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KKMJ ปีที่ 36 ฉบับที ่ 2 ของปี 2555 นี ้ ขอแนะนําให้ทุกท่าน ได้พบกับ KKMJ ในรูปแบบ 

application บน iPad ซึ่ง KKMJ นั้นเป็นวารสารทางการแพทย์แรกของประเทศไทยที่ได้เผย
แพร่ในรูปแบบนี้ และเป็นหนึ่งในเพียง 20 วารสารทางการแพทย์จากทั่วโลกที่เผยแพร่
บทความผ่าน application บน iPad ซึ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่ต้นเดือน
มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าชม KKMJ บนฐานข้อมูลของ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ที่เชื่อมโยงโดยตรงจากหน้าแรกของ 

KKMJ official website (www.kk-mj.com) ได้เช่นเดิม
	
 สําหรับวิธีการส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่การส่ง
บทความด้วยวิธี online submission อย่างเต็มรูปแบบ โดยท่านจะได้รับการตอบรับในขั้น
ตอนการพิจารณาบทความวิจัยและให้ทําการแก้ไขบทความวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้
เชี่ยวชาญในกองบรรณาธิการในรูปแบบ interactive ระหว่างผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญในกอง
บรรณาธิการ ซึ่งในโอกาสนี ้ KKMJ จึงได้กําหนดให้ผู้วิจัยทุกท่านเพิ่มเติมระบบการแก้ไข
บทความวิจัยด้วยการใช้ Google Drive (สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ KKMJ 

official website ในหน้า submission) 

	
 ทั้งหมดนี้ KKMJ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะนําเสนอผลงานวิจัยของท่านไปสู่สายตา
ของผู้ศึกษางานวิจัยและผู้อ่านทั่วทั้งโลก ในรูปแบบบทความวิจัยที่มีความถูกต้องใน
มาตรฐานสากลตามข้อแนะนําของ International Committee of Medical Journal Editors 

(ICMJE) และทันต่อความก้าวหน้าของงานวิจัยที่พัฒนาควบคู่ไปกับ new media ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน
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        Editor in Chief, KKMJ

From ! E"tor

ในโอกาสนี่้ ผมใคร่ขอแนะนํา Journal of Medical Research and Education 
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กองบรรณาธิการขอนแกนเวชสารไดกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาและสงเสริมบทความวิจัยทางดานการแพทยและการสาธารณสุข โดยมี
แนวคิดและทิศทางที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 ถึง 2559) ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้นำ
ทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพื่อมุงสูวิสัยทัศนระยะยาว ที่ทุกภาคสวนในสังคมไทย ไดเห็นพองรวมกันกำหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ. 
2570 ซึ่งกำหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลัก 
ธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ด ี เกื้อกูลและเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดบน
เวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
Y ในป พ.ศ. 2555 ขอนแกนเวชสาร จะไดเริ่มดำเนินการตามกรอบแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งไดสรุปสาระสำคัญไวดังนี้ 
“ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้น เปนทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในป พ.ศ. 2558 จึง
จำเปนตองนำภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใช ในการเตรียมความพรอม ใหแกคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไป เพื่อ
ประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
Y ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอนแกนเวชสาร จึงไดสรุปประเด็นหัวขอบทความวิจัยเพื่อใชสำหรับกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาและสง
เสริมบทความวิจัยทางดานการแพทยและการสาธารณสุข โดยใหความสำคัญกับบทความวิจัย ดังตอไปนี้

1. บทความวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพและโรค ในประชากรผู ใหญวัยทำงานและวัยผูสูงอายุ
2. บทความวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพและโรค ที่เกี่ยวเนื่องกับปญหายาเสพติดในเยาวชน
3. บทความวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพและโรค ที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตที่ดีในประชากรวัยทารกและวัยเด็ก
4. บทความวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพและโรค ที่มาพรอมกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ, การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (สภาพภูมิ

อากาศแปรปรวน) และการกอการราย
5. บทความวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทางดานการแพทยและการสาธารณสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จึงเรียนแจงมายังนักวิจัยและผูสนใจทุกทาน ที่ตองการนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิจัยทางดานการแพทยและการสาธารณสุข เพื่อขอรับ
การพิจารณาและการตีพิมพ ใน “ขอนแกนเวชสาร” ดวยความยินดียิ่ง
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How to be the Essential Medicines

ในช่วงขวบปีที่ผ่านมา บางท่านอาจมีความสับสนงุนงง
หลายประการในการสั่งใช้ยา     โดยเฉพาะรายการยาที่
ระบุว่าเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ส่วนหนึ่งอาจ
เกี่ยวข้องกับความเข้มงวดของกองทุนสุขภาพภาครัฐที่
ให้แพทย์ผู้รักษาระบุเหตุผลของการที่ไม่สามารถใช้ยา
ในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ ในทํานองเดียวกัน หลาย
ท่านคงมีคําถามในใจว่าบัญชียาหลักแห่งชาตินั้นมีไว้
เพื่ออะไร และยาแต่ละตัวคัดเลือกอย่างไรจึงอยู่ในบัญชี
ยาหลักฯได้ แล้วยาบางตัวมีหลักฐานทางวิชาการ
ชัดเจนในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย แต่ไม่
ถูกคัดเลือกให้เข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ

การกําหนดยาจําเป็น หรือ essential medicines นั้น  
องค์การอนามัยโลก (World Health  Organization- 
WHO) ได้นําหลักการนี้มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 โดย
คํานึงถึงความจําเป็นด้านสุขภาพของประชาชน  ความ
ชุกของโรค หลักฐานทางวิชาการทั้งในแง่ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย  และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข1   ซึ่งรายการยาจะได้รับการปรับปรุงให้ทัน
สมัยอย่างต่อเนื่องทุกสองปี ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที ่ 17 
ปี พ.ศ. 2554 ทั้งนี้รายการยาจําเป็นดังกล่าวไม่ได้ถูก
กําหนดเพื่อให้เป็นมาตรฐานโลก แต่เป็นเพียงแนวทาง
ให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายถือหลักในการสร้างความเท่า
เทียมด้านสุขภาพ และเป็นการพัฒนากลไกของระบบยา
ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดหา การเก็บรักษา 
ตลอดจนการประกันคุณภาพยา2

หลายประเทศได้ยึดหลักการกําหนดยาจําเป็นของ 
WHO เนื ่องด้วยทรัพยากรที ่ม ีอยู ่น ั ้นจํากัด เช่น 
โมซัมบิก3 อัฟกานิสถาน4 เป็นต้น ในขณะที่บางประเทศ
ประสบปัญหาการมียาสําเร็จรูปจําหน่ายในท้องตลาด
เป็นจํานวนมาก ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ซึ ่งได้
ประกาศใช้นโยบายแห่งชาติด้านยาและจัดทํา  “บัญชียา
จําเป็นแห่งชาต”ิ ฉบับแรกเมื่อป ี พ.ศ. 2524 ต่อมาได้
กําหนดให้สอดคล้องกับหลักการของ WHO ให้เป็น “ยา
หลักแห่งชาติ” ในปี พ.ศ. 2539 และปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องจนมาถึงฉบับล่าสุดคือ ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศ
ใช้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 25555

บัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทย ได้นําไปใช้
อ้างอิงเป็นสิทธิประโยชน์ด้านยาของแต่ละกองทุน 
(pharmaceutical benefit scheme) เพื่อให้มีเสถียรภาพ
และเป็นธรรมในระบบประกันสุขภาพ การคัดเลือกยา
เพื ่อให้เป ็นยาหลักนั ้นต้องมีหลักฐานวิชาการเชิง
ประจักษ์พร้อมด้วยเหตุผลชัดเจน โดยผู้ลงความเห็นที่
เป็นคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานนั้น ต้องหลีกเลี่ยง
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest, COI) 
และจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจในการเปิดเผยประเด็น
ที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการทําวิจัย 
การทดลองที่เกี่ยวข้องกับยาที่กําลังพิจารณา หรือการ
ได้รับการสนับสนุนหรือผลตอบแทนจากธุรกิจยาที่กําลัง
พิจารณา (เช่น การดูงาน  การประชุม การบรรยายทาง
วิชาการ เป็นต้น)

ข้อมูลด้านวิชาการที ่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก
บัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยนั้น ปัจจุบันใช้
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ระบบการให้คะแนนเปรียบเทียบยาชนิดต่าง  ๆ ควบคู่กับ
การประเมินราคายาต่อหน่วยของคุณภาพ ซึ่งระบบ
คะแนนที่ใช้คือ ISafE  Score (Information, Safety, 
administration restriction and  frequency of dose, and 
Efficacy) และประเมินราคาด้วยดัชนี EMCI (Essential 
Medicine Cost Index)6 

องค์ประกอบแรกของ ISafE คือ Information เป็นค่า
คะแนนของความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งได้มาจากข้อมูล
สองส่วน ส่วนแรกเป็นปริมาณของเอกสารที่ได้รับการตี
พ ิมพ ์ของรายการยาท ี ่พ ิ จารณา (quant i t y o f 
publications) นํามาเปรียบเทียบกับปริมาณเอกสารของ
ยาที ่เป็นตัวเปรียบเทียบ และข้อมูลส่วนที ่สองคือ
คุณภาพของเอกสาร (quality of documents) ซึ่งสืบค้น
จากฐานข้อมูล Micromedex® ที่ได้ประเมินคุณภาพ
เอกสารการศึกษาวิจัยไว้ โดยแยกประเมินระหว่างการ
วิจัยในผู้ใหญ่และเด็ก แต่ละส่วนมีคะแนนสูงสุดเป็น 1 
เมื่อได้ข้อมูลทั้งสองส่วนจะนํามาหาค่าเฉลี่ยของแต้ม
ความสมบูรณ์ของข้อมูล   ซึ่งคะแนนสูงสุดเท่ากับ 1 เช่น
เดียวกัน 

คะแนนในส่วนถัดไปคือ การให้แต้มคะแนนในส่วน
ประสิทธิภาพของยา (efficacy) โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูล 
Micromedex®, BMJ clinical evidence, Cochrane review 
ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพจะแยกประเมินตามข้อบ่งใช ้
และแยกพิจารณาระหว่างการใช้ในผู้ใหญ่และเด็ก ใน
ส่วนนี้คะแนนเต็มเท่ากับ 1 เช่นเดียวกัน 

นอกจากประสิทธิภาพแล้ว ความปลอดภัยในการใช้
ยา (safety) เป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงควบคู่ไปด้วยเสมอ ใน
แง่ของความเสี่ยงในการใช้ยาซึ่งรวมถึงข้อควรระวังและ
ข้อห้ามใช ้ (precautions and contraindications) อาการ
ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง (severe adverse effect) และ
ปฏิกิริยาระหว่างยา (drug interactions) โดยฐานข้อมูลที่
ใช้ประกอบการพิจารณาอ้างอิงจาก Micromedex®, 
Medscape Druginfo Database และ Cl in ica l 
Pharmacology ซึ่งการให้คะแนนขึ้นกับความเสี่ยงที่
สําคัญมากน้อยต่างกัน ความถี่ของการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ และความรุนแรงของปัญหา 

เมื่อประเมินครบถ้วนในส่วนของ ISE แล้ว  เราจะเห็น
ได้ว่ายาที่มีการศึกษาใหม่ๆที่พบว่ามีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัยในกลุ่มประชากรที่ศึกษา ยังคงต้องรอ
ประเมินความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งในกลุ่มประชากร
จริงเมื่อยาออกสู่ท้องตลาด ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  (อย.) ได้กําหนดให้ยาที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนใหม่ต้องมีการติดตามความปลอดภัย (Safety 
Monitoring Program, SMP) อย่างน้อยหนึ่งถึงสองปี ยา
เหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นยาหลัก

แห่งชาต ิ เว้นเสียแต่ว่าเป็นยาที่จําเป็นต้องใช ้ ไม่มีวิธี
การรักษาอื่นทดแทนได้ทั้งนี้ต้องมีประโยชน์เหนือความ
เสี่ยงอย่างเห็นได้ชัด เช่น oseltamivir (ปัจจุบันปลด
เงื่อนไขแล้ว)7 หรือเป็นยาที่สามารถช่วยเพิ่มการแข่งขัน
และลดการผูกขาด  ที่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาลด
ลงอย่างชัดเจน เช่น ยาต้านไวรัส เป็นต้น

มุมมองในการพิจารณาที่กล่าวข้างต้นเป็นมุมมอง
ด้านการร ักษาและเช ิงการจ ัดการของผู ้ให ้บร ิการ 
(provider prospective) เคยมีผู้กล่าวไว้ว่ายาแม้จะมี
ประสิทธิภาพดีเพียงใดแต่ผู ้ป่วยไม่ใช้ยาก็หาได้เกิด
ประโยชน์อันใดไม่ ซึ่งมีหลายรายงานบ่งชี้ว่าผู้ป่วยโรค
เรื้อรังมีปัญหาในการให้ความร่วมมือในการใช้ยา และ
อาจส่งผลต่อประสิทธิผลของการรักษา8-10 ดังนั้น การ
พิจารณาคัดเลือกยาหลักแห่งชาติจึงคํานึงถึงความ
สะดวกในการใช้ยาของผู ้ป่วย  ทั ้งนี ้รวมไปถึงความ
สะดวกในการบริหารยาของผู้ให้บริการ ยาบางตัวมีข้อ
จํากัดในการใช้ เช่น captopril ควรรับประทานขณะท้อง
ว่าง เป็นต้น ซึ่งต่างจาก enalapril ที่เป็นยาในกลุ่ม
เดียวกันที่ไม่มีข้อจํากัดในการรับประทาน นอกจากนี้แล้ว
ความถี่ในการใช้ยาถือเป็นอุปสรรคสําคัญอีกประการ
หนึ่ง ยาที่ต้องให้บ่อยๆอาจทําให้ผู้ป่วยไม่สะดวกในการ
ใช้และไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา ซึ่งส่งผลต่อการ
รักษาได้9 โดยการให้คะแนนของการไม่มีข้อจํากัดในการ
ให้ยาและการใช้ยาวันละครั้งจะเท่ากับ 1 และคะแนนลด
ลงตามลําดับเมื่อมี  ข้อจํากัดและความถี่ที่มากขึ้น

ดัชนี EMCI เป็นอีกเครื่องมือที่ใช้ประเมินราคายา 
โดยนําราคายาต่อวันหารด้วยคะแนน ISafE ซึ่งการ
คํานวณขนาดยาต่อวันนั้นใช้ฐานข้อมูลจาก WHO ที่้
กําหนดเป็น  DDD (Defined Daily Dose)11 ราคายาที่นํา
มาคํานวณได้มาจากฐานข้อมูลการจัดซื้อยาซึ่งรวบรวม
โดยศูนย ์ข ้อม ูลข ่าวสารด ้านเวชภัณฑ ์ กระทรวง
สาธารณสุข (Drugs and Medical Supplies Information 
Center, DMSIC) การเฉลี่ยราคายาระหว่าง original 
product และ generic product และการเฉลี่ยราคาตาม
สัดส่วนปริมาณการใช้ยา ยาที่มีราคาประหยัดจะมีค่า
ดัชนี EMCI ที่ต่ํา  อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกยาแต่ละ
รายการจะต้องผ่านเกณฑ์ ISafE ก่อนจึงจะนํามาพิจารณา
ดัชนี EMCI 

ในภาพรวมของประเทศ  ความสามารถในการจ่าย
ของประเทศ (affordable) และความเสมอภาค (equity) 
เป็นอีกประเด็นที่ต้องนํามาใช้ในการประเมินคัดเลือกยา
หลักแห่งชาติ เนื่องจากทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่
จํากัด หากยามีราคาแพงโอกาสการเข้าถึงยาก็จะลดลง 
อีกทั้งกองทุนสุขภาพแต่ละกองทุนต้องแบกภาระหนัก
และอาจลดความสามารถในการสนับสนุนได้



ดังนั้น  ความคุ้มค่าของการรักษาด้วยยารายการนั้น
จึงต้องมีการประเมินเพื่อใช้ประกอบการตััดสินใจโดย
ประเมินผลกระทบทางการเงินในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า 
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อจํากัดของการทําการวิจัย 
(research capacity) ของคณะทํางานด้านเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข ที่ต้องใช้เวลาในการทําการประเมินความ
คุ้มค่า ทําให้ประเมินยาได้ปีละไม่มากนัก จึงเน้นการ
พิจารณารายการยาในบัญช ี จ(2) เป็นลําดับต้นซึ ่ง
พิจารณาแบบ retrospective ส่วนการพิจารณาแบบ 
prospective จะมุ่งเน้นยาที่ยังไม่ได้พิจารณาอยู่ในบัญชี
ยาหลักฯ

การปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติในช่วงหลายสิบปี
ที่ผ่านมา พบว่าทิ้งช่วงห่างหลายปีในแต่ละฉบับ   โดย
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 จนถึงปี 
พ.ศ. 2551 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนออกเป็นประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพื่อให้ทันกับผล
การศึกษาหรือแนวทางที ่เปลี ่ยนไปตามยุคสมัยโดย
ปรับปรุงทุกปีโดยในปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 และพ.ศ. 
2554 จนมาถึงฉบับปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงเงื ่อนไขต่างๆ ตลอดจนเพิ่มเติมยาบาง
รายการโดยยึดเกณฑ์การพิจารณาที่ได้กล่าวมาข้างต้น
    
A Safe Health Care System

การกําหนดบัญชียาหลักแห่งชาตินี้ต้องถือว่าเป็นเพียง
หนึ่งมาตรการที่สําคัญที่จะทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้
มีประสิทธิภาพและเกิดความเสมอภาคแก่ประชาชนใน
ประเทศนั้น  ๆ และหากมองลงไปในระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรด้านการแพทย์ หรือที่บางท่านใช้คําว่า 
health care financing นั้น จะทําให้เห็นถึงคุณประโยชน์
และโทษที่สามารถเกิดขึ้นจากนโยบายบางประการ ยก
ตัวอย่างเช่นในประเทศอเมริกาซึ่งขณะนี้ได้เผชิญปัญหา
การใช้ทรัพยากรอย่างไร้ประสิทธิภาพอย่างมาก เพราะ
จากรายงานของ Institute of Medicine (IOM)12 ในป ี
พ.ศ. 2552 ได้ระบุการประมาณการของการใช้ทรัพยากร
อย่างสูญเปล่ากว่า  7.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณกว่า  23 ล้านล้านบาท ซึ่งมากกว่างบประมาณ
บริหารประเทศไทยแต่ละปีกว่า  10 เท่า  มากกว่างบ
ประมาณกระทรวงกลาโหมของประเทศอเมริกากว่า 1 
แสนล้านเหรียญสหรัฐ และมากกว่างบประมาณการ
พัฒนา infrastructure ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 
2548 เสียอีก แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ถึงแม้ว่าจะมีการเสีย
เงินอย่างเปล่าประโยชน์มากถึงเพียงนี ้ จํานวนประชาชน
กว่า 50 ล้านคนจากประชากรสหรัฐทั้งสิ้น 300 กว่าล้าน
คน ยังไม่ได้รับการประกันสุขภาพใด จะเห็นได้ว่า แม้จะ

มีคนกล่าวอยู่เสมอว่า best health at low cost นั้นทําได้
ยาก แต่ high cost ก็ไม่ได้ประกันการมีสุขภาพดีเสมอไป  

จะเห็นได้ว่าหลายองค์กรในปัจจุบันได้แสดงความ
พยายามในการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ให้เก ิด
ประโยชน ์ และเฝ้าระวังโทษที่อาจเกิดขึ้นได้จากทั้งความ
ผิดพลาดและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในเรื่องนี้ขอยกตัวอย่าง
บทความจาก IOM อีกหนึ่งตัวอย่าง โดยในหลายๆครั้ง
บทความจาก IOM นี้ได้เป็นจุดเปลี่ยนทางการแพทย์ที่
สําคัญไม่เฉพาะในอเมริกา แต่รวมถึงในหลายๆประเทศ
ด้วยเช่นเดียวกัน และยังทําให้เกิดความตระหนักต่อการ
ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและ
ภัยจากการไม่เฝ้าระวังผลที ่อาจจะเกิดจากความผิด
พลาด เช่น ในป ี 1999 ได้มีบทความชื่อ “To err is 
human: building a safer health system” 13 เผยแพร่ออก
มา  โดยแสดงให้เห็นสอดคล้องกับบทความที่กล่าวก่อน
หน้านี้ว่า สาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตของชาวอเมริกาที่
สําคัญนั้นเกิดจาก iatrogenic cause เพราะประมาณการ
ไว้ว่า กว่า 44,000-98,000 คน ในอเมริการต้องเสียชีวิต
ในแต่ละปีด้วยสาเหตุนี้ ซึ่งสามารถป้องกันได้ รวมทั้งได้
ระบุถึงวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถป้องกันได้ทั้งในส่วน
ของรัฐบาล ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการทางการแพทย์ 
บทความนี้นักวิชาการหลายๆท่านได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง 
landmark ที่สําคัญทางการแพทย์และแพทยศาสตร
ศึกษา ซึ่งเน้นการเพิ่ม quality of care delivery และ 
patient safety ด้วยเช่นกัน 

รายงานจาก National Academy of Sciences (NAS) 
ที่ชื่อ “Crossing the quality chasm: a new health system 

for the 21st century” ก็เป็นอีกบทความที่เน้นถึงเรื่อง
การใช้ทรัพยากรและการปรับปรุงระบบ health care 
financing ของระบบสุขภาพในอเมริกาอย่างเร่งด่วน 
เพราะการเข้าถึงคุณภาพของการรักษาที่มีคุณภาพนั้นยัง
เป็นเรื ่องยากสําหรับประชากรจํานวนมากทั้งในเรื ่อง
ความปลอดภัยและความเหมาะสมของบริการทางการ
แพทย์ และแม้บทความนี้จะตีพิมพ์มานานกว่าทศวรรษ
แล้ว  สภาพความแตกต่างของคุณภาพการร ักษา
พยาบาลของแต่ละคนก็ยังคงแตกต่างกันมาก และแม้จะ
มีการใช้ระบบสุขภาพเป็นนโยบายหาเสียงของการชิง
ตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการอย่างต่อเนื่อง แต่
ในสภาพความเป็นจริงแล้ว เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ยัง
คงต้องใช้เวลาในการแก้ไขอีกนาน  และดังที่บทความนี้
ได้เสนอทางแก้ไขปัญหาในตอนสุดท้าย คืออาจมีความ
จําเป็นที่จะต้องคิดค้นระบบ health care delivery system 
ใหม่เพื่อนําไปใช้ เพราะการแก้ไขปัญหาที่ละจุดนั้นอาจ
จะยากและก่อให้เกิดผลกระทบตามมา
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Factors Determining Survival of Patients 
with Non-Small Cell Lung Cancer 

Stage III & IV

Rachanan Tatiyanantaporn, M.D.

