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เลือกกระเชาปใหม
ที่ติดฉลาก “ทางเลือกสุขภาพ”

กันเถอะ

แนะนำใหเลือก
ผลิตภัณฑอาหารที่สัญลักษณ

“ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice)

สัญลักษณ โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

เปนรูปวงกลม ตรงกลางวงกลมเปนภาพใบไมสองใบทับกัน

และมีขอความวา “ทางเลือกสุขภาพ” อยูดานลางในวงกลม

- เปนการมุงใหความรูกับผูบริโภคในการเลือก

 บริโภคอาหารที่ดีตอสุขภาพ

- เปนการเปรียบเทียบคุณคาทางโภชนาการ

 ในกลุมผลิตภัณฑอาหารประเภทเดียวกัน

 ไมใชขามกลุมอาหาร

- ผลิตภัณฑอาหารที่ ไดรับสัญลักษณนี้ตอง

 ผานเกณฑ วาสามารถลดความเสี่ยงของการ

 เปนโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) เชน โรคอวน

 เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจและหลอดเลือด

สัญลักษณ “ทางเลือกสุขภาพ”

(Healthier Choice)
นอกจากนี้ควรเลือกกระเชาที่มีการแสดง

รายละเอียดที่ครบถวน เชน

 เผลอแปปเดียว ก็จะถึงเทศกาลปใหมกันแลว ไดเวลาเลือกของขวัญวันปใหมกันแลวละ

ซึ่งของขวัญที่เปนที่นิยมในทุกๆ ป ก็คงหนีไมพนกระเชาของขวัญปใหม ซึ่งเราจะมีหลักการเลือก

กระเชายังไงดี เพื่อใหถูกใจ และเปนการสงเสริมสุขภาพที่ดีไปในตัวกันอยางไรดีละ
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ศาสตร์การแพทย์แผนไทย
กับการดูแลสุขภาพช่วงโควิด-19

	 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส																		
โควิด	 -	 19	 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขและพบยอดผู้ติดเชื้อกระจายไปในหลายๆ	 พ้ืนที่		
อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงท�าให้ประชาชนทุกคน
ต้องตระหนักถึงการด�าเนินชีวิตประจ�าวันในยุคปัจจุบันเพื่อให้					
มีความปลอดภัยสูงสุดตลอดเวลา	 โดยการอยู่ภายใต้มาตรการ	
/	ข้อจ�ากัดต่างๆ	
	 ฉะนั้นการหันกลับมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเอง														
เบ้ืองต้นด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องเหมาะสม												
เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง								
สมบูรณ์ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	น่าจะเป็นอีกทางเลือก
หน่ึงท่ีจ�าเป็นและมีประโยชน์กับการด�าเนินชีวิต	 ควรแก่การ									
น�ามาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันยุคปัจจุบัน	(New Normol)	นี้	
	 สมุนไพรต้านไวรัสโควิด	 -	 19	 แนะน�าให้บริโภคพืชผัก
สมุนไพรเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน	ดังนี้	
 1.1  แนะน�าให้บริโภคพืชผักสมุนไพร 3 กลุ่ม ดังต่อไป
นี้
 กลุ่มที่ 1 กลุม่ท่ีมฤีทธิก์ระตุน้ภูมคิุม้กนั	ได้แก่	เห็ดต่างๆ	
ขิง	ข่า	กระเทียม	ตรีผลา	(สมอไทย,สมอพิเภก,มะขามป้อม)
 กลุ่มท่ี 2 กลุ ่มที่มีวิตามินซีสูงและสารต้านอนุมูล              
อิสระสูง	 ได้แก่	 ดอกขี้เหล็ก	 ยอดมะยม	 ใบเหลียง	 ฟักข้าว												
คะน้า	ผักหวาน	พริกชี้ฟ้าเขียว	ผักแพว	ผักเชียงดา	มะระขี้นก	
ยอดสะเดา	ผักมะรุม	และผลไม้หลากสี	
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่มีงานวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 
ว่ามีสารส�าคัญที่อาจจะช่วยลดโอกาสติดเชื้อโควิด	-	19	ได้แก่

	 -	 ผักผลไม้ที่มีสารเคอร์ซิติน (quercetin) สูง	 ได้แก่												
พลูคาวหรือผักดาวตอง	 หอมแดง	 หอมหัวใหญ่	 มะรุม	 แอปเปิ้ล										
ใบหม่อน	
	 -	 ผักผลไม้ที่มีสารเฮลเพอริติน (hesperidin) และรูติน 
(rutin) สูง	 ได้แก่	 ผิวและเยื่อหุ้มด้านในเปลือกของพืชตระกูล												
ส้ม	(citrus fruit)	ส้ม	มะนาว	มะกรูด	ส้มซ่า
	 -	 ผักที่มีสารโอเรียนทิน (orientin)	เช่น	กะเพรา
	 -	 ธัญพืชที่มีลิกแนน (lignans)	เช่น	งาด�า
 1.2 แนะน�าดื่มน�้าสมุนไพร (เสริมภูมิคุ้มกัน) ได้แก่
	 -	 น�า้ขงิ	น�า้กระชาย	น�า้ตรีผลา	น�า้มะขามป้อม	ชาใบหม่อน	
ชาตะไคร้	เป็นต้น

ข้อมูลอ้างอิงจาก : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

เมนูอาหารที่แนะน�าให้รับประทาน ได้แก่ ต้มย�า เมี่ยงค�า ผัดกระเพรา น�้าพริก เป็นต้น  

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
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 การผ่าตดัโดยการส่องกล้อง (Minimally Invasive Surgery) 
เป็นนวตักรรมเทคโนโลยกีารผ่าตัดสมยัใหม่	ที่พฒันาขึน้มาเพื่อชว่ย
ให้แพทย์ผ่าตัดโดยไม่จ�าเป็นต้องเปิดแผลขนาดใหญ่เหมือนในอดีต	
การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคผ่านกล้อง	 เป็นวิธีที่นิยมมากใน
ปัจจบุนั	ช่วยให้แพทย์มองเห็นรายละเอียดเชงิลกึของอวยัวะภายใน
ได้เสมือนจรงิ	ท�าให้ได้ภาพคมชดัและแม่นย�า	แพทย์สามารถท�าการ
วินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	 และ
ท�าให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตเป็นปกติและมีคุณภาพที่ดีกว่า
เดิมในเวลาที่รวดเร็วกว่าเดิม

ข้อดีต่อผู้ป่วยของการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
 แผลเลก็กว่า	แผลผ่าตดัมขีนาดเลก็กว่าอย่างมาก	เมือ่เปรยีบ
เทียบกับวิธีการผ่าตัดแบบปิด	 โดยแผลมีขนาดเพียง	 0.5	 -	 1.0	
เซนติเมตร
 เจบ็น้อยกว่า	ผูป่้วยจะรูส้กึเจบ็แผลเป็นเวลาสัน้กว่า	และเจบ็
น้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด	 ท่ีส�าคัญ	 ช่วยให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็ว										
และสามารถกลับไปท�างานหรือใช้ชีวิตตามปกติได้รวดเร็วขึ้น
 นอนโรงพยาบาลน้อยกว่า	 ระยะเวลาในการนอน	 รพ.จะ
น้อยกว่า	 การผ่าตัดบางอย่างอาจใช้เวลาแบบวันเดียวกลับได้	 จาก
เดิมนอนรกัษาตวัประมาณ	7	-	10	วนั	ท�าให้ผูป่้วยสามารถกลบับ้าน
ได้เร็วขึ้น	สะดวกทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล
	 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 กลุ่มงานศัลยกรรม	 มีบริการ
ตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคผ่านกล้องดังนี้
	 1.	 การส่องกล้องตรวจรักษาท่อทางเดินน�้าดีและตับอ่อน
(ERCP)
	 2.	 การผ่าตัดถุงน�้าดี	(laparoscopic cholecystectomy)
	 3.	 การผ่าตัดมะเร็งล�าไส้	(laparoscopic colectomy)
	 4.	 การผ่าตัดไส้ติ่ง	(laparoscopic appendectomy)
	 5.	 การส่องกล้องใส่ท่อถ่างขยายล�าไส้	(Colonic stent)แทน
การผ่าตัดทวารเทียม	(Colostomy)
	 6.	 การผ่าตัดไส้เลื่อน	(TAPP)
	 7.	 การส่องกล้องเพือ่คดักรองมะเรง็ล�าไส้ (screening colo-
noscope)
 1. การส่องกล้องตรวจรักษาท่อทางเดินน�้าดีและตับอ่อน 
ENDOSCROPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOG-
RAPHY (E.R.C.P.)
	 เป็นการส่องกล้องขัน้สงูใช้ในการรกัษาผูป่้วยท่อทางเดินน�า้ดี
อดุตนั	ผูป่้วยทางเดนิน�า้ดอุีดตนัส่วนใหญ่	มอีาการตวัตาเหลอืง	หรอื

มีไข้และปวดท้องร่วมด้วย	ซึ่งบ่ง
บอกภาวะติดเช้ือทางเดินน�้าดี	
สาเหตุหลักของทางเดินน�้าดีอุด
ตนั	ได้แก่	นิว่ทางเดนิน�า้ด	ีท่อน�า้ดี
ตีบ	และมะเร็งทางเดินน�้าดี	ซึ่งจะ
วนิจิฉยัโรคจากการซกัประวตั	ิตรวจ
ร่างกาย	 ผลเลือดและการท�า	 CT	
scan	 (Computerized Tomog-
raphy Scan คือการตรวจวินิจฉัย
โรคด้วยเครือ่งเอกซเรย์คอมพวิเตอร์)
	 การรักษาทีผ่่านมาของผู้ป่วยทีม่ท่ีอน�า้ดีอดุตัน	จะรกัษาโดยการ

