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กรมอนามัยสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดีกรมอนามัยสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดี

วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค
1.  เพื่อเผยแพรความรู และวิชาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

2.  เพื่อเผยแพรผลงานคนควา และวิจัยของนักวิชาการดานสงเสริมสุขภาพและ

 อนามัยสิ่งแวดลอม

3.  เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ขอคิดเห็น ขาวสารและเปน

 สื่อสัมพันธในวงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

วารสารศูนยอนามัยที่ 5 เปนวารสารทางวิชาการ 
จัดพิมพเผยแพรโดย

คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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คําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความ

 วารสารศูนยอนามัยที ่5 กรมอนามัย เปน

วารสารสาธารณสุข เพื่อการสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยส่ิงแวดลอม พมิพออกเผยแพรทกุ 4 เดอืน 

(3 ฉบับตอป ) ไปยังหนวยงานสาธารณสุข

โรงพยาบาล ,  สถานศึกษาดานสาธารณสุข

ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะในพืน้ทีเ่ขตนครชยับรุนิทร 

และหนวยงานในกรมอนามัย ยินดีรับบทความ

วิชาการดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จาก

ภายในและภายนอกศูนยอนามัยที่ 5 ที่ยังไมเคย

ลงพิมพในวารสารอื่นกอน เพื่อพิจารณาลงพิมพ

โดยกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิใ์นการตรวจแก

ตนฉบับ และลงพิมพตามลําดับกอนหลัง สําหรับ

บทความที่มีการศึกษาในมนุษย ตองไดรับ

การพิจารณาแลวจากกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในคน ในหนวยงานนั้นๆ ดวย

 ประเภทของเร่ืองท่ีลงพิมพเผยแพร
 นิพนธตนฉบับ (Original articles) 
ไดแก ผลงานวิจัย หรือประสบการณการดําเนิน

งานท่ีเก่ียวของกับวิชาการสาธารณสุข โดยเฉพาะ

การสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

ควรประกอบดวย ชื่อเร่ือง ชื่อเจาของผลงาน
บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนํา 

วัตถุประสงค วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุป

และอภิปราย ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง 

อาจมีกิตติกรรมประกาศได ความยาวของเร่ือง

ไมควรเกิน 12 หนา

 บทความปริทัศน (Review articles) 

เปนบทความจากการทบทวนองคความรู

การสาธารณสุข ในประเด็นที่มีความสําคัญ 

เปนปญหา หรือมีนวัตกรรมท่ีนาสนใจ ความยาว

ของเรื่องไมควรเกิน 8 หนา

 บทความพิเศษ (Special articles) 

เปนบทความรับเชิญที่คณะผูจัดทําไดรองขอ

ทานผูทรงคุณวุฒิใหแสดงวิสัยทัศน อภิปราย

หรือแสดงแนวคิด  ตอประเ ด็นที่น าสนใจ

เปนประโยชนตอบุคลากรสาธารณสุข

 บทความทั่วไป (General articles) 

เปนบทความประเภทความรูเฉพาะเร่ืองท่ีหยิบยก

มานําเสนอโดยเพ่ิมเติมความรูใหมๆ  หรือนําเสนอ
รายงานผลการศึกษาวิจัยที่ยังไมเสร็จสมบูรณ 

ที่ตองศึกษาตอ หรือศึกษาเสร็จแลวกําลังเตรียม

ตนฉบับสมบูรณ รายงานความกาวหนาของ

โครงการ รายงานผลการศึกษาวิจัยโดยสังเขป

หรือเปนบทความที่มีประเด็นที่ไดรับความสนใจ

อยูในปจจุบัน มีความยาวของเร่ืองไมควรเกิน 

8 หนา
 ปกิณกะ (Miscellany) เปนบทความ
เบด็เตลด็ทีม่คีวามหลากหลาย อาทเิชน บทความ

นารู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะทั่วไป รวมทั้ง

เรื่องแปลจากบทความวิชาการที่นาสนใจใน

ภาษาตางประเทศ โดยตองมีการขอลิขสิทธิ์กอน 
ความยาวไมควรเกิน 5 หนา
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 บทความยอ (Abstract articles) 
ยอบทความจากผลการวิจัยใหมๆ แนะนําสิ่ง
ท่ีนาสนใจตางๆ ความยาวของเร่ืองไมควรเกิน 5 หนา
 จดหมายจากผูอาน และจดหมายจาก
บรรณาธิการ (Letter to/ from editor) เพ่ือให
เปนการสื่อสารสองทางระหวางผูอาน และคณะ
ผูจัดทํา และระหวางผูอาน เพื่อการเรียนรู
รวมกัน

 การเตรียมตนฉบับ
 (โดยเฉพาะนิพนธตนฉบับ)
 ช่ือเร่ือง ควรส้ันกะทัดรัดใหไดใจความ
ท่ีครอบคลุม และตรงกับวัตถุประสงคและเน้ือเร่ือง 
ช่ือเร่ืองตองมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ช่ือผูเขียน ช่ือและนามสกุล ตองมีท้ังภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ โดยไมมีคํานําหนาช่ือ
มีอภิไธยตอทายช่ือ และระบุสถาบัน/หนวยงานท่ี
สังกัดอยู กรณีมีเจาของผลงานจากตางสถาบัน/
หนวยงาน ใหใสเคร่ืองหมาย (*) และแสดง
รายละเอียดดานลาง
 บทคัดยอ เปนการยอเน้ือหาสําคัญ 
เฉพาะท่ีจําเปนเทาน้ัน ระบุตัวเลขสถิติท่ีสําคัญ 
เขียนดวยภาษาท่ีรัดกุม ประโยคท่ี สมบูรณ 
เปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ ความยาวไมเกิน 
15 บรรทัด โดยใหครอบคลุมถึงวัตถุประสงค 
วิธีการ ผล สรุป และวิจารณหรือขอเสนอแนะ 
โดยไมตองมีเชิงอรรถอางอิง บทคัดยอตองเขียนท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 บทนํา อธิบายความเปนมา และความสําคัญ
ของปญหาการวิจัยศึกษา การใชคํายอจะตอง
เขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน

 วัตถุประสงค กรณีมีมากกวา 1 วัตถุประสงค
ควรแสดงเปนรายขอในรูปแบบ Bullet points
 รูปแบบการวิจัย ระบุทั้งสองภาษา โดย
ภาษาอังกฤษอยูใน (วงเล็บ)
 ประชากรและกลุมตัวอยาง รวมถึงวิธีการ
เลือกหรือคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
 วิธีดําเนินการวิจัย อธิบายวิธีการดําเนินงาน
โดยกลาวถึงแหลงที่มาของขอมูล วิธีการรวบรวม
ขอมูล เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การวิเคราะห
ขอมูลหรือหักสถิติที่ประยุกต อาจรวมถึงนิยาม
ศัพทเฉพาะ
 ผลการดําเนินงาน อธบิายสิง่ท่ีไดพบจาก
การวิจัย โดยเสนอหลักฐานขอมูลอยางเปน
ระเบียบ ตามลําดับ พรอมแปลความหมายของ
ผลท่ีพบหรือวิเคราะห
 วิจารณ/อภิปราย พยายามสรุปเปรียบ
เทียบวาผลเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม
เพียงใด จากเหตุหรือปจจัยใด อาจอางอิงทฤษฎี
หรือผลการศึกษาของผูที่เกี่ยวของประกอบดวย
 สรปุ (ถามี) ควรเขยีนสรุปเก่ียวกับความ
เปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค
ขอบเขตการวิจัย วิธีการและผลการวิจัยอยาง
สั้นๆ ตรงประเด็น และขอเสนอการนําผลวิจัย
ไปใชประโยชน หรือเสนอแนะประเด็นที่สามารถ
ปฏิบัติหรือวิจัยไดตอไป
 เอกสารอางอิง ผูเขียนตองรับผิดชอบ
ตรวจทานความถูกตองของการอางอิงเอกสาร
การระบุใหใชระบบ Vancouver ใชเชิงอรรถ
เปนหมายเลขตวัยกในวงเล็บ โดยเรียงตามลําดับ
ที่ปรากฎในบทความ ถาตองการอางอิงซํ้าใหใช
หมายเลขเดิม สามารถดูคําแนะนําเพิ่มเติมได
จาก Uniform Requirement for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journal (JAMA
1997;277:927-34) มีตัวอยางดังนี้
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 - อางถึงบทความในวารสาร
  ลําดับท่ี. ชื่อผูแตง. ชื่อวารสาร. ปที่พิมพ ; ปที่ : หนาแรก – หนาสุดทาย.
  วารสารภาษาอังกฤษ ใชช่ือสกุลข้ึนกอน ตามดวยอักษรยอของช่ือตัว ช่ือวารสารเปนช่ือยอตาม
ระบบ Index Medicus
  วารสารภาษาไทย ใชชื่อเต็มผูแตง ตามดวยนามสกุล และใชชื่อวารสารเปนตัวเต็ม
  กรณผีูแตงไมเกิน 6 คน ใชชือ่ผูแตงทุกคน คัน่ดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) กรณีผูแตงต้ังแต
7 คนขึ้นไป ใหใสชื่อ 3 คนแรก แลวเติม et al. สําหรับวารสารภาษาอังกฤษ หรือ และคณะ สําหรับ
วารสารภาษาไทย
  ตัวอยาง
  1. Muangsapaya W, Winichagoon P, Fucharoen S, Pootrakul P. Improved 
   technique for detecting intraerythrocytic trait inclusion bodies in 
   thalassemia. J Med Assoc Thai. 1985; 43-45.
  2. กติกา ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม, วิษิษยศักด์ิ สุขสะอาด, กนกวรรณ แสนไชยสุรยิา
   และคณะ. การตรวจกรองฮีโมโกลบินอี โดยวิธีการตกตะกอน. วารสารเทคนิคการแพทยและ
   กายภาพบําบัด. 2536; 51: 39-43.
 - อางถึงหนังสือหรือตํารา
  ลําดับท่ี. ชื่อผูแตง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปที่พิมพ.
  ตัวอยาง
  1. Lance JW. Management of air pollution. 5th ed. Oxford: Butterworts; 2008.
  2. สวุด ีดวีงษ, เพญ็ศรี จติรนําทรัพย. สถานการณผูปวยเอดสและผูตดิเช้ือเอดสทีม่อีาการ
   ในประเทศไทย ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2546. นนทบุรี: สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค;
   2547.
 - อางถึงบทหนึ่งในหนังสือหรือตํารา
  ลําดับท่ี. ช่ือผูแตง. ช่ือเร่ือง. ใน: ช่ือบรรณาธิการ. ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ. เมืองท่ีพิมพ: สํานักพิมพ;
  ปที่พิมพ: หนาแรก – หนาสุดทาย.
  ตัวอยาง
  1. Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM,
   Editors. Hypertension: Pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed.
   New York: Raven Press; 2007: 465-78.
  2. วิรัติ ศิริสันธนะ. ไขไมทราบสาเหตุในเด็ก. ใน: อุษา ทิสยากร. ทวีโชติพิทยาสุนันท, บรรณาธิการ.
   Update on pediatric infectious disease. กรงุเทพมหานคร: ชยัเจรญิ; 2540:236-42.
 - อางถงึบทความจากสือ่อเิลคทรอนกิส ขึน้อยูกบัชนดิของสือ่ทีอ่างถงึ ซึง่ระบใุนวงเลบ็ [ ]
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  ตัวอยาง
  1. Morse SS. Public emergency preparedness plans. Emerg Dis [Serial online]
   2003 Jan-Mar [cited 2010 Jun 6]; 1(1): [24 screens] Available from: URL: http://
   www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
  2. Aerodynamics II [Computer program] Version 2.2 Orlando(FL): Computerized
   Educational System; 1999.
  3. วิฑูรย ประเสริฐเจริญสุข. เบาหวานขณะต้ังครรภ: Gestational Diabetes Mellitus 
   [Internet]. ขอนแกน: ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร 
   มหาวิทยาลัยขอนแกน; 2554 [cited 2554 มีนาคม 10]. Available from: 
   http://obgyn1.md.kku.ac.th/Mdbtemplate/component=19.

การสงตนฉบับ
 ตนฉบบัพมิพดวยคอมพวิเตอรโปรแกรม
Microsoft Word ตัวอักษร Angsana New หรือ
ThaiSarabun ขนาด 16 เวนขอบดานซายและ
ขวาไมนอยกวา 2.5 ซม. หรือมาตรฐานโปรแกรม
สงตนฉบับเปนไฟล.doc แนบมาพรอมอีเมลที่
Journal_hpc5@hotmail.com โดยตั้งชื่อเรื่อง
อีเมลเปนชื่อตนฉบับ พรอมระบุชื่อผูนิพนธ/
ผูประสานงาน สถานทีท่าํงาน หมายเลขโทรศพัท
และอีเมลที่ใชติดตอประสานงานในเน้ือจดหมาย
ตัวอยางอีเมลสงตนฉบับพิจารณา
To: journal_hpc5@hotmail.com
Subject: ภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
Attachment: [วิจัยสงศอ5.doc]
---------------- เนื้อหาอีเมล ----------------
ผูประสานงาน ภญ.ปุญชรัสมิ์ แสงทอง
ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
081-2345678
Poonc@gmail.com

การรับเรื่องตนฉบับ
 เร่ืองที่รับไวพิจารณา กองบรรณาธิการ
จะแจงตอบรับใหผูเขียนทราบ ไมมีคาใชจาย
 เรื่องท่ีไมไดลงพิมพ กองบรรณาธิการ
จะแจงใหทราบ
 เร่ืองท่ีพิจารณาใหแกไขกอนลงพิมพ กอง
บรรณาธิการจะแจงขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบ
(Peer reviewers) เพ่ือใหผูนิพนธไดพิจารณา
แกไขหรือใหขอมูลเพิ่ม กอนสงกลับใหพิจารณา
อีกครั้งในเวลาอันควร
 เร่ืองท่ีไดลงพิมพ กองบรรณาธิการจะแจง
ตอบกลบัใหผูเขยีนทราบ และเมือ่พมิพแลวจะสง
วารสารใหผูเขียนเรื่องละ 2 เลม

ความรับผิดชอบ
 บทความที่ลงพิมพในวารสารวิชาการ
ศูนยอนามัยท่ี 5 ถือเปนความเห็นสวนตัวของผูเขียน
คณะบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นดวย ผูเขียน
ตองรับผิดชอบตอบทความของตนเอง คณะ
บรรณาธิการมีสิทธิ์จะแกไขขอความใหถูกตอง
ตามหลักภาษาและความเหมาะสมได
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พฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุอําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ฉัตรณรงค  คงบารมี, ส.บ.                                                                                                                                      
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

บทคัดยอ
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุและความ
สัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ตอการออกกําลังกายของผูสูงอายุ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
โดยศึกษาจากผูสูงอายุในเขตอําเภอบัวใหญ จํานวน 1,219 คน เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลในการศึกษา
คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ chi-square เพ่ือหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการ
ออกกําลังกายของผูสูงอายุ
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 62.7) มีอายุเฉลี่ย 
60 - 64 ป สถานภาพสมรส เปนหัวหนาครอบครัว จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และประกอบ
อาชีพหลักคือทํานา ในชวงหน่ึงปที่ผานมาไดรับการอบรมเก่ียวกับการออกกําลังกายรอยละ 64 
ไดรับขาวสารความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายรอยละ 92 สวนใหญจากสื่อโทรทัศน (รอยละ 86.67) 
สวนดานทัศนคติพบวา ผูสูงอายุเห็นดวยวาการออกกําลังกายมีความจําเปน ผูที่ไมออกกําลังกาย
เลยคิดวาการมีผูฝกสอน มีเพื่อน มีสถานที่และอุปกรณเปนปจจัยสนับสนุนใหออกกําลังกาย 
ผูที่ออกกําลังกายสวนใหญออกกําลังกายประเภทเดินเร็ว ทํางานบาน บริหารรางกายเฉพาะสวน 
วิ่งหรือวิ่งเหยาะ และสวนใหญออกกําลังกายคนเดียว โดยออกกําลังกายเฉล่ีย 3 วันตอสัปดาห 
เฉล่ีย 30 - 45 นาทีตอคร้ัง ชวงเวลาท่ีสะดวกคือชวงเย็น (หลัง 16.00น.) สถานท่ีที่ออกกําลังกาย
เปนประจําคือบริเวณบานและที่วัด เหตุผลที่ออกกําลังกายคืออยากมีรางกายแข็งแรง และสามารถ
ทํางานใชแรง เชน ลางจาน ถูบาน ลางรถ ไดบอยครั้ง และทํากิจกรรมดังกลาวแลวไมเหนื่อยมาก
 การศึกษานี้พบวาลักษณะทางประชากรคือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ 
สถานภาพทางสังคม ไมสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ สวนความรูและทัศนคติ   
มีความสัมพันธกับการออกกําลังกายในผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 การวางแนวทางสงเสริมการออกกําลังของผูสูงอายุ จึงควรเนนการเสริมสรางความรูและ
ทัศนคติ ผานการรณรงคเผยแพร ประชาสัมพันธ รวมถึงจัดหาบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับ
การออกกําลังกาย และประสานความรวมมือภาคีเครือขายในการสรางส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม
แกการออกกําลังกายในชุมชนใหกับผูสูงอายุ รวมถึงสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวและชุมชน 

ใหมีสวนรวมดูแลและสนับสนุนผูสูงอายุในกิจกรรมสังคมตางๆ มากขึ้น 

คําสําคัญ: การออกกําลังกาย ผูสูงอายุ ความรูและทัศนคติ
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Exercise Behavior of the Elderly in Bua Yai district, Nakhon Ratchasima

Chatnarong Khongbaramee, B.P.H.
Bua Yai District Public Health Offi ce, Nakhon Ratchasima

Abstract
 The purposes of this descriptive research were to determine exercise behavior 
of the elderly and to identify factors associated with their exercise behavior. 
Samples were 1,219 elderly in Bua Yai district, Nakhon Ratchasima province. 
Data was collected using a questionnaire. Statistics used for analysis were 
frequencies, percentages, means and standard deviations. 
 The study found that 62.7% of samples were females. Most aged 
between 60-64 years (40%), were married (87.57%). Most fi nished primary school 
(84%) and were rice farmers. Within the previous year, 92% received information 
about exercise while 64% was trained for exercises. Almost all were aware 
of benefi ts of exercise (97.33%). The non-exercise elderly expressed lack of time 
as a major barrier. They mentioned exercise instructors, friends, exercise venue 
and equipment as encouraging factors to exercise. Regular exercise doers practice 
a brisk walk, Tai-chi, muscle-group exercise. They usually exercise alone, in the 
evening (after 4pm), with an average of 30-45 minutes per day and 3 days per week. 
Common venues were their residence and/or temples. Purposes were to stay 
physically fi t and to maintain abilities to do housework. This study found no relations 
between gender, age, level of formal education, occupation, social status and 
exercise behavior. Meanwhile, there was a relation between knowledge, attitude 
and exercise behavior of the elderly.
 The study results are important data for exercise promotion policy advocacy. 
Relevant stakeholders should empower the elderly to take care of themselves 
as well as raise family concern on supporting the elderly self healthcare. 
Communities and local government bodies should invest in aging-friendly 
environment e.g. exercise venue, safe walkway, and health personnel to assist 
elderly in exercising.

Keyword: elderly, exercise, behavior
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การออกกําลังกายเปนกิจกรรมท่ีสราง

เสริมความสมบูรณแขง็แรงของรางกายและจิตใจ 

ชวยชะลอความแกชรา และลดความเส่ียงตอ

การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเปนสาเหตุ

การตายอันดับตนๆ ของประชากรไทยวัยทํางาน

และวัยสูงอายุ นอกจากน้ีการออกกําลังกายยังมี

บทบาทในการฟนฟสูภาพผูปวยได ชวยเสริมสราง

ใหมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี1 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ คาดประมาณแนวโนม

การเปล่ียนแปลงประชากรไทยวาสัดสวนของ

ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้น การศึกษาขนาดและแนวโนม

ประชากรผูสูงอายุไทยตั้งแตป พ.ศ. 2503 พบวา

จากเดิม ประเทศไทยมีประชากรอายุมากกวา 

60 ปขึ้นไป เพียง 1.2 ลานคน หรือประมาณ

รอยละ 5.4 ของ ประชากรท้ังหมด และเพ่ิมขึ้น

เปนประมาณ 7.6 ลานคน ในป พ.ศ. 2552 ทําให

ประเทศไทยกาวเขาสู การเปนสังคมผูสูงอายุ 

(Aging Society – มีสัดสวนประชากรอายุ 60 ป

ขึน้ไป มากกวารอยละ 10 ของ ประชากรท้ังหมด) 
และคาดการณวาในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทย

จะเปนสังคมผูสู งวัยอยางสมบูรณ  (Aged 

Society – มีสัดสวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป 

รอยละ 10 - 20 ของประชากรทั้งหมด) และ

ในป พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะกลายเปนสังคม
ผูสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society –

มีสัดสวน ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวา

รอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด) โดยอัตรา

การเพ่ิมของประชากร ผูสูงอายุในประเทศไทย

มีมากกวารอยละ 3 ตอป อันเปนผลจากการ

ขยายตัวของขนาด ประชากร, อายุขัยเฉลี่ยที่

เพ่ิมขึ้น และอัตราการเจริญพันธุที่ลดลงต่ํากวา

ระดบัทดแทน  ซึง่จะทาํให ในอนาคตประเทศไทย

จะมีประชากรสูงอายุในสัดสวนที่เปนภาระตอ

วัยทํางานที่สูงขึ้น นอกจากนี้จํานวน และสัดสวน

ผูสูงอายุวัยปลาย (มากกวา 80 ป) ซึ่งเปนชวงวัย

ที่ตองการการพึ่งพาผูอื่นสูงสุดก็เพ่ิมขึ้น จาก

รอยละ 8.9 ในป พ.ศ. 2503 เปนกวารอยละ 12.8 

ในป พ.ศ. 2553 ซึง่นับวาเพิม่ขึน้อยางรวดเรว็มาก 

และจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม

โดยรวมของประเทศไทย เนื่องจากการใชจาย

บริโภคตอหัว เฉพาะผูสูงอายุลดลง แตคาใชจาย

ครัวเรือนสูงขึ้น ไมสอดคลองกับแรงงาน/รายได

ที่ลดลง และการใชสวัสดิการโดยเฉพาะดาน

สาธารณสุขท่ีเพ่ิมข้ึน2,3,4,5 เน่ืองจากวัยสูงอายุ

มกัเจบ็ปวยจากโรคเรือ้รงั ไดแก ความดันโลหติสงู 

ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน อัมพฤกษ/อัมพาต 

ไตวายเรือ้รงั และโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั ซึง่ลวนแต

เปนสาเหตุของการเสียชีวิตหรือ การเกิดภาวะ

ทพุพลภาพท่ีตองพ่ึงพงิผูอืน่ในระยะยาวตอไป2,6,7

 จากรายงานการสํารวจประชากรผูสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 2550 พบวาผูสูงอายุ

ประเมินวาตนเองมีสุขภาพดีมากรอยละ 3.8 

มีสุขภาพดีรอยละ 43 มีสุขภาพปานกลางรอยละ 

28.9 มีสุขภาพไมดี รอยละ 21.5 และมีสุขภาพ
ไมดีมากๆ รอยละ 2.1 โรคและอาการของโรค

ที่พบไดบอยในผูสูงอายุพบวาผูสูงอายุสวนใหญ

ปวดเม่ือยตามรางกาย ปวดหลัง รองลงมาปวดขอ 

(ขอเสื่อม) และนอนไมหลับ8,9,10 ซึ่งสาเหตุหนึ่ง
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ของปญหาเหลาน้ีมาจากการขาดการออกกําลังกาย

จากปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นความจําเปน

ที่จะตองเตรียมความพรอมในระบบบริการทาง

สังคมและสุขภาพ เพื่อใหผูสูงอายุเขาสูภาวะ

วัยสูงอายุอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี และคงไวซึ่ง

ภาวะสุขภาพที่ดี11,12

 อําเภอบัวใหญมีผูสูงอายุจํานวน 8,633 คน 

คิดเปนรอยละ 12.99 ของประชากรท้ังหมดใน

อําเภอบัวใหญ มีผูสูงอายุของอําเภอบัวใหญ 

ปวยดวยโรคหัวใจและหลอดเลือดจํานวน 165 คน   

และจากการคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด 

พบมีผูสูงอายุกลุมเสี่ยงสูงมากกวารอยละ 50  

เสี่ยงปานกลางประมาณรอยละ 30 ทั้งน้ีจํานวน

ผูสูงอายุกลุมเส่ียงมีแนวโนมมากข้ึนทุกป ตั้งแต

ป 2547 ในขณะเดียวกันจํานวนผูปวยรายใหม

ทีเ่ปนผูสงูอายกุม็จีาํนวนเพิม่ขึน้ทกุป  ในปจจบุนั 

อําเภอบัวใหญมีโครงการสงเสริมการออกกําลังกาย

สําหรับประชาชนท่ัวไป แตยังไมมีการสงเสริม

การออกกําลังกายที่เฉพาะเจาะจงและอยางเปน

รูปธรรมสําหรับ ผูสูงอายุ13 ดวยเหตุที่การออก

กําลังกายมีผลตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ

ดังกลาว การศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกาย

ของผูสูงอายุในอําเภอบัวใหญ เพื่อเปนแนวทาง
ในการสงเสริมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ

ตอไปจึงเปนสิ่งจําเปน

คําถามวิจัย

 การออกกําลังกายของผูสูงอายุอําเภอ

บัวใหญ จงัหวัดนครราชสีมา เปนอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกําลัง

กายของผูสูงอายุ

 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม

การออกกําลังกายของผูสูงอายุ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 1. ทราบสถานการณ และปจจัยท่ีสงผล

ตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุ

 2. ไดแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการ

อบรมผูนําออกกําลังกายเพื่อสงเสริมผลลัพธ

พฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ

ขอบเขตของการวิจัย

 การศกึษาครัง้นีศ้กึษาในผูสงูอายอุาํเภอ

บัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1,219 คน

โดยใชแบบสัมภาษณทีป่รับมาจากแบบสัมภาษณ

ของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัยกระทรวง

สาธารณสุข ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 

31 สิงหาคม 2556 

คําจํากัดความและนิยามคําศัพทเฉพาะ
 ผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่มีอายุ 60 ป

ขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตอําเภอบัวใหญ จังหวัด

นครราชสีมา

 การออกกําลั งกาย  หมายถึง  การ
เคลื่อนไหวรางกายกายติดตอกันอยางสมํ่าเสมอ 

อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ครั้งละ 20 - 30 นาที 

เปนอยางนอย หรือการทํางานบานที่ใชเวลา
ไมนอยกวา 30 นาที
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 พฤติกรรมการออกกําลังกาย หมายถึง 

การปฏิบัติและความสามารถ ตลอดจนการ

แสดงออกของบุคคล เกี่ยวกับการกระทําหรือ

งดเวนกระทําในเร่ืองเก่ียวกับการออกกําลังกาย

 ความรูเก่ียวกับการออกกําลังกาย  หมายถึง  

ความสามารถในการจําและระลึกได  สามารถ

บอกขอเท็จจริงตามเนื้อหาในเรื่องการออก

กําลังกาย ไดแก ความหมาย ประโยชน ประเภท 
ขอหาม ความถ่ี ความหนัก และโทษของการ

ออกกําลังกาย  

 ทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกาย 

หมายถงึ ความรูสกึนกึคดิ ความเช่ือ ความคดิเห็น

ของบุคคล เกี่ยวกับการออกกําลังกาย

 Frequency (F) คือ ความถี่ของการ

ออกกําลังกาย หมายถึง ความถ่ีในการออก

กาํลังกายใน 1 สปัดาหอยางนอย 3 วนั อยางมาก 

6 วัน

 Intensity (I) คือ ความหนักในการออก

กําลังกาย ใชอัตราการเตนของชีพจรเปนเกณฑ 

ใหไดประมาณระหวางรอยละ 70 - 90 ของ

อัตราเตนสูงสุดของหัวใจ ซึ่งสามารถคํานวณได

จากการนําอายุไปลบออกจากเลข 220 ตัวอยาง
เชน ชายอายุ 20 ป จะใชความหนักในการออก

กําลังกายชนิดหน่ึงไดเทากับ (220-20)x 70 

ถึง 90 หาร 100 เทากับ 140 ถึง 180 ครั้งตอนาที 

รูปแบบการวิจัย

 การศึกษาน้ี เปนการศึกษาเชิงสํารวจ 

(Survey Research) 