Department of Radiology, Maharat Nakhon Ratchasima Hospital, Nakhon Ratchasima, Thailand

AIMS
To determine the survival time and factor predictors of patients with lung cancer stage III & IV of Non-Small Cell 
Lung Cancer (NSCLC) in Maharaj Nakorn Ratchasima Hospital.

METHODS
This is a retrospective cohort study with the review of medical records of patients with NSCLC lung cancer 
stage III & IV from January 2005 (start of accrual) to December 2006 (end of accrual), the accrual period was 
two years. The follow-up was start since January 2007 through December 2011. Survival data were analyzed 
using the Kaplan-Meier method. Multivariable analysis of these prognostic variables was performed using Cox 
regression and p-value < 0.05 was considered as statistically significant.

RESULTS
Seventy-one patients with lung cancer stage III & IV of NSCLC received treatment with chemotherapy, 
radiotherapy or chemoradiotherapy treatment. Their  mean age was 67.5 years, mostly were male, re-smoking 
(74.6%), histological type were squamous cell carcinoma (43.7%), TNM staging were mostly stage IIIA (42.3%), 
They received radiotherapy 49.3%. Survival probability 1 years was 45.1% (95% (confidence interval (CI), 3.3 to 
56.1), 2 years 15.5% (95 %CI, 8.3 to 24.8), 3 years 9.9% (95 %CI, 4.3 to 18.1), 4  years 7.0% (95 %CI, 3.0 to 14.5) 
and 5 years 7.0% (95 %CI, 12.3 to 31.1). Factors associated with prognosis included age less than sixty years old, 
treatment with chemoradiotherapy, smoking history more than 60 pack/year, TNM stage IIIA and re-smoking 
 
CONCLUSION
Survival of patients with lung cancer stage III & IV of NSCLC who were alive after 5 years has increased. 
Predictors of survival were age, treatment with chemoradiotherapy, smoking history, TNM staging and re-
smoking 
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ปจจัยที่มีผลตอการรอดชีวิตผูปวยมะเร็งปอดชนิด 
Non-Small Cell ระยะที่ III และ IV

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระยะเวลารอดชีวิต และปัจจัยทํานายในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะที่ 3,4  ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะที ่3,4 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2549 กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดจํานวน  71 ราย  ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยมีผลการตรวจทางพยาธิวิทยายืนยัน และได้รับ
การรักษาและติดตามอาการผู้ป่วยไป 5 ปีหรือจนกระทั่งเสียชีวิต ข้อมูลพื้นฐานใช ้ statistical package for social 
science version 16 statistical software และใช้ stata version 10 ประเมินอัตราการรอดชีพและปัจจัยทํานาย (p –
value < 0.05)

ผลการศึกษา
ผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด NSCLC ระยะที ่3,4 จํานวน 71 ราย  เสียชีวิต จํานวน 66 ราย  (ร้อยละ 92.9), มีอายุเฉลี่ย 67.5 ปี 
เพศชาย (ร้อยละ 85.9), มีประวัติกลับมาสูบบุหรี่ซ้ํา (ร้อยละ 74.6), เป็นมะเร็งชนิด adenocarcinoma (ร้อยละ43.7), 
TNM stage โดยมากเป็น IIIA (ร้อยละ 42.3) ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา (ร้อยละ 49.3) ค่ามัธยฐานระยะปลอด
เหตุการณ์ 11 เดือน อัตรารอดชีวิตในเวลา 1  ปี ร้อยละ 45.1 (95% ( confidence interval (CI), 3.3 to 56.1), อัตรารอด
ชีวิตในเวลา 2 ป ี ร้อยละ15.5 (95 %CI, 8.3 to 24.8), อัตรารอดชีวิตในเวลา 3  ปี ร้อยละ9.9 (95 %CI, 4.3 to 18.1), 
อัตรารอดชีวิตในเวลา  4 ปี ร้อยละ 7 (95 %CI, 3.0  to 14.5) และอัตรารอดชีวิตในเวลา 5 ป ี ร้อยละ 7 % (95 %CI, 3.0 
to 14.5). ปัจจัยทํานายอัตราการรอดชีวิตได้แก่ อายุน้อยกว่า  60 ปี ระยะของโรค 3 A, การรักษาด้วยเคมีร่วมกับรังสี
รักษา และประวัติกลับมาสูบบุหรี่ซ้ํา 

สรุป
จากการศึกษาผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด NSCLC ระยะที ่ III และ IV ที่ได้รับการรักษา (ยาเคมีบําบัด, การรักษาด้วยรังสี
หรือรวมทั้งสองชนิด) พบว่ามีชีวิตอยู่หลัง 5 ปีพบว่ามีชีวิตอยู่หลัง 5 ปีมีจํานวนน้อย และปัจจัยทํานายการรอดชีวิต
ได้แก่ อายุ ระยะของโรค การการรักษาด้วยเคมีร่วมกับรังสีรักษา และการกลับมาสูบบุหรี่ซ้ํา

บทคัดยอ

รัชนันทน ตติยนันทพร, พ.บ.

กลุมงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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Lung cancer was the major public health concern, and 
the leading cause of cancer deaths in the world.1-2 In 
both developed and developing countries, the 
incidence also the is rising at alarming rates in 
especially developing countries.1-2 There were 590,000 
new cases of lung cancer each year in the world.3 The 
incidence of lung cancer increased rapidly in both 
sexes4 as well as its death rate. Additionally, the 
incidence of this cancer is higher than that of 
colorectal, breast, and prostate cancers.5 The people 
more than 1.3 million were died from lung cancer 
each year6-8 and former heavy smokers remained at 
an elevated risk for developing lung cancer even years 
after they stop smoking.9-12 Female was higher risk 
from lung cancer but there had been some 
suggestions that women may be at higher risk from 
lung cancer than men with equivalent smoking history.
13 In Asia, many cases of lung cancer were found in 
women and nonsmokers.14 In Thailand, lung cancer 
has been one of the major health problems has been 
the most common cause of death, since 1999.15

Lung cancer’s patients was commonly found to be 
aged more than 50 years and presented in advanced 
stage at diagnosis (metastasis and locally advanced)16 
and the prognosis was still poor.17-18 According to the 
previous study, 75-80% of lung cancers were non-
small cell lung cancer (NSCLC).19-22 Approximately 
38-61% of stage I lung cancer patients are expected to 
survive five years and survival only 1% of stage IV lung 
cancer patients were expected to live that long.23 
Therefore, investigations in lung cancer were 
important and using multiple diagnostic techniques.24 
Computed tomography (CT) has been used to scan 
the chest for diagnosis of lung cancer25-27 and allowed 
selection of the most appropriate investigation for 
diagnosis and stage.28 Before the treatment start, 
70-90% of patients with lung cancers could be 
confirmed the diagnosis by using cytopathological 
examination, bronchoscopy, or transthoracic fine-
needle aspiration cytology biopsy.29 However, the 
treatment plan depends on the diagnosis with stage 
disease either before or after surgical resection.30 

In Maharaj Nakhon Ratchasima Hospital, patients 
with lung cancer were diagnosed with lung cancer 
from CT scan and confirmed with cytology before 
treatment. Because staging of lung cancer was an 
important procedure in the application of various 
treatment modalities.31 The patients with lung cancer 
stage III were recommended to have either 
preoperative therapy or definitive chemotherapy and 
radiation therapy (RT) without surgical resection.32 
The patients with lung cancer stage IV and stage III 
with malignant pleural effusion receiving treatment 
with chemotherapy have improved a median survival 

of about 9 months and 1-year survival of about 
35-40%.33 Approximately 5% of patients with lung 
cancer stage IV could live for one year.34 To improve 
the treatment outcomes, thus, we studies survival in 
patients with lung cancer stage III-IV of NSCLC 
receiving treatment with chemotherapy and 
radiotherapy at Maharaj Nakhon Ratchasima Hospital 
for improved treatments.

METHODS

This is a retrospective cohort study that aims to 
determine the survival time of patients with lung 
cancer stage III & IV of NSCLC in Maharaj Nakorn 
Ratchasima Hospital. Medical records of patients from 
January 2005 (start of accrual) -December 2006 (end 
of accrual), the accrual period was two years. On 
January 2006 through December 2011, follow up 
period was start and all patients with lung cancer 
stage III-IV of non-small cell lung cancer (NSCLC) was 
followed-up for 5 years or until death.

The lung cancer patients were diagnosed from CT 
scanning and confirmed by pathology. All the 
pathological slides were examined by an experienced 
lung pathologist and classified into five histological 
groups, according to the World Health Organization 
(WHO) criteria.35 Patients with lung cancer stage III & 
IV of NSCLC received treatment with chemotherapy 
or radiotherapy or combined. Those with lung cancer 
stage I & II, with no treatment, lost to follow-up were 
excluded from this study. 

Baseline survival data (age, sex, smoking history, 
re-smoking, TNM classification and treatment) were 
analyzed using statistical package for social science 
(SPSS) version 16 statistical software and STATA 
version 10 were using the survival curves and the 
Kaplan-Meier method. Multivariable analysis of these 
prognostic variables was performed using Cox 
regression and p–value < 0.05 was considered as 
statistically significant.

RESULTS

On the two years period (2005 to 2006), 83 patients 
with lung cancer stage III-IV of NSCLC received 
treatment with chemotherapy, radiotherapy or 
combined were newly registered in Maharaj Nakorn 
Ratchasima Hospital. On January 2007-December 
2011, nine cases lost to follow up and three cases 
requested transferring to other hospitals. Only 71  
patients were included for analysis.   
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Table1. Baseline Survival data of lung cancer 
patients according to different factors
Table1. Baseline Survival data of lung cancer 
patients according to different factors

      Characteristic (n=71)

Age

       Mean 67.5

       Range 51-80

Sex-no. (%)

Male 61 (85.9)

Female 10 (14.1)

Smoking history pack-year

        Mean 60.3

        Range 42-74

Re-smoking-no. (%) 53 (74.6)

Histological type-no. (%)

Squamous cell carcinoma 19 (26.7)

Adenocarcinoma 31 (43.7)

Small cell carcinoma 13 (18.3)

Adenosquamous cell 8 (11.3)

TNM staging-no. (%)

Stage IIIA 30 (42.3)

Stage IIIB 28 (39.4)

Stage IV 13 (18.3)

Treatment-no. (%)

Chemotherapy 16 (22.5)

Radiotherapy 35 (49.3)

Chemoradiotherapy 20 (28.2)

Period of diagnosis

2005 39 (54.9)

2006 32 (45.1)

   In 71 patients, mean age was 67.5 years (range 
51-80 years), male (85.9%), mean history of smoking 
were 60.3 pack-years, re-smoking (74.6%), histological 
type were adenocarcinoma (43.7%), squamous cell 
carcinoma (26.7%), TNM staging were stage IIIA 
(42.3%), stage IIIB (39.4%), received Treatment with 
radiotherapy (49.3%) and chemoradiotherapy (28.2%) 
(Table 1). The survival rates of the patients in the 
present and earlier series are shown in Figure 1. 
Incidence density 21.8 person-years (95% CI, 16.7 to 
27.6), median event free survival time 11 months. 
Survival probability 1 years 45.1 % (95 % CI, 3.3  to 

56.1), 2 years 15.5 % (95% CI, 8.3 to 24.4), 3 years 9.9 
% (95% CI, 4.3 to 18.1), 4 years 7 % (95% CI, 3.0 to 
14.5) and 5 years 7 % (95% CI, 3.0 to 14.5).
  Factors analyzed jointly for prognostic factors 
significance were included age less than sixty years 
old, treatment with chemoradiotherapy, smoking 
history more than 60 pack/year, TNM stage IIIA and 
Re-smoking (Table 2). TNM-stage III or IV of NSCLC 
were the most significant predictor of survival. 
Independent prognostic factors for survival were sex, 
treatment, smoking, TMN staging had no independent 
prognostic value in multivariate analysis. During the 
follow-up of 5 years, 66 died. More than 90% of the 
patients died from lung cancer.
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Figure 1. Survival of Patient with Stage III 
& IV Non-Small Cell Lung Cancer 

DISCUSSION

From this study, our findings support previous studies 
that Follow-up for 5 yrs or until death. most of lung 
cancer patients were NSCLC. 20,36,37,38 Prognostic 
factor for survival was  male more than female39 and 
age of the patients increased and more than 50 years,
24,40 re-smoke history,41 TNM stage IIIA, IIIB, IV42,43and 
survival benefit with radiotherapy in  patients stage 
IIIA disease was unclear.44 Chemotherapy was 
incorporated in a treatment regimen for patients with 
unresectable stage IIIA/IIIB disease.45,46On 2007, the 
study from Kelly and colleagues evaluated 243 
patients with Stage  IIIA,IIIB, IV NSCLC treated with 
chemo radiotherapy may be sufficient.47 The five-year 
survival rates had been reported as 15 percent of all 
NSCLC stage I I IB disease at the t ime of 
diagnosis48,49and includes patients with T4, N2, M0 
tumours and those with any T, N3, M0 tumours. bulky 
mediastinal involvement.49,50 The patients with 
NSCLC stage III and stage IV with malignant pleural 
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Table 2. Prognostic Factor for Survival, According to Hazard Ratio for Death.Table 2. Prognostic Factor for Survival, According to Hazard Ratio for Death.Table 2. Prognostic Factor for Survival, According to Hazard Ratio for Death.Table 2. Prognostic Factor for Survival, According to Hazard Ratio for Death.

 Factor
Number of 

Patients
Hazard ratio 

(95% confidence interval) P Value

Sex

Male 61 1.6 (0.8-3.3) 0.16

Female 10 0.7 (0.3-1.4) 0.26

Age

<60 years 9 0.5 (0.2-1.1) 0.05

60-70 years 37 1.1 (0.7-1.8) 0.75

>70 years 25 1.3 (0.8-2.2) 0.32

Treatment

Radiotherapy 35 1.3 (0.8-2.1) 0.29

Chemotherapy 16 1.4 (0.8-2.4) 0.28

Chemo radiotherapy) 20 0.5 (0.3-0.9) 0.02

Smoking history(pack/year)

< 50 8 0.6 (0.3-1.4) 0.18

50-60 16 0.7 (0.4-1.3) 0.27

> 60 47 1.6 (1.0-2.5) 0.04

TNM stage

Stage IIIA 30 1.3 (1.6-99.8) 0.05

Stage IIIB 28 3.4 (4.4-259.8) 0.29

Stage IV 13 193.1 (2.5-149.7) 0.53

Re-smoking 53 6.1 (2.8-13.3) < 0.01

Histology

Squamous cell carcinoma 19 0.9 (0.5-1.6) 0.81

Adenocarcinoma 31 1.1 (0.9-1.4) 0.37

Small cell carcinoma 13 1.0 (0.9-1.3) 0.67

Adenosquamous cell 8 0.8 (0.7-1.1) 0.14

effusion based chemotherapy regimens had was 
about 9 months-1year survival of about 35-40%32 
and 80%-85% of patients still die of this cancer 
within 5 years.51If treated with radiation therapy for 
advanced (stage IIIA-B), Overall median survival was 
5-13 months but dose-related survival52 and in  a 
retrospective trial by Nakano et al. in  locally 
advanced NSCLC patients, median survival was 11.5 
months in the younger group and 6.3 months in  the 
elderly group (p=0.0043).53  Chemotherapy 
improved median survival 13.8 months vs. 9.7 
months, (p=0.007), 3 year survival (23 % vs. 10 %, 
p=0.01)54 and induce a median survival of about 9 
months in patients with stage IV and stage III with 
malignant pleural effusion, with 1-year survival of 
about 35-40%.55 al. found that a group of late stage 
NSCLC patients randomized to four different 
platinum based chemotherapy regimens had a 
median survival time of 8.0 months and a survival 
rate at one year of 34%56In conclusion, lung cancer 
was common in adult. from this study was provided 

about the treatment (chemotherapy, radiotherapy or 
chemoradiotherapy) for patients with lung cancer 
stage III and stage IV of NSCLC who are alive after 5 
years has increased. Predictors of survival were sex, 
age, TNM staging, histology, and re-smoking.
  In conclusion, based on this study prognostic 
factors for better survival of NSCLC stage III-IV 
were included age less than 60 years old, treatment 
with chemoradiotherapy, smoking history more than 
60 pack/year, advance stage and Re-smoking. 
Chemoradiotherapy was a good management for 
advanced NSCLC and improved the survival of these 
patients.
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OBJECTIVES
To compare health-related quality of life in oral cancer patients whom were treated with surgery and 
postoperative radiation therapy between pretreatment, postoperative and postoperative radiation.

METHODS
This was a prospective study using the health-related quality of life questionnaire. The questionnaire composed 
of disease-specific items, importance-rating scale, general quality of life questions and opened-end question. 
Health-related quality of life scores were compared at the day of admission, 25 – 49 days postoperatively and 25 
– 54 days postoperative radiation therapy. 

RESULTS
There were 29 cases, 26 cases were male. The age range was 34-80 (average 56.9). Twenty six patients had 
squamous cell carcinoma and 18 cases had stage III or IV. Postoperatively, oral cancer patients presented 
significantly poorer indications of chewing, shoulder dysfunction than pretreatment. Postoperative radiation, the 
patients presented significantly poorer indications of chewing, swallowing, shoulder dysfunction, taste and less 
saliva than pretreatment. 
 
CONCLUSION
Post treatment, oral cancer patients had significantly worse health-related quality of life than pretreatment 
especially problem in chewing were the most significant problem in pretreatment, postoperative and 
postoperative radiation therapy. Problem in swallowing, shoulder dysfunction, loss of taste and less saliva were 
significant problem in postoperative radiation therapy.

ABSTRACT

KKMJ                                                                                                                                         Khon Kaen Medical Journal

20

O
R
IG

IN
AL

 A
RT

IC
LE



การประเมินคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ
ในผูปวยมะเร็งชองปาก

วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากที่ได้รับการผ่าตัดร่วมกับฉายรังส ี ระหว่างก่อนการ
รักษา หลังการผ่าตัด และหลังการฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด

วิธีการศึกษา
การศึกษาเป็นแบบ Prospective study โดยใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย หมวดประเมิน
อาการเฉพาะโรค หมวดการจัดลําดับอาการที่เป็นปัญหาสําคัญ หมวดคุณภาพชีวิตทั่วไป และหมวดคําถามปลายเปิด 
โดยเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างวันที่เข้าพักในโรงพยาบาล หลังการผ่าตัด 25 - 49 วัน และหลังการฉายรังสี
ภายหลังการผ่าตัด 25 – 54 วัน

ผลการศึกษา
ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากทั้งหมด 29 ราย เป็นชาย  22 ราย อายุระหว่าง 34-80 ปี (เฉลี่ย 56.9 ปี) เป็น squamous cell 
carcinoma จํานวน 26 ราย  และเป็นผู้ป่วยระยะที่ III หรือ IV จํานวน 18 ราย ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมีความผิดปกติใน
การเคี้ยว และอาการไหล่ผิดปกติมากกว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยสําคัญ ส่วนหลังการฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด
พบว่า  ผู้ป่วยมีความผิดปกติในการเคี้ยว การกลืน อาการไหล่ผิดปกต ิ การสูญเสียการรู้รสชาติอาหาร และปัญหา
น้ําลายน้อยมากกว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยสําคัญ

สรุป
หลังการรักษา ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพต่ํากว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยสําคัญ โดยการเคี้ยวเป็นปัญหาที่
สําคัญที่สุดทั้งก่อนการรักษา  หลังการผ่าตัด  และหลังการฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด ส่วนปัญหาในการกลืน อาการ
ไหล่ผิดปกติ การสูญเสียการรู้รสชาติอาหาร  และน้ําลายน้อยเป็นปัญหาสําคัญหลังการฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด
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ปัจจุบันคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกลายเป็นประเด็น
สําคัญในวงการสาธารณสุขในการประเมินผลกระทบ
จากโรคและวิธีการรักษา โดยเฉพาะโรคที่ก่อให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น กรณีของโรคมะเร็งช่อง
ปาก1  ในประเทศไทย  โรคมะเร็งช่องปากเป็นมะเร็งที่พบ
มากเป็นอันดับ 4 และ 7 ในผู้ป่วยเพศชายและเพศหญิง
ตามลําดับ2 การศึกษาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ป่วย
กลุ่มนี้บ่งบอกถึงคุณภาพการรักษาพยาบาลและผลกระ
ทบจากโรคซึ่งนําไปสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ1,3 

ผลกระทบจากโรคและภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญจากการ
รักษาขึ้นกับหลายปัจจัย ปัจจัยสําคัญ ได้แก่ ชนิดและ
ระยะของโรค1,3 ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากส่วนใหญ่เป็นมะเร็ง
ชนิด squamous cell carcinoma ในระยะที่ III หรือ IV ซึ่ง
จําเป็นต้องได้รับการรักษาที่ซับซ้อน ส่งผลให้หลังการ
รักษาผู้ป่วยประสบปัญหาในการเคี้ยวและกลืนอาหาร1,4 

อย่างไรก็ตามยังมีผลกระทบในการรักษาในอีกหลายๆ 

ด้านที่ต้องคํานึงถึงโดยเฉพาะในระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศไทย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื ่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู ้ป่วย
มะเร็งช่องปากระหว่างก่อนการรักษา  หลังการผ่าตัด 

และหลังการฉายรังสีภายหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยที่เป็น
คนไทย

วิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษาและผู้เข้าร่วมการศึกษา
เป็นการศึกษาแบบ prospective study ในกลุ่มตัวอย่าง 

จํานวน 29 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยมะเร็งช่องปากรายใหม่ที่ได้
รับการรักษาโดยการผ่าตัดร่วมกับการฉายรังส ี ณ ศูนย์
การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาล
ราชว ิถ ีและคณะท ันตแพทยศาสตร  ์ จ ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 

2551 การวิจัยนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจ ัยในมนุษย์ของคณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอาสาสมัคร
ทุกคนยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยความสมัครใจ
เป็นลายลักษณ์อักษร

การเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
ฉบับภาษาไทยซึ่งได้รับการแปลมาจากแบบสอบถาม

คุณภาพชีวิตโดยมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ฉบับที่ 45 จาก
นั้นผ่านการทดสอบ content validity จากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจและรักษามะเร็งช่องปาก 4 ราย และศึกษา
นําร่องในผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก 30 ราย ซึ่งผล reliability 

test พบว่ามีค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.77 แบบ
ประเมินประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก ่ หมวดประเมิน
อาการเฉพาะโรค (ข้อ 1-12) หมวดการจัดลําดับอาการ
ที่เป็นปัญหาสําคัญ (ข้อ 13)  หมวดประเมินคุณภาพชีวิต
ทั่วไป (ข้อ 14-16)  และหมวดคําถามปลายเปิด (ข้อ 17) 

(แบบสอบถามแนบท้ายบทความ) เก็บข้อมูลด้วยผู ้
สัมภาษณ์ 1 คน ในครั้งที ่ 1  สัมภาษณ์ผู้ป่วยก่อนการ
รักษาในวันแรกที่ผู้ป่วยเข้าพักในหอผู้ป่วย คร้ังที ่ 2  หลัง
จากที่ผู้ป่วยรับการผ่าตัด 25 - 49 วัน (เฉลี่ย 36.0 ± 5.6 

วัน) ครั้งที ่ 3 หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการฉายรังสี 25 - 54 

วัน (เฉลี่ย 38.1 ± 7.2 วัน) 

การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติคํานวณโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 

11.5 (สําหรับวินโดว์) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากได้รับการวิเคราะห์แยก
รายหมวด  โดยในหมวดประเมินอาการเฉพาะโรค และ
คุณภาพชีวิตทั่วไปใช้สถิติทดสอบ Wilcoxon Signed-

Rank Test หมวดการจัดลําดับอาการที่เป็นปัญหาสําคัญ
และหมวดคําถามปลายเปิดซึ่งทําการสรุปความคิดเห็น
เป็น 5 กลุ่ม ได้แก ่ ความวิตกกังวล อาการผิดปกติ 
ปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่าย ปัญหาครอบครัว และปัญหาระบบ
บริการ ทําให้ได้ลักษณะข้อมูลเป็นร้อยละของผู้ป่วยใน
แต่ละกลุ่มปัญหา ทําการทดสอบโดยใช้สถิติ McNemar 

Test การทดสอบทางสถิติเลือกระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.01

ผลการศึกษา

ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากรายใหม่ทั้งหมด 51 ราย ถูกคัด
ออกจากการศึกษา  22 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาด้วยวิธี brachytherapy 1 ราย  รับการผ่าตัดเพียง
อย่างเดียว  2 ราย รับการผ่าตัดร่วมกับการฉายรังสีและ
เคมีบําบัด  4 ราย เสียชีวิต 2 ราย และอยู่ระหว่างรอการ
ฉายรังสีหลังการผ่าตัด  13 ราย จึงมีผู้ป่วยที่นํามาศึกษา 

29  ราย เป็นเพศชาย 22 ราย พบมะเร็งที่บริเวณพื้นช่อง
ปาก 17 ราย เป็นผู้ป่วยระยะที ่IV 14 ราย (ตาราง 1)
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  ตาราง 1. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางคลินิก  ตาราง 1. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางคลินิก
  อายุ (ปี)
     Mean 56.9±11.8

     Range 34–80

  เพศชาย (ราย) 22

  ตําแหน่งรอยโรค (ราย)*

     พื้นช่องปาก 17

     ลิ้น 15

     เหงือก 7

     เยื่อเมือกแก้ม 1

     ส่วนสามเหลี่ยมท้ายฟันกรามหลัง 1

     เพดานแข็ง 1

  ผลการวินิจฉัย (ราย)

     Squamous cell carcinoma 26

     Mucoepidermoid carcinoma 1

     Polymorphous low-grade adenocarcinoma 1

     Synovial sarcoma 1

  Clinical stage (ราย) 

     Stage I 1

     Stage II 4

     Stage III 4

     Stage IV 14

     Unknown	
 6

  *ผู้ป่วยจํานวน 15 ราย มีรอยโรคมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง  *ผู้ป่วยจํานวน 15 ราย มีรอยโรคมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ 

หมวดประเมินอาการเฉพาะโรค พบว่าผู้ป่วยหลังการ
ผ่าตัดมีความผิดปกติในการเคี้ยว และอาการไหล่ผิด
ปกติมากกว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.01) 

ผู้ป่วยหลังการฉายรังสีภายหลังการผ่าตัดมีความผิด
ปกติในการกลืน การเคี้ยว อาการไหล่ผิดปกต ิ การสูญ
เสียการรู้รสชาติอาหาร และปัญหาน้ําลายน้อยมากกว่า
ก่อนการรักษาอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.01) และผู้ป่วยหลัง
การฉายรังสีภายหลังการผ่าตัดมีการสูญเสียการรู ้
รสชาติอาหาร และปัญหาน้ําลายน้อยมากกว่าก่อนการ
ผ่าตัดอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.01)  อย่างไรก็ตามพบว่า ผู้
ป่วยหลังการฉายรังสีภายหลังการผ่าตัดมีอาการเจ็บ
ปวดน้อยกว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.01) 

(ตาราง 2) สําหรับหมวดการจัดลําดับอาการที่เป็น
ปัญหาสําคัญ ปัญหาสําคัญ 3  อันดับแรกในการประเมิน
ก่อนการรักษา หลังการผ่าตัด และหลังการฉายรังสีภาย
หลังการผ่าตัด แสดงในตาราง 3 สําหรับผู้ป่วยที่เลือก

หัวข้อปริมาณน้ําลายเป็นปัญหาสําคัญพบว่า ร้อยละ 
100  ร้อยละ 61 และร้อยละ 20 ของผู้ป่วยก่อนการรักษา 

หลังผ่าตัด และหลังการฉายรังสีภายหลังการผ่าตัดตาม
ลําดับ รายงานว่ามีน้ ําลายมาก ส่วนผู ้ป่วยที่เหลือ
รายงานว่ามีน้ําลายน้อยลง นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วย
ก่อนการรักษาระบ ุ อาการเจ็บปวด เป็นปัญหาสําคัญ
มากกว่าหลังการผ่าตัดอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.01) และผู้
ป่วยหลังการผ่าตัดและหลังการฉายรังสีภายหลังการ
ผ่าตัดระบุ อาการไหล่ผิดปกติเป็นปัญหาสําคัญมากกว่า
ก่อนการรักษาอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.01)

หมวดคุณภาพชีวิตทั่วไป พบว่าคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพระหว่างก่อนเป็นมะเร็งกับปัจจุบันมีความแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.01) โดยร้อยละ 69 และ 
72 ของผู้ป่วยก่อนการรักษาและหลังการฉายรังสีภาย
หลังการผ่าตัดตามลําดับ ระบุ ค่อนข้างแย่ ส่วนอีก 2 ข้อ 

ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P>0.01) โดย
คุณภาพชีวิตในปัจจุบัน ผู้ป่วยร้อยละ 62 ระบุ พอใช้ และ
ข้อที ่ 16  คุณภาพชีวิตโดยรวม ผู้ป่วยร้อยละ 51 ระบ ุ ดี 
สําหรับการเปรียบเทียบในหมวดคําถามปลายเปิด  ไม่
พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p > 0.01) แต่พบว่า
ผู้ป่วยส่วนใหญ่แสดงความวิตกกังวล โดยร้อยละ 44 

ของผู้ป่วยทั้งก่อนการรักษาและหลังการผ่าตัด และร้อย
ละ 55 ของผู้ป่วยหลังการฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด 

แสดงความคิดเห็นในกลุ่มนี้

วิจารณและสรุปผล

ในการศึกษานี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นมะเร็งระยะที ่ IV อาจ
เนื่องมาจากโรงพยาบาลราชวิถีเป็นสถานบริการระดับ
ตติยภูมิในกระทรวงสาธารณสุข ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงเป็นผู้
ป่วยในระยะรุนแรงและได้รับการรักษาที่ซับซ้อน ซึ่งผล
การศึกษาพบประเด็นสําคัญดังนี ้ ในข้ออาการเจ็บปวด 

ผลการศึกษานี้พบว่าอาการเจ็บปวดถูกจัดเป็นปัญหา
สําคัญอันดับหนึ่งก่อนการรักษา แต่หลังการฉายรังสี
ภายหลังการผ่าตัดมีอาการเจ็บปวดน้อยลงอย่างมีนัย
สําคัญเมื่อเทียบกับก่อนการรักษา ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Borggreven และคณะ4 ในปี ค.ศ. 2007 ที่พบ
ว่า  หลังการรักษา 6 และ 12 เดือน ผู้ป่วยมีอาการเจ็บ
ปวดน้อยลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับก่อนการรักษา 

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ขัดแย้งกับการศึกษาของ 

Shepherd และ Fisher6 ในป ีค.ศ. 2004 ซึ่งพบว่าหลังการ
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ตาราง 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในหมวดประเมินอาการเฉพาะโรค (n = 29)            ตาราง 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในหมวดประเมินอาการเฉพาะโรค (n = 29)            ตาราง 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในหมวดประเมินอาการเฉพาะโรค (n = 29)            ตาราง 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในหมวดประเมินอาการเฉพาะโรค (n = 29)            ตาราง 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในหมวดประเมินอาการเฉพาะโรค (n = 29)            ตาราง 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในหมวดประเมินอาการเฉพาะโรค (n = 29)            ตาราง 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในหมวดประเมินอาการเฉพาะโรค (n = 29)            

หัวข้อประเมิน ก่อนรักษา หลังการผ่าตัด หลังฉายรังสีภาย
หลังการผ่าตัด

P Value* P Value† P Value¥

Median (Interquartile range)Median (Interquartile range)Median (Interquartile range)

อาการเจ็บปวด  50 (50-75) 75 (50-87.5) 75 (75-100) 0.120 0.176 0.006

การกลืน   70 (70-100) 70 (70-70) 70 (70-70) 0.053 0.718 0.006

การเคี้ยว 50 (50-100) 50 (0-50 ) 50 (0-50) 0.002 0.206 0.000

ไหล่ 100 (85-100) 70 (30-100) 70 (30-70) 0.000 0.688 0.000

รู้รสชาติอาหาร 100 (100-100) 100 (70-100) 30 (30-70) 0.010 0.000 0.000

ปริมาณน้ําลาย 100 (100-100) 100 (70-100) 30 (30-70) 0.124 0.000 0.000

* เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังการผ่าตัด
† เปรียบเทียบระหว่างหลังการผ่าตัดและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด
¥ เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด

* เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังการผ่าตัด
† เปรียบเทียบระหว่างหลังการผ่าตัดและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด
¥ เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด

* เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังการผ่าตัด
† เปรียบเทียบระหว่างหลังการผ่าตัดและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด
¥ เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด

* เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังการผ่าตัด
† เปรียบเทียบระหว่างหลังการผ่าตัดและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด
¥ เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด

* เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังการผ่าตัด
† เปรียบเทียบระหว่างหลังการผ่าตัดและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด
¥ เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด

* เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังการผ่าตัด
† เปรียบเทียบระหว่างหลังการผ่าตัดและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด
¥ เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด

* เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังการผ่าตัด
† เปรียบเทียบระหว่างหลังการผ่าตัดและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด
¥ เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด

รักษา  1 และ 3 เดือน  อาการเจ็บปวดไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับก่อนการรักษา  อาจเนื่อง
มาจากมีความแตกต่างกันในตําแหน่งและระยะของโรค
รวมถึงชนิดของแบบสอบถาม

เกี่ยวกับอาการกลืนผิดปกติ พบว่าผู้ป่วยหลังการ
ฉายรังส ีภายหลังการผ่าตัดมีอาการกลืนผิดปกติ
มากกว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยสําคัญและการกลืนถูก
จัดเป็นปัญหาสําคัญอันดับสามและสองในการประเมิน
หลังการผ่าตัดและหลังการฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด
ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจากในการศึกษานี้ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่เป็นมะเร็งที่พื้นช่องปากและลิ้น การรักษาโดยการ
ผ่าตัดร่วมกับการฉายรังสีจึงส่งผลให้ลิ้นมีรูปร่างผิดปกติ
ซึ่งทําให้การกลืนมีประสิทธิภาพลดลง ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Borggreven และคณะ4 ในป ี

ค.ศ. 2007 ที่พบว่า หลังการรักษา 6 และ 12 เดือน  ผู้ป่วย
มีอาการกลืนผิดปกติมากกว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัย
สําคัญ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ Shepherd และ 
Fisher6 ในป ีค.ศ. 2004 พบว่า หลังการรักษา 1 และ 3 

เดือน การกลืนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบ
กับก่อนการรักษา ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษานี้ อาจเนื่อง
มาจากมีความแตกต่างกันในตําแหน่งและระยะของโรค
รวมถึงชนิดของแบบสอบถามเช่นเดียวกับการประเมิน
ในข้ออาการเจ็บปวด

ในด้านอาการเคี้ยวผิดปกต ิ พบว่า ผู้ป่วยหลังการ
ผ่าตัดและหลังการฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด มีอาการ
เคี้ยวผิดปกติมากกว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยสําคัญ

โดยอาการเคี้ยวผิดปกติถูกจัดเป็นปัญหาสําคัญสาม
อันดับแรกทั้งก่อนการผ่าตัด หลังการผ่าตัดและหลังการ
ฉายรังสี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Kelly และคณะ7 

ในป ีค.ศ. 2007 ที่พบว่า ณ วันสิ้นสุดการรักษา การเคี้ยว
มีความผิดปกติมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบ
กับก่อนการรักษา และการเคี้ยวถูกจัดเป็นปัญหาสําคัญ
สามอันดับแรกทุกช่วงเวลา	


อาการไหล่ผิดปกติ  ผลการศึกษานี้พบว่าอาการไหล่
ผิดปกติเป็นผลจากการผ่าตัด ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาที่ผ่านมา8 shoulder syndrome ที่เป็นผลจาก 

radical neck dissection มีรายงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 

โดยผู้ป่วยจะมีอาการไหล่ตก การเคลื่อนที่ของไหล่ถูก
จํากัด และปวดไหล ่ จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการรักษา 

เป็นวิธี modified radical neck dissection และ selective 

neck dissection9 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ 

Cheng และคณะ10  ในปี ค.ศ. 2000 พบว่าการรักษาทั้ง 3 

วิธีต่างส่งผลให้เกิด shoulder syndrome แต่วิธี selective 

neck dissection พบความผิดปกติน้อยที่สุด และในการ
ศึกษานี้  มีผู้ป่วยที่ได้รับการเลาะบริเวณคอร้อยละ 86 

โดยใช้วิธี modified radical neck dissection ถึงร้อยละ 
64 ดังนั ้นอาการไหล่ผิดปกติในการศึกษานี ้น่าจะมี
สาเหตุจากการทํา modified radical neck dissection

ด้านปริมาณน้ําลายผิดปกต ิ เนื่องจากหัวข้อนี้ใน
แบบประเมินหมวดที ่ 1 ไม่มีตัวเลือก “มีน้ําลายมาก” ดัง
นั ้นผู ้ป ่วยที ่ม ีป ัญหาน้ ําลายมาก จึงเลือกตัวเลือก 

“ปริมาณน้ําลายปกติ” แทน แต่พบว่าในหมวดที่ 2 ผู้
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ป่วยที่เลือกหัวข้อนี้เป็นปัญหาสําคัญ พบปัญหาทั้งภาวะ
น้ ําลายมากและน้ ําลายน้อย ทั้งนี ้ภาวะน้ ําลายมาก 

(sialorrhea หรือ drooling) หมายถึง การที่ไม่สามารถ
ควบคุมของเหลวในช่องปากให้อยู่ภายในช่องปากได้ 
โดยมีสาเหตุจากการสร้างน้ ําลายมากเกินไปหรือมี
กล้ามเนื้อบริเวณช่องปาก ใบหน้า เพดานปากและลิ้นผิด
ปกติ สําหรับวิธีการรักษาภาวะน้ําลายมาก เช่นการ
ผ่าตัด การฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
รอบปาก เป็นต้น11 

ในการศึกษานี้การมีปริมาณน้ําลายผิดปกติถูกจัด
เป็นปัญหาสําคัญทุกช่วงเวลา โดยก่อนการรักษาและ
หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีปัญหาน้ําลายมาก ใน
ขณะที่หลังการฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่มีปัญหาน้ําลายน้อย จากการศึกษาที่ผ่านมา  พบว่า
ปัญหาภาวะน้ําลายมากไม่ถูกยกมาเป็นประเด็นศึกษา 

อาจเนื่องมาจากการศึกษาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้
ป่วยกลุ่มนี้มักทําการศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
เสร็จสมบูรณ์และมักเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีร่วม
ด้วย12, 13 ดังนั ้นจากผลของรังสีจึงทําให้เกิดปัญหา
น้ําลายน้อยมากกว่า 

นอกจากนี้ปัญหาน้ําลายมากอาจไม่ได้รับการตอบ
สนองจากผู้ให้การรักษา เนื่องจากผู้ป่วยมีโอกาสที่จะได้
รับการฉายรังสีในภายหลังจากการกลับมาเป็นซ้ําของ
โรคซึ ่งจะทําให้เกิดปัญหาน้ ําลายน้อยแทน สําหรับ
ปัญหาน้ําลายน้อยในการศึกษานี้พบว่า การฉายรังสีส่ง
ผลให้ผ ู ้ป ่วยมีน ้ ําลายน้อยลงอย่างมีน ัยสําคัญซึ ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา4, 7 เพื่อสะท้อนปัญหา
ของผู้ป่วยในข้อปริมาณน้ําลายให้ชัดเจนขึ้น ในการ
พัฒนาแบบสอบถามต่อไปควรจะเพิ่มตัวเลือก “มีน้ําลาย
มาก” ในแบบประเมิน

ประเด็นด้านการประเมินคุณภาพชีวิตทั่วไป คุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเป็น
มะเร็ง ผู้ป่วยหลังการรักษามีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
ค่อนข้างแย่มากกว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยสําคัญ ดัง
นั้นในข้อนี้จึงมีความสอดคล้องกันกับผลการศึกษาใน
หมวดประเมินอาการเฉพาะโรค  ส่วนคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพในปัจจุบัน และคุณภาพชีวิตโดยรวม พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังการรักษา ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา13 อาจเนื่องมาจากผู้
ป่วยมีการปรับตัว หรือเกิดจากข้อด้อยในกระบวนการ
วิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งได้แก่ ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่เล็กเกินไป คุณภาพชีวิตโดยรวมจึงไม่สะท้อน
ผลในทางที่เลวร้ายและแตกต่างอย่างชัดเจน

ประเด็นในคําถามปลายเปิด จากการศึกษาที่ผ่านมา 

ในหมวดนี้มักไม่ได้ถูกนํามาวิเคราะห์ อาจเนื่องจากมี
ความคิดเห็นหลากหลายและผู ้ป่วยบางรายไม่แสดง
ความคิดเห็น  ในการศึกษานี ้ พบว่า  ผู้ป่วยส่วนใหญ่ใน
ทุกช่วงเวลามีความวิตกกังกลเกี่ยวกับการหายของโรค
และวิธีการรักษา แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัย
สําคัญซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Shepherd และ 
Fisher6 ในปี ค.ศ. 2004 ที่พบว่า ไม่พบความแตกต่างใน
หัวข้อ ภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวล ระหว่างก่อน
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ตาราง 3. ผลการเปรียบเทียบร้อยละของผู้ป่วยในการจัดลําดับหัวข้อที่เป็นปัญหาสําคัญ (n = 29)ตาราง 3. ผลการเปรียบเทียบร้อยละของผู้ป่วยในการจัดลําดับหัวข้อที่เป็นปัญหาสําคัญ (n = 29)ตาราง 3. ผลการเปรียบเทียบร้อยละของผู้ป่วยในการจัดลําดับหัวข้อที่เป็นปัญหาสําคัญ (n = 29)ตาราง 3. ผลการเปรียบเทียบร้อยละของผู้ป่วยในการจัดลําดับหัวข้อที่เป็นปัญหาสําคัญ (n = 29)ตาราง 3. ผลการเปรียบเทียบร้อยละของผู้ป่วยในการจัดลําดับหัวข้อที่เป็นปัญหาสําคัญ (n = 29)ตาราง 3. ผลการเปรียบเทียบร้อยละของผู้ป่วยในการจัดลําดับหัวข้อที่เป็นปัญหาสําคัญ (n = 29)ตาราง 3. ผลการเปรียบเทียบร้อยละของผู้ป่วยในการจัดลําดับหัวข้อที่เป็นปัญหาสําคัญ (n = 29)

หัวข้อประเมิน ก่อนรักษา หลังการผ่าตัด หลังฉายรังสีภายหลัง
การผ่าตัด

P Value* P Value† P Value¥

%%%

อาการเจ็บปวด 52 17 17 0.006 1.000 0.013

การกลืน   24 31 48 0.727 0.267 0.118

การเคี้ยว 45 45 41 1.000 1.000 1.000

การพูด 28 21 10 0.727 0.453 0.180

ไหล่ 3 38 31 0.006 0.774 0.008

การรู้รสชาติอาหาร 0 0 38 NA NA NA

ปริมาณน้ําลาย 28 45 52 0.267 0.791 0.118

* เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังการผ่าตัด
† เปรียบเทียบระหว่างหลังการผ่าตัดและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด
¥ เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด

* เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังการผ่าตัด
† เปรียบเทียบระหว่างหลังการผ่าตัดและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด
¥ เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด

* เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังการผ่าตัด
† เปรียบเทียบระหว่างหลังการผ่าตัดและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด
¥ เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด

* เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังการผ่าตัด
† เปรียบเทียบระหว่างหลังการผ่าตัดและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด
¥ เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด

* เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังการผ่าตัด
† เปรียบเทียบระหว่างหลังการผ่าตัดและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด
¥ เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด

* เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังการผ่าตัด
† เปรียบเทียบระหว่างหลังการผ่าตัดและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด
¥ เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด

* เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังการผ่าตัด
† เปรียบเทียบระหว่างหลังการผ่าตัดและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด
¥ เปรียบเทียบระหว่างก่อนรักษาและหลังฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด



และหลังการรักษาจากการประเมินด้วย  Hospital 

Anxiety and Depression scale แม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการ
รักษาด้วยวิธีที่ซับซ้อน ซึ่งผู้วิจัยบางท่านให้ความเห็น
เกี่ยวกับการประเมินด้านจิตใจในผู้ป่วยกลุ่มนี้ว่า การ
วินิจฉัยภาวะซึมเศร้าจําเป็นต้องมีการประเมินสภาวะ
จิตใจโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานซึ่งทําได้ยาก14  ด้วย
เหตุผลดังกล่าวจึงอาจทําให้ไม่พบความแตกต่างใน
หัวข้อนี ้

โดยสรุปแล้ว หลังการรักษาผู้ป่วยมะเร็งช่องปากมี
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพลดลงกว่าก่อนรักษาอย่างมีนัย
สําคัญโดยเฉพาะการเคี้ยวเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดทั้ง
ก่อนการรักษา หลังการผ่าตัด และหลังการฉายรังสีภาย
หลังการผ่าตัด ส่วนปัญหาในการกลืน อาการไหล่ผิด

ปกต ิ การสูญเสียการรู้รสชาติอาหาร และน้ําลายน้อย
เป็นปัญหาสําคัญหลังการฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด
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แบบสอบถามคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพสําหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากแบบสอบถามคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพสําหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากแบบสอบถามคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพสําหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
แบบสอบถามนี้ถามเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคุณในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา  กรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยทํา
เครื่องหมาย ☑ หน้าข้อที่เลือก
แบบสอบถามนี้ถามเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคุณในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา  กรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยทํา
เครื่องหมาย ☑ หน้าข้อที่เลือก
แบบสอบถามนี้ถามเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคุณในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา  กรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยทํา
เครื่องหมาย ☑ หน้าข้อที่เลือก

1 อาการเจ็บปวด (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น) คะแนน
☐ ฉันไม่เจ็บปวด 100

☐ ฉันเจ็บปวดเล็กน้อย และไม่จําเป็นต้องใช้ยา 75

☐ ฉันเจ็บปวดพอสมควร และต้องใช้ยาเป็นประจํา เช่น พาราเซตตามอล 50

☐ ฉันเจ็บปวดรุนแรงมาก และต้องใช้ยาแก้ปวดชนิดที่แพทย์สั่งให้เท่านั้น จึงจะดีขึ้น เช่น มอร์ฟีน 25

☐ ฉันเจ็บปวดรุนแรงมาก แม้ใช้ยาแก้ปวดชนิดที่แพทย์สั่งให้ ก็ไม่หายเจ็บปวด	
 0

2 ลักษณะรูปร่างใบหน้าภายนอก (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

☐ รูปร่างใบหน้าภายนอกไม่เปลี่ยนแปลง	
 100

☐ รูปร่างใบหน้าภายนอก เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 75

☐ ฉันกังวลใจเรื่องรูปร่างใบหน้าภายนอก แต่ก็ยังทํากิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ 50

☐ ฉันรู้สึกว่ารูปร่างใบหน้าภายนอกผิดปกติอย่างมาก และทําให้ฉันทํากิจกรรมต่างๆน้อยลง 25

☐ ฉันไม่สามารถออกไปพบปะผู้คนได้ เพราะรูปร่างใบหน้าภายนอกที่ผิดปกติ 0

3 การทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

☐ ฉันยังทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันได้ตามปกติ 100

☐ บางคร้ัง ฉันทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันได้ไม่เหมือนเดิม 75

☐ ฉันมักเหนื่อยและทําอะไรได้ช้าลง แต่ยังคงออกไปทํากิจกรรมนอกบ้าน 50

☐ ฉันไม่ออกไปนอกบ้านเพราะไม่มีแรง 25

☐ ฉันมักจะนอนบนเตียงหรือนั่งเก้าอี้ และไม่ออกนอกบ้านเลย 0

4 การทํากิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ  เช่น  ดูหนัง  ฟังเพลง (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

☐ ยังมีกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ได้ตามปกติ 100

☐ มีกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจบางอย่างที่ทําไม่ได้ แต่ยังคงออกนอกบ้าน และสนุกสนานกับชีวิต 75

☐ มีหลายครั้งที่อยากออกนอกบ้านเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ แต่ทําไม่ได้ 50

☐ ฉันทําอะไรได้น้อยมาก ส่วนใหญ่จะอยู่บ้านและดูทีวี	
 25

☐ ฉันไม่สามารถทํากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจเลย 0

5 การกลืน  (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

☐ ฉันกลืนอาหารได้ปกติเหมือนเดิม 100

☐ ฉันกลืนอาหารที่เป็นก้อนจําพวกข้าวสวยไม่ได้  แต่กลืนอาหารอ่อนจําพวก โจ๊ก ข้าวต้ม และอาหารเหลว
จําพวกนม โอวัลตินได้

70

☐ ฉันกลืนได้เฉพาะอาหารเหลว เช่น นม โอวัลติน 30

☐ ฉันกลืนไม่ได้เพราะฉันสําลัก 0

6 การเคี้ยว (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

☐ ฉันเคี้ยวอาหารได้เหมือนเดิม 100

☐ ฉันเคี้ยวอาหารที่เป็นก้อนนิ่มๆ ได ้แต่เคี้ยวอาหารบางอย่างไม่ได้ 50

☐ ฉันเคี้ยวอาหารไม่ได้ แม้แต่อาหารที่เป็นก้อนนิ่มๆ 0

ภาคผนวก
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แบบสอบถามคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพสําหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากแบบสอบถามคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพสําหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากแบบสอบถามคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพสําหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
แบบสอบถามนี้ถามเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคุณในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา  กรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยทํา
เครื่องหมาย ☑ หน้าข้อที่เลือก
แบบสอบถามนี้ถามเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคุณในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา  กรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยทํา
เครื่องหมาย ☑ หน้าข้อที่เลือก
แบบสอบถามนี้ถามเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคุณในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา  กรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยทํา
เครื่องหมาย ☑ หน้าข้อที่เลือก

7 การพูดหรืออกเสียง (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น) คะแนน
☐ ฉันยังออกเสียงพูดได้เหมือนเดิม 100

☐ ฉันออกเสียงพูดได้ลําบากในบางคํา แต่คนอื่นก็ยังเข้าใจฉันได้ แม้ขณะคุยโทรศัพท์ 70

☐ มีแต่ครอบครัวและเพื่อนของฉันเท่านั้นที่เข้าใจคําที่ฉันพูด 30

☐ ไม่มีใครเข้าใจคําที่ฉันพูด 0

8 ไหล ่(เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

☐ ไหล่ของฉันไม่มีปัญหา	
 100

☐ ไหล่แข็งเกร็ง แต่ไม่เป็นปัญหาต่อกิจกรรมประจําวันหรือความแข็งแรงของฉัน 70

☐ ฉันเจ็บไหล่หรือไหล่อ่อนแรงจนทําให้ต้องเปลี่ยนงาน/งานอดิเรก 30

☐ ฉันทํางานประจําหรืองานอดิเรกไม่ได้เพราะไหล่มีปัญหา 0

9 รู้รสชาติอาหาร เช่น รู้รสเปรี้ยว เผ็ด เค็ม หวาน เวลาที่กินอาหาร (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

☐ ฉันรู้รสชาติอาหารทุกอย่างได้ตามปกติ 100

☐ ฉันรู้รสชาติอาหารส่วนใหญ่ได้ตามปกติ 70

☐ ฉันรู้รสชาติอาหารได้บางอย่าง 30

☐ ฉันไม่รู้รสชาติอาหารเลย 0

10 ปริมาณน้ําลาย (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

☐ ฉันมีปริมาณน้ําลายปกติ 100

☐ ฉันมีน้ําลายน้อยกว่าปกติ แต่ก็เพียงพอ 70

☐ ฉันมีน้ําลายน้อยลงมาก 30

☐ ฉันไม่มีน้ําลายเลย 0

11 อารมณ์ (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

☐ ฉันอารมณ์ดีมากๆ และมะเร็งไม่มีผลต่ออารมณ์ของฉัน 100

☐ อารมณ์ของฉันโดยทั่วไปดี แต่บางครั้งมะเร็งก็มีผลต่ออารมณ์ของฉัน 75

☐ ฉันรู้สึกเฉยๆ  ไม่ได้อารมณ์ดีและไม่ได้ซึมเศร้าเกี่ยวกับมะเร็ง 50

☐ ฉันซึมเศร้าบ้างเกี่ยวกับมะเร็ง 25

☐ ฉันรู้สึกซึมเศร้ามากเกี่ยวกับมะเร็ง 0

12 ความวิตกกังวล (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

☐ ฉันไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับมะเร็ง 100

☐ ฉันวิตกกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับมะเร็ง 70

☐ ฉันวิตกกังวลเกี่ยวกับมะเร็ง	
 30

☐ ฉันวิตกกังวลมากเกี่ยวกับมะเร็ง 	
 0
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แบบสอบถามนี้ถามเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคุณในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา  กรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยทํา
เครื่องหมาย ☑ หน้าข้อที่เลือก
แบบสอบถามนี้ถามเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคุณในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา  กรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยทํา
เครื่องหมาย ☑ หน้าข้อที่เลือก
แบบสอบถามนี้ถามเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคุณในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา  กรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยทํา
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แบบสอบถามนี้ถามเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคุณในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา  กรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยทํา
เครื่องหมาย ☑ หน้าข้อที่เลือก
แบบสอบถามนี้ถามเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคุณในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา  กรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยทํา
เครื่องหมาย ☑ หน้าข้อที่เลือก
แบบสอบถามนี้ถามเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคุณในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา  กรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยทํา
เครื่องหมาย ☑ หน้าข้อที่เลือก

13 ข้อใดที่เป็นปัญหาต่อคุณมากที่สุดในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ทําเครื่องหมาย ☑ ได้ไม่เกิน 3 ข้อข้อใดที่เป็นปัญหาต่อคุณมากที่สุดในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ทําเครื่องหมาย ☑ ได้ไม่เกิน 3 ข้อข้อใดที่เป็นปัญหาต่อคุณมากที่สุดในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ทําเครื่องหมาย ☑ ได้ไม่เกิน 3 ข้อข้อใดที่เป็นปัญหาต่อคุณมากที่สุดในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ทําเครื่องหมาย ☑ ได้ไม่เกิน 3 ข้อข้อใดที่เป็นปัญหาต่อคุณมากที่สุดในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ทําเครื่องหมาย ☑ ได้ไม่เกิน 3 ข้อข้อใดที่เป็นปัญหาต่อคุณมากที่สุดในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ทําเครื่องหมาย ☑ ได้ไม่เกิน 3 ข้อ
☐ อาการเจ็บปวด☐ อาการเจ็บปวด ☐ การกลืน☐ การกลืน ☐ การรู้รสชาติอาหาร☐ การรู้รสชาติอาหาร
☐ รูปร่างใบหน้าภายนอก☐ รูปร่างใบหน้าภายนอก ☐  การเคี้ยว☐  การเคี้ยว ☐ ปริมาณน้ําลาย☐ ปริมาณน้ําลาย
☐ การทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน☐ การทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน ☐ การพูดหรือออกเสียง☐ การพูดหรือออกเสียง ☐ อารมณ์☐ อารมณ์
☐ การทํากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ☐ การทํากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ ☐ อาการไหล่ผิดปกติ☐ อาการไหล่ผิดปกติ ☐ ความวิตกกังวล☐ ความวิตกกังวล

14 ขณะนี้คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของคุณ  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนก่อนที่คุณจะเป็นมะเร็ง  

(เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

ขณะนี้คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของคุณ  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนก่อนที่คุณจะเป็นมะเร็ง  

(เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

ขณะนี้คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของคุณ  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนก่อนที่คุณจะเป็นมะเร็ง  

(เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

ขณะนี้คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของคุณ  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนก่อนที่คุณจะเป็นมะเร็ง  

(เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

ขณะนี้คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของคุณ  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนก่อนที่คุณจะเป็นมะเร็ง  

(เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

ขณะนี้คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของคุณ  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนก่อนที่คุณจะเป็นมะเร็ง  

(เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

☐ ดีขึ้นมาก ☐ ค่อนข้างจะดีขึ้น  ☐ เหมือนเดิม ☐ ค่อนข้างแย่ ☐ อาการแย่ลงมาก☐ อาการแย่ลงมาก
15 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไร (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไร (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไร (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไร (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไร (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไร (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

☐ ดีเลิศ ☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ แย่ ☐ แย่มาก
16 ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของคุณ เช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อง ความเป็นอยู ่ ร่างกาย และจิตใจ  

ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ทําให้มีความสุข แล้วเลือกข้อที่ตรงกับความรู้สึกและบอกถึงคุณภาพชีวิตของคุณมากที่สุดในช่วง
อาทิตย์ที่ผ่านมา (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของคุณ เช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อง ความเป็นอยู ่ ร่างกาย และจิตใจ  

ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ทําให้มีความสุข แล้วเลือกข้อที่ตรงกับความรู้สึกและบอกถึงคุณภาพชีวิตของคุณมากที่สุดในช่วง
อาทิตย์ที่ผ่านมา (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของคุณ เช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อง ความเป็นอยู ่ ร่างกาย และจิตใจ  

ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ทําให้มีความสุข แล้วเลือกข้อที่ตรงกับความรู้สึกและบอกถึงคุณภาพชีวิตของคุณมากที่สุดในช่วง
อาทิตย์ที่ผ่านมา (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของคุณ เช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อง ความเป็นอยู ่ ร่างกาย และจิตใจ  

ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ทําให้มีความสุข แล้วเลือกข้อที่ตรงกับความรู้สึกและบอกถึงคุณภาพชีวิตของคุณมากที่สุดในช่วง
อาทิตย์ที่ผ่านมา (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของคุณ เช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อง ความเป็นอยู ่ ร่างกาย และจิตใจ  

ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ทําให้มีความสุข แล้วเลือกข้อที่ตรงกับความรู้สึกและบอกถึงคุณภาพชีวิตของคุณมากที่สุดในช่วง
อาทิตย์ที่ผ่านมา (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของคุณ เช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อง ความเป็นอยู ่ ร่างกาย และจิตใจ  

ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ทําให้มีความสุข แล้วเลือกข้อที่ตรงกับความรู้สึกและบอกถึงคุณภาพชีวิตของคุณมากที่สุดในช่วง
อาทิตย์ที่ผ่านมา (เลือก ☑ ได ้1 ข้อเท่านั้น)

☐ ดีเลิศ ☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ แย่ ☐ แย่มาก
17 อธิบายเรื่องใดก็ได้ที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตของคุณ (สามารถขอกระดาษเพื่อเขียนเพิ่มได้)อธิบายเรื่องใดก็ได้ที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตของคุณ (สามารถขอกระดาษเพื่อเขียนเพิ่มได้)อธิบายเรื่องใดก็ได้ที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตของคุณ (สามารถขอกระดาษเพื่อเขียนเพิ่มได้)อธิบายเรื่องใดก็ได้ที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตของคุณ (สามารถขอกระดาษเพื่อเขียนเพิ่มได้)อธิบายเรื่องใดก็ได้ที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตของคุณ (สามารถขอกระดาษเพื่อเขียนเพิ่มได้)อธิบายเรื่องใดก็ได้ที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตของคุณ (สามารถขอกระดาษเพื่อเขียนเพิ่มได้)
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Comparison of Head Motion During Application 
among the New Cervical Spine Splint and Traditional 

Rigid Collars

Chinnawat Srisai, M.D.

Orthopaedics Department, Roi-Et Hospital, Roi-Et, Thailand

OBJECTIVES
To investigate the ability to reduce the movement of the head while wearing the new cervical spine splint, 
compared to hard cervical collar and Philadelphia collar on healthy participants.

METHODS
Experimental study was performed during March 1, 2012 to May 2012 by simple random sampling for 34 male 
medical personnel (volunteers) in Roi-Et Hospital, to measure head movement in the supine position before and 
after wearing the cervical splints with a tape measure of anatomical landmark.

RESULTS
The new cervical spine splint could reduce rotation in horizontal plane (both left and right) and flexion/
extension better than hard cervical collar and Philadelphia collar. The analysis of variance (ANOVA) showed that 
the average distance values are different, at least one partner has significantly (P<0.001). The analyze the 
differences in pairs using the Bonferroni revealed that the head rotation in horizontal plane (both left and right) 
and extension on sagittal plane was significant difference (P<0.05). The head flexion on sagittal plane we found 
that the new cervical spine splint is different to Philadelphia collar (P=0.001), but is not different to hard cervical 
collar (P=1.00). 
 
CONCLUSION
The new cervical spine splint is more effective, compared to traditional methods used

ABSTRACT
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ผลการวัดการเคลื่อนที่ของศีรษะเปรียบเทียบระหวางการสวมใสเครื่องดาม
กระดูกสันหลังระดับคอชนิดตางๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการลดการเคลื่อนที่ของศีรษะระหว่างสวมใส่เครื่องมือในการดามกระดูกสันหลังระดับ
คอแบบใหม ่เปรียบเทียบกับเครื่องพยุงคอแบบแข็งและเครื่องพยุงคอแบบฟิลาเดลเฟีย

วิธีการศึกษา
โดยทําการศึกษาแบบเชิงการทดลอง สุ่มตัวอย่างจากบุคลากรทางการแพทย ์ เพศชายของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
จํานวน 34 คน ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ทําการวัดระยะที่ศีรษะเคลื่อนที่ในท่านอน
หงายก่อน และหลังใส่เครื่องมือในการดามกระดูกสันหลังระดับคอโดยใช้สายวัดระยะจากตําแหน่งที่อ้างอิงในการวัด

ผลการศึกษา
เครื่องมือในการดามกระดูกสันหลังระดับคอแบบใหม่สามารถลดการหมุนศีรษะด้านขวา การหมุนศีรษะด้านซ้าย 
หมุนด้านขวา การก้ม และการเงยได้ดีที่สุด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยการคํานวณสถิติเชิงอนุมานเพื่อเปรียบ
เทียบค่าเฉลี่ยทั้งสามกลุ่มโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) พบว่า  ระยะทางเฉลี่ยทุกค่ามีความแตกต่าง
กันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (P<0.001) และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยใช้การทดสอบ 
Bonferroni พบว่าท่าหมุนศีรษะขวา หมุนศีรษะซ้าย และท่าเงย เครื่องมือในการดามกระดูกสันหลังระดับคอทั้งสาม มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) ส่วนในท่าก้มเครื่องมือในการดามกระดูกสันหลังระดับคอแบบใหม่กับ
เครื ่องพยุงคอแบบฟิลาเดลเฟียมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P=0.001) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(P=1.00) กับเครื่องพยุงคอแบบแข็ง

สรุป
เครื่องมือในการดามกระดูกสันหลังระดับคอแบบใหม่ (Roi-Et splint) มีประสิทธิผลดีเมื่อเทียบกับวิธีแบบเดิมที่ใช้อยู่
ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

บทคัดยอ

ชินวัฒน ศรีใส, พ.บ.

กลุมงานออร โธปดิกส โรงพยาบาลรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
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กระดูกสันหลังระดับคอหัก เป็นการบาดเจ็บของร่างกาย
ที่สําคัญ และนําไปสู่ความพิการหรือความเสี่ยงต่อการ
เสียชีว ิต1 การให้การรักษาอย่างรวดเร็วถูกต้องมี
มาตรฐาน  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่ทําให้เกิดการบาด
เจ็บจากการเคลื่อนไหวกระดูกต้นคอที่ไม่เหมาะสม จะ
ทําให้ลดอัตราการเกิดความพิการหรือเสียชีวิตในผู้ป่วย
กลุ่มนี้2 จากข้อมูลที่เคยมีการรายงานพบว่าประมาณ 3% 

ถึง 25% ของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลัง
ระดับคอหัก เกิดการบาดเจ็บเพิ่มเติมในระหว่างการ
เคลื่อนย้ายหรือการให้การรักษาเบื้องต้น3,4 ซึ่งเป็นที่น่า
เสียดายที่ผลการรักษาจะไม่ดีในผู้ป่วยกลุ่มนี้5

กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินนโยบายในการจัด
ระบบให้บริการการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ 
ตั้งแต่เมื่อป ีพ.ศ. 2538 ต่อมา ป ีพ.ศ. 2539 โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งทีมงานออกให้การ
ช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุในนาม “ศูนย์กู้ชีพพีร์ คํา
ทอน” และเปิดทําการปฏิบัติงานเมื่อเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2540 อีกทั้งเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ทําให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับ
การคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการ
ช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อ
เหตุการณ์มากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยกระดูก
สันหลังระดับคอหักจะได้รับการเคลื ่อนย้ายอย่างมี
มาตรฐาน  โดยเจ้าหน้าที่เวชปฏิบัติฉุกเฉิน  มีเครื่องดาม
กระดูกสันหลังระดับคอ ร่วมกับกระดานรองร่างกายแผ่น
ยาว และสายคาดยึดร่างกายกับกระดาน ก่อนทําการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล6 แต่น่าเสียดายหลัง
จากมาถึงโรงพยาบาล การดามกระดูกต้นคอน่าจะมี
มาตรฐานต่ําลงกว่าเดิม  อาทิเช่น แบบถุงทรายวาง
ขนาบข้างศีรษะร่วมกับเทปกาวยึดตรึง หรือ แบบเครื่อง
พยุงคอแบบแข็ง (hard cervical collar) หรืออุปกรณ์ช่วย
พยุงคอแบบฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia collar) เป็นต้น 

และยังไม่ได้มีมาตรฐานเป็นแบบเดียวกัน 

จากการสืบค้นข้อมูลการศึกษาก่อนหน้า ผู้วิจัยยังไม่
พบว่ามีการคิดค้นประดิษฐ์เครื ่องดามกระดูกสันหลัง
ระดับคอในผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังระดับคอหัก
สําหรับใช้ในระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลมา
ก่อน  ผู้วิจัยจึงต้องการประดิษฐ์นวัตกรรมของเครื่องดาม
กระดูกสันหลังระดับคอแบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงความสามารถในการลดการเคลื่อนที่ของศีรษะ

ระหว่างสวมใส่เครื่องมือในการดามกระดูกสันหลังระดับ
คอแบบใหม่ เปรียบเทียบกับเครื่องดามกระดูกสันหลัง
ระดับคอแบบดั้งเดิมวิธีต่างๆของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาแบบเชิงการทดลอง (experimental study) 

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ศึกษาในบุคลากรทางการแพทย ์

เพศชาย ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 494 คน สุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (simple random sampling) เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 34 คน ตามการคํานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง7,8 กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบข้อมูลและให้ความ
ยินยอม (informed consent) ทุกคนก่อนที่จะทําการ
ศึกษา โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria) คือ
อายุไม่ต่ ํากว่า 18 ป  ี สุขภาพแข็งแรง พิสัยการ
เคลื่อนไหวของคอปกติ เป็นผู้ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

และมีเกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria) คือ มีโรคที่
เกี ่ยวกับกระดูกสันหลังระดับคออยู ่ก่อนหรือ มีโรค
ประจําตัวร้ายแรงใดๆ ที่จะทําให้ทําการศึกษาไม่ได้ 

โดยผู้เข้าร่วมการศึกษาจะได้สวมเครื่องมือในการ
ดามกระดูกสันหลังระดับคอแบบใหม ่ เป็นนวัตกรรมที่ผู้
วิจัยประดิษฐ์ขึ้นเรียกว่า  Roi-Et splint มีส่วนประกอบ
จากแผ่นวีว่าบอร์ด (viva board, cement bonded 

particle board) สําหรับเป็นแผ่นรองร่างกายส่วนบน 

(short hard backboard), พ ี ไลค์ (PE-lite liner) บุรอง
แผ่นวีว่าให้นุ่ม, ฟองน้ําแข็ง (platezote) 2 อันขนาบข้าง
ศีรษะ (lateral support devices) และสายรัด (harness) 4 

เส้นรัดบริเวณหน้าผาก บริเวณคาง และบริเวณลําตัว 

และใช้ร่วมกับการใส่เครื่องพยุงคอแบบแข็ง ดังรูป 1 

และเครื่องมือดามกระดูกสันหลังแบบเดิม 2 แบบคือ 

Philadelphia และ hard collar โดยการเก็บข้อมูลตั้งแต่
ช่วงเดือนเมษายน จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 

กลุ่มตัวอย่างทุกคนจะได้รับการสัมภาษณ์สําหรับข้อมูล
ทั่วไป และใช้สายวัด (tape) สําหรับข้อมูลระยะทางของ
ศีรษะก่อนการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ
ขณะสวมใส่เคร่ืองพยุงคอแบบแข็ง, อุปกรณ์ช่วยพยุงคอ
แบบฟิลาเดลเฟียและเครื่องมือในการดามกระดูกสัน
หลังระดับคอแบบใหม ่ ในท่าที่ศีรษะหมุนขวาและซ้ายให้
มากที่สุด ในท่าที่ก้มหน้าและ เงยหน้าให้มากที่สุด โดย
วัดจากตําแหน่งที่ใช้ปากกาสีทําจุดไว้คือปุ่มกระดูกอะ
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โครเมียน (acromian process) ซ้ายและขวา, ปุ่มกระดูกซิ
ฟอยด์ (xyphoid process) และปลายจมูก

วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป นําเสนอค่าสถิติในรูปความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 95% ช่วงความ
เชื่อมั่น ส่วนข้อมูลระยะทางการเคลื่อนไหวของศีรษะใน
ท่าต่างๆในเครื่องดามกระดูกสันหลังระดับคอแต่ละแบบ
นํามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ One-way analysis of 

variance (ANOVA) กรณีที่พบแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ ข้อมูลที่ได้จะนํามาเปรียบเทียบ Multiple 

comparison โดยใช้ Bonferroni correction ค่าแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญที่ P<0.05 โดยข้อมูลที่ได้วิเคราะห์โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป STATA version 10.0

ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษามีอายุเฉลี่ย 
39.6 ปี และดรรชนีมวลกายเฉลี่ย 24.6  ดังตารางที ่1 รูปที ่ 1. แสดงส่วนประกอบและการสวมใส่เครื่องดาม

กระดูกสันหลังระดับคอแบบใหม่ (Roi-Et splint)
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ตาราง 1. แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษาตาราง 1. แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป ค่าข้อมูล

อายุ-ปี-no. (%)

20 – 30 8 (23.5)

31 – 40 11 (32.4)

41 – 50 8 (23.5)

51 – 60 6 (17.6)

>60 1 (2.9)

      Mean (standard deviation) 39.9 (11.8)

ความสูง-เซนติเมตร -no. (%)

<160 4 (11.8)

161 – 170 15 (44.1)

171 – 180 15 (44.1)

       Mean (standard deviation) 168.4 (5.6)

น้ําหนัก-กิโลกรัม -no. (%)

<50 1 (2.9)

51 – 60 6 (17.6)

61 – 70 11 (32.4)

71 – 80 12 (35.3)

>80 4 (11.8)

      Mean (standard deviation) 69.2 (11.3)

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

<18 1 (2.9)

18 – 25 33 (97.1)

      Mean (standard deviation) 24.4 (3.9)
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มีระยะทางเบื ้องต้นจากตําแหน่งที ่เป็นจุดในการวัด 

(anatomical landmark) ในท่าต่างๆ ก่อนทําการทดลอง
เมื ่อทําการเคลื ่อนศีรษะในท่าต่าง  ๆ ในเครื ่องดาม
กระดูกสันหลังระดับคอแต่ละแบบพบว่าการหมุนศีรษะ 
(rotation) และการก้มหน้า  (flexion) เครื่องมือดาม
กระดูกสันหลังระดับคอแบบ Roi-Et splint ผู้เข้าร่วม
การศึกษาสามารถหมุนศ ีรษะเฉล ี ่ยได ้น ้อยที ่ส ุด 

อุปกรณ์ช่วยพยุงคอแบบ Philadelphia collar และ
เครื่องพยุงคอ hard collar  ลดการเคลื่อนที่ของศีรษะ
รองลงมาตามลําดับ ส่วนการเงยหน้า  (extension) 

อุปกรณ์ช่วยพยุงคอแบบ Philadelphia collar มีระยะ
ทางเฉลี่ยน้อยที่สุด เครื่องมือในการดามกระดูกสันหลัง
ระดับคอแบบ Roi-Et splint  และ hard collar ลดการ
เคลื่อนที่ของศีรษะรองลงมาตามลําดับ

เมื ่อนําข้อมูลระยะทางเฉลี ่ยที ่ว ัดได้เมื ่อทําการ
เคลื่อนศีรษะในท่าต่างๆในเครื่องดามกระดูกสันหลัง
ระดับคอแต่ละแบบมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกัน โดย
การคํานวณสถิต ิ one-way analysis of variance 

(ANOVA) พบว่า ระยะทางเฉลี่ยทั้งท่าหมุนศีรษะไป
ทางขวา หมุนศีรษะไปทางซ้าย ก้มหน้าและ เงยหน้า มี
ความแตกต่างกันอย่างน้อย  1 คู ่ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.001) ดังตารางที ่2

เมื่อนําค่าเฉลี่ยระยะทางการเคลื่อนที่ของศีรษะใน
ท่าหมุนศีรษะไปทางขวา หมุนศีรษะไปทางซ้าย และท่า
เงยหน้า มาเปรียบเทียบ multiple comparison เป็นราย

คู่โดยใช้สถิต ิ Bonferroni พบว่า เครื่องมือดามกระดูก
สันหลังระดับคอทั้งสาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

(P<0.05) (ตาราง 3) ส่วนในท่าก้มหน้า  เครื่องมือใน
การดามกระดูกสันหลังระดับคอแบบ Roi-Et splint กับ
เครื่องพยุงคอแบบ Philadelphia collar มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.001) แต่ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ กับ เครื่องพยุงคอแบบ hard collar

วิจารณและสรุปผล

จากการศึกษานี้พบว่าเครื่องดามกระดูกสันหลังระดับ
คอแบบ Roi-Et splint สามารถลดการเคลื่อนที่ของ
ศีรษะในท่าหมุนศีรษะไปทางขวาและไปทางซ้าย และ
ในท่าก้มหน้า ซึ ่งอาจเป็นผลจากการที ่เครื ่องดาม
กระดูกสันหลังระดับคอแบบ Roi-Et splint นอกจากจะ
ตรึงคอของกลุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องพยุงคอแบบ hard 

collar แล้วยังตรึงศีรษะเข้าไว้กับแผ่นรองหลัง และ
ฟองน้ําแข็งแนบด้านข้างศีรษะ แล้วรัดกระชับด้วยสาย
รัด 4 เส้น คือหน้าผาก คาง อก และช่วงท้อง จึงทําให้
ยิ่งลดการเคลื่อนไหวของศีรษะและคอขึ้นอีก ส่วนในท่า
เงยหน้า พบว่าเคร่ืองพยุงคอแบบ Philadelphia collar 

เงยหน้าได้น้อยกว่าเครื่องมือในการดามกระดูกสันหลัง
ระดับคอแบบ Roi-Et splint และ hard collar  ตามลําดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยก่อน9 เคยมีการรายงาน
การคิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์ดามกระดูกสันหลังที่ปรับได้ 

ตาราง 2. ระยะที่ศีรษะเคลื่อนที่ในท่าต่างๆในเครื่องดามกระดูกสันหลังระดับคอแต่ละแบบตาราง 2. ระยะที่ศีรษะเคลื่อนที่ในท่าต่างๆในเครื่องดามกระดูกสันหลังระดับคอแต่ละแบบตาราง 2. ระยะที่ศีรษะเคลื่อนที่ในท่าต่างๆในเครื่องดามกระดูกสันหลังระดับคอแต่ละแบบตาราง 2. ระยะที่ศีรษะเคลื่อนที่ในท่าต่างๆในเครื่องดามกระดูกสันหลังระดับคอแต่ละแบบตาราง 2. ระยะที่ศีรษะเคลื่อนที่ในท่าต่างๆในเครื่องดามกระดูกสันหลังระดับคอแต่ละแบบ

ระยะทางการเคลื่อนที่ของศีรษะในท่า
Roi-Et splint

Philadelphia 
collar Hard collar P Value

ระยะทางการเคลื่อนที่ของศีรษะในท่า
Mean (standard deviation)Mean (standard deviation)Mean (standard deviation)

หมุนศีรษะไปทางขวา 29.5 (1.9) 27.5 (1.8) 25.1 (2.6) <0.001

หมุนศีรษะไปทางซ้าย 29.9 (2.2) 27.2 (1.9) 25.1 (2.5) <0.001

ก้มหน้า 34.0 (2.2) 38.1 (3.2) 33.5 (3.8) <0.001

เงยหน้า 34.1 (2.3) 38.1 (2.4) 39.6 (2.3) <0.001

ตาราง 3. แสดงข้อมูลระยะที่ศีรษะเคลื่อนที่ในท่าต่างๆในเครื่องดามกระดูกสันหลังระดับคอแต่ละแบบตาราง 3. แสดงข้อมูลระยะที่ศีรษะเคลื่อนที่ในท่าต่างๆในเครื่องดามกระดูกสันหลังระดับคอแต่ละแบบตาราง 3. แสดงข้อมูลระยะที่ศีรษะเคลื่อนที่ในท่าต่างๆในเครื่องดามกระดูกสันหลังระดับคอแต่ละแบบตาราง 3. แสดงข้อมูลระยะที่ศีรษะเคลื่อนที่ในท่าต่างๆในเครื่องดามกระดูกสันหลังระดับคอแต่ละแบบตาราง 3. แสดงข้อมูลระยะที่ศีรษะเคลื่อนที่ในท่าต่างๆในเครื่องดามกระดูกสันหลังระดับคอแต่ละแบบตาราง 3. แสดงข้อมูลระยะที่ศีรษะเคลื่อนที่ในท่าต่างๆในเครื่องดามกระดูกสันหลังระดับคอแต่ละแบบตาราง 3. แสดงข้อมูลระยะที่ศีรษะเคลื่อนที่ในท่าต่างๆในเครื่องดามกระดูกสันหลังระดับคอแต่ละแบบ
Mean difference betweenMean difference betweenMean difference betweenMean difference betweenMean difference betweenMean difference between

ระยะทางการเคลื่อนที่ของศีรษะในท่า
Roi-Et splint & 

Philadephia 
collar

P Value Roi-Et splint & 
hard collar

P Value Philadelphia & 
hard collar

P Value

หมุนศีรษะไปทางขวา 2.0 <0.001 4.4 <0.001 2.4 <0.001

หมุนศีรษะไปทางซ้าย 2.7 <0.001 4.8 <0.001 2.1 <0.001

ก้มหน้า 2.9 0.001 0.5 1.00 -2.4 0.005

เงยหน้า -4.0 <0.001 -5.5 <0.001 -1.5 0.02
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เคลื ่อนย้ายได้ และไม่ทึบแสงต่อการถ่ายภาพรังสี 
สําหรับใช้ในผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังระดับหักที่ไม่
มั่นคงตั้งแต่แรกรับการรักษา จนกระทั่งผ่าตัดเสร็จโดย
ไม่ต้องเปลี ่ยนอุปกรณ์อื ่นอีก10 แต่ผู ้ศึกษาเห็นว่า
อุปกรณ์ที่ใช้มีส่วนประกอบของเครื่องมือที่ซับซ้อนเกิน
ไป และยังใช้ร่วมกับ Halo head ring ซึ่งมีราคาแพง 

และการ ใช ้ ง านต ้ อ งอาศ ั ยความช ํ านาญและ
ประสบการณ์มากเกินไป ดังนั้นเครื่องดามกระดูกสัน
หลังระดับคอแบบใหม่ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนี้น่าจะ
เหมาะสมกับการใช้งานจริงมากกว่า

สําหรับการวัดความสามารถของอุปกรณ์ดาม
กระด ูกส ันหล ั งระด ับคอม ี รายงานไว ้ ในหลาย
เทคนิค8,10,12 แต่สําหรับการศึกษานี้ได้เลือกใช้สายวัด
เพราะเห็นว่าเป็นการวัดโดยตรงจากกลุ่มตัวอย่าง ไม่
ต้องอาศัยเครื่องมือราคาแพง งบประมาณที่ใช้ทําการ
ศึกษาเหมาะสม ก็สามารถตอบคําถามการวิจัยนี้ได้ ใน
กรณีที่มีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังอย่างรุนแรง
เช่น occipitocervical spine dissociative injury นั้น มี
การตั้งข้อสังเกตว่าปลอกคอแบบแข็งจะทําให้เกิดภาวะ 
The neck pivot-shift phenomenon ได้ในการเคลื่อน
ย้ายหรือเอียงตัวผู้ป่วยที่บาดเจ็บกระดูกสันหลังระดับ
คอหัก11 ผู้วิจัยจึงคิดว่าการใช้แผ่นรองหลัง และโฟม
แข็งแนบด้านข้างศีรษะแล้วรัดกระชับด้วยสายรัด ร่วม
กับเครื่องพยุงคอแบบแข็ง น่าจะลดโอกาสเสี่ยงจาก
การบาดเจ็บเพิ่มเติมในภาวะนี้ได้

อย่างไรก็ตาม การดามกระดูกสันหลังในผู้ป่วยที่
บาดเจ็บกระดูกสันหลังหักโดยอุปกรณ์ดามกระดูกสัน
หลังแบบต่างๆ แม้จะมีประสิทธิภาพในการลดการ
เคลื่อนของกระดูกสันหลัง ลดโอกาสเกิดการบาดเจ็บ
เพิ่มเติม แต่ก็มีรายงานผลข้างเคียงจากการใช้อุปกรณ์
ดามกระดูกสันหลังหลายอย่างเช่นกันคือ การหายใจ
ลําบาก, การกดทับผิวหนังขาดเลือด ปวด และรู้สึกไม่

สบาย13,14 ดังนั้นการใช้อุปกรณ์ดามกระดูกสันหลังกับผู้
ป่วยต้องระมัดระวังในการใช้และภาวะแทรกซ้อนหรือ
อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้น

ข้อจํากัดจากการศึกษานี้เนื่องจากวิธีการศึกษาจะ
ต้องทําตําแหน่งที่จะเป็นจุดในการวัด ทําให้เป็นการไม่
สะดวกแก่สุภาพสตรี ทําให้ต้องศึกษาเฉพาะผู้ชาย  และ
การวัดระยะการเคลื่อนของศีรษะทําการวัดเฉพาะ ท่า
หมุนศีรษะ ท่าก้ม/เงย  ไม่สามารถวัดท่าเอียงศีรษะได้
เนื่องจากโครงสร้างของเครื่องดามกระดูกสันหลังระดับ
คอแบบใหม่ที่มีฟองน้ําแข็งรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาบข้าง
ศีรษะสองด้านทําให้ไม่สามารถกําหนดจุดในการวัดได้
ผลการศึกษาที ่ได้จึงแสดงว่าเครื ่องมือในการดาม
กระดูกสันหลังระดับคอแบบใหม่จึงมีประสิทธิผลดีเมื่อ
เทียบกับอุปกรณ์ช่วยพยุงคอแบบ Philadelphia และ 
hard collar ซึ่งเป็นวิธีเดิมที ่ใช้อยู ่ในโรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิผลของเครื่องมือ
ใหม่นี้ในป้องกันการบาดเจ็บเมื่อนําไปใช้จริง อาจต้อง
ทําการศึกษาเพิ่มเติมด้วย randomized controlled trial  

ที่มีจํานวน sample size ที่เพียงพอเพื่อความถูกต้อง
ก่อนนําไปใช้อย่างแพร่หลาย
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Factors Determining Treatment Outcome in Sudden 
Sensorineural Hearing Loss

Satit  Khananthai, M.D.

Department of Otolaryngology, Roi-Et Hospital, Roi-Et, Thailand

OBJECTIVES
To study clinical manifestations, prognostic factors and recovery rate after steroid therapy in patient with sudden 
sensorineural hearing loss.

METHODS
This is a case-control study. Patients with idiopathic sudden sensorineural hearing loss who visited the out-
patient Department of Otolaryngology, Roi-Et Hospital from October 1, 2010 to March 31, 2012 were included. 
The clinical manifestations, audiograms and investigations of these patients were analyzed.

RESULTS
Of the thirty four patients,who met criterion, 18 were male and 16 were female.The median age of onset was 51 
year (range 32-73 years). The hearing loss was univalent in 73.5% of cases. Tinnitus and  vertigo were found in 
91.1% and 52.9% respectively.  After receiving steroid therapy, 67.7% had some degree of recovery (complete 
recovery in 32.4% and partial recovery in 35.3%). There are no contributing factors that significantly influenced 
the outcome of the patients.

CONCLUSION
Approximately 70% of the patients with idiopathic sudden hearing loss had some degree of recovery. There are 
no contributing factors that significantly influenced the prognosis.  
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ปจจัยที่มีผลตอการรักษาผูปวยประสาทหูเสื่อมเฉียบพลัน

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะทางคลินิก ปัจจัยที่มีผลต่อการพยากรณ์โรค และ อัตราการฟื้นตัวของการได้ยินหลังจากได้รับยา  
สเตียรอยด์ ในผู้ป่วยประสาทหูเสื่อมเฉียบพลัน

วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาแบบ case-control study เก็บข้อมูลผู้ป่วยประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันที่มาตรวจรักษา ณ แผนกผู้ป่วย
นอก กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2555 โดยศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ลักษณะทางคลินิก ผลการตรวจการได้ยินตลอดจนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผลการศึกษา
พบว่ามีผู้ป่วย  34 คนที่เข้าหลักเกณฑ ์เพศชาย 18 ราย เพศหญิง 16 ราย มัธยฐานของอายุ 51 ป ี(พิสัยอายุ 32-73 ปี) 
ร้อยละ 73.5 เป็นกับหูข้างเดียว ร้อยละ 91.1 มีเสียงดังในหู ร้อยละ 52.9 มีอาการเวียนศีรษะ หลังได้รับการรักษาด้วย
ยาสเตียรอยด ์ร้อยละ 67.7  มีการได้ยินดีขึ้น (การได้ยินกลับมาสมบูรณ์ ร้อยละ 32.4 การได้ยินกลับมาบางส่วน ร้อย
ละ 35.3) ไม่พบว่ามีปัจจัยใดที่มีผลต่อการฟื้นตัวของการได้ยินของผู้ป่วย

สรุป
ผู้ป่วยประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันชนิดไม่ทราบสาเหตุมีอัตราการได้ยินดีขึ้นประมาณร้อยละ 70 หลังการรักษาด้วย      
สเตียรอยด์ ไม่พบว่ามีปัจจัยใดที่มีผลต่อการพยากรณ์โรค

บทคัดยอ

สาธิต ขนันไทย พ.บ.

กลุมงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
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ประสาทหูเสื ่อมเฉียบพลัน  (sudden sensorineural 

hearing loss) คือการสูญเสียการได้ยินแบบประสาทหู
ที่มากกว่า 30 เดซิเบล ติดต่อกันมากกว่า 3 ความถี ่เกิด
ขึ้นภายในระยะเวลาน้อยกว่า 3 วัน1-3 สําหรับการสูญ
เสียการได้ยินที่เกิดขึ้นมานานเกิน 3 วัน เรียกว่า rapidly 

progressive hearing loss ซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางหู 

อย่างหนึ่งที่สร้างความตกใจให้ผู้ป่วยและญาต ิ หากไม่
ได้รับการวินิจฉัยที ่ถูกต้องและได้รับการรักษาอย่าง
รวดเร็วอาจส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียการได้ยินอย่างถาวร 4

อุบัติการณ์ของการเกิดประสาทหูเสื่อมเฉียบพลัน
ประมาณ 1 ต่อ 10,000 คนต่อป1ี,5ได้มีการแบ่งประสาทหู
เสื่อมเฉียบพลัน ออกเป็น  2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ทราบสาเหตุ 
และไม่ทราบสาเหต ุ โดยกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุมีอุบัติ
การณ์มากกว่ากลุ ่มที ่ทราบสาเหตุ6 กลุ ่มที ่ไม่ทราบ
สาเหตุมี 4 ข้อสมมติฐาน คือ การอักเสบของหูชั้นในจาก
ไวรัส (viral infection) ภาวะหูช้ันในขาดเลือด (vascular 

compromise) มีการทะลุของ labyrinthine membrane 

และ ความผิดปกติทาง autoimmune

อุบัติการณ์การเกิดประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันที่แท้
จริงน่าจะสูงกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากมีผู้ป่วยจํานวนหนึ่ง
ซึ่งมีอาการสูญเสียการได้ยินอย่างเฉียบพลันแล้วหายได้
เองโดยไม่ได้รักษา จากการศึกษาที่ผ่านมาอุบัติการณ์
ประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันพบมากในช่วงอายุ 30–60 ปี7 
และจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น8 แต่ไม่พบความแตกต่าง
ระหว่าง เพศ9 ลักษณะการกระจายทางภูมิศาสตร  ์

ฤดูกาล หรือหูข้างใดข้างหนึ่ง10  ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์
ด้วยอาการหูอื้อ แต่ในบางรายอาจจะมาด้วยอาการรู้สึก
ไม่สบายในหู11โดยมีเสียงดังในหูก็ได้ การสูญเสียการ

ได้ยินส่วนใหญ่จะเกิดตอนตื่นนอนและมีผู้ป่วยจํานวน
มากที่มารับการรักษาช้า12

ในกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุปัจจุบันมีรายงานการรักษา
ที่หลากหลายด้วยวิธีต่างๆ1,5,13 เช่น การนอนพัก การให้
ยาขยายหลอดเลือด การให้ยาต้านไวรัส ยากลุ่มสเตีย-

รอยด์ และการให้สารละลายเพื่อลดความเข้มข้นของ
เลือด เป็นต้น  แต่ยังไม่มีวิธีใดที่ได้ผลแน่นอน ยาที่เลือก
ใช้ขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ทําการรักษาว่าเชื่อถือทฤษฎีใดและ
มีประสบการณ์ในการรักษาอย่างไร จากการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่ายาที่นิยมใช้ได้แก่ ยากลุ่มสเตียรอยด์3 ซึ่ง
ค่อนข้างได้ผลโดยเฉพาะกลุ่มที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส  

การเกิดประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันจําเป็นต้องได้รับการ
วินิจฉัยหาสาเหตุและให้การรักษาอย่างเร่งด่วน เพราะ
ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาช้ากว่า 2 สัปดาห์จะทําให้การ
พยากรณ์โรคไม่ดี10,14 ดังนั้น ผู้ศึกษาต้องการทราบ 

ลักษณะทางคลินิก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
พยากรณ์โรค และอัตราการฟื้นตัวของการได้ยินหลัง
จากได้ร ับยาสเตียรอยด์ในผู ้ป ่วยประสาทหูเส ื ่อม
เฉียบพลันว่าเป็นเท่าใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
และคาดคะเนผลการรักษาแจ้งต่อผู้ป่วยได้

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาโดยมีรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบ case-

control study โดยใช้แบบคัดลอกข้อมูลจากแฟ้ม
ประวัติการรักษาผู้ป่วย  ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการตรวจหู
ทั้ง 2 ข้าง ด้วย  otoscope เพื่อดูลักษณะของหูชั้นนอก
และหูชั้นกลางว่าไม่มีการอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุของหูอื้อ
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ตาราง 1. ระดับการสูญเสียของการได้ยินในผู้ป่วยประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันตาราง 1. ระดับการสูญเสียของการได้ยินในผู้ป่วยประสาทหูเสื่อมเฉียบพลัน

ระดับการเสื่อมของการได้ยิน  Pure tone average (เดซิเบล)

การได้ยินปกติ (normal) น้อยกว่า 25

หูตึงเล็กน้อย (mild hearing loss) 25-34

หูตึงปานกลาง (moderate hearing loss) 35-54

หูตึงมาก (severe hearing loss) 55-74

หูหนวก (profound hearing loss) มากกว่า 75
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ได้เช่นกัน  หลังจากนั้นผู้ป่วยจะได้รับการตรวจการได้ยิน 

โดยใช้ pure tone testing และ speech และแบ่งระดับ
การเสื่อมของการได้ยินตามแบบของ Byl13 (ตาราง 

1) โดยใช้ pure tone average (PTA) ที่ความถี่มาตรฐาน 

3 ระดับ คือ ที ่ 500, 1,000 และ 2,000 Hz แบ่งเป็น  5 

ระดับและอัตราฟื้นตัวของการได้ยินภายหลังจากได้รับ
การรักษาด้วยยาสเตียรอยด์โดยการเปรียบเทียบผล
การได้ยินก่อนและหลังให้การรักษาโดยใช้เกณฑ์ในการ
ฟื้นตัวของการได้ยิน (hearing recovery criteria) ตาม
แบบของ Byl13 เช่นเดียวกัน
  ผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะประสาทหู
เสื่อมเฉียบพลันชนิดไม่ทราบสาเหตุที่เข้ารับการตรวจ
รักษา  ณ แผนกผู้ป่วยนอก กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก โรง
พยาบาลร้อยเอ็ด จํานวนทั้งหมด 54 ราย โดยเก็บข้อมูล 

ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 

โดยได้รับการรักษาดังนี ้ สัปดาห์ที ่ 1-2 prednisolone 1 

mg/kg/day หลังอาหารเช้า ร่วมกับ omeprazole 20 mg 

หลังอาหารเช้า-เย็น และ vitaminB1-6-12 หลังอาหารเช้า 

กลางวัน เย็น สัปดาห์ที ่3-14 cinnarizine 25 mg ร่วมกับ 

vitaminB1-6-12 หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น โดยผู้ป่วย
ทุกรายจะได้รับการ follow up การตรวจระดับการได้ยิน 

และรับยาใน สัปดาห์ที่ 1 2 6 10 และ สัปดาห์ที่ 14

การที่ผู้ศึกษาเลือกการรักษาโดยใช ้ prednisolone 

ซึ่งเป็นสเตียรอยด์ เนื่องจากฤทธิ์ต้านการอักเสบของยา 

ไม่ว่าการสูญเสียการได้ยินจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส 

หรือ ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน  ส่วน cinnarizine 

ที่ให้ต่อหลังจากให้ prednisolone ครบ 14 วันก็มีฤทธิ์
ขยายหลอดเลือดส่วนปลาย ซึ่งน่าจะช่วยทําให้อัตรา
การฟื้นตัวของการได้ยินดีขึ้น
  สําหรับผลการรักษาสามารถแยกตามระดับการฟืั้นตัว
ของการได้ยินดังแสดงในตาราง 2 ในการศึกษานี้กลุ่มที่
ตอบสนองต่อการรักษา (case) คือกลุ่มผู้ป่วยประสาทหู
เสื่อมเฉียบพลันชนิดไม่ทราบสาเหต ุ ที่มีอัตราการฟื้นตัว
ของระดับการได้ยินตั้งแต่ระดับ partial improvement 

ถึงระดับ normal recovery นั่นคือผลการได้ยินของข้างที่
ผิดปกติกลับคืนมาโดยมีค่า PTA ดีขึ้นกว่าระดับเดิม 10 

เดซิเบลขึ้นไป และสําหรับกลุ่มที่ไม่ตอบสนองต่อการ
รักษา  (control) คือผู้ที่มีอัตราการฟื้นตัวของการได้ยิน 

ตั้งแต่ระดับ no improvement และ worse นั่นคือผลการ
ได้ยินของข้างที่ผิดปกติกลับคืนมาโดยมีค่า PTA ต่ํากว่า
ระดับเดิม 10 เดซิเบล ลงมา  การศึกษาครั้งนี้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 34 ราย ผู้ป่วยที่ตัดออกเนื่องจากไม่มา
รับการรักษาอย่างต่อเนื่องในระยะ 14 สัปดาห์ (ตาราง 

2) ขนาดตัวอย่าง คํานวณขนาดตัวอย่างตามสูตร 

(Schlesselman15) โดยที ่ alpha error 0.05, beta error 

0.2 และ difference in expected outcome  และ 
case:control เป็น 1:2 จะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 36 ราย

การวิเคราะห์ข้อมูล
ทําการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

STATA version 10.0 ในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก ่การแจกแจงความถี่ ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ํา
สุด และแสดงค่าความสัมพันธ์เป็น adjusted odds ratio 
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ตางราง 2. ระดับการฟื้นตัวของการได้ยินในผู้ป่วยประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันตางราง 2. ระดับการฟื้นตัวของการได้ยินในผู้ป่วยประสาทหูเสื่อมเฉียบพลัน

ระดับการฟื้นตัวของการได้ยิน  Pure tone average 

การได้ยินกลับมาเป็นปกติ (normal recovery)
ผลการได้ยินของข้างที่ผิดปกติกลับคืนสู่ระดับการได้ยินปกต:ิ ค่าPTA น้อยกว่า 25 เดซิเบล 

ในทุกความถี่

การได้ยินกลับมาสมบูรณ์ (complete recovery)

ผลการได้ยินของข้างที่ผิดปกติกลับคืนมา โดยมีค่า PTA ดีขึ้นกว่าเดิม 25 เดซิเบล หรือ 

กลับคืนมาเท่าระดับเดิมก่อนเกิดโรค หรือ กลับคืนมาโดยมีค่า PTA อยู่ในช่วง ไม่เกิน 10 

เดซิเบลเมื่อเปรียบเทียบกับข้างที่ดี

การได้ยินดีขึ้น (partial recovery) ผลการได้ยินของข้างที่ผิดปกติกลับคืนมา โดยมีค่า PTA ดีขึ้นกว่าระดับเดิม 10 เดซิเบล

การได้ยินไม่ดีขึ้น (no improvement)
ผลการได้ยินของข้างที่ผิดปกติกลับคืนมา โดยมีค่า PTA ดีขึ้นกว่าระดับเดิมน้อยกว่า 10 

เดซิเบล

การได้ยินแย่ลง (worse) ผลการได้ยินของข้างที่ผิดปกติแย่ลงโดยมีค่า PTA แย่ลงกว่าระดับเดิมมากกว่า 5 เดซิเบล
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ตาราง 3. ลักษณะผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาตาราง 3. ลักษณะผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาตาราง 3. ลักษณะผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษา

ลักษณะผู้ป่วย กลุ่มตอบสนองต่อการรักษา
(n=23)

กลุ่มไม่ตอบสนองต่อการรักษา 
(n=11)

ปัจจัยด้านผู้ป่วย

เพศ

ชาย 11 7

หญิง 12 4

อายุ

31 - 40 ปี 8 1

41 - 50 ปี 7 0

51 - 60 ปี 4 5

60 ปีขึ้นไป 4 5

      Median (range) 46 (32-72) 59 (37-73)

อาชีพ

เกษตรกร 11 5

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 3

รับจ้าง 4 1

ไม่ได้ทํางาน/นักเรียน 4 2

ประวัติการเจ็บป่วย

ไม่มี 16 7

เบาหวาน 4 1

ความดันโลหิตสูง 2 1

โรคร่วมมากกว่า 1 โรค 1 2

ปัจจัยด้านคลินิกหูข้างที่มีพยาธิสภาพ

หูข้างขวา 6 5

หูข้างซ้าย 11 3

หูทั้งสองข้าง 6 3

ระยะเวลาที่มารับการรักษา

น้อยกว่า/เท่ากับ 7 วัน 20 8

มากกว่า 7 วัน 3 3

อาการเสียงดังในหู

มี 21 10

ไม่มี 2 1
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ตาราง 3. (ต่อ)ตาราง 3. (ต่อ)ตาราง 3. (ต่อ)

ลักษณะผู้ป่วย กลุ่มตอบสนองต่อการรักษา
(n=23)

กลุ่มไม่ตอบสนองต่อการรักษา 
(n=11)

อาการเวียนศรีษะ

มี 9 9

ไม่มี 14 2

ระดับน้ําตาลในเลือด

ปกติ 16 7

ผิดปกติ 7 4

Erythrocyte sedimentation rate

ปกติ 13/20 4/8

ผิดปกติ 7/20 4/8

Liver Function Test

ปกติ 15/20 6/8

ผิดปกติ 5/20 2/8

ไขมันในเลือด

ปกติ 15/21 2/7

ผิดปกติ 6/21 5/7

ปัจจัยด้านการได้ยิน

ความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยิน

ปกติ (normal) 1 0

หูตึงน้อย (mild) 1 1

หูตึงปานกลาง (moderate) 5 3

หูตึงมาก (severe) 2 4

หูหนวก(profound) 14 3

รูปร่างของ audiogram

Low tone 0 0

Flat tone 9 8

High tone 5 0

Total hearing loss 9 3
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(AOR) และ 95% confidence interval (95% CI) จากการ
วิเคราะห์ด้วย exact logistic regression analysis

ผลการศึกษา

จากจํานวนผู้ป่วยทั้งหมด 54 ราย เข้าเกณฑ์ที่นํามา
ศึกษาได้ 34 ราย โดยมีลักษณะทางด้านคลินิกและผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการดังแสดงในตาราง 3 ผู้ป่วย
ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุมีค่า median คือ 51 ปี 
(interquartile range 32-73) โดยมากเป็นเกษตรกร และ
ไม่มีโรคประจําตัว ในด้านอาการทางคลินิกมีผู้ป่วยที่มี
รอยโรคในหูทั้งสองข้างจํานวน 9 คน มีค่า  median ของ
ระยะเวลาที่มีอาการก่อนมารับการรักษา  5 วัน โดยมาก
ผู้ป่วยแทบทุกรายมีเสียงในหู ผลทางห้องปฏิบัติการ
ส่วนใหญ่ผู ้ป ่วยไม่ม ีความผิดปกของระดับน้ ําตาล 

erythrocyte sedimentation rate ค่า liver function หรือ
ระดับไขมันในเลือด ผู้ป่วยโดยมากมีอาการหูหนวก และ 
audiogram มีลักษณะเป็น flat tone เมื่อจําแนกผู้ป่วย
เป็น 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มที่ตอบสนองต่อการรักษา 23 คน 

และกลุ่มไม่ตอบสนองต่อการรักษา 11 คน (ตาราง 

4)  ปัจจัยด้านผู้ป่วย  ปัจจัยด้านคลินิก ปัจจัยด้านการ
ได้ยินอัตราการฟื้นตัวของการได้ยินหลังได้รับการรักษา

ด้วยสเตียรอยด์ แสดงในตาราง 3 จากการวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับอัตราการฟื้นตัว
ของการได้ยิน (hearing recovery) ของผู้ป่วยประสาทหู
เสื่อมเฉียบพลัน ไม่พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอัตรา
การฟื ้นตัวของการได้ยินของผู ้ป่วยประสาทหูเสื ่อม
เฉียบพลันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่ว่า
จะเป็น เพศ อาย ุ ระยะเวลาที่มารับการรักษา อาการวิง
เวียน หรือความผิดปกติของไขมันในเลือด (ตาราง 5)

วิจารณและสรุปผล

การศึกษานี ้พบว่าผู ้ป่วยที ่มารับการรักษาประสาทหู
เสื่อมเฉียบพลันด้วยสเตียรอยด์นั้น  มีการได้ยินดีขึ้น 

ร้อยละ 67.7 ในจํานวนนี ้พบว่า ร้อยละ 41.2 มีการได้ยิน
ในระดับหูหนวก ไม่พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตรา
การฟื ้นตัวของการได้ยินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราการฟื้นตัวของการได้ยิน
ในการศึกษานี้แตกต่างจากกับหลายการศึกษา  โดยการ
ศึกษาของ Byl14 พบว่ามีปัจจัยหลายอย่าง ที่มีผลต่อการ
ฟื้นตัวของการได้ยิน แต่ปัจจัยที่สําคัญที่สุดได้แก ่ ความ
รุนแรงการสูญเสียการได้ยิน (severity) ถ้าการสูญเสีย
การได้ยินครั้งแรกเป็นระดับรุนแรง ก็จะทําให้โอกาสการ

ตางราง 5. ปัจจัยด้านต่างๆกับอัตราการฟื้นตัวของการได้ยินของผู้ป่วย ประสาทหูเสื่อมระยะเฉียบพลัน ชนิดไม่ทราบสาเหตุตางราง 5. ปัจจัยด้านต่างๆกับอัตราการฟื้นตัวของการได้ยินของผู้ป่วย ประสาทหูเสื่อมระยะเฉียบพลัน ชนิดไม่ทราบสาเหตุตางราง 5. ปัจจัยด้านต่างๆกับอัตราการฟื้นตัวของการได้ยินของผู้ป่วย ประสาทหูเสื่อมระยะเฉียบพลัน ชนิดไม่ทราบสาเหตุ

ปัจจัย Adjusted odds ratio 95% Confidence interval

เพศชาย 0.23 0.01-3.79

อายุ (ปี) 0.81 0.63-1.04

      ระยะเวลาในการรักษา (วัน) 1.03 0.67-1.58

การมีอาการวิงเวียน (vertigo) 0.01 0.00-1.38

การมีไขมันผิดปกติ 0.50 0.03-9.51

ตาราง 4. อัตราการฟื้นตัวของการได้ยินในผู้ป่วยประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันชนิดไม่ทราบสาเหตุตาราง 4. อัตราการฟื้นตัวของการได้ยินในผู้ป่วยประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันชนิดไม่ทราบสาเหตุ

ระดับการฟื้นตัวของการได้ยิน N

การได้ยินกลับมาเป็นปกติ (normal or complete recovery) 11

การได้ยินดีขึ้น (partial recovery) 12

การได้ยินไม่ดีขึ้น (no improvement) 4

การได้ยินแย่ลง (worse) 7
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ได้ยินกลับคืนมาน้อยลง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆอีก
เช่น เวียนศีรษะ (vertigo) ระยะเวลาที่มารับการรักษา 

(duration) ESR อาย ุและลักษณะ audiogram นอกจากนี้
ขวัญชนก16 และคณะ ได้ศึกษาปัจจัยต่างๆที่อาจมีผลต่อ
การพยากรณ์โรค ในผู้ป่วย 56 ราย พบว่า มีเพียงความ
รุนแรงการสูญเสียการได้ย ินเท่านั ้นที ่ม ีผลต่อการ
พยากรณ์โรคของผู้ป่วยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ ผล
การศึกษาของนภาพร17 Mattucci8 และ Roberto 18 พบ
ว่า  นอกจากความรุนแรงการสูญเสียการได้ยินแล้ว ระยะ
เวลาที่ผู ้ป่วยมีอาการจนกระทั่งมาพบแพทย ์ เป็นอีก
ปัจจ ัยหนึ ่งท ี ่ม ีผลต่อการฟื ้นตัวการได้ย ิน ขณะที ่ 
Moskowitz5 พบว่าอาการเวียนศีรษะมีผลต่อการฟื้นตัว 

ส่วนการรักษา  แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาที่เป็น
มาตรฐาน  แต่ก็มีการศึกษาไว้มากมาย Byl14 พบว่า       

สเตียรอยด์ ให้ผลดีในการรักษาผู้ป่วยที่หูตึงปานกลาง 

ซึ่งความแตกต่างที่พบในการศึกษานี้กับการศึกษาก่อน
หน้าอาจจะเนื่องมาจากจํานวนประชากรที่น้อยเพียง 34 

คน ทําให้ไม่สามารถระบุปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนอง
ต่อการรักษาได้ การให้ prednisolone ซึ่งเป็นสเตียรอยด ์

ในขนาด 1  mg/kg/day หลังอาหารเช้าครั้งเดียว  ร่วมกับ 

omeprazole 20 mg 1 เม็ด เช้า-เย็น หลังอาหาร เป็น
เวลา  14 วัน โดยไม่ลดปริมาณ prednisolone เมื่อหยุด
ยา ไม่พบว่ามีผลข้างเคียงของ prednisolone แต่อย่าง
ใด  ผลการรักษาปรากฏว่า ร้อยละ 67.7 ของผู้ป่วยมีการ
ได้ยินดีขึ้น ซึ่งได้ผลใกล้เคียงกับการศึกษาอื่นๆ16, 17

ในภาพรวมแล้วเนื ่องจากการศึกษาครั ้งนี ้กลุ ่ม
ตัวอย่างจะต้องมีการ follow up อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 

14  สัปดาห์ ดังนั้นจากประชากรผู้มีภาวะประสาทหูเสื่อม
เฉียบพลันจํานวน 54 ราย  มีผู้ป่วย  20 รายที่มา  follow 

up ไม่ครบในสัปดาห์ที ่ 14 ซึ่งต้องตัดผู้ป่วยกลุ่มนี้ออก
จากการรักษา จึงเหลือกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเพียง 

34  คน จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทําการประมาณการทางสถิติ
ไม่แม่นยําเท่าที่ควร (wide confidence interval)

    โดยสรุปแล้วการรักษาด้วยสเตียรอยด์ในการศึกษานี้
ได้ผลใกล้เคียงกับการศึกษาอื่นๆก่อนหน้า แต่อย่างไร
ก็ตามยังไม่พบปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองต่อการ
รักษา  และเพื่อความถูกต้องก่อนการขยายผลและนําไป
ใช้ในทางปฏิบ ัต ิ ควรได้ม ีการทําการศึกษาแบบ 

prospective ที่มีขนาดตัวอย่างที่มากขึ้นและมีข้อมูลทาง
คลินิกที่ครบถ้วน รวมถึงหากต้องการเปรียบเทียบประ
สิทธิผลของสเตียรอยด ์ การศึกษาประเภท randomized 

controlled trial จะทําให้ทราบคําตอบที่ชัดเจนมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นพ.ณรงค์ อึ้งตระกูล ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นพ.อภิชัย ทิมเรืองเวช หัวหน้า
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด คุณศิริ
ลักษณ์ แอลเจล ผู้เก็บข้อมูล และ คุณเอื้อมพร สุ่มมาตย์
ผู้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

1. Gordon BH. Sudden hearing loss. In: 
George AG, ed. Current therapy in 
Otolaryngology Head and Neck Surgery, 6th 
ed. St. Louis:  Mosby-Year book, 1998: 41-44.
2. Whitaker S. Idiopathic sudden hearing 
loss. Am J Otol 1980; 1: 180-3.
3. Wilson WR, Byl FM, Laird. The efficacy of 
steroids in the treatment of idiopathic 
sudden hearing loss : a double-blind clinical 
study. Arch Otolaryngol 1980;106:772-6.
4. Terayama Y,Ishibe Y,Mutsushuima J. Rapidly 
progressive sensorineural hearing loss(rapid 
deafness). Acta Otolaryngol Suppl(Stockh) 
1988;456:43-8.
5. Moskowitz D, Lee KJ, Smith HW. Steroid 
use in idiopathic sudden   sensorineural 
hearing loss. Laryngoscope 1984; 94: 
664-666.
6. Mattox D. Sudden hearing loss decision 
making in otolaryngology.   Philadelphia: BC 
Decker,1984.
7. Megighian D, Bolzer M, Barien V, et al. 
Epidemiological considerations in sudden 

hear ing loss. Arch Otorhinolar yngol 
1986;243:250-3.
8. Byl F. 76 cases of presumed sudden 
hearing loss occuring in 1973 : prognosis and 
incidence. Laryngoscope 1977;87:817.
9. Schuknecht H. Pathology of the Ear. 
Cambridge, Mass, Harvard University Press 
1974:473.
10. Mattox DE, Simmon FB. Natural history 
of sudden sensorineural  hearing  loss. Annal 
Otol Rhinol Laryngol, 1977; 86: 433-480.
11. Hallberg OE. Sudden deafness of 
o b s c u r e o r i g i n . L a r y n g o s c p o p e 
1956;66:1237-67.
12. Shaia F, Sheehy J. Sudden sensorineural 
hearing impairment : A report of 1220 
cases. Laryngoscope 1976;86:389-98.
13. Byl FM. Sudden hearing loss: Eight years 
experience and  suggested prognostic table. 
Laryngoscope 1984; 94: 647 - 661.
14. Byl FM. Sudden sensorineural hearing 
loss: 15 years experience with management 
considerations. In: Johnson JT, Derkay CS, 

Mandell-Brown MK, Newman RK, eds. 
Instructional courses. St. Louis : Mosby-
Yearbook, 1991; 4: 336 - 71.
15. Schlesselman, J.J. (1982). Case – Control 
Studies: Design, Control, Analysis. New York: 
Oxford University Press.
16. Kwanchanok Y imtae ,Supapor n 
Srirompotong,Suthee Kraitrakul. Idiopathic 
Sudden Sensorineural Hearing Loss. J Med. 
Assoc. Thai. January 2001; 113-118.
17. Napaporn Singkonkiew, Sudden Hearing 
Lost: 5 years Experience at Loei Hospital. 
Khon Kaen Hospital Medical Journal 2001; 
25(3): 192- 200.
18. Roberto Filipo, Edoardo Covelli, Giorgio 
Balsamo& Giuseppe Attanasio. Intratympanic 
p redn i so lone t he r apy fo r s udden 
sensorineural hearing: A new protocol. Acta 
Otolaryngol(Stockh) 2010; suppl 130: 
1209-1213.
19. Somchai Srirompotong, Kwanchanok 
Yimtae. Sudden sensorineural hearing loss. 
Srinagarind Med. J 2001;16(3):191-196.

REFERENCES



Intrauterine Lidocaine versus Placebo in Conjunction 
with Paracervical Block for Pain Relief During 

Fractional Curretage: a Radomized Controlled Trial

Nujaree Leelasuwattanakul MD,
Somsak Patipannawat MD.

Department of Obstetrics & Gynecology, Khon Kaen Hospital, Khon Kaen, Thailand

OBJECTIVE 
To study the effectiveness of intrauterine lidocaine comparing with placebo in conjunction with paracervical 
block for pain relief during fractional curettage.

METHODS 
This is a randomized double-blind placebo-controlled trial. Two hundred and thirty patients were allocated to 
two groups, receiving either a 5-mL 2%lidocaine (n=115) or saline (n=115) intrauterine infusion and standard 
paracervical block before fractional curettage. Subjective pain experience was measured by100-mm visual 
analogue scale.

RESULTS 
There were not statistically difference between both groups in mean age, BMI, parity, history of curettage, 
menopausal status. Pain scores were found to be less in the study group study group (45 (IQR 3-61) points), 
comparing with the control group (53 (IQR 35-82) points) with P<0.05. There were no serious adverse effects in 
this study.   

CONCLUSION
The addition of intrauterine lidocaine to paracervical block have statistically significant difference for pain 
reduction during fractional curettage without serious adverse effects. 
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ผลของการฉีดยาชาและยาหลอกในโพรงมดลูกรวมกับการ
ฉีดยาชาขางปากมดลูก เพื่อลดอาการปวดขณะขูดมดลูก

แบบแยกสวน

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดยาชาในโพรงมดลูกในการลดความเจ็บปวดขณะขูดมดลูก 

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มโดยสถานที่ทําการศึกษาวิจัยคือโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างคือ
สตรีที ่มีภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดและมีข้อบ่งชี ้ในการขูดมดลูกที ่เข้ารับการรักษาระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ป ี2553 ถึง เดือนกรกฎาคม ปี 2554 จํานวน  230 คนถูกสุ่มแบ่งเป็นสองกลุ่มเพื่อรับยาชา  (2% lidocaine) 
หรือยาหลอก (saline) ขนาด 5 มิลลิลิตร ฉีดเข้าโพรงมดลูกร่วมกับการฉีดยาชาข้างปากมดลูก โดยประเมินความเจ็บ
ปวดก่อนขูด ขณะขูด และหลังขูดมดลูก รวมทั้ง ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาและความต้องการยาแก้ปวดชนิดอื่นๆ
เพิ่มเติม ตัววัดที่สําคัญคือคะแนนความเจ็บปวดในขณะใส่เครื่องมือถ่างช่องคลอด ขณะทําการขูดมดลูก และทันที
หลังขูดมดลูก

ผลการศึกษา
สตรีที่ได้รับยาชาและยาหลอกกลุ่มละ 115 คน ม ี 3 คนออกจากงานวิจัยเนื่องจากแพ้ยาและไม่สามารถขูดมดลูกได้
เนื่องจากปากมดลูกตีบ ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องอายุ น้ําหนักตัวต่อส่วนสูง การมีบุตร ภาวะประจํา
เดือนและการเคยได้รับการขูดมดลูกมาก่อน  ระดับความเจ็บปวดในกลุ่มที่ได้รับยาชาฉีดเข้าโพรงมดลูกน้อยกว่ากลุ่ม
ที่ได้รับยาหลอก ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (กลุ่มทดลอง 45 คะแนน (IQR 3-61), กลุ่มควบคุม 53 
คะแนน (IQR 35-82), p <0.05) และไม่พบภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในงานวิจัยนี้

สรุป
การฉีดยาชาเข้าโพรงมดลูกสามารถลดความปวดขณะขูดมดลูกได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับยาหลอก
และไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย

บทคัดยอ

นุจรี ลีละสุวัฒนากุล พ.บ.
สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร พ.บ.

กลุมงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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Introduction 

Fractional curettage is a common diagnostic 
procedure in women with abnormal uterine bleeding. 
This procedure is usually performed under a local 
anesthesia, paracervical block, which has been used 
for minor gynecologic procedures since 1925.1 
Paracervical block, however, does not provide 
completely pain relief. Many clinicians use adjunctive 
medications to improve patient pain control, including 
oral or intravenous narcotics, anti-inflammatory 
medication, or anxiolytic drug. Its effectiveness is still 
unclear.

Many prior studies had assessed efficacy of the 
intrauterine analgesia in  women who had intrauterine 
procedures such as hysteroscopy, removal of IUD, 
curettage and endometrial biopsy, which most studies 
found a significant difference compared with placebo 
in decreasing patient’s pain score but some studies 
suggested a level of pain score similar to that achieved 
with intrauterine lidocaine. Based on these evidences, 
we hypothesized that intrauterine lidocaine instillation 
in conjunction with paracervical block might reduce 
pain during fractional curettage.  The main objective of 
the present study was to compare the effectiveness of 
the paracervical block in conjunction with 
intrauterine lidocaine and paracervical block alone for 
pain relief during fractional curettage.

METHODS

This study was a double-blind, randomized, placebo-
controlled trial. Women who had abnormal uterine 
bleeding and had indication for fractional curettage at 
gynecologic clinic, Khon Kaen Hospital were enrolled 
in this study. Pregnant women, women had history of 
hypersensitivity of lidocaine, liver disease or abnormal 
liver function test, genital tract infection, coagulopathy 
and profound bleeding or vital sign unstable were 
excluded.

All participants signed their individual consent 
after a full explanation of the procedure. Women were 
randomly allocated to received either lidocaine or 
saline for intrauterine instillation in conjunction with 
paracervical block. Randomization was performed by 
computer-generated using block of six and allocation 
concealment by sequentially sealed opaque envelope. 
This study was approved by Khon Kaen Hospital 
ethics committee.

The paracervical block technique was modified 
from previous reports. Briefly, 5mL of 2% lidocaine 

with 1:100,000 epinephrine was injected through a 
23-gauge spinal needle at the 3 and 9 o’clock of the 
cervicovaginal reflection at approximately 1 cm 
depth. The intrauterine instillation was provided 
immediately after paracervical block by 5 ml of 2% 
lidocaine with 1:100,000 epinephrine or saline. The 
trial medications were identical in appearance (ie, a 
clear colorless solution) and were contained in 
identical 10-mL disposable syringes without labeling. 
The trial medication was gently instilled into the 
uterine cavity through a 2-inch, 18-gauge venous 
catheter inserted through the cervical canal until its 
hub plugged into the cervical os. The catheter was left 
in that position for 3 minutes to prevent a back flow 
of the instilled solution and to allow 3-minute contact 
time. The fractional curettage was accomplished 
through the following steps: The anterior lip of the 
cervix was grasped with a tenaculum; endocervical 
curettage was performed using a curette no. 00, after 
that uterine depth was measured using a uterine 
sound and then uterine curettage was performed.

Women were observed for two hours at ward by 
unaware nurse. Pulse rate, blood pressure were 
continuously monitored and manually recorded 
immediately after insertion of the speculum, 
paracervical block, intrauterine insti l lat ion, 
endocervical curettage, uterine curettage, and at 15, 
30, 60 and 120 minutes post-operation. All possible 
adverse effects were observed and recorded until the 
patients were discharged. Follow-up appointments 
were scheduled at 14 days after the operation.

The primary outcome was pain score assessed by 
100-mm visual analogue scale (VAS). Pain score was 
measured during the uterine curettage by unawared 
nurse who monitored the patients. Women who 
intolerated to pain, the procedure was discontinued, 
and pain score was recorded. A rescue painkiller 
(intravenous morphine) was available when needed. 
The secondary outcomes included adverse effects of 
lidocaine and additional analgesic drug.

The trial medications were prepared by the only 
one nurse who opened the envelope and not involved 
in the process. A gynecologist who performed 
fractional curettage, nurses who monitored the 
patients and assessed the pain score, and the patients 
were blinded to the experiment. Administration of 
anesthesia and fractional curettage was performed by 
only one gynecologist. Interim analyses was planned in 
case of any harmful event detected.

Sample size was calculated with the formula for 
comparing means of 2  independent populations under 
the following conditions: type I error=0.05, Type II 
error = 0.1. The pool SD and mean difference were 
based on the pilot study. For statistical analysis, 
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Figure 1. Profile of the Trial

Study population
Woman with AUB

Randomization
Allocation concealment

Study group (n=115) Control group (n=115)

Paracervical block Paracervical block 

Withdraw (1)
Hypersensitivity

Withdraw (2)
Cervical stenosis

Intrauterine lidocaine (n=114) Intrauterine saline (n=113)

frequencies were used to describe categorical data 
variables such as parity, menopausal status. Means and 
standard deviations were used to describe the 
continuous data variables such as age, body mass 
index (BMI). Chi-square test was used to calculate the 
relative risk and 95% confidence intervals (95%CI) to 
estimate the treatment effects between two groups. 
Fischer’s exact test was used when appropriate. P < 
0.05 was considered statistical significance.

RESULTS

A total of 230 participants were enrolled in the study 
between December 2010 and July 2011. One hundred 
and fifteen women were allocated into each group. 
Three women were withdrawn after paracervical 
block performed (one case in study group had 
hypersensitivity and two cases in control group due to 

cervical stenosis), (Figure 1). Patient characteristics, 
e.g. age, body mass index, parity, prior fractional 
curettage and menopausal status were not statistically 
difference in both groups (Table 1). The intention-to-
treat analysis demonstrated the mean value of pain 
score during the procedure was significantly lower in 
the study group than in the control group (45 (IQR 
3-61) versus 53 (IQR 35-82), p <0.05, Table 2). 
Whereas pain score after speculum insertion and 
immediately after the procedure were not significant 
difference (5 (IQR 1-17) versus 8 (IQR 2-21), p = 
0.06) and 17.5 (IQR 6-34) versus 22 (IQR 8-41), p = 
0.14), respectively). None of the patients requested 
termination of fractional curettage or rescue 
medication.

Adverse e f fects found in both groups 
(lightheadedness, numbness of lips, tinnitus, increase 
blood pressure(BP) and palpitation) were not 
statistically difference (Table 3).

Analyzed (n=114) Analyzed (n=114)
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Table 1. Characteristics of the PatientsTable 1. Characteristics of the PatientsTable 1. Characteristics of the Patients

Characteristics 
Study group 

(n = 115)
Control group 

(n = 115)

Mean age, yrs, (SD) 47.3 (7.5) 47.7 (8.3)

Body mass index, kg/m², (SD) 24.4 (3.5) 25.0 (3.9)

Postmenopausal women, n (%) 20 (17.4) 22 (19.1)

Multipara, n (%) 100 (87) 106 (92.2)

Prior fractional curettage, n (%) 4 (3.5) 5 (4.3)             

n, number of patients; SD, standard deviationn, number of patients; SD, standard deviationn, number of patients; SD, standard deviation

Table 2. Pain scoreTable 2. Pain scoreTable 2. Pain scoreTable 2. Pain score

Visual analogue pain score
Study group

(n = 114)
Control group

(n = 113) P Value

Median (IQR)Median (IQR)

After speculum insertion 5 (1-17) 8 (2-21) 0.06

During fractional curretage   45 (3-61)  53 (35-82) 0.002

Immediately after the procedure 17.5 (6-34) 22 (8-41) 0.14

Table 3. Adverse EffectsTable 3. Adverse EffectsTable 3. Adverse EffectsTable 3. Adverse Effects

Adverse effects
Study group

(n = 114)
Control group

(n = 113) P Value

Lightheadedness 4 6 0.75

Numbness of lips 5 3 0.72

Tinnitus 2 1 1.00

Increase blood pressure 7 5 0.54

Palpitation 13 10 0.58

DISCUSSION
The present study demonstrate that the addition of 
intrauterine lidocaine with paracervical block 
decrease the pain score with statistically significance. 
A possible explanation of this study is that fractional 
curettage is the procedure involved cervix and 
uterus. Pain  from cervix and lower portion of the 
uterus results from pelvic splanchnics nerves(S2–4), 
whereas pain  from the fundus and body of the uterus 
travels up the hypogastric nerves to the lower 
thoracic segments.(3,4) Therefore the addition of 
intrauterine lidocaine to paracervical block might have 
additional effects because of difference in nerve 
pathway.

Previous studies, various methods have been used 
for pain relief during uterine intervention in 
gynecologic procedures and there was a systematic 
review showed that paracervical block alone was not 
superior in pain reduction when compared to 
alternative anaesthetic methods.(5) Several studies also 
showed insufficient data to conclude the effectiveness 
of intrauterine lidocaine. (2,6-14)

We used 2% lidocaine instead of 1% lidocaine because 
it has rapid onset and short action and it has greater 
efficacy than 1%lidocaine.(15-17) Some studies evaluated 
plasma lidocaine level in order to monitor lidocaine 
toxicity from addition of intrauterine lidocaine.(8,12,13) 
The current study did not evaluated plasma lidocaine 
level because of our institue could not provide this 
investigation, but we used clinical observation of 
l i doc a i ne tox i c i t y e g . numbnes s o f l i p s , 
lightheadedness, tinnitus, convulsion, bradycardia, and 
hypotension. Optimal lidocaine used in this study was 
not exceed the standard maximal dose (7 mg/kg or 
500 mg). According to the previous study, even 100 
mg of intrauterine lidocaine was added to paracervical 
block, the maximum blood level was not affected.(8) 

The waiting time before performed fractional 
curettage after anesthetic procedure was ultimate 
important factor for pain assessment. Edelman et al(12) 
studied in women who underwent curettage for first 
trimester abortion and reported that 3-minute 
waiting period showed no effect on pain reduction 
before and after the procedure. The peak anesthetic 
effect of 1% lidocaine is within 10 minutes and Güney 
et al found that 10-minute waiting time after 
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intrauterine application of 1% lidocaine was effective 
in pain reduction for IUD removal.(14) In the current 
study, we allowed 3-minute waiting time before the 
procedure and found that it was enough to acheive 
pain reduction. It might be explained from additional 
paracervical block we gave in conjunction with 
intrauterine instillation enhance anesthetic effect on 
pain relief due to different innervation blocking(8) and 
2% lidocaine had shorter onset of action than 1%, 
might play an important role on this finding.
In this study, the addition of intrauterine lidocaine has 
minimal adverse effect and any treatment was not 
requested. One case developed  drug reaction. Patient 
had dyspnea without cardiovascular change. This 
reaction might be explained from the adverse effect of 
epinephrine supplemented in lidocaine solution which 
caused breathing difficulty or shortness of breath. 
Clinical improved after treated with dexamethasone 

and she was withdrawn from the study. Adverse 
effects from lidocaine found in  this study such as 
lightheadedness, numbness of lips, tinnitus, increase 
blood pressure and palpitation were not statistically 
difference.

In conclusion, the addition of intrauterine 
anesthesia to paracervical block is more effective than 
paracervical block alone in the reduction of pain 
score during fractional curettage, without increase the 
adverse effects and toxicity of lidocaine. However, 
using a lower dose of lidocaine (either a lower 
concentration or less volume) or addition to another 
analgesic technique such as oral and intravenous 
narcotics, anti-inflammatory medication, and 
anxiolytics, may be evaluate in the further study to 
increase efficiency of analgesia for pain relief in 
intrauterine intervention.
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Pitfall 
ขอผิดพลาดที่พบบอยในการเขียนบทความวิชาการ

กองบรรณาธิการขอนแกนเวชสาร

ข้อสังเกตเพื่อการพิมพ์บทความวิชาการ
✴ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้นิพนธ์ และชื่อสถานที่ทํางาน ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ ยกเว้นกรณีการส่งบทความภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
✴ ชื่อวุฒิการศึกษา ให้แสดงคําย่อของชื่อวุฒิการศึกษาในการประกอบ

วิชาชีพและวุฒิการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ เท่านั้น โดยไม่ต้องใส่วงเล็บแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาหรือสาขาของแพทย์เฉพาะทาง เช่น

	
 	
 ธรรมสรณ ์พิริยสุพงศ์ พ.บ., ปร.ด.   	
 	

	
 	
 Thammasorn Piriyasupong M.D., Ph.D. 
✴ การตรวจพิสูจน์อักษรก่อนการส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณา 

บทความเอกสารที่ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์อักษร หากใช้โปรแกรม Microsoft 

Word  จะพบว่ามีเส้นใต ้สีเขียวหรือสีแดงเกิดขึ้น ในส่วนที่เกิดปัญหาจาก
การพิมพ์ผิด 

เว้นวรรคผิด หรือไวยากรณ์ผิด
✴ การเว้นวรรคที่ผิดพลาดด้วยการเคาะเว้นวรรคสองครั้ง ควรทําให้ถูกต้อง

ด้วย    การเว้นวรรคด้วยการเคาะเว้นวรรคเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น และต้อง
ไม่เคาะเว้นวรรคโดยไม่จําเป็น

✴ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เช่น . , ? ; : ต้องไม่เว้นวรรคจากคําที่อยู่ติดกัน
ก่อนหน้า ทั้งใน ภาษาไทยและอังกฤษ ควรทําให้ถูกต้องด้วยการพิมพ์ติด
คําที่อยู ่    ก่อนหน้า แล้วหลังเครื่องหมายจึงให้เว้นวรรคด้วยการเคาะเว้น
วรรคหนึ่งครั้ง เช่น “including sex, gender and body weight.” และ 
“Moreover...” เป็นต้น

✴ การใช้เครื่องหมายนขลิขิต หรือ เครื่องหมายวงเล็บ (  ) และเครื่องหมาย
อัญประกาศ หรือ เครื่องหมายคําพูด “  ” นั้น ต้องเว้นวรรคก่อน
เครื่องหมาย     ส่วนหน้า(ด้านซ้าย) และเว้นวรรคหลังเครื่องหมายส่วน
หลัง(ด้านขวา) 

แต่ต้องไม่เว้นวรรคกับส่วนที่ติดอยู่กับคําที่พิมพ์บรรจุภายในระหว่าง
เครื่องหมายส่วนหน้ากับเครื่องหมายส่วนหลัง เช่น “this was shown in 

previous three studies (mentioned earlier in section I)” เป็นต้น
✴ การใช้่เครื่องหมายร้อยละ (%) ต้องไม่เว้นวรรคระหว่างตัวเลขและ

เครื่องหมาย % เช่น 75.75% เป็นต้น
✴ การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ “-” (hyphen) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะขีด

แนวนอนสั้นๆกลางบรรทัด ต้องไม่ถูกใช้ในลักษณะการแทนความหมาย
ของคําว่า       “ตั้งแต่ (จาก), ถึง(จนถึง)” หรือ “from, to” ควรทําให้ถูกต้อง
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ด้วยการแสดงคํา     ดังกล่าวในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษลงในประโยคที่ต้องการ เช่น  “ตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555” หรือ “From the 1st of January to the 31st of 

December in 2012” หรือ “The birth weights were 2,000 to 3000 grams” เป็นต้น
✴ การใช้เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) ต้องใช้ให้ถูกต้องตามความหมายและหลักเกณฑ์ในภาษาไทย ต้องพิมพ์

เครื่องหมายไม้ยมกติดคําข้างหน้าที่ต้องการให้ซ้ําคํา วล ีหรือประโยคใดๆ จากนั้นเมื่อสิ้นสุดประโยค
แล้วจึงให้เคาะเว้นวรรคหนึ่งครั้ง  หลังเครื่องหมายไม้ยมกก่อนพิมพ์ข้อความถัดไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เคาะ
เว้นวรรค หลังเครื่องหมายไม้ยมกหากยังไม่สิ้นสุดประโยค เช่นเดียวกันกับหลักการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนอื่นๆในภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ไม่เป็นที่สับสนในการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการเว้นวรรค เช่น 

“จากสถิติปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเนื่องมาจากแพทย์มีความตระหนัก
ในเรื่องการวินิจฉัยภาวะแพ้รุนแรงมากขึ้น” หรือ “ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา, 

ความดันโลหิตสูง หรือระบบหายใจล้มเหลว เป็นต้น” หรือ “จากการศึกษาของหลายๆงานวิจัยได้
สนับสนุนเหตุผลนี้” เป็นต้น

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

✴ การกล่าวถึงจํานวนตัวเลขสําหรับบทความภาษาอังกฤษ การขึ้นต้นประโยคแรกในหัวข้อใหม่ ต้องไม่นํา
ตัวเลขแสดงจํานวนมาขึ้นต้นประโยค ควรทําให้ถูกต้องด้วยการขึ้นต้นประโยคแรกด้วยคําในภาษา
อังกฤษเท่านั้น และหากต้องกล่าวถึงจํานวนใดๆในการขึ้นต้นประโยค ต้องใช้คําในภาษาอังกฤษที่แสดง
จํานวนตัวเลข เช่น “There were 1,200 participants included in the present study.  Twenty of them 

were...” เป็นต้น
✴ การกล่าวถึงจํานวนตัวเลข 0 ถึง10 ในบทความภาษาอังกฤษ ต้องพิมพ์คําในภาษาอังกฤษแสดงจํานวน 

เช่น “There were six patients...” เป็นต้น
✴ ชื่อยาหรือคําที่ไม่เป็นคําเฉพาะ ต้องไม่พิมพ์เป็น upper case ยกเว้นกรณีที่กล่าวเมื่อขึ้นต้นประโยค เช่น 

การใช้คําว่า “amoxycillin” สําหรับการกล่าวถึงในประโยคทั่วไป และการใช้คําว่า “Amoxycilin” สําหรับ
การกล่าวถึงในการขึ้นต้นประโยค เป็นต้น

✴ การใช้คําย่อหรือตัวย่อในภาษาอังกฤษและในภาษาไทย ต้องแสดงคําย่อในวงเล็บตามหลังคําเต็ม เมื่อ
ต้องการใช้คําย่อในการกล่าวซ้ําในครั้งถัดไป เช่น World Health Organization (WHO) หรือ คณะ
กรรมการจริยธรรมทางการวิจัย โรงพยาบาลขอนแก่น (คณะกรรมการฯ) เป็นต้น

✴ การเว้นย่อหน้า ในแต่ละย่อหน้าควรมีเนื้อหาบทความที่ยาวเกิน 5 บรรทัด ถ้ามีเนื้อหาน้อยกว่า 5 

บรรทัด ให้จัดไปรวมอยู่   ในย่อหน้าอื่น

ข้อสังเกตเพื่อการพิมพ์เนื้อหาในบทความวิชาการ
✴ การอ้างอิง โดยปกติในวารสารต่างประเทศ เช่น The New England Journal of Medicine และ British 

Medical Journal ซึ่งเป็นวารสารอันดับหนึ่งและอันดับสอง (ตามลําดับ) ของโลก จะสังเกตเห็นได้ว่า 

เนื้อหาในบทความงานวิจัยฉบับเต็มที่ไม่ได้ถููกศึกษาค้นพบด้วยผู้วิจัยเองนั้น ทุกๆหนึ่งประโยคที่จบลง
ด้วยเครื่องหมาย full stop (.) ต้องมีหมายเลขแสดงการอ้างอิง (references) จากข้อมูลที่นํามากล่าวอ้าง 
โดยแสดงอยู่หลังเครื่องหมาย full stop เสมอ โดยเฉพาะเนื้อหาในส่วนบทนํากับส่วนวิจารณ์และสรุปผล
ของบทความงานวิจัยต้องไม่ถูกนํามาแสดงโดยปราศจากหลักฐานอ้างอิงได้ ทั้งนี้การแสดงข้อมูลราย
ละเอียดของการอ้างอิงต้องมีความสัมพันธ์เรียงลําดับตามหมายเลขอ้างอิงที่ปรากฎอยู่กับเนื้อหาอย่าง
ถูกต้อง

✴ ข้อมูลการอ้างอิง ควรเป็นเอกสารทางวิชาการที่น่าเชื่อถือและทันสมัย
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✴ ชื่อส่วนหัวข้อในบทคัดย่อ (ABSTRACT) ของบทความงานวิจัย ต้องใช้คําเหล่านี้แสดงชื่อหัวข้อเท่านั้น
สําหรับภาษาไทย ใช้คําว่า วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และสรุป  สําหรับภาษาอังกฤษ ใช้
คําว่า AIM METHODS RESULTS และ CONCLUSION (พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่)

✴ ชื่อส่วนหัวข้อในบทความงานวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ของบทความงานวิจัย ให้ใช้คําเช่นเดียวกับใน
บทคัดย่อ โดยมีข้อยกเว้นที่ให้ใช้คําว่า วิจารณ์และสรุปผล (DISCUSSION) แทนคําว่า สรุป 
(CONCLUSION)  

✴ บทนํา จะเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่า ความรู้ในปัจจุบัน (current knowledge) ได้ถูกค้นพบแล้วเช่นไร และ
มีส่วนใด  ที่ยังไม่ถูกค้นพบ (gap of knowledge) ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องทําการวิจัยเพื่อศึกษาค้นหาคํา
ตอบ (fill gap) ที่จะมาแสดงในส่วนที่ยังไม่ถูกค้นพบหรือที่ต้องการค้นหานั้น ทั้งนี้ในตอนท้ายของบทนํา
จะต้องแสดงวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยไม่ต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อพื้นที่หรือจังหวัดที่ทําการ
ศึกษานั้นมีสถานการณ์เป็นอย่างไร ให้แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ  สิ่งที่ต้องการทราบคืออะไรและได้ทําการ
ศึกษาอย่างไรเพื่อให้ทราบคําตอบ

✴ วิธีการศึกษา ให้แสดงข้อมูลในการศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ โดยบทความภาษาไทยให้ใช้คําที่ได้
แสดงในภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษให้ใช้คําที่ได้แสดงในภาษาอังกฤษ

✴ รูปแบบการศึกษา (study design)
✴ กลุ่มผู้ที่ได้ทําการศึกษาและสถานที่ที่ได้ทําการศึกษา (study participants and study site) 

รวมถึงวิธีการ blinding, randomization และ identify case หรือ control inclusion หรือ exclusion 
criteria 

✴ การรักษา (intervention) ซึ่งได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับอะไร (ถ้ามี)
✴ ผลการศึกษา (outcome)
✴ การเก็บข้อมูล (data collection) ได้ทําการศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากตัวแปรใดบ้าง จากที่ไหน ทํา

อย่างไร และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อข้อมูลที่ได้รับไม่สมบูรณ ์(missing data) 
✴ สถิติ (statistical analysis)
✴ จริยธรรมการศึกษา (ethical consideration) มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ในสถานที่ที่ได้ทําการศึกษา
✴ การนําเสนอข้อมูล ที่แสดงด้วยแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปฮิสโตแกรม แผนภูมิการนําเสนอข้อมูลแบบ

อนุกรม (time series) แผนภูมิวงกลม แผนภูมิรูปภาพ หรือแผนภูมิแบบอื่นๆ ต้องไม่แสดงเป็นรูปสามมิิติ
✴ ตารางและรูปภาพ ต้องแสดงชื่อและรายละเอียดคําอธิบาย (legend) และต้องศึกษาจากตัวอย่างการ

เขียนบทความในวารสารต่างประเทศ เช่น The New England Journal of Medicine หรือ British Medical 

Journal เกี่ยวกับการกล่าวถึงตัวเลข หน่วยของจํานวน จํานวนตําแหน่งทศนิยม ทั้งนี้ตารางและรูปภาพ 

รวมทั้งแผนภูมิต่างๆ ที่ไม่ใช่เนื้อหาส่วนตัวอักษรนั้น ต้องถูกนํามาบรรจุอยู่ในตารางขนาด 2x1 (rows x 

column) โดยให้ตารางช่องหนึ่งสําหรับบรรจุแผนภูม ิและตารางอีกช่องหนึ่งสําหรับพิมพ์แสดงชื่อและ
รายละเอียดคําอธิบายของแผนภูมิ

✴ ตาราง ต้องถูกแยกแถว (row) ออกจากกันอย่างชัดเจน ต้องไม่ใช้คําสั่ง enter ในการสร้างตาราง เพราะ
จะทําให้แก้ไขยาก

✴ ข้อมูลแสดงสถิติและจํานวนตัวเลขทศนิยม ในการใช้แสดงข้อมูลสถิติมีข้อควรระวังเบื้องต้นดังนี้ 
✴ หากมีตัวอย่างไม่เกิน 10,000 ต้องไม่ใช้จํานวนทศนิยมเกิน 2 ตําแหน่ง ยกเว้นค่า P value หรือค่า 

confidence interval
✴ หากมีตัวอย่างน้อยกว่า 50 ไม่ต้องทําเป็นจํานวนทศนิยม 
✴ ต้องมีการสรุปว่าใช้ descriptive และ inferential statistics อะไรบ้าง 
✴ ต้องทดสอบข้อมูลว่าเป็น normal distribution หรือไม ่ก่อนนําไปหาค่า mean และ standard 

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

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

✴ บทความภาษาอังกฤษ ต้องตรวจสอบว่าบทความมีเนื้อหาบางส่วนไปพ้องกับผลงานวิจัยของผู้อื่นหรือไ่ม ่

เพราะปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการโจรกรรมทางวรรณกรรม (plagiarism) เป็นจํานวนมาก ขอแนะนําให้ผู้วิจัย
ตรวจสอบก่อนส่งมาขอรับการพิจารณา และกองบรรณาธิการจะทําการตรวจสอบซ้ําอีกครั้งหนึ่ง 

โดยวิธีการตรวจสอบบทความนั้น สามารถตรวจสอบได้ทางเวบไซต์ เช่น http://plagiarisma.net/ หรือ
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/ เป็นต้น

✴ เอกสารแสดงการรับรองบทความวิจัยพร้อมถูกตีพิมพ์ (reviewer checklist) เป็นเอกสารรับรองว่า 

บทความงานวิจัยอยู่ในขั้นตอนที่พร้อมสําหรับการตีพิมพ์ ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอนแก่นเวชสารจะไม่
มอบเอกสาร reviewer checklist เพื่อทําการรับรองให้แก่ผู้วิจัย เช่นเดียวกันกับธรรมเนียมปฏิบัติของวาร
สารอื่นๆ
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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 

Sug"#ion
ขอแนะนำในการเขียนบทความวิชาการ 

ตามหลักการของ International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE

(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals)

www.icmje.org
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directly on the paper copy. If manuscripts are submitted electronically, the files should be 
double-spaced to facilitate printing for reviewing and editing.

Authors should number all of the pages of the manuscript consecutively, beginning with the 
title page, to facilitate the editorial process.

Reporting Guidelines for Specific Study Designs

Research reports frequently omit important information. Reporting guidelines have been 
developed for a number of study designs that some journals may ask authors to follow. Authors 
should consult the Information for Authors of the journal they have chosen.

The general requirements listed in the next section relate to reporting essential elements for all 
study designs. Authors are encouraged also to consult reporting guidelines relevant to their 
specific research design. A good source of reporting guidelines is the EQUATOR Network (http://
www.equator-network.org/home/).

Title Page

The title page should have the following information:

1. Article title. Concise titles are easier to read than long, convoluted ones. Titles that are too 
short may, however, lack important information, such as study design (which is particularly 
important in identifying randomized, controlled trials). Authors should include all information in 
the title that will make electronic retrieval of the article both sensitive and specific.

2. Authors’ names and institutional affiliations. Some journals publish each author’s highest 
academic degree(s), while others do not.

3. The name of the department(s) and institution(s) to which the work should be attributed.

4. Disclaimers, if any.

5. Contact information for corresponding authors. The name, mailing address, telephone and fax 
numbers, and e-mail address of the author responsible for correspondence about the manuscript 
(the “corresponding author;” this author may or may not be the “guarantor” for the integrity of 
the study). The corresponding author should indicate clearly whether his or her e-mail address 
can be published.

6. The name and address of the author to whom requests for reprints should be addressed or a 
statement that reprints are not available from the authors.

7. Source(s) of support in the form of grants, equipment, drugs, or all of these.

8. A running head. Some journals request a short running head or footline, usually no more than 
40 characters (including letters and spaces) at the foot of the title page. Running heads are 
published in most journals, but are also sometimes used within the editorial office for filing and 
locating manuscripts.
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9. Word counts. A word count for the text only (excluding abstract, acknowledgments, figure 
legends, and references) allows editors and reviewers to assess whether the information 
contained in the paper warrants the amount of space devoted to it, and whether the submitted 
manuscript fits within the journal’s word limits. A separate word count for the Abstract is useful 
for the same reason.

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

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

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

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

Conflict of Interest Notification Page

To prevent potential conflicts of interest from being overlooked or misplaced, this information 
needs to be part of the manuscript. The ICMJE has developed a uniform disclosure form for use 
by ICMJE member journals (http://www.icmje.org/coi_disclosure.pdf). Other journals are 
welcome to adopt this form. Individual journals may differ in where they include this information, 
and some journals do not send information on conflicts of interest to reviewers. (See Section II. 
D. Conflicts of Interest.)

Abstract

Structured abstracts are preferred for original research and systematic reviews. The abstract 
should provide the context or background for the study and should state the study’s purpose, 
basic procedures (selection of study subjects or laboratory animals, observational and analytical 
methods), main findings (giving specific effect sizes and their statistical significance, if possible), 
principal conclusions, and funding sources. It should emphasize new and important aspects of the 
study or observations. Articles on clinical trials should contain abstracts that include the items 
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that the CONSORT group has identified as essential (http://www.consort-statement.org/? 
=1190).

Because abstracts are the only substantive portion of the article indexed in many electronic 
databases, and the only portion many readers read, authors need to be careful that they 
accurately reflect the content of the article. Unfortunately, the information contained in many 
abstracts differs from that in the text (7). The format required for structured abstracts differs 
from journal to journal, and some journals use more than one format; authors need to prepare 
their abstracts in the format specified by the journal they have chosen.

The ICMJE recommends that journals publish the trial registration number at the end of the 
abstract. The ICMJE also recommends that, whenever a registration number is available, authors 
list that number the first time they use a trial acronym to refer to either the trial they are 
reporting or to other trials that they mention in the manuscript.

Introduction

Provide a context or background for the study (that is, the nature of the problem and its 
significance). State the specific purpose or research objective of, or hypothesis tested by, the study 
or observation; the research objective is often more sharply focused when stated as a question. 
Both the main and secondary objectives should be clear, and any prespecified subgroup analyses 
should be described. Provide only directly pertinent references, and do not include data or 
conclusions from the work being reported.

Methods

The Methods section should include only information that was available at the time the plan or 
protocol for the study was being written; all information obtained during the study belongs in the 
Results section.

Selection and Description of Participants

Describe your selection of the observational or experimental participants (patients or laboratory 
animals, including controls) clearly, including eligibility and exclusion criteria and a description of 
the source population. Because the relevance of such variables as age and sex to the object of 
research is not always clear, authors should explain their use when they are included in a study 
report—for example, authors should explain why only participants of certain ages were included 
or why women were excluded. The guiding principle should be clarity about how and why a study 
was done in a particular way. When authors use such variables as race or ethnicity, they should 
define how they measured these variables and justify their relevance.

Technical Information

Identify the methods, apparatus (give the manufacturer’s name and address in parentheses), and 
procedures in sufficient detail to allow others to reproduce the results. Give references to 
established methods, including statistical methods (see below); provide references and brief 
descriptions for methods that have been published but are not well-known; describe new or 
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substantially modified methods, give the reasons for using them, and evaluate their limitations. 
Identify precisely all drugs and chemicals used, including generic name(s), dose(s), and route(s) of 
administration. Authors submitting review manuscripts should include a section describing the 
methods used for locating, selecting, extracting, and synthesizing data. These methods should also 
be summarized in the abstract.

Statistics

Describe statistical methods with enough detail to enable a knowledgeable reader with access to 
the original data to verify the reported results. When possible, quantify findings and present them 
with appropriate indicators of measurement error or uncertainty (such as confidence intervals). 
Avoid relying solely on statistical hypothesis testing, such as P values, which fail to convey 
important information about effect size. References for the design of the study and statistical 
methods should be to standard works when possible (with pages stated). Define statistical terms, 
abbreviations, and most symbols. Specify the computer software used.

Results

Present your results in logical sequence in the text, tables, and illustrations, giving the main or 
most important findings first. Do not repeat all the data in the tables or illustrations in the text; 
emphasize or summarize only the most important observations. Extra or supplementary 
materials and technical detail can be placed in an appendix where they will be accessible but will 
not interrupt the flow of the text, or they can be published solely in the electronic version of the 
journal.

When data are summarized in the Results section, give numeric results not only as derivatives 
(for example, percentages) but also as the absolute numbers from which the derivatives were 
calculated, and specify the statistical methods used to analyze them. Restrict tables and figures to 
those needed to explain the argument of the paper and to assess supporting data. Use graphs as 
an alternative to tables with many entries; do not duplicate data in graphs and tables. Avoid 
nontechnical uses of technical terms in statistics, such as “random” (which implies a randomizing 
device), “normal,” “significant,” “correlations,” and “sample.”

Where scientifically appropriate, analyses of the data by such variables as age and sex should be 
included.

Discussion

Emphasize the new and important aspects of the study and the conclusions that follow from 
them in the context of the totality of the best available evidence. Do not repeat in detail data or 
other information given in the Introduction or the Results section. For experimental studies, it is 
useful to begin the discussion by briefly summarizing the main findings, then explore possible 
mechanisms or explanations for these findings, compare and contrast the results with other 
relevant studies, state the limitations of the study, and explore the implications of the findings for 
future research and for clinical practice.

Link the conclusions with the goals of the study but avoid unqualified statements and conclusions 
not adequately supported by the data. In particular, avoid making statements on economic 
benefits and costs unless the manuscript includes the appropriate economic data and analyses. 
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Avoid claiming priority or alluding to work that has not been completed. State new hypotheses 
when warranted, but label them clearly as such.

References

General Considerations Related to References

Although references to review articles can be an efficient way to guide readers to a body of 
literature, review articles do not always reflect original work accurately. Readers should therefore 
be provided with direct references to original research sources whenever possible. On the other 
hand, extensive lists of references to original work on a topic can use excessive space on the 
printed page. Small numbers of references to key original papers often serve as well as more 
exhaustive lists, particularly since references can now be added to the electronic version of 
published papers, and since electronic literature searching allows readers to retrieve published 
literature efficiently.

Avoid using abstracts as references. References to papers accepted but not yet published should 
be designated as “in press” or “forthcoming”; authors should obtain written permission to cite 
such papers as well as verification that they have been accepted for publication. Information from 
manuscripts submitted but not accepted should be cited in the text as “unpublished 
observations” with written permission from the source.

Avoid citing a “personal communication” unless it provides essential information not available 
from a public source, in which case the name of the person and date of communication should be 
cited in parentheses in the text. For scientific articles, obtain written permission and confirmation 
of accuracy from the source of a personal communication.

Some but not all journals check the accuracy of all reference citations; thus, citation errors 
sometimes appear in the published version of articles. To minimize such errors, references should 
be verified using either an electronic bibliographic source, such as PubMed or print copies from 
original sources. Authors are responsible for checking that none of the references cite retracted 
articles except in the context of referring to the retraction. For articles published in journals 
indexed in MEDLINE, the ICMJE considers PubMed the authoritative source for information 
about retractions. Authors can identify retracted articles in MEDLINE by using the following 
search term, where pt in square brackets stands for publication type: Retracted publication [pt] in 
PubMed.

Reference Style and Format

The Uniform Requirements style for references is based largely on an American National 
Standards Institute style adapted by the NLM for its databases. Authors should consult NLM’s 
Citing Medicine for information on its recommended formats for a variety of reference types. 
Authors may also consult sample references, a list of examples extracted from or based on Citing 
Medicine for easy use by the ICMJE audience; these sample references are maintained by NLM.

References should be numbered consecutively in the order in which they are first mentioned in 
the text. Identify references in text, tables, and legends by Arabic numerals in parentheses. 
References cited only in tables or figure legends should be numbered in accordance with the 
sequence established by the first identification in the text of the particular table or figure. The 
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titles of journals should be abbreviated according to the style used in the list of Journals Indexed 
for MEDLINE, posted by the NLM on the Library's Web site. Journals vary on whether they ask 
authors to cite electronic references within parentheses in the text or in numbered references 
following the text. Authors should consult with the journal to which they plan to submit their 
work.

Tables

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

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

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

Identify statistical measures of variations, such as standard deviation and standard error of the 
mean. Be sure that each table is cited in the text. If you use data from another published or 
unpublished source, obtain permission and acknowledge that source fully.

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

Illustrations (Figures)

Figures should be either professionally drawn and photographed, or submitted as 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 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.
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Photographs of potentially identifiable people must be accompanied by written permission to use 
the photograph.

Figures should be numbered consecutively according to the order in which they have been cited 
in the text. If a figure has been published previously, acknowledge the original source and submit 
written permission from the copyright holder to reproduce the figure. Permission is required 
irrespective of authorship or publisher except for documents in the public domain.

For illustrations in color, ascertain whether the journal requires color negatives, positive 
transparencies, or color prints. Accompanying drawings marked to indicate the region to be 
reproduced might be useful to the editor. Some journals publish illustrations in color only if the 
author pays the additional cost.

Authors should consult the journal about requirements for figures submitted in electronic 
formats.

Legends for Illustrations (Figures)

Type or print out legends for illustrations using double spacing, starting on a separate page, with 
Arabic numerals corresponding to the illustrations. When symbols, arrows, numbers, or letters 
are used to identify parts of the illustrations, identify and explain each one clearly in the legend. 
Explain the internal scale and identify the method of staining in photomicrographs.

Units of Measurement

Measurements of length, height, weight, and volume should be reported in metric units (meter, 
kilogram, or liter) or their decimal multiples.

Temperatures should be in degrees Celsius. Blood pressures should be in millimeters of mercury, 
unless other units are specifically required by the journal.

Journals vary in the units they use for reporting hematologic, clinical chemistry, and other 
measurements. Authors must consult the Information for Authors of the particular journal and 
should report laboratory information in both local and International System of Units (SI). Editors 
may request that authors add alternative or non-SI units, since SI units are not universally used. 
Drug concentrations may be reported in either SI or mass units, but the alternative should be 
provided in parentheses where appropriate.

Abbreviations and Symbols

Use only standard abbreviations; use of nonstandard abbreviations can be confusing to readers. 
Avoid abbreviations in the title of the manuscript. The spelled-out abbreviation followed by the 
abbreviation in parenthesis should be used on first mention unless the abbreviation is a standard 
unit of measurement.
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