ผ่าตัดเปิดหน้าท้อง	เพื่อใส่สายระบายน�้าดี	 (T-tube)	เป็นเวลา	2	-	4	
สัปดาห์	ผู้ป่วยมีความเสี่ยงจากการผ่าตัด	นอนรพ.เป็นเวลานาน	และ
ใช้เวลาพกัฟ้ืนนานกว่าการส่องกล้อง	ปัจจบุนัโรงพยาบาลประจวบครีีขนัธ์
ท�าการรักษาโดยการส่องกล้องเป็นหลัก	ร่วมกับการให้ยาฆ่าเชื้อในการ
รักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้	
	 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกและแห่ง
เดียวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ที่ริเริ่มการส่องกล้องตรวจรักษาท่อ
ทางเดินน�้าดีและตับอ่อน	 (E.R.C.P.)	 ตั้งแต่เดือนกันยายน	 พ.ศ.2562	
ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และรับส่งต่อ
จากจงัหวดัใกล้เคยีง	ท�าให้ผูป่้วยไม่ต้องเดนิทางไปรกัษาทีร่พ.ในจงัหวัด
กรุงเทพมหานคร	 ซ่ึงมีระยะทางไกล	ท�าให้ประหยัดท้ังเวลาและค่าใช้
จ่ายต่างๆ	ที่ส�าคญัการรักษาโดยการสอ่งกลอ้งสามารถท�าแบบวันเดียว
กลับได้	ใช้เวลานอนโรงพยาบาลน้อย	ไม่มีแผลผ่าตัด	ใช้เวลาพักฟื้นไม่
นาน	ท�าให้สะดวกทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล
	 ถ้าหากท่านมอีาการผดิปกติดังกล่าวหรือสงสยัภาวะท่อทางเดนิ
น�า้ดอีดุตนั	สามารถเข้ารบัการตรวจวนิจิฉยัได้ทีโ่รงพยาบาลรฐัใกล้บ้าน
หรือโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาแต่
เนิ่นๆนะคะ
 2. การผ่าตัดถุงน�้าดีโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic 
cholecystectomy)
	 โรคน่ิวในถุงน�้าดี	 อาการท่ีพบมากคือ	 อาการท้องอืดแน่นท้อง
หลังรับประทานอาหาร	ปวดจุกแน่นท้องใต้ชายโครงขวาหรือมีไข้ร่วม
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ด้วย	 การรักษาด้วยยาอาจท�าได้เพียงบรรเทาอาการเท่านั้นแต่ไม่
หายขาด	หากปล่อยไว้จะมภีาวะถุงน�า้ดีอกัเสบตามมา	และอาการอาจ
รุนแรงถึงเสียชีวิตได้หากรักษาอาการไม่ทัน

	 การรักษามาตรฐานในปัจจุบัน	 คือ	 การผ่าตัดถุงน�้าดีออก										
การผ่าตัดถุงน�้าดี	 มี	 2	 วิธีคือ	 การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง	 (Open 
cholecystectomy)	ซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิม	และการผ่าตัดถุงน�้าดีโดยการ
ส่องกล้อง	 (Laparoscopic cholecystectomy)	 ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้												
กันแพร่หลายในปัจจุบัน	โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ใช้วิธีการผ่าตัด									
ถุงน�้าดีโดยการส่องกล้องเป็นหลัก	มีผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดโดยการ
ส่องกล้องประมาณ	100	รายต่อปี	(ข้อมูลจากสถิติปี 2563)	หลังการ
ผ่าตัดทุกรายไม่พบภาวะแทรกซ้อน
	 หากท่านใดมอีาการน่าสงสยัภาวะนิว่ในถุงน�า้ด	ีสามารถเข้ารบั
การตรวจวนิจิฉัยท่ีโรงพยาบาลรฐัใกล้บ้านหรอืโรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์	
เพื่อเข้ารับการรักษาได้เลยค่ะ
 3. การผ่าตัดมะเร็งล�าไส้โดยการส่องกล้อง (Laparoscopic 
sigmoidectomy)
 มะเร็งล�าไส	้พบได้บ่อยทั้งเพศชายและหญิง	อาการที่พบมาก
คือ	ท้องผูกบ่อยจนกลายเป็นเรื่องปกติ	อุจจาระลีบเป็นล�าเล็ก	มีเลือด
สดหรือสีแดงเข้มออกมากปนมากับอุจจาระ	มีอาการท้องเสียสลับกับ
ท้องผูก	 น�้าหนักลดลงอย่างมากในขณะที่รับประทานอาหารเท่าเดิม	
และอ่อนเพลียแบบไม่มีสาเหตุ	
	 ตัวอย่างการตรวจรักษา	 เป็นผู ้ป่วยที่ส่งตัวมารักษาจาก																	
โรงพยาบาลชุมชน	ผู้ป่วยมาตรวจด้วยอาการท้องผูก	เข้ารับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งล�าไส้จาก	รพ.ต้นสังกัด	ผลการตรวจเป็นบวก	(Fit test 
positive)	 จึงได้ส่งต่อมาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 ได้รับการส่อง
กล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง	 ผลการส่องกล้องพบก้อนเนื้อมะเร็ง
บริเวณล�าไส้ใหญ่	จึงได้ส่งประเมินด้วยสแกนคอมพิวเตอร์	(CT scan) 
พบว่าเป็นมะเร็งล�าไส้	 ไม่พบการกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ	 สามารถ

ผ่าตัดให้หายได้	 ทีมศัลแพทย์จึงพิจารณาผ่าตัดมะเร็งล�าไส้ใหญ่โดย
การส่องกล้องให้กบัผูป่้วย (Laparoscopic sigmoidectomy)	เนือ่งจาก
เสียเลือดน้อย	แผลเล็ก	เจ็บน้อย	และฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้ไว	โดยสอด
กล้องส่องและเครื่องมือเข้าไปในช่องท้อง	 และตัดล�าไส้ส่วนที่เป็น			
มะเร็งออกพร้อมกับต่อมน�้าเหลืองในบริเวณที่เป็นมะเร็ง
 มะเร็งล�าไส	้ไม่จ�าแป็นต้องรอให้เกิดอาการ	ถ้าหากท่านมีอายุ
มากกว่า	50	ปีขึ้นไป	หรือมีประวัติมะเร็งล�าไส้ในครอบครัว	สามารถ
เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งล�าไส้	ที่	รพ.ใกล้บ้านคุณ	“ตรวจก่อน 
รู้ก่อน รักษาทัน”
 4. ผ่าตดัไส้ติง่โดยการส่องกล้อง โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์
ก็ท�าได้ (Laparoscopic appendectomy at Prachuap Khiri 
khan Hospital)
	 เคสไส้ติ่งอักเสบถือเป็นเคสผ่าตัดฉุกเฉินที่พบได้บ่อยๆ	 โดยส่วน
มากผูป่้วยจะมาตรวจด้วยอาการปวดท้องด้านล่างขวา	มไีข้ทานอาหารได้
น้อย	คลืน่ไส้อาเจยีน	โรคไส้ติง่อกัเสบวนิจิฉยัจากอาการ	การตรวจร่างกาย	
ผลเลือด	และการท�า	CT	scan	ในเคสที่อาการหรือผลเลือดไม่แน่ชัด	

	 ปัจจุบันการผ่าตัดไส้ติ่งยังเป็นวิธีที่เป็นมาตรฐานในการรักษา
โรคไส้ติ่งอักเสบ	 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ท�าการผ่าตัดไส้ติ่งแบบ
เปิดหน้าท้องเป็นหลัก	 และเริ่มมีการผ่าตัดไส้ติ่งโดยการส่องกล้องใน
ปี	 2564	 โดยแผลจากการผ่าตัดส่องกล้องจะมีขนาดเล็ก	 ประมาณ									
1	-	1.5	cm.	มีจ�านวน	3	แผล	(ตามรูป)	หลังผ่าตัดทิ้งรอยแผลเป็น
น้อยกว่า	 ทางโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์มีเป้าหมายที่จะขยาย											
และพัฒนาการผ่าตัดไส้ติ่งโดยการส่องกล้องให้มากขึ้น	ทัดเทียมกับ
โรงพยาบาลต่างๆ	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวประจวบคีรีขันธ์
	 ถ้าหากท่านมีอาการสงสัยที่เข้าได้กับโรคไส้ติ่งอักเสบ	แนะน�า
ให้มาตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลตั้งแต่เนิ่นๆ	 เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน									
เช่น	ไส้ติ่งแตกที่อาจท�าให้เกิดการติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตได้
 5. การส่องกล้องใส่ท่อถ่างขยายล�าไส้ (Colonic stent) 
เป็นวิธีการรักษา “ล�าไส้ใหญ่อุดตัน” แทนการผ่าตัดทวารเทียม 
(Colostomy)
 “ล�าไส้ใหญ่อดุตนั”	เป็นภาวะแทรกซ้อนของมะเรง็ล�าไส้ทีพ่บ							
ได้บ่อยๆ	ซึง่ถอืว่าเป็นภาวะฉกุเฉนิทางศลัยกรรม	ผูป่้วยมักจะมีอาการ
ปวดท้อง	ท้องอืด	ทานอาหารไม่ได้	 ไม่ถ่าย	 ไม่ผายลม	ท�าการตรวจ
เอกซเรย์ช่องท้องจะพบล�าไส้ใหญ่ขยาย	และพบก้อนทีเ่ป็นสาเหตกุาร
เกิดล�าไส้อุดตัน	หากปล่อยไว้หรือรักษาไม่ทัน	จะท�าให้มีภาวะไส้แตก	
การติดเชื้อกระจายในช่องท้องและในกระแสเลือดได้	 จนน�าไปสู่การ
เสียชีวิตได้
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	 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ท�าการผ่าตัดล�าไส้มาเปิดทาง								
หน้าท้อง	(ทวารเทียม)	เป็นหลัก	เพื่อแก้ปัญหาล�าไส้อุดตัน	หลังผ่าตัด
ผู้ป่วยจะมีทวารเทียมทางหน้าท้องหรือถาวรขึ้นกับความรุนแรงของ
โรค	ปัจจบุนัได้เริม่ท�าส่องกล้องใส่ท่อถ่างขยายล�าไส้	(Colonic stent) 
มาช้รักษาตั้งแต่ปี	 2563	 โดยเริ่มท�าในเคสมะเร็งล�าไส้ระยะสุดท้าย						
ที่มีปัญหาล�าไส้ใหญ่อุดตัน	 และก�าลังเร่ิมน�ามาใช้ในเคสล�าไส้อุดตัน
อื่นๆ	ต่อไป	เพื่อลดการผ่าตัดในผู้ป่วยล�าไส้อุดตัน

 6. การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบแบบส่องกล้อง (Laparoscopic 
hernia repair) และการผ่าตัดไส้เลื่อนแบบเปิด (Open hernia 
repair)
	 การรักษาไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบด้วยการผ่าตัด	 มีประวัติความ
เป็นมายาวนานกว่า	100	ปี	ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการเย็บซ่อม
ด้วยวิธี	 Bassini	 ซึ่งเป็นวิธีรักษาที่ใช้ได้ดีและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก										
แต่มีข้อเสียคือ	มีความตึงของแผลผ่าตัดมากและเป็นซ�้าใหม่ได้บ่อย

	 เมื่อประมาณ	20	กว่าปีนี้	 ได้มีผู้น�าเอาวิธีการรักษาที่เรียกว่า	
Tension	free	hernioplasty	เข้ามาใช้รักษา	โดยการใช้แผ่นตาข่าย
(Prosthesis mesh)	เพื่อช่วยในการเย็บซ่อม	ซี่งพบว่ามีโอกาสเป็น
ซ�า้ต�า่กว่า	วธินีีจ้งึเป็นทีน่ยิมท�าจนถงึปัจจุบนั	โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์
ผ่าตัดด้วยวิธีนี้เป็นหลัก
	 การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบแบบส่องกล้อง	หลักการคล้ายๆกับ
การผ่าตัดแบบเปิด	แต่มีเทคนิคต่างกัน	คือชั้นในการวางแผ่นตาข่าย
(Prosthesis mesh)	และใช้กล้องและเครือ่งมอืผ่าตดัด้วยกล้องเข้าไป
ช่วยท�าการผ่าตัด	 แบ่งหลักๆ	 เป็น	 2	 วิธี	 ได้แก่	 Transabdominal	
Preperitoneal	 Repair	 (TAPP)	 และ	 Totally	 Extraperitoneal	
Repair	(TEP)	โดยปัจจุบันมีข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดไส้เลื่อนแบบ
เปิดและกลับมาเป็นซ�้า	 (Recurrent inguinal hernia)	 และผู้เป็น			
ไส้เลื่อนทั้งสองข้าง	(Bilateral inguinal hernia)
	 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เริ่มท�าการผ่าตัดส่องกล้องรักษา
ไส้เลื่อนขาหนีบในปี	 2563	 โดยท�าแบบวิธี	 Transabdominal		
Preperitoneal	 Repair	 (TAPP)	 ในเคสที่เคยผ่าตัดไส้เลื่อนแล้ว										
กลับมาเป็นซ�้า	 โดยในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาการส่องกล้องแบบ	
Totally	Extraperitoneal	Repair	(TEP)	ขึ้น	เพื่อลดระยะเวลาใน
การผ่าตัดแบบส่องกล้อง	และลดการเกิดพังผืดในช่องท้อง	 เพื่อช่วย
เหลือผู้ป่วยให้มีอาการดียิ่งขึ้นต่อไป

 7. การผ่าตัดส่องกล้องมะเร็งกระเพาะอาหารท่ีลกุลามไปยงั
ล�าไส้เล็กส่วนต้น (Lap total gastrectomy with whipple              
operation) 
	 โรคมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นภัยร้ายท่ีแฝงตัวเงียบ	 โดยมัก
ไม่มีอาการในระยะแรก	กว่าจะรู้ตัวก็เกิดอาการรุนแรงและลุกลามไป
ตามอวัยวะใกล้เคียง	ดังนั้นควรสังเกตหากมีอาการท้องอืด	ท้องเฟ้อ	
หรืออาหารไม่ย่อยเป็นประจ�า	คลื่นไส้	อาเจียน	เบื่ออาหาร	แสบร้อน
บริเวณหน้าอก	 หากปล่อยไว้โรคอาจรุนแรงขึ้นจึงควรมาพบแพทย์
ทันทีที่พบอาการผิดปกติดังนี้	อุจจาระมีเลือดปน	อาเจียนติดต่อเป็น
ระยะเวลานาน	น�า้หนักตวัลดลงอย่างรวดเรว็โดยไม่มีสาเหต	ุปวดท้อง
และอ่อนเพลียโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหาร
	 ตัวอย่างเคสที่เข้ารับการรักษา	ผู้ป่วยหญิง	อายุ	39	ปี	มาตรวจ
รักษาด้วยโรคกระเพาะเรื้อรัง	 ทานอาหารได้น้อย	 ท�าการส่องกล้องทาง
เดนิอาหารส่วนบน	พบว่ามีก้อนทีก่ระเพาะอาหร	จงึได้น�าชิน้เนือ้ไปตรวจ	
ผลเป็นเนื้อร้าย	 “มะเร็งกระเพาะอาหาร”	 จึงท�าการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม	 พบว่าก้อนอยู่ตรงกระเพาะอาหารส่วนปลายไป
จนถึงล�าไส้เล็กส่วนต้น	 โชคดียังไม่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ
และสามารถรักษาโดยการผ่าตัดได้	 ทีมศัลยแพทย์เลือกท�าการผ่าตัด								
ส่องกล้องกระเพาะและตัดต่อล�าไส้เล็กและทางเดินน�้าดี	(Laparoscopic 
assist total gastrectomy with whipple operation)	ใช้เวลาผ่าตัด
โดยประมาณ	5	ชั่วโมง	แม้จะเป็นการผ่าตัดใหญ่และความเสี่ยงสูง	 แต่
ด้วยทมีผา่ตดั	ทมีวิสญัญฯี	รวมถงึผู้ป่วยอายนุอ้ย	แขง็แรง	ไม่มโีรคประจ�า
ตัว	จึงท�าให้การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดี	ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	หลังผ่าตัดผู้
ป่วยสามารถทานอาหารได้	แม้จะต้องปรบัตวัเรือ่งการรบัประทานอาหาร
อยู่บ้าง	แต่ก็แข็งแรงพอที่จะเข้ารับเคมีบ�าบัดต่อได้

“มะเร็งกระเพาะอาหารไม่ใช่โรคที่ไกลตัว”
 8. การคัดกรองโดยการส่องกล้องล�าไส้ใหญ่ (Screening 
colonoscpe)
 มะเร็งล�าไส้	 พบมากเป็นอันดับ	 3	 ของประเทศ	 โดยส่วนมาก											
ผู้ป่วยมักจะมีอาการขับถ่ายผิดปกติ	ท้องผูกสลับท้องเสีย	 ถ่ายไม่สุด							
ท้องอืดเรื้อรัง	อ่อนเพลีย	/น�้าหนักลด	โลหิตจาง	ถ่ายเป็นเลือด	ท�าการ
วนิิจฉยัโดย	การตรวจร่างกาย	ตรวจล�าไส้/ส่องกล้องทางเดนิอาหาร	หรอื
ท�าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	(CT scan)	การรักษามะเร็งล�าไส้	ประกอบด้วย
หลายวิธี	ได้แก่	การผ่าตัด	(Surgery)	การให้ยาเคมี	(Chemotherapy)
และการฉายแสง	(Radiation)	ขึ้นกับระยะของมะเร็ง	
	 ขอขอบคุณ	 คณะผู้บริหาร	 หัวหน้าแผนกศัลยกรรม	 หัวหน้า												
ห้องผ่าตดั	ทมีพยาบาลห้องตดั	ทมีวสิญัญแีพทย์และพยาบาล	ทมีพยาบาล						
ตึกศัลยกรรม	1&2	ที่ช่วยกันสนับสนุนให้การผ่าตัดส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
	 ขอขอบคุณ	อาจารย์จิรัชย์	จิรธรรมโอภาส	ศัลยแพทย์เฉพาะ
ทางผ่าตัดส่องกล้องโรงพยาบาลหาดใหญ่	ส�าหรับการสนับสนุนด้าน
ความรู้และทักษะการส่องกล้องด้วยดีเสมอมา
 “เพือ่ให้ชาวจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ มกีารรักษาทีด่ ีมีทางเลือก
ที่ดี มีการรักษาท่ีทันสมัย ไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปรักษาไกลบ้าน            
พวกเราคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 
จะร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป”
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เรื่องการศึกษา ความคงตัวของ Urine Microalbumin
และ Urine Creatinine ในปัสสาวะ

																																																																																																														พิสุทธิ์	ทัพพะรังสี

																																																																										นักเทคนิคการแพทย์ช�านาญการ	โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

บทคัดย่อ
	 กระบวนการเกบ็รกัษาตวัอย่างและระยะเวลาด�าเนนิการก่อนการตรวจวเิคราะห์	มผีลท�าให้การวเิคราะห์มคีวามคลาดเคลือ่น

ได้	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคงตัวของ	 Urine	Microalbumin	 (UAlb)	 และ	Urine	 Creatinine	 (UCre)	 ใน

ปัสสาวะ	ที่เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิต่าง	 ๆ	 ระยะเวลาเก็บรักษาต่าง	 ๆ	 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลองและเปรียบเทียบ							

โดยใช้กลุ่มตัวอย่างปัสสาวะจากผู้ป่วยนอก	 ที่มารับบริการที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก	 โรงพยาบาล								

ประจวบคีรีขันธ์	 จ�านวน	 76	 ราย	 น�ามาเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ	 28.6	 -	 29.3°C,	 34.0°C	 และ	 42.1°C	 และน�ามาตรวจเมื่อครบ												

เวลา	ที่เวลา	0,	4,	8	และ	12	ชั่วโมง	น�าผลตรวจมาวิเคราะห์	ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ช่วงเกณฑ์การยอมรับ								

ทางคลินิก	 (significant	 change	 limit;	 SCL)	 และช่วงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้	 (allowable	 total	 error;TEa)														

เมื่อเปรียบเทียบกับผลตรวจที่เวลา	0	ชั่วโมง	ผลการศึกษาพบว่า	ผลตรวจ	UAlb	และ	UCre	มีแนวโน้มลดลง	เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น	

และเวลานานขึ้น	 โดยผลตรวจ	UAlb	 ที่อุณหภูมิ	 28.6	 -	 29.3°C	 ที่เวลา	 4	 ชั่วโมง	 ค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ	 (p=0.277)																					

ผลตรวจ	UCre	 ท่ีอุณหภูมิ	 28.6	 -	 29.3°C	 และ	 34.0°C	 ที่เวลา	 4	 ชั่วโมง	 ค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ	 (p=0.362,	 0.061)																	

ส่วนท่ีอุณหภูมิและเวลาอื่น	 ๆ	 มีค่าแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ	 (p<0.05).	 ผลตรวจ	UAlb	 ที่อุณหภูมิ	 28.6	 -	 29.3°C	 ที่เวลา	 4														

ชั่วโมงเท่านั้นอยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับทางคลินิก	 (SCL	 range)	 ผลตรวจ	UCre	 อยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับทางคลินิก	 ยกเว้น									

ที่อุณหภูมิ	42.1°C	ที่เวลา	8	ชั่วโมง	อย่างไรก็ตาม	ผลตรวจ	UAlb	และ	UCre	ทั้งหมดอยู่ในช่วงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ		

ได้	 (Allowable	 Total	 Error;TEa)	 ยกเว้นผลตรวจ	UAlb	 ที่อุณหภูมิ	 42.1°C	 ที่เวลา	 8	 ชั่วโมง	 มี	 3	 ตัวอย่าง	 เกินช่วงเกณฑ	์															

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้	±10%	(-10.2%,	-10.3%,	-10.3%)

ค�าส�าคัญ :	ความคงตัว,	Urine	Microalbumin,	Urine	Creatinine
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Study the stability of Urine Microalbumin and 
Urine Creatinine in urine

                                                                                                        pisut	dabbaransi
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Medical	 Technologist	 Professional	 Level,	 Prachuapkhirikhan	 Hospital

Abstract 
	 Sample	preservation	process	and	processing	time	before	analysis	resulting	in	inaccuracies	in	the	analysis	

The	purpose	of	this	study	was	to	determine	the	stability	of	Urine	Microalbumin	(UAlb)	and	Urine	Creatinine	

(UCre)	in	urine	specimens	stored	at	different	temperatures,	for	different	storage	periods.	This	study	was	an	

experimental	 and	 comparative	 study.	Urine	 samples	 from	OPD	patients	who	 come	 to	 receive	 services	 at											

Department	of	Medical	Technology	and	Clinical	Pathology,	Prachuap	Khiri	Khan	Hospital,	76	cases.	The	urine	

samples	were	kept	at	28.6	-	29.3°C,	34.0°C	and	42.1°C	and	tested	at	the	end	of	time	at	0,	4,	8	and	12	hours.	

The	results	were	analyzed	:	The	difference	was	statistically	significant,	The	clinical	acceptance	limit	(SCL)	and	

the	 allowable	 total	 error	 (TEa)	 interval	 compared	with	 the	 results	 at	 0	 hours.	 The	 results	 showed	 that																			

UAlb	and	UCre	 results	 tended	 to	decrease.	when	 the	 temperature	and	 times	 rises.	UAlb	 results	 at	28.6	 -												

29.3°C	 at	 4	 hours	were	 not	 significantly	 different	 (p=0.277).	 UCre	 results	 at	 28.6	 -	 29.3°C	 and	 34.0°C	 at																														

4	hours.	 The	values	 		were	not	 significantly	different	 (p=0.362,	 0.061),	while	other	 temperatures	 and	 times												

were	 significantly	 di f ferent	 (p<0.05).	 UAlb	 results	 at	 28.6	 -	 29.3°C	 at	 4	 hours	 only	were	 in	 the	 clinical																											

acceptance	 range	 (SCL 	 range).	 All	UCre	 results	were	 in	 the	 clinical	 acceptance	 range	except	 at	 42.1°C	 at																					

8	hours.	However,	 al l 	UAlb	and	UCre	 results	were	within	 the	allowable	 total	error	 limit	 (Allowable	Total																

Error;	TEa),	except	UAlb	at	42.1°C	at	8	hours,	3	 samples	exceeded	the	 tolerance	 range	of	±10%.	 (-10.2%,												

-10.3%,	-10.3%)	

Keywords :	Stability,	Urine	Microalbumin,	Urine	Creatinine
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บทน�า
ความส�าคัญของปัญหา(1,2) 

	 กลุ่มโรค	NCDs	(Noncommunicable	diseases	หรือโรคไม่ติดต่อ)	ยังคงเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลก	ทั้งในมิติ

ของจ�านวนการเสียชีวิตและภาระโรคโดยรวม	 แต่โรคไม่ติดต่อยังคงเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของประชาชนไทยทั้งในแง่ภาระ

โรค	และอัตราการเสียชีวิต	อัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร	(30	-	69	ปี)	จากโรคไม่ติดต่อที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย	โรคหลอดเลือด

สมอง,	 โรคหัวใจขาดเลือด,	 โรคเบาหวาน,	 ภาวะความดันโลหิตสูง	 และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง	 ในปี	 พ.ศ.	 2561	 โดย																		

โรคเบาหวานมีอัตราการเสียชีวิตเท่ากับ	21.9	รายต่อประชากรแสนคน

	 คู่มือแนวทางการด�าเนินงาน	 NCD	 Clinic	 Plus	 ปี	 2562	 ได้ก�าหนดเกณฑ์เป้าหมาย	 ตัวชี้วัด	 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน										

และ/หรือ	ความดันโลหิตสูง	ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง	มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	80	เพื่อประเมินคุณภาพ	NCD	

Clinic	Plus	ผู้ป่วยจะถือว่าได้รับการคัดกรองโรคไต	ในผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจทั้ง	urine	protein	และ	serum	creatinine	

อย่างน้อย	1	ครั้งในปีงบประมาณเดียวกัน	 โดยไม่ระบุเวลาระหว่างการตรวจปัสสาวะ	และเลือด	 โดยที่การตรวจ	urine	protein	

อาจตรวจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง	ดังนี้	urine	albumin-to-creatinine	ratio	(ACR),	urine	protein-to-creatinine	ratio	(UPCR)	โดยที่

การให้บริการคัดกรอง	 ค้นหาความเสี่ยง	 ประเมินโอกาสเสี่ยง	 ค้นหาปัจจัยก�าหนดและคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในทุกระดับสถาน

พยาบาล	(ปฐมภูมิ	ทุติยภูมิ	ตติยภูมิ)	

	 โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลเครอืข่ายอ�าเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ์	ได้มกีารด�าเนนิการค้นหาและคดักรองโรคไตเรือ้รงัอย่าง

ต่อเนื่อง	โดยการตรวจ	Urine	Microalbumin	(UAlb)	urine	creatinine	(UCre)	และค่าค�านวณ	urine	albumin-to-creatinine	

ratio	(ACR)	ได้ก�าหนดนดัหมายและประสานความร่วมมือกบักลุ่มงานเทคนคิการแพทย์และพยาธิวทิยาคลนิกิ	โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์	

ในการตรวจคดักรองภาวะแทรกซ้อนในกลุม่ผูป่้วยเบาหวานความดันโลหิตสงู	โดยมีการตัง้เป้าหมายในการคัดกรองให้ได้	80%	ปี	2564	

ในเขตอ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์	จ�านวน	11,305	ราย	ไตรมาสที่1	ท�าได้	5,048	ราย	คิดเป็นร้อยละ	44.7

	 การเก็บตัวอย่างปัสสาวะเตรียมขนส่ง	และขนส่ง	อุณหภูมิทั่วไปช่วงเช้าอาจสูงถึง	30	-	40	°C	และช่วงรอรับสิ่งส่งตรวจและ

เตรียมตัวอย่างเข้าเคร่ืองตรวจวิเคราะห์ที่อยู่ที่อุณหภูมิห้องปฏิบัติการ	 26	 -	 30	 °C	 รวมระยะเวลาตั้งแต่จัดเก็บถึงตรวจวิเคราะห์	

ตัวอย่างปัสสาวะจะอยู่ในอุณหภูมิ	26	-	30	°C	ส�าหรับช่วงมกราคม	-	กันยายน	จะใช้เวลานาน		4.5	-	8	ชม.	ส่วนช่วงตุลาคม	-	

ธันวาคม	นานถึง	7	-	12	ชม.	แต่ความคงตัว	Urine	Microalbumin	และ	Urine	Creatinine	ที่	15	-	25	°C	ตามเอกสารประกอบ

น�้ายา	(3,	4)	เท่ากับ	7	วัน	และ	2	วัน	ตามล�าดับ

	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาวิจัย	ความคงตัวของปริมาณ	Urine	Microalbumin	และ	Urine	Creatinine	ในปัสสาวะ

ที่ตั้งไว้อุณหภูมิและที่ตั้งไว้นานตามระยะเวลาที่ครอบคลุม	 การส่งตรวจจาก	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	 เพื่อจะ						

ท�าให้ทราบว่าผลการตรวจปริมาณ	Urine	Microalbumin	และ	Urine	Creatinine	รวมทั้งคา่ค�านวณ	Ratio	Urine	Microalbumin	

ต่อ	Urine	Creatinine	มีคุณภาพถูกต้อง	สามารถน�าผลไปใช้ในการคัดกรองประเมินสภาวะการท�างานของไตได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย
	 เพื่อศึกษา	ความคงตัวของ	Urine	Microalbumin	และ	Urine	Creatinine		ในปัสสาวะ	เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่าง	ๆ	และ

ระยะเวลานานต่าง	ๆ

ขอบเขตการศึกษาวิจัย
	 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	 (Experimental	 Research)	 ใช้เครื่องมือ	 สถานที่	 ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ

พยาธิวิทยาคลินิก	โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	ระยะเวลาศึกษาวิจัย	เดือนมิถุนายน	2564	-	พฤศจิกายน	2564

	 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	คือ	ตัวอย่างปัสสาวะของผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก	ที่มารับบริการตรวจปริมาณ	Urine	

Microalbumin	หรือ	Urine	protein	หรือ	Urine	Creatinine	ตามค�าสั่งของแพทย์	และเก็บตัวอย่างและท�าการตรวจวิเคราะห์	

โดยคัดเลือกเฉพาะในรายที่มีผลการตรวจ	Urine	Microalbumin	≥3	mg/L	และมีตัวอย่างปัสสาวะเหลือจากการตรวจตามค�าสั่ง

ของแพทย์	ไม่น้อยกว่า	15	mL	เท่านั้น	ไม่มีการเก็บปัสสาวะเพิ่ม	จ�านวน	76	ตัวอย่าง
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 เครื่องมือในการวิจัย
	 1.	 เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ	Cobas	6000	c501(5)	(Hitachi	High-Technologies	Corporation)	

	 2.	น�้ายาส�าเร็จรูป	 cobas®	 ผลิตโดย	 Roche	 Dianostics	 GmbH	 ALBT2	 Tina-quant	 Albumin	 Gen.2(3)	 REF	 No.	

04469658190,	CREP2	Creatinine	plus	ver.2(4)	REF	No.	03263991190,	Calibrator	for	automated	systems	PUC	(Proteins	

in	Urine/CSF)	(C.f.a.s.	PUC)	REF	No.	03121305122,	Calibrator	for	automated	systems	(C.f.a.s.)	REF	No.	10759350190,	

Precinorm	PUC	(PN	PUC)	REF	No.	03121313	122	และ	Precipath	PUC	(PP	PUC)	REF	No.	03121291	122

	 3.	 เทอร์โมมิเตอร์	วัดอุณหภูมิห้อง,	ตู้เพาะเชื้อแบคทีเรีย	อุณหภูมิ	35°C,	ตู้เพาะเชื้อแบคทีเรีย	อุณหภูมิ	42°C	ที่ผ่านการสอบเทียบ	

	 4.	 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน	ที่ผ่านการสอบเทียบ

วิธีการศึกษา
 ท�าการควบคุมคุณภาพของการตรวจวิเคราะห์

	 ก่อนท�าการวิจัย	 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องตรวจวิเคราะห์,	 ตรวจสอบคุณภาพ	 เครื่องตรวจวิเคราะห์	 คุณภาพน�้ายา

ตรวจวิเคราะห์	ความถูกต้องแม่นย�า	ความเที่ยงตรง,	ตรวจสอบคุณภาพเทอร์โมมิเตอร์	ตู้เพาะเชื้อแบคทีเรีย	อุณหภูมิ	35°C	ตู้เพาะ

เชื้อแบคทีเรีย	อุณหภูมิ	42°C

	 ระหว่างท�าการวิจัย	 บ�ารุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์,	 ตรวจสอบ	 คุณภาพน�้ายาตรวจวิเคราะห์	 และเครื่องตรวจวิเคราะห์		

โดยท�า	Internal	Quality	Control	(IQC)	โดยใช้	สารควบคุมคุณภาพ	2	ระดับ	PN	PUC,	PP	PUC	ก่อนการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	

ตรวจสอบอุณหภูมิ	ห้องปฏิบัติการ	ตู้เพาะเชื้อแบคทีเรีย	อุณหภูมิ	35°C	ตู้เพาะเชื้อแบคทีเรีย	อุณหภูมิ	42°C	ทุก	4	ชม.	

วิธีการศึกษาวิจัย
	 เม่ือได้รับตัวอย่างปัสสาวะตามข้อก�าหนด	 แบ่งปัสสาวะใส่ในหลอดทดลองพลาสติกขนาด	 13x75	 มิลลิเมตร	 หลอดละ	 1	

มิลลิลิตร	ปิดจุกจ�านวน	8	หลอด	จากนั้นน�าตัวอย่างปัสสาวะ	1	หลอด	ไปตรวจปริมาณ	UAlb	และ	UCre	ภายใน	2	ชม.	(เวลาที่	0	

ชม.)	เลือกเฉพาะที่ผลตรวจ	UAlb	≥3.0	mg/L	ท�าการวิจัยถ้าปัสสาวะขุ่นจะท�าการปั่นที่	1,400	x	g	นาน	10	นาที	ก่อนท�าการตรวจ	

โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ	 Cobas	 6000	 c501	 พร้อมกับน�าตัวอย่างอีก	 7	 หลอด	 เก็บรักษาดังนี้	 1.	 เก็บรักษาไว้ที	่																					

ห้องปฏิบัติการฯ	อุณหภูมิห้อง	(26	-	30°C)	นาน	4,	8	และ	12	ชม.	2.	เก็บรักษาไว้ในตู้เพาะเชื้อแบคทีเรีย	อุณหภูมิ	35°C	นาน											

4	และ	8	ชม.	3.	เก็บรักษาไว้ในตู้เพาะเชื้อแบคทีเรีย	อุณหภูมิ	42°C	นาน	4	และ	8	ชม.	และเมื่อครบเวลาเก็บรักษา	4,	8		และ										

12	ชม.	ตามล�าดับ	น�าตัวอย่างที่เก็บรักษามาตรวจปริมาณ	UAlb	และ	UCre	

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
 ท�าการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังนี้

	 1.	บันทึก	ข้อมูลส่วนบุคคล	อุณหภูมิ	ห้องปฏิบัติการ	ตู้เพาะเชื้อแบคทีเรีย	อุณหภูมิ	 35°C	ตู้เพาะเชื้อแบคทีเรีย	อุณหภูมิ	 42°C	

บันทึก	ผลตรวจสอบเทียบการตรวจวิเคราะห์	ความถูกต้องแม่นย�า	(accuracy)	โดยใช้	Calibrator,	ตรวจสอบคุณภาพการตรวจวิเคราะห์	

ความเที่ยงตรง	(precision)	โดยใช้	PN	PUC,	PP	PUC	ท�า	Precision	Repeatability	OCV,	ท�า	Intermediate	precision	RCV,	ท�า	IQC	

	 2.	บันทึกผลตรวจวิเคราะห์ปริมาณ	UAlb,	UCre	และ	ค่าค�านวณ	ACR	

	 3.	บันทึก	ค่า	Standard	Deviation	(S.D.)	ของ	IQC	สารควบคุมคุณภาพ

 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั่วไปโดยใช้	Excel	และใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ส�าเร็จรูป	(SPSS)	ดังนี้	

	 1.	ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง	ตัวอย่างปัสสาวะ	ผลตรวจ	UAlb	ผลตรวจ	UCre		ค่าค�านวณ	ACR	อุณหภูมิเก็บรักษา

ตัวอย่างปัสสาวะ	การควบคุมคุณภาพก่อนและระหว่างท�าการวิจัย	

	 2.	ข้อมูลผลตรวจ	UAlb,	UCre	และ	ค่าค�านวณ	ACR

	 3.	เปรียบเทียบผลตรวจ	UAlb,	UCre	และ	ค่าค�านวณ	ACR	กับผลที่	0	ชม.	โดยทดสอบความแตกต่างกัน	ทางสถิติ	paired-	

T	test	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	p<0.05	
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	 4.	 เปรียบเทียบผลตรวจ	UAlb,	UCre	 กับ	 SCL	 range	 กับผลที่	 0	 ชม.	 โดยใช้เกณฑ์การยอมรับทางคลินิก	 (significant	

change	limit;	SCL)	คือค่าเฉลี่ย	0	ชม.±2.8USD	(Usual	Standard	Deviation)	USD	=	ค่า	S.D.	จากผล	IQC	ย้อนหลัง	6	เดือน	

(กุมภาพันธ์	2564-กรกฎาคม	2564)

	 5.	 ผลเปรียบเทียบค่าผลตรวจ	 UAlb,	 UCre	 และค่าค�านวณ	 ACR	 กับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้	 (Total																							

Allowable	Error;TEa)	กับผลที่	0	ชม.	โดยเลือกเกณฑ์ของสถาบันที่มีค่าต�่าที่สุด	

ผลการวิจัย
	 กลุ่มตัวอย่างที่เก็บตัวอย่างปัสสาวะ	76	ราย	เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	(53.9%,	46.1%)		มีอายุ	18-92	ปี	ส่วนมากอายุ	

50	 ปี	 ขึ้นไป	 (69.7%)	 ครอบคลุมโรคประจ�าตัวต่าง	 ๆ	 ดังนี้	 โรคความดันโลหิตสูง	 (HT)	 63	 ราย	 โรคเบาหวาน	 (DM)	 48	 ราย																		

โรคไตเรื้อรัง	(CKD)	39	ราย	โรคหัวใจและหลอดเลือด	(CVD)	8	ราย	

	 ผลตรวจปัสสาวะ	76	ตัวอย่าง	พบว่า	มีปริมาณ	UAlb	5.9-9670.1	mg/L,	≥3-300	mg/L	(72.3%)	และ	มีปริมาณ	UCre	

23.75-383.03	mg/dL,	50-250	mg/dL	(73.7%)	ส่วนค่าค�านวณ	ACR	มีค่า	3.2-10355.5	mg/g,	≤300	mg/g	(71.0%)	

อุณหภูมิเก็บรักษาตัวอย่างปัสสาวะ		อุณหภูมิห้องปฏิบัติการ	28.6-29.3°C	ค่าเฉลี่ย	28.94°C	ส่วนอุณหภูมิตู้เพาะเชื้อแบคทีเรีย	คงที่

ตลอดระยะเวลาศึกษาวิจัย		34.0°C	และ	42.1°C

	 ผลการตรวจสารคุมคุณภาพ	เป็นไปตามมาตรฐาน

	 ผลตรวจ	UAlb	พบว่า	มีแนวโน้มลงลดมากขึ้น	เมื่อเวลานานขึ้นที่อุณหภูมิ	28.6-29.3°C	นาน	4,	8,	12	ชม.	มีค่าลดลง	0.19%,	

0.53%,	1.61%	ตามล�าดับ	ซึ่งมีแนวโน้มไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	William	และคณะ(6)	ที่ค่าเพิ่มขึ้น	1.6%	ที่	30°C	นาน	24	ชม.	[Mean	

Percentage	Change	(95%	CI)	=	1.6%	(-1.1%	to	4.4%)]	และที่	34.0°C	นาน	4,	8	ชม.	มีค่าลดลง	0.63%,	1.65%	ตามล�าดับ	และ

ที่	42.1°C	นาน	4,	8	ชม.	มีค่าลดลง	1.05%,	1.80%	ตามล�าดับ	และพบว่า	มีแนวโน้มลงลดมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น	(รูปที่	1)	เมื่อน�ามา

ทดสอบทางสถิติ	 เปรียบเทียบกับผลตรวจ	ที่	 0	ชม.	พบว่า	ที่	 28.6	 -	29.3°C	ที่	 4	ชม.	 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

(p<0.05)	(ตารางที่	1)	และค่าอยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับทางคลินิก(7)	(SCL	range)	(ตารางที่	2)	และผลตรวจ	ที่อุณหภูมิต่าง	ๆ 	และระยะ

เวลาต่าง	ๆ	ค่าอยู่ในช่วงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้(7,8,9)	(Allowable	Total	Error;TEa)	(ตารางที่	3)	ยกเว้นที่	42.1°C	ที่	8	ชม.	

มี	3	ตัวอย่างค่าเกินช่วงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้	±10%	(-10.2%,	-10.3%,	-10.3%)	

	 ผลตรวจ	UCre	พบว่า	มีแนวโน้มลงลดมากขึ้นเมื่อเวลานานขึ้นที่อุณหภูมิ	 28.6	 -	29.3°C	นาน	4,	8,	12	ชม.	มีค่าลดลง	

0.21%,	0.41%,	0.52%	ตามล�าดับ	ซึ่งมีแนวโน้มไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	William	และคณะ(6)	ที่ค่าไม่เปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิ	

30°C	นาน	24	ชม.	Mean	Percentage	Change	(95%	CI)	=	0.0%	(-0.3%	to	0.3%)	และที่	34.0°C	นาน	4,	8	ชม.	มีค่าลดลง	

0.47%,	1.29%	ตามล�าดับ	และที่	42.1°C	นาน	4,	8	ชม.	มีค่าลดลง	1.19%,	2.26%	ตามล�าดับ	และน่าจะมีแนวโน้มสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	F.Wspierto	และคณะ(10)	ที่ค่าลดลง	<3%	ที่อุณหภูมิ	55°C	นาน	2	วัน	และพบว่า	มีแนวโน้มลงลดมากขึ้น	เมื่ออุณหภูมิ

สูงขึ้น	(รูปที่	1)	เมื่อน�ามาทดสอบทางสถิติ	เปรียบเทียบกับผลตรวจ	ที่	0	ชม.	พบว่า	ที่	28.6-29.3°C	และที่	34.0°C	นาน	4	ชม.	ไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<0.05)	 (ตารางที่	 1)	 และค่าอยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับทางคลินิก(7)	 (SCL	 range)	

(ตารางที่	 2)	 ยกเว้น	ที่	 42.1°C	นาน	8	ชม.	และผลตรวจที่อุณหภูมิต่าง	ๆ	และระยะเวลาต่าง	ๆ	ค่าอยู่ในช่วงเกณฑ์ความคลาด

เคลื่อนที่ยอมรับได้(7,8,9)	(Allowable	Total	Error;TEa)	(ตารางที่	3)	

	 ค่าค�านวณ	ACR	พบว่า	ที่เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิต่าง	ๆ	ระยะเวลาต่าง	ๆ	มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง	ดังนี้	ที่อุณหภูมิ	28.6-

29.3°C	นาน	4,	12	ชม.	มีค่าลดลง	0.31%,	0.56%	ตามล�าดับ	ที่	8	ชม.	เพิ่มขึ้น	0.24%	ซึ่งมีแนวโน้มไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

William	และคณะ(6)	ที่ค่าเพิ่มขึ้น	1.5%	ที่อุณหภูมิ	30°C	นาน	24	ชม.	[Mean	Percentage	Change	(95%	CI)	=	1.5%	(-1.3%	

to	4.2%)]	และที่	34.0°C	นาน	4,	8	ชม.	มีค่าลดลง	0.12%,	0.95%	ตามล�าดับ	และที่	42.1°C	นาน	4	ชม.	มีค่าลดลง	0.12%								

ส่วนที่	8	ชม.	เพิ่มขึ้น	0.58%	(รูปที่	2)	เมื่อน�ามาทดสอบทางสถิติ	เปรียบเทียบกับค่าค�านวณ	ที่	0	ชม.	พบว่า	ผลค�านวณ	ที่อุณหภูมิ

ต่าง	ๆ 	และ	ระยะเวลาต่าง	ๆ 	ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(p<0.05)	(ตารางที	่1)	และค่าอยูใ่นช่วงเกณฑ์ความคลาด

เคลื่อนที่ยอมรับได้(7,8,9)	(Allowable	Total	Error;TEa)	(ตารางที่	3)
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อภิปรายผล

	 การตรวจหาปริมาณ	UAlb	มีความคงตัว	สามารถเก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิ	28.6	-	29.3°C	ได้นาน	4	ชม.	เท่านั้น	ซึ่งน่า

จะเปน็อณุหภูมทิีใ่กลเ้คยีงกบัอณุหภมูห้ิองช่วงเช้าที่ไม่มเีครือ่งปรบัอากาศของหน่วยปฐมภมู	ิ	ดงันั้นจะสามารถวางตวัอย่างไว้ได้นาน	

4	ชม.	

