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Immunoproliferative Small Intestinal Disease : Report of Two
Cases

Abstract

วารสารโรคมะเร็ง
THAI CANCER JOURNAL

1

ปท่ี 37 ฉบับท่ี 1
มกราคม-มนีาคม 2560

Likhasit Sangluthong1

Somchai Insiripong1

Naruda Jiragalwasan2

Immunoproliferative small intestinal disease (IPSID) or alpha heavy chain disease is a subtype of
mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma that occurs almost exclusively in the Middle East and
Mediterranean basin. It tends to be a disease of young males. Herein, we report two unrelated Thais with
IPSID who have never visited the Middle East. The first case was a 50-year-old woman presenting with
generalized abdominal pain for a few months, passing watery stool every other day, without blood or mucus.
Her blood test showed pancytopenia and hyperglobulinemia. Colonoscopy revealed a large half-
circumferential clean based ulcer, with friable surrounding tissue. The cecum microscopic pathology was
consistent with IPSID. The stool had no parasite. She was treated with right-half colectomy, prednisolone,
danazol, tetracycline, and omeprazole. The patient survived a further year and 9 months. The second case
was a 72-year-old man presenting with acute abdominal pain due to gut obstruction for 3 days. Exploratory
laparotomy was immediately performed for a part of the small bowel that was affected for resection.
Microscopic pathology was compatible with IPSID. His blood tested positive for latent syphilis but normal
serum globulin. After the operation, he was treated with tetracycline and cyclophosphamide, and he
survived for a further two years. These two cases were IPSID diagnosed outside the Middle East and
Mediterranean Region; the ages of the cases were not young, at 50 and 72 years. Regarding the site of
involvement, the colon in the first case was considered an unusual site for IPSID. As for infection that might
contribute to the occurrence of IPSID, there was no infective diarrhea in the first case and only latent syphilis
in the second case. (Thai Cancer J 2017;37:1-6)
Keyword: IPSID, gastrointestinal lymphoma, small intestinal disease

1Department of Medicine, 2Department of Pathology, Maharat Nakhon Ratchasima Hospital, Nakhon Ratchasima, 30000
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Immunoproliferative Small Intestinal Disease: รายงานผูปวย 2 ราย
โดย ลิขสิทธิ์ แสงลูทอง1 สมชาย อินทรศิริพงษ1 นฤดา จิรกาลวสาน2

1กลุมงานอายุรกรรม 2กลุมงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000

Introduction
The immunoproliferative small intestinal

disease (IPSID) or alpha heavy chain disease,

Mediterranean lymphoma, diffuse small intestinal

lymphoma is a specialized subtype of mucosal

associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma (or

extranodal marginal zone B-cell lymphoma of

MALT type in the REAL/WHO classification) which

is the most common primary gastrointestinal

lymphomas worldwide. IPSID occurs almost

exclusively in the Middle East and Mediterranean

basin. It is often associated with relatively poor

sanitation and is characterized by the synthesis of

an alpha heavy chain paraprotein. It tends to be a

disease of young adults, and also shows a slight

male predominance1.

IPSID-type intestinal GI lymphomas

generally present as a diffuse infiltrating lesion,

sometimes resembling cobble stoning, with a

predilection for the proximal small intestine. As in

gastric lymphomas, mesenteric lymph node

involvement and/or direct extension into adjacent

structures is a feature of advanced disease.

This disease with benign or intermediate grades,

may respond well to the treatment directed

against Campylobacter jejuni infection, such as

oral tetracycline but for malignant grade, it needs

aggressive chemotherapy, like CHOP regimen2.

บทคัดยอ โรค immunoproliferative small intestinal disease (IPSID) หรือ โรค alpha heavy chain เปนชนิดยอยของ
มะเรง็ตอมนํ้าเหลืองแบบ mucosa associated lymphoid tissue (MALT) เกอืบทัง้หมดของผูปวยพบในตะวนัออกกลาง
และแถบทะเลเมดิเตอรเรเนยีน ผูปวยสวนมากเปนผูชายอายุนอย ในบทความนีเ้ปนรายงานผูปวย 2 รายที่พบในคนไทย
และไมเคยไปตะวันออกกลาง รายที่ 1 เปนหญิงอายุ 50 ป มีอาการปวดทองถายเหลวไมมีมกูเลือดเกือบทุกวันเปนเวลา
2-3 เดือน ตรวจเลือดพบ pancytopenia และ hyperglobulinemia สองกลองทางทวารหนักพบวา ลําไสใหญมี
แผลเปอยกวางประมาณครึ่งหนึ่งของเสนรอบวงลําไส ลักษณะทางจุลพยาธิของ caecum เขาไดกับ IPSID ตรวจ
อจุจาระไมพบพยาธิ ผูปวยไดรบัการรกัษาดวยการผาตดั right half colectomy, prednisolone, danazol, tetracycline,
omeprazole ผูปวยยังคงมีชวีิตอกี 1 ป 9 เดือน สวนรายที่ 2 เปนชายอายุ 72 ป มีอาการปวดทองเฉียบพลันเนื่องจาก
ลําไสอดุตนั 3 วนั ผูปวยไดรบัการผาตดัฉุกเฉินดวยการตดัลําไสเล็กออกบางสวน ผลทางจลุพยาธพิบวา เขาไดกับ IPSID
ตรวจเลือดพบซิฟลิสแฝง ระดับ globulin ปกติ หลังผาตัดผูปวยไดรบัการรักษาดวยยา tetracycline และ cyclophos-
phamide ผูปวยมีชีวิตตอมาอีกเปนเวลา 2 ป  ผูปวยทั้ง 2 รายนี้ เปนโรค IPSID ที่พบนอกเขตตะวันออกกลาง
และแถบเมดิเตอรเรเนียน อกีทั้งมอีายุไมนอย (50 ปและ 72 ป) สวนตําแหนงทีพ่บโรคในผูปวยรายแรกนัน้เปนลําไสใหญ
ซึ่ งถือเปนตําแหนงที่พบนอยของโรค IPSID สําหรับการติดเชื้อที่อาจจะเกี่ยวของกับ IPSID นั้ น ผูปวยรายแรก
ไมพบการติดเชื้อในลําไส สวนรายหลังพบเฉพาะการติดเชื้อซฟิลิสระยะแฝง (วารสารโรคมะเรง็ 2560;37:1-6)
คําสําคัญ: IPSID มะเร็งตอมนํ้าเหลืองของทางเดินอาหาร โรคลําไสเล็ก                                                     .
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The patients with IPSID may clinically

present with generalized abdominal pain, chronic

diarrhea for a few months or years, malabsorp-

tion, severe weight loss and/or malnourished,

clubbing of fingers and ankle edema3.

In Thailand, as other Southeast Asian

countries, IPSID is not common4,5 and herein we

report two cases of IPSID proved by the

immunophenotype study.

Report of Cases
Case 1: A 50-year-old Thai woman pre-

sented with generalized abdominal pain for a few

months. During this time, she always passed

watery stool every other day, no blood or

mucus. She also had low graded fever and

significant weight loss. The physical examination

revealed just only pallor, no jaundice, no

hepatosplenomegaly. The chest film was unre-

markable. The computerized tomography of

abdomen showed the thickened bowel wall at the

descending colon, the inflammation was consi-

dered.

Blood tests: Hb 7.8 g%, WBC 1400/mm3,

N 12 %, L 60 %, M 19 %, platelet 36,000/mm3,

albumin 2.9 g%, globulin 6.1 g% with normal

immune-electrophoretic pattern, CEA 0.92

(normal 0-5 mcg/l). Stool examination did not show

WBC or any parasite. Colonoscopy revealed one

large half-circumferential clean based ulcer, with

friable surrounding tissue.

 The cecum showed an ulcer made of

inflamed granulation tissue and diffusely infiltrated

by plasma cells with few lymphocytes. The plasma

cells densely occupied the lamina propria. Ex-

tension of the muscular wall was also noted. Both

resected margins and appendix were unremark-

able. The regional lymph nodes showed reactive

change. The immunohistochemical study showed

diffuse positive CD38 and VS38c. CD3 and CD20

were sparsely positive in the small lymphocytes.

The pathology was consistent with IPSID.

The bone marrow showed moderate

hypercellularity (cell : fat ; 90 : 10), consisted of all

series of hematopoietic cells with normal matura-

tion, no granuloma, no ringed  sideroblast and

the immunostaining showed few scattered CD34+

immature cells and rather equal T and B cells.

Stainings with Glycophorin C and CD138 high-

light erythroid precursors and plasma cells,

respectively. No evidence of light chain restriction

was seen in these plasma cells.

Treatment consisted of right half colec-

tomy followed by oral prednisolone, danazol,

tetracycline, omeprazole. The patient survived for

a further year and 9 months.

Case 2: A 72-year-old Thai man presented

with acute abdominal pain due to gut obstruction
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for 3 days. His status was bed ridden due to CVA.

The exploratory laparotomy was immediately

performed for a part of the small bowel that was

affected for resection and end-to-end anastomosis.

Laboratory tests: Hb 11.8 g%, WBC 6000/

mm3, platelet 276,000/mm3, BUN 7.0 mg%,

cholesterol 206 mg%, normal liver function tests,

albumin 3.9 g%, globulin 3.6 g%, FBS 76 mg%,

ESR 109 mm/hr, VDRL 1:2, TPHA reactive, Hb

electrophoresis: AE, Hb E 24.3 %.

The microscopic pathology showed

distortion and destruction of the intestinal wall by

the abnormal dense lymphoid and plasma cells.

The cells were lymphoplasmacytic cells or

centrocyte-like cells with mature plasma cells

admixed by increasing numbers of large

immunoblasts and neutrophils. The cells involved

the mucosa extending to deep muscular layer and

subserosa at some points. Some cells exhibited

the marked nuclear atypia, bizarre configuration

of cytoplasmic organelles and asynchronous

nuclear and cytoplasmic maturation. No definite

lymphoepithelial lesion was found to indicate

neoplastic transformation. The superficial erosion

and ulceration were seen in many areas. The

regional lymph nodes showed reactive hyper-

plasia. The histologic features were compatible

with the IPSID and supported by mixture of CD3

and CD20.

After operation, he was treated with tetra-

cycline and cyclophosphamide and he survived

for a further two years.

Discussion
Our cases were diagnosed as having

IPSID by the hematopathologist based on the

microscopic pathology of the surgical specimens

stained with the immunohistochemical method6.

The first case presented with chronic

diarrhea with generalized abdominal pain that is

the most common presenting symptom of IPSID

in general7, whereas the second case presented

with acute gut obstruction that has been found in

only 26% of the Asian patients with IPSID8.

However the gut obstruction was not mentioned in

Thai patients with IPSID in the former studies4,5.

Actually IPSID has its highest incidence

in the third decade of life in both sexes. In India,

mean age of the patients is 29.8 + 11.8 years

(range 17-53 years)9 but the ages of our patients

are older particularly the second case.

So far, the well-known associated factor

of IPSID is enteritis10. Chronic diarrhea occurred

in the first patient, but neither the white blood cell

nor the parasite was found in the stool. The

second case had no diarrhea but latent syphilis

instead. In the retrospective review, there was no

association between syphilis and cancer of the
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urinary bladder or prostate gland11. The associa-

tion between syphilis and IPSID has never been

mentioned although syphilis may mimic cutaneous

lymphoma12 or induce lymphadenopathies that

are pathologically misdiagnosed as lymphoma13.

The main part of the intestine that is

commonly involved by IPSID is the small intestine

particularly the jejunum8 or duodenum2. In our

patients, the lesion of IPSID was found in the small

intestine of the second case but in the cecum of

the first case, the very unusual site for IPSID14. In

fact, the large bowel is considered the unusual

site for any primary non-Hodgkin lymphoma (NHL)

accounting for 10-20 % of all GI lymphoma as

compared with the stomach which comprises only

0.1-0.5 % of all colonic malignancies. The more

common subtypes of lymphoma of the large bowel

is the large B-cell lymphoma 47-81 %, in contrast,

extranodal mucosa-associated lymphoid (MALT)

lymphoma and others are less commonly found15.

The important treatment for IPSID is

tetracycline with or without chemotherapy2. Our

cases were also treated with tetracycline and other

symptomatic cares. About the survival of the

victims of this disease, the overall remission rate

is 90 + 12 % at two years and 67 + 25% at three

years16. And our patients could survive within the

interval nearly similar to the general survival time.

Conclusion
Two Thai patients were diagnosed as

having the immunoproliferative small intestinal

disease (IPSID) based on the immuno-pathological

findings. The lesions were found involving cecum

in the first case and small intestine in the second.

They were treated with the surgical removal and

tetracycline and survived for a further around two

years.
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของบุคลากรใน
การพฒันาเพือ่รบัรองคณุภาพ โรงพยาบาลมะเร็งสรุาษฎรธานี

บทคัดยอ

วารสารโรคมะเร็ง
THAI CANCER JOURNAL

7

ปท่ี 37 ฉบับท่ี 1
มกราคม-มนีาคม 2560

วิชาฎา อยูดวง1

ยุวดี วิทยพันธ2

งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล และปจจัยที่สัมพันธกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพเพื่อรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี กลุมตัวอยางเปนบุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี 1 ปขึ้นไป จํานวน 80 คน ไดจากการสุมแบบชั้นภูมิตามสัดสวนของบุคลากรในกลุมงาน
3 กลุมของโรงพยาบาล (proportionate stratified random sampling) เก็บขอมูลในชวงวันที่ 1 ธันวาคม 2558-29
กุมภาพันธ 2559 เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประเมินความรูดานการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล แรงจูงใจตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และการมีสวนรวมตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มีคา
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเทากับ 0.70, 0.85 และ 0.90 ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
มีความรู แรงจูงใจ และการมีสวนรวมตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 76.2, 76.2
และ 75.0 ตามลาํดับ และบคุลากรทีมี่แรงจงูใจภาพรวมระดบัมากมสีวนรวมในการพฒันาเพือ่รบัรองคณุภาพโรงพยาบาล
มากกวาบุคลากรที่มีแรงจูงใจระดับนอย (P=0.015) และพบวาบุคลากรที่มีตําแหนงงานที่ปฏิบัติเปนผูบริหารหรือ
หัวหนากลุมงาน มีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาล มากกวาบุคลากรที่มีตําแหนงงานเปน
ผูปฏิบัติงาน (P=0.002) และบุคลากรที่มีตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลมากกวาบุคลากรที่ไมมตีําแหนงในงานพฒันาคุณภาพ (P=0.002) สวนอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงที่
บรรจุ กลุมงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และการไดรับการอบรมดานการพัฒนาคุณภาพ
และความรู ไมมีความสัมพนัธกบัการมสีวนรวมในการพฒันาเพือ่รบัรองคณุภาพโรงพยาบาลของบคุลากรในโรงพยาบาล
ผลการศึกษานี้ พบว าแรงจูงใจเปนสิ่ งสําคัญที่ จะชวยใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ ทีมบริหาร
ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจึงควรจัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากร เพื่อใหมีสวนรวมมากขึ้น
(วารสารโรคมะเร็ง 2560;37:7-20)
คําสําคัญ: การมสีวนรวม บุคลากร การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

1งานการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี 2สํานักวิชาสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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Factors Related to Personnel Participation in Developing Hospital Quality Accreditation at
Suratthani Cancer Hospital
by Wichada Youdoung1, Yuwadee Wittayapun2

1Registered Nurses, Suratthani Cancer Hospital, 2School of Allied Health Sciences,
Walailak University

Abstract This descriptive research study investigated personnel participation in a hospital quality-
improvement program, and the factors related to the quality of personnel participation in developing
hospital quality accreditation. A total of 80 personnel, who had been working for at least 1 year
at Suratthani Cancer Hospital, were randomly selected by proportionate stratified random sampling
from 3 departments. Data were collected between 1 December 2015 and 29 February 2016. The
research instrument was a questionnaire designed to assess knowledge, motivation, and partici-
pation in hospital quality improvement. The Cronbach's alpha coefficients were 0.70, 0.85, and
0.90, respectively. Most subjects showed hospital quality improvement knowledge, motivation,
and participation at a low level, i.e., 76.2, 76.2, and 75.0%, respectively. In addition, personnel
with a high levels of motivation had higher levels of participation than those who had low
motivation levels (P=0.015). Personnel who worked as administrators or department heads had
higher levels of participation than those working in operational roles (P=0.002), and personnel
who held quality-improvement jobs had higher levels of participation in hospital quality
improvement than those who were not (P=0.002). However, no significant correlation was found
between age, educational level, first work position, department, work attributes, working time,
training in improving hospital quality, knowledge about hospital quality improvement, and
participation in hospital quality improvement. The findings showed that motivation was
significantly related to participation in hospital quality improvement. Hence, the administrative
team should intervene by encouraging motivation to enhance participation in hospital quality
improvement. (Thai Cancer J 2017;37:7-20)
Keywords: participation, personnel, hospital accreditation

บทนํา
ระบบบริการสุขภาพเปนสิทธิมนุษยชนขั้น

พื้นฐานที่ทุกคนพึงจะไดรับจากการดูแลจากภาครัฐ

อยางเทาเทยีมกนั1,2 และจากความคาดหวงัตอบรกิาร

ดานสุขภาพที่ สูงขึ้ นของประชาชน จึงทําใหแตละ

สถานพยาบาลตองพฒันาระบบบรกิารใหมคีณุภาพได

มาตรฐานอยางจริงจัง1-4

คุณภาพคือภาวะที่ใหคุณคาและประโยชน

สําหรับคุณภาพบริการสาธารณสุข ความหมายใน

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2552 ระบุ

ไววา เปนคุณลักษณะของบริการที่ อยู บนพื้ นฐาน

องคความรู  คุณธรรม และจริยธรรมแห งวิ ชาชีพ

ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชน

และสังคมไดอยางเหมาะสม โดยมีมาตรฐานเปน

เครื่องมือเพือ่ใหเกดิคุณภาพระดับสงูอยางมรีะบบและ

ยั่งยืน3-6 โรงพยาบาลตาง ๆ จึงมีการนําระบบพัฒนา

คณุภาพบรกิารมาใชดําเนินการในการพฒันาคุณภาพ

โรงพยาบาล เชน การบริหารคุณภาพโดยรวม TQM

(total quality management), HA (hospital accredi-

tation) เปนตน2 ซึ่ งมีการศึกษาพบวาการนําระบบ

พัฒนาคุณภาพบริการเหลานี้มาใชดําเนินการ จะชวย

เพิม่ความสําเรจ็ในการทาํงานใหไดมาตรฐานมากขึน้7-9
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สําหรบักระบวนการพฒันาและรับรองคณุภาพ

โรงพยาบาล (HA) เปนเครื่องมือสงเสริมการประเมิน

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตามวงลอการพัฒนา

และการเรยีนรู (plan-do-check-act) จนเกดิการสราง

วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมความปลอดภัย และ

วัฒนธรรมการเรียนรู10 สําหรับในประเทศไทยพบวา

โรงพยาบาลท่ีไดผานการรับรองกระบวนการพัฒนา

และรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล HA มจํีานวน 761 แหง

จาก 1323 แหง คิดเปนรอยละ 57.52 ประกอบดวย

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 622 แหง

โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่น 57 แหง และโรงพยาบาล

เอกชน 82 แหง11

หัวใจสําคัญท่ี สุดของการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลตามกระบวนการ HA คือการพฒันาระบบ

งานในทุกหนวยงานทั้งโรงพยาบาล และทุกคนตองมี

สวนรวมในการพัฒนา12-16 การมีสวนรวมตามแนวคิด

ของ Cohen and Uphoff17 คือการมีสวนรวมท้ังการ

รบัทราบขอมลูและปญหาตาง ๆ รวมเสนอความคดิเหน็

พิจารณาตัดสินใจในชวงดําเนินการวางแผน รวม

ดําเนินงาน รวมรับผลประโยชน และรวมประเมิน

ผลการปฏิบัติ การมีสวนรวมในกระบวนการเหลานี้

จะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่ง

ที่มีความสําคัญตอองคกร มีความผูกพันตอผลงาน

ของกลุม เกดิองคกรแหงการเรยีนรู ซึง่เปนเปาหมายสําคญั

ของการพฒันาและรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล12,13,17-19

การทีจ่ะเกดิการมสีวนรวมอยางมปีระสทิธภิาพ

บคุลากรจาํเปนตองมคีวามรูเกีย่วกบัการพฒันาคณุภาพ

โรงพยาบาล เขาใจถึงบทบาทของตนเองและสามารถ

ปฏบัิตงิานในบทบาทน้ัน ๆ ไดอยางถกูตอง2  ซึง่อาจได

มาจากการศกึษาอบรม การคนควา หรือประสบการณ

ที่เกี่ยวของกับแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล การจัดกิจกรรรม และเครื่องมือตาง ๆ

ทีใ่ชในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ตามลําดับขัน้ และ

มาตรฐานโรงพยาบาล3-6,10,20,21 ซึ่ งจากการศึกษา

ที่ ผานมาพบวาความรู มีความสัมพันธ เชิงบวกกับ

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล22 อีกปจจัยหนึ่งที่มี

ผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนา คือ แรงจูงใจจาก

ทฤษฎีแรงจงูใจของเฟรดเดอรคิ เฮอรชเบอรก (Herzberg's

dual factor theory) เชื่อวาการปฏิบัติงานใหไดผลดี

มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยูกับความพึงพอใจ และความ

กระตือรือรนในการทํางาน ซึ่งปจจัยท่ีทําใหคนอยาก

ทํางานคือปจจยัจงูใจ (motivation factors) และปจจยั

ค้ําจุน (maintenance factors) ทําใหคนทํางานดวย

ความเต็มใจและมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเรจ็17,23-25

ปจจัยจูงใจท่ี จะนําไปสู ความพึงพอใจใน

การทํางานมีอยู 5 ประการ ประกอบดวย ความสําเรจ็

ในการทํางาน การยอมรบันบัถอื ลักษณะงานทีป่ฏบัิติ

ความรับผิดชอบ และความกาวหนา สวนปจจัยค้ําจุน

จะเกีย่วของกบัส่ิงแวดลอมในการทาํงาน ไดแก นโยบาย

และการบริหารองคกร การปกครองบังคับบัญชา

ความสัมพันธระหวางบุคคล สภาพในการทํางาน

รวมทั้งคาตอบแทนและสวัสดิการ17,18,23-25  มีรายงาน

การศึกษาพบวาแรงจูงใจมผีลตอการมสีวนรวมในการ

ปฏบิตัิงานและการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล2,17,18,26

นอกจากนัน้ลกัษณะสวนบคุคลกม็ผีลตอการปฏบัิตงิาน

ของบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา

การปฏิบั ติ งาน ตําแหน งงาน กลุ มงาน การเปน

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การไดรับ
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การอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

เปนตน17,18

สําหรับโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานีนั้น

ไดประกาศนโยบายพฒันาคณุภาพ เพือ่เขาสูกระบวนการ

รับรองคุณภาพตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2548 และ

ไดผานรับรองมาตรฐานการประเมนิบันไดขัน้ที ่3 สู HA

(accredited) เมือ่วันที ่9 มกราคม 2558 และจะตอง

ทําการ reaccredit อกีครัง้ ในป 2560 อยางไรกต็าม

พบวาหลังจากผานการรบัรองคณุภาพเมือ่ปงบประมาณ

2558 แลว ท้ังทมีพฒันาคุณภาพเองและบุคลากรของ

โรงพยาบาลมสีวนรวมในการพฒันาคณุภาพลดนอยลง

ขาดการตดิตามงานทีต่อเนือ่งท่ีอาจจะสงผลกระทบตอ

การรับรองคุณภาพในป 2560 ได แตยังไมมีการเก็บ

ขอมูลหรือทําการศึกษาใหชัดเจน การวิจัยน้ี จึ งมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากร

ในการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล และปจจยัทีสั่มพนัธ

กบัการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ

เพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี

นําผลจากการวิจัยครั้งนี้ไปเปนขอมูลใชในการพัฒนา

บคุลากร และพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลใหมปีระสิทธิผล

ผานการรบัรองมาตรฐานไดอยางตอเน่ือง โดยมสีมมติฐาน

การวิจัยวา ความรู แรงจูงใจ และลักษณะสวนบุคคล

ไดแก อาย ุระดบัการศกึษา ตําแหนงท่ีบรรจุ กลุมงาน

ตําแหนงงานที่ปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตําแหนง

ในงานพัฒนาคุณภาพ การไดรับการอบรมดานการ

พัฒนาคุณภาพ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน เปน

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของบุคลากร

ในการพัฒนาเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

วัสดแุละวธิกีาร
กลุมตวัอยาง

งานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา (de-

scriptive study) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับการมี

สวนรวมของบคุลากรในการพฒันาคุณภาพเพือ่รบัรอง

คณุภาพโรงพยาบาลมะเรง็สุราษฎรธานี กลุมตัวอยาง

เปนบุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานีที่

ปฏิบตังิานในโรงพยาบาลมะเรง็สุราษฎรธานตีัง้แต 1 ป

ขึ้นไป กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการใชเกณฑ

ในการประมาณกลุ มตัวอยางจากขนาดประชากร

จํานวนประชากรของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี

223 คน ขนาดกลุมตัวอยางควรอยูในชวงรอยละ 15-3027

คอื 56-67 คน เพือ่ปองกันปญหาเรื่องความไมสมบูรณ

ของขอมูล ไดเพิ่มขนาดตัวอยางอีกรอยละ 25 เปน

จํานวน 70-84 คน ไดจากการสุมแบบชัน้ภูม ิ(propor-

tionate stratified random sampling)28  จากกลุมงาน

3 กลุมของโรงพยาบาล ไดแก กลุมภารกจิอํานวยการ

จํานวน 49 คน กลุมภารกจิวิชาการ จํานวน 73 คน และ

กลุมภารกจิบรกิารวชิาการ จํานวน 101 คน รวมทัง้สิน้

223 คน29 ไดกลุมตัวอยางจากแตละกลุมประชากร

เทากับ  18 (49/223*84), 28 (73/223*84) และ 38 (101/

223*84) คน ตามลําดับ รวมเปน 84 คน แตในการ

เกบ็ขอมลูจรงิไดขอมลูครบถวนจํานวน 80 คน

เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวจัิย
เครือ่งมอืทีใ่ชในการศกึษานีเ้ปนแบบสอบถาม

ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวยขอมูล 4 สวน สวนที่ 1

คือ ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส

ระดบัการศกึษา ตาํแหนงท่ีบรรจ ุกลุมงาน ลักษณะงาน
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ที่ปฏิบัติ ตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน และการไดรับการอบรมดานการพัฒนา

คุณภาพโรงพยาบาล สวนที่ 2 แบบประเมินความรู

ดานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จํานวน 20 ขอ

แบงออกเปน 3 ดานคอื ดานแนวคดิการพฒันาคณุภาพ

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ และดานมาตรฐาน

การพฒันาโรงพยาบาล3-6,10,21 มลัีกษณะเปนขอคาํถาม

ปลายปด มีคําตอบใหเลือกตอบ ตอบถกูให 1 คะแนน

ตอบผิด ให 0 คะแนน คะแนนรวม 0-20 คะแนน

จดัแบงเปน 2 ระดบั ความรูระดบัมาก มคีะแนน >16

คะแนน (รอยละ 80 ข้ึนไป) ความรูระดบันอย มคีะแนน

< 16 คะแนน (ต่าํกวา รอยละ 80)30 มคีาสัมประสิทธ์ิ

อลัฟาของครอนบาคเทากับ 0.70

สวนท่ี 3 แบบประเมนิแรงจงูใจตอการพัฒนา

คณุภาพโรงพยาบาล จํานวน 50 ขอ ซึง่ผูวจิยัสรางข้ึน

ตามแนวคิดทฤษฎีของเฮอรเบอรก (Herzberg)23-25

จํานวน 10 ป จจั ย ได แก  ลักษณะงานที่ ปฏิบั ติ

ความสําเร็จในการทํางาน การยกยองยอมรับนับถือ

ความรับผิดชอบ ความกาวหนา นโยบายและการ

บริหารงานของโรงพยาบาล การบังคับบัญชา ความ

สัมพนัธระหวางบุคคล สภาพการทํางาน คาตอบแทน

และสวัสดกิาร มลัีกษณะเปนขอความเชงิบวก จํานวน

43 ขอ ขอความเชิงลบจํานวน 7 ขอ แบงการวัดเปน

5 ระดับ มาตราสวนประมาณคา (Likert's scales)

และมี เกณฑการใหคะแนนคือ ขอความเชิ งบวก

มากทีสุ่ด 5 คะแนน มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน

นอย 2 คะแนน และนอยทีสุ่ด 1 คะแนน ขอความเชงิลบ

มากทีสุ่ด 1 คะแนน มาก 2 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน

นอย 4 คะแนน และนอยที่สุด 5 คะแนน จัดแบง

ระดับคะแนนเปน 2 ระดับ ตามคะแนนเฉล่ีย แรงจูงใจ

ระดับมาก มีคะแนนเฉล่ียระหวาง 3.67-5 แรงจูงใจ

ระดับนอย มีคะแนนเฉล่ียระหวาง 1-3.6631 มีคา

สัมประสิทธิอั์ลฟาของครอนบาคเทากับ 0.85

สวนที่ 4 แบบประเมินการมีสวนรวมตอการ

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จํานวน 20 ขอ สรางข้ึน

จากแนวคิดของ Cohen and Uphoff17-19 ไดแก

ดานการตัดสินใจ ดานการปฏิบัติ ดานผลประโยชน

และดานประเมินผล เปนขอความเชิงบวกทั้ งหมด

แบงการวัดเปน 5 ระดับ มาตราสวนประมาณคา

(Likert's scales) มเีกณฑการใหคะแนนคือ มากท่ีสุด

5 คะแนน มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน นอย 2

คะแนน และนอยท่ีสุด 1 คะแนน จัดแบงระดับคะแนน

เปน 2 ระดับตามคะแนนเฉล่ีย มีสวนรวมระดับมาก

มคีะแนนเฉล่ียระหวาง 3.67-5.0 และมสีวนรวมระดบันอย

มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.0-3.6631 มีคาสัมประสิทธ์ิ

อัลฟาของครอนบาคเทากับ 0.90 คาความตรงของ

เครือ่งมอืทัง้ชดุจากการตรวจสอบของผูทรงคณุวฒุ ิ3 ทาน

เทากบั 0.85

การพทิกัษสทิธกิลุมตวัอยาง
การวจิยัคร้ังนีไ้ดรับการอนุมตัจิากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย สถาบันมะเร็งแหงชาติ

และไดรับการอนุญาตใหเก็บขอมูลจากผูอํานวยการ

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี ผูเก็บขอมูลการวิจัย

ไดอธิบายวตัถปุระสงคการวจิยั ชีแ้จงการเกบ็ขอมลูแก

กลุมตัวอยาง การเกบ็ขอมลูเปนความลับ การนําเสนอ

ขอมูลในลักษณะภาพรวม โดยกลุมตัวอยางมีสิทธิ

เขารวมหรือถอนตัวจากการวิจัยได เมื่อกลุมตัวอยาง
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ไดลงนามยินยอมเขารวมการวิจัย ผูวิจัยจึงเก็บขอมูล

การเกบ็รวบรวมขอมลู
ในการศึกษาน้ีเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบ

สอบถามชนิดที่ตอบดวยตนเอง ทั้งนี้หลังไดรับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

สถาบันมะเร็งแหงชาติ และไดรับการอนุญาตใหเก็บ

ขอมลูจากผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเรง็สรุาษฎรธานี

ผู วิ จั ยหลั กซึ่ งปฏิ บั ติ งานในโรงพยาบาลมะเร็ ง

สุราษฎรธานี ไดนําแบบสอบถาม แบบฟอรมชี้แจง

ขอมูลการวิจัย และแบบฟอรมใหคํายินยอมเขารวม

การวิจัย นําสงแกกลุมตัวอยางโดยตรง และชี้แจง

วัตถุประสงคการวิจยั การใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ที่จะใชเวลาประมาณ 15-20 นาที ท้ังน้ีเมื่อตัดสินใจ

เขารวมการวิจัยใหกลุมตัวอยางลงนามในแบบฟอรม

ใหคํายินยอมเขารวมการวิจยั และมารบัแบบสอบถาม

กลับภายใน 1 สปัดาห โดยแจกแบบสอบถามใหผูตอบ

แบบสอบถามไปทัง้ส้ิน 84 ฉบบั หลงัเกบ็แบบสอบถาม

และตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามได

แบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ 80 ฉบับ

การวิเคราะหขอมูล
ผู วิจัยวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลดวยสถิติ

เชิงพรรณนา ไดแก ความถี ่ คาเฉลีย่ รอยละ ทดสอบ

ความสมัพนัธปจจยัตาง ๆ กบัการมสีวนรวมในการพฒันา

เพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาลดวยสถิติไคสแควร

กําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05

ผลการศกึษา
การศึกษาการมสีวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลมะเร็ งสุ ราษฎร ธานี  เก็บข อมูลจาก

บคุลากรทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลมะเรง็สุราษฎรธานี

1 ป ข้ึ นไป จํานวน 80 คน ผลการศึ กษาพบว า

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 87.5

มอีายเุฉล่ีย 34.39 ป อายุนอยท่ีสุด 22 ป อายุมากทีสุ่ด

53 ป สวนใหญ (รอยละ 55.0) มีอายุ 34 ปขึ้นไป

รอยละ 47.5 มีสถานภาพสมรส รอยละ 77.5 มี

การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ 52.5 เปน

พนกังานกระทรวงสาธารณสุข/พนกังานราชการ/ลกูจาง

ประจาํ รอยละ 47.5 เปนบคุลากรของกลุมภารกจิบรกิาร

วิชาการ รอยละ 87.5 มตีาํแหนงงานทีป่ฏิบัตใินระดบั

ผูปฏบัิตงิาน รอยละ 67.5 มลีกัษณะงานเปนงานวิชาชพี

รอยละ 77.5 ไมมีตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพ

รอยละ 68.8 เคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา

คณุภาพโรงพยาบาล รอยละ 70.0 มรีะยะเวลาในการ

ปฏบิัตงิานมากกวาสองปข้ึนไป

ผลการศึกษาระดับการมีส วนร วมในการ

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลพบวา บุคลากรสวนใหญ

มีสวนรวมภาพรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ในระดับนอย คิดเปนรอยละ 75.0 และเมื่อพิจารณา

รายดานพบวา ดานท่ีบุคลากรมสีวนรวมในการพัฒนา

คุณภาพโรงพยาบาลระดับนอยในสัดสวนที่มากที่สุด

คือการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คิดเปนรอยละ 90.0

รองลงไปคอืการมสีวนรวมในการปฏบัิต ิคิดเปนรอยละ

67.5 การศกึษานีย้ังพบวา บุคลากรสวนใหญมคีวามรู

ภาพรวมในการพฒันาคณุภาพอยูในระดบันอยคดิเปน

รอยละ 76.2 โดยพบวา บุคลากรเกินครึ่ งมีความรู
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ดานแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ HA อยูในระดบัมาก

คิดเปนรอยละ 57.5 สวนความรูดานเครื่องมือในการ

พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการพฒันาคณุภาพพบวา

บคุลากรสวนใหญมคีวามรูในระดับนอยคิดเปนรอยละ

77.5 และ 60.0 ตามลําดับ สําหรบัผลการศกึษาระดบั

แรงจงูใจในการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลพบวา บคุลากร

สวนใหญ มแีรงจงูใจภาพรวมในระดบันอย คดิเปนรอยละ

76.2 โดยมบีคุลากรเกนิครึง่ทีมี่แรงจงูใจระดบัมากในดาน

ความกาวหนา ความสําเรจ็ในการทาํงาน ลกัษณะงานท่ี

ปฏิบตัแิละความรับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 67.5, 63.8, 58.8

และ 56.2 ตามลําดบั สวนดานอืน่ ๆ  ของแรงจงูใจ พบวา

สวนใหญอยูในระดบันอยดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที ่1 จํานวน (รอยละ) ของระดับการมีสวนรวมในการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล จําแนกรายดานของ
การมีสวนรวม ความรู และแรงจูงใจ

การมีสวนรวมในการพัฒนา  ระดบัการมีสวนรวมในการพัฒนา
ระดับมาก ระดับนอย

        จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ)

การมีสวนรวม
การมีสวนรวมในภาพรวม 20 (25.0) 60 (75.0)

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ   8  (10.0) 72 (90.0)

การมีสวนรวมในการปฏิบัติ 26 (32.5) 54 (67.5)

การมีสวนรวมในผลประโยชน 32 (40.0) 48 (60.0)

การมีสวนรวมในการประเมินผล 34 (42.5) 46 (57.5)

ความรูในการพัฒนา
ความรูภาพรวม 19 (23.8) 61 (76.2)

แนวคิดการพฒันาคุณภาพ HA 46 (57.5) 34 (42.5)

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ 18 (22.5) 62 (77.5)

มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ 32 (40.0) 48 (60.0)

แรงจูงใจ
แรงจูงใจภาพรวม 19 (23.8) 61 (76.2)

ความกาวหนา 54 (67.5) 26 (32.5)

ความสําเร็จในการทํางาน 51 (63.8) 29 (36.2)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 47 (58.8) 33 (41.2)

ความรับผิดชอบ 45 (56.2) 35 (43.8)

การบังคับบัญชา 36 (45.0) 44 (55.0)

ความสัมพันธระหวางบุคคล 19 (23.8) 61 (76.2)

คาตอบแทนและสวัสดิการ 10 (12.5) 70 (87.5)

สภาพการทํางาน   8  (10.0) 72 (90.0)

การยกยอง ยอมรบันับถือ   6    (7.5) 74 (92.5)

นโยบายและการบริหารงานของโรงพยาบาล   6    (7.5) 74 (92.5)
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เมือ่วิเคราะหปจจยัทีม่คีวามสัมพนัธกับการมี

สวนรวมภาพรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

พบวา บคุลากรทีม่แีรงจงูใจภาพรวมระดับมากมสีวนรวม

ในการพัฒนาเพือ่รับรองคุณภาพโรงพยาบาลมากกวา

บคุลากรท่ีมีแรงจงูใจระดบันอย (P=0.015) และพบวา

บุคลากรที่มีตําแหนงงานท่ีปฏิบัติเปนผูบริหารหรือ

หัวหนากลุมงานมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อรับรอง

คณุภาพโรงพยาบาลมากกวาบคุลากรทีม่ตีาํแหนงงาน

เปนผูปฏบัิติงาน (P=0.002) และบุคลากรทีม่ตํีาแหนง

ในงานพัฒนาคุณภาพมีสวนรวมในการพัฒนาเพ่ือ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาลมากกวาบุคลากรที่ไมมี

ตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพ (P=0.002) สวนอายุ

ระดบัการศกึษา ตาํแหนงท่ีบรรจ ุกลุมงาน ลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และการไดรับ

การอบรมดานการพัฒนาคุณภาพและความรู  ไมมี

ความสัมพนัธกบัการมสีวนรวมในการพฒันาเพ่ือรบัรอง

คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรในโรงพยาบาล

(ตารางที ่2)

ตารางที ่2 ความสัมพนัธระหวางปจจยัทีศ่กึษากบัการมสีวนรวมภาพรวมในการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล

ปจจยัที่ศึกษา     การมีสวนรวมภาพรวม               P
ระดับมาก    ระดับนอย
         จํานวน (รอยละ)

ความรูในการพัฒนาคุณภาพโดยภาพรวม
ระดับมาก 6 (31.6) 13 (68.4) 0.546

ระดับนอย 14 (22.9) 47 (77.1)

แรงจูงใจภาพรวมในการพัฒนา
ระดับมาก 9 (47.4) 10 (52.6) 0.015

ระดับนอย 11 (18.0) 50 (82.0)

ลกัษณะสวนบุคคล
- อายุ

20-33 ป 13 (29.6) 31 (70.4) 0.178

34 ปขึน้ไป 6 (16.7) 30 (83.3)

- ระดับการศึกษา
ต่ําปริญญาตรี 3 (16.7) 15 (83.3) 0.538

ปริญญาตรีข้ึนไป 17 (27.4) 45 (72.6)

- ตําแหนงทีบ่รรจุ
ขาราชการ 12 (31.6) 26 (68.4) 0.196

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงาน 8 (19.1) 34 (80.9)

ราชการ/ลูกจางประจํา
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ตารางที ่2 ความสัมพนัธระหวางปจจยัทีศึ่กษากบัการมสีวนรวมภาพรวมในการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล (ตอ)

ปจจยัที่ศึกษา     การมีสวนรวมภาพรวม               P
ระดับมาก    ระดับนอย
         จํานวน (รอยละ)

ลกัษณะสวนบุคคล (ตอ)
- กลุมงาน

ภารกิจบริการวิชาการ 7 (18.4) 31 (81.6) 0.426

ภารกิจวิชาการ 8 (32.0) 17 (68.0)

ภารกิจอํานวยการ 5 (29.4) 12 (70.6)

- ตําแหนงงานทีป่ฏบิตัิ
ผูบริหาร/หัวหนากลุมงาน 7 (70.0)   3 (30.0) 0.002

ผูปฏบัิติงาน 13 (18.6) 57 (81.4)

- ลักษณะงานทีป่ฏบิตัิ
งานวิชาชีพ 12 (22.2) 42 (77.8) 0.408

งานสนับสนุนบริการ   8 (30.8) 18 (69.2)

- ตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพ
มีตําแหนง 10 (55.6)   8 (44.4) 0.002

ไมมตีําแหนง 10 (16.1) 52 (83.9)

- การไดรับการอบรมดานพัฒนาคุณภาพ
ไดรับการอบรม 16 (29.09) 39 (70.91) 0.215

ไมไดรับการอบรม   4 (16.0) 21 (84.0)

- ระยะเวลาปฏบิตัิงาน
1-2 ป   5 (20.8) 19 (79.2) 0.573

> 2 ป 15 (26.8) 41 (73.2)

วจิารณและสรปุ
ผลการศกึษาพบวา บคุลากรสวนใหญมสีวนรวม

ภาพรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในระดบันอย

โดยเฉพาะดานการมสีวนรวมในการตดัสนิใจทีน่อยกวา

ดานอืน่ ๆ อาจเปนเพราะวา บทบาทดานการตัดสินใจ

ในการพฒันาคณุภาพของโรงพยาบาลมะเรง็สุราษฎรธานี

ส วนใหญ เปนผู บริหารและคณะกรรมการพั ฒนา

คุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งอาจจะตองมีการปรับเปล่ียน

ใหมีการถายทอดนโยบายลงสู ผู ปฏิ บัติ ใหมากข้ึ น

เพื่ อให เกิดการเรียนรู รวมกันเปนเปาหมายสําคัญ

ของการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล13,18

และเกดิการมสีวนรวมในการพฒันาเพือ่รบัรองคณุภาพ

โรงพยาบาลในทุกดานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการศกึษานีส้อดคลองกบัการศกึษาทีผ่านมาทีพ่บวา

การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลดาน

การตดัสินใจอยูในระดบันอยกวาดานอืน่ ๆ เชนกนั13,17,18
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ดานระดบัความรูในการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลของ

บุคลากรพบวา บุคลากรสวนใหญมีความรูภาพรวม

ในการพัฒนาคุณภาพอยู ในระดับนอย ทั้ งนี้ อาจ

เปนไปได ว าการอบรมด านการพั ฒนาคุ ณภาพ

โรงพยาบาลแกบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็ง โดยทั่วไป

เนื้อหาการอบรมมักเปนเรื่องที่ เกี่ยวของกับแนวคิด

พืน้ฐานทัว่ไป ไมไดเจาะลึก หรอืลงรายละเอยีดมากนัก

ทําใหบุคลากรสวนใหญมีความรูระดับนอย และผูที่มี

ระดบัความรูตางกันก็มสีวนรวมในการพฒันาคุณภาพ

ไมแตกตางกนั กลาวคือความรูไมไดมสีวนเกีย่วของกบั

การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล

ผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาซึ่ง

พบวาบุคลากรยงัตอบคําถามท่ีเกีย่วของกบัขัน้ตอนใน

การพัฒนาและมาตรฐานในการพัฒนาโรงพยาบาล

ไดไมถูกตอง2

ในสวนของแรงจูงใจในการศึกษานี้  พบวา

บุคลากรที่มีแรงจูงใจภาพรวมระดับมากมีสวนรวม

ในการพฒันาเพือ่รบัรองคณุภาพโรงพยาบาลระดบัมาก

มากกวาบุคลากรท่ีมีแรงจูงใจภาพรวมในการพัฒนา

คุณภาพระดับนอย สอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจของ

เฟรดเดอริค เฮอรชเบอรก (Herzberg's dual factor

theory) ท่ีกลาววาผูปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานไดผลดี

มีประสิทธิภาพ ข้ึนอยูกับความพึงพอใจและความ

กระตือรอืรนในการทํางานเปนแรงจงูใจ ทําใหคนอยาก

ทํางาน23-25 อยางไรก็ตามผลการศึกษาพบวาบุคลากร

สวนใหญมีแรงจูงใจภาพรวมในระดับนอย ทีมบริหาร

และทีมนําพฒันาคุณภาพ จึงควรมีการสรางแรงจูงใจ

ใหแกบุคลากรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในดานที่พบวายังมี

แรงจูงใจในระดับนอย ไดแก ดานนโยบายและการ

บริหารงานของโรงพยาบาล ดานการยกยองยอมรับ

นับถือ ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนและ

สวัสดิการ ดานความสัมพนัธระหวางบุคคล และดาน

การบังคับบัญชา โดยแรงจูงใจในดานนโยบายและ

การบริหารงานของโรงพยาบาล ทีมบริหารควรมีการ

วางนโยบายการพัฒนาเพื่อรับรองคุณภาพที่ชัดเจน

มกีารถายทอดลงสูผูปฏิบตัใิหครอบคลุม สรางคานยิม

ในการพัฒนารวมกัน ใหบุคลากรมีความเขาใจและ

ทัศนคติ ในเชิ งบวกตอการพัฒนาคุณภาพวาเปน

กระบวนการเรียนรู  ไมใชการตรวจสอบหรือคนหา

ผูกระทําผิด ไมมุงไปท่ีบุคคล และเปาหมายของการ

พัฒนาคุณภาพ คือความปลอดภัยของผู รับบริการ

ไมใชเพื่อใหไดใบรับรอง3-6 และทีมผูบรหิารจะตองเปน

ผูนําการเปลี่ ยนแปลงดวยความมุ งมั่ น เพราะหาก

ผูบริหารเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเองจะไดรับการ

ยอมรับ เชือ่ถอื และสงผลผลักดันใหบคุลากรมสีวนรวม

ในการพัฒนาคุณภาพใหประสบความสําเร็จได13,17

แรงจูงใจดานการยกยองยอมรับนับถือนั้น แมปจจุบัน

ทางทีมผูบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไดมี

การเชิดชูยกยองผู ทํางานพัฒนาคุณภาพแลวก็ตาม

แตยังไมเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน จึงควรมีการเสริม

แรงจูงใจในดานการยกยองยอมรับนับถือใหมากขึ้น

โดยควรมีการใหกําลังใจ ชมเชย หรือ ใหรางวัล หรือ

ใหโอกาสที่ดีกับผูที่มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล2,32 เพื่อแสดงการยอมรับ รวมถึงการให

โอกาสเปนผูนําในบางงานหรือบางโครงการ จะชวย

เสริมสรางแรงจูงใจและชวยใหเกิดความผูกพันกับ

องคกรเพิ่มข้ึน32 เพิ่มโอกาสใหคนทํางานไดรับการ

ยอมรับนