณฑ์ รวมทั้งปัญหาการขาดการวางแผนการ

ทํางานและความเคยชินของผู้ปฏิบัติงานกับการทํางาน

ในรูปแบบเดิม โดยการทํางานซ้ําซ้อนเกิดขึ้นในขั้นตอน
แรกเจ้าหน้าที่รับมอบพัสดุเวชภัณฑ์จากบริษัทผู้ขนส่ง

และบันทึกข้อมูลของเวชภัณฑ์ในสมุดบัญชีทะเบียนรับ

พัสด  ุ แต่ข้อมูลชุดนี ้จะถูกบันทึกอีกในขั ้นตอนการ

รายงานการตรวจรับเวชภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลของ

วันที่รับเวชภัณฑ์ เลขที่ใบส่งสินค้า จํานวนบิล รายการ
ยา บริษัทผู้จําหน่าย ปริมาณ และจํานวนยา  นอกจากนั้น
การใช้ฐานข้อมูลแบบบันทึกลงสมุดบัญชีส่งผลให้เกิด

ความล่าช้าในการแก้ไขหรือตรวจสอบภายหลัง

เทคนิค ECRS ได้ถูกประยุก์ใช้เพื่อขจัดความสูญ

เปล่าที่ไม่จําเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพื่อปรับปรุง

การทํางานให้มีประสิทธิภาพเพิ ่มมากขึ ้น จากการ

พิจารณารูปแบบการทํางานในปัจจุบันพบว่าการกําจัด

ความสูญเสียด้านเวลาและทรัพยากรมีสาเหตุมาจาก

การบันทึกข้อมูลซ้ํา  การรวมขั้นตอนที่ใช้ข้อมูลเหมือน
กันเข้าด้วยกันเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเป็นวิธีหนึ่งในการ

เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยปฏิบัติงาน และลดระยะเวลา

ของการประมวลผลข้อมูล การจัดระเบียบวิธีการทํางาน

ของกระบวนการรับเวชภัณฑ์ใหม่สามารถลดความซับ

ซ้อนในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรรวมทั้งเพิ่มความ

สะดวกในการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลในภายหลัง 
โดยการประยุกต์ใช้ Microsoft Access 2003 ในการ
สร้างโปรแกรมฐานข้อมูลการลงทะเบียนรับเวชภัณฑ์

เพื่ออํานวยความสะดวกในการรายงานผล การแก้ไข 
การตรวจสอบ และการค้นหาข้อมูลของเวชภัณฑ์ ที่ผ่าน
ขั้นตอนการตรวจรับแล้ว โปรแกรมการรับเวชภัณฑ์ยัง

สามารถประหยัดทรัพยากรในการจัดเก็บได้ดีกว่าการ

บันทึกลงในสมุดทะเบียน นอกจากนี ้Microsoft Access 
2003 ยังมีความสะดวกในการใช้งานและการแก้ไขใน

ภายหลังเมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมอื่นในประเภท

เดียวกัน รูปภาพ 2 แสดงหน้าจอหลักของโปรแกรมฐาน
ข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกทํารายการได้ 3 รูป

แบบ คือ การบันทึกรับเวชภัณฑ ์ การบันทึกจ่าย

เวชภัณฑ์ และการค้นหาประวัติของเวชภัณฑ์ที่รับเข้า 
รายละเอียดการรับเวชภัณฑ์มีข้อมูลประกอบด้วย เลขที่
ใบส่งมอบเวชภัณฑ ์ จํานวนเงิน ชื่อยา บริษัทยา และ
จํานวนของยา สําหรับลําดับของวันที่เป็นการตั้งค่า

อ ัตโนมัต ิ นอกจากนี ้การตรวจสอบบันทึกการร ับ

เวชภัณฑ์ในฐานข้อมูลสามารถทําได้โดยการค้นหา

ข้อมูลจากวันที่รับเวชภัณฑ์ หรือเลขที่ใบส่งสินค้า การ

แสดงผลการค้นหาข้อมูลเวชภัณฑ์ร ับเข้าย้อนหลัง

สามารถทําได้รวดเร็วขึ ้นเมื ่อเปรียบเทียบกับวิธีการ

ทํางานแบบเดิม

A

B
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รูปภาพ 2 รูปแบบของโปรแกรมการรับเวชภัณฑ ์ ภาพ A เป็นหน้าจอหลักของ

โปรแกรมซึ่งมี 3 หน้าที่การใช้งาน คือ การรับ การจ่าย และการค้นหาข้อมูล 
ภาพ B แสดงรายละเอียดของข้อมูลที่จะถูกบันทึกในการรับเวชภัณฑ์ 
ภาพ C แสดงตัวอย่างรายงานผลการรับเวชภัณฑ์

A

B

C



  การออกแบบกระบวนการรับเวชภัณฑ์ใหม่เป็นการปรับปรุง

ขั้นตอนการทํางานโดยการประยุกต์โปรแกรมฐานข้อมูลร่วมกับ

การทํางานแบบเดิม ขั้นตอนการค้นหาใบอนุมัติสั่งซื้อและขั้น

ตอนที่เกี่ยวข้องกับการรอการอนุมัติซึ่งก่อให้เกิดการรอคอยได้

ถ ูกเสนอให้ด ําเนินการเสร็จก่อนการเข้าสู ่กระบวนการรับ

เวชภัณฑ ์ นอกจากนี้การประยุกต์ใช้โปรแกรมการรับเวชภัณฑ์

สามารถลดขั้นตอนการทํางานที่เกิดความซ้ําซ้อนลงได้หนึ่งขั้น

ตอน กระบวนการรับเวชภัณฑ์ที ่ปรับปรุงใหม่มีขั ้นตอนการ

ทํางานเริ่มจากผู้ปฏิบัติงานรับพัสดุแรกรับและบันทึกข้อมูลลงใน

โปรแกรมการรับเวชภัณฑ ์ แล้วจึงดําเนินการตรวจสอบความถูก

ต้องของจํานวนเวชภัณฑ์เทียบกับใบส่งสินค้า ขั้นตอนต่อไปคือ

การตรวจสอบหลักฐานการรับพัสดุกับบัญชีสั่งซื้อเวชภัณฑ์ แล้ว

จึงดําเนินการตรวจรับโดยกรรมการตรวจรับเวชภัณฑ์ และ

ดําเนินการจัดเก็บเข้าสู่คลัง โดยข้อมูลการรับเวชภัณฑ์จะถูก

บันทึกและประมวลผลด้วยโปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ จากนั้น
เภสัชกรจึงตรวจสอบความถูกต้อง และดําเนินการลงบัญชี

ควบคุมเวชภัณฑ์ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการรับเวชภัณฑ ์
กระบวนการรับเวชภัณฑ์ภายหลังการปรับปรุงแสดงตามแผนภูมิ

ในรูปภาพ 1B
จากการวิเคราะห์แผนภูม ิการไหลของกระบวนการรับ

เวชภัณฑ์แบบใหม่พบว่า  เวลาการทํางานรวมเท่ากับ 463.2 
วินาท ี ซึ่งลดลง 124.0 วินาที คิดเป็น 21.1%  ผลิตภาพแรงงาน
เพิ่มขึ้นจากเดิม  28.6%  ขั้นตอนการทํางานลดลงจากเดิม 3 ขั้น
ตอน การบันทึกข้อมูลเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการแรก

รับพัสดุ และขั้นตอนการเก็บข้อมูลเวชภัณฑ์ตรวจรับสามารถ

ดําเนินการได้ภายในขั้นตอนเดียวโดยการบันทึกข้อมูลลงใน

โปรแกรมรับเวชภัณฑ์ ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบของ
การปรับปรุงกระบวนการรับเวชภัณฑ์

วิจารณ์และสรุปผล

การศ ึกษาน ี ้ เป ็นการค ้นหาแนวทางส ําหร ับการพ ัฒนา

กระบวนการรับเวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการศึกษา

รูปแบบของกระบวนการรับเวชภัณฑ ์ การวิเคราะห์รายละเอียด

ของขั้นตอนการทํางาน เวลาการดําเนินงาน และจํานวนผู้ปฏิบัติ
งาน จากการวิเคราะห์แผนภูมิการไหลของกระบวนการรับ

เวชภัณฑ์พบปัญหาด้านวิธีการทํางานและขั้นตอนการรอคอย

ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนผังเหตุและผล

สามารถระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาการทํางาน การประยุกต์ใช้
เทคนิคการปร ับปร ุงการทํางานในการออกแบบแนวทาง

กระบวนการรับเวชภัณฑ์ใหม่ สามารถแก้ปัญหาของการทํางาน

ได ้ กระบวนการรับเวชภัณฑ์ได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยการ

กําจัดขั้นตอนการทํางานที่ไม่จําเป็นออกและรวมขั้นตอนการ

ทํางานเข้าด้วยกันโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลใน

การจัดการข้อมูลการรับเวชภัณฑ์ ซึ่งสามารถลดเวลารวมของ

การทํางานลง และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ ผลการ

ศึกษานี้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของรามานีซึ่งได้พัฒนา

รูปแบบการบันทึกข้อมูลเวชภัณฑ์ขึ้นใหม่ควบคู่กับการปรับปรุง

แนวทางการสั่งซื้อสําหรับแผนกคลังเวชภัณฑ์ของสถานบริการ

สุขภาพของรัฐ การปรับปรุงกระบวนการตามแนวทางนี้ส่งผลให้
สามารถลดเวลาในการจัดการข้อมูลเวชภัณฑ์รับเข้าและปริมาณ

คําสั่งซื้อลงได1้0    
การศึกษานี ้ได้พัฒนารูปแบบการจัดการข้อมูลการรับ

เวชภัณฑ์ด้วยโปรแกรมฐานข้อมูลอย่างง่าย  ทั้งนี้ความต้องการ
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตอาจเกิดขึ้นได ้
คอกซ์และกอร์ดอนได้ระบุถึงประโยชน์ของการพัฒนาโปรแกรม

อย่างง่ายสําหรับการจัดการข้อมูลภายในหน่วยงานได้แก ่ ความ
สามารถในการระบุคุณลักษณะเฉพาะที ่ต้องการให้แก่ระบบ 
ความสามารถในการพัฒนาระบบด้วยตนเองในอนาคต และการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในด้านการซื้อลิขสิทธิ์และการยกระดับเมื่อ

เปรียบเทียบกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป แต่การสร้างโปรแกรม
การจัดการข้อมูลขึ้นเองอาจมีข้อเสียในด้านของเวลาและค่าใช้

จ่ายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม รวมทั้งโอกาสเสี่ยงที่

ไม่สามารถติดตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีของโปรแกรมใน

อนาคต11

ดังนั้น  การศึกษาในอนาคตเพื่อปรับปรุงแผนกคลังเวชภัณฑ์

สามารถมุ่งเน้นกระบวนการสั่งซื้อเวชภัณฑ์ซึ่งครอบคลุมการ

ดําเนินการของทุกแผนกโดยรวม  รูปแบบการสั่งซื้อเวชภัณฑ์มี

ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการรับและจ่ายเวชภัณฑ์ 
การจัดเก็บ และการดําเนินงานด้านเอกสารทั ้งหมด ทั้งนี ้

แนวทางในการสั่งซื ้อเวชภัณฑ์ยังมีความเกี ่ยวข้องกับความ

สัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัทผู้จําหน่าย รูปแบบการสั่ง

ซื้อที่มีประสิทธิภาพจะสามารถลดปริมาณงานและเวลาในดําเนิน

งาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการได้รับเวชภัณฑ์ส่งมอบตรงตาม

เวลาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับบริการกับทางโรงพยาบาล

ตาราง 1  การเปรียบเทียบกระบวนการรับเวชภัณฑ์ก่อนและหลังการปรับปรุงตาราง 1  การเปรียบเทียบกระบวนการรับเวชภัณฑ์ก่อนและหลังการปรับปรุงตาราง 1  การเปรียบเทียบกระบวนการรับเวชภัณฑ์ก่อนและหลังการปรับปรุง

ดัชนีการประเมินผล ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

เวลารวมของกระบวนการ (วินาที) 587.2 463.2

จํานวนขั้นตอน (ขั้นตอน) 11 8

อัตราการรับรายการเวชภัณฑ์ต่อวัน (รายการ) 42 54
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A Study of Neuropathic Pain in Four 
General Hospitals in Thailand

Panjai Inphum1, M.D. 
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1Division of Anesthesiology, Khon Kaen Hospital, Khon Kaen, Thailand 
2Division of Anesthesiology, Krabi Hospital, Krabi, Thailand

AIMS

METHODS

RESULTS

CONCLUSION

To gather the information regarding neuropathic pain patients attending the pain clinics in general 
hospitals. 

Study design was a retrospective descriptive study conducted in pain clinics of four general hospitals in 
Thailand,  two hospitals from the Northeast, the others from Southern and Central of Thailand. The 
information was obtained from the medical records from October 2009 to September 2010. The data of 
patients’ demographics, diagnosis, and treatment were reviewed.

The proportion of neuropathic pain at  pain clinics of the four general hospitals was ranged from  3.8-100%. 
Female patients were 46.5 to 71.4%. Patients who had chronic non-cancer pain had neuropathic pain 
more than other patients (cancer and acute pain). The common type of neuropathic pain was peripheral 
type (92.4 to 100%) which nerve compression or infiltration were the most common causes. Back and 
lower extremities were the major locations of pain. Diagnosis was usually made on clinical manifestation. 
Most patients were treated mainly using medication. The most common prescribed medication for 
neuropathic pain was anticonvulsant especially gabapentin (52.1 to 92.9%) followed by antidepressant 
(46.5 to 72.8%). Tramadol was also used for pain relief  (31 to 97.6%). Strong opioids such as morphine or 
fentanyl transdermal patch were used in cancer patients who had mixed pain or in patients who had 
severe neuropathic pain. Epidural steroid injection was the common intervention for pain relief (23.6 to 
53.5%).

There is variation in proportion of neuropathic pain in pain clinic of four general hospitals in Thailand. 
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การศึกษาภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท

ในโรงพยาบาลทั่วไปสี่โรงพยาบาลใน

ประเทศไทย

ปานใจ อินพุ่ม1, พ.บ. 
สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ 2, พ.บ. 

1กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

วัตถุประสงค์

วิธีการศึกษา

ผลการศึกษา

สรุป

เพื่อศึกษาจําแนกผู้ป่วยที่มีภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท (neuropathic pain) ในคลินิกระงับปวดของโรงพยาบาล
ทั่วไป

ศึกษาในรูปแบบ retrospective descriptive study  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน การวินิจฉัย และการรักษาในผู้ป่วยที่
ได้รับการตรวจ ณ คลินิกระงับปวดในโรงพยาบาลทั่วไป 4 แห่ง โดยมีโรงพยาบาลจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 
2 แห่ง จากภาคใต้และภาคกลาง ภาคละ 1 แห่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2553

สัดส่วนผู้ป่วยที่มีภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทของคลินิกระงับปวดในโรงพยาบาลขอนแก่น  โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค ์โรงพยาบาลกระบี ่และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็น 69.6%, 3.8%, 39.4%, และ 100% ตามลําดับ พบผู้ป่วย
เป็นเพศหญิง 46.5-71.4% ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังที่ไม่ใช่ปวดจากมะเร็งจะมีภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท

มากกว่าผู้ป่วยปวดจากมะเร็งและผู้ป่วยปวดเฉียบพลัน (cancer and acute pain) พบอาการปวดแบบ peripheral type 
92.4-100% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก nerve compression หรือ infiltration ตําแหน่งที่พบอาการปวดมากที่สุด คือ บริเวณ
หลังและขา  แพทย์ทําการวินิจฉัยโดยอาศัยอาการและอาการแสดงเป็นส่วนใหญ่ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการรักษาโดยการ

ใช้ยา  ซึ่งเป็นยาระงับอาการชัก เช่น  gabapentin 52.1-92.9% รองลงมาได้แก่ยา antidepressant 46.5-72.8%    ยา
แก้ปวด เช่น tramadol 31-97.6% สําหรับยา morphine หรือ fentanyl transdermal patch จะใช้ในผู้ป่วยที่ปวดจาก
มะเร็งหรือมีอาการปวดเหตุพยาธิสภาพรุนแรง สําหรับหัตถการระงับปวดที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้แก ่ epidural steroid 
injection (23.6 - 53.5%)

จากการศึกษาในครั้งนี้พบสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทในคลินิกระงับปวดของโรงพยาบาล

ทั่วไปสี่แห่งในประเทศไทยมีความแตกต่างกันมาก 
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Neuropathic pain is  a type of  pain arising as direct 
consequences of disease affecting the somatosensory 
system.1 It has affected psychological health, social and 
economic well-being, and quality of life.2-3 Neuropathic 
pain can be caused or precipitated by various conditions 
for example diabetes, infections such as herpes zoster 
and human immunodeficiency virus (HIV), and 
mechanical pressure such as compression and 
entrapment syndromes.4 Epidemiology of neuropathic 
pain is vary because most studies have reported 
neuropathic pain with specified underlying diseases 
such as diabetic painful neuropathy, postherpetic 
neuralgia, trigeminal neuralgia and phantom limb pain.5-7 
In Thailand, it has been reported that the prevalence of 
neuropathic pain at Siriraj Pain Clinic,  that is  one of pain 
consultation and serve as a referral center, was 37.8%8 
that  was similar to a report from Danish Pain Center with 
the proportion of pain of 37.7%.3 However, there is very 
little information regarding neuropathic pain in the 
general hospitals in Thailand. Thus, the objective of this 
study was to examine the proportion and treatment of 
neuropathic pain patients attending the pain clinic of 
general hospitals in Thailand.

METHODS

The study is a retrospective descriptive study of the 
prevalence of neuropathic pain, characteristics of 
patients and neuropathic pain management. The study 
was carried out in pain clinics of four general hospitals in 
Thailand; Khon Kaen Hospital, Sappasittippasong 
Hospital,  Krabi Hospital and Phranangklao Hospita. The 

clinics,  staffed by pain specialists or anesthesiologists, 
provide out-patient and in-patient consultations in pain 
management.  The information was obtained from the 
clinical records from October 2009 to September 2010. 
The data of patients’ demographics, diagnosis, and 
treatment  were reviewed by pain specialist  in each 
hospital with pre-specified review criteria. Diagnosis of 
neuropathic pain was based on physicians’ knowledge 
and experience. The background of each pain clinic is 
also described. All retrieved data were summarized 
using descriptive statistics were used.

RESULTS

A survey was conducted at pain clinic of four general 
hospitals in Thailand, two hospitals (Khon Kaen Hospital, 
Sappasittippasong Hospital), in the Northeastern of 
Thailand,  are cancer centers. The others are in the 
South (Krabi Hospital) and the Central (Phranangklao 
Hospital) of Thailand. Every hospital has an 
anesthesiologist who completed clinical fellowship  in 
pain management training. The demographic data of 
each hospital were shown in Table 1. The common type 
of neuropathic pain was peripheral type (92.4 to 100%) 
which nerve compression or infiltration was the most 
common cause. Back and lower extremities were the 
major sites of pain. The detail of patients in each hospital 
were shown in Table 2. All staffs used clinical 
manifestation for diagnosis. However some patients 
were diagnosed by using neuropathic pain diagnostic 
tool (DN4 Thai version),  criteria for diagnosis of 
fibromyalgia, Magnetic Resonance Imaging (MRI), 
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Table 1 Demographic data of hospitalTable 1 Demographic data of hospitalTable 1 Demographic data of hospitalTable 1 Demographic data of hospitalTable 1 Demographic data of hospital

Description Khon Kaen 
Hospital

Sappasittippasong 
Hospital

Krabi 
Hospital

Phranangklao 
Hospital

No. of beds 867 1,000 342 400

Pain clinic was started from March 2005 October 2003 July 2009 July 2007

Pain clinic services as out-patient department 
(days/week) 2 2 2 3

Consultation for in-patient department case 
(days/week) 5 2 5 5

Number of staff 1 5 1 1

        Pain specialist 1 1 1 1

        Anesthesiologist 0 4 0 0

Total number of patients (from Oct 2009-Sep 2010) 207 366 180 125

Diagnostic and therapeutic intervention Yes No Yes Yes

No. of cases for intervention 58 0 77 38

No. of cases for acupuncture 0 0 101 0
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Table 2 Data of Neuropathic Pain PatientsTable 2 Data of Neuropathic Pain PatientsTable 2 Data of Neuropathic Pain PatientsTable 2 Data of Neuropathic Pain PatientsTable 2 Data of Neuropathic Pain Patients

Characteristics Khon Kaen
Hospital

Sappasittippasong 
Hospital

Krabi
Hospital

Phranangklao 
Hospital

no. (%)no. (%)no. (%)no. (%)

Total number of neuropathic pain patients 144 (100) 14 (100) 71 (100) 125 (100)

Male sex-no. (%) 77 (53.5) 4 (28.6) 29 (40.8) 47 (37.6)

Diagnosis of neuropathic pain

Acute pain 20 (13.9) 0 0 5 (4)

Neuropathic 6 (4.2) 0 0 0

Mixed 14 (9.7) 0 0 5 (4)

Cancer pain 43 (29.9) 0 1 (1.4) 43 (34.4)

Neuropathic 1 (0.7) 0 1 (1.4) 0

Mixed 42 (29.2) 0 0 43 (34.4)

Chronic pain (non cancer) 81 (56.3) 14 (100) 70 (98.6) 77 (61.6)

Neuropathic 58 (40.3) 14 (100) 26 (36.6) 17 (13.6)

Mixed 23 (16) 0 44 (62) 60 (48)

Type of neuropathic pain (total) 144 (100) 14 (100) 71 (100) 125 (100)

Peripheral 133 (92.4) 14 (100) 66 (92.9) 122 (97.6)

Central 10 (6.9) 0 5 (7) 2 (1.6)

Both 1 (0.7) 0 0 1 (0.8)

Type of central neurogenic pain (total) 11 (7.7) 0 5 (7) 2 (1.6)

Myelopathic pain* 5 (3.5) 0 3 (4.2) 1 (0.8)

Deafferentation† 4 (2.8) 0 0 1 (0.8)

Phantom limb pain 1 (0.7) 0 0 0

Non specify 1 (0.7) 0 2 (2.8) 0

Type of peripheral neurogenic pain 136 (94.4) 14 (100) 66 (92.9) 125 (100)

Nerve compression/nerve infiltration 98 (68.1) 0 37 (52.1) 88 (70.4)

Brachial plexus injury 3 (2.1) 0 3 (4.2) 0

Post-herpetic neuralgia 2 (1.4) 7 (50) 3 (4.2) 4 (3.2)

Trigeminal neuralgia 0 0 1 (1.4) 1 (0.8)

Complex regional pain syndrome 4 (2.8) 0 0 3 (2.4)

Diabetic neuropathy 0 0 3 (4.2) 8 (6.4)

Fibromyalgia 2 (1.4) 1 (7.1) 4 (5.6) 1 (0.8)

Others 27 (18.8) 6 (42.9) 15 (21.1) 20 (16)
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Table 2 Data of Neuropathic Pain Patients (Continued)Table 2 Data of Neuropathic Pain Patients (Continued)Table 2 Data of Neuropathic Pain Patients (Continued)Table 2 Data of Neuropathic Pain Patients (Continued)Table 2 Data of Neuropathic Pain Patients (Continued)

Characteristic Khon Kaen
Hospital

Sappasittippasong 
Hospital

Krabi
Hospital

Phranangklao 
Hospital

no. (%)no. (%)no. (%)no. (%)

Location of pain (total) 144 (100) No data 71 (100) 125 (100)

Lower extremity 86 (59.7) 17 (24) 40 (32)

Upper extremity 18 (12.5) 6 (8.5) 4 (3.2)

Back 69 (47.9) 29 (40.8) 68 (54.4)

Head, neck 15 (10.4) 8 (11.3) 16 (12.8)

Trunk 8 (5.6) 2 (2.8) 15 (12)

Foot 6 (4.2) 2 (2.8) 0

Buttock 2 (1.4) 1 (1.4) 0

Abdomen 23 (16) 1 (1.4) 24 (19.2)

Genitalia 1 (0.7) 0 0

Others 9 (6.3) 5 (7) 0

Diagnosis 

Clinical 138 (95.8) No data 36 (50.7) 125 (100)

DN4 6 (4.2) No data 16 (22.5) 0

Other 
Criteria for diagnosis of 

fibromyalgia 2 (1.4)
MRI 36 (25)
EMG 1 (0.7)

No data MRI 19 (26.8) 0

Pain assessment tool

Numerical rating scale(0-10)   143 (99.3) 14 (100) 15 (21.1) 125 (100)

Pain mapping 144 (100) 14 (100) 35 (49.3) 120 (96)

Not be used 0 0 21 (29.6) 0

Others (FACE scale) 1 (0.7) 0 0 0
*Myelopathy: is a term that means that there is something wrong with the spinal cord itself. This disease is very different from the radiculopathy that is 
caused by isolated points of pressure on individual nerve roots. 
†Deafferentation: The elimination or interruption of sensory nerve impulses by destroying or injuring the sensory nerve fibers

*Myelopathy: is a term that means that there is something wrong with the spinal cord itself. This disease is very different from the radiculopathy that is 
caused by isolated points of pressure on individual nerve roots. 
†Deafferentation: The elimination or interruption of sensory nerve impulses by destroying or injuring the sensory nerve fibers

*Myelopathy: is a term that means that there is something wrong with the spinal cord itself. This disease is very different from the radiculopathy that is 
caused by isolated points of pressure on individual nerve roots. 
†Deafferentation: The elimination or interruption of sensory nerve impulses by destroying or injuring the sensory nerve fibers

*Myelopathy: is a term that means that there is something wrong with the spinal cord itself. This disease is very different from the radiculopathy that is 
caused by isolated points of pressure on individual nerve roots. 
†Deafferentation: The elimination or interruption of sensory nerve impulses by destroying or injuring the sensory nerve fibers

*Myelopathy: is a term that means that there is something wrong with the spinal cord itself. This disease is very different from the radiculopathy that is 
caused by isolated points of pressure on individual nerve roots. 
†Deafferentation: The elimination or interruption of sensory nerve impulses by destroying or injuring the sensory nerve fibers
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Electromyography (EMG) or in combination. Numerical 
rating scale and pain mapping were used for pain 
assessment  but 29.6% of patients at Krabi hospital were 
not assessed with any pain assessment tool.  Most 
patients were treated using medication and some 
patients were treated receiving interventions such as 
epidural steroid injection, sympathetic nerve block (data 
were shown in Table 3). The most common medication 
for neuropathic pain was anticonvulsant especially 
gabapentin (52.1 to 92.9%). The second most common 
presecribed drug was antidepressant  (46.5 to 72.8%). 
Opioid was also used for neuropathic pain especially 
tramadol (31 to 97.6%). Strong opioids such as 
morphine or fentanyl transdermal patch were used in 
patients who had mixed cancer pain or severe 
neuropathic pain. Interventions, epidural steroid injection 
or sympathetic blockade, were also used for pain relief in 
most pain clinics except in Sappasittippasong Hospital.

DISCUSSION

The proportion of  neuropathic pain patient attending the 
pain clinic of four general hospitals in Thailand was 
varied from 3.8 to 100% that was different from other 
studies.8-12 Chaudakshetrin reported that the proportion 
of neuropathic pain at Siriraj Pain Clinic was 37.8%.8 
The variation can be from various reasons. Firstly, the 
pain patients were not only from pain clinic but also were 
also from other departments. Only patients with 
uncontrollable pain were handed on to pain clinic, as a 
results,  there were the variety types of pain in this study. 
Most patients of  Sappasittippasong’s pain clinic were 
patients with cancer that had nociceptive pain, hence 
there were less neuropathic pain.  For the other 
hospitals,  patients were terminal cancer cases or were 
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Table 2  Prescribed TreatmentTable 2  Prescribed TreatmentTable 2  Prescribed TreatmentTable 2  Prescribed TreatmentTable 2  Prescribed Treatment

Characteristics Khon Kaen
Hospital

Sappasittippasong 
Hospital

Krabi
Hospital

Phranangklao 
Hospital

no. (%)no. (%)no. (%)no. (%)

Paracetamol 9 (6.3) 0 7 (9.9) 125 (100)

Non-steroidal anti-inflammatory drugs 

Conventional 8 (5.6) 0 26 (36.6) 73 (58.4)

Celecoxib 11 (7.6) 0 10 (14.1) 5 (4)

Etoricoxib 0 0 0 0

Anti-convulsants

Gabapentin 103 (71.5) 13 (92.9) 37 (52.1) 111 (88.8)

Pregabalin 29 (20.1) 1 (7.1) 10 (14.1) 1(0.8)

Carbamazepine 13 (9) 0 4(5.6) 8(6.4)

Oxcarbamazepine 4 (2.8) 0 1(1.4) 1(0.8)

Clonazepam 3 (2.1) 1 (7.1) 21 (29.6) 2( 1.6)

Anti-depressants No data

Tricyclic anti-depressant 67 (46.5) 46 (64.8) 73 (58.4)

Selective serotonin 
re-uptake inhibitor 2 (1.4) 6 (8.5) 91 (72.8)

Serotonin norepinephrine 
re-uptake inhibitor   2 (1.4) 2 (2.8) 0

Opioids 

Tramadol 82 (56.9) 0 22 (31) 122 (97.6)

Morphine 47 (32.6) 0 2 (2.8) 60 (48)

Fentanyl Transdermal 7 (4.9) 0 1 (1.4) 2 (1.6)

Tylenol with codeine 0 0 0 0

Methadone 7 (4.9) 0 0 0

Nerve block 34 (23.6) 0 38 (53.5) 38 (30.4)

Sympathetic block 14 (9.7) 0 1 (1.4) 0

Others intervention 15 (10.4) 0 16 (22.5) 0
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consulted for pain interventions mostly  from orthropedic  
department,  thus, there were more neuropathic pain 
patients.  Most of terminal cancer patients frequently 
have concomitant tumor invasion of nervous tissue, 
radiation-induced nerve damage and chemotherapy-
related neuropathy. They might experience more 
neuropathic pain. Another possible reason was different 
diagnostic methods used in each hospital. Most patients 
were diagnosed by their signs and symptoms. However, 
a study by Rasmussen et al reported that the use of pain 
descriptors  could not distinguish between the three 
clinical categories; definite neuropathic pain, possible 
neuropathic pain and unlikely neuropathic pain.13 
Therefore it is  still difficult  to make the accurate 
diagnosis. For the location, neuropathic pain can be 

manifest  in any areas from head to toe and skin to 
deeper organs. Common locations of neuropathic pain 
were back and lower extremities that were the common 
sites of nerve compression or nerve infiltration.
   Pharmacotherapy remains the mainstay of neuropathic 
pain management. Medical therapies for neuropathic 
pain tend to involve drugs whose primary indication is 
not analgesia,  such as anticonvulsants and anti-
depressants.14 As shown in this study, anticonvulsants 
especially gabapentin and antidepressants were the 
common drugs for neuropathic pain treatment.  The 
reason for common use of gabapentin is it  has been 
recommended in some guidelines as a drug for 
neuropathic pain treatment.14-16 In addition, following 
World Health Organization (WHO) Pain Guidelines, 
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paracetamol,  non steroidal anti-inflammatory drugs and 
cyclooxygenase inhibitors were used for mixed pain. 
Opioids,  tramadol was also used for neuropathic or 
mixed pain. Morphine and transdermal fentanyl were 
usually used in cancer patients.
 Intervention was another modality for treating 
neuropathic pain patients especially for patients who did 
not response to pharmacotherapy or could not tolerate 
side effects of medication. Epidural steroid injection was 
the common intervention in pain clinic because the most 
common reason for consultation from orthropedic 
department was for epidural steroid injection. However, 
the outcomes of intervention were not be reported. 
  This study showed the data of  pain clinic in only four 
general hospitals in Thailand, some data could not be 
clarified. Because some data were incomplete or were 

not recorded. However, the results of this study reflected 
the situations of neuropathic pain in the general 
hospitals in some aspects. This information may lead to 
further study regarding neuropathic pain. There was a 
large variation in proportion of neuropathic pain in four 
general hospital in Thailand. Further in-depth study 
regarding the condition is required. 
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AIMS

METHODS

RESULTS

CONCLUSION

To gather information regarding the treatment outcomes of endoscopic retrograde cholangiopancreatography 
(ERCP).

Descriptive retrospective study with data collection from 942 patients who were performed ERCP in Khon 
Kaen Hospital since 2007 to 2009. The data collection focused on successful cannulation rate and 
complication rate.

The successful cannulation rate was 78% which was considered unfavorable when compared with other 
specialized centers. However, the procedural related complications (pancreatitis, hemorrhage, cholangitis 
and perforation) were 5.4% and the mortality rate was 0.1%. These complication rate and mortality rate 
were similar to the previous studies.

Although ERCP in Khon Kaen Hospital had low successful cannulation rate, we had acceptable 
complication rate and mortality rate when compared with published studies.
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ผลการรักษาด้วยวิธี Endoscopic 
Retrograde Cholangiopancreatography
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นคร ทิพย์สุนทรศักดิ์, พ.บ.

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์

วิธีการศึกษา

ผลการศึกษา

สรุป

เพื่อรวบรวมข้อมูลศึกษาผลของการทํา endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) โดยจะมุ่งเน้น
ศึกษาในเรื่องอัตราความสําเร็จของการทํา cannulation และผลแทรกซ้อนของการทํา ERCP 

เก็บข้อมูลผู้ป่วย 942 รายที่ได้รับการทํา ERCP ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2552 แบบย้อนหลัง โดยศึกษาผลสําเร็จในการ 
cannulation และผลแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการทํา ERCP

ในการศึกษานี้มีอัตราการ cannulation สําเร็จ 78% ซึ่งค่อนข้างต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับการทําหัตถการโดยผู้เชี่ยวชาญ
ในสถาบันอื่น อย่างไรก็ตามผลแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการทําหัตถการโดยตรงคือ 5.4% และมีอัตราการเสียชีวิต 0.1% 
ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาที่ทําก่อนหน้านี้

การทํา ERCP ในการศึกษาครั้งนี้แม้ว่าจะมีอัตราความสําเร็จในการ cannulation ต่ํา อย่างไรก็ตามผลแทรกซ้อนของ
การทําหัตถการ ERCP ในยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาก่อนหน้า
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Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography 
(ERCP) เป็นหัตถการที่ซับซ้อนและต้องการอุปกรณ์พิเศษที่ใช้

ในการทําหัตถการ อีกทั้งเป็นหัตถการที่ต้องอาศัยการฝึกฝนจน

ชํานาญ จึงจะทํา ERCP ได้อย่างปลอดภัย โดยผู้ที่จะฝึกฝนการ
ทําหัตถการ ERCP นี ้ต้องผ่านการฝึกฝนการทําหัตถการภายใต้
การดูแลของผู้เชี่ยวชาญที่มีความชํานาญในการทําหัตถการผู้

ป่วยไม่น้อยกว่า 180 ราย โดยมี cannulation rate ที่สําเร็จ 
70-80%1 แต่ก็ยังต่ํากว่ามาตรฐานของการทํา ERCP โดยผู้

เชี ่ยวชาญที ่ต ้องการมาตรฐานสูงถึง 90-95% ในการทํา 
cannulation สําเร็จ2 ผลแทรกซ้อนของการทําหัตถการมีทั้งผล

แทรกซ้อนโดยตรงของการทํา ERCP เช่น pancreatitis, 
bleeding, cholangitis, perforation และผลแทรกซ้อนที่ไม่ได้
เกี ่ยวข้องกับการทําหัตถการโดยตรงเช่น ผลแทรกซ้อนที ่

เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและปอด, การแพ้สารทึบแสงที่ใช้ในการ
ทําหัตถการ รวมทั้งการให้ยาระงับความรู้สึกปวดที่มากเกินไป 
จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นมีประมาณ 
5-10% และมีอัตราการเสียชีวิต 0.1-0.4%3-5 
 การศึกษานี้ต้องการรวบรวมข้อมูลผลของการทํา ERCP ในโรง
พยาบาลขอนแก่นซึ ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในช่วงป ี
พ.ศ. 2550 ถึงป ี พ.ศ.  2552 เป็นระยะเวลารวม 3 ป ี โดยการ
ศึกษาจะมุ ่งเน ้นศ ึกษาในเร ื ่องอ ัตราความสําเร ็จของการ 
cannulation ที่ทําโดยศัลยแพทย์ในโรงพยาบาลขอนแก่นและ

ผลแทรกซ้อนของการทํา ERCP ในโรงพยาบาลขอนแก่นเปรียบ
เทียบกับผลการศึกษาของบทความศึกษาวิจัยอื่นที่ได้รับการตี

พิมพ์แล้ว

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้ทําการศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการทํา  ERCP ที่ห้อง