	 การตรวจหาปริมาณ	UCre	มีความคงตัว	สามารถเก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิ	28.6	-	29.3°C	และ	ที่	34.0°C	ได้นาน	4	ชม.	

ซึ่งน่าจะเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องช่วงเช้าช่วงเที่ยงที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศของหน่วยปฐมภูมิ	ดังนั้นจะสามารถวางตัว

อย่างไว้ได้นาน	4	ชม.	

	 ผลค�านวณ	ACR	ที่อุณหภูมิ	28.6	-	29.3°C,	34.0°C,	42.1°C	นาน	4,	8,	12	ชม.	มีค่าเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีทิศทางแต่ยังคง

ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ	จึงน่าจะน�าผลค�านวณ	ACR	ไปใช้ในการดูแลผู้รับบริการได้	แต่ควรตระหนักว่าผลตรวจ	UAlb	จะคงตัว	

ที่อุณหภูมิ	28.6	-	29.3°C	นาน	4	ชม.	เท่านั้น

	 ส่วนผลตรวจ	UCre	 ทั้งหมดอยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับทางคลินิก	 (SCL	 range)	 ยกเว้นที่อุณหภูมิ	 42.1°C	 นาน	 8	 ชม.																

การใช้เกณฑ์ยอมรับนี้	 เป็นเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะห้องปฏิบัติการ	 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น	 ส�าหรับแสดงให้เห็นว่า																

ผลตรวจในแต่ละครั้งจะต่างกันหรือไม่	ขึ้นกับคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของแต่ละห้องปฏิบัติการ

	 ผลตรวจ	UAlb,	UCre	และ	ค่าค�านวณ	ACR	ที่เก็บรักษาตัวอย่างที่	อุณหภูมิ	28.6-29.3°C	และ	34.0°C		นาน	4,8	ชม.												

ค่าอยู่ในช่วงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้	 ไม่เกินค่า	 TEa	 ส่วนที่อุณหภูมิ	 42.1°C	 นาน	 4	 ชม.	 ไม่เกินค่า	 TEa	 แต่ที่นาน													

8	ชม.	มีผลตรวจ	UAlb	3	ราย	จาก	76	ราย	ไม่อยู่ในช่วงเกณฑ์ยอมรับเกินค่า	TEa	คิดเป็น	3.95%	ดังนั้นผลตรวจที่ค่าอยู่ในช่วง

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้	 (Total	 Allowable	 Error;TEa)	 ซึ่งยอมรับได้ว่ายังอยู่ในขอบเขตที่มีคุณค่าต่อการแพทย	์													

จะน�าผลการวิเคราะห์นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย	ในทางปฏิบัติที่ผ่านมายังไม่พบสภาวะ	ที่อุณหภูมิ	42.1°C	นานเกิน	4	ชม.	

ข้อเสนอแนะการน�าผลการศึกษาไปใช้
	 จากการวิจัยครั้งนี้	การใช้ผลตรวจ	UAlb	UCre	เพื่อติดตามระดับปริมาณหรือคัดกรองโรคไต	ควรต้องเก็บตัวอย่างปัสสาวะ

ไว้ที่	อุณหภูมิ	 ไม่เกิน	29.3°C	ไม่เกิน	4	ชม.	 (6	ชม.	หลังการเก็บตัวอย่าง)	การส่งตรวจของแต่ละหน่วยปฐมภูมิ	ที่ผ่านมาใช้เวลา													

7	-	12	ชม.	โดยเฉพาะช่วง	ตุลาคม	ถึง	ธันวาคม	หรือ	มกราคม	ทุกปี	จะมีการคัดกรองโรคไตในกลุ่มคนไข้	เบาหวาน	ความดันโลหิต

สูง	 ขอเสนอแนะเบ้ืองต้นว่า	 ให้เก็บตัวอย่างปัสสาวะไว้ในลังโฟมที่บรรจุ	 Ice	 pack	 2	 -	 4	 ก้อน	 (เพื่อให้อุณหภูมิไม่เกิน	 25°C)															

ควรจัดหาภาชนะบรรจุตัวอย่างที่มีคุณภาพมาตรฐานที่มีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมและตรวจสอบได้	 ส�าหรับ							

เก็บรักษาและขนส่งตัวอย่าง	 รวมทั้งจัดท�าค�าแนะน�า	 เผยแพร่	 ท�าความเข้าใจ	 แนวทางปฏิบัติ	 และท�าแผนจัดหาอุปกรณ์การเก็บ

รักษาและขนส่งตัวอย่างต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	ควรศึกษาวิจัย	ความคงตัวของปริมาณ	UAlb		ที่อุณหภูมิ	30-40°C	นาน	1,	2	และ	3	ชม.

	 2.	ควรศกึษาหาลงัโฟมทีม่อียูม่าใช้เป็นภาชนะส�าหรบัเกบ็รกัษาและขนส่งตวัอย่าง	เพือ่รกัษา	ตวัอย่างให้มคีณุภาพดี	จนกระทัง่

ตรวจ	รวมทั้งให้รพ.สต.ทดลองใช้งานเพื่อหาปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบ	

รูปที่	1	ผลตรวจ	UAlb,	UCre	ที่เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิต่าง	ๆ	ระยะเวลาต่าง	ๆ
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รูปที่	2	ค่าค�านวณ	ACR	ที่เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิต่าง	ๆ	ระยะเวลาต่าง	ๆ

ตารางที่ 1 ผลเปรียบเทียบผลตรวจ UAlb, UCre และค่าค�านวณ ACR เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิต่าง ๆ ระยะเวลาต่าง ๆ  

  กับผลตรวจและค่าค�านวณที่ 0 ชม.

 Time Period/Temp UAlb (mg/L) UCre (mg/dL) ACR (mg/g)

 (hours)/°C Mean±S.D. p Mean±S.D. p Mean±S.D. p

	 0	 653.93±1620.54	 -	 122.03±80.95	 -	 739.62±1718.76	 -
	 4/28.6-29.3°C	 652.67±1619.32	 0.277	 121.77±80.58	 0.362	 737.31±1719.68	 0.270
	 8/28.6-29.3°C	 650.46±1612.81	 0.028*	 121.53±81.14	 0.036*	 741.37±1732.81	 0.541
	 12/28.6-29.3°C	 643.37±1596.84	 0.001*	 121.40±80.62	 0.009*	 735.48±1716.48	 0.182
	 4/34.0°C	 649.78±1613.43	 0.047*	 121.46±80.24	 0.061	 739.13±1721.29	 0.926
	 8/34.0°C	 643.15±1601.42	 0.000*	 120.46±79.15	 0.000*	 732.56±1707.42	 0.093
	 4/42.1°C	 647.07±1608.42	 0.008*	 120.58±79.75	 0.000*	 738.72±1785.22	 0.667
	 8/42.1°C	 642.18±1595.04	 0.002*	 119.27±78.15	 0.000*	 743.91±1736.78	 0.472

*แสดงว่า	p<0.05	ค่าเปรียบเทียบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p<0.05)		

ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบผลตรวจ UAlb UCre กับ SCL range เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิต่าง ๆ ระยะเวลาต่าง ๆ กับ 

  ผลตรวจที่ 0 ชม.

ผลตรวจหลังเก็บปัสสาวะ

 การทดสอบ 0 ชม. 4 ชม. 8 ชม. 12 ชม. USD value SCL range 
  Mean±S.D. Mean±S.D. Mean±S.D. Mean±S.D.  

	UAlb	(mg/L)	28.6-29.3	°C	 653.93±1620.54	 652.67±1619.32	 650.46±1612.81*	 643.37±1596.84*	 0.80	 651.69-656.17
UAlb	(mg/L)	34.0	°C	 653.93±1620.54	 649.78±1613.43*	 643.15±1601.42*	 -	 0.80	 651.69-656.17
UAlb	(mg/L)	42.1	°C	 653.93±1620.54	 647.07±1608.42*	 642.18±1595.04*	 -	 0.80	 651.69-656.17
UCre	(mg/dL)28.6-29.3°C	 122.03±80.95	 121.77±80.58	 121.53±81.14	 121.40±80.62	 0.86	 119.62-124.44
UCre	(mg/dL)	34.0°C	 122.03±80.95	 121.46±80.24	 120.46±79.15	 -	 0.86	 119.62-124.44
UCre	(mg/dL)	42.1°C	 122.03±80.95	 120.58±79.75	 119.27±78.15*	 -	 0.86	 119.62-124.44

SCL	range	=	Mean	0	ชม.±2.8	USD	value,	USD	=	ค่า	S.D.	สารควบคุมคุณภาพย้อนหลัง	6	เดือน	

*แสดงว่า	Mean	>	SCL	range	ค่าเปรียบเทียบไม่อยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับทางคลินิก
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ตารางที่ 3 ผลเปรียบเทียบค่าผลตรวจ UAlb UCre และค่าค�านวณ ACR กับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (Allowable Total              

  Error;TEa) เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิต่าง ๆ ระยะเวลาต่างๆ กับผลตรวจที่ 0 ชม. และค่าค�านวณที่ 0 ชม.

  จ�านวนราย (เปอร์เซ็นต์) ที่ค่าไม่เกิน TEa*

 4 ชม. 8 ชม. 12 ชม.

	 UAlb	(mg/L)	28.6-29.3	°C	 76	(100)	 76	(100)	 76	(100)
	 UAlb	(mg/L)	34.0	°C	 76	(100)	 76	(100)	 -
	 UAlb	(mg/L)	42.1	°C	 76	(100)	 73	(96.05)	*	 -
	 UCre	(mg/dL)	28.6-29.3	°C	 76	(100)	 76	(100)	 76	(100)
	 UCre	(mg/dL)	34.0	°C	 76	(100)	 76	(100)	 -
	 UCre	(mg/dL)	42.1	°C	 76	(100)	 76	(100)	 -
	 ACR	(mg/g)	28.6-29.3	°C	 76	(100)	 76	(100)	 76	(100)
	 ACR	(mg/g)	34.0	°C	 76	(100)	 76	(100)	 -
	 ACR	(mg/g)	42.1	°C	 76	(100)	 76	(100)	 -

TEa*	Albumin	urine	±	10%	RCPA,	CLIA,	CFX,	WLSH	
TEa*	Creatinine	urine	±	10%	RCPA	(CLIA,	AAB,	WLSH,	NYS	±	15%)
TEa*	Albumin:	creatinine	ratio	(ACR),	urine	±15%	RCPA
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การผ่าตัดต่อมไทรอยด์และเลาะต่อมน�้าเหลืองบริเวณคอ : กรณีศึกษา

                                                                                

											เสาวลักษณ์	สายหยุดทอง

พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

บทน�า
	 มะเร็งต่อมไทรอยด์	 (Thyroid	 Cancer)	 เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในต่อมไทรอยด	์															

และพัฒนาเป็นก้อนมะเร็งขึ้นใต้ผิวหนังบริเวณกึ่งกลางล�าคอ	 อาจพบก้อนเดียวหรือหลายก้อน	 โดยผู้ป่วยอาจมีอาการเสียงแหบ	

หายใจหรือกลืนล�าบาก	 และเจ็บท่ีคอ	 หากรักษาและก�าจัดเซลล์มะเร็งออกไม่หมด	 อาจเสี่ยงกลับมาเป็นซ�้า	 หรือมะเร็งลุกลามไป												

สร้างความเสียหายให้ส่วนอื่นๆของร่างกายได้	 ต่อมไทรอยด์เป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายผีเสื้ออยู่บริเวณใต้ลูกกระเดือก	 ท�าหน้าที่									

น�าสารไอโอดีนจากอาหารที่รับประทานไปผลิตฮอร์โมนไทรอยด์และฮอร์โมนอื่นๆ	 เพื่อช่วยในกระบวนการท�างานของอวัยวะ												

ต่างๆ	 และระบบการเผาผลาญในร่างกาย	 ซึ่งมะเร็งไทรอยด์อาจท�าให้ต่อมไทรอยด์ไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ	 และส่งผลเสีย												

ต่อสุขภาพร่างกายของผู้ป่วย

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
	 มะเร็งไทรอยด์เป็นโรคที่พบได้บ่อย	สามารถพบได้ในคนทุกวัย	มีรายงานพบได้ตั้งแต่อายุ	10	-	80	ปี	ส่วนใหญ่พบได้มากใน

คนอายุ	20	-	40	ปี	และ	50	-	70	ปี	พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย	(มีรายงานในประชากร	100,000	คน	จะพบโรคมะเร็งไทรอยด์										

ในผู้หญิงประมาณ	 6	 คน	 และพบในผู้ชายประมาณ	 2	 คน)	 และพบมากในผู้ที่รับการฉายรังสีบริเวณล�าคอเมื่อตอนเป็นเด็ก	 และ							

บางชนิดอาจมีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นด้วย	 จากสถิติของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 พบว่ามีจ�านวนผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์

ในหอผู้ป่วยโสต	ศอ	นาสิก	จักษุ	ในปีพ.ศ.	2562	จ�านวน	22	ราย	พ.ศ.2563	จ�านวน	16	ราย	และพ.ศ.	2564	10	ราย	(หน่วยข้อมูล

เวชระเบียน	แผนกเวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์,	2564)

	 ผลการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์มะเร็งและระยะของโรค	 เมื่อผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดร่วมกับการรักษาอื่น	 ๆ	 ตามค�า														

แนะน�าของแพทย์ก็มักจะหายขาด	หรือมีชีวิตได้ยืนยาว	 คือมีโอกาสหายได้สูงประมาณ	 90	 -	 100%	 ยิ่งในผู้ป่วยที่มีอายุน้อย															

ด้วยแล้ว	 โอกาสหายและมีความยืนยาวของชีวิตเท่าคนปกติก็มีเกือบ	 100%	อย่างไรก็ตามความรุนแรงของโรคนอกจากขึ้นอยู่กับ

ชนิดของชนิดของเซลล์มะเร็งและระยะของโรคแล้ว	ยังขึ้นอยู่กับอายุด้วย	ถ้าอายุตั้งแต่	45	ปีขึ้นไป	ความรุนแรงของโรคจะสูงกว่า	

และถ้าเป็นเพศชายความรุนแรงของโรคจะสูงกว่าเพศหญิง

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อศึกษาการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่ได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์และเลาะต่อมน�้าเหลืองบริเวณ												

คอ		ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

	 2.	 เพื่อเป็นแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่ได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์และเลาะต่อมน�้าเหลืองบริเวณ										

คอกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 วิธีด�าเนินการศึกษา :	 คัดเลือกผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่มารับการรักษาแผนกโสต	 ศอ	 นาสิก	 จักษุ	 โรงพยาบาล												

ประจวบคีรีขันธ์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :	เก็บรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาจากเวชระเบียน	โดยรักษาความลับของผู้ป่วย	และวางแผนการพยาบาล

โดยใช้กระบวนการพยาบาล
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ผลการศึกษา
	 ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ	 34	 ปี	 HN	 58005015	 AN	 64001684	 รับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 ตั้งแต่																			

วันที่	 17	 -	 24	 กุมภาพันธ์	 2564	 อาการที่น�าผู้ป่วยมาโรงพยาบาลคือ	 มีก้อนท่ีคอด้านซ้ายโตขึ้นมากและปวด	 1	 สัปดาห์ก่อนมา																								

โรงพยาบาล	 แพทย์นัดนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัด	 ประวัติการเจ็บป่วยเมื่อ	 6	 เดือนก่อนมาโรงพยาบาลมีก้อนที่คอด้ายซ้าย	 โตขึ้น

เรื่อยๆ	 กลืนอาหารสะดวกดี	 เสียงปกติ	 น�้าหนักลดลง	 (ผู้ป่วยตั้งใจลดน�้าหนัก)	 4	 -	 5	 กิโลกรัมใน	 1	 ปี	 ต่อมา	 1	 สัปดาห์ก่อนมา															

ก้อนที่คอด้านซ้ายมีขนาดโตข้ึนมากและปวด	 ไปตรวจที่คลินิกแพทย์หู	 คอ	 จมูก	 ที่อ�าเภอหัวหิน	 พบ	 Left	 cervical	 lymph																	

node	 area	 3	 diameter	 4	 cms	movable	 and	multiple	 nodular	 goiter	 ท�า	 FNA	 (22	 ม.ค.	 64)	 ได้	 Fluid	 สีเหลือง																								

10	ml	 ก้อนท่ีคอยุบลงเล็กน้อย	 ส่งตรวจ	 Patho	 ผลพบ	 R/O	 CA	 Thyroid	 c-	 LN	metastasis	 แพทย์จึงเขียนใบบันทึก																							

ข้อความให้มารับการรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย	 เมื่อมาตรวจที่โรงพยาบาล																																				

ประจวบคีรีขันธ์	พบแพทย์เฉพาะทางด้านหู	 คอ	จมูก	ตรวจพบ	 left	neck	nodule	 level	 2,	 3	ประมาณ	4.5	 cms	ท�า	 FNA													

both	 lobe	 and	 isthmus	 ผล	 Papillary	 carcinoma,	multifoci	 at	 right	 lobe	 size	 0.2	 -	 1	 cms	 and	 Papillary																															

carcinoma,	multifoci	 at	 left	 lobe	 and	 isthmus	 size	 0.8	 -	 1.5	 cms	 และส่ง	 CT	 neck	with	 contrast	 ผลพบ	 CA																					

thyroid	 c-	 LN	metastasis	 จึงนัดนอนโรงพยาบาลเพ่ือรับการผ่าตัดในวันท่ี	 17	 ก.พ.	 2564	 แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี	 ช่วยเหลือ															

ตัวเองได้	 สีหน้าวิตกกังวล	 มาโดยรถนั่ง	 มีก้อนโตท่ีคอขนาด	 4	 cm	 ไม่ปวด	 สัญญาณชีพแรกรับ	 T=	 37oC,	 PR=82	 ครั้ง/นาที,	

RR=20ครั้ง/นาที,	BP=	136/99	mmHg	น�้าหนัก	60	กิโลกรัม	ส่วนสูง	158	cms.	แพทย์	Set	OR	for	Total	Thyroidectomy	

with	 Left	 Selective	 Neck	 Dissection	 วันที่	 18	 ก.พ.	 2564	 เวลา	 10.00	 น.	 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการแรกรับ	 CBC																											

พบ	 Hct=38.7%,	WBC=7,560	 cells/mm3,	 N=62.1%,	 L=29.1%,	 PLT=341,00/ul	 ผล	 Electolyte:	 Sodium=138																		

mmol/L,	 Potassium=	 4.3mmol/L,	 Chloride=101mmol/L,	 Carbondioxide=25	mmol/L	 ท�า	 EKG	 12	 lead	 พบ																				

normal	 Sinus	 Rhythm	 rate	 72	 ครั้ง/นาที	 ผล	 CXR	พบ	 no	 Cardiomegaly,	 no	 Infiltration	 ส่งท�า	 Nasopharyngeal																	

swab	for	Covid-19	ผล	Undetected	แพทย์รับทราบผล	หลังจากนั้นประสานห้องผ่าตัดและวิสัญญีรับทราบ	ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย

และดูแลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	ก่อนผ่าตัดงดอาหารและน�้า	วันที่	17	ก.พ.	64	เวลา	24.00	น.	On	5%D/W	1,000	ml									

IV	 drip	 80	ml/hr	 ส่งห้องผ่าตัด	 วันที่	 18	 ก.พ.	 64	 เวลา	 9.00	 น.	 T=36.7oC,	 PR=74	 ครั้ง/นาที,	 RR=20	 ครั้ง/นาที,	 BP=																

133/88	mmHg	 ผู้ป่วยได้รับการท�าผ่าตัด	 Total	 Thyroidectomy	 c-	 Left	 Selective	 Neck	 Dissection	 under	 GA	On																				

ET	 tube	No.	 7.5	 ลึก	 21	 cms.	 ขณะผ่าตัดไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆ	 ในการผ่าตัดพบ	 Left	 neck	 nodule	 level	 2	 =	 4.5															

และ	multiple	 bilateral	 thyroid	 nodule	 แผลผ่าตัด	 on	 Redivac	 Drain	 3	 เส้นบริเวณ	 right	 lobe,	 left	 lobe	 และ																						

Lymph	nodeที่คอข้างซ้าย	 ในการผ่าตัดครั้งนี้ได้รับ	 IVF	=	1,400	ML,	Blood	 loss	=	300	ml	หลังผ่าตัด	off	ET	 tube	 ได้													

รู้สึกตัวดี	 หายใจไม่เหน่ือย	 O2	 Sat	 =	 98-100%	 ,PR=104	 ครั้ง/นาที,	 RR=	 22	 ครั้ง/นาที,	 BP=	 143/83	mmHg,	 Pain																							

score=	 3	 คะแนน	 ผู้ป่วยกลับจากห้องผ่าตัดเวลา	 16.00	 น.	 รู้สึกตัวดี	 หายใจไม่เหน่ือย	 Room	 air	 O2Sat=	 98%	 แผลผ่าตัด												

บริเวณคอปิดด้วย	 Fixumule	 แบบ	 Pressure	 dressing,	 มี	 Radivac	 Drain	 3	 เส้น	work	 ดี	 มีเลือดออกคาสาย	 สัญญาณชีพ															

แรกรับกลับจากห้องผ่าตัด	 T=	36.8	oC,	 PR=	78	ครั้ง/นาที,	 RR=	22	ครั้ง/นาที,	 BP=151/94mmHg	ปวดแผล	Pain	 score																	

=	6	คะแนน	ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี	On	Acetar	1,000	ml	 IV	drip	 rate	80	ml	 /hr	มาจาก	OR	หมด	off	on	HL	แพทย์มี	order																		

ให้รับประทานอาหารอ่อน	 observe	 อาการปวด	 มี	MO	 3	mg	 IV	 prn	 q-	 3	 ชม.,	 Plasil	 10	mg	 IV	 prn	 q-	 6	 ชม.	 เริ่มยา																							

ปฏิชีวะนะ	Clindamycin	600	mg	IV	q-	8	ชม.,	Paracetamal	(500)	1	tab	๏	prn	q-	6	ชม.	และ	Brufen(400)	1x3	๏	pc		

observe	 อาการชามือและรอบปาก	 ติดตาม	 Lab	 Ca+	 เวลา	 19.30	 น.	 =	 8	mg/dl	 รายงานแพทย์รับทราบ	 ต่อมาเวลา																																

23.40	 น.	 พบผู้ป่วยมีอาการชาริมฝีปากปลายมือ	 และมีผื่นขึ้นที่ล�าตัว	 แพทย์ได้เพ่ิมยามี	 10%	 Calcium	 gluconate	 5																											

amp	+	5%D/W	500	ml	IV	drip	40	ml/hr,	CaCo3	(1,500)	1x3	๏	pc,	Alfacalcidol		1x2	๏	pc,	Zyrtec	1x1	๏	pc	เช้า							

และ	Atarax	1x	๏	hs.	และเจาะเลือดดูผล	Ca	ทุกวัน	พบว่าผล	Ca	ยังต�่า	แพทย์จึงปรับยาเพิ่มเป็น	CaCo3	(1,500)	2x3	๏	pc								



วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์     23

และ	Alfacalcidol	2x2	๏	pc	หลังผ่าตัดแผลผ่าตัดบริเวณ	on	Redivac	drain	3	 เส้น	 ได้แก่	Left,	Right	และ	Left	Lymph										

node	มี	content	เป็นเลือดออกมาออกมา	วันแรกรวม	40	ml,	วันที่	19	ก.พ.	64	ออกมา	=	35	ml,	วันที่	20	ก.พ.	64	ออกมา									

=	85	ml,	วันที่	21	ก.พ.	64	ออกมา	=	15	ml,	วันที่	22	ก.พ.	64	ออกมา	=	10	ml,	วันที่	23	ก.พ.	64	ไม่มี	content	ออกเพิ่ม								

วันที่	 24	 ก.พ.	 64	 จึง	 off	 Redivac	 drain	 พร้อม	 dressing	wound	 แผลผ่าตัดแห้งดีและไม่มี	 discharge	 ซึม	 ปิดแผลด้วย																	

พลาสเตอร์กันน�้า	 และจ�าหน่ายกลับบ้าน	 สรุปผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลทั้งหมด	 7	 วัน	 และนัด	 F/U	 3	 มี.ค.	 64	 พร้อมเจาะ	 Lab																

TFT,	 Ca+,	 PO4-2,	 Albumin	 และตามผลช้ินเนื้อก่อนพบแพทย์	 และแพทย์เตรียมส่งรักษาต่อด้วยการกลืนรังสีไอโอดีนที่																							

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วินิจฉัยทางการพยาบาล
	 1.	 ผู้ป่วยวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค	การรักษาและวิธีปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยด์

	 2.	 เสี่ยงต่อภาวะอุดกั้นของทางเดินหายใจจากการบวมของเนื้อเยื่อหรือมีเลือดออกใต้ผิวหนังบริเวณที่ผ่าตัด

	 3.	 เสี่ยงต่อภาวะช็อกหลังการผ่าตัด

	 4.	 เสี่ยงต่อภาวะการติดเชื้อของแผลผ่าตัด

	 5.	 ไม่สุขสบาย	ปวดแผลเนื่องจากเนื้อเยื่อได้รับการบาดเจ็บจากการผ่าตัด

	 6.	 เสี่ยงต่อการเกิดภาวะไทรอยด์วิกฤต	 เนื่องจากภาวะเครียดจากการจากการผ่าตัดกระตุ้นให้มีการเพิ่มระดับฮอร์โมน											

TSH	และเพิ่มอัตราการเผาผลาญในร่างกาย

	 7.	 มีภาวะแคลเซียมในเลือดต�่า	(Hypocalcemia)	เนื่องจากการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมด

	 8.	 มีภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์	(Hypothyroidism)	หลังการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมด

	 9.	 เสี่ยงต่อการขาดสารน�้าและเกลือแร่	เนื่องจากเจ็บคอและปวดแผลผ่าตัดเวลากลืนน�้าลายและอาหาร

	 10.	 ขาดความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้านและการรับการรักษาต่อโดยวิธีกลืนแร่รังสีไอโอดีนการพยาบาล											

โดยภาพรวม

	 ใช้กระบวนการพยาบาลในการประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยจากการซักประวัติและตรวจร่างกาย	 อาการ											

อาการแสดง	 ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ	 น�ามาวินิจฉัยโดยจัดล�าดับความส�าคัญ	 ความเร่งด่วนของปัญหา	 แจ้งแนวทาง																			

การพยาบาลรักษาให้ผู้ป่วยและญาติรับทราบเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล	 โดยมี							

กิจกรรมดังนี้

	 1.	อธิบายเกี่ยวกับโรค	การรักษา	วิธีการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด

	 2.	ติดตามประเมินสัญญาณชีพ	ติดตามค่าอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดปลายนิ้วและการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

	 3.	ประเมินระดับความเจ็บปวดจากแผลผ่าตัด	ประเมินแผลผ่าตัดและบริเวณที่มีการต่อสายระบาย

	 4.	ดูแลการให้สารน�้า/สารอาหาร	และยาตามแผนการรักษาของแพทย์

	 5.	ติดตามผลการตรวจพิเศษ	เช่น	EKG,	CXR,	CT,	Lab	และ	Monitor	o2

	 6.	ให้การพยาบาลตามสภาพผู้ป่วยและติดตามเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังผ่าตัด	 เช่น	 สายเสียงบวม																				

เสียงแหบ	 อาการชา	 (ตามมือ	 เท้า	 ริมฝีปาก	 ใบหน้า)	 เป็นตะคริว	 มือจีบ	 กล้ามเน้ือต่าง	 ๆ	 อ่อนแรงลง	 จนมีอาการชัก	 (อาการ															

ของ	 paresthesia,	weakness,	 tetany	 and	 seizure)	 ภาวะช็อกการติดเชื้อของแผลผ่าตัดรวมทั้งส่งผลต่อหัวใจเกิดภาวะการ								

เต้นของหัวใจผิดปกติ	(Cardiac	dysfunction)

	 7.	การเตรียมจ�าหน่ายการให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยผ่าตัดต่อมไทรอยด์ก่อนกลับบ้านและการไปรักษาต่อด้วยไอโอดีนรังสี
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สรุป
	 การเกิดมะเร็งต่อมไทรอยด์การรักษามีโอกาสควบคุมโรคได้ดีกว่ามะเร็งชนิดอื่น	ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะต้องได้รับการรักษาด้วย

การผ่าตัดก้อนมะเร็งแล้วจึงมารักษาด้วยการรับประทานไอโอดีนรังสี	 เพื่อขจัดเซลล์มะเร็งที่เหลืออยู่	 และรับประทานยาฮอร์โมน

ไทรอยด์ไปตลอด	ท�าให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวหลังการรักษา	 ผู้ป่วยควรได้รับการเตรียมท้ังทางร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนเข้ารับ

การผ่าตัด	 รวมทั้งเตรียมญาติผู้ป่วยให้สามารถเผชิญกับภาวะเครียดที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม	 เพื่อลดความวิตกกังวลและเข้าใจ

แผนการรักษา	 การพยาบาลหลังผ่าตัดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน	 ซ่ึงหากการเฝ้าระวังสังเกตภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเป็นไป								

อย่างไม่มีประสิทธิภาพ	ก็จะท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้	 เช่น	ภาวะอุดกั้นของทางเดินหายใจจากการมีเลือดออกใต้แผลผ่าตัด	และยังมี

ภาวะแทรกซ้อนอืน่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้แก่	อาการบวม	เจบ็คอ	กลนือาหารล�าบาก	เสยีงแหบ	ภาวะตดิเชือ้ของแผลผ่าตดั	ภาวะไทรอยด์

วิกฤต	ภาวะแคลเซียมต�่าและภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์	 เป็นต้น	 รวมถึงการดูแลความสุขสบายและฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย

ให้แข็งแรงเตรียมความพร้อมเมื่อกลับจากโรงพยาบาล

ข้อเสนอแนะ
	 1.	จัดให้มีการประชุมทางการพยาบาลเรื่องมะเร็งต่อมไทรอยด์

	 2.	 จัดท�าคู่มือ	 เผยแพร่การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยด์และเลาะต่อมน�้าเหลืองบริเวณคอ	 ไว้ในหน่วยงาน																

เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาค้นคว้า	น�าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	และเป็นแนวทางเดียวกัน

	 3.	ส่งเสริมการพยาบาลองค์รวม	 (holistic	 care)	 โดยความร่วมมือกันของทีมบุคลากรหลายสาขา	 (multidisciplinary)													

ที่มีการเชื่อมโยงต่อเนื่อง	โดยเน้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนและดูแลร่วมกับทีมพยาบาลผู้ป่วย
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