 ประชากร คือ ผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป     

ที่อาศัยอยูในอําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

จํานวน 8,997  คน 

 กลุมตัวอยาง คัดเลือกโดยการสุม

ตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) 

จากกลุมประชากรตําบลตางๆจํานวน 10 ตําบล

ในเขตรับผิดชอบของอําเภอบัวใหญ โดยสุม

เลือกตําบลละ 1 หมูบาน ไดกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 

1,219 คน เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยแบบ

สัมภาษณ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณที่

พัฒนาจากแบบสัมภาษณของสํานักสงเสริม

สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะและความเห็นจาก

ผูเช่ียวชาญ กําหนดขอบเขตของเน้ือหาในแบบ

สมัภาษณแตละสวน  ซึง่ประกอบดวย 4 สวน ดงันี ้

 สวนที่ 1 แบบสัมภาษณลักษณะทาง

ประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม และการ

ไดรับขอมูลขาวสาร จํานวน 9 ขอ

 สวนที่ 2 แบบสัมภาษณความรู เรื่อง  
การออกกําลังกาย มีขอทดสอบ ทั้งหมด 15 ขอ

 สวนที่ 3 แบบสัมภาษณทัศนคติ ใน    

การออกกําลังกาย จํานวน 20 ขอ
 สวนที่ 4 แบบสัมภาษณพฤติกรรม     

การออกกําลังกาย เปนแบบสํารวจรายการ 

จํานวน 14 ขอ
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กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)

ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 ลักษณะทางประชากร  ไดแก 
เพศ 
อายุ 
สถานภาพสมรส 
การศึกษา 
อาชีพ 
โรคประจําตัว 
สถานภาพทางสังคม 
การไดรับขอมูลขาวสาร 
การสนับสนุนทางจาก
ครอบครัว 

 
 ความรูเก่ียวกับการออกกําลังกาย 

 
 ทัศนคติในการออกกําลังกาย 

พฤติกรรมในการออกกําลังกาย 
 
1.  ลักษณะการออกกําลังกาย 

- เดี่ยว 
- กลุม 

2.  ความถี่ในการออกกําลังกาย 
- สม่ําเสมอ (3 วัน 

ตอสัปดาห) 
- ไมสม่ําเสมอ (นอยกวา  

3 วันตอสัปดาห) 
- ไมออกกําลังกาย 

3.  ประเภทของการออกกําลังกาย 
4.  เวลาในการออกกําลังกาย 
5.  ผูชวยเหลือ 

- มี 
- ไมมี 

 
 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 
 ทัศนคติในการออกกําลังกาย 
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สถิติที่ใชในการศึกษา

 1. ลักษณะทางประชากร วิเคราะห

ดวยสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic)

ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน คามัธยฐาน คาสูงสุด คาตํ่าสุด

 2. ความรูและการทัศนคติ วิเคราะห

ดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน คาสูงสุด คาตํ่าสุด

 3. ความสัมพันธระหวางระดับความรู 

ระดับทัศนคติ วิเคราะหดวย Chi – Square โดย

กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value <= 0.05

ผลการศึกษา

 1. ขอมูลทั่วไป

  กลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิง

(รอยละ 62.67) อายุเฉลี่ยอยูระหวาง 65 - 69  ป

(รอยละ 40) สวนใหญสถานภาพสมรส (รอยละ 
57.84) สถานภาพในครัวเรือนสวนใหญเปน

หัวหนาครอบครัว (รอยละ 61.36) จบการศึกษา

ระดับประถมศึกษารอยละ 79.98 มีอาชีพหลัก

คอืการทาํนารอยละ 79.66 ในรอบหนึง่ปทีผ่านมา

ไดรับการอบรมเร่ืองเก่ียวกับการออกกําลังกาย
รอยละ 64 ในชวงหนึ่งปที่ผานมาไดรับขาวสาร

ความรูเก่ียวกับการออกกําลังกายรอยละ 92 

โดยสวนใหญไดรับขาวผานทางหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน (รอยละ 76.67)

 2. ความรูในการออกกําลังกาย

  กลุมตวัอยางสวนมากมีความรูในการ

ออกกําลังกายอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 60) 

ระดับสูงและระดับตํ่ารอยละ 28.67 และ 11.33 

ตามลําดับ กลุมตัวอยางตอบคําถามเกี่ยวกับ

ประโยชนของการออกกําลังกายไดถูกตองสูงสุด

รอยละ 97.29 สวนผูที่ไมเคยออกกําลังกาย

ตอบคําถามไดถูกตองรอยละ 94.01

 3. ทัศนคติตอการออกกําลังกาย

  กลุมตัวอยางมีระดับทัศนคติตอ

การออกกําลงัอยูในระดับปานกลางรอยละ 46.51 

ระดับสูงและระดับตํ่า รอยละ 29.86 และ 23.63 

ตามลําดับ ขอคาํถามทัศนคติตอการออกกําลังกาย

ที่มีสูงสุดคือ การออกกําลังกายจําเปนสําหรับ

ผูสูงอายุ (รอยละ 91.96) รองมาคือ การออก

กําลังกายควรใหมีเหงื่อออกดวย (รอยละ 91.30)  

 4. พฤติกรรมการออกกําลังกาย

  - กลุมตัวอยางสวนมากไมออก

กําลังกายในรอบ 1 เดือนท่ีผานมา รอยละ 89.33 

เหตุผลที่ไมออกกําลังกายคือไมมีเวลา (รอยละ 

38.81) ไมมีอุปกรณ (รอยละ 29.10) โดยกอน

หนาน้ี เคยออกกําลังกายประเภทการบริหาร

รางกายเฉพาะสวนรอยละ 37.31 และไมออก

กําลังกายเลยรอยละ 32.08 ผูที่ไมออกกําลังกาย
เลยคิดวาส่ิงที่จะทําใหออกกําลังกายไดคือ มีผู

ฝกสอนออกกําลังกายรอยละ 63.43 มีสถานท่ี

ออกกาํลงักายรอยละ 55.79 มเีพือ่นออกกาํลังกาย

รอยละ 42.53 และมีอุปกรณออกกําลังกาย

รอยละ 39.55   
  - ชนิดการออกกําลังกาย พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญออกกําลังกายดวยการ

เดินเร็ว (รอยละ 96.67) ถัดมาคือการเลนไทเก็ก, 

บริหารรางกายเฉพาะสวน, การวิ่ง/วิ่งเหยาะๆ 
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รอยละ 84, 26.67 และ 3.33 ตามลําดับ กลุม

ตัวอยางสวนใหญออกกําลังกายคนเดียว (รอยละ 

95.33) 

  - ดานความถ่ีและชวงเวลาในการ

ออกกําลังกาย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

ออกกําลังกายเฉล่ียอยางนอย 3 วันตอสัปดาห

(รอยละ 57.8) ออกกําลังกาย 3 - 5 วันตอ

สปัดาหรอยละ 28.7 ออกกาํลงักายมากกวา 5 วนั

ตอสัปดาหรอยละ 7.8 และออกกําลังกายทุกวัน

รอยละ 5.7 ชวงเวลาทีส่ะดวกในการออกกาํลงักาย 

คือ เวลาเย็น (หลังเวลา 16.00น.) รอยละ 61.33 

ใชเวลาในการออกกําลังกายเฉลี่ย 30 - 45 นาที

ตอครั้ง รอยละ 49.33 สถานที่ที่ออกกําลังกาย

เปนประจําคือ บริเวณบาน รอยละ 100 และ

ที่วัดรอยละ 74.67 เหตุผลที่ออกกําลังกาย คือ

อยากมีรางกายแข็งแรงรอยละ 86 การทํางาน

ใชแรง เชน ลางจาน ถูบาน ลางรถ สวนมาก

ทาํบอยๆ ครัง้ รอยละ 42.67 และเม่ือทาํกจิกรรม

ดังกลาวแลวไมเหนื่อยมาก รอยละ 71.37 

 5. ความสัมพันธระหวางลักษณะ

ประชากรและการออกกําลังกาย 

  จากการวิเคราะหดวยสถิติ Chi-

square พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม และ

การไดรับขอมูลขาวสาร ไมมีความสัมพันธกับ   

การออกกําลังกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
 6. ความสัมพันธ ระหว างความรู  

ทัศนคติ และการออกกําลังกาย  

  จากการวิเคราะหดวยสถิติ Chi-

square พบวา ความรู และทัศนคติ มีความ

สัมพันธกับการออกกําลังกายทางสถิติ ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05

อภิปรายผล

 ความรูในการออกกําลังกายของกลุม

ตัวอยางอยูในระดับปานกลางรอยละ 60 โดย

มีความรูดานประโยชนของการออกกําลังกาย

สงูสดุรอยละ 7.33 รองลงมาคือการออกกําลงักาย

สําหรับผูที่ไมเคยออกกําลังกายมากอนรอยละ 

94 สอดคลองกับการศึกษากอนหนานี้ที่พบวา

ความรูมีความสัมพันธกับระดับของพฤติกรรม

การออกกําลังกายผูสูงอายุที่มีความรูในระดับ

ปานกลาง และระดับสูง มีพฤติกรรมการออก

กําลังกายที่ถูกตองปานกลางมากกวาผูสูงอายุ

ที่มีความรูระดับตํ่า14

 ทัศนคติในการออกกําลังกายของกลุม

ตวัอยาง พบมทีศันคตติอการออกกาํลังกายอยูใน

ระดับสูงสุดคือ การออกกําลังกายจําเปนตอผูสูงอายุ

รอยละ 91.96 และรองลงมาคอืการออกกาํลงักาย

ควรมีเหงื่อออกดวย ทัศนคติในระดับต่ําสุดคือ

ความตางในการออกกําลังกายของแตละบุคคล

รอยละ 14 .67 และทัศนคติโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลางรอยละ 46.51 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
กอนหนาน้ีท่ีพบวา เจตคติมีความสัมพันธกับระดับ

พฤติกรรมการออกกําลังกายอยางมีนัยสําคัญ 

โดยผูสูงอายุที่มีเจตคติตอการออกกําลังกาย
ในระดับปานกลางและระดับสูงจะมีพฤติกรรม

การออกกําลังกายท่ีถูกตองมากกวาผูสูงอายุที่มี

เจตคติในระดับตํ่าและการออกกําลังกายทําให

สุขภาพดี กินอ่ิมนอนหลับ และสามารถทํางานได14,15
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 การปฏิบัติของกลุมตัวอยาง พบวาสวนมาก
ไมออกกําลงักายในรอบ 1 เดือนท่ีผานมา (รอยละ 

89.33) โดยเหตุผลที่ไมออกกําลังกาย ไดแก ไมมี

เวลา ไมมีอุปกรณ กอนหนานี้เคยออกกําลังกาย

ประเภทการบริหารรางกายเฉพาะสวนรอยละ 

37.31 และไมออกกําลังกายเลยรอยละ 32.08 

พบวากลุมตวัอยางมีการทํางานใชแรง เชน ลางจาน 
ถูบาน ลางรถ โดยทําบอยๆ ครั้ง รอยละ 42.67 

และเม่ือทํากิจกรรมดังกลาวแลวไมเหน่ือยมาก 

รอยละ 71.37 สอดคลองกับการศึกษากอนหนา

ที่พบวาผูสูงอายุใชการทํางานบาน เชน การ

กวาดบาน ถูบาน เปนการออกกําลังไปในตัว16

 ความสัมพันธระหวางลักษณะทาง

ประชากรกับการออกกําลังกาย จากการศึกษา

พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา  

สถานภาพทางสังคม ไมสัมพันธกับพฤติกรรม

การออกกําลังกายในกลุมตัวอยาง แตการไดรับ

ขอมูลขาวสาร มีความสัมพันธกับการออกกําลัง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value 

= 0.030) สอดคลองกับการศึกษากอนหนาซ่ึงพบวา

การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากคูสมรส

และบุตร เพื่อน และบุคลากรของโรงพยาบาล 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของผูสูงอายุ14,17,18

 ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ 

กบัการออกกําลงักาย จากการศึกษาพบวาความรู
และทศันคต ิมคีวามสมัพนัธกบัการออกกาํลงักาย

ของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

(P-value = 0.044 และ0.006 ตามลําดับ) 

ซึง่สอดคลองกับการศึกษาท่ีวาความรูและเจตคติ 

ตอการออกกําลังกายมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การออกกําลังกายของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ14,19,20

ขอเสนอแนะ

 1. ดานความรู ควรมีการใหความรู

ในการปฏิบัติตนกอนออกกําลังกาย ประเภท

ของการออกกําลังกายและรูปแบบของการออก

กําลังกายใหมากขึ้นเนื่องจากเปนความรูที่กลุม

ตัวอยางตอบผิดมากที่สุดควรมีการใหความรู

ทางหอกระจายขาวในหมูบาน ควรมีการรณรงค

เผยแพรและประชาสัมพันธใหครอบครัวและ

ผูที่เกี่ยวของไดเขาถึงขอมูลขาวสาร ตระหนัก

และเล็งเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย

ในผูสูงอายุ เปดโอกาสในการเรียนรูแกผูสูงอายุ

ในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองดวยการออก

กําลังกายท่ีถูกตองเหมาะสม ประสานความรวมมือ

ระหวางองคสขุภาพกบัภาครฐั เอกชน องคกรอืน่ 
และสื่อตางๆ อยางจริงจังในการสงเสริมสุขภาพ

ของผูสงูอาย ุควรสนบัสนนุใหมบีคุลากรทีม่คีวามรู

เกี่ยวกับการออกกําลัง เชน แพทย นักกายภาพ

บําบัด ไปใหความรู ขอมูลที่ถูกตองแกผูสูงอายุ

และบุคคลที่สนใจตามสถานท่ีตาง ๆ 
 2. ดานทัศนคติ ควรจัดกิจกรรมการ

ปรบัเปลีย่นทศันคตติอการออกกาํลงัของผูสงูอายุ

อําเภอบัวใหญ โดยเนนเรื่องที่พบวาระดับ
ทัศนคติอยูในระดับตํ่า ดังนี้ การออกกําลังกาย

ของผูที่มีโรคประจําตัว ความแตกตางในการ

ออกกําลังกายของแตละบุคคล และประโยชน

ของการออกกําลังกาย 
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 3. ดานการปฏิบัติ, พฤติกรรมการออก

กาํลังกายของผูสงูอายุทีไ่มถกูตองและเปนปญหา 

สามารถสะทอนลีลาชีวิต (Life style) ของ

ผูสูงอายุและสามารถนํามาใชเปนขอมูลในการ

วางแนวนโยบายการสงเสริมการออกกําลังกาย

ของผูสูงอายุดานตางๆ มากข้ึน ควรมีมาตรการ

และแนวทางในการสรางแรงจงูใจใหกบัครอบครวั 

ปลูกฝงจิตสํานึกในการมีสวนรวมดูแลและ

สนับสนุนผูสูงอายุใหมาออกกําลังกาย รวมถึง

ชวยเพิ่มทางเลือกการออกกําลังกายใหผูสูง

อายุดวย 
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การพัฒนางานตนทุนหนวยบริการของโรงพยาบาลชุมชน จ.บุรีรัมย 
ปงบประมาณ 2555 - 2557
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บทคัดยอ
 การวจิยัเชิงปฏบิตักิารนี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่พฒันางานวิเคราะหตนทนุของโรงพยาบาลชุมชน 
21 แหง ในจังหวัดบุรีรัมย ดําเนินการในชวงตุลาคม 2554 ถึงเมษายน 2557 กลุมตัวอยาง คือ 
ผูอาํนวยการโรงพยาบาลชมุชน คณะทาํงานดานตนทนุ รวม 126 คน พบวาในป 2555 ทกุโรงพยาบาล
ชุมชน สามารถวิเคราะหตนทุนไดแตยังขาดคุณภาพ เนื่องจากคณะทํางานขาดความรูความเขาใจ
มีความแตกตางของแบบเก็บขอมูล,เกณฑกระจาย ขั้นตอนปฏิบัติมีความยุงยาก การจัดเก็บขอมูล
ไมเปนไปตามกําหนด การบันทึกขอมูลไมสมบูรณ และโปรแกรมฐานขอมูลมีจุดบกพรอง 
 ผลการพัฒนา พบวา ในป 2556 คุณภาพการเก็บขอมูลและวิเคราะหตนทุนเพิ่มขึ้น จาก
คาเฉลี่ยรอยละ 83.43 เปนรอยละ 94.18 มีขอมูลตนทุนโรงพยาบาลชุมชนในภาพรวมของจังหวัด 
โดยการวิจัยพบวาปจจัยความสําเร็จของการพัฒนา ไดแก นโยบายที่ชัดเจน คณะทํางานดานตนทุน
ที่เขมแข็ง การอบรมเพิ่มเติมความรูใหกับผูที่เกี่ยวของ การจัดการที่ดีและตอเนื่อง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้ออํานวย การสนับสนุนจากผูอํานวยการโรงพยาบาล คูมือขั้นตอนการวิเคราะหตนทุน
ที่เขาใจงาย การติดตามนิเทศเฉพาะ การแลกเปล่ียนเรียนรูและถอดบทเรียน นอกจากน้ีการพัฒนา
ทําใหไดขอมูลตนทุนของโรงพยาบาลที่สําคัญ ไดแก ตนทุนทางตรงรวม ตนทุนคาแรง ตนทุนคาวัสดุ 
ตนทนุคาลงทนุ และโครงสรางตนทนุ โดยโครงสรางตนทนุมสีดัสวนคาแรง ตอคาวสัดุ ตอคาลงทนุเฉลีย่
ของโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงเทากับ 54:39:7 โรงพยาบาลขนาด 60 และ 90 เตียง เทากับ 
55:39:6 และโรงพยาบาลขนาด 150 เตียงเทากับ 42:52:6 โดยเฉลี่ยทุกขนาดโรงพยาบาลเทากับ 
52:42:6 สวนขอมูลตนทุนผูปวยนอกและผูปวยใน พบวาตนทุนผูปวยในตอวันนอนของจังหวัด
บุรีรัมยมากกวาตนทุนผูปวยนอกตอครั้ง 4.24 เทา
 ผลลัพธจากการพัฒนางานวิเคราะหตนทุนนี้ สามารถนําไปใชในการวิเคราะหเพ่ือวางแผน
การบรหิารจดัการดานการเงนิ งบประมาณ และคาใชจายของโรงพยาบาลใหมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ตอไป

คําสําคัญ: วิเคราะหตนทุน ตนทุนโรงพยาบาล  
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Abstract

 This action research aimed to improve cost analysis process of 21 community 
hospitals in Buriram Province, during October 2011 to April 2014. It was divided into 
3 phases according to the fi scal year. Samples were 126 personnel; consisted 
of hospital directors and hospital costing committee members. In 2012, hospitals’ 
costing committee members lacked of costing knowledge. Processes were too 
complicated and different data collecting forms/criteria were used. Problems also 
included punctuality of data input, incomplete database, and the obstructed fl ow 
of information retrieval. After the costing improvement process, in 2013, the costing 
quality score increased from 83.43% to 94.18%. Success factors were clear 
policies, competent and well-trained hospital costing committee, good management, 
information technology systems, supports from hospital directors, user-friendly 
costing manuals, monitoring and supervising process, and knowledge management. 
 Results of costing improvement process included availability of cost data e.g. 
total direct cost, labor cost, material cost, capital cost, cost structure, and unit 
cost per visit of out-patient / per day of in-patient.  An average proportion of labor cost 
per material cost per capital cost was 52:42:6 and varied across different sizes of 
hospitals. Data also showed that cost per day of in-patient is 4.24 times higher than 
cost per visit of out-patient. 
 The results of this costing and cost analysis could further benefi t hospital    
fi nancial and budget planning. Hospitals accordingly can deliver a better 

cost-effective health service.

Keyword: cost analysis, community hospital, costing 
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บทนํา 

 การบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพ 

จําเปนตองทราบขอมูลตนทุน (Cost) และ

ตนทุนตอหนวย (Unit cost) ขององคการ เพ่ือ

นําทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดโดยเฉพาะดาน

งบประมาณ มาทําใหเกิดประโยชนสูงสุด ในป 

2553 หนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุข 

มปีญหาขาดสภาพคลองทางการเงินเกอืบรอยละ 

80 จึงมีนโยบายใหดําเนินการศูนยตนทุน เพื่อ

ทราบตนทุนในการดําเนินการท่ีแทจริงนําไปสู

การจัดสรรที่เหมาะสม เปนธรรมใหแกหนวย

บริ ก าร ในการจั ดบริ ก ารที่ มี คุณภาพเพื่ อ

ประชาชน1

 ในป 2554 สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดบุรีรัมย มีนโยบายใหทุกหนวยบริการ

แตงตั้งคณะกรรมการศูนยตนทุนบริการ และ

วิเคราะหตนทุนบริการโดยกําหนดเปนตัวช้ีวัดหลัก

ของหนวยบริการผลการดําเนินงาน พบวา 

หนวยบริการสามารถสงขอมูลวิเคราะหตนทุน

ไดครบถวน ทันเวลา จํานวน 6 แหง จากหนวย

บริการท้ังหมด  21 แหง คิดเปนรอยละ 28.6 

จึงไดดําเนินการวิจัยนี้ 

วัตถุประสงคการศึกษา

 เพื่อพัฒนาการดําเนินงานวิเคราะห

ตนทุนหนวยบริการของโรงพยาบาลชุมชน           

ในจังหวัดบุรีรัมย

วิธีการศึกษา

 เปนวิ จั ย เชิ งปฏิบั ติ การ  (Ac t ion 

research)2 ดําเนินการในชวงตุลาคม 2554 

ถึงเมษายน 2557 กลุมตัวอยางท่ีศึกษา คือ 

คณะทํางานดานตนทุนจากโรงพยาบาลชุมชน

ของจังหวัดบุรีรัมย 21 แหงๆ ละ 5 คน ซึ่ง

เปนตัวแทนคณะกรรมการศูนยตนทุนบริการ 

ประกอบดวย ผูรับผิดชอบหลักงานวิเคราะห

ตนทุน เภสัชกร พยาบาล งานบริหาร และ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 105 คน และ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนอีก 21 คน 

รวมทั้ งสิ้ น  126 คน  เก็บขอมูลด วยแบบ

สอบถามปลายเปด สอบถามกลุมผูอํานวย

การโรงพยาบาลชุมชน กลุมคณะทํางานดาน

ตนทุน และใชแบบสอบถามในการสนทนากลุม 

ขั้นตอนในการศึกษาจําแนกเปน 3 ชวงเวลา 

ตามปงบประมาณ ดังนี้

 1. วางแผนและปฏบิตังิานตามแผนงาน 

ชวงปงบประมาณ 2555 ใชการนําเขาขอมูล

วิเคราะหตนทุนตารางสําเร็จรูปของวลัยพร 

พัชรนฤมล, กัญจนา ติษยาธิคม และวิโรจน  
ตั้งเจริญเสถียร3 และมีการวิเคราะหตนทุน
รายโรค (cost to charge) โดยใชโปรแกรม 

micro-costing ของอรทัย เขียวเจริญ4 แตเมื่อ

กระทรวงสาธารณสขุใหนาํเขาโปรแกรมวเิคราะห

ตนทุนของกระทรวงฯ จึงเขียนโปรแกรมเพ่ิม
ในการดึงฐานขอมลูจากโปรแกรม micro-costing 

เพื่อนําเขาโปรแกรมกระทรวงฯ



25

 2. ติดตามผลการปฏิบัติ งาน  ชวง

ปงบประมาณ 2556 นาํผลท่ีไดจากการดําเนนิงาน

ชวงที่ 1 มาวิเคราะหปญหาอุปสรรคขอขัดของ 

เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข แบงเปน 3 ขั้นตอน คือ

  ขั้นตอนที่ 1 ประเมินสถานการณ

ทบทวนการดําเนินงานที่ผานมา โดยสอบถาม

คณะทํางานดานตนทุนสอบถามผูอํานวยการ

โรงพยาบาลชุมชนสนทนากลุม เร่ืองการวเิคราะห

ตนทุนที่ผานมา ปญหา อุปสรรค ความตองการ

ความชวยเหลือ

  ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนแปลงพัฒนา

วางแผนงานดําเนินการใหม โดยนําขอคนพบ

จากขั้นตอนที่ 1 มาสรุป แลวรวมกันออกแบบ

กิจกรรมในการพัฒนา วางแผนงาน ปฏิบัติ

ตามแผนกิจกรรม ติดตามประเมินผล และ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมและ

การดําเนินงาน เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง

  ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล และการ

พัฒนาตอเน่ือง วิเคราะหเพื่อการปรับปรุง

กิจกรรมการดําเนินงาน และการพัฒนาในชวง

ตอไป

 3. ชวงปงบประมาณ 2557 ดําเนินการ
พัฒนางานตนทุนหนวยบริการและวิเคราะห

ตนทุนของโรงพยาบาลชุมชนตอเนื่องจาก

ชวงที่ 2 

ผลการศึกษา
 1. ชวงปงบประมาณ 2555

  ผลการดําเนินงาน พบวา ทุกหนวย

บริการสามารถสงผลการวิเคราะหตนทุนได 

ประเมินคุณภาพขอมูลในภาพรวม ไดรอยละ

83.43 ซึ่งอยูในระดับผาน

 2. ชวงปงบประมาณ 2556

  ขั้นตอนที่ 1 สรุปขอคนพบที่ เปน

ปญหา

  1) ระบบขอมูลและแบบจัดเก็บ

ขอมลู พบวา ทีผ่านมาแตละหนวยบริการมหีนวย

ตนทนุ และเกณฑการกระจาย แตกตางกนั ระบบ

การวิเคราะหตนทุน มีขั้นตอนที่ยุงยากไมสะดวก

ตอการนํามาปฏิบัติขอมูลยอนหลัง ไมนาเชื่อถือ 

และขอมูลคาเสื่อมครุภัณฑไมเปนปจจุบัน ขอมูล

จากผูรบับริการมีจาํนวนมาก ทาํใหเกิดความลาชา

ในการประมวลผลดวยโปรแกรมประมวลผล

ขอมลูผูรบับริการ (cHosXP) และขอมลูไมครบถวน

ในฟลดรหสัการวนิจิฉัย คาใชจายตางๆ คานํา้หนกั

สัมพัทธ (Relative Weight : RW) สิทธิไมตรง 

และจํานวนวันนอนไมแสดง

  2) ผูรับผิดชอบหลัก พบวา 6 แหง 

(รอยละ 28.57) ไมมีผูรับผิดชอบหลักท่ีชัดเจน 

และ 9 แหง (รอยละ 42.86) เปลี่ยนผูรับผิดชอบ

งานบอย ผูปฏบิตังิานขาดความรูความเขาใจเรือ่ง
การวิเคราะหตนทุน การจําแนกหนวยตนทุน 

การจัดเก็บขอมูลของแตละหนวยตนทุน เกณฑ

การกระจาย การแปลความหมาย และการเขียน

รายงานผลการวิเคราะหตนทุน 

  3) คณะทํางานดานตนทุน พบวา 
8 แหง (รอยละ 38.10) ยังไมเห็นความสําคัญ 

ไมเก็บขอมูลให สงขอมูลชา และไมตอเนื่อง

  4) ผูอํานวยการโรงพยาบาล พบวา 

ใหความสําคญัของการวิเคราะหตนทุนในระดับด ี
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แตมีการนํามาใชประโยชนปานกลาง เนื่องจาก

เห็นวาขอมูลที่นํามาเสนอนั้นยังไมถูกตอง และ

ไมเปนปจจุบัน

  5)  นโยบายและระบบกํากับติดตาม

นเิทศงาน พบวา เปนการนิเทศงานสาธารณสุขใน

ภาพรวม ไมไดนิเทศงานวิเคราะหตนทุนโดยตรง 

  ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนงาน ดําเนิน

การ และการพัฒนา พบวา

  1)  เน่ืองจากสํานกังานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข กําหนดใหทุกหนวยบริการใชโปรแกรม

เดียวกัน คือโปรแกรมคํานวณตนทุนสําเร็จรูป 

(Hospital costing Profi le) และโปรแกรม

วิเคราะหตนทุน (Cost project) สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย จึงใชโปรแกรม

สําเร็จรูปดังกลาวในการจัดเก็บและประมวลผล

การวิเคราะหตนทุน มีการพัฒนาแบบเก็บขอมูล

ของหนวยตนทุนและเกณฑการกระจายของ

แตละหนวยตนทุน พัฒนาคูมือขั้นตอนการ

วิเคราะหตนทุน จัดประชุมผูรับผิดชอบงาน

วเิคราะหตนทนุ เพือ่ปรับปรุงแกไขตอเน่ือง มกีาร

ดาํเนินการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม cHosXP 

ใหสอดคลองกับความตองการของกระทรวงฯ 

เพื่อประมวลผลและสงออกขอมูลผูรับบริการ 
ไดกาํหนดนโยบายใหโรงพยาบาลทุกแหงเฝาระวัง 

ตรวจสอบ ความสมบูรณของเวชระเบียน ในหัวขอ

รหัสการวินิจฉัย คาใชจาย และ RW ใหครบถวน 
ถูกตอง กรณีมีปญหาอุปสรรคในการประมวลผล

และสงออกขอมูล ไดเพิ่มชองทางใหประสาน

โดยตรงกับผูพัฒนาโปรแกรม เพื่อชวยวิเคราะห

หาสาเหตุ และนํามาพัฒนาโปรแกรมใหดียิ่งขึ้น

 2) กําหนดนโยบายใหทุกโรงพยาบาล

จัดทําคําส่ังมอบหมายงานแกผูรับผิดชอบหลัก

ในงานวิเคราะหตนทุนใหเปนทางการ 

 3) พัฒนาองคความรูและทักษะแก

คณะทาํงานดานตนทนุ 2 ครัง้โดยครัง้ท่ี 1 เปนการ

ประชุมคณะทํางานฯ ในเร่ืองการกําหนดหนวย

ตนทุน การเก็บรวบรวมขอมูลของแตละหนวย

ตนทุน และเกณฑการกระจายของแตละหนวย

ตนทุนการบันทึกขอมูลตนทุนโรงพยาบาลใน

โปรแกรม Hospital costing Profi le การใช

โปรแกรม cHosXP เพื่อประมวลผลขอมูลการให

บริการผูปวย และการวิเคราะหตนทุนรายบุคคล

ดวยโปรแกรม Cost project ครั้งที่ 2 เปนการ

ประชุมคณะทํางานฯ ในเรื่องการสอบทาน

ความถูกตองของการจัดเก็บขอมูลและการจําแนก

ตนทุน ความถูกตอง ครบถวน ของขอมูลบริการ

การแปลผล การเขียนรายงาน และการนําเสนอ

ผลการวิเคราะหตนทนุผานเว็บไซดของหนวยงาน 

ซึ่งการประชุมทั้ง 2 ครั้ง มีการพัฒนาองคความรู

และทักษะแกคณะทํางานตนทุนโดยตรงรวมกับ
กลวธิกีารแลกเปล่ียนประสบการณในการจดัเกบ็

ขอมูล ปญหาอุปสรรคและหาขอสรุปซ่ึงเปน

ขอตกลงรวมทั้งจังหวัดในการจัดเก็บขอมูล
 4) กําหนดนโยบายใหทุกโรงพยาบาล 

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานยอยตามหนวย

ตนทุนใหครอบคลุมทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ใหแจงในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

ถึงความสําคัญของการวิเคราะหตนทุนและ

หนาที่ที่ไดรับมอบหมายแกทุกหนวยงาน และ

ใหคณะทํางานดานตนทุน จัดประชุมชี้แจง
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ดานการวิเคราะหตนทุน การเก็บรวบรวมขอมูล 

การกระจายขอมูลของหนวยตนทุนยอย จัดทํา

แนวทางการดําเนินงานใหแกหนวยตนทุนที่

เขาใจงาย ดวยแบบเก็บขอมูลผลงานเพื่อการ

กระจายตนทุน ชวยใหสามารถเก็บขอมูลผลงาน

ไปขางหนาไดอยางครบถวน ถูกตอง และเปน

ปจจุบัน

 5) ดานนโยบายและระบบกํากบัตดิตาม

นิเทศงาน มีการกําหนดนโยบายและถายทอด

เปนตัวชี้วัด ใหมีการวิเคราะหตนทุนตอเนื่อง 

และเ พ่ิมระบบนิเทศติดตามงานเฉพาะใน

โรงพยาบาลท่ีมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

มีการเพิ่มชองทางการสื่อสารสาธารณะใน

เฟสบุคและไลนกลุม

  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล และ 
การพัฒนาตอเน่ืองพบวา หลังการพัฒนา

     1) ทุกโรงพยาบาล ใชโปรแกรม

การวเิคราะห ตามรปูแบบของกระทรวงฯ สามารถ

สงการวิเคราะห ใหกระทรวงฯ ได ครบถวน ทนัเวลา 

ผลการประเมินคุณภาพ พบวา คะแนนผล

การประเมินคุณภาพการเก็บขอมลูและวเิคราะห

ตนทุนเพ่ิมขึ้น จากเฉล่ียรอยละ 83.43 เปน 
94.18 ซึ่งผานเกณฑตัวชี้วัดระดับดีมาก

  2) ระดบัความรูความเขาใจของคณะ

ทํางานดานตนทุนเพิ่มขึ้นทุกหนวยบริการจาก

ระดับคะแนนเฉลี่ย 5 เปนระดับคะแนนเฉลี่ย 8 
สามารถอธิบายการดําเนินงานศูนยตนทนุ การเก็บ

ขอมลู การทําเกณฑการกระจาย การบันทึกขอมลู

ใน Hospital costing Profi le การเตรียมขอมูล
จากฐานขอมูลผูรับบริการ การนําขอมูลเขา

โปรแกรม Cost project การแปลผลการวิเคราะห

ตนทุน และการนําเสนอรายงานการวิเคราะห

ตนทุน

  3) มีคูมือเก็บรวบรวมขอมูลของ

แตละหนวยตนทุน และเกณฑการกระจายของ

แตละหนวยตนทุนท่ีเปนลายลักษณอักษรชัดเจน

  4)  มีคู มือ ข้ันตอนการวิ เคราะห

ตนทุนที่เขาใจงาย

  5) มโีรงพยาบาลทีพ่บปญหา จาํนวน 

8 แหง คือ พบวา ขอมูลสูง-ตํ่าผิดปกติ ซึ่งไดรับ

การติดตามนิเทศเฉพาะจากทีมจังหวัด ทําให

สามารถแกไขปญหาได และมีการติดตอสื่อสาร

ในงานตนทนุทางไลนและเฟสบุคทีส่ะดวก รวดเรว็

  6) ผลจากการถอดบทเรยีนพบปจจัย

ที่นําสูความสําเร็จ ไดแก การมีนโยบายท่ีชัดเจน

ทั้งระดับกระทรวงสาธารณสุขและระดับสํานัก

งานสาธารณสุขจังหวัด การมีผูรับผิดชอบหลัก

ที่ชัดเจน การมีคณะทํางานดานตนทุนที่เขมแข็ง 

การจัดอบรมเพิ่มเติมความรูใหกับผูที่เกี่ยวของ

อยางเหมาะสมและเพียงพอ การมีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เอื้ออํานวย การไดรับการสนับสนุน

จากผูอํานวยการโรงพยาบาล การจัดทําคูมือ

ขั้นตอนการวิเคราะหตนทุนที่เขาใจงาย การ
ติดตามนิเทศเฉพาะและการจัดเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรูและถอดบทเรียน

 3. ชวงปงบประมาณ 2557 พบมีความ
คลองตวัในการปฏบิตังิานมากขึน้ จากการพัฒนา

และปรับปรุงวิธีการดําเนินงานเก็บขอมูลตนทุน

ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย ในป

งบประมาณ 2556 จงึไดขอมลูตนทนุตามนโยบาย
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ของสาธารณสุขจังหวัด มาวิเคราะหในภาพรวม

จังหวัด ดังแสดงในตารางที่ 1 - 4 ดังนี้

  3.1 ตนทุนทางตรงรวม (Total Direct 

Cost: TDC) พบวา ตนทุนทางตรงรวมเฉลี่ย

ของโรงพยาบาลขนาด 30, 60 และ 90 เตียง 

เทากับ 67,239,656.84, 121,149,955.45 และ 

190,412,679.28 บาท ตามลําดับ  

  3.2  ตนทนุคาแรง (Labor Cost: LC) 

พบวา ตนทุนคาแรงเฉลี่ยของโรงพยาบาลขนาด 

30, 60 และ 90 เตียง เทากับ 36,442,920.69, 

65,970,041.20 และ 104,892,579.61 บาท 

ตามลําดับ  

  3.3  ตนทนุคาวสัด ุ(Material Cost: 

MC) พบวาตนทุนคาวัสดุเฉล่ียของโรงพยาบาล

ขนาด 30, 60 และ 90 เตยีง เทากบั 26,190,819.02, 

47,736,313.13 และ 74,558,075.43 บาท 

ตามลําดับ 

  3.4 ตนทนุคาลงทนุ (Capital Cost: 

CC) พบวาตนทุนคาลงทุนเฉล่ียของโรงพยาบาล

ขนาด 30, 60 และ 90 เตยีงเทากบั 4,605,917.13, 

7,443,601.11 และ 10,962,024.25 บาท 

ตามลําดับ
  3.5 โ ค ร งสร า งต นทุ น  ( Co s t 

Structure) พบวา สัดสวนระหวางคาแรง: คา

วัสดุ :  คาลงทุนเฉลี่ยของกลุมโรงพยาบาล 

30 เตียง เทากับ 54:39:7 ในกลุมโรงพยาบาล 
60 เตียง และ 90 เตียง สัดสวนเทากัน คือ 

55:39:6 และ ในโรงพยาบาล 150 เตียง เทากับ 

42:52:6 เฉล่ียทุกขนาดโรงพยาบาลมีสัดสวน

เทากับ 52:42:6

  3.6  ตนทนุผูปวยนอก (Out Patient 

Department: OPD) พบวา ตนทุนผูปวยนอก

เฉลี่ยตอปของโรงพยาบาลขนาด 30, 60, 90 

และ 150 เตียง เทากับ 33,366,839.84 บาท 

55,088,752.95 บาท 79,757,441.65 บาทและ 

198,430,621.46 บาท ตามลาํดบั เฉล่ียตอปของ

โรงพยาบาลชุมชนทั้งจังหวัดบุรีรัมยเทากับ 

54,060,509.63 บาท/แหง

  3.7 ตนทุนผูปวยนอกเฉล่ียตอครั้ง 

ของโรงพยาบาลขนาด 30, 60, 90 และ 150 เตยีง 

เทากับ 460.93 บาท 448.07 บาท 496.57 บาท 

และ 851.57 บาท ตามลําดับ ตนทุนผูปวยนอก

เฉลี่ยตอครั้งของโรงพยาบาลชุมชนทั้งจังหวัด

บุรีรัมย เทากับ 480.95 บาท/ครั้ง 

  3.8 ตนทุนผูปวยใน (In Patient 

Department: IPD) ของโรงพยาบาลขนาด 30, 

60, 90 และ 150 เตยีงเทากบั 17,586,856.08 บาท 

33,800,075.75 บาท 71,575,299.88 บาท และ 

241,695,561.27 บาท ตามลําดับ ตนทุนผูปวย

ในเฉลี่ยตอปของโรงพยาบาลชุมชนทั้งจังหวัด

บุรีรัมย เทากับ 40,603,682.46 บาท/แหง

  3.9 ตนทุนผูปวยในเฉลี่ยตอครั้ง 

ของโรงพยาบาลขนาด 30, 60, 90 และ 150 เตยีง
เทากับ  5 ,999.69 บาท  5 ,031.54 บาท 

6,406.79 บาท และ 9,966.83 บาท ตามลําดับ 

ตนทุนผูปวยในเฉล่ียตอคร้ังของโรงพยาบาลชุมชน
ทั้งจังหวัดบุรีรัมย เทากับ 5,970.14 บาท/ครั้ง

  3.10 ตนทนุผูปวยในเฉลีย่ตอวนันอน 

ของโรงพยาบาลขนาด 30, 60, 90 และ 150 

เตียงเทากับ 2,117.71 บาท 1,756.24 บาท 
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2,190.86 บาท และ 2,420.56 บาท ตามลําดับ 

ตนทุนผูปวยในเฉลี่ยตอวันนอนของโรงพยาบาล

ชุมชนทั้งจังหวัดบุรีรัมย เทากับ 2,039.30 บาท/

วันนอน

  3.11 ตนทุนผูปวยในเฉล่ียตอ 1 คา

นํ้าหนักสัมพัทธที่ปรับตามวันนอน (adjusted 

Relative Weight : adjRW) โรงพยาบาลขนาด 

30, 60, 90 และ 150 เตยีงเทากบั 10,902.99 บาท 

9,036.48 บาท 10,945.27 บาท และ 11,357.73

บาท ตามลําดบั ตนทนุผูปวยในเฉล่ียตอ 1 adjRW 

ของโรงพยาบาลชุมชนทั้งจังหวัดบุรีรัมย เทากับ 

10,397.40 บาท/adjRW

  3.12 สดัสวนตนทนุ ผูปวยใน : ผูปวย

นอก ของโรงพยาบาลขนาด 30, 60, 90 และ 

150 เตียง เทากับ 1:1.89, 1:1.63, 1:1.11 และ 

1:0.82 ตามลําดับ

    3.13 สดัสวนตนทนุผูปวยนอกตอครัง้ 

: ผูปวยในตอวันนอนของ รพช.ทั้งจังหวัดบุรีรัมย

เทากับ 1:4.24

ตารางท่ี 1 ตนทุนของโรงพยาบาลขนาด 30, 60, 90 เตียง

  ประเภทตนทุน \ ขนาดโรงพยาบาล 30 เตียง 60 เตียง 90 เตียง

ตนทุนทางตรงรวม  67,239,656.84  121,149,955.45 190,412,679.28

ตนทุนคาแรง  36,442,920.69 65,970,041.20   104,892,579.61

ตนทุนคาวัสดุ  26,190,819.02 47,736,313.13 74,558,075.43

ตนทุนคาลงทุน  4,605,917.13 7,443,601.11 10,962,024.25
หนวย: บาท

ตารางท่ี 2  โครงสรางตนทุนของโรงพยาบาลขนาด 30, 60, 90, 150 เตียง 

 โครงสรางตนทุน (Cost Structure) 30 เตียง 60 เตียง 90 เตียง 150 เตียง

 คาแรง : คาวัสดุ : คาลงทุน 54:39:7 55:39:6 55:39:6 42:52:6

ตารางท่ี 3 ตนทุนผูปวยนอกและผูปวยในตอปของโรงพยาบาลขนาด 30,60,90,150 เตียง

ขนาดโรงพยาบาล 30 เตียง 60 เตียง 90 เตียง 150 เตียง
 คาเฉลี่ย

       ทั้งจังหวัด

ตนทุนผูปวยนอกตอป 33,366,839.84 55,088,752.95 79,757,441.65 198,430,621.46 54,060,509.63

ตนทุนผูปวยในตอป 17,586,856.08 33,800,075.75 71,575,299.88 241,695,561.27 40,603,682.46

หนวย: บาท
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ตารางที่ 4 ตนทุนตอหนวยของโรงพยาบาลขนาด 30,60,90,150 เตียง

ขนาดโรงพยาบาล 30 เตียง 60 เตียง 90 เตียง 150 เตียง
 คาเฉลี่ย

       ทั้งจังหวัด

ตนทุนผูปวยนอกเฉลี่ยตอครั้ง  460.93 448.07 496.57 851.57 480.95
ตนทุนผูปวยในเฉล่ียตอครั้ง  5,999.69 5,031.54 6,406.79 9,966.83 5,970.14
ตนทุนผูปวยในเฉลี่ยตอวันนอน   2,117.71 1,756.24 2,190.86 2,420.56 2,039.30
ตนทุนผูปวยในตอ 1 adjRW  10,902.99 9,036.48 10,945.27 11,357.73 10,397.40
ตนทุนผูปวยใน : ผูปวยนอก  1:1.89 1:1.63 1:1.11 1:0.82 (NA)

หนวย: บาท

อภิปรายผลการศึกษา
 1. การพัฒนาการดําเนินงานตนทุน
หนวยบริการของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด
บุรีรัมย
 ผลการศึกษา พบวา ไดรูปแบบการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล สามารถปฏิบัติไดจริง
ในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย 
ซึง่มลีกัษณะของโรงพยาบาลชุมชนท่ีหลากหลาย 
ทั้งโรงพยาบาลขนาด 30, 60, 90, 150 เตียง 
ทั้งระดับ M1, M2, F1, F2, F3 ทั้งนี้เนื่องจาก
  1.1 การมีนโยบายท่ีชดัเจนท้ังระดับ
กระทรวงสาธารณสุข และระดับสํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดนัน้ สอดคลองกับการศึกษาของ 
สมัฤทธิ ์ศรธีาํรงสวสัดิ ์และเพญ็แข ลาภยิง่5 พบวา
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัตินั้น เปนเครื่องมือ
สําคัญในการตอบสนองเปาหมายและวัตถุประสงค
ของระบบบริการสาธารณสุขในดานความเปน
ธรรมและกระตุนประสิทธิภาพของระบบ
  1.2 การจัดการที่ดีและตอเนื่อง
กับการมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับการศึกษาของดิชพงศ พงศภัทรชัย 

และคณะ6 ระบบสารสนเทศที่ดีชวยรองรับ
กระบวนการจัดทําตนทุน และชวยในการพัฒนา
อยางตอเนื่อง สามารถเพิ่มความถูกตองแมนยํา
ใหกับระบบมากขึ้น 
  1.3 การไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหารหนวยงาน คือผูอํานวยการโรงพยาบาล 
และการมีผูรับผิดชอบหลักที่ชัดเจน สอดคลอง
กับการศึกษาของ Swenson และ Barney7 
ที่ทําการสํารวจบริษัท 750 บริษัทในประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยแตละบริษัทที่ประสบผล
สําเร็จนั้น ผูบริหารระดับสูงขององคกรใหความ
สําคัญและสนับสนุนการดําเนินการ มีทีมงาน
ที่เปนผูรับผิดชอบ
  1.4 มีการติดตามนิ เทศเฉพาะ  
สอดคลองกับการศึกษาของกีรดา ไกรนุวัตร 
และอรุณรัตน คันธา8 ที่พบวา การชวยเหลือ
ผูสูบบุหรี่ ให เ ลิกสูบไดโดยการใชพฤติกรรม
บําบัดและติดตามผลเดือนละครั้งอยางนอย 
3 เดือน ทําใหผูตองการเลิกสูบบุหรี่รูสึกวา
ไมถูกทอดทิ้งและมีกําลังใจในการตอสูกับอาการ

อยากสูบบุหรี่ที่เกิดข้ึนเปนระยะๆ
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 2. จากสรุปขอคนพบท่ีเปนปญหาท่ีพบวา 

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบหลัก ขาดความรูความ

เขาใจ เรื่องการดําเนินงานตนทุน สอดคลอง

กับรายงานของ สุภี บริบูรณ9 ที่พบวาการ

ทํางานท่ีไมสําเร็จเกิดจากเจาหนาท่ีขาดความรู 

ความเขาใจในสิ่งดังกลาว ทําใหการทํางาน

ไมบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว

 3. ในการวางแผนพัฒนาโดยใหผูรับ

ผิดชอบหลักมามีสวนรวมในการทบทวนปญหา 

วิเคราะหหาสาเหตุ และรวมเสนอแนวทาง

แกปญหาใหสอดคลองกับปญหา ทําใหสามารถ

แกปญหาไดตรงประเด็น สอดคลองกับรายงาน

ของ สุภี บริบูรณ9 และ สุรัตยา เกษมศิริ10 

ที่กลาววาการทํางานจะสําเร็จไดเร่ิมจากการทํา

ความเขาใจแนวคิดรวมกันไดวิเคราะหปญหา

รวมกัน และทดลองแกไขปญหารวมกัน

 4. ตนทุนรวมของโรงพยาบาลชุมชน

ทุกแหง พบวา โรงพยาบาลทั้ง 21 แหง มีตนทุน

คาแรงสูงกวาตนทุนอยางอื่น สอดคลองกับ

ในหลายการศึกษาตนทุนตอหนวยบริการ11-15  

ที่พบวาตนทุนคาแรงสูงกวาตนทุนคาวัสดุและ

คาลงทุน ทัง้นีเ้นือ่งมาจากภารกิจของโรงพยาบาล

ตองดําเนินงาน 24 ชั่วโมง ซึ่งตองมีคาจาง คา
ตอบแทนนอกเวลาราชการ ประกอบกับรัฐบาล

มีนโยบายใหปรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

แกขาราชการและลูกจางประจําชั้นผูนอย และ
เงนิเพิม่อ่ืน บคุลากรทีป่ฏบิตังิานมอีตัราเงนิเดอืน

เพิ่มขึ้นทุกป 

 5.  โครงสรางตนทุน (Cost Structure) 

พบวา สวนใหญ (90.48%) มีคาแรงมากกวา 50 

และทุกโรงพยาบาลมีคาลงทุนนอยกวา 10 ซึ่ง

แตกตางจากเกณฑสัดสวนตนทุนคาแรง:คาวัสดุ:

คาลงทุน 50:40:10 จากการศึกษาของวลัยพร  

พัชรนฤมล, กัญจนา ติษยาธิคม และ วิโรจน  

ตั้งเจริญเสถียร3 จึงเปนประเด็นที่ควรศึกษา

เพิ่มเติมและนําขอมูลที่ไดมากําหนดเกณฑใหม

และนาํมาใชในการพฒันาการจดัการดานการเงนิ 

งบประมาณ และคาใชจายของโรงพยาบาลให

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 6. ตนทุนผูปวยนอกเฉลี่ยตอครั้งและ

ตนทุนผูปวยในเฉล่ียตอวันนอน โรงพยาบาล

ชุมชนทุกแหง พบวา ตนทุนผูปวยนอกเฉล่ีย

ตอครั้ง ในกลุมโรงพยาบาล 30 เตียงมีคาสูงกวา

การศึกษาตนทุนของ รพ .บานตาก11 และ 

รพ.ชาติตระการ12 แตมีคานอยกวาการศึกษา

ของวัชรา ริ้วไพบูลย16 ซึ่งไดวิเคราะหตนทุน

การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยและผูพิการ

ของศูนยสิรินธร ทั้งนี้เนื่องจากเปนการศึกษา

ในชวงเวลาและวิธีการท่ีตางกัน จึงเปนประเด็น

ท่ีกระทรวงสาธารณสุขตองมีคาตนทุนโรงพยาบาล

ท่ีสามารถนํามาใชเปรียบเทียบระหวางโรงพยาบาล

ขนาดเดียวกันได

 7.  ตนทุนเฉลี่ย IPD ตอ adjRW พบวา 
19 ใน 21 โรงพยาบาลชุมชนมีตนทุนมากกวา 

8,232 บาท ซึ่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ ใช ในการให เบิกชดเชย  แสดงวา
โรงพยาบาลชุมชนสวนใหญขาดทุน ดังนั้นแตละ

โรงพยาบาลตองมาทบทวน ในเรือ่งคาใชจายตางๆ 

และระบบขอมูลสารสนเทศดานคาใชจายจาก

ฐานขอมลูสุขภาพ หาสาเหตขุองการเกดิคาใชจาย
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ที่สูง แลวดําเนินการแกไข ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 

และคณะ17

 8. สัดสวน ตนทุนผูปวยนอกตอคร้ัง:

ตนทุนผูปวยในตอ 1 วันนอน ของโรงพยาบาล

ชุมชนในจังหวัดบุรีรัมยเปน 1:4.24 บงบอกวา

การใหบริการผูปวยใน 1 วันนอน มีตนทุน เปน 

4.24 เทาของการใหบริการผูปวยนอก 1 ครั้ง 

จึงควรสนับสนุนการพัฒนาการใชบานเปนเตียง

ดแูลผูปวย (Home ward)18 แทนการเพ่ิมจํานวน

เตียงของโรงพยาบาล

การนําไปใชประโยชนและขอเสนอแนะ 

 1. สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดับุรรีมัย 

สามารถนําขอมูลตนทุนของโรงพยาบาลเหลาน้ี 

ไปใชในการวิเคราะหเพื่อนําไปสูการวางแผน

ในการบริหารจัดการดานการเงิน งบประมาณ 

และคาใชจายของโรงพยาบาล ใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น โดยยึดคุณภาพบริการใหประชาชนไดรับ

ประโยชนสูงสุด

 2. ขอมูลที่ เกี่ยวของกับตนทุนของ

โรงพยาบาล เปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญที่จะ

นําไปใชในการบริหารจัดการโรงพยาบาล ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น ทั้งในแตละโรงพยาบาล 

ในแตละกลุมขนาดของโรงพยาบาล และ โดยรวม

ทั้งจังหวัดสมควรที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

จะใหการสนับสนุนดวยแนวคิด หลักการ และ

วิธีการของการนําไปใชประโยชน (Utilizing)19 

และการจัดการความรู (Knowledge Mana-

gement)

 3. ใหดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่

เกี่ยวของของโรงพยาบาล ที่มีตนทุนสูงกวา

ตนทนุเฉลีย่ของกลุม และทีม่ตีนทนุตํา่กวาตนทนุ

เฉลี่ยของกลุม แลวนํามาแลกเปล่ียนเรียนรู

เพื่อการพัฒนารวมกัน

 4. ใหดาํเนนิการวิจยันีต้อไปใหสามารถ

วิเคราะหและใชประโยชนจากขอมูลตนทุน 

ไดอยางรวดเร็ว และหลากหลายตามความ

ตองการในปจจุบันและในอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบ คุณ  นายแพทย ส มพ งษ  

จรุงจิตตานุสนธ์ิ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

บุรีรัมย บุคลากรกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวัดบรุรีมัย ผูอาํนวยการ

โรงพยาบาลชมุชนของจงัหวดับรุรีมัย คณะทาํงาน

ตนทุนของทุกโรงพยาบาล และผู เ ก่ียวของ

ทุกทาน ที่ใหการสนับสนุน ใหขอมูล คําแนะนํา 
เสนอแนะ และใหความรวมมือในการดําเนิน

งานวิจัย จนประสบความสําเร็จ
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การพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

อรนันท สรสิทธิ์, ป.พย.                                                                                                                                      
โรงพยาบาลโนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

บทคัดยอ

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษารายกรณีในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มีวัตถุประสงคเพื่อ

ดูแลผูปวยแบบองครวม และพัฒนาแผนการจําหนายผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โดยศึกษาผูปวย

ที่มีภาวะแทรกซอนปอดอักเสบและไมสามารถชวยเหลือตนเองได (Barthel index ADL) 

นอยกวา 20 และเขารับการรักษาในเดือนมิถุนายน 2557 ในตึกผูปวยใน โรงพยาบาลโนนแดง 

และผูศึกษาใชกระบวนการพยาบาลเปนหลักแนวคิด   

 กรณีศึกษาน้ี พบมีขอวินิจฉัยทางการพยาบาลดังน้ี 1. มีการเปล่ียนแปลงของการกําซาบเลือด

ของสมองเนื่องจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง 2. ประสิทธิภาพทางเดินหายใจลดลง

จากเสมหะค่ังคาง และมีสิ่งกีดขวางทางเดินหายใจ 3. การเคล่ือนไหวรางกายบกพรองเน่ืองจาก

แขนขาออนแรง 4. มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการ จากกลามเนื้อที่เกี่ยวของกับการกลืน

ออนแรง 5. ความแข็งแรงของผิวหนังบกพรองจากเนื้อเยื่อถูกกดทับ 6. มีการเปลี่ยนแปลงแบบแผน

การขับถาย 7. ความวิตกกังวลเน่ืองจากการเจ็บปวยเร้ือรัง 8. การส่ือสารดวยคําพูดบกพรอง เน่ืองจาก

สมองไดรับอันตรายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง 9. มีภาวะพรองสุขวิทยาสวนบุคคล เนื่องจาก

ไมสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดเอง 10. ผูดูแลขาดความรูและทักษะในการดูแลผูปวยท่ีมีภาวะ

เจ็บปวยเรื้อรัง จึงไดมีการวางแผนการปฏิบัติการพยาบาลและประเมินผลการพยาบาล จนกระทั่ง

ผูปวยมีอาการดีขึ้น สามารถจําหนายผูปวยได โดยใชรูปแบบ METHOD และติดตามเยี่ยม

ผูปวยทางโทรศัพท รวมกับการติดตามเยี่ยมของเจาหนาที่
 จากการศึกษารายกรณีนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะคือ ทีมตองมีการวางแผนจําหนายผูปวย
ตั้งแตแรกรับ มีการติดตามเย่ียมผูปวยหลังจําหนาย มีระบบการใหคําปรึกษาแกผูดูแล สนับสนุน  

อุปกรณในการดูแลผูปวย ดานผูปวยและญาติควรปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด

คําสําคัญ: การศึกษารายกรณี, การพยาบาล, โรคหลอดเลือดสมอง
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Nursing Care for Stroke Patients – A Case Report 

Oranan Sorasith, Dip in N (B.N.)
Nondang Hospital, Nondang District, Nakhon Ratchasima

Abstract

 This case report aimed to improve holistic nursing care and a discharge 

plan for stroke patients. The case was a stroke patient who had pneumonitis 

complication and disability ( barthel index ADL < 20) admitted at Nondang hospital 

in June, 2014. 

 The case was diagnosed with 10 nursing diagnoses i.e. 1) Brain circulation 

abnormality 2) Respiratory ineffi ciency 3) Decrease in body movement due to 

muscle weakness 4) Malnutrition 5) Skin texture abnormality 6) Change in 

excretory system 7) Anxiety from chronic diseases 8) Communication impairment 

9) Poor hygiene 10) Lack of knowledge and skills in caregivers.

 Nursing care plan was appropriated and implemented. Case was discharged 

according to the discharge plan and was followed up on telephone. A series 

of proper early assessment, nursing care plan and a close follow up is recommended 

for good outcome. Patient health education and caregiver instruction/training 

should also be provided to assist self care at home. 

Keyword: stroke, nursing care plan
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 โรคสมองหลอดเลือดสมอง (Stroke 

or Cerebrovascular disease: CVD) เปนโรค

ทางระบบประสาทซึ่งเกิดจากการขาดเลือดไป

เลี้ยงสมองเนื่องจากความผิดปกติของหลอด 

มีสาเหตุจากโรคของผนังหลอดเลือดเสื่อม เชน 

ภาวะหลอดเลือดแข็ง (Atherosclerosis) มปีจจยั

ทีท่าํใหเกดิ เชน ความดนัโลหิตสงู เบาหวาน ไขมนั

ในเสนเลือดสูง ภาวะสูงอายุ และโรคทางโลหิต

วิทยา เชน โรคที่เกี่ยวกับเซลลเม็ดเลือด โรคที่

เกิดจากความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด 

อาการของระบบประสาทอาจสามารถหายไดใน 

24 ชั่วโมง หรืออาจมีอาการมากขึ้น และสามารถ

เกิดอาการชาๆ ได และสมองจะตายลงหลังจาก

ขาดเลือด 6 - 8 ชั่วโมง1 ซึ่งผลดังกลาวอาจทําให

ผูปวยมีความพิการ เนื่องจากสมองไมสามารถ

ทําหนาที่ไดโดยปกติ ซึ่งผลจากความพิการทําให

ผูปวยไมสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ ตองมี

ภาวะพ่ึงพาผูดูแล โดยเฉพาะการปฏิบัติกิจวัตร

ประจาํวัน การดแูลปองกนัภาวะแทรกซอน รวมถงึ

การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจผูปวย ซึ่งการ

ไดรับการดูแลอยางถูกตองและเหมาะสมก็จะ

สามารถทําใหผูปวยฟนคืนสภาพได จนสามารถ
ดําเนินชีวิตประจําวันไดดวยตนเองอยางมากท่ีสุด1

 โรงพยาบาลโนนแดงเปนโรงพยาบาล

ชมุชนขนาด 30 เตยีง มภีารกิจในการบริการดาน
การสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสภาพผูรับ

บริการ โดยมุงมั่นใหบริการผูปวยอยางมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน เพื่อใหผูปวยมีความปลอดภัย

ไมมีภาวะแทรกซอนโดยใหการรักษาพยาบาล

จากโรงพยาบาลสูชมุชนอยางตอเน่ือง ในป 2556 

พบวามีผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 69 ราย และ 

ในป 2557 มผีูปวยจํานวน 81 ราย จะเห็นวาผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองมีจํานวนเพ่ิมขึ้น โดยการ

ดูแลของผูปวยในกลุมนี้ไดดูแลโดยทีมสหสาขา

วชิาชีพ ซึง่จาํเปนตองมีแนวทางในการดูแลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองเพ่ือใหทีมพยาบาลและผูดูแล

ไดมีการปฏิบัติตามแผนเพ่ือใหสามารถฟนฟูสภาพ

ไดเร็ว อีกท้ังผูปวยในกลุมนี้มีโอกาสเกิดภาวะ

แทรกซอนท่ีอันตรายได จึงมีความสําคัญมาก

ในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใหสามารถ

ดํารงชีวิตประจําวันและไมเกิดภาวะแทรกซอน

หลังจากการจําหนายผูปวย

วัตถุประสงคการศึกษา

 1. เพ่ือพัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองแบบองครวมโดยใชกระบวนการ

พยาบาล

 2. เพือ่จดัทาํแนวทางการจําหนายผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองต้ังแตรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล
ตอเนื่องถึงบาน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 1. มีแนวทางดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองแบบองครวมโดยใชกระบวนการพยาบาล
 2. ผูปวยกรณศีกึษาสามารถจาํหนายได

ตามแนวทางการดูแลฯ
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กรณีศึกษา
 เปนผูปวยท่ีมีภาวะเสนเลือดในสมองตีบตัน 
มีภาวะแทรกซอนปอดอักเสบ ไมสามารถชวยเหลือ

ตนเองได พรองสุขวิทยาสวนบุคคล ญาติขาด

ความรูและทักษะในการดูแลผูปวย ผูปวยไดรับ

การประเมินโดยใช Barthel index: ADL พบมีคา

คะแนนนอยกวา 20 ผูปวยเขารับการรักษาที่ตึก

ผูปวยใน โรงพยาบาลโนนแดงในเดือนมิถุนายน 

2557

ขอมูลรายงานกรณีผูปวย

 1. ขอมูลพื้นฐาน ผูปวยหญิงไทยอายุ 

76 ป เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ 

สถานภาพหมาย จบการศกึษาชัน้ ป.4 ไมไดทาํงาน 
การวินิจฉัยโรค Middle Cerebral Artery Infarction 

with Aspirate Pneumonia with Anemia

 2. อาการสําคัญ รับ refer กลับจาก

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อสังเกต

อาการทางสมองและทํากายภาพบําบัดตอ

 3. ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน

  4 วันกอนมา ผูปวยมอีาการแขนขา

ขางซายออนแรง
  3 วันกอนมา มารบัการรกัษาทีโ่รง-

พยาบาลโนนแดงดวยอาการแขนขาขางซาย

ออนแรง พูดไมชัด แพทยวินิจฉัยเปนโรคหลอด-

เลือดสมอง (Stroke) และสงตอไปท่ีโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา

  วันนี้แพทยสงตัวกลับมารักษาตอ

ทีโ่รงพยาบาลโนนแดงเพือ่สงัเกตอาการทางสมอง

และทํากายภาพบําบัดตอ

 4. ประวัติการเจ็บปวยในอดีต ปฏิเสธ

การแพยาหรือแพอาหาร ไมมีบุคคลในครอบครัว

เปนโรคติดตอ ไมมีบุคคลในครอบครัวเปนโรค

หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

 5. โรคประจําตวั Hypertension ไมได

รับยา 5 ป

 6. การวินิจฉัยโรค Middle Cerebral 

Artery Infarction with Aspirate Pneumonia

การประเมินแบบแผนสุขภาพ ตามกรอบแนวคิด

ของ Marjory Gordon, 1994

แบบแผนท่ี 1 การรบัรูภาวะสขุภาพและการดแูล

สุขภาพ

 ผูปวยรับรูวาตนเองมีโรคประจําตัวเปน

โรคความดันโลหิตสูง แตไมอยากรับประทานยา 

เนือ่งจากไมมอีาการและเบือ่ทีต่องรับประทานยา

ตดิตอกนั เนือ่งจากแพทยบอกวาโรคนีไ้มหาย ตอง

ทานยาตลอดชีวิต หลังเจ็บปวยผูปวยไมสามารถ

พูดได แตสามารถพยักหนารับรูเม่ืออธิบายเก่ียวกับ

โรคหลอดเลือดสมองได

แบบแผนท่ี 2 โภชนาการและการเผาผลาญสาร
อาหาร

 ผูปวยทานอาหารวันละ 3 มือ้ ทานมือ้เชา

ตรงเวลา แตม้ือเท่ียงมักจะทานชวงบาย สวนม้ือเย็น

บางครั้งไมทาน อาหารท่ีรับประทานสวนมาก

รสชาติเค็ม การประเมินสภาพพบ เสนผม: สีดํา
แซมขาว ผมสั้น ผิวหนัง: no poor skin turgor, 

no scar, no rash คอ: รูปรางปกติ ตอมไทรอยดไมโต 

Abdomen: soft, not tender, no guarding,

no scar, active bowel sound, on NG tube
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แบบแผนที่ 3 การขับถาย

 ปกติปสสาวะชวงกลางวัน วันละ 4 - 5 คร้ัง 

กลางคืน 2 - 3 ครั้ง ถายอุจจาระวันละ 1 ครั้ง 

ลักษณะอุจจาระปกติ ไมมีทองผูก ถายลําบาก 

หรือทองเสีย ชวงที่ผูปวยเจ็บปวยนอนรับการ

รักษาตัวที่โรงพยาบาลผูปวยไมสามารถควบคุม

การขับถายได มีอาการอุจจาระปสสาวะราด 

การประเมินสภาพ ไมพบมีริดสีดวงทวาร และ

ทวารหนักไมเปนแผล

แบบแผนที่ 4 กิจกรรมและการออกกําลังกาย

 ผูปวยเปนผูสูงอายุ ไมไดประกอบอาชีพ 
สภาพรางกายออนแอ แตสามารถทํากิจวัตรประจําวัน 

เชน ทานอาหาร อาบน้ํา ใสเส้ือผา ทํางานบานเล็กนอย
ไดเอง ปกตไิมไดออกกําลังกาย การประเมินสภาพ

ผูปวย สัญญาณชีพแรกรับ: อุณหภูมิ 37.6 องศา

เซลเซียส ชีพจร 69 คร้ัง/นาที หายใจ 20 คร้ัง/นาที 

ความดันโลหิต 191/57 มลิลเิมตรปรอท อตัราการ

หายใจ 20 ครั้ง/นาที ; Lung crepitation at 

Rt.lower lobe อตัราการเตนของหวัใจ 70 ครัง้/

นาที หัวใจเตนปกติ จังหวะสมํ่าเสมอ ไมมีเสียง

ผดิปกต ิกลามเน้ือและกระดกู ไมพบความผดิปกติ

ขอตอตางๆ ไมมีอาการปวดบวมแดง กลามเน้ือ

ไมลีบ
แบบแผนที่ 5 การพักผอนนอนหลับ

 ผูปวยนอนหลบัเวลากลางคนืตัง้แตเวลา

ประมาณ 19.00 น. แตจะนอนแบบหลับๆ ตื่นๆ 
และตื่นนอนเวลาประมาณ 04.00 น. ผูปวยนอน

กลางวันชวงบายประมาณวันละ 1 ชั่วโมง ไมใช

ยานอนหลับ

แบบแผนท่ี 6 สติปญญาและการรับรู

 สติปญญาอยูในระดับปกติ มีอาการหลงลืม
บางครั้ง สามารถชวยเหลือตนเองได แตสายตา

มองไมชัด และหูตึง การประเมินสภาพ ศีรษะ: 

รูปรางปกติไมมีบาดแผล ตา: เปลือกตาไมบวม

ทั้ง 2 ขาง เยื่อบุตาซีดเล็กนอย pupil 3 mm. 

react to light both eyes หู: เทากันทั้ง 2 ขาง 

รูปรางปกติ ไมอักเสบ ไมมีนํ้าหนองไหล ไดยิน

เสียงดังไมชัดเจน ระบบประสาท: alert, E4V1M6, 

facial palsy แขนขวามีออนแรง แตสามารถ

ยกคางไดนานกวา 5 วินาที แขนขวามีระดับ 

motor power 3 ขาขางขวามีระดับ motor 

power 4 แขนขาขางซายออนแรง แขนซาย

มีระดับ motor power 1 ขาขางซายมีระดับ 

motor power 2   

แบบแผนท่ี 7 การรับรูตนเองและอัตมโนทัศน
 ผูปวยคิดวาตนเองเปนผูสูงอายุแลว เม่ือกอน

มีอาชีพทํานา สงใหลูกเรียนหนังสือทั้ง 9 คน 

จนกระทั่งลูกๆ สามารถประกอบอาชีพได เมื่อ 

2 - 3 ปกอน ผูปวยเริ่มมีสุขภาพออนแอ จึงไมได

ทํานา ผูปวยคิดวาตนเองแกแลว จึงไมไดสนใจ
ในการดูแลภาพลักษณตนเอง เชน การแตงกาย 

หลังมีอาการเจ็บปวย ผูปวยพูดไมชัด มีเสียง

ในลําคอ สีหนาเปนกังวล 

แบบแผนท่ี 8  บทบาทและสัมพันธภาพ

 ผูปวยอยูกบับตุรชายคนเลก็และลกูสะใภ 
ลกูคนอ่ืนๆ แยกบานพักอาศัย บางคนไปประกอบ

อาชีพท่ีกรุงเทพและตางจังหวัดผูปวยไมมีหนาที่

รบัผดิชอบอะไร มกัชวยเหลอืงานบานเลก็ๆ นอยๆ 

ความสัมพันธในครอบครัวดี 
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แบบแผนที่ 9  เพศและการเจริญพันธ

 ผูปวยเปนผูสูงอายุ หญิงหมาย สามี

เสียชีวิตเมื่อ 3 ปกอน เปนประจําเดือนครั้งแรก

เมื่ออายุ 14 ป หมดประจําเดือนเม่ืออายุ 48 ป

หลังหมดประจําเดือนไมมีอาการผิดปกติ และ

ไมไดไปตรวจภายใน 

แบบแผนท่ี 10 การปรับตวัและความทนตอความ

เครียด

 ผูปวยเปนคนใจดี ไมคอยคิดมาก มักพูด

กับลูกๆ วาอะไรจะเกิดก็ตองเกิด แกแลวไมกลัว

ความตาย สวดมนตไหวพระกอนนอนทุกวัน

แบบแผนท่ี 11 ประเพณี  วฒันธรรม และความเช่ือ

 ผูปวยไปวัดทุกวันพระ มีความเช่ือเร่ือง

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ เวรกรรม และเช่ือวาเหตุตางๆ เกิดจาก

เวรกรรม

การตรวจทางหองปฏิบัติการ

 ผลการตรวจ CBC พบมีภาวะซีด 

 คา Cr 1.05 และ Cl 112.8 บงบอกวา

ประสิทธิภาพของไตลดลงและมีของเสียคั่ง

 Stool Exam และ Stool occult blood 
negative บงบอกวาผูปวยไมมีเลือดออกในทางเดิน
อาหาร

 การตรวจ CXR  พบ infi ltration both lungs

ยาที่ไดรับ
 1.  Ceftazidime (2 กรมั) ฉดีทางหลอด

เลือดดําทุก 8 ชั่วโมง

 2.  Augmentin (1.2 กรมั) ฉดีทางหลอด

เลือดดําทุก 8 ชั่วโมง

 3.  ASA (81 มิลลิกรัม) รับประทานคร้ังละ 
1 เม็ดหลังอาหารเชา

 4.  Simvastatin (10 มิลลิกรัม) รับประทาน

ครั้งละ 1 เม็ดกอนนอน

 5.  Beradual 1 nebule พน nebulizer 

ทุก 4 ชั่วโมง

 6.  Amlodipine (5 มิลลิกรัม) 1 เม็ด 

รับประทานทันที

 7.  Diazepam (20 มิลลิกรัม ) 1 หลอด
ฉีดทางหลอดเลือดดําทันทีเม่ือผูปวยมีอาการสับสน

 8.  Hadol (2 มิลลิกรัม) รับประทาน

ครั้งละคร่ึงเม็ด หลังอาหารเชา กลางวัน เย็น

 9.  Folic acid รบัประทานครัง้ละ 1 เมด็ 

หลังอาหารเชา

 10. FBC รับประทานคร้ังละ 1 เม็ด หลัง

อาหารเชา กลางวัน เย็น

การวางแผนการพยาบาล

ขอวินิจฉัยการพยาบาล 1: มกีารเปลีย่นแปลงการ

กําซาบเลือดของเน้ือเย้ือสมอง เนื่องจากมีความ

ผิดปกติของการไหลเวียนเลือด
 O: ผลการตรวจเอกซเรยสมองที่โรง-

พยาบาลมหาราชนครราชสีมา พบวาผูปวยมเีสน-

เลือดที่ไปเลี้ยงสมองสวนกลางตีบ 

 การวิเคราะหขอมูล การท่ีหลอดเลือด

สมองเกิดการตีบตัน การไหลเวียนจะผิดปกติ 
เนื้อเย่ือสมองจะไดรับเลือด สารอาหารและ

ออกซเิจนนอยลง การทําหนาทีจ่ะเปล่ียนแปลงไป 

 เปาหมายการพยาบาล ผูปวยมีการ
กําซาบเลือดเพียงพอหรือดีขึ้น
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 เกณฑการประเมินผล ผูปวยรับรูกาลเวลา 
สถานท่ี ดขีึน้หรอืปกตริะดบัความรูสกึตวัไมเปลีย่น
แปลงหรือปกติ สัญญาณชีพอยูในเกณฑปกติ
รูมานตามีปฏิกิริยาตอแสงและเทากันทั้ง 2 ขาง 
รับรูสัมผัสและการเคล่ือนไหวสวนตางๆ ของ
รางกายดีขึ้น
 กิจกรรมการพยาบาล
 1.  ประเมินการทํางานของระบบประสาท
เหลานี้ทุก 1 - 4 ชั่วโมง หากผิดปกติใหแกไข
  - ระดับความรูสึกตัว โดยประเมิน
การลมืตา การพดูทีด่ทีีส่ดุ การเคลือ่นไหวทีด่ทีีส่ดุ
  - รูมานตา ประเมินขนาดและ
ปฏิกิริยาตอแสงการเคลื่อนไหวของลูกตา
  - สภาวะทางจิตและความคิดการ
รับรูสัมผัส/ความรูสึกของรางกายสวนตางๆ
  - การตอบสนองตอคําพูด/คําสั่ง
 2. ใหยาละลายลิ่มเลือด ASA (81 mg) 
รับประทานครั้งละ 1 เม็ดหลังอาหารเชา และ
ยาลดไขมนัในหลอดเลอืด Simvastatin (10 mg) 
รับประทานครั้งละ 1 เม็ดกอนนอน
 3. วัดสัญญาณชีพทุก 1 - 4 ชั่วโมง 
สังเกตอาการปวดศีรษะที่รุนแรงเพิ่มขึ้น อาการ
อาเจยีน ออนแรงมาก กระสบักระสาย จดัทานอน
ศีรษะสูงประมาณ 30 – 40 องศา จัดศีรษะ
ผูปวยใหอยู ในแนวตรง ไม เอียงหรือพับงอ 
ดแูลทางเดนิหายใจใหโลง มกีารระบายอากาศทีด่ ี
หรือใหออกซิเจนตามแนวการรักษา 
 4.  จัดส่ิงแวดลอมใหเงียบสงบ ลดส่ิงกระตุน 
 5.  ควบคุมและดูแลใหไดรับนํ้า โดยให
สารน้ําทางหลอดเลือดดําตามแนวทางการรักษา

ประเมินผลการพยาบาล
 1.  ผูปวยรูสึกตัวดีรูกาลเวลา สถานท่ี 
กอนจําหนายผูปวยสามารถทําตามคําบอกได
 2.  สัญญาณชีพ อยูในเกณฑปกติรูมานตา
มีปฏิกิริยาตอแสงและเทากัน 3 mm. RTL.
both eyes
 3.  รับรู สั มผัสและการเคลื่ อนไหว
สวนตางของรางกายดานขวาดีแตดานซายยังคง
ออนแรง

ขอวินิจฉัยการพยาบาล 2: ประสิทธภิาพทางเดิน
หายใจลดลง เนือ่งจากมสีิง่กดีขวางทางเดนิหายใจ
 S: ญาติบอกวาผูปวยมีอาการไอ มีเสมหะ 
หายใจหอบ
 O: ผูปวยมีประวัติสําลักอาหารขณะที่
รับการรักษาที่โรงพยาบาล มีเสียงเสมหะในคอ 
อตัราการหายใจ 20 - 22 คร้ัง/นาท ีO2 saturation 
แรกรับ 93 %
 การวเิคราะหขอมลู การทีส่มองขาดเลอืด 
ประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ
ทรวงอกและกลามเนื้อที่เกี่ยวของกับการหายใจ
จึงผิดปกติดวย การหายใจของทรวงอกจะลดลง 
รวมถึงรีเฟล็กซในการกลืน มีผลใหผูปวยสําลัก
อาหารและเกิดภาวะปอดอักเสบตามมา
 เปาหมายการพยาบาล ผูปวยหายใจ
มีประสิทธิภาพ ไดรับออกซิเจนเพียงพอ และ
ผูปวยมีทางเดินหายใจโลง มีการระบายอากาศดี
 เกณฑการประเมินผล เสียงการหายใจโลง 
ปอดไมมีเสียงผิดปกติ ไมมีอาการของการหายใจ
ถกูกดหรอืภาวะขาดออกซเิจน คา O2 saturation 

≥ 95 % และสัญญาณชีพอยูในเกณฑปกติ
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 กิจกรรมการพยาบาล

 - จัดทานอนและจัดศีรษะท่ีชวยปองกัน
การอุดก้ันทางเดินหายใจ ชวยใหการขจดัเสมหะดี

 - ดูดเสมหะตามความจําเปนกระตุน

ใหไอและหายใจลึกๆ ทุก 2 - 4 ชั่วโมง เพื่อชวย

ขับเสมหะ

 - ฟงเสียงปอดทุก 4 ชัว่โมง คนหาเสียง

ผดิปกต ิประเมินอตัรา จงัหวะ ลกัษณะการหายใจ

ทุก 1 – 4 ชั่วโมงและติดตาม O2 Saturation 

 - ใหยาฆาเชื้อ Ceftazidime 2 g. ทุก 

8 ชั่วโมง และ Augmentin 1.2 g. ทกุ 8 ชั่วโมง

ทางหลอดเลือด

 - ใหออกซิเจนทาง canular 3 litre/

min ตามแนวทางการรักษา

 - ใหยาขยายหลอดลม Beradual พน 

nebulizer ทุก 6 ชั่วโมง ตามแนวทางการรักษา

 ประเมินผลการพยาบาล

 1.  การขยายตัวของทรวงอกดี เสยีงการ

หายใจโลง ปอดไมมเีสยีงผิดปกติ ผลการเอกซเรย

ปอดปกติ

 2.  คา O2 Saturation ≥95% และ

สัญญาณชีพอยูในเกณฑปกติ

ขอวินิจฉัยการพยาบาล 3: การเคล่ือนไหวรางกาย

บกพรองเน่ืองจากแขนขาออนแรงเปนอัมพาต

 S:  ญาติบอกวา “หมอที่ รพ.มหาราช
บอกวาแมมีภาวะ เสนเลือดในสมองตีบ” 

 O:  แรกรับผูปวยมีแขนขาขางซายออน

แรงมาก สวนขางขวาออนแรงแตสามารถยกและ

กาํมือได แขนซาย motor power grade 3, ขาซาย 

motor power grade 1, แขนขวา motor power 

grade 4, ขาขวา  motor power grade 2

 การวิเคราะหขอมูล การสูญเสียหนาที่

ระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและ

การรบัรูความรูสกึ ทาํใหการทาํงานของกลามเนือ้

มีความผิดปกติ และไมสัมพันธกัน

 เปาหมายการพยาบาล ผูปวยมีการ

เคลื่อนไหวดีขึ้น

 เกณฑการประเมินผล ผูปวยสามารถ

เคล่ือนไหวไดเองมากท่ีสุดภายใตขอบเขตของ

พยาธิสภาพ

 กิจกรรมการพยาบาล

 - สอนผูปวยบริหารขอดวยตนเอง ดานท่ี
ปกติอยางนอย 4 คร้ังตอวัน บริหารขอดานที่

ผิดปกติวันละ 4 ครั้ง 

 - ดูแลจัดทาของรางกายของผูปวย

อยางเหมาะสม ทั้งศีรษะ ขอไหล ขอสะโพกและ

ขอตางๆ 

 - จัดแขนและมือขางที่ผิดปกติใหอยู

ในทาทีส่ามารถใชงานไดตอไป เปลีย่นทาใหผูปวย

ทุก 2 – 4 ชั่วโมง 

 - กระตุนใหผูปวยเคล่ือนไหวเองบน

เตียง และสอนผูปวยถึงวิธีการลุกนั่ง นั่งขางเตียง 
และการเคล่ือนไหวไปเกาอี้

 - ชวยใหผูปวยไดทํากิจกรรมการบริหาร

ตนเองและกิจวตัรประจาํวนัอยางเปนขัน้เปนตอน
และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ

 - ประสานงานกับนักกายภาพบําบัด

ในการฝกฝนกิจกรรมท่ีไดรับการสอนไวอยาง

ตอเนื่อง
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 ประเมินผลการพยาบาล ผูปวยยังลุกน่ัง
เองไมได ตองชวยพยุงในการทํากจิวตัรประจําวนั 
หลงัใหการพยาบาลแขนขาขางขวายกตานแรงได
เลก็นอย แขนขางซายยงัออนแรง motor power 
grade 3, ขาซาย motor power grade 1, แขนขวา  
motor power grade 4, ขาขวา motor power 
grade 4

ขอวินิจฉัยการพยาบาล 4: มีการเปล่ียนแปลงภาวะ
โภชนาการ : ไดรับสารอาหารนอยกวาความตองการ
ของรางกาย เน่ืองจากรบัประทานไดนอยลง กลนื
เคี้ยวลําบากและกลามเนื้อที่เกี่ยวของออนแรง
 O:  ผูปวยพูดไมชัด เค้ียว กลืนอาหารไมได 
มอีาการสําลกัอาหารเวลากลืน Hct 24% on NG 
tube
 การวิเคราะหขอมูล เนื้อสมองขาดเลือด
ทําใหหนาที่ของประสาทที่เกี่ยวของกับการกลืน
ผิดปกติ
 เปาหมายการพยาบาล ผูปวยมีภาวะ
โภชนาการเหมาะสมเพียงพอ/สามารถกลืนอาหาร
ไดดีขึ้น
 เกณฑการประเมินผล ผูปวยน้ําหนักตัว
อยูในเกณฑเหมาะสมกับอายุ เพศ และสวนสูง 
ผลตรวจเลือด BUN, Albumin, Protein, Hb, 
Cholesterol และ Lymphocyte ปกติ ทีค่วามทน
และความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
 กิจกรรมการพยาบาล
 - ประเมินรเีฟล็กซขยอน ความสามารถ
กลืน ความแข็งแรงของกลามเนื้อใบหนาและ
กลามเนื้อที่เกี่ยวของกับการกลืน กําลังของแขน
และมือ และระดับความรูสึกตัว

 - จดัทาในการรับประทานอาหารใหอยู
ในทานั่ง ศีรษะตรง เพื่อชวยในการกลืนงายขึ้น
 - สอนผูปวยในการฝกการกลืน
 - ปรึกษานักโภชนาการวางแผนจัดอาหาร
ที่เหมาะสมกับผูปวย ใหอาหารเหลวหรือเหลว
เขมขน หลกีเลีย่งการจดัอาหารเหนยีวเคีย้วยาก ()
 - แนะนําและจัดใหผูปวยใชหลอด
ดูดนํ้าแทนการดื่ม เพื่อบริหารกลามเนื้อใบหนา
และกลามเนื้อที่เกี่ยวของในการกลืน ปองกัน
การสําลัก
 - ดูแลความสะอาดปากและฟนกอน
และหลังรับประทานอาหาร
 - สอนและแนะนําใหใชเคร่ืองชวยตางๆ 
ในการรับประทาน ใหสามารถชวยเหลือตนเอง
ในการรับประทานได
 - ใหยาตามแผนการรักษา Folic acid 
1x1 oral pc และ FBC 1x3 oral pc
 ประเมินผลการพยาบาล ผูปวยกลืน
อาหารไมได จึงไดใหอาหารเหลวทางสายยาง
เปน Blenderlized Diet 2:1 มื้อละ 250 ซีซี 
จาํนวน 4 มือ้ รวมพลงังาน 2,000 แคลอรี ่ผลการ
ตรวจเลือดอยูในเกณฑปกติ

ขอวินิจฉัยการพยาบาล 5: ความแข็ งแรงของ
ผิวหนังบกพรอง เนื่องจากเน้ือเย่ือถูกกดทับนาน
 S:  ญาติบอกวา“หมอบอกวาแมมีภาวะ
เสนเลือดในสมองตีบ” รางกายขางซายไมมีแรง
 O:  ผูปวยไมสามารถพลิกตะแคงตัวเองได 
ตองมีญาติชวย มีอาการอุจจาระ ปสสาวะราด 
ตองใสผาออมกระดาษ
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 การวิเคราะหขอมูล รางกายสวนท่ีมี

พยาธิสภาพจะไมรับรูแรงกดจากความเจ็บปวย 

เนื้อเยื่อถูกกดทับนานจนขาดเลือดได การเปยก

แฉะจากส่ิงขับถายและภาวะโภชนาบกพรองทําให

ผิวหนังออนแอ

 เปาหมายการพยาบาล ผิวหนังมีความ

แข็งแรง ความตึง ความยืดหยุน และการไหลเวียนดี

 เกณฑการประเมินผล ผิวหนังชุมชื้น

มีความยืดหยุนดี ไมมีพยาธิสภาพของผิวหนัง

 กิจกรรมการพยาบาล

 - ประเมินผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณ

กระดูก เพื่อคนหารอยซีด แดง หรือบวม

 - พลกิตวัผูปวย อยางนอยทกุ 2 ชัว่โมง 

และใชที่นอนลม เพื่อลดแรงกดทับ สอนและชวย

เหลือผูปวยใหเปลี่ยนยายตําแหนงที่ลงนํ้าหนัก

ทุก 30 นาที

 - ยกและเคลื่อนยายผูปวยอยางระมัด
ระวัง ใชผาหรือแผนชวยพลิกหรืออุปกรณชวยเหลือ
ตางๆ เพื่อลดแรงเสียดทานระหวางผิวหนังและ

ผาปูที่นอน

 - ดูแลผิวหนังใหแหงและสะอาด

 - ชวยเหลือผูปวยใหมีการขับถายเปน

ปกติ และปองกันการอุจจาระปสสาวะราด
 ประเมินผลการพยาบาล ผูปวยไมมี

รอยแดง รอยถลอกบรเิวณปุมกระดกู หรอืบรเิวณ

ที่รับน้ําหนักของทาตางๆ ผิวหนังเรียบ ตึง ไมมี
รอยถลอกหรือฉีกขาด ผิวหนังชุมชื้น มีความ

ยืดหยุนดี

ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 6: มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงแบบแผนการขับถายอุจจาระ ปสสาวะ

 S: ญาติบอกวาผูปวย กลั้นอุจจาระ  

ปสสาวะไมได

 O: ผูปวยไมสามารถบอกวาตองการขับ

ถาย อุจจาระ ปสสาวะได 

 การวิเคราะหขอมูล โรคหลอดเลือด

สมอง มีผลใหระบบประสาทควบคุมและประสาท

รับความรูสึกของกระเพาะปสสาวะเปล่ียนแปลง 

จึงเสียหนาที่ในการควบคุมการขับถาย 

 เปาหมายการพยาบาล ผูปวยไมมีอุจจาระ 
ปสสาวะราด

 เกณฑการประเมินผล ผูปวยส่ือสารบอก

เมื่อตองการขับถายได ไมอุจจาระปสสาวะราด 

และไมติดเชื้อทางเดินปสสาวะ

 กิจกรรมการพยาบาล

 - สงัเกตและประเมินแบบแผนการถาย

อุจจาระ ปสสาวะ 

 - ประเมนิความรูสกึอยากถายปสสาวะ 

ภาวะกระเพาะปสสาวะโปงตึง ปสสาวะคาง

หลังขับถาย และการส่ือสารบอกดวยกิริยาของ
ผูปวย เชน ทาทางกระสับกระสาย
 - ดูแลใหใชหมอนอนหรือหมอเบา       

ทุก 2 - 3 ชั่วโมง 

 - จัดเวลาการขับถายอุจจาระใหเปน  

สุขนิสัย
 ประเมินผลการพยาบาล ผูปวยถาย

อจุจาระตอนเชาแตยงัมอีจุจาระราดบางคร้ัง และ

ยังมีอาการปสสาวะราดอยู
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ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 7: ผู ป วย วิตกกั งวล

เนื่องจากมีภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง

 S:  ญาติเลาวา “หมอบอกวา แมมปีญหา

เลือดที่ไปเลี้ยงสมองเสนใหญตีบ ผาตัดไมได 

เพราะอายุมาก มีโอกาสเสียชีวิตได”

 O: ผูปวยมสีหีนาวติกกังวล พยายามพูด

ซักถาม และมีอาการซึมเศรา

 การวิเคราะหขอมูล การที่ผูปวยไม

สามารถสื่อสารไดชัดเจน และมีภาวะออนแรง

ของรางกายซกีซาย ทาํใหผูปวยเกดิความกงัวลวา

จะเปนภาระใหกับครอบครัวและลูกหลานผูดูแล 

 เปาหมายการพยาบาล ผูปวยสามารถ

เผชิญปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ความกังวล
ลดลง

 เกณฑการประเมินผล ผูปวยเขาใจโรค

และแนวทางรักษาพยาบาลและใหความรวมมือ

ในการรักษาพยาบาล

 กิจกรรมการพยาบาล

 - อธบิายแนวทางการรักษาและกระตุน

การมีสวนรวมในการตัดสินใจการดูแลตนเอง

 - กระตุนใหผูปวยพูดและแสดงความ

รูสึก รับฟงอยางตั้งใจและแสดงความเห็นใจ 
 - ประสานงานใหผูปวยและญาติได

พูดคุยกับแพทยผูรักษาและไดซักถามขอสงสัย

 ประเมินผลการพยาบาล ผูปวยนอนหลับ

พักผอนไดมากขึ้น พูดคุยกับญาติและพยาบาล 
ใหความรวมมือดี

ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 8: การสื่อสารดวยคํา

พูดบกพรอง เนื่องจากสมองไดรับอันตรายจาก

การขาดเลือด

 S: บตุรสาวผูปวยบอกวา”แมพดูไมรูเรือ่ง 

ฉันฟงไมเขาใจ”

 O: ผูปวยพูดไมชัด เสียงพูดไมเปนคํา 

เปนเสียงในลําคอ

 การวิเคราะหขอมูล สมองที่ควบคุมการ

ทํางานของกลามเนื้อผิดปกติจากการขาดเลือด 

กลามเนื้อใบหนาที่เกี่ยวของในการพูดจึงผิดปกติ 

ทําใหพูดไมไดหรือพูดไมชัด พูดตะกุกตะกัก 

 เปาหมายการพยาบาล ผูปวยสามารถ

ใชวิธีการที่เหมาะสมในการบอกความตองการได

เกณฑการประเมินผล ผูปวยสามารถส่ือสาร แสดง

ความคิดของตนเอง และเขาใจคําพูดของผูอื่นได
 กิจกรรมการพยาบาล

 - จัดใหผูปวยไดฝกและฟนฟูการพูด

สมํ่าเสมอ 

 - ขณะส่ือสารตองอยูในตําแหนงผูปวย

เห็นไดชัด และสบตาผูปวยขณะพูด

 - พูดชาๆ ชัดๆ น้ําเสียงนุมนวลไมตะโกน 

ใชคําพูดคําสั้นงาย แสดงทีทาหรือใชรูปภาพ

ประกอบ กระดาษ ดนิสอ ตามความเหมาะสม และ
ลดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดลอม

 - ตัง้ใจฟงผูปวย ทวนขอความท่ีพดู ไม

แกไขคําพูดท่ีผิด ถามใหพูดซ้ํา
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 - ใหกําลังใจเมื่อการสื่อสารพัฒนา   

มากขึ้น

 ประเมินผลการพยาบาล  ผูปวยสามารถ

สื่อสารไดเพียงมีเสียงในคอ เมื่อพูดคุยโดยการ

สบตากับผูปวยๆ ตอบสนองโดยการพยักหนารับ

หรือสายหนา 

ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 9: มีภาวะพรองสุขวิทยา

สวนบุคคล เน่ืองจากไมสามารถเคล่ือนไหวรางกาย

ไดเอง

 S: บุตรสาวบอกวา “แมไมสามารถทาน

อาหาร อาบนํ้า ดูแลการขับถายตัวเองได”

 O: ผูปวยแขนขาขางซายออนแรง ประเมนิ 

Barthel index ADL แรกรับได 10 คะแนน 

หมายถึงผูปวยไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเลย

 การวเิคราะหขอมลู ความสามารถในการ

ปฏบิตักิจิวตัรประจําวนัลดลง หรอืทาํไมไดเพราะ

อัมพาตครึ่งซีก 

 เปาหมายการพยาบาล ผูปวยมสีขุวทิยา

ที่ดี รางกายสะอาด สามารถทํากิจวัตรประจําวัน

ดวยตัวเองไดมากท่ีสุด
 เกณฑการประเมินผล ผูปวยสามารถ

รับประทานอาหาร แตงตัว อาบน้ํา ใสเส้ือผาเองได

มากที่สุด

 กิจกรรมการพยาบาล
 - ประเมิน Barthel index ADL

 - จัดกิจกรรมการดูแลตนเองท่ีเปดโอกาส

ใหผูปวยมีสวนรวม

 - จัดใหชวงพักสลับกิจกรรม หรือระหวาง

กิจกรรมเพ่ือลดอาการเหนื่อยลา

 - ดูแลใหผูปวยทํากิจวัตรประจําวันอยาง
ครบถวน และชวยเหลือทดแทนสวนที่บกพรอง

 ประเมนิผลการพยาบาล  ผูปวยสามารถ

ชวยเหลือตนเองไดบางอยาง ยังตองมีญาติชวย เชน 

การทําความสะอาดรางกาย การพลิกตะแคงตัว 

การขับถายอุจจาระ ปสสาวะ การรับประทาน

เปนอาหารทางสายยาง 

ขอวินิจฉัยการพยาบาลที่ 10: ผูดูแลขาดความรู

ทกัษะท่ีจาํเปนในการดูแลผูปวยทีม่ภีาวะเจ็บปวย

เรื้อรัง

 S: ญาติถามวา “ตองดแูลผูปวยอยางไร 

อาหารที่ใหทางสายยางทําอยางไร”

 O: ญาติมีสีหนากังวล ถามเร่ืองการ ดูแล

ผูปวย การเตรียมสิ่งแวดลอม

 การวิเคราะหขอมูล ผูดูแลขาดความรู

เกีย่วกับโรคหลอดเลอืดสมอง เนือ่งจากเปนภาวะ

วิกฤต และยากท่ีจะยอมรับได

 เปาหมายการพยาบาล ญาติสามารถ

เผชญิปญหาอยางมปีระสทิธภิาพและความกงัวล

ลดลง มีความรูและทักษะ ในการดูแลผูปวยและ
เขาใจเกี่ยวกับแนวโนมของโรค

 เกณฑการประเมินผล ญาติสามารถให

การดแูลผูปวยตามแผนการจําหนายผูปวยได เชน 

การชวยทํากิจวัตรประจําวัน การทําอาหารและ
การใหอาหารผูปวยทางสายยาง

 กิจกรรมการพยาบาล

 - ประเมินการรับรูของญาติเก่ียวกับโรค

ของผูปวย การดูแลรักษาผูปวย การปองกันภาวะ

แทรกซอน
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 - ประสานงานกับงานกายภาพบําบัด 
เพื่อสอนญาติเรื่องการกลืน การทํากายภาพ เพื่อ
ฟนฟูสภาพ
 - ประสานงานกบัโภชนากร เพือ่ใหญาติ
ฝกปฏิบัติการทําอาหารทางสายยางใหผูปวย
 - ทบทวนและใหคําปรึกษาแกผูปวย
และผูดแูลในเรือ่งตางๆ เชน ยา อาหาร การปองกนั
อุบัติเหตุ
 - วางแผนการจําหนาย โดยมีผูปวยและ
ญาติมีสวนรวม
 ประเมินผลการพยาบาล ญาติสามารถ
ดูแลผูปวยใหมีกิจวัตรประจําวัน โดยสามารถทํา
อาหารสายยางใหอาหารผูปวย ทาํกายภาพบาํบดั
ตามเวลาและชวยทํากิจวัตรประจําวัน จัดยา
ใหรับประทาน 

 แผนการจาํหนาย  การวางแผนจาํหนาย 
(Discharge Plan) โดยใชหลัก METHOD
 M Medicine แนะนําการใชยาท่ีผูปวย
ไดรับอยางละเอียด สรรพคุณของยา ขนาด วิธีใช 
ขอควรระวังในการใชยา ตลอดจนการสังเกตภาวะ
แทรกซอนรวมทั้งขอหามการใชยา แนะนําญาติ
เรื่องการใหผูปวยรับประทานยา เพื่อปองกันการ
กลับเปนซํ้า
 E Environment/Economic จัดการ
สิ่งแวดลอมที่บานใหเหมาะสมกับภาวะสุขภาพ
ใหเหมาะสมกับภาวะสุขภาพ ใหขอมูลเกี่ยวกับ
การจัดการปญหาดานเศรษฐกจิของผูดูแล
 T Treatment ทกัษะทีจ่าํเปนตามแผน
การรักษา ไดแก การทําอาหารและการใหอาหาร

ผูปวยทางสายยาง  

 H Health การสงเสรมิ ฟนฟูสภาพทาง
ดานรางกายและจิตใจตลอดจนการปองกันภาวะ
แทรกซอนตางๆ เชน ภาวะขอติด การฝกการกลนื 
การพูด การชวยเหลือผูปวยในการทํากิจวัตร
ประจําวัน แนะนําเร่ืองการพักผอน แนะนําเร่ือง
การออกกําลังกาย
 O Out-patient แนะนําเรื่องการมา
ตรวจตามนัด การติดตอขอความชวยเหลือจาก
สถานพยาบาลใกลบาน ตลอดจนการสงตอผูปวย
ใหไดรับการดูแลตอเน่ือง และการใชหมายเลข
บริการการแพทยฉุกเฉิน 1669 
 D Diet การเลือกรับประทานอาหารให
เหมาะสมกับโรค การทําและใหอาหารทางสายยาง

 ผลการติดตามอาการ – ครั้งท่ี 1 โดย
การโทรศัพทเยี่ยมหลังจําหนาย 2 วัน สอบถาม
จากบุตรสาวผูปวย 
 อาการทั่วไป: ผูปวยรูสึกตัวดี ชวยเหลือ
ตัวเองไดบาง ตองมีญาติชวยในการทํากิจวัตร
ประจาํวนั แขนขาออนแรง เดนิไมได ยงัใหอาหาร
ทางสายยาง
 ปญหาทางการพยาบาล (คงเดิม) พรอง
การทํากิจวัตรประจําวัน
 ขอมลูสนบัสนุน คะแนน Barthel index 
ADL เทากับ 20 คะแนน
 กิจกรรมพยาบาล (คงเดิม)
 ประเมินผล ผูปวยสามารถลุกนั่งไดโดย
ตองมีญาติชวยพยุง ญาติสามารถใหอาหารทาง
สายยางได ผูปวยรับได ไมมีอาการสําลักหรือ
อาหารไมยอย ผูปวยทํากิจวัตรประจําวันเองยังไมได 
ตองใหญาติชวย 
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 ผลการติดตามอาการ – ครั้งที่ 2 โดย
ทีมพยาบาลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ลงเยี่ยมบาน
 อาการทั่วไป: ผูปวยรูสึกตัวดี ชวยเหลือ
ตัวเองไมไดตองมีญาติชวยในการทํากิจวัตร
ประจําวัน แขนขาออนแรงสามารถน่ังไดแตเดิน
ไมได ยังใหอาหารทางสายยาง
 ปญหาทางการพยาบาล (คงเดิม) พรอง
การทํากิจวัตรประจําวัน
 ขอมูลสนับสนุน O: แขนซาย motor 
power grade 1 ขาซาย motor power grade 3 
คะแนน Barthel index ADL เทากับ 20 คะแนน
 กิจกรรมพยาบาล (คงเดิม)
 ประเมินผล ผูปวยสามารถลุกนั่งไดแต
ตองมีญาติชวยพยุง ญาติสามารถใหอาหารทาง
สายยางได ผูปวยรับได ไมมีอาการสําลักหรือ
อาหารไมยอย ผูปวยและญาติชวยกันทํา Passive 
exercise ทุกวัน ไมมีขอติด ผูปวยถายอุจจาระ
ชวงเชาแตยังมีปสสาวะราด ใชผาออมกระดาษ 
ผูปวยไมมีแผลกดทับ

สรุปกรณีศึกษา
        จากกรณีศึกษานี้ พบวาผูปวยมีพยาธิสภาพ
ที่เสนเลือดของสมองสวนกลาง ไมไดผาตัดและ
ไมไดรับยาละลายล่ิมเลือด ไดรับการรักษาแบบ
ประคับประคอง มีภาวะแทรกซอนปอดอักเสบ 
เนือ่งจากสาํลกัอาหาร มแีขนขาออนแรงดานซาย  
ไมสามารถสือ่สารไดชดัเจน พดูในลาํคอ พยกัหนา
ทาํตามท่ีสัง่ได การดําเนินของโรคมีโอกาสทรุดลง
จากพยาธสิภาพของโรคและการทีผู่ปวยชวยเหลอื
ตนเองไดนอย ทําใหตองมีการเตรียมความพรอม

ของญาตแิละผูดแูล ซึง่ในผูปวยรายนี ้มคีาคะแนน 
Barthel index ADL นอยกวา 20 คะแนน 
หมายถึงไมสามารถปฏิบตักิจิวตัรประจําวนัไดเลย  
ญาติจึงตองไดรับการเตรียมความรูและทักษะ
ในการดูแลผูปวยตามกิจวัตรประจําวัน และ
การปองกันการภาวะแทรกซอน 
 ในกรณีศกึษานี ้ทมีพยาบาลไดสอนเรือ่ง
การชวยกิจวัตรประจําวัน การทํากายภาพบําบัด 
การเตรียมสภาพแวดลอมท่ีบาน และใหทีน่อนลม
ไปใชทีบ่านเพ่ือปองกันแผลกดทับ รวมท้ังแนะนํา
ใหโทรมาปรึกษาไดตลอดเวลา

ขอเสนอแนะตอเจาหนาที่ในโรงพยาบาล
 การดูแลรักษาและฟนฟูสภาพเม่ือเกิด
โรคแลวเปนเพียงปลายเหตุ การสงเสริมสุขภาพ
ปองกันไมใหเกิดโรคหลอดเลือดสมองเปนส่ิงสําคัญ 
ทมีบคุลากรทางการแพทยจงึควรสงเสริมใหผูปวย
โรคเรือ้งรงั เชน ความดนัโลหติสูง เบาหวาน ไขมนั
ในเลือดสูง เกิดความตระหนักและรับประทานยา
ตามแผนการรักษา รวมท้ังรูถึงอาการของโรคหลอด-
เลือดสมอง หากผูปวยมีพยาธิสภาพและก็ตองมี
แนวทางในการฟนฟูสภาพผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองตั้งแตที่โรงพยาบาลตอเนื่องจนถึงที่บาน
และชุมชน มีการติดตามเยี่ยมอยางตอเนื่อง
 สวนผูปวยและผูดูแล ควรปฏิบัติตาม
คําแนะนําอยางเครงครัดและสม่ําเสมอ ไดแก 
การฟนฟูสภาพ การออกกําลังกาย การพลิก
ตะแคงตัว การชวยเหลือ/ทํากิจวัตรประจําวัน 
การปองกันภาวะแทรกซอน และมาตรวจตามนัด 
รวมถึงการรับประทานยาเพ่ือปองกันการเกิดซ้ํา
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อุบัติการณการสั่งใชยาเมทฟอรมินในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
ที่มีการทํางานของไตผิดปกติ โรงพยาบาลชํานิ

ศาสตรา เข็มบุบผา, พ.บ.
โรงพยาบาลชํานิ จังหวัดบุรีรัมย

บทคัดยอ
 เมทฟอรมิน (Metformin) เปนยารับประทานในกลุมไบกัวไนด (Biguanides) ออกฤทธิ์
ลดระดับนํ้าตาลในเลือด เปนยาอันดับแรกในการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 มีขอจํากัดสําหรับผูปวย
ที่มีการทํางานของไตผิดปกติ เนื่องจากคาครึ่งชีวิตของยายาวนานข้ึน อาจเกิดการสะสมของยาและ
เกิดภาวะ lactic acidosis ได ผูปวยเบาหวานกวารอยละ 50 ที่มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลชํานิ
ไดรับยาเมทฟอรมิน และพบมีการส่ังใชยาเมทฟอรมินในผูปวยท่ีมี serum creatinine (SCr) > 
1.5 มก./ดล. หรือ estimated glomerular fi ltration rate (eGFR) < 30 มล./นาที/1.73 ม.2  
 การศึกษาเชิงพรรณนาแบบยอนหลัง (retrospective hospital-based descriptive 
study) นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอุบัติการณและประเมินการสั่งใชยาเมทฟอรมินในผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีการทํางานของไตผิดปกติ โดยใชเกณฑ SCr > 1.5 มก./ดล. และ/หรือ
มี eGFR < 30 มล./นาที/1.73 ม.2 การศึกษาเก็บขอมูลยอนหลังจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ของโรงพยาบาลชํานิ ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
โดยติดตามขอมูล 2 ระยะ คือ กอนการดําเนินงานคลินิกโรคเบาหวาน หลังการดําเนินงานคลินิก
โรคเบาหวาน (การดําเนินงานคลนิิกโรคเบาหวานเร่ิมเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557)
 ผลการศึกษาพบวา มีผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 รวม 860 ราย เปนผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 
ท่ีมีการทํางานของไตผิดปกติ จํานวน 276 ราย ในระยะท่ี 1 และ 253 ราย ในระยะท่ี 2 กลุมตัวอยาง
สวนใหญอายุมากกวา 45 ป พบวาในระยะท่ี 1 มีกลุมผูปวยที่มีการทํางานของไตผิดปกติไดรับ
ยาเมทฟอรมินจํานวน 35 ราย (รอยละ 12.63) และในระยะท่ี 2 ลดลงเปน 29 ราย (รอยละ 11.46) 
คือ ลดลง 6 ราย (รอยละ 17.14) เมื่อติดตามตอพบวา ปจจุบันผูปวยท่ีมีการทํางานของไตผิดปกติ
ไดรับยาเมทฟอรมินอยูจํานวน 9 ราย ลดลง 20 ราย คิดเปนรอยละ 68.97 และเทียบกับอุบัติการณ
ในระยะที่ 1 พบวาลดลงทั้งสิ้น 26 ราย จาก 35 ราย คิดเปนรอยละ 74.29 ทั้งนี้อุบัติการณการสั่ง
ใชยาเมทฟอรมินในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีการทํางานของไตผิดปกติ เมื่อมีการดําเนินงานคลินิก
โรคเบาหวานมแีนวโนมลดลง มกีารสัง่ใชยาสมเหตุสมผลมากข้ึน การติดตามศกึษาอบุตักิารณเพือ่นาํไป
ปรับปรุงแนวทางการสั่งยาอยางตอเนื่อง จะชวยใหการดูแลรักษาผูปวยเบาหวานกลุมน้ีปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คําสําคัญ: ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2, ยาเมทฟอรมิน, การทํางานของไตผิดปกติ, คลินิกโรคเบาหวาน 
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Prescription Prevalence of Metformin 
in Type 2 Diabetic Patients with Renal Insuffi ciency, Chamni Hospital

Sastra Khemboobpa, M.D.
Chamni Hospital, Buriram Province

Abstract
 Metformin is a frequently-used oral hypoglycemic agent in Biguanide drug 
group for type 2 diabetic patients. However, prescription of metformin is limited 
for patients with renal insuffi ciency because of its long half life, hence long 
elimination. Such patients may develop lactic acidosis which can be fatal. 
Prescription of metformin for patients with serum creatinine(SCr) over 1.5 mg/dl 
or estimated glomerular fi ltration rate (eGFR) < 30 ml/min/1.73 m2 (renal insuffi ciency) 
should be reconsidered. 
 This retrospective hospital-based descriptive study aimed to determine 
and compare the prevalence of metformin prescription for type 2 diabetic 
patients with renal insuffi ciency before and after diabetic clinic establishment 
at Chamni hospital. Data was collected from electronic database of Chamni hospital 
with above defi nition of renal insuffi ciency. Patient visits between 1st January 2013 
and 31st December 2014 were included in this study. The diabetic clinic had been 
established since 1st January 2014.
 Results showed that out of 860 type-2-diabetic patients, there were 276 
and 253 patients who received metformin, before and after diabetic clinic 
establishment respectively. Most patients were over 45 years old and had 
normal renal functions. Pre-establishment of diabetic clinic, there were 35 patients 
(12.63%) who had renal insuffi ciency. Post-establishment of diabetic clinic, the number 
of cases decrease to 29 (11.46%). These 29 cases were followed and 9 patients 
reported use of metformin. Prevalence of metformin prescription in type-2 diabetic 
patients with renal insuffi ciency had markedly decreased since the establishment 
of the diabetic clinic. Overall reduction was 74.29%. There is an expected trend 
of improvement and more rational use of metformin for this group of patients. 
Through the development of treatment guideline and continuous quality assessment, 
the healthcare service in this particular issue can be further improved. 

Keyword: type-2 diabetic, metformin, renal insuffi ciency, diabetic clinic
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บทนํา 

 โรคเบาหวานแบงเปน 4 ชนดิตามสาเหตุ

ของการเกิดโรค ไดแก โรคเบาหวานชนิดที่ 1 

โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โรคเบาหวานท่ีมีสาเหตุ

จําเพาะ และโรคเบาหวานขณะต้ังครรภ  ซึ่งโรค

เบาหวานชนิดที่ 2 เปนชนิดที่พบบอยท่ีสุดใน

คนไทย พบประมาณรอยละ 95 ของผูปวย

เบาหวานทั้งหมด โดยเปนผลจากการมีภาวะดื้อ

ตออินซูลิน (insulin) รวมกับการบกพรองในการ

ผลิตอินซูลินที่เหมาะสม1 เปาหมายของการดูแล

รักษาโรคเบาหวาน คือ การควบคุมระดับน้ําตาล

ในเลือดใหอยูในระดับปกติหรือใกลเคียงกับปกติ

มากที่สุด เพ่ือปองกันหรือชะลอการเกิดโรค

แทรกซอนตางๆ ดวยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การดําเนินชีวิต ไมวาจะเปนการควบคุมอาหาร 

การออกกาํลงักาย และการใชยารกัษาเบาหวาน2

 ยาท่ีใชในการรักษาโรคเบาหวานมี 3 กลุม

ไดแก ยากนิ ยาฉดีอนิซลูนิ และยาฉดี glucagon-

like peptide (GLP)-1 receptor agonists 

ผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1 ตองฉดีอนิซลูนิเปนหลกั 

สาํหรับผูปวยเบาหวานชนดิท่ี 2 สวนหนึง่อาจเริม่
ดวยการปรับพฤติกรรม คือ ควบคุมอาหาร และ

การออกกําลงักายกอน หากควบคมุระดบัน้ําตาล

ไมไดตามเปาหมายจึงเริ่มใหยา โดยเลือกยา

ใหเหมาะกับผูปวยแตละราย ในบางกรณีจําเปน

ตองเร่ิมยาลดระดับน้ําตาลในเลือดตั้งแตแรก ซึ่ง
อาจเปนยากินหรือยาฉีดขึ้นกับระดับนํ้าตาล

ในเลือดและสภาวะเจ็บปวยอ่ืนๆ ท่ีอาจมีรวมดวย3-6

  เมทฟอรมิน (Metformin) เปนยาลด

ระดับนํ้าตาลในเลือดชนิดรับประทาน (oral 

hypoglycemic agent, OHA) ในกลุมไบกัวไนด 

(Biguanides) มีกลไกการออกฤทธ์ิหลัก คือ 

ลดการสรางกลูโคสจากตับ ลดการดูดซึมกูลโคส

ที่ลําไส เพิ่มการเก็บกลูโคสเขาสูเซลลกลามเนื้อ 

และเพิ่มความไวของเนื้อเยื่อตออินซูลิน7-8 เปน

ยาที่มีการใชมาเปนเวลานาน ราคาถูก ไมเปลี่ยน

แปลงน้ําหนกัตัว ทาํใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา 

(hypoglycemia) ไดนอยมากเมื่อเปรียบเทียบ

กับยาในกลุมซัลโฟนิลยูเรีย (Sulfonylureas) 

และถูกจัดเปนยาอันดับแรก (fi rst-line agent) 

ในการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 ถาไมมีขอหาม

ในการใชยา โดยยาสามารถลดระดับนํ้าตาล

ขณะอดอาหาร (fasting blood glucose) ได

ประมาณ 60 - 80 มิลลิกรัม9 และลดระดับ 

HbA1c ไดประมาณ 1 - 2%1 เมื่อใชเปนยาเดี่ยว 

อยางไรก็ตามการใชเมทฟอรมินมีขอจํากัดใน

ผูปวยที่มีการทํางานของไตบกพรอง เนื่องจาก

ประมาณ 90% ของยาถูกขับออกทางไตในรูป

ไมเปลี่ยนแปลง โดยยามีคาคร่ึงชีวิตในพลาสมา
ประมาณ 6.2 ช่ัวโมง ซ่ึงคาคร่ึงชีวิตน้ีจะยาวนานข้ึน

ในผูปวยท่ีมีการทํางานของไตลดลง ทําใหเกิด

การสะสมของยา และอาจนําไปสูภาวะ lactic 

acidosis ได7 ทั้งนี้ยังไมทราบกลไกแนชัดท่ีทําให

เกิดภาวะ metformin-associated lactic 

acidosis แตคาดวาเกิดจากการที่เมทฟอรมิน

มีผลลด gluconeogenesis ของ pyruvate, 
alanine และ lactate ไปเปนนํ้าตาลกลูโคส 

ทําใหเกิดการสะสมของ lactate ในตับและ

เนื้อเยื่อกลามเน้ือ9 ซึ่งแมวา lactic acidosis     

จะเปนอาการไมพงึประสงคทีม่อีบุตักิารณตํา่มาก 
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(คดิเปนอบุตักิารณประมาณ 3 case per 100,000 

patient-years) แตอาจทําใหผูปวยเสียชีวิตได 

(อตัราการเสียชวีติอาจสูงถึง 50%)7 อยางไรก็ตาม

รายงานจาก Meta-analysis ซึ่งรวบรวม 347 

การศึกษา โดยทําการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบ

ความเส่ียงในการเกิด lactic acidosis ในผูปวย

เบาหวานชนิดที่ 2 ที่ ไดรับและไมไดรับยา

เมทฟอรมิน พบวาไมมีความแตกตางกัน โดย

ความเส่ียงในการเกิด lactic acidosis ที่เกิดข้ึน

มีความเกี่ยวของกับภาวะเจ็บปวยท่ีรุนแรงใน

ขณะนั้นของผูปวยเอง10 เชน ภาวะหัวใจวาย

เฉียบพลัน ทางเดินหายใจลมเหลว การทํางาน

ของตบับกพรอง ตดิสรุาเรือ้รงั และภาวะเฉียบพลนั

ตาง ๆ ที่อาจสงผลตอการทํางานของไต เชน 

การขาดนํา้ การตดิเชือ้อยางรนุแรงในกระแสเลอืด 

ภาวะ shock และการฉีดสี iodinated contrast 

agent เขาหลอดเลือดดํา เปนตน7 

 ในสวนของการพิจารณาใชเมทฟอรมิน

ในผูปวยท่ีมีการทํางานของไตบกพรอง มีบาง

หนวยงานที่ยังคงใช serum creatinine (SCr) 

ตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก (US FDA) 
ในขณะท่ีหลายหนวยงานเร่ิมมีการปรับเปล่ียน

ขอแนะนํามาเปนการใช estimated glomerular 

fi ltration rate (eGFR) หรือใชทั้ง serum 

creatinine และ eGFR รวมกันในการพิจารณา 
ซึ่งแตละหนวยงานมีการกําหนดเกณฑแตกตาง
กันไป เชน American Diabetes Association 

(ADA)3 และ European Association for 

the Study of Diabetes (EASD) ค.ศ. 20125 

แนะนําวาอาจใชเมทฟอรมินไดอยางปลอดภัย

ในผูปวยท่ีมีระดับ eGFR  ตั้งแต 30 ml/min/

1.73 m2 ขึ้นไป The Japanese Society of 

Nephrology11 แนะนําใหทบทวนการใชเมท

ฟอรมินในผูปวยที่มีระดับ eGFR นอยกวา 45 

ml/min/1.73 m2 และหยุดการใชยาน้ีเม่ือระดับ 

eGFR นอยกวา 30 ml/min/1.73 m2 แนวทาง

เวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 ของ

สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทยฯ1 แนะนําวา

ไมควรใชเมทฟอรมินในผูปวยที่มีระดับ serum 

creatinine มากกวา 1.5 mg/dL หรือ eGFR 

นอยกวา 30 ml/min/1.73 m2 The National 

Institute for Health and Clinical Excellence, 

UK ค.ศ 201012 แนะนําใหพิจารณาทั้งระดับ 

serum creatinine และ eGFR โดยแนะนํา

ใหทบทวนการใชเมทฟอรมินในผูปวยท่ีมีระดับ 

serum creatinine มากกวา 1.5 mg/dL หรือ 

eGFR นอยกวา 45 ml/min/1.73 m2 และ

ใหหยุดใช metformin เมื่อ serum creatinine 

มากกวา 1.7 mg/dL หรือ eGFR นอยกวา 

30 ml/min/1.73 m2 ดังนั้นจากหลักฐานใน

ปจจุบัน ยาเมทฟอรมินสามารถเลือกใชไดอยาง

ปลอดภัยในผูปวยเบาหวานท่ีมกีารทํางานของไต

ผดิปกต ิแตตองมกีารปรบัขนาดใหเหมาะสมตาม
การทํางานของไต และควรหยุดยาเมื่อระดับการ

ทํางานของไตนอยกวา 30 ml/min/1.73 m2  

หรือมีภาวะเจ็บปวยขางตน 
 สําหรับโรงพยาบาลชํานินั้น มีจํานวน

ผูปวยโรคเบาหวานมากเปนอันดับ 3 ของ

จํานวนผูปวยนอกทั้งหมดของโรงพยาบาล และ

มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป โรงพยาบาลไดจัดตั้ง
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คลินิกเบาหวานข้ึนโดยใหบริการทุกวันศุกรเพื่อ

รองรับผูปวยเบาหวานจํานวนมากที่มารับการ

ตรวจรักษาและรับยา โดยผูปวยกวารอยละ 50 

ไดรับยาเมทฟอรมิน และพบวามีการใชยาเมท

ฟอรมนิในผูปวยทีม่ ีserum creatinine มากกวา 

1.5 mg/dl หรือ eGFR นอยกวา 30 ml/min/

1.73 m2  อยู ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ถึงอุบัติการณในการสั่งใชยาเมทฟอรมินในผูปวย

เบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีการทํางานของไตผิดปกติ 

โดยเปรียบเทียบอุบัติการณการสั่งใชยาเมท

ฟอรมินกอนและหลังมีคลินิกโรคเบาหวาน โดย

ในการศึกษานี้จะใชเกณฑในการหยุดใชยาเมท

ฟอรมินในผูปวยที่มีการทํางานของไตบกพรอง

ตามแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน 

พ.ศ. 2557 ของสมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศ

ไทยฯ1 เพื่อนําผลการศึกษาไปพัฒนาแนวปฏิบัติ

และแกไขให เกิดความสมเหตุสมผลในการ

สั่งยาสําหรับผูปวยกลุมนี้ตอไป 

วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอุบัติการณ
การส่ังใชยาเมทฟอรมินในผูปวยเบาหวานชนิด

ที่ 2 ที่มีการทํางานของไตผิดปกติ กอนและหลัง

มีคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลชํานิ

วิธีการศึกษา

 การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนา

แบบยอนหลงั (Retrospective hospital-based 

descriptive study) โดยเก็บรวบรวมขอมูล

จากฐานขอมลูอเิลก็ทรอนิกสของผูปวยเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 ในแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลชํานิที่

ไดรบัยาเมทฟอรมนิในระหวางวนัที ่1 มกราคม ถงึ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (กอนมีคลนิกิโรคเบาหวาน) 

เปรียบเทียบกับผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไดรับ

ยาเมทฟอรมินในระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 (หลงัมคีลินกิโรคเบาหวาน)  

มีเกณฑในการคัดออกคือ ผูปวยเบาหวานที่ขาด

การรักษา ไมมาพบแพทยตามนัด สงตอไปรักษา

ที่อื่น ออกจากพ้ืนที่ ผูปวยท่ีเสียชีวิต และผูปวย

ทีไ่มไดตรวจวดัระดับ serum creatinine โดยขอมูล

ประกอบดวย เลขประจําตัวผูปวย เพศ อายุ 

คาระดับ serum creatinine ประเมินการทํางาน

ของไตดวยคา eGFR ซึ่งคํานวณโดยใชสูตร 

Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration (CKD-EPI)13 และแบงระยะ

ของโรคไตตามแนวทางการรักษาโรคไตเรื้อรัง14 

จากนัน้นําขอมลูทีไ่ดมาศกึษาอบุตักิารณการสัง่ใช

ยาเมทฟอรมินในผูปวยท่ีมี serum creatinine 

มากกวา 1.5 mg/dl และ/หรือ eGFR นอยกวา 

30 ml/min/1.73 m2 และวิเคราะหขอมลูโดยใช

สถติริอยละ ซึง่หากพบวาผูปวยกลุมดังกลาวยงัคง

มกีารส่ังใชยาเมทฟอรมนิอยูจะทําการติดตามและ

ปรับการรักษาใหสมเหตุสมผลตอไป 

ผลการศึกษา

 มีผูปวยเบาหวานท้ังหมด 860 ราย 
เปนผูปวยท่ีตรงตามเกณฑคัดเขาที่ ไดรับยา

เมทฟอรมินกอนมีคลินิกโรคเบาหวาน 276 ราย 

(32.09%) และมีผูปวยท่ีไดรับยาเมทฟอรมิน

หลังมีคลินิกโรคเบาหวาน 253 ราย (29.42%)
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โดยพบวาสวนมากมีอายุมากกวา 45 ป โดย
คิดเปนรอยละ 93.48 ในกลุมตัวอยางกอน
ดําเนินงานคลินิกโรคเบาหวาน และรอยละ 90.9 
หลงัดาํเนนิงานคลนิกิโรคเบาหวาน เปนเพศหญงิ
มากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 75.36 และ
รอยละ 79.45 ในกลุมกอนและหลังดําเนินงาน
คลินิกโรคเบาหวานตามลําดับ สวนใหญมีคา 
serum creatinine ≤ 1.5 mg/dl คิดเปนรอยละ 
87.32 และรอยละ 88.54 ในกลุมกอนและหลัง
ดําเนินงานคลินิกโรคเบาหวานตามลําดับ และมี 
eGFR ≥ 30 ml/min/1. 73 m2 คิดเปนรอยละ 
93.84 และรอยละ 97.23 ในกลุมกอนและหลัง
ดาํเนนิงานคลนิกิโรคเบาหวานตามลาํดบั ดงัแสดง
ในตารางที่ 1  
 เมื่อพิจารณากลุมประชากรที่มีค า 
serum creatinine มากกวา 1.5 mg/dl พบ
มีผูปวย 35 ราย (12.63%) กอนดําเนินงาน

คลินิกโรคเบาหวาน และ 29 ราย (11.46%) 
หลังดําเนินงานคลินิกโรคเบาหวานที่ยังคงไดรับ
ยาเมทฟอรมินอยู สวนกลุมผูปวยที่มีคา eGFR 
นอยกวา 30 ml/min/1.73 m2 พบไดรับยา
เมทฟอรมินจํานวน 17 ราย (6.16%) และ 7 ราย 
(2.77%) ในชวงกอนและหลังดําเนินงานคลินิก
โรคเบาหวานตามลําดับ ซึ่งเมื่อทําการติดตาม
ผูปวย 29 รายในกลุม serum creatinine 
มากกวา 1.5 mg/dl พบวา ในปจจุบันยังไดรับ
ยาเมทฟอรมนิอยู 9 ราย สวนผูปวย 7 ราย ในกลุม 
eGFR นอยกวา 30 ml/min/1.73 m2 พบมี 
2 ราย ยังคงไดรับยาเมทฟอรมินในปจจุบัน และ
เมื่อพิจารณากลุมผูปวยท่ีมี serum creatinine 
มากกวา 1.5 mg/dl รวมกับ eGFR นอยกวา 
30 ml/min/1.73 m2 พบวาเปนผูปวยกลุม
เดียวกับผูปวยที่มี eGFR นอยกวา 30 ml/min/
1.73 m2 ดังแสดงในตารางท่ี 2

ตารางท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

        ลักษณะท่ัวไป
 กอนดําเนินงานคลินิก N=276 หลังดําเนินงานคลินิก N=253

  จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)

อายุ  
      < 35 ป 1 (0.36) 2 (0.79)
      35-45 ป 17 (6.16) 21 (8.30)
      46-55 ป 82 (29.71) 82 (32.41)
      56-65 ป 91 (32.97) 75 (29.64)
      66 ปขึ้นไป 85 (30.80) 73 (28.85)

เพศ
      ชาย 68 (24.64) 52 (20.55)
      หญิง 208 (75.36) 201 (79.45)
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ตารางที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

        ลักษณะทั่วไป
 กอนดําเนินงานคลินิก N=276 หลังดาํเนินงานคลินกิ N=253

  จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)

Serum creatinine (mg/dl)  

      ≤ 1.5 mg/dl 241 (87.32) 224 (88.54)

      > 1.5 mg/dl 35 (12.68) 29 (11.46)

eGFR (ml/min/1.73 m2)  

      ≥ 90 18 (6.52) 16 (6.32)

      60 - 89 121 (43.84) 100 (39.53)

      30 – 59 120 (43.48) 130 (51.38)

      15 – 29 16 (5.80) 6 (2.37)

      <15 1 (0.36) 1 (0.40)

ตารางที่ 2 จํานวนผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีการทํางานของไตผิดปกติ ที่ไดรับยาเมทฟอรมิน 

                     กอนดําเนินงานคลินิก          หลังดําเนินงานคลินิก

               ลักษณะ หยุดยา ไดรับยา หยุดยา ไดรับยา
  จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ)

serum creatinine > 1.5 mg/dl 12 (34.29) 23 (65.71) 20 (68.97) 9 (31.03)

eGFR < 30 ml/min/1.73 m2   7 (41.18) 10 (58.82) 5 (71.43)  2 (28.57)

serum creatinine > 1.5 mg/dl  7 (41.18) 10 (58.82) 5 (71.43) 2 (28.57)
และ eGFR < 30 ml/min/1.73 m2      

วิจารณ

 ผลการศึกษาพบวา ประชากรกวา

รอยละ 90 ของทั้งสองกลุมมีอายุมากกวา 45 ป 

ซึ่งตรงกับระบาดวิทยาของโรคที่จะมีความชุก
เพิ่มขึ้นตามอายุ และเปนไปตามคําแนะนําของ 

ADA13 ที่แนะนําใหตรวจคัดกรองเบาหวาน

ในผูที่ไมมีความเส่ียงใดๆท่ีอายุ 45 ปขึ้นไป 

แตหากมีความเสี่ยง ไดแก มี BMI > 25 kg/m2 

และ/หรือ มรีอบเอวเกินมาตรฐาน และมีพอ แม พี ่

หรอืนองเปนโรคเบาหวาน เปนโรคความดนัโลหติ

สูงหรือรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตอยู 
มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติหรือรับประทานยา

ลดไขมันในเลือดอยู มีประวัติเปนโรคเบาหวาน

ขณะตั้งครรภหรือเคยคลอดบุตรที่นํ้าหนักตัว
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แรกเกิดเกิน 4 กิโลกรัม เคยไดรับการตรวจพบวา

เปน impaired glucose tolerance (IGT) หรือ 

impaired fasting glucose (IFG) มีโรคหัวใจ

และหลอดเลือด (cardiovascular disease) 

หรือ มีกลุมอาการถุงนํ้าในรังไข (polycystic 

ovarian syndrome) ขอใดขอหน่ึงจะทําการ

ตรวจคัดกรองเบาหวานท่ีอายุ 35 ปขึ้นไป3,15 

แตทั้งนี้ ในปจจุบันลักษณะการบริโภค และ

กจิกรรมตางๆ ในชวีติประจาํวนัสงผลใหผูคนเปน

เบาหวานเพิม่มากขึน้ และอาจพบผูปวยอายนุอย

ที่เปนเบาหวานเพ่ิมสูงขึ้นไดเชนกัน นอกจากน้ี

ยังพบวาประชากรในการศึกษาเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย ซึ่งตรงกับขอมูลจากการศึกษา

ของ Aekplakorn W และคณะ16 ซึง่เปนการศึกษา

ในคนไทยท่ีพบวาเพศหญิงเปนโรคเบาหวานมาก

กวาเพศชาย โดยอาจอธิบายจากการที่เพศหญิง

มีนํ้าหนักตัวเกินและมีโรคอวนมากกวาเพศชาย 

รวมถึงการเกิดโรคแทรกซอนและอัตราการเสีย

ชวีติในเพศหญิงทีเ่กดิจากระดบัน้ําตาลในเลอืดสงู

รวมกับปจจัยเส่ียง เชน มีระดับคลอเลสเทอรอล

ที่สูง และมีความดันโลหิตท่ีสูง ซึ่งพบมากกวา

เพศชาย แตทั้งนี้ InterASIA17 ที่ทําการศึกษา
ในคนเอเชียนั้นไมสามารถระบุหรือแยกความ

แตกตางของความชุกในการเกิดโรคเบาหวาน

ระหวางเพศชายและเพศหญิงในคนท่ีอายุมากกวา 

35 ปได (9.3% ในเพศชาย และ 9.9% ในเพศหญงิ, 
p value = 0.6) 

 ในการศึกษาน้ีพบวา ประชากรสวนใหญ

มีคา serum creatinine ≤ 1.5 mg/dl คิดเปน
รอยละ 87.32 และรอยละ 88.54 ในกลุม

กอนและหลังมีคลินิกโรคเบาหวาน ตามลําดับ 

และมี eGFR ≥ 30 ml/min/1.73 m2 คิดเปน

รอยละ 93.84 และรอยละ 97.23 ในกลุมกอน

และหลังมีคลินิกโรคเบาหวาน ตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับฐานขอมูลผูปวยโรคไตเร้ือรัง 

โรงพยาบาลชํานิที่พบวา ผูปวยสวนใหญจัดอยู

ในกลุมโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 2 และ 3 ประกอบกับ

หลักฐานทางวิชาการที่ระบุวาไมควรใชยาเมท

ฟอรมนิในผูปวยทีม่ ีserum creatinine มากกวา 

1.5 mg/dl หรือ eGFR นอยกวา 30 ml/min/

1.73 m2 จึงทําใหพบผูปวยกลุมดังกลาวในการ

ศึกษานี้นอย 

 เมื่อพิจารณากลุมประชากรที่มีค า 

serum creatinine มากกวา 1.5 mg/dl พบวา

มีทั้งหมด 35 ราย (12.63%) กอนมีคลินิกและ 

29 ราย (11.46%) หลังมีคลินิกที่ยังคงไดรับ

เมทฟอรมินอยู ซึ่งคา serum creatinine ในการ

ศึกษานี้เปนคา serum creatinine ที่ตรวจวัด

ครัง้ลาสุดของผูปวย อาจไดจากผลการตรวจเลือด

ประจําปของผูปวย หรืออาจเปนคา serum 

creatinine ที่ตรวจวัดขณะเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล (IPD visit) จึงมีความจําเปนที่จะ

ตองทําการติดตามผูปวยแตละรายวามีการสั่ง

หยุดใชยาเมทฟอรมินหลังทราบผลตรวจระดับ 

serum creatinine หรือไม โดยหากผูปวยไดรับ

การหยุดยาภายในปที่ทําการศึกษาจะจัดผูปวย
อยูในกลุมผูปวยที่หยุดยา เมื่อทําการติดตาม

ผูปวย 29 รายพบวา มีผูปวยที่ไดรับการหยุดใช

ยาเมทฟอรมิน 20 ราย โดยผูปวยสวนใหญ 

(18 ราย) ไดรับการหยุดเมทฟอรมินเน่ืองจาก
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การพิจารณาระดับ serum creatinine มีผูปวย

1 ราย ที่อาจไดรับการหยุดยาเมทฟอรมินจาก

การที่มีระดับ FBS 93 mg/dl และมีผูปวย 1 ราย 

ที่ serum creatinine สูงและไมสามารถควบคุม

ระดับน้ําตาลในเลือดได (FBS 436 mg/dl) จึง

พจิารณาเปลีย่นการรกัษาเปนยาฉดีอนิซลูนิ และ

นอกจากนีย้งัมผีูปวยทีไ่ดรบัเมทฟอรมนิอยู 8 ราย 

เนื่องจากระดับ serum creatinine ในปจจุบัน

ของผูปวยมีคานอยกวา 1.5 mg/dl และมีผูปวย 

1 ราย ที่ไมทราบระดับ serum creatinine 

ครั้งลาสุด จึงไดทําการประสานกับผูปวยใหมา

ตรวจวัดและใหยาตอ เนื่องจากมี serum 

creatinine นอยกวา 1.5 mg/dl ดงันัน้จงึสามารถ

วิเคราะหไดวาหลังมีคลินิกโรคเบาหวานอุบัติการณ

ในการส่ังใชยาเมทฟอรมนิในผูปวยเบาหวานชนิด

ที่ 2 ที่มี serum creatinine มากกวา 1.5 mg/dl  

มีแนวโนมที่ลดลง โดยลดลงรอยละ 74.29  

 สวนกลุมที่มี eGFR นอยกวา 30 ml/

min/1.73 m2 พบวามีผูปวยที่ไดรับเมทฟอรมิน

จํานวน 17 ราย (6.16%)  และ 7 ราย (2.77%) 

ในกลุมกอนและหลังมีคลินิกตามลําดับ เม่ือ

ทําการติดตามผูปวย 7 ราย พบวามีผูปวย 5 ราย

ไดรับการหยุดยา ในจํานวนน้ีมีผูปวย 4 ราย
ที่หยุดยาจากการที่มีคา eGFR นอยกวา 30 ml/

min/1.73 m2 และมี 1 รายท่ีมคีา eGFR นอยกวา 

30 ml/min/1.73 m2 อีกท้ังไมสามารถควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดได จึงเปล่ียนการรักษาเปน

ยาฉีดอินซูลิน นอกจากนี้มี 2 รายท่ียังคงไดรับ

เมทฟอรมินในปจจุบัน โดยผูปวย 1 ราย มีระดับ 

eGFR มากกวา 30 ml/min/1.73 m2 และ

ติดตามผูปวยอีก 1 ราย ซึ่งมี eGFR นอยกวา 

30 ml/min/1.73 m2 มาหยุดยา ซึ่งการที่มี

ผูปวยบางรายยังคงไดรับยาอยู อาจเนื่องมาจาก

ไมไดตรวจสอบระดับ serum creatinine ผูปวย

ผดินดัจงึไมไดหยดุยา ทาํใหผูปวยไดรบัการหยุดยา

ทีล่าชา มผีูปวยจํานวนมากเมือ่เทียบกบับคุลากร 

ทาํใหมขีอจาํกดัดานระยะเวลาในการใหการรกัษา 

แตทั้งนี้ก็สามารถวิเคราะหไดวาหลังมีคลินิกโรค

เบาหวานอุบัติการณในการสั่งใชยาเมทฟอรมิน

ในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ที่มี eGFR นอยกวา 

30 ml/min/1.73 m2 มีแนวโนมท่ีลดลง เชน

เดียวกัน โดยลดลงรอยละ 88.23 โดยในการ

ศึกษาของ Kennedy L และ Herman WH18 

ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับระดับการทํางานของไต

ในผูปวยเบาหวานชนิดที ่2 ทีไ่ดรบัยาเมทฟอรมนิ

ในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ และไดศึกษาถึง

สาเหตุที่ทําใหมีการใชยาเมทฟอรมินในผูปวย

ที่มีคา serum creatinine สูงเกินเกณฑพบวา 

การที่ระดับ serum creatinine ไมไดรับการ

ประเมินอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ ระดับ 

serum creatinine คร้ังแรกท่ีไดรับยามีคาปกติ 

แตตอมามีคาสูงมากข้ึนหรอืแพทยผูทาํการรักษา

ประเมินแลววาประโยชนที่ไดจากการใหมีคา
มากกวาผลเสียที่เกิดขึ้น ตางเปนสาเหตุที่ทําให

มีการใชยาเมทฟอรมินในผูปวยท่ีมีคา serum 

creatinine สูงเกินเกณฑ 
 ทั้งนี้การพิจารณาหยุดยาเมทฟอรมิน

อาจไมไดพจิารณาจากระดบั serum creatinine 

หรือ eGFR เพียงอยางเดียว แตอาจหยุดยา

เนือ่งจากผูปวยควบคุมระดับนํา้ตาลไมได มภีาวะ 
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hypoglycemia หรือ hyperglycemia ผูปวย

มีการดําเนินไปของโรคที่แยลง จึงตองเปลี่ยน

ชนดิยารบัประทาน หรอืเปลีย่นเปนยาฉดีอนิซลูนิ 

หรือผูปวยมีขอหามอื่นๆในการใชยา เชน ภาวะ

เลือดเปนกรด (acidosis) ภาวะหัวใจลมเหลว 

(congestive heart failure) ผูปวยโรคตับ หรือ

ภาวะพรองออกซิเจนรุนแรง (severe hypoxia)19,20 

ซึ่ งจําเปนตองใชขอมูลจากแหลงอื่น (สมุด

ประจําตัวผูปวย) รวมดวย อีกทั้งอาจมีตัวแปร

กวนอื่นๆ ที่ไมสามารถควบคุมได ซึ่งตองทําการ

ศึกษาตอไปในอนาคต ทั้งนี้อาจใชผลการศึกษานี้

เปนแนวทางในการศึกษาเชิงวิเคราะหถึงปจจัย

ที่มีผลในการสั่งใชยาเมทฟอรมินในผูปวยที่มี 

serum creatinine มากกวา 1.5 mg/dl และ 

eGFR นอยกวา 30 ml/min/1.73 m2 และวาง

แนวทางในการปองกันแกไขตอไป

สรุปผลการศึกษา

 อุบัติการณการส่ังใชยาเมทฟอรมิน

ในผูปวยเบาหวานชนดิท่ี 2 ทีม่ ีserum creatinine 

มากกวา 1.5 mg/dl หรอื eGFR นอยกวา 30 ml/

min/1.73 m2 หลงัดาํเนนิงานคลนิกิโรคเบาหวาน

มีแนวโนมลดลง ซึ่งจากผลการศึกษาทําใหทราบ

อุบัติการณผูปวยที่มีการทํางานของไตผิดปกติ

ไดรับยาเมทฟอรมินอยูและตองมีการติดตาม

ตอไปเพ่ือใหผูปวยไดรับการหยุดยาอยางเหมาะสม 

รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการรักษา

และการใชยาอยางสมเหตุผลทั้งในกลุมผูปวย

เบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีการทํางานของไตผิดปกติ

และผูปวยอื่นๆ 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณ

คลินิก Non-communicable diseases 

โรงพยาบาลชํานิ ที่เอื้อเฟอขอมูลในการทําการ

ศึกษา ขอบคุณกลุมงานสารสนเทศ โรงพยาบาล

ชํานิที่อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล  

ตลอดจนคณะเจาหนา ท่ีที่ เปนกําลังใจและ

มีสวนชวยเหลือใหการศึกษาน้ีสําเร็จลุลวง

ไปดวยดี
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การอนามัยแมและเด็กในประเทศคิวบา 
Maternal and Child Health in Cuba

นพ.พนา  พงศชํานะภัย

 การอนามัยแมและเด็ก เปนการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกมารดา ทารก และเด็ก 
โดยเร่ิมตั้งแตวัยสาวในระยะกอนสมรส ระยะต้ังครรภ ระยะคลอดและหลังคลอด ระยะใหนมบุตร 
การดูแลทารกแรกเกิด เด็กวัยกอนเขาเรียน วัยเรียน วัยรุนและการวางแผนครอบครัว 
 องคการอนามัยโลก ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals: MDG) รวม 8 ประเด็น และเรียกรองใหทุกประเทศดําเนินการแกปญหา
ใหบรรลุกอน พ.ศ.2558 ประเด็นหลักที่มุงเนนใหความสําคัญ คือ เรื่องอนามัยแมและเด็ก ซึ่งตัวชี้วัด 
MDG Goal1 ขอที่ 4 และ 5 ไดแก
 • Under-fi ve Mortality rate males 32, females 26 per 1,000 live births
 • Infant mortality rate 21.5 per 1,000 live births
 • Proportion (%) of 1 year-old children immunized for measles 94
 • MMR 13.2 per 100,000 live births
 • Births by skilled attendant 94.5% 
 เนือ่งจากท่ีผานมาพบวาเปนอปุสรรคตอการพัฒนาประชากรท่ัวโลก ในแตละปมหีญงิทัว่โลก
คลอดบุตรประมาณ 136 ลานคน เสียชีวิตระหวางคลอดประมาณ 529,000 คน คิดเปนวันละ 
1,600 คน เฉลี่ยนาทีละ 1 คน ซึ่งสวนใหญอยูในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะกลุมประเทศ
ในทวีปแอฟริกา 
       ดังนั้นการใหบริการอนามัยแมและเด็ก จึงมีเปาหมายสําคัญเพ่ือลดอัตราตายและภาวะ
แทรกซอนของมารดาและทารก  แมวาการพัฒนาทางการแพทยและสาธารณสุขที่กาวหนามากข้ึน
ในปจจุบัน จะทําใหการดูแลทางสูติกรรมและทารกแรกเกิดดีขึ้น สงผลใหอัตราตายและภาวะ
แทรกซอนตางๆของมารดาและทารกลดลง โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว ดังรูปที่ 1, 2 และ 3 
ก็ตาม แตยังมีประเทศที่ประสบปญหาเหลานี้อีกมาก โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งคิวบา
ก็เคยประสบปญหาเชนกัน แตสามารถพัฒนาจนประสบความสําเร็จไดเทียบเทาประเทศพัฒนาแลว
หลายประเทศ 
 สําหรับประเทศไทย แมวาการแพทยและการสาธารณสุข จะพัฒนากาวหนาไปมาก 
แตยังมีแมที่ตองเสียชีวิตอันเน่ืองมาจากการต้ังครรภ การคลอด และหลังคลอดปละประมาณ 
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400 ราย หรือเทากับมีแมตายจากการตั้งครรภและการคลอดเฉลี่ยวันละหนึ่งคน ซึ่งรวมถึง

การตายจากการทําแทงท่ีไมปลอดภัยดวย ยิ่งไปกวานั้น ในแตละปจะมีทารกคลอดที่ตายไปกอน

อายุครบป อีกไมตํ่ากวา 10,000 ราย หรือโดยเฉลี่ยมีทารกอายุตํ่ากวา 1 ขวบ ตายวันละ 28 คน2

 

รูปท่ี 1 Neonatal Mortality rate

รูปท่ี 2 Maternal mortality rate
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รูปท่ี 3  Infant mortality rate

  งานอนามัยแมและเด็ก เปนความสําเร็จที่โดดเดนที่สุดเร่ืองหนึ่งของงานสาธารณสุข

ควิบา เนือ่งจากไดรบัการพฒันาอยางตอเนือ่ง จนทาํใหสามารถลดอตัราตายและภาวะแทรกซอนของ

มารดาและทารกไดอยางมาก ดังจะเห็นไดจากขอมูลตอไปนี้

 อัตราตายทารกแรกเกิด (Neonatal Mortality Ratio) หมายถึงจํานวนทารกที่ตาย
ในชวงอายุ 4 สัปดาหแรก (28 วัน) ในปหนึ่งตอการเกิดมีชีพ 1,000 รายในปนั้น ซึ่งในป ค.ศ. 2008 
คิวบามีอัตราตายทารกแรกเกิด = 3 / 1,000 การเกิดมีชีพ จัดอยูในอันดับที่ 4 ของโลกเทียบเทากับ
ประเทศเนเธอรแลนด เยอรมน ีเดนมารก สหราชอาณาจกัร ออสเตรยี ออสเตรเลยีและสวติเซอรแลนด 

ซึ่งลวนเปนประเทศพัฒนาแลวทั้งสิ้น ขณะที่ไทยมีอัตราตายทารกแรกเกิด = 10/ 1,000 การเกิด

มีชีพ ดังรูปที่ 4 และ 5
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รูปท่ี 4  Neonatal Mortality Rate

รูปท่ี 5 Neonatal Mortality Rate เปรียบเทียบจากนอยไปมาก
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 อัตราตายทารก (Infant Mortality Rate) หมายถึง จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพ ตายกอน

อายุครบ 1 ป ตอการเกิดมีชีพทั้งหมด 1,000 คน ซึ่งในป ค.ศ. 2008  คิวบามีอัตราตายทารก 

= 5 / 1,000 การเกิดมีชีพ นับเปนอันดับท่ี 5 ของโลก เทียบเทานิวซีแลนด สหราชอาณาจักร และ

แคนาดา และลดลงเรื่อยๆ ในปตอๆ มา จนในป ค.ศ. 2010 ลดลงเหลือ = 4.5 / 1,000 การเกิด           

มีชีพ ขณะที่ไทยมีอัตราตายทารกในป ค.ศ. 2008 = 13/ 1,000 การเกิดมีชีพ ดังรูปที่ 6

รูปท่ี 6 Infant Mortality Rate 

 อัตราตายตายในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป (under-fi ve mortality rate)  หมายถึง จํานวนตาย

ของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ตอจํานวนเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คนตอป ซึ่งในป ค.ศ. 2008 คิวบา มีอัตราตาย

ในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป = 6 /1,000 การเกิดมีชีพ อยูในอันดับที่ 5 ของโลก เทียบเทากับนิวซีแลนด 

สหราชอาณาจักร มาเลเซีย และแคนาดา และลดลงเรื่อยๆ ในปตอๆ มาจนในป ค.ศ. 2010 ลดลง

เหลือ = 5.7 / 1,000 การเกิดมชีพี  ในไทยมีอตัราตายในเด็กอายุตํา่กวา 5 ป = 14 / 1,000 การเกิดมชีพี  

ดังรูปที่ 7
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รูปท่ี 7 Under-fi ve Mortality Rate 

  ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีทําใหงานอนามัยแมและเด็กของคิวบาประสบความสําเร็จ

อยางมากคือ หญิงตั้งครรภเกือบทุกรายไดรับการดูแลอยางดียิ่งในทุกระยะของการตั้งครรภ เพราะ

ถือเปนบุคคลสําคัญพิเศษ (VIP) ของประเทศ โดยเฉพาะในระยะคลอด หญิงตั้งครรภมากกวา 

99 เปอรเซ็นต ไดรับการดูแลระหวางคลอดในโรงพยาบาลมานานกวา 25 ป ตั้งแตป ค.ศ. 1986 

มาจนถึงปจจุบัน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 In-hospital live births

 Years Total live births Crude birth rate              In-hospital live births

   ( Per   1,000 population ) Live births %

 1985 182067 18.1 179907 98.8

 1986 166049 16.3 164873 99.3

 1987 179477 17.4 178449 99.4

 1988 187911 18.1 187529 99.8

 1989 184891 17.6 184538 99.8

 1990 186658 17.6 186254 99.8

 1991 173896 16.3 173455 99.8

 1992 157349 14.5 157051 99.8

 1993 152233 13.9 151885 99.8

 1994 147265 13.4 146967 99.8

 1995 147170 13.4 146944 99.8

 1996 140276 12.7 140046 99.8

 1997 152681 13.8 152491 99.9

 1998 151080 13.6 150897 99.9

 1999 150785 13.5 150590 99.9

 2000 143528 12.8 143355 99.9

 2001 138718 12.4 138564 99.9

 2002 141276 12.6 141115 99.9

 2003 136796 12.2 136662 99.9

 2004 127192 11.3 127078 99.9

 2005 120716 10.7 120587 99.9

 2006 111323 9.9 111211 99.9

 2007 112472 10 112372 99.9

 2008 122569 10.9 122454 99.9

 2009 130037 11.6 129948 99.9

 2010 127746 11.4 127640 99.9



71

 การแกไขปญหางานอนามัยแมและเด็กของคิวบา ไดพัฒนามานานกวา 30 ป โดยบูรณาการ

กับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งในหนวยงานทางการแพทยและสาธารณสุขทุกระดับ นักวิทยาศาสตร 

กระทรวงสาธารณสุข สถานศึกษาและมหาวิทยาลัย องคกรสวนทองถิ่นและชุมชน ดังจะเห็นตัวอยาง

ไดจากการวางแผนและการแกไขปญหาในแตละระยะ ดังนี้

 1. ระยะกอนสมรส วัยรุนและการวางแผนครอบครัว 

  การตั้งครรภในวัยรุน (Teenage pregnancy) คือ การตั้งครรภของสตรีที่เริ่มตั้งแตเมื่อ

เขาสูวยัสาวจนถึงอายุ 19 ป หรอืนอยกวา3 ซึง่ขณะน้ีเริม่เปนปญหาในคิวบาเชนกนั โดยในป ค.ศ. 2010 

พบประมาณ 20 เปอรเซ็นตของหญิงต้ังครรภทั้งประเทศ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลของ Old 

Havana พบมากถึง 42 เปอรเซ็นต ซึ่งสูงกวาที่องคการอนามัยโลกไดกําหนดใหอัตราการต้ังครรภ

ในวัยรุนควรนอยกวารอยละ 10  

  ปญหานีม้แีนวโนมเพิม่มากข้ึนเรือ่ยๆ อนัเปนผลจากการมเีพศสมัพันธโดยไมมกีารคมุกาํเนดิ 

ซึ่งเกิดจากภาวะทางสังคม ความเชื่อ ศาสนา การไมสามารถเขารับบริการดานการคุมกําเนิด รวมถึง

ขาดการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน4 รวมถึงการดอยโอกาสทางสังคมและเศรษฐานะ ขาดการศึกษา  

และมีบิดามารดาท่ีมีการต้ังครรภเมื่อเปนวัยรุนเชนกัน ผลของการต้ังครรภจะมีภาวะแทรกซอน

เพิ่มขึ้น เชน การคลอดกอนกําหนด ทารกน้ําหนักนอยหรือเล็กกวาอายุครรภ และมีอัตราตายของ

ทารกแรกคลอดสูงขึ้น โดยภาวะแทรกซอนเหลานี้อาจลดลงไดดวยการดูแลที่ดีระหวางต้ังครรภและ

การคลอด ซึ่งคิวบาไดดําเนินการแกปญหาในทุกวิถีทาง โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน เชน 

ในระดับเทศบาลมีการจัดศูนยใหความรูเรื่องเพศศึกษา เปนตน สําหรับกรณีการตั้งครรภที่ไมพึง

ประสงคที่มีอายุครรภนอยกวา 10 สัปดาห จะไดรับการดูแลโดยศูนยยุติการตั้งครรภในโรงพยาบาล

ของรัฐ เชนเดียวกับในไทย ที่แตละปประมาณการวามีสตรีตั้งครรภไมนอยกวา 1 ลานทอง 

แตคลอดทารกมีชวีติเพยีง 8 แสนรายเทานัน้5 แสดงวานาจะมกีารปฏสินธจินต้ังครรภอกีหลายแสนราย

ตองยุติไปดวยการทําแทงหรือการแทงเอง ยิ่งไปกวานั้น รัฐยังตองสูญเสียคาใชจายในการรักษา

ภาวะแทรกซอนจากการทําแทงท่ีไมปลอดภัยเปนเงินจํานวนหลายรอยลานบาท ทั้งนี้ ยังไมนับรวม
คาบริการทําแทง การสูญเสียอวัยวะสําคัญในรายท่ีตองตัดมดลูก การสูญเสียรายไดอันเกิดจาก

การพักงานของผูปวย และคาใชจายอื่นๆ รวมทั้งความสูญเสียดานจิตใจของครอบครัวผูเสียชีวิต

  นอกจากน้ัน ในแตละป ประเทศไทยมีการเกิดจากเด็กหญิงอายุต่ํากวา 15 ป ซ่ึงนาจะถือวา
อยูในวัยที่ยังไมพรอมจะเปนแมประมาณ 2,500 ราย และมีการเกิดจากสตรีที่ยังไมถือวาเปนผูใหญ

ตามกฎหมายหรืออายุตํา่กวา 18 ป อกีประมาณ 50,000 ราย (6.5 เปอรเซ็นต ของการเกิดทัง้หมด) แมที่

ตัง้ครรภและคลอดบุตรเม่ืออายุนอยกวา 20 ป พบไดรอยละ 19.22 ในป พ.ศ. 25505  และจากรายงาน

ของกรมอนามัยพบวาในระหวางป พ.ศ. 2547 - 2551  อัตราการคลอดของมารดาอายุนอยกวา 20 ป 
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มแีนวโนมสงูขึน้จากรอยละ 18.33 ในป พ.ศ. 2547 เปนรอยละ 20.33 ในป พ.ศ. 2551 ซึง่ขอมลูดงักลาว

หากรวมการแทงและเด็กตายคลอดที่สวนใหญไมมีการแจงเกิด จะมีจํานวนมากกวานี้มาก6

 2.  ระยะตั้งครรภ 

  การดูแลการตั้งครรภและการคลอดที่ไมเหมาะสม เปนสาเหตุของการเสียชีวิตและ

ทุพพลภาพในมารดาและทารก มาตรฐานการดูแลสตรีตั้งครรภที่ใชอยูในปจจุบัน7 คือ สตรีตั้งครรภ

ตองมาฝากครรภเดือนละครั้งในชวง 6 เดือนแรก ทุก 2 - 3 สัปดาห ในชวง 2 เดือนตอมา และ

หลังจากน้ันทุกสัปดาหจนคลอด ในรูปแบบนี้สตรีตั้งครรภอาจตองมาฝากครรภ 12 ครั้ง กวาจะถึง

การคลอด ซึ่งในระหวางฝากครรภจะไดรับการตรวจปสสาวะเปนกิจวัตร (routine) เพ่ือหาภาวะ 

proteinuria การติดเชื้อ รวมทั้งตรวจวิเคราะหเลือดเพื่อหาโรคซิฟลิส ระดับฮีโมโกลบิน และ

หมูเลือด ซึ่งการดูแลดังกลาวยังขาดการประเมินอยางจริงจังวามีประสิทธิผลดีหรือไม ไมสามารถ

บอกไดแนชัดวาหัตถการใดมีประสิทธิผลดีตอสตรีตั้งครรภ 

  เพือ่หาคําตอบในเร่ืองดังกลาวโครงการอนามัยเจริญพันธุของ UNDP / UNEPA / WHO / 

World Band จึงไดรวมมือทําการวิจัยชนิดทดลองแบบสหสถาบัน (multi-center randomized 

controlled trial) เพื่อเปรียบเทียบระหวางรูปแบบการดูแลสตรีตั้งครรภมาตรฐานตะวันตก และ

รูปแบบการดูแลสตรีตั้งครรภแนวใหมขององคการอนามัยโลก ดังตารางที่ 27 โดยใชการทดสอบ

และหัตถการเฉพาะท่ีมีหลักฐานพิสูจนแนชัดโดยการวิจัยวามีประโยชนตอผลการต้ังครรภทั้งมารดา

และทารก รวมทั้งเนนเรื่องการใหสุขศึกษาและลดจํานวนครั้งของการฝากครรภที่ไมจําเปน โดย

สมมติฐานของการวิจัย คือ การดูแลสตรีตั้งครรภแนวใหมขององคการอนามัยโลกมีประสิทธิผล

เทียบเทาการดูแลสตรีตั้งครรภตามมาตรฐานที่ใชอยู โดยมีตัวชี้วัดคือ ผลลัพธตอมารดาและทารก

ในครรภเดีย่ว คาใชจายท่ีใชในการบรกิาร การยอมรบั (ความพงึพอใจ) ของสตรตีัง้ครรภ และผูใหบริการ

  การวิจัยไดทําการจัดสุมแบงคลินิกดูแลสตรีตั้งครรภ 53 แหง ออกเปน 2 กลุม 

ใน 4 ประเทศ (เมืองโรซาริโอ ประเทศ อารเจนตินา เมืองฮาวานาประเทศคิวบา เมือง เจดดาห 

ประเทศซาอุดิอาระเบีย และจังหวัดขอนแกน ประเทศไทย) โดยใหคลินิก 27 แหง ใชการดูแลสตรี
ตั้งครรภแนวใหมขององคการอนามัยโลก (intervention group) และใหคลินิกอีก 26 แหง 

ใชการดูแลสตรีตั้งครรภตามมาตรฐานเดิม (control group) โดยมีสตรีตั้งครรภเขารวมทั้งหมด 

24,678 คน ไดเริ่มทําการวิจัยตั้งแต ค.ศ. 1996 ถึง ค.ศ. 1998 เปนระยะเวลา 18 เดือน นอกจากนี้
ยังไดทําการประเมิน cost-effectiveness และการยอมรับ (ความพึงพอใจ) ของสตรีตั้งครรภ 

แพทยรวมท้ังพยาบาลผูดูแล สําหรับกรณีคาใชจายตอสตรีตั้งครรภหนึ่งรายน้ัน ไดรวบรวมคาใชจาย
ที่เกิดจากการฝากครรภทั้งหมดในประเทศคิวบา และประเทศไทยมาทําการวิเคราะห สวนความเห็น
ของสตรีตั้งครรภและผูดูแลจะถูกประเมินดวยแบบสอบถามปลายปด
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  ผลการวิจัยพบวา การดูแลสตรีตั้งครรภแนวใหมใหผลตอมารดาและทารกไมแตกตาง
จากการดแูลสตรตีัง้ครรภตามแบบมาตรฐานทีใ่ชอยูในปจจบุนั สตรตีัง้ครรภและบคุลากรซึง่ทาํหนาที่
ดูแลสตรีตั้งครรภตางก็มีความพึงพอใจตอวิธีดูแลสตรีตั้งครรภแนวใหม  สตรีตั้งครรภทั้งสองกลุม 
มีความพึงพอใจในการดูแลท่ีไดรับใกลเคียงกัน สวนแพทยและพยาบาลผูดูแลการฝากครรภก็มิได
ตอตานการดูแลสตรีตัง้ครรภแนวใหม  ในเร่ืองคาใชจายพบวา การฝากครรภแนวใหมไมไดเพ่ิมคาใชจาย 
บางคลินิกคาใชจายกลับลดลง โดยสรุปแลวการดูแลสตรีตั้งครรภแนวใหมขององคการอนามัยโลก 
อาจนําไปใชไดโดยไมมีขอคัดคานจากสตรีตั้งครรภและผูดูแล นอกจากนี้ยังอาจลดคาใชจาย
ไดอีกดวย แตสิ่งสําคัญท่ีตองเนนคือ การดูแลสตรีตั้งครรภแนวใหมขององคการอนามัยโลกจัดทําขึ้น
เพ่ือใชเฉพาะกับสตรีตั้งครรภที่ไมมีภาวะแทรกซอน (low risk pregnancy) เทานั้น ในกรณีมีภาวะ
ผิดปกติ (ตาม classifying form)7 ดังตารางที่ 3 ใหดูแลตามมาตรฐานของโรงพยาบาลนั้นๆ และ
หากยังไมไดมีการจัดทํามาตรฐาน องคการอนามัยโลกแนะนําใหโรงพยาบาลแตละแหงทําการพัฒนา

มาตรฐานการดูแลขึ้นมาเอง

ตารางท่ี 2 Checklist การดูแลสตรีตั้งครรภพื้นฐานตามแนวทางขององคการอนามัยโลก7

            สัปดาห

   
ครั้งท่ี 1 วันที่.......................................................(ควรกอน 12 สัปดาห)

 < 12 20 26 32 38

1. เช็ค Classifying form แลวไมมีความเสี่ยงสูง     

2. ชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต     

3. ตรวจรางกายท่ัวไป ตรวจครรภ ประเมินอายุครรภ วัดความสูงของยอดมดลูก     

4. ตรวจปสสาวะโดยใช Multiple dipstick หา Protein, Sugar, Nitrite และ

 Leukocyte esterase     

5. สงพบแพทยเพื่อตรวจเสียงปอดและหัวใจ     

6. ตรวจภายในเพื่อคัดกรองภาวะ asymptomatic vaginitis 

 (อาจเล่ือนไปในคร้ังที่ 2 ของการฝากครรภ)     

7. ตรวจ Hb/Hct/OF/DCIPและตรวจ VDRL, Anti HIV, Blood gr, 

 Rh typing, HBsAg     

8. ใหวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก ครั้งที่ 1      

9. ใหธาตุเหล็ก และ/หรือ โฟลิก และไอโอดีน     

10. ใหคําแนะนํากรณีเกิดอาการผิดปกติฉุกเฉินและเบอรโทรศัพท

 ที่สามารถติดตอฉุกเฉิน     
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ตารางที่ 2 Checklist การดูแลสตรีตั้งครรภพื้นฐานตามแนวทางขององคการอนามัยโลก7 (ตอ)

            สัปดาห

   
ครั้งท่ี 1 วันที่.......................................................(ควรกอน 12 สัปดาห)

 < 12 20 26 32 38

       ครั้งท่ี 2 วันที่ ............................................( 20 สัปดาห)

1. ชั่งนํ้าหนักวัดความดันโลหิต     

2. ตรวจปสสาวะหา Protein , Sugar     

3. ตรวจรางกายทั่วไป ตรวจภาวะซีด บวม     

4. ตรวจครรภ:ประเมินอายุครรภ วัดความสูงของยอดมดลูก 
 ฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ     

5. ตรวจภายใน (ในกรณีที่ยังไมไดตรวจเมื่อฝากครรภครั้งที่ 1 )     

6. ตรวจอัลตราซาวด (ถาทําได)     

7. ใหธาตุเหล็ก ไอโอดนี และแคลเซียมตลอดการตั้งครรภ     

8. ใหวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก ครั้งที่ 2 (หางจากเข็มแรกอยางนอย 1 เดือน)     

9. ใหคําปรึกษาหลังทราบผลเลือด อาการผิดปกติฉุกเฉิน 

 และเบอรโทรศัพทสําหรับการติดตอ     

       ครั้งท่ี 3 วันที่.....................................( 26 สัปดาห)

1. แนะนําใหมารดาสังเกตการดิ้นของทารกในครรภ     

       ครั้งท่ี 4 วันที่.....................................( 26 สัปดาห)

1. ตรวจ Hb/Hct. VDRL  , Anti HIV ,      

2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการคลอด วางแผนการคลอดการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

 การคุมกําเนิด     

       ครั้งท่ี 5 วันที่.....................................( 26 สัปดาห)

1. ตรวจทาทารกในครรภ ถาเปนทากนใหสงตอเพื่อทํา ECV หรือ 

 เพ่ือการผาตัด      

2. ถายังไมคลอดเมื่ออายุครรภครบ 41 สัปดาห ใหมาโรงพยาบาล

 เพ่ือชักนําการคลอด     
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ตารางท่ี 3 Classifying form เพื่อประเมินความเสี่ยงของหญิงต้ังครรภ

ชือ่..........................................    สกลุ........................................................    HN……………………..…..……

วิธีใช  ใหตอบคําถาม 18 ขอ ดังตอไปน้ี โดยการใสเครื่องหมาย √ ลงในชองวางทายคําถาม

                                      รายการความเสี่ยง ไมมี มี

ประวัติอดีต   

1.  เคยมีทารกตายในครรภ หรือเสียชีวิตแรกเกิด (1 เดือนแรก)  

2.  เคยแทงเอง 3 ครั้งหรือมากกวา ติดตอกัน  

3.  เคยคลอดบุตรนํ้าหนักนอยกวา 2,500 กรัม  

4.  เคยคลอดบุตรนํ้าหนักมากกวา 4,000 กรัม  

5.  เคยเขารับการรักษาพยาบาลเพราะความดันโลหิตสูงระหวางตั้งครรภหรือครรภเปนพิษ  

6.  เคยผาตัดอวัยวะในระบบสืบพันธุ เชน ผาตัดคลอด ผาตัดเนื้องอกมดลูก   
  ผาตัดปากมดลูก ผูกปากมดลูก ฯลฯ  

ประวัติครรภปจจุบัน

7.  ครรภแฝด   

8.  อายุ < 17 ป (นับถึง EDC)   

9.  อายุ > 35 ป (นับถึง EDC)   

10. Rh Negative   

11. เลือดออกทางชองคลอด   

12. มีกอนในอุงเชิงกราน   

13. ความดันโลหิต Diastolic > 90 mmHg   

ประวัติทางอายุกรรม  

14. เบาหวาน   

15. โรคไต   
16. โรคหัวใจ   

17. ติดยาเสพติด, ติดสุรา   

18. โรคอายุรกรรมอ่ืนๆ เชน โลหิตจาก ไทรอยด SLE ฯลฯ (โปรดระบุ)   

อื่นๆ ระบุ..........................................................................................  

ถาพบคําตอบขอใดขอหนึ่งขางตนตกอยูใน  แสดงวาสตรีตั้งครรภรายนี้ใชการดูแล

สตรีตั้งครรภแนวใหม ไมได ควรไดรับการดูแลพิเศษและ หรือ ประเมินเพิ่มเติม

     ลงชื่อผูประเมิน................................................................. วันที่.................................  
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   หญงิตัง้ครรภทกุราย และการคลอดทกุครัง้ควรไดรบัการดแูลจากบคุลากรทางการแพทย

และสาธารณสุข แตจนกระทั่งทุกวันนี้ในประเทศไทยยังมีมากถึงรอยละ 5 ที่ชาวบานทําคลอดกันเอง 

ครรภและการคลอดท่ีไมไดรบัการดแูลจากบคุลากรทางการแพทยและสาธารณสขุ ยอมเส่ียงตอสขุภาพ

ของมารดาและทารก ปจจุบันมีทารกคลอดออกมาแลวมีนํ้าหนักแรกคลอดต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

คือ 2,500 กรัม อยูถึงรอยละ 9 หรือ มากกวา 7 หมื่นรายตอป2

   การฝากครรภในประเทศไทยมีการดําเนินการมานาน โดยใชรูปแบบการนัดตรวจครรภ

แบบตะวันตก โดยกรมอนามัยไดทําสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กพรอมท้ังจัดพิมพเปนรูปเลม

เพือ่ใหผูใหบรกิารบนัทึก และใหสตรตีัง้ครรภเกบ็ไวประจาํตวั โดยสตรตีัง้ครรภสามารถศกึษาหาความรู

ดานสขุภาพของมารดาและทารกจากสมดุบันทกึ ตลอดจนสามารถบนัทกึขอมลูของตนเอง แพทยและ

พยาบาลสามารถบันทึกขอมูลการฝากครรภ ผลการคลอด และออกใบรับรองการแจงเกิด พรอมทั้ง

บนัทกึขอมลูของทารกหลงัคลอด เชน การฉดีวคัซนี การเจรญิเตบิโต และพฒันาการ เพือ่สงมอบประวตัิ

ใหทางโรงเรียนตอไป

   ในป พ.ศ. 2549 สาํนกัสงเสรมิสขุภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ไดกาํหนดนโยบาย

นํารูปแบบการฝากครรภตามแนวทางขององคการอนามัยโลกมาใชในประเทศใหกวางขวางมากขึ้น 

ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการผลักดันใหเปนมาตรฐานราชวิทยาลัยสูตินรีเวชและขยายพื้นท่ีดําเนินงาน

ใหครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งอาจถือไดวาเปนมาตรฐานการฝากครรภที่ไดรับการยอมรับและใชกัน

แพรหลายในประเทศไทย โดยสตรีตั้งครรภทุกรายจะไดรับการคัดกรองดวยคําถามตาม classifying 

form สําหรับรายที่มีประวัติความเสี่ยงขอใดขอหน่ึง จะใหสงพบแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัยภาวะเสี่ยง

วามจีรงิหรือไม โดยไดรบัการตรวจและนดัหมายตามรปูแบบของโรคหรอืแนวทางการรกัษาของสถาน

บริการน้ันๆ สวนรายท่ีไมพบความเส่ียงขอใดขอหน่ึงใหตรวจและนัดหมายตามองคประกอบพ้ืนฐาน

การดูแลสตรีตั้งครรภ ซึ่งประกอบดวย

  1. สอบถามขอมูลทั่วไป

  2. การตรวจรางกาย
  3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ

  4. การประเมินเพื่อการสงตอ

  5. การจัดใหมีการดูแล
  6. การใหคําแนะนํา ถามและตอบคําถาม และการนัดตรวจคร้ังตอไป

  7. บันทึกลงในสมุดบันทึกสุขภาพใหครบถวน
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  ในปจจุบัน หญิงตั้งครรภในคิวบาจะไดรับการฝากครรภอยางตํ่า 12 ครั้ง ซึ่งมากกวา

ขอแนะนําที่องคการอนามัยโลกกําหนดไว นอกจากนี้ยังไดรับการดูแลและเยี่ยมบานอยางสมํ่าเสมอ 

จากแพทยเวชศาสตรครอบครัว หรือแพทยประจําครอบครัว และหากตรวจพบวามีภาวะเสี่ยงหรือ

เกิดปญหาระหวางการต้ังครรภ ที่สมควรไดรับการดูแลเปนพิเศษหรือจําเปนตองนอนโรงพยาบาล 

แพทยก็จะแนะนําและสงตัวผูปวยไปโรงพยาบาลหรือบานพักหญิงต้ังครรภ (Maternity Home) 

แลวแตกรณีที่แพทยเห็นสมควร ซึ่งในกรณีหลังหากหญิงต้ังครรภยังไมพรอมที่จะไปหรือไมตองการ

ไปพักที่อื่นนอกจากบานตนเอง ก็ถือเปนหนาที่ของแพทยประจําครอบครัวที่ตองโนมนาวใหหญิง

ตั้งครรภนั้นยินยอม แตหากสุดทายแลวยังไมยินยอมอีกก็ถือเปนความรับผิดชอบของแพทยประจํา

ครอบครัวท่ีตองใหการดูแลเปนประจําโดยการเย่ียมบานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อจะไดดูแลอยางใกลชิด

จนกวาจะปลอดภัย หรือจนกระทั่งใกลคลอด

  แพทยเวชศาสตรครอบครัวจะดูแลการฝากครรภ โดยปฏิบัติตามขอแนะนําขององคการ

อนามัยโลกเปนมาตรฐานข้ันตํ่า ยกเวนกรณีที่ตองปรึกษาสูติแพทย เชน หญิงต้ังครรภที่มีภาวะครรภ

เสี่ยงสูง หรือหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวี ก็จะถูกสงตัวไปรับการรักษาตอที่โรงพยาบาล 

(Maternity Hospital) 

  โครงการหนึ่งท่ีเปนความภาคภูมิใจและมีสวนใหการแกปญหางานอนามัยแมและเด็ก

ของคิวบาประสบความสําเร็จอยางสูงคือ โครงการ Cuban Alpha-Fetoprotein Program ซึ่ง

เริม่ดาํเนนิการมาตัง้แตป ค.ศ. 1982 โดยเชือ่มโยงปญหางานอนามยัแมและเดก็กบัศนูยวจิยัภมูคิุมกนั

วทิยา Centro de InmunoEnsaya (CIE) ซึง่ตัง้อยูที ่West Scientifi c Pole โดยทําการวจิยัตามหลักการ 

Closed-loop concept in Research Action and Its Impact on Health Services เปนการ

ตรวจคัดกรองเชิงรุก (active screening) ในหญิงต้ังครรภ โดยการพัฒนาการตรวจชันสูตรหา 

alphafetoprotein ใน serum เนื่องจากพบวาระดับของ serum alphafetoprotein 
ที่สูงหรือตํ่ากวาปกติในอายุครรภนั้นๆ อาจมีความผิดปกติชนิดตางๆ ได8 ดังตารางท่ี 4 ซึ่ง
การตรวจน้ีไดมีการนํามาใชมากในการตรวจกรองหาความผิดปกติของทารกท่ีเก่ียวของกับ neural 

tube รวมทั้งไดมีการพยายามนํามาใชตรวจกรองหาและวินิจฉัย Down Syndrome
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ตารางที่ 4  ความผิดปกติของทารกท่ีอาจพบไดในกรณีท่ีระดับ maternal serum alpha-fetoprotein 

  สูงเกินไปหรือตํ่าเกินไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elevated levels

 Neural tube defects

 Pilonidal cysts

 Esophageal or intestinal obstructions

 Liver necrosis

 Cystic hygroma

 Sacrococcygeal teratoma

 Abdominal wall defects-omphalocoele, gastroschisis

 Urinary obstruction

 Renal anomalies-polycystic or absent kidneys

 Congenital nephrosis

 Osteogenital skin defects

 Cloacal exstrophy

 Low birthweight

 Oligohydramnios

 Multifetal gestation

 Decreased maternal weight

 Underestimated gestational age

Low Levels
 Chromosomal trisomies

 Gestational trophoblastic disease

 Fetal death

 Increased maternal weight

 Overestimated gestational age
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  โดยโครงการที่ไดดําเนินการมานานกวา 29 ปนี้ ไดทําการคัดกรองหญิงต้ังครรภทั้งส้ิน 

3,602,834 คน คดิเปน 99.6 เปอรเซน็ตของหญงิตัง้ครรภทัง้หมด และสามารถตรวจพบความผดิปกต ิ

7,868 คน นับเปนอุบัติการณประมาณ 2.1:1,000 ซึ่งเมื่อตรวจพบความผิดปกติแลว แพทยก็ได
ใหคําแนะนําเพื่อยุติการตั้งครรภตามความเหมาะสมตอไป โดยขึ้นกับความตองการของพอแม 

เนื่องจากการทําแทงสามารถทําไดโดยไมผิดกฎหมาย เพราะหากตรวจพบความผิดปกติ จะทําให

ทารกที่คลอดออกมาบางรายมีโอกาสเสียชีวิตภายใน 1 วัน รวมถึงปองกันความพิการที่จะเกิดกับ

ทารกและทุกขระยะยาวของครอบครัว 

  จากความสําเร็จของโครงการนี้ทําให Infant Mortality Rate ของคิวบาในป 2010 

จากที่ควรจะเปน 6.6 ลดเหลือเพียง 4.5 เนื่องจากไดคัดกรองพบทารกที่ผิดปกติและใหการยุติ

การตั้งครรภไปแลว 2.1 / 1,000 การเกิดมีชีพ (6.6 – 2.1 = 4.5)

  บานพักหญิงตั้งครรภ (Maternity Home) 

  เปนงานบริการปฐมภูมิอีกสวนหนึ่งนอกเหนือจากสํานักงานแพทยเวชศาสตรครอบครัว

(Family Doctor Offi ce) ที่ทําใหงานอนามัยแมและเด็กของคิวบาประสบความสําเร็จอยางสูง 

โดยมีที่มาตั้งแต ค.ศ. 1960 ซึ่งในชวงนั้นคิวบาประสบปญหาอัตราตายของมารดาและทารก

คอนขางสูง จึงไดปรับปรุงโกดังสิ่งทอเกามาทําเปนโรงพยาบาลแมและเด็ก (Maternal-Child 

Hospital) เพ่ือใหการดูแลมารดาและเด็กแรกเกิดโดยเฉพาะ จนปจจุบัน ไดปรับเปล่ียนเปนท่ีพัก
สําหรับแมและเด็กที่มีความจําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เพื่อลดความเส่ียงตางๆ กอนถึง

เวลาคลอด จนเมื่อถึงกําหนดคลอดจึงจะสงไปคลอดที่โรงพยาบาลแมและเด็กตอไป แตหากเกิด

กรณีฉุกเฉินหรือคลอดกอนกําหนด บานพักหญิงต้ังครรภนี้ก็สามารถทําคลอดปกติได  นอกจากนี้ 

หากเกิดภัยพิบัติรุนแรง เชน พายุเฮอริเคน ที่นี่ก็จะเปนที่พักพิงของหญิงต้ังครรภทั้งหมดในเขต

เทศบาลและบริเวณใกลเคียง ในปจจุบันมีบานพักหญิงต้ังครรภครบทุกเทศบาล รวมทั้งส้ิน 336 แหง

ทั่วประเทศ

  หญงิตัง้ครรภทีจ่ะเขาพกัในบานพกัไดตองมีเง่ือนไขสาํคญัคอื เกดิปญหาหรอืมคีวามเสีย่ง

ในระหวางการตั้งครรภ เชน การติดเชื้อ การตั้งครรภแฝด หญิงตั้งครรภที่อยูใน prenatal care 

program เชน มีภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑ นํ้าหนักเพ่ิมนอย หรือมีภาวะครรภเสี่ยงสูง เชน 

ความดนัโลหติสงู เบาหวาน หอบหดื เปนตน ซึง่ในชวง 10 ปทีผ่านมามีหญงิตัง้ครรภเกนิกวา 40 เปอรเซน็ต
เขาใชบริการพักที่บานพักนี้ และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังตารางท่ี 5  
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ตารางที่ 5  Maternal home admissions. 

 Years Admissions Admissions per 100 live births

 1999 55348 36.7

 2000 57838 40.3

 2001 59267 41.3

 2002 60054 42.5

 2003 56910 41.6

 2004 55414 43.5

 2005 54054 44.8

 2006 53430 48

 2007 55107 49

 2008 61240 50

 2009 65664 50.5

 2010 67496 52.8

  ในระหวางพํานักอยูที่บานพัก หญิงตั้งครรภจะไดรับการดูแลอยางดีตลอด 24 ชั่วโมง 

จากสูติแพทยและพยาบาล โดยไมเสียคาใชจาย เชน ในกรณีของบานพักหญิงต้ังครรภ Dona 

Leonor Perez Maternity Home ที่ไดไปศึกษาดูงาน ที่นี่มีเตียงรับหญิงต้ังครรภได 50 เตียง 

ใหบรกิารหญิงตัง้ครรภทีแ่ผนกผูปวยนอกวันละ 110 คน ใหการดูแลโดยสูตแิพทย 2 คน และพยาบาล

ทีจ่บการศึกษา Master in woman comprehensive care อกี 15 คน แบงการทํางานเปน 2 เวรตอวนั 

เวรละ 12 ชั่วโมง ซึ่งแพทยประจําครอบครัวในพ้ืนที่ยังสามารถเขามาเยี่ยมเยียน ดูแลหญิงตั้งครรภ
ไดตลอดเวลา โดยใหการดูแลและทํางานเปนทีมเดียวกันรวมกับกับสูติแพทยหลัก นอกจากนี้ยังมี

นักจิตวิทยาและทันตแพทยซึ่งจะใหการดูแลชองปากหญิงตั้งครรภทุกคนต้ังแตอายุครรภได 

12 สัปดาหขึ้นไป
  ในวันจันทร ของทุกสัปดาห จะมีการประชุมรวมของเทศบาล ระหวางผูบริหารเทศบาล 

สูติแพทยและแพทยประจําครอบครัว รวมถึงผูเกี่ยวของกับหญิงต้ังครรภที่ประสบปญหาตางๆ 
เพื่อหาแนวทางการแกปญหาอยางบูรณาการรวมกัน
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  หญิงตั้งครรภในบานพัก นอกจากจะไดรับการดูแลทุกอยางตามมาตรฐานเหมือนหญิง

ตั้งครรภทั่วไปแลว เมื่ออายุครรภตั้งแต 28 สัปดาหขึ้นไปจะไดรับความรูเร่ืองสุขศึกษาในดานตางๆ 

เชน การใหนมบุตร การดูแลทารก อาหาร สุขอนามัย อาการของระยะเจ็บครรภคลอด และยังมี

กิจกรรมอื่นๆ ใหทําตลอดเวลา เชน การสอนทําอาหาร การฉลองวันคลายวันเกิด รวมทั้งการให

คําปรึกษาทางจิตวิทยา (Mental and Physical Psycho Prevention) และกิจกรรมสงเสริม

สุขภาพหญิงตั้งครรภ เปนตน

 สําหรับผูที่นํ้าหนักตกเกณฑ คือนอยกวาเกณฑปกติ จะไดรับการดูแลเปนพิเศษ โดยเฉพาะ

เรื่องอาหารและโภชนาการ โดยจะไดรับอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และอาหารวางในชวงสาย 

ชวงบาย และกอนนอน อีก 3 มื้อ รวมทั้งสิ้น 6 มื้อ สวนหญิงตั้งครรภที่นํ้าหนักเกิน ก็จะจัด

อาหารพิเศษใหเชนกัน เพื่อควบคุมนํ้าหนักใหอยูในเกณฑปกติ

 3. การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด

  โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก (Inherited metabolic disorders หรือ Inborn errors 

of metabolism (IBEM))9 เปนโรคพันธุกรรมกลุมหนึ่งท่ีมีหลายรอยโรค เกิดจากความผิดปกติ

ของยีนเดี่ยว ที่มีความผิดปกติของการเรียงลําดับของเบสหรือสายDNA กอใหเกิดความผิดปกติ

ของenzymes, receptors, transport proteins, structure proteins หรือสวนประกอบอ่ืน

ของเซลลแลวสงผลใหเกิดความผิดปกติของขบวนการยอยสลาย(catabolism) หรือขบวนการ

สังเคราะห (anabolism) สารอาหาร การทํางานที่ผิดปกติของenzyme จะทําใหเกิดการคั่งของสาร

ตั้งตนและการขาดของผลิตภัณฑ สงผลใหการทํางานของเซลลผิดปกติและเกิดอาการทางคลินิกขึ้น 

โดยอาการและอาการแสดงสามารถเลียนแบบโรคในเด็กไดเกือบทุกโรค และทําใหเกิดอาการ

ในระบบเดียวหรือหลายระบบก็ได อาการท่ีพบบอยจะเปนอาการทางระบบประสาท ระบบทางเดิน

อาหารและหัวใจ
  การตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในทารกแรกเกิด เปนมาตรฐานสากล

ที่เปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในนานาประเทศท่ัวโลกมากกวา 50 ประเทศ เปนเวลา

รวม 40 ป ดังแนวทางการตรวจคัดกรองตามตารางท่ี 6 เน่ืองจากโรคที่ทําการตรวจคัดกรองน้ัน

เปนโรคที่พบไดบอยในประชากร เชน ภาวะตอมไทรอยดบกพรองแตกําเนิด (Congenital 

Hypothyroidism) หรือโรคท่ีอาจพบไดไมบอย เชน Phenylketonuria แตสามารถกอใหเกิด
อันตรายรายแรงตอระบบสมองและระบบประสาทของทารกแรกเกิด ทําใหมีภาวะปญญาออน 

สมองพิการจนถึงเสียชีวิตได ซึ่งสรางภาระอันหนักยิ่งตอผูปวย ครอบครัว ตลอดจนสังคมและ

ประเทศชาต ิในอนัท่ีจะตองรบัภาระดแูลและสรางสถานสงเคราะหหรอืศนูยบริการสาํหรบัเดก็เหลานี ้ 

แตในทางตรงกันขามหากทารกแรกเกิดเหลานี้ไดรับการวินิจฉัยและรักษาอยางรวดเร็ว จะทําให
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การรักษาไดผลดีและสามารถปองกันภาวะปญญาออนและสมองพิการได ซึ่งในตางประเทศไดมี

การศึกษาเปรียบเทียบคาใชจายในการตรวจกับคาใชจายของรัฐในการดูแลรักษาภาวะปญญาออน 

พบวาการตรวจคัดกรองใหประโยชนมากกวาและสามารถลดภาระของรัฐไดอยางชัดเจน จึงชวย

ลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและทรัพยสินของประเทศชาติเปนอยางมาก นอกจากนี้การตรวจ

คัดกรองทารกแรกเกิดเปนวิธีการตรวจที่งาย ไดผลแมนยํา ราคาไมแพง สามารถตรวจไดแตเนิ่นๆ 

กอนที่จะมีอาการแสดงของโรค เมื่อพบวาเปนโรคก็มีการรักษาที่ไดผลอยางชัดเจน  

  โดยทั่วไปไดมีการกําหนดเกณฑในการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด ดังนี้10, 11, 12  

  1.  ตองมีการรักษาที่ไดผลอยางชัดเจน

  2.  หากไมไดรบัการรกัษาอยางถูกตองและทันทวงท ีจะเกดิผลเสยีอยางรายแรงตอทารก

  3.  อุบัติการณของโรคคอนขางสูง ถึงแมสวนใหญจะเปนกลุมโรคที่คอนขางพบไดนอย

  4.  สามารถตรวจพบไดแตเนิ่นๆ กอนที่จะมีอาการแสดงของโรค

  5.  วิธีการตรวจตองงายแมนยําและราคาไมแพง

  6.  การตรวจวินิจฉัยและการรักษาตองกระทําโดยเร็ว

  7.  ตองมีการติดตามผลของการรักษาและประเมินผลท้ังระหวางและหลังการรักษา

  สหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกที่ไดเริ่มตรวจคัดกรองPhenylketonuria ซึ่งเปนการ

ตรวจคดักรองโรคพนัธกุรรมเมตาบอลกิในทารกแรกเกดิเปนโรคแรกเมือ่ ค.ศ. 1963  โดยมอีบุตักิารณ 

1 ตอ 15,000 ซึ่งใกลเคียงกับจีน สําหรับประเทศไทยยังไมทราบอุบัติการณ สวนในทวีปเอเชียนั้น 

ญีปุ่นเปนประเทศแรกท่ีมกีารตรวจคดักรองทารกแรกเกดิ โดยเปนนโยบายระดบัชาตติัง้แตป ค.ศ. 1977  

  สําหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขไดมีการตรวจคัดกรอง 2 โรค คือ ภาวะ

ตอมไทรอยดบกพรองแตกําเนิด (Congenital Hypothyroidism) และ Phenylketonuria 

เปนโครงการนํารองตั้งแตป ค.ศ. 1993 และไดพัฒนาเปนนโยบายระดับชาติโดยเปนการ

ใหบริการประชาชนแบบไมตองเสียคาใชจายในทารกแรกเกิดทุกราย ตั้งแตป ค.ศ. 1996 เปนตนมา
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ตารางท่ี 6 การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดในประเทศตางๆ13

 (ปรับปรุงจาก Proceeding, 3rd Asia-Pacifi c Regional Meeting of the International 

 Society for Neonatal Screening “Neonatal Screening in the 21st Century”, 

 November 15-18, 1998, Chiangmai, Thailand. Southeast Asian Journal of 

 Topical Medicine and Public Health Volume 30 Supplement 2, 1999.)

  Newborn Screening
      Countries

   Japan Korea Philip China India Hong Singa Tai New Thai Cuba

   pines   Kong pore wan Zealand land

Congenital + + + + - + + + + + +

Hypothyroidism

Phenylketonuria + + + + + - - + + + +

Biotinidase defi ciency - - - - - - - - + - +

Galactosemia + - + - - - - + + - +

Congenital Adrenal + - + - - - - - + - +

Hyperplasia

Maple Syrup Urine + - - - + - - - + - -

Disease (MSUD)

Homocystinuria + - + - - - - + - - -

Tyrosinemia - - - - + - - - - - -

G6PD defi ciency - - - - - + + + - - -

Cystic fi brosis - - - - - - - - + - -

หมายเหตุ  + หมายถึง มีการตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิด

      - หมายถึง ไมมีการตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิด

  สําหรับประเทศคิวบา ทารกแรกเกิดทุกรายจะไดรับการตรวจคัดกรองตามมาตรฐาน      

โดยไมเสียคาใชจาย ในโรคตางๆ 5 โรค ดังนี้
  1.  Congenital Hypothyroidism

  2.  Phenylketonuria

  3.  Biotinidase defi ciency

  4.  Galactosemia

  5.  Congenital Adrenal Hyperplasia
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  ซึ่งวิธีตรวจคัดกรองดังกลาวทั้งหมด โดยเฉพาะอุปกรณและนํ้ายาในการตรวจ สามารถ
ผลิตไดเองในประเทศ ซึ่งไดรับการวิจัยและพัฒนาโดย Centro de InmunoEnsaya (CIE) 
เชนเดียวกับการตรวจคัดกรองโรคอ่ืนๆ อีกหลายโรคในหลายกลุมประชากร
  โครงการท่ีเปนตัวอยางของความสําเร็จอยางมากโครงการหน่ึงคือ Cuban Program 
for Hypothyroidism ซึ่งสามารถคัดกรองภาวะตอมไทรอยดบกพรองแตกําเนิด (Congenital 
Hypothyroidism) ไดครอบคลุมทั้งประเทศเปนลําดับท่ี 2 ของประเทศในแถบอเมริกา เปนรอง
จากประเทศแคนาดาเทานั้น โดยระหวางที่ดําเนินโครงการมา 25 ป ตั้งแต ค.ศ. 1986 - 2010 มีทารก
ที่ไดรับการคัดกรองแลว 3,196,267 คน คิดเปน 99.5 เปอรเซ็นต ของทารกท่ีคลอดท้ังหมด  
ตรวจพบความผิดปกติ 788 คน คิดเปนอุบัติการณ 1:4,056
 4.  การดูแลทารก 
  ผลจากการบูรณาการและใหความสําคัญในงานอนามัยแมและเด็กจากทุกภาคสวน
เปนระบบเดียวกันทั้งประเทศ ทําใหทารกท่ีเกิดมามีสุขภาพสมบูรณ เห็นไดจากอัตราทารกแรกเกิด
นํ้าหนักนอยกวา 2,500 กรัม (Low birth weight) ลดลงโดยตลอดจาก 8.2 เปอรเซ็นต ใน ค.ศ. 1985 
เหลือเพียง 5.4 เปอรเซ็นต ในป ค.ศ. 2010 ในขณะท่ีประเทศไทย โดยขอมูลจากสํานักสงเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย พบวาอัตราทารกแรกเกิดนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑ (นอยกวา 2,500 กรัม) ในป 
ค.ศ. 2007 = 8.6 เปอรเซ็นต
  นอกจากนั้นยังมีโรค 9 โรค ที่คิวบาภาคภูมิใจวาสามารถกําจัดใหหมดไปจากประเทศ      
ไดแลว ซึ่งสวนใหญเปนผลสําเร็จของการใหวัคซีนในเด็ก ดังรายละเอียดในตารางท่ี 7

ตารางท่ี 7 Diseases eradicated

 Year Diseases

 1962 Poliomyelitis
 1967 Malaria
 1972 Neonatal Tetanus

 1979 Diphtheria

 1989 Post-parotitis meningoencephalitis 
 1989 Congenital rubella syndrome

 1993 Measles

 1994 Pertussis

 1995 Rubeola
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 บทเรียนจากคิวบาและขอเสนอแนะ

 1.  ควรทบทวนและประเมินความเหมาะสมของการตรวจคัดกรองความผิดปกติทั้งในหญิง

ตั้งครรภและในทารกแรกเกิดในประเทศไทย ถึงความจําเปนและความคุมคาวาควรตองมีการตรวจ

คัดกรองโรคเพ่ิมเติมเชนเดียวกับคิวบาหรือประเทศท่ีพัฒนาแลวหรือไม อยางไร ซึ่งส่ิงสําคัญ

ที่ควรตระหนักคือ การนําเขาเครื่องมือและวัสดุสําหรับการตรวจคัดกรองโรคตางๆ เน่ืองจาก

ประเทศไทยไมสามารถผลิตไดเองเกือบท้ังหมดเหมือนคิวบา

 2.  ในบริบทของประเทศไทยในปจจุบันที่ไมมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวครอบคลุม

เพียงพอเชนคิวบา แตก็มีพยาบาลและเจาหนาที่สาธารณสุขปฏิบัติงานกระจายอยูทุกพ้ืนที่ 

โดยเฉพาะการดูแลหญิงตั้งครรภ ที่ใหบริการทั้งการฝากครรภและการเยี่ยมหลังคลอดโดยเจาหนาที่

จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หากมีการเยี่ยมกอนคลอดหรือมีการบูรณาการพรอมกัน

ไปดวยกับการเย่ียมบาน ก็จะเพิ่มคุณภาพการดูแลมารดาใหดียิ่งขึ้น

 3.  Maternity home เปนแนวทางหนึง่ทีน่าสนใจ ซึง่อาจจะชวยเพ่ิมคณุภาพของงานอนามัย

แมและเด็กในประเทศไทยได แตควรมีการทบทวนหรือปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับประเทศไทย 

เพราะบริบทของไทยอาจจะแตกตางจากคิวบา เชน คนไทยอาจจะไมอยากออกจากบานไปนอนที่อื่น 

มีภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจตางกัน เปนตน หรือหากมีการจัดตั้งข้ึนมาจริง ก็ยังมีคําถามอีกมาก

ที่สังคมไทยควรหาคําตอบรวมกัน เชน ปญหาเร่ืองงบประมาณและบุคลากร ใครควรจะเปน

ผูจัดบริการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดบริการหรือเขามารวมดูแลไดหรือไม จะจัดโปรแกรม

ใหครอบครัวมีสวนชวยดูแลไดอยางไร การจัดบริการแบบไป-กลับ (Day care) จะเหมาะสม

กับสังคมไทยกวาหรือไม เปนตน

 4.  มาตรฐานการดูแลหญิงตั้งครรภ โดยเฉพาะมาตรฐานการฝากครรภในไทยยังมีความ

แตกตางกันในบางพ้ืนที่ สถานบริการสวนมากยังไมทราบและไมไดใชรูปแบบการฝากครรภ
ตามแนวทางขององคการอนามัยโลก จึงควรผลักดันและประชาสัมพันธใหใชใหแพรหลายมากข้ึน 
เพื่อคุณภาพมาตรฐานและความคุมคา

 5.  การคลอดในคิวบา หญิงตั้งครรภทุกรายจะคลอดในโรงพยาบาลแมและเด็ก ซึ่งมี

ความพรอมทั้งเครื่องมือและบุคลากร ทําใหลดความเส่ียงและเพิ่มคุณภาพงานอนามัยแมและเด็ก

อยางมาก จึงเปนคําถามสําหรับประเทศไทยท่ียังขาดแคลนทรัพยากรอยูมาก วาจะวางแผนและ
กําหนดรูปแบบการคลอดในอนาคตอยางไร ถึงความจําเปน ความเหมาะสมและคุมคากับการให

หญิงตั้งครรภคลอดในโรงพยาบาลที่มีความพรอมทั้งบุคลากร อุปกรณเครื่องมือและสามารถผาตัดได 

เพื่อลดMortality ตางๆ ลง
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 6.  การใหการสนับสนุนและสวัสดิการกรณีหญิงตั้งครรภมีปญหาตางๆ เชน นํ้าหนัก

ตํ่ากวาเกณฑ หรือมีการตั้งครรภเสี่ยงสูง ควรมีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐหรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เชน เปนคาอาหารเสริมพิเศษแกหญิงต้ังครรภ หรือมีการกําหนดสวัสดิการ

การชดเชยรายไดระหวางที่มารดาลาหยุดงาน การใหสิทธิ์สามีลาหยุดเพ่ือมาดูแลภรรยาในระหวาง

ตั้งครรภหรือหลังคลอดได เปนตน

 7.  สังคมไทยควรเรงทบทวนและหาทางแกปญหากรณีการต้ังครรภไมพึงประสงคและ

การต้ังครรภในวัยรุนอยางบูรณาการตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม รวมถึง

การพิจารณากําหนดแนวทางหรือกฎหมายท่ีชัดเจนสําหรับการยุติการต้ังครรภในกรณีตรวจคัดกรอง

พบความผิดปกติ

 8.  ประเทศไทยควรรวมกันแกปญหาอยางเปนระบบโดยต้ังเปาหมายท่ีผลลัพธสุดทาย 

(Ultimate outcome) แลวบูรณาการทุกภาคสวนมาชวยกันวางแผนแกปญหาเขาดวยกัน 

ทั้งชุมชน ทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงวงการแพทยและวิทยาศาสตรดวยกันเอง ดังแนวคิด

การทํางานแบบ closed-loop concept มิใชแยกสวนกันทํา
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