ส่องกล้อง กลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลขอนแก่นในช่วงเวลา

ตั้งแต่เดือน  มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือน  มกราคม พ.ศ. 2552 
รวมทั้งสิ้น 942 ราย การศึกษานี้ทําการศึกษาเฉพาะในผู้ป่วยที่
ไม่ต้องได้รับการดมยาสลบก่อนทําหัตถการ ERCP และต้องเป็น
ผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในภาวะช็อค ข้อมูลจากทะเบียนผู้ป่วยที่ได้รับ

การส่องกล้อง, เวชระเบียนผู้ป่วย  และบันทึกการทําหัตถการ จะ
ถูกเก็บแบบย้อนหลัง โดยข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย, ข้อ

บ่งชี้ในการทํา ERCP, หัตถการที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยและผล

แทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกในโปรแกรมสําเร็จรูป (Microsoft 
Excel 2007) และจะนํามาใช้ในการประเมินผล
 ก่อนทําหัตถการผู ้ป่วยจะได้รับการอธิบายเกี ่ยวกับการทํา

หัตถการรวมถึงความจําเป็นที่ต้องได้รับการทํา ERCP หลังจาก
นั ้นจะได้รับ prophylactic antibiotics โดยทั ่วไปจะเป็น 
ceftriaxone 1 กรัม ทางหลอดเลือดดํา 15 นาทีก่อนทํา ERCP 
ในการทํา ERCP กล้องที่ใช้จะเป็น Olympus JF 140, 
Olympus TJF 140R, Fujinon EO-250XT5, Olympus 
JF130, and Olympus TJF150 ก่อนทําหัตการผู้ป่วยจะได้รับ
ยาชาเฉพาะที่เป็น 2% lidocaine viscus ระหว่างทําหัตถการผู้
ป่วยจะได้รับการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด

โดยเครื่อง pulse oximetry และตรวจวัดสัญญาณชีพเป็นระยะ

โดยพยาบาลผู้มีประสบการณ์ หลังจากทํา ERCP เสร็จผู้ป่วยจะ

ถูกส่งไปสังเกตอาการต่อเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงที่หอผู้

ป่วยศัลยกรรม 
 การศึกษาจะมุ ่งเน้นศึกษาในเรื ่องผลความสําเร็จของการ 
cannulation ซึ่งหมายถึงการที่ศัลยแพทย์ผู้ทําหัตถการสามารถ
สอดสายที่ใช้ในการทําหัตถการ ERCP ผ่าน duodenal papilla 
เข้าไปจนถึงท่อทางเดินน้ําดีในตําแหน่งที่ต้องการได้6 นอกจาก

นั้นการศึกษาได้ศึกษาผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทํา

หัตถการโดยการให้คํานิยามของผลแทรกซ้อนต่างๆใช้ตามที ่
Cotton และคณะ7 ได ้ให ้ค ําน ิยามไว ้โดยต ่าง  ๆ ดังน ี ้ ; 
pancreatitis   คือ อาการปวดท้อง ร่วมกับมีค่า serum amylase 
ที่สูงกว่าค่าปกติอย่างน้อย 3 เท่า;  cholangitis   คือ อาการปวด
ท้องและมีไข ้มากกว่า 38 องศาเซลเซียสและเป็นอยู่นานกว่า 24 
ชั่วโมงร่วมกับมีลักษณะของ obstructive jaundice ใน liver 
function test; haemorrhage คือ ภาวะตกเลือด ที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่าผู ้ป่วยตกเลือดในขณะทําหัตถการ โดยเลือดมีค่า 
hemoglobin ลดลงมากกว่า  2 g/dL ร่วมด้วย, perforation  คือ 
การมีสารทึบแสงรั ่วออกมาให้เห็น ในช่องท้องหรือในช่อง 
retroperitoneum โดยจะสามารถเห็นในขณะที่ทํา  ERCP, plain 
X-ray หรือ computed tomography

ผลการศึกษา

จํานวนผู้ที่ได้รับการทํา  ERCP ในโรงพยาบาลขอนแก่นในช่วง 
พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552 มีทั้งสิ้น 942 ราย  อายุเฉลี่ย เพศ และ
ข้อบ่งชี้ในการทํา ERCP แสดงในตาราง 1 ความสําเร็จในการ 
cannulation โดยรวมคือ 78% มีผู้ป่วย 212 รายได้รับการทํา
หัตถการ เอานิ่วออกจากท่อทางเดินน้ําดี, ผู้ป่วย  162 รายได้รับ
การใส่ plastic stent, ผู้ป่วย 159 รายได้รับการใส ่ metallic 
stent และมีผู้ป่วย 200 รายได้รับการทํา  ERCP เพื่อการวินิจฉัย 
ผู้ป่วยที่เสียชีวิตและได้รับผลแทรกซ้อนจากการทําหัตถการมี

จํานวน  51 ราย ผลแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุดของการทํา 
ERCP ในโรงพยาบาลขอนแก่นคือ cholangitis

วิจารณ์และสรุปผล

อัตราการ cannulation สําเร็จของการทํา ERCP ในโรง

พยาบาลขอนแก่นคือ 78% เป็นอัตราการ cannulation สําเร็จที่
ต่ําเมื่อเทียบกับการทํา ERCP โดยผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องมีอัตรา

การ cannulation สําเร็จถึง 90 ถึง 95%2  อัตราการ 
cannulation สําเร็จที่ต่ําอาจเนื่องมาจาก ERCP เป็นหัตถการที่
ต้องการความชํานาญเป็นพิเศษ และมีช่วงระยะเวลาการเรียนรู้ที่
ค่อนข้างยาวนาน1 นอกจากนี ้ ความชุกของผู้ที่ป่วยเป็นโรค 
cholangiocarcinoma ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สูง8 อาจ

เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการ cannulation ที่ต่ ํา

เนื่องจากการมีมะเร็งของตับอ่อนและทางเดินน้ําดีอาจเป็นปัจจัย

ที่ทําให้เกิดความล้มเหลวในการ cannulation ได้ดังเช่นในการ
ศ ึกษาของ Esp ine l และคณะท ี ่ พบว ่ า ในผ ู ้ ป ่ วยท ี ่ ม ี 
biliopancreatic neoplasm สามารถทําการ cannulation ได้
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ตาราง 1 ลักษณะผู้เข้าร่วมการศึกษาตาราง 1 ลักษณะผู้เข้าร่วมการศึกษา

อายุ: ปี 

เฉลี่ย 62.3

ช่วงอายุ 14-92

เพศชาย: no. (%) 561(59.6)

ข้อบ่งชี้ในการทํา ERCP: no. (%)

Obstructive jaundice from malignancy 517 (54.9)

Stone                                                                    333 (35.4)

Cholangitis   44 (4.7)    

Pancreatitis                                                                    6 (0.6)

เคยใส่ stent 24 (2.6)

Bile leak                                                                       7 (0.7)

ข้อบ่งชี้อื่นๆ*                                                                 11 (1.2)

ผลแทรกซ้อน: no. (%)                                        

Cholangitis                                                36 (3.8)

Pancreatitis                                                 7 (0.7)

Bleeding                                                     6 (0.6)

Perforation                                                  1 (0.1)

เสียชีวิต                                                       1 (0.1)

*ข้อบ่งชี้อื่นๆคือ pancreatic duct obstruction 3 ราย, choledochal cyst 3 ราย, chronic abdominal pain 1 ราย, bronchopleural fistula 1 ราย, 
common bile duct dilatation 1 ราย, pancreatic duct injury 1 ราย, common bile duct injury หลังการผ่าตัด open cholecystectomy 1 ราย
*ข้อบ่งชี้อื่นๆคือ pancreatic duct obstruction 3 ราย, choledochal cyst 3 ราย, chronic abdominal pain 1 ราย, bronchopleural fistula 1 ราย, 
common bile duct dilatation 1 ราย, pancreatic duct injury 1 ราย, common bile duct injury หลังการผ่าตัด open cholecystectomy 1 ราย

สําเร็จเพียง 72.7% ในขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มที่มีการวินิจฉัยอย่างอื่น

ทําการ cannulation ได้สําเร็จถึง 94%9  นอกจากนั้นเทคนิคการ

แก้ไขปัญหาเมื่อไม่สามารถทําการ cannulation ได้สําเร็จ ยก
ตัวอย่างเช่นการทํา needle knife sphicterotomy,  การใส่ 
pancreatic duct guide wire เพื่อช่วยในการ cannulation, 
การทํา transpapillary pancreatic sphicterotomy, หรือ การ
ใส ่ pancreatic stent เพื่อช่วยในการ cannulation10 ก็ยังไม่ได้
เป็นแนวทางปฏิบัติที ่ทําเป็นประจําในโรงพยาบาลขอนแก่น 
อย่างไรก็ตามแพทย์ผู้ทําการส่องกล้องจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้และ

ปฏิบัติเทคนิคต่างๆเหล่านี้เพื่อเพิ่มอัตราการ cannulation ที่

สําเร็จและทําให้เกิดผลแทรกซ้อนจากการทําหัตถการให้น้อย

ที่สุด เนื่องจากเทคนิคบางอย่างเช่นการทํา needle knife 
sphincterotomy ก็มีรายงานว่าทําให้เกิดผลแทรกซ้อนจากการ
ทํา ERCP เพิ ่มขึ ้นเช่น bleeding, perforation และ 
pancreatitis โดยเฉพาะเมื่อทําโดยผู้ที่ยังมีประสบการณ์น้อย10 
นอกจากนั้นการที่จะบอกได้ว่าเทคนิคใดที่ควรจะใช้ในการแก้

ปัญหาผู้ป่วยที ่ cannulation ไม่ได้โดยวิธีปกติในโรงพยาบาล

ขอนแก่นอาจต้องมีการทําการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลสําเร็จของ

การ cannulation โดยเทคนิคต่างๆและผลแทรกซ้อนที่อาจเกิด
ขึ้น

   แม้ว่าอัตราการ cannulation ที่สําเร็จในโรงพยาบาลขอนแก่น
จะยังต่ํา แต่ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้มีความเป็นไปได้  
เนื่องจากปริมาณคนไข้ที่ได้รับการทํา ERCP มีสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง
จากการศึกษาที่ทําโดย  Varadarajulu และคณะพบว่าในโรง

พยาบาลที่มีปริมาณคนไข้ที่ต้องทํา ERCP มีสูงมากกว่า 200 
รายต่อป ีจะมีผลต่อการลดลงของการทําหัตถการที่ไม่สําเร็จรวม
ถึงระยะ เวลาการอยู่รักษาในโรงพยาบาลที่ลดลง11 นอกจากนั้น
ผู้ที่ทําหัตถการ ERCP ในโรงพยาบาลขอนแก่นคือศัลยแพทย์

ทั่วไปที่มีประสบการณ์ด้าน endoscopy อยู่แล้วอาจทําให้การ 
cannulation มีความสําเร็จได้ง่ายขึ้นและใช้เวลาในการเรียนรู้ที่
สั้นลง12 
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   ถึงแม้ว่าอัตราการ cannulation สําเร็จในการทํา ERCP ใน
โรงพยาบาลขอนแก่นจะยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่อัตราการเกิดผล

แทรกซ้อนก็อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้ ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้

ป่วยที่ได้รับผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการทํา ERCP มีทั้งสิ้น 
51 รายหรือ 5.4% ในจํานวนนี้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (0.11%) ซึ่ง
อัตราการตายและผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น ไม่ได้มากกว่าอัตรา

การตายและผลแทรกซ้อนที่ได้รายงานโดยการศึกษาที่ทํามา

ก่อน หน้านี4้,5 

   ผลแทรกซ้อนของการทํา ERCP ที่พบได้บ่อยที่สุดในบทความ
การศึกษาอื่นๆคือ pancreatitis4,5 ขัดกับผลการศึกษาในครั้งนี้ 
ซึ่งพบว่าผลแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุดคือ cholangitis  เหตุอาจ
เป็นเพราะอุบัติการณ์ของมะเร็งของท่อทางเดินน้ําดีที ่มีสูงใน

จังหวัดขอนแก่นและผู ้ป่วยส่วนใหญ่ที ่มารับการทําหัตถการ 
ERCP มีข้อบ่งชี้คือ obstructive jaundice จากมะเร็งของระบบ
ท่อทางเดินน้ําดีซึ่งเป็น 54.9% ของข้อบ่งชี้ในการทํา ERCP 
   ในการศึกษานี ้ ผู้ป่วยที่มีการอุดตันของระบบทางเดินน้ําดีจะมี
โอกาสที่จะเกิด ascending cholangitis ได้ง่ายเนื่องจากมีความ
ต้านทานต่อการติดเชื้อที่ลดลง13 นอกจากนั้น ผู้มาพบแพทย์ด้วย

อาการ obstructive jaundice จาก cholangiocarcinoma ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะมีการอุดตันของท่อทางเดินน้ําดีส่วน hilar14 จะมี

ความเสี่ยงที่จะเกิด cholangitis สูงเพราะการระบายท่อทางเดิน
น้ําดีที่ถูกอุดตันในตําแหน่งนี้โดยหัตถการ ERCP เป็นไปได้ยาก
กว่าผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการ obstructive jaundice ที่

เกิดจากการอุดตันของท่อทางเดินน้ําดีส่วนอื่น15-20 การศึกษานี้

เป็นการตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพของการทํา ERCP ในโรง
พยาบาลขอนแก่นซึ่งมีความสําคัญในการที่จะนําข้อมูลมาช่วย

ปรับปรุงการทํา ERCP ในโรงพยาบาลขอนแก่น 
 แม ้ว ่าผลท ี ่ออกมาจะพบว ่าความส ําเร ็จในการท ําการ 
cannulation ยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นก็อยู่ใน

เกณฑ์ที่ยอมรับได้และมีโอกาสพัฒนาได้ในอนาคตอันใกล้ การ

ศึกษานี้ได้ยืนยันถึงความปลอดภัยของ การทํา ERCP ในโรง
พยาบาลขอนแก่น ทางคณะศัลยแพทย์ผู้ทําหัตถการ ERCP ได้
ให้ความสําคัญต่อการทําการประเมินประสิทธิภาพของการทํา

หัตถการ ERCP ในโรงพยาบาลและจะทําการพัฒนาการทํา

หัตถการเพื่อให้ได้ผลของการทํา ERCP ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต
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Clinical Outcomes of One-Stage 
Trans-Anal Endorectal Pull Through 
for Hirschsprung’s Disease

Sithichoke Laohawilai, M.D.

Department of Surgery, Khon Kaen Hospital, Khon Kaen, Thailand

INTRODUCTION

CASE DESCRIPTION

CONCLUSION

One stage trans-anal endorectal pull through has been accepted  as the  standard operation 
for Hirschsprung’s disease with the transitional zone located at rectosigmoid colon.This study 
aimed to evaluate the clinical outcomes of  one stage trans-anal endorectal pull through 
operation for Hirschsprung’s disease. patients

This is a case report. The clinical data of Hirschsprung’s disease patients admitted during  the  
January 1, 2006-December 31, 2009 had been collected via the medical record review 
including and interview using questionaire at thier visits or by phone. The one stage transanal 
endorectal pull through had performed for 24 patients. The satisfied results were seen in 21 
patients.The obstipations had been corrected for 2 patients with uneventful results.

The one stage transanal endorectal pull through operation for the Hirschsprung’s disease 
patients in Khon Kaen Hospital have a good result.

���������	 �"�����
���������������������

���"�����©������
����
������������	� ����

!!!������������������"�� � �������

KKMJ                                                                                                                                                                                                          Khon Kaen Me#cal J$rnal

Case
Record

40



รายงานผู้ป่วย Hirschsprung’s Disease 
ที่ได้รับการผ่าตัดผ่านทางทวารหนัก

สิทธิโชค เล่าหะวิลัย, พ.บ. 

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บทนํา

รายละเอียดกรณีศึกษา

สรุป

การผ่าตัดรักษาภาวะ  Hirschsprung’s disease ในปัจจุบัน ได้ใช้วิธีการผ่าตัดผ่านทางทวารหนักมากขึ้น 
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น เพิ่งมีการพัฒนาการรักษาแบบนี้ในปี 2549 จึงได้ศึกษาข้อมูล
ย้อนหลังเพื่อหารูปแบบการรักษาที่เหมาะสมและการพัฒนาการรักษาต่อไป การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาผล

ของการผ่าตัดรักษาภาวะ Hirschsprung’s disease โดยใช้วิธีการผ่าตัดผ่านทางทวารหนักในโรง

พยาบาลขอนแก่น

การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ case report โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากแฟ้มประวัติการรักษา การนัด
ติดตามอาการ ส่งแบบสอบถาม และการโทรศัพท์สอบถาม ในกลุ่มผู้ป่วย Hirschsprung’s disease ที่
รักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 -31 ธันวาคม  2552 โดยติดตามลักษณะการ

ควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดรักษา มีผู้ป่วยเข้าทําการรักษาทั้งสิ้น 62 ราย 
มีการผ่าตัดรักษา 66 ครั้ง โดยเป็นการผ่าตัดด้วยวิธี one stage transanal endorectal pull through 24 
ราย  หลังการผ่าตัดผู้ป่วยถ่ายอุจจาระเป็นปกติ 21 ราย มี 2 รายได้รับการผ่าตัดแก้ไขใหม่ 

การผ่าตัดรักษาภาวะ  Hirschsprung’s disease โดยผ่านทางทวารหนักได้ผลดีและมีภาวะแทรกซ้อน
น้อย
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Hirschsprung’s disease เป็นโรคลําไส้อุดตันที ่มักเกิดที ่

ตําแหน่งลําไส้ใหญ่ เนื่องจากการขาดเซลล์ปมประสาท มีผลให้
ลําไส้ส่วนที่ไม่มีปมประสาท มีการบีบรัดตัวตลอดเวลา ไม่มีการ
บีบคลายตัวเหมือนปกต ิ มีผลให้อุจจาระไม่สามารถผ่านจุดที่ผิด

ปกตินี้ไปได้1 ผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการผ่าตัดทํา colostomy 
ก่อน  หลังจากรอให้ผู้ป่วยสมบูรณ์ดีหรือมีอายุประมาณ 1 ป ี จึง
ทําการผ่าตัด pull-through operation ในปี 1998 De la Torre-
Mondragon และ Ortega-Salgado2 ได้ริเริ่มการผ่าตัดผ่านทาง
ทวารหนัก โดยผู ้ป ่วยไม่จ ําเป็นต้องได้ร ับการผ่าตัดเปิด 
colostomy ก่อน เรียกว่า  one stage transanal endorectal 
pull through (1 STEP) ซึ่งในภายหลังได้รับการนิยมแพร่หลาย
เนื่องจาก เป็นวิธีผ่าตัดที่ปลอดภัย ผลการผ่าตัดได้ผลดี 3-8 รวม
ทั้งไม่มีแผลผ่าตัดที่บริเวณหน้าท้อง วันที่นอนรักษาตัวในโรง

พยาบาลลดลง รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลลดลง9-12 โรงพยาบาล

ขอนแก่นเริ่มทําการผ่าตัด Hirschsprung’s disease ด้วยวิธี  
one stage transanal endorectal pull through (1 STEP) 
ตั้งแต่ป ี พ.ศ.2549 แต่ผลการรักษาด้วยวิธีนี้ยังไม่ได้ทําการ

ศึกษาในโรงพยาบาลขอนแก่น การศึกษาครั้งนี้จึงทําขึ้นเพื่อ 
ศึกษาผลของการผ่าตัดรักษา  Hirschsprung’s disease ด้วยวิธี  
one stage transanal endorectal pull through (1 STEP) 
ตั้งแต่ริเร่ิมผ่าตัด จนถึงปี พ.ศ. 2552

รายละเอียดกรณีศึกษา

ข้อมูลของผู้ป่วยได้จากการเก็บข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วยที่อายุ

น้อยกว่า 15 ปี   โดยรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วยทุกราย
ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Hirschsprung’s disease และได้รับ
การผ่าตัดในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม  2549 ถึง 31 
ธันวาคม 2552 ผู้ป่วยทุกรายได้รับการวินิจฉัยจากประวัติการ

ถ่ายขี้เทาครั้งแรกช้ากว่า 24 ชั่วโมง ท้องอืด อาเจียน การตรวจ
ร่างกายพบมีท้องอืด  ตรวจทางทวารหนักมีรูทวารหนักแคบ 
เอกซเรย์ช่องท้องมีลําไส้ใหญ่โป่งพอง และผู้ป่วยทุกรายต้องได้

รับการตรวจสวนแป้งทางทวารหนัก  ในกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจพบว่า
มี transitional zone อยู่ที่บริเวณ rectosigmoid colon จะได้รับ
การผ่าตัดทางทวารหนัก  โดยต้องได้รับการสวนทวารหนักด้วย 
normal saline จนใส ประมาณ 1 สัปดาห์ การผ่าตัดจะใช้

เทคนิคที่คล้ายคลึงกับวิธีของ Albenese et al และ Langer  et 
al 13-14 วิธีผ่าตัดเริ่มจากการฉีด epinephrine 1:200,000 เพื่อ
แยกชั้น mucosa และไม่ให้เลือดไหลออกมาก โดยฉีดให้รอบวง
ของ mucosa  ประมาณ 0.5-2.0 ซม.เหนือ dentate line  และ
เลาะชั้น submucoa ขึ้นไปจนถึง peritoneal reflextion จึงเปิด
ผ่านชั้น serosa เข้าไปตัดเส้นเลือดที่มาเลี้ยงลําไส้ใหญ่บริเวณ 
rectum ขึ้นไปจนถึง transitional zone  และตัดชิ้นเนื้อของ
ลําไส้ใหญ่ที่ตําแหน่งเหนือ transitional zone ประมาณ 5 
ซม.เพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยายืนยันว่าเป็นลําไส้ส่วนที่มีปม
ประสาทจริง ก่อนที่จะดึงลําไส้ส่วนที่มีประสาทไปต่อบริเวณทวาร

หนัก โดยพยายามเอา  muscular cuff ออกให้มากที่สุดก่อนที่จะ
ต่อลําไส้

   ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดด้วยวิธี  1 STEP จะได้รับการติดตาม
อาการจากการสอบถามอาการในขณะที่มาตรวจตามนัดครั้งแรก 

สองสัปดาห์หลังทําการผ่าตัด และให้ผู้ปกครองถ่างขยายรูทวาร

หนักด้วยเทียนไขขนาดเทียบเท่ากับ Hegar dilator เบอร์ 10 
และนัดติดตามอาการทุก 3-6 เดือน ข้อมูลบางส่วนได้จากการส่ง
แบบสอบถาม และการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามอาการ  
โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการติดตามผลการรักษาไปจนถึงอาย ุ
3 ปี เพื่อประเมินผลการควบคุมและความสามารถในการขับถ่าย
อุจจาระ

  จากการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยในช่วงระยะเวลาตั้งแต ่1 มกราคม 
2549 ถึง 31 ธันวาคม 2552  พบว่ามีผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 15 ปี  
เข้ารับการผ่าตัดรักษาภาวะ Hirschsprung’s disease ด้วยวิธี 
1 STEP จํานวน 24 ราย  เป็น  ผู้ป่วยชาย 17  คน  ผู้ป่วยหญิง 7 
คน (จากผู้ป่วย Hirschsprung’s disease ทั้งสิ้น  62 ราย, มี
การผ่าตัดทั้งสิ้น 66 ครั้ง) คิดเป็นอัตราส่วนผู้ป่วย  ชาย:หญิง 
2.4:1 คน  มีผู้ป่วย  2 รายมีโรคประจําตัวเป็น Down’s syndome 
อายุที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น  Hirschsprung’s disease  ตั้งแต่  
8 วัน ถึงอายุ 1 ป ี  อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการผ่าตัดคือ 14 วัน   
อายุของผู้ป่วยที่ติดตามอาการหลังการผ่าตัด คือ 1-4 ปี  ผู้ป่วย 
17 ราย  (เป็น Down’s syndrome  2 ราย) ถ่ายอุจจาระน้อยกว่า 
5 ครั้งต่อวัน กลั้นอุจจาระได้ ไม่มีอุจจาระเปื้อนกางเกง ไม่เคย
นอนโรงพยาบาลซ้ําหลังการผ่าตัด  ม ี 7 รายที่ถ่ายอุจจาระผิด
ปกติหรือมีปัญหาต้องนอนโรงพยาบาลหลังการผ่าตัด ดังตาราง 
1
   ผู้ป่วย  7 รายที่มีปัญหาหลังการผ่าตัด มีปัญหาปอดบวม 2 ราย  
Enterocolitis  2 ราย ท้องผูก 3 ราย ได้แก่ผู้ป่วยลําดับที ่ 2, 3 
และ 6 ผู้ป่วยลําดับที่ 2 ได้รับการวินิจฉัยเมื่ออายุ 1 เดือน และได้
รับการผ่าตัด ขณะอาย ุ 2 เดือน  ในระหว่างการผ่าตัด ผลตรวจ
พยาธิพบปมประสาทปกต ิ หลังการผ่าตัดมีปัญหาท้องผูก ได้

ตรวจดูปมประสาทซ้ําด้วยการย้อม hematoxylin–eosin ไม่พบ
ปมประสาท  ผู้ปกครองยังไม่พร้อมสําหรับการผ่าตัดแก้ไข จึงได้
รักษาตามอาการโดยการให้ยาระบายเป็นครั้งคราว 
  ผู้ป่วยลําดับที ่ 3 ได้รับการผ่าตัด 1 STEP ตอนอาย ุ 1 เดือน 
หลังทําการผ่าตัดยังมีปัญหาท้องผูก ไม่ถ่ายอุจจาระเอง ได้ขยาย
ทวารหนักด้วยเทียนไขวันละ 2 ครั้ง จนถึงอายุ 3 เดือน ยังมี
ปัญหาท้องผูกจึงได้ทําการผ่าตัดแก้ไขด้วยวิธ ี posterior 
myotomy หลังทําการผ่าตัดครั้งที่สอง ยังมีปัญหาท้องผูกเป็นๆ

หายๆ และได้รับการผ่าตัด Duhamel’s pull through ตอนอาย ุ
1 ป ี  ขณะนี้อายุ 3 ป ี ผู้ป่วยถ่ายอุจจาระได ้ 2-3 ครั้งต่อวัน กลั้น
อุจจาระได้ ไม่มีท้องอืด พัฒนาการปกติ

  ผู้ป่วยลําดับที ่ 6 แรกเกิดมีปัญหา congenital pneumonia 
และ pneumothorax หลังแก้ไขแล้ว มีท้องอืด ไม่ถ่ายอุจจาระ ได้
รับการวินิจฉัยว่าเป็น Hirschsprung’s disease เมื่ออายุ

ประมาณ 1 เดือน และ ผ่าตัด 1 STEP เมื่ออายุ 2 เดือน หลัง
ทําการผ่าตัด ไม่มีปัญหาก้นแดง ถ่ายอุจจาระไม่ได้ ท้องอืดตลอด 
หลังขยายรูทวารหนักเป็นเวลา 6 เดือนยังมีปัญหาท้องผูก  ตรวจ
พบลักษณะของลําไส้ใหญ่โป่งพองมากผิดปกต ิ จึงได้ผ่าตัดแก้ไข
เมื่ออายุ 1 ปี ด้วยวิธี Duhamel’s pullthrough แต่ในขณะ

ที่ทําการผ่าตัด ลําไส้ส่วนที่ไม่มีปมประสาทมีสีดําคล้ําผิดปกติ จึง
ได้เปลี่ยนวิธีการผ่าตัดเป็น soave’s pull through หลังการ

ผ่าตัดแก้ไข ผู้ป่วยถ่ายอุจจาระได ้ 2-3 ครั้งต่อวัน  มีก้นแดงเป็น
บางครั้งเวลาถ่ายเหลว  กลั้นอุจจาระได้  ไม่มีท้องอืด พัฒนาการ

ปกติ
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วิจารณ์และสรุปผล

การผ่าตัดรักษาภาวะ Hirschsprung’s disease ด้วยวิธี one 
stage trans-anal endorectal pull through ได ้ เกิดขึ้นในปี  
1998   และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทยมีการ
รายงานผลการผ่าตัดจากหลายสถาบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ

รายงานผลจากโรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์ 
การศึกษาครั ้งน ี ้ เป ็นการรวบรวมผลการผ่าต ัดในโรง

พยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์เป็นครั้งแรกที่ให้

ผลการรักษาที ่ได้ผลดี โดยพบว่าผลการผ่าตัดรักษาภาวะ 
Hirschsprung’s diease ด้วยเทคนิค 1 STEP  ในโรงพยาบาล
ขอนแก่น  จํานวน 24 ราย  ตั้งแต่  1 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 
ธันวาคม 2552  มีผู้ป่วย 21 รายมีการขับถ่ายอุจจาระได้ปกติ 
อีก 3 รายมีการขับถ่ายอุจจาระผิดปกติ  โดยมีผู้ป่วย 2 รายได้
ทําการผ่าตัดซ้ํา ซึ่งหลังทําการผ่าตัดซ้ํามีการถ่ายอุจจาระปกต ิ
อย่างไรก็ตามการควบคุมการถ่ายอุจจาระในเด็ก ควรสังเกต

อาการไปจนถึงเด็กอายุประมาณ 3 ปี เพื่อพิจารณาถึงเรื่องการ

ควบคุมการขับถ่ายด้วยตนเอง รวมทั้งการเข้าใช้ชีวิตในโรงเรียน
ในอนาคต

Anne et al ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลการผ่าตัดรักษา 
Hirschsprung’s disease ด้วยวิธีtransanal pullthrough ในผู้
ป่วย 192 ราย กับ transabdominal approach  89 ราย  พบว่า
ภาวะแทรกซ้อนที่พบในช่วงแรกหลังการผ่าตัดได้แก่  ไข้ แผลติด
เชื้อ ท้องอืด แผลแยก รูทวารหนักตีบ ต้องผ่าตัดซํ้า ส่วนภาวะ
แทรกซ้อนในระยะหลัง (late complications)ได้แก่ รูทวารหนัก
ตีบ ลําไส้ที่ตัดต่อตีบ (anastomotic stricture) ท้องอืด ถ่าย
อุจจาระไม่ออก (fecal impaction, 12%) พบว่าผลการควบคุม
การถ่ายอุจจาระไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ15 แต่การเกิด 

enterocolitis ในกลุ่มที่ผ่าด้วย  transabdominal approach  
มากกว่าถึง 2 % 

การผ่าตัดด้วยวิธี 1 STEP สามารถทําได้ทั้งในเด็กเล็กและ
เด็กโต แต่การผ่าตัดผ่านทางทวารหนักให้ผลดีกว่าในผู้ป่วยอายุ
น้อย เนื่องจากลําไส้ส่วนที่ปกติจะมีการโป่งพองน้อย ดึงผ่านทาง
ทวารหนักได้ง่าย รวมทั้งบริเวณที่เป็นรอยโรคควรอยู่ที่ตําแหน่ง 
rectosigmoid colon ในประเทศไทยมีรายงานการผ่าตัดในเด็ก
โตอายุ 6 ปี ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี16 พบว่าผู้ป่วยสามารถ

ควบคุมการขับถ่ายอุจจาระได้ด ี แต่ก่อนผ่าตัดต้องเตรียมลําไส้

เป็นเวลานานประมาณ 1 เดือนและหลังการผ่าตัดอาจจะเกิด

ภาวะแทรกซ้อนได้มาก เช่น มีการติดเชื้อในลําไส้ และการติด
เชื้อในกระแสโลหิตได้ง่ายเนื่องจากขนาดของลําไส้ที่โป่งพองมา

นานและมีการทํางานที่ผิดปกติ

ในการศึกษาครั้งนี ้ ผลการผ่าตัดของโรงพยาบาลขอนแก่นมี 
ภาวะแทรกซ้อนที่สัมพันธ์กับโรค Hirschsprung’s diease  
ทั้งหมด  3 ราย  คือ enterocolitis 2 ราย constipation 2  ราย   
ท้องผูกหลังการผ่าตัด 3 ราย ซึ่งไม่แตกต่างจากการผ่าตัด ณ 
สถาบันอื่นๆ โดยผลการผ่าตัดได้ผลดีในกลุ่มผู้ป่วยอายุน้อย มี

รอยโรคอยู่บริเวณ rectosigmoid colon  การผ่าตัดควรแยกเอา 
circular muscle ออก และมีการยืนยันลําไส้ส่วนที่ปกติด้วยการ
ตรวจทางพยาธิวิทยา และหลังการผ่าตัดต้องมีการถ่างขยายรู 
ทวารหนักด้วยเทียนไขไปอย่างน้อย 3 เดือน โดยสรุปแล้ว  
Hirschsprung’s diease ด้วยเทคนิค 1 STEP  ในโรงพยาบาล
ขอนแก่นได้ผลด ี เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยในแง่ของ วิธีผ่าตัดที่

ปลอดภัย ผลการผ่าตัดได้ผลด ี รวมทั้งไม่มีแผลผ่าตัดที่บริเวณ

หน้าท้อง  อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการริเริ่มผ่าตัดด้วยวิธีนี้ใน
โรงพยาบาลขอนแก่นมาเป็นเวลาไม่นาน   ในอนาคตควรจะมี
การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลของการผ่าตัดระหว่างการผ่าตัด

เข้าช่องท้องกับ การผ่าตัดผ่านทางทวารหนัก

ตาราง 1 ผู้ป่วยโรค Hirscsprung’s disease ที่มีปัญหาหลังรับการผ่าตัดแก้ไขตาราง 1 ผู้ป่วยโรค Hirscsprung’s disease ที่มีปัญหาหลังรับการผ่าตัดแก้ไขตาราง 1 ผู้ป่วยโรค Hirscsprung’s disease ที่มีปัญหาหลังรับการผ่าตัดแก้ไขตาราง 1 ผู้ป่วยโรค Hirscsprung’s disease ที่มีปัญหาหลังรับการผ่าตัดแก้ไขตาราง 1 ผู้ป่วยโรค Hirscsprung’s disease ที่มีปัญหาหลังรับการผ่าตัดแก้ไขตาราง 1 ผู้ป่วยโรค Hirscsprung’s disease ที่มีปัญหาหลังรับการผ่าตัดแก้ไขตาราง 1 ผู้ป่วยโรค Hirscsprung’s disease ที่มีปัญหาหลังรับการผ่าตัดแก้ไขตาราง 1 ผู้ป่วยโรค Hirscsprung’s disease ที่มีปัญหาหลังรับการผ่าตัดแก้ไขตาราง 1 ผู้ป่วยโรค Hirscsprung’s disease ที่มีปัญหาหลังรับการผ่าตัดแก้ไข

ลําดับที่ เพศ
อายุที่ผ่าตัด 

(เดือน)
อายุปัจจุบัน 

(ปี)
ถ่ายอุจจาระ > 
5 ครั้งต่อวัน

ท้องผูก
นอนโรงพยาบาล

หลังการผ่าตัด
การรักษา หมายเหตุ

1 Male 1 4 No No Pneumonia IV antibiotics

2 Male 2 2 No Yes Laxatives No ganglion cell

3 Male 4 3 No Yes

Posterior 
myotomy

Duhamel’s pul 
through

4 Female 1 2 No No Pneumonia IV antibiotics

5 Male 1 2 No No Enterocolitis Rectal irrigation 
IV antibiotics

เป็นเวลาทาน

ของหมักดอง

6 Male 2 3 No Yes Soave’s pull 
through

7 Male 2 2 No No Enterocolitis
Rectal 

irrigation,ATB
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Management of Intractable 
Postpartum Hemorrhage 
Using Condom Tamponade

Phichet Panugthong, M.D.

Department of Obstetrics and Gynecology, Phetchabun Hospital, Phetchabun, Thailand

INTRODUCTION

CASE DESCRIPTION

CONCLUSION

Postpartum hemorrhage (PPH) is the leading cause of maternal death in developing country. 
Effective prevention and treatment of PPH is the way to reduce maternal death. The uterine 
tamponade is alternative treatment of intractable PPH. This study aims to gather information 
regarding benefits of using condom tamponade for management of postpartum hemorrhage 
(PPH) as an alternative treatment.

A retrospective reviewed of 11 cases with postpartum hemorrhage was conducted.  We 
assessed the medical records of patients that delivered in Petchabun Hospital and had 
intractable PPH from April 2008 until March 2011.  A  success rate and complications of those 
who were treated by condom tamponade after medical failure were evaluated. Ten out of 
eleven of patients were successfully managed for stopping bleeding. There was only one 
patient  that had been undergone hysterectomy after the failure of the tamponade. No death 
or other complications were found during the operation.

High success rate of using condom tamponade in this small sample case reviewed was 
observed. Further study to identify its efficacy should be conducted before broadly use. 
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การรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะตกเลือดหลังคลอด

ด้วยวิธีการใช้ถุงยางอนามัยห้ามเลือด

พิเชฐ ผนึกทอง, พ.บ.

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ ์จังหวัดเพชรบูรณ์

บทนํา

รายละเอียดกรณีศึกษา

สรุป

การตกเลือดหลังคลอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของมารดาอันดับแรก โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา 
การป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาได้ 
ได้มีการรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดด้วยวิธีใหม่คือบอลลูนห้ามเลือด (uterine tamponade) ในผู้ป่วย
ตกเลือดหลังคลอดที่ไม่ตอบสนองต่อยาหดรัดตัวของมดลูก ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวม

ข้อมูลประโยชน์ของการใช้ถุงยางอนามัยห้ามเลือดในผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอด

ศึกษาในรูปแบบ retrospective reviews โดยเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนของผู้ป่วยตก
เลือดหลังคลอดที่ไม่ตอบสนองต่อยาหดรัดตัวของมดลูกที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการใช้ถุงยางอนามัยห้าม

เลือด ในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2550 จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2554 กลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด 11 ราย  พบว่าผู้ป่วยจํานวน  10 ราย มีการตอบสนองที่ดีต่อการได้รับการรักษาด้วยวิธี
การใช้ถุงยางอนามัยห้ามเลือด มีผู้ป่วยเพียงรายเดียวที่ต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดมดลูก ทั้งนี้ไม่มีผู้
ป่วยเสียชีวิตและเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างทําการรักษาด้วยวิธีการใช้ถุงยางอนามัยห้ามเลือด

ความสําเร็จในการใช้ถุงยางอนามัยห้ามเลือดในผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอดในการศึกษาในครั้งนี้ค่อนข้างสูง 
และควรต้องมีการศึกษาในด้านประสิทธิผลโดยมีการเปรียบเทียบกับการรักษาที่เป็นมาตรฐานและมี

จํานวนตัวอย่างที่ใหญ่มากขึ้นก่อนการนําไปใช้อย่างแพร่หลาย
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Maternal death is one of the most challenging global 
health problems.1 World Health Organization (WHO) 
Committee reported that  in 2008,  Maternal Mortality 
Rate (MMR) in Thailand is 48:100000.1 Postpartum 
hemorrhage (PPH) was the most common cause of 
maternal death.1 This is similar to the Maternal death's 
cause of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, that was 
previously reported by Premjit et al.2 PPH is the leading 
problems which the obstetricians all over the world have 
to face, especially  in developing countries with poor 
antenatal care.  Since the time period to save life is quite 
limited in intractable PPH, prophylactic procedures are 
very  important. Active management of third stage of 
labor as well as prophylactic uterotonics help  reduce the 
risk of PPH.3 Patients with intractable bleeding can 
quickly become hemodynamically unstable and develop 
a cascade of complications which could lead to the death 
of the patient. 
  The PPH are defined as the loss of more than 500 ml of 
blood volume after vaginal delivery and  the loss of more 
than 1000 ml of blood volume after cesarean section.3 

Uterine atony is  responsible for 80% of primary PPH.3 
Convalescence is attributed to retain placental tissues, 
uterine rupture, lower genital tract trauma, consumptive 
coagulopathy.3 Treatment for PPH begins with uterotonic 
drug, after failed medical treatment the further 
management is lapaotomy to B-lynch ligation, uterine 
artery  ligation,  uterine artery embolization, hysterectomy.
3-6 A drawback of surgical hemostasis  such as B-lynch 
ligation,  ligation of uterine or internal iliac arteries or 
laparotomy hysterectomy is the need for surgical 
training,  anesthesiologist and operating room personnel. 
Embolization is also an alternative method but it requires 

multidisciplinary approach,  expensive infrastructure, and 
not available in peripheral hospitals.  Use of tamponade 
test to management PPH such as hydrostatic Rusch 
balloon, gastric balloon, Foley’s catheter, Bakri’s balloon 
and condom tamponade have high success rate 
(80-97%)7-19, but the ballons except condom tamponade 
are expensive and abbreviated instrument.17-19  
 For Petchabun Hospital, Hysterectomy is generally 
performed when dealing with postpartum hemorrhage 
that  is  unable to control by medications. Recently, we 
have adopted condom tamponade as an alternative 
method for handling this problem. We conducted this 
study to evaluate the success of this intervention from 
our own experience before as a pilot study before testing 
in a bigger sample and conducting a randomized 
controlled trial. 

METHODS
 "
We reviewed medical charts of the patients who 
delivered in Phetchabun Hospital from April 2008 to 
March 2011. Every patient who developed postpartum 
hemorrhage which was uncontrollable by medical 
treatment  and further managed by intrauterine condom 
tamponade was included in our study. This study was 
approved by Ethics Committee of the hospital.
  The intervention would be commenced by placing the 
patients in lithotomy position followed by catheterization. 
Under good visualization of  cervix, condom tamponade 
which was made of a sterile Foley’s catheter (18 Fr) fitted 
with a rubber condom at its tip  and tied by black silk No. 

Table 1 Characteristics of the PatientsTable 1 Characteristics of the PatientsTable 1 Characteristics of the PatientsTable 1 Characteristics of the PatientsTable 1 Characteristics of the PatientsTable 1 Characteristics of the PatientsTable 1 Characteristics of the Patients

Case Age Gravid Parity Gestational age 
(weeks) Route of delivery Duration of labor (Hours)

1 21 2 1 39 ND 10

2 37 5 2 34 ND 8

3 26 2 1 38 ND 4

4 39 5 3 38 C/S NA

5 28 1 0 37 C/S NA

6 34 2 1 38 C/S NA

7 30 1 0 37 C/S NA

8 40 3 1 39 VE 4

9 31 3 0 40 ND 12

10 28 2 1 38 C/S NA

11* 29 2 1 39 VE 3

ND = normal delivery, C/S = cesarean section, VE = vacuum extraction, NA = not applicableND = normal delivery, C/S = cesarean section, VE = vacuum extraction, NA = not applicableND = normal delivery, C/S = cesarean section, VE = vacuum extraction, NA = not applicableND = normal delivery, C/S = cesarean section, VE = vacuum extraction, NA = not applicableND = normal delivery, C/S = cesarean section, VE = vacuum extraction, NA = not applicableND = normal delivery, C/S = cesarean section, VE = vacuum extraction, NA = not applicableND = normal delivery, C/S = cesarean section, VE = vacuum extraction, NA = not applicable
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0 would be inserted into uterine cavity. Then, balloon 
was inflated with 300-400 ml of normal saline solution 
and vaginal canal was packed by 2 pieces of swab 
packing size 4x6 inches. After that, the catheter would 
be left in utero for 24-48 hours together with continuous 
Syntocinon infusion for maintenance of uterine 
contraction as well as intravenous broad-spectrum 
antibiotics for at least 24-48 hours. Vital signs and urine 
output  were closely monitored along with hematocrit 
assessment. For those with unstable vital signs or 
hematocrit  drop  of  more than 10%, laparotomy with 
appropriate surgical procedure would be performed. 
  Demographic data of the patients, such as maternal 
age, gestational age,  gravid, parity, type of delivery, 
duration of labor, cause of PPH, uterotonic drugs, 
estimated blood loss and blood and blood component 
replaced were collected. In addition, failure rate and the 
complications of condom tamponade would be recorded. 
Descriptive statistics such as mean and standard 
deviation were use where appropriate.

RESULTS

From April 2008 to March 2011, there were 383 patients 
who had postpartum hemorrhage.  Among these, 53 
cases were failed to control bleeding using medication, 
42 cases were underwent to hysterectomy, 11 cases 

Table 2 Causes of Postpartum hemorrhage and Treatment Table 2 Causes of Postpartum hemorrhage and Treatment Table 2 Causes of Postpartum hemorrhage and Treatment Table 2 Causes of Postpartum hemorrhage and Treatment Table 2 Causes of Postpartum hemorrhage and Treatment 

Case Cause of post partum hemorrhage Estimated 
blood loss (Liters) Uterotonic drugs Blood component 

transfusion
1 Uterine atony 1.5 Syntocinon + Methergine PRC 2 U + FFP 2 U

2 Uterine atony with disseminated intravascular 
coagulation 1.8 Syntocinon + Methergine + Nalador PRC 3 U + FFP 2 U +

Plt conc 2 U

3 Uterine atony with  fourth degree tear 1 Syntocinon + Methergine + Cytotec PRC 1 U + FFP 2 U

4 Uterine atony  with placenta previa 1.2 Syntocinon + Methergine PRC 1 U

5 Uterine atony  with placenta previa 1 Syntocinon + Methergine -

6 Uterine atony with placenta previa 1.4 Syntocinon + Methergine PRC 1 U

7 Uterine atony with placenta previa 2 Syntocinon + Methergine PRC 2 U

8 Retained placenta with Placenta adherens 2 Syntocinon + Methergine + Cytotec PRC 2 U + FFP 2 U

9 Retained placenta with Placenta adherens 1.6 Syntocinon + Methergine+ Cytotec PRC 2 U + FFP 2 U

10 Placenta adherens 1.2 Syntocinon + Methergine -

11* Amniotic fluid embolism with uterine atony 
with   disseminated intravascular coagulation 5 Syntocinon + Methergine + Cytotec WB 2 U + PRC 7 U+ FFP 

4 U + Plt conc 8 U

PRC pack red cell; FFP fresh frozen plasma; plt conc platelet concentration; WB whole bloodPRC pack red cell; FFP fresh frozen plasma; plt conc platelet concentration; WB whole bloodPRC pack red cell; FFP fresh frozen plasma; plt conc platelet concentration; WB whole bloodPRC pack red cell; FFP fresh frozen plasma; plt conc platelet concentration; WB whole bloodPRC pack red cell; FFP fresh frozen plasma; plt conc platelet concentration; WB whole blood

were treated by intrauterine condom tamponade. Mean 
age of the patients was 28.8 years. Parity ranged from 0 
to 3 with a median of 1. Term pregnancy were ten cases.  
There were five cases delivered by scheduled cesarean 
section and six cases delivered vaginally with a duration 
of labor ranging from 3-10 hours (Table-1).
 The main causes of PPH found in our study were 
uterine atony (four cases), placenta previa (four cases) 
and placenta adherens (three cases). In addition to this,  
secondary causes of PPH were uterine atony (four 
cases),  retained of placenta (two cases), disseminated 
intravascular coagulation (DIC) (two cases) and one 
case of  amniotic fluid embolism (Table-2).  Estimated 
blood loss ranged from 1 to 5 liters with a mean blood 
loss of 1.79 liters (Table-2).
 Overall condom tamponade was successful for 
controlling postpartum hemorrhage in 10 out of 11 cases. 
It  failed to control further bleeding in one patient with 
amniotic fluid embolism who later developed DIC. This 
patient  was later resuscitated and intravascular fluid was 
replaced during which condom had slipped off. 
Afterwards, she was transferred to operating room for 
laparotomy hysterectomy. She was admitted in ICU for 5 
days, postpartum ward for another 3 days and finally 
discharged without complication. Except for patients’ 
vaginal discomfort during leaving condom in utero, no 
other complications such as infection, toxic shock 
syndrome, were reported.
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DISCUSSION

The success rate of condom tamponade in this study 
was 10 out of 11 cases with PPH, which was similar to 
the results in other studies which used different types of 
balloon such as Rusch balloon, gastric balloon, Foley’s 
catheter, Bakri’s  balloon (80-97%)7-19.  Not only  could this 
procedure save patient’s life but also their fertility. 
Moreover, it is a simple and cheap  instrument.     
Comparing with other studies8-9,  less estimated blood 
loss occurred in our patients  (1.79 litres) and two 
patients required no blood transfusion. This may be the 
result of timely intervention after failed medical 
treatment. 
  This study was retrospective study the limitation of  this 
study was not compare the result of treatment group and 
controlled group, but the intractable PPH is the 
emergency event for physician the appropriated make 
decision and management for life threatening condition 
to limited design study. We conducted the study 
retrospectively  since it  is unethical to conduct a clinical 
trial when dealing with intractable PPH which is a life-
threatening condition for the patients. However, a 
prospective study recruiting more cases should be done 
before using this intervention broadly. One case was 
fa i led us ing condom tamponade because of 
displacement  of tamponade during resuscitation.  The 
procedure to confirm the appropriated situation of 
tamponade is doppler ultrasound.20 Normal saline 
solution replace to condom tamponade average 300-400 
ml collaborate with syntocinon infusion to increase 
intraluminal pressure higher than mean arterial blood 

pressure is the important factor for success condom 
tamponade. The concodrant studies mentioned the 
volume used are many; for instance, using Bakri’s ballon 
inflation using NSS 350-360 ml to increase intraluminal 
pressure is required21, same as C Georgiou reviewed 
that   volume of 500 ml should be inflated for tamponade 
test  during inflating Bakri’s balloon, Sengstakenn- 
Blakemore to inflate stomach might be around 250 ml, 
150ml for esophagus. For Rusch inflation, it can be up  to  
500–1500 ml.13 
  In conclusion, PPH is a dreadful complication for 
clinicians.  For the physicians who have little experience 
and work in rural hospitals  with limited amount of 
uterotonic drugs, condom tamponade might be the 
alternative management to relieve blood loss while 
transferring the patients to tertiary care hospital. An 
equipment  could be easily produced and the procedure 
itself is also easy to perform. The preliminary report 
(study) suggest the potential benefit  of  using the condom 
tamponade, further research to establ ish i ts 
effectiveness is required before generalization of the 
treatment. 
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Pitfall 
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเขียนวารสารวิชาการ

   ข้อสังเกตในการพิมพ์โดยทั่วไป

1. ชื่องานวิจัย ผู้นิพนธ์ สถานที่ทํางานต้องมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ยกเว้นกรณีที่ต้องการส่งเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้น

2. ควรตรวจคําผิด (typo) ก่อนส่งทุกครั้ง เอกสารที่ไม่ได้ตรวจพิสูจน์ภาษา หากใช้ program Microsoft Word ถ้ามีเส้นใต้สีเขียว หรือ 
แดงขึ้น ให้พึงระลึกว่ามีการพิมพ์ผิด เว้นวรรคผิด หรือไวยากรณ์ผิด

3. การเว้นวรรคผิดพลาด มีการเคาะเว้นวรรคสองครั้ง แทนที่จะเป็นหนึ่งครั้ง การพิมพ์ที่ถูกต้องจะไม่เคาะเว้นวรรคโดยไม่จําเป็น
4. ในทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เครื่องหมาย เช่น . , ? ; : เหล่านี้จะไม่มีการเว้น (space) ก่อนหน้าให้เขียนติดไปเลย หลังเครื่องหมาย

จึงมีวรรค เคาะหนึ่งครั้งเช่น “including sex, gender and body weight. Moreover....” เป็นต้น อย่าวรรคผิดตําแหน่ง
5. เครื่องหมาย () และ “ ” นั้น จะมีวรรคก่อนหน้าและหลังแต่ภายในจะไม่มี เช่น “this was shown in previous three studies 

(mentioned earlier in section I)”
6. ตัวเลขและเคร่ืองหมาย % ไม่ต้องมีวรรค
7. ระหว่างภาษาไทยและอังกฤษ ต้องมีวรรค ตัวเลขก็เช่นเดียวกัน จะไม่อยู่ติดกับข้อความใดๆ 
8. ในภาษาอังกฤษ ตัวเลขจะไม่นํามาขึ้นต้นประโยคต้องเป็นตัวเขียนเท่านั้น เช่น “There were 1,200 participants included in the 

present study. Twenty of them were.....” 
9. ภาษาอังกฤษสําหรับตัวเลข 0-10  เขียนเป็นตัวเขียน เช่น “six patients”
10. ชื่อยาหรือคําที่ไม่เป็นคําเฉพาะ ไม่ต้องทําเป็น upper case ยกเว้นแต่ขึ้นต้นประโยค เช่น ไม่ต้องเขียนว่า Amoxycilin ให้เขียนว่า 

amoxycillin 
11. คําย่อต้องตามหลังคําเต็มและในวงเล็บ ห้ามสลับกัน เช่น World Health Organization (WHO)
12. ย่อหน้าแต่ละย่อหน้าต้องมีความสมบูรณ์คือยาวเกิน 5 บรรทัด ถ้าสั้นกว่านั้นแนะนําให้ไปใส่รวมในย่อหน้าอื่น
13. ตําแหน่งให้ใช้ตําแหน่งทางวิชาการเท่านั้น ไม่ใส่วงเล็บว่าจบสาขาใดมา สําหรับแพทย์ไม่ต้องบอกว่าจบเฉพาะทางด้านใด เช่น 
" " "
" " " ธรรมสรณ ์พิริยสุพงศ์, พ.บ., ปร.ด.
" " " Thammasorn Piriyasupong, M.D., Ph.D. 

เนื้อหาวิชาการ (ของขอนแก่นเวชสาร)

1. การอ้างอิง ปกติในวารสารต่างประเทศ เช่นใน the New England Journal of Medicine และ British Medical Journal ซึ่งเป็น
เวชสารอันดับหนึ่งและสองของโลก ทุกจุด full stop ของประโยคจะมี references เสมอ (อยู่หลังจุด full stop นั้น) จะไม่สามารถ
พูดขึ้นมาลอยๆได ้โดยเฉพาะในส่วนบทนํา และส่วนวิจารณ์และสรุปผล ต้องเรียงตามที่ปรากฎด้วย

2. การอ้างอิงควรเป็นเอกสารทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ และทันสมัย
3. ในบทคัดย่อ (ABSTRACT) สําหรับบทความที่เป็นงานวิจัยใช้คําเหล่านี้เท่านั้น

3.1. ภาษาไทย ใช้คําว่า วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และสรุป 

กองบรรณาธิการขอนแก่นเวชสาร
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3.2. ภาษาอังกฤษใน ABSTRACT ใช้คําว่า AIM METHODS RESULTS and CONCLUSION (ให้สังเกตว่าใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด)
4. ในส่วนเนื้อหาให้ใช้คําข้างต้น ยกเว้นให้ใช้คําว่า วิจารณ์และสรุปผล และ DISCUSSION สําหรับภาษาไทยและอังกฤษตามลําดับ 

แทนคําว่า สรุป หรือ CONCLUSION 
5. บทนํา ต้องการรู้ว่า current knowledge ว่าม ีgap of knowledge ตรงใด และเราจึงจําเป็นต้องทํางานวิจัยเพื่อ fill gap ตรงนั้น 

สังเกตว่าในตอนท้ายจะเป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษา ไม่ต้องใส่ว่าจังหวัดที่ตนอยู่สถานการณ์เป็นอย่างไร แต่มุ่งบอกว่าอะไรคือ
สิ่งที่ไม่รู้และจะตอบคําถามนั้นอย่างไร

6. วิธีการศึกษาควรเขียนดังนี้ เขียนภาษาใด ภาษาหนึ่งเท่านั้น
6.1. รูปแบบการศึกษา (study design)
6.2. ผู้เข้าร่วมและสถานที่ทําการศึกษา (study participants and study site) รวมถึงวิธีการ blinding, randomization การ 

identify case หรือ control  inclusion หรือ exclusion criteria คืออะไร
6.3. การรักษา (intervention) และเปรียบเทียบกับอะไร ถ้ามีส่วนนี้
6.4. ผลการศึกษา (outcome)
6.5. การเก็บข้อมูล (data collection) เก็บตัวแปรใดบ้าง จากไหน อย่างไร แก้ปัญหาอย่างไรในเรื่อง missing data 
6.6. สถิติ (statistical analysis)
6.7. จริยธรรมการศึกษา (ethical consideration)

7. ไม่แสดงแผนภาพ (figure) เป็นสามมิิติ
8. ตารางและแผนภาพต้องมีคําอธิบาย (legend) และควรต้องดูตัวอย่างการเขียนในวารสารต่างประเทศเช่น the New England 

Journal of Medicine หรือ British Medical Journal ดูการเขียนหน่วย การเขียนตัวเลขอย่างระมัดระวัง
9. ตารางแต่ละบรรทัดต้องแยกเป็น row แยกจากกันอย่างชัดเจน ไม่มีการใช้ คําสั่ง enter ในการสร้างตารางทั้งสิ้น จะทําให้แก้ไข

ยาก

10. การเขียนบทสรุปให้เขียนตามนี้ ไม่สรุปเกินจริง ไม่มีผลการศึกษามาอยู่ในนี้ (ห้ามม ีfindings ใหม่เข้ามาในนี)้ การเขียนใดๆต้อง
มาจากที่ค้นพบเท่านั้น ห้ามแนะนําหรือสรุปเกินกว่าที่จะสรุปได้ เช่นทําการศึกษารักษาในผู้ป่วย 10 รายแต่บอกว่าได้ผลดี น่าจะ
ขยายผล หรือ ไม่ได้เก็บข้อมูลต้นทุน แต่บอกว่าถูกคุ้้มค่า สรุปเช่นนี้ไม่ได้

10.1.Your important findings
10.2.Relation your findings with other studies
10.3.Strengths and weaknesses of your study
10.4.Implication for research and practice
10.5.Conclusion

11. บทความภาษาอังกฤษ ต้องตรวจสอบว่ามีบางส่วนไปพ้องกับงานคนอื่นหรือไ่ม่ เพราะปัจจุบันมีปัญหาเร่ือง plagiarism กันมาก ขอ
แนะนําให้ตรวจสอบก่อน กองบรรณาธิการจะตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่ง สามารถตรวจได้ทาง  website เช่น 

http://plagiarisma.net/
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/

12. สามารถตรวจหา reviewer checklist เพืื่อตรวจสอบว่าบทความของท่านพร้อมแล้วสําหรับการตีพิมพ์หรือไม่ checklist ตาม
มาตรฐานประกอบ โดยทั้งนี ้checklist for reviewer ของทางขอนแก่นเวชสารจะไม่ได้มอบให้แก่ผู้เขียน (และโดยธรรมเนียม
ปฏิบัติก็ไม่ได้มอบให้ผู้เขียนเช่นกันในวารสารอื่น)

13. สําหรับการใช้สถิติ มีข้อควรระวังเบื้องต้นดังนี ้ตัวอย่างไม่เกิน 10,000 ไม่ใช้ทศนิยมเกิน 2 ตําแหน่งยกเว้น p value หรือค่า 
confidence interval, ตัวเลขน้อยกว่า 50 ไม่ต้องทําเป็นทศนิยม, ต้องมีการสรุปว่าใช้ descriptive และ inferential statistics 
อะไรบ้าง และโดยทั่วไปจะต้องเขียนทดสอบว่าข้อมูลเป็น normal distribution หรือไม่ก่อนใช้ mean และ standard deviation 
(SD) 

14. ในงานวิจัยควรอย่างย่ิงที่จะบอกว่าได้รับการพิจารณาทางจริยธรรมในสถานที่ทําวิจัยนั้นๆ

!!!������������������"�� � �������

KKMJ                                                                                                                                                                                                          Khon Kaen Me#cal J$rnal51



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 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/).

Sug()ion
ข้อแนะนําในการเขียนวารสารวิชาการ ตามหลักการของ 

International Committee of Medical Journal Editors
(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 

Journals)

!!!������������������"�� � �������

KKMJ                                                                                                                                                                                                          Khon Kaen Me#cal J$rnal52



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.

9. Word counts. A word count for the text only (excluding abstract, acknowledgments, figure legends, and 
references) allows editors and reviewers to assess whether the information contained in the paper warrants the 
amount of space devoted to it, and whether the submitted manuscript fits within the journal’s word limits. A separate 
word count for the Abstract is useful for the same reason.

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

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

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

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

Authors should number all of the pages of the manuscript consecutively, beginning with the title page, to facilitate 
the editorial process.
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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 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 substantially modified methods, give the reasons for using them, and evaluate their 

!!!������������������"�� � �������

KKMJ                                                                                                                                                                                                          Khon Kaen Me#cal J$rnal54



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. 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.
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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 titles of journals should be abbreviated according to the style used in the list of 
Journals Indexed for MEDLINE, posted by the NLM on the Library's Web site. Journals vary on whether they ask 
authors to cite electronic references within parentheses in the text or in numbered references following the text. 
Authors should consult with the journal to which they plan to submit their work.

Tables

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

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

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

Identify statistical measures of variations, such as standard deviation and standard error of the mean.

Be sure that each table is cited in the text.

If you use data from another published or unpublished source, obtain permission and acknowledge that source fully.

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

Illustrations (Figures)

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

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

Photomicrographs should have internal scale markers. Symbols, arrows, or letters used in photomicrographs should 
contrast with the background.

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.

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ใน www.icmje.org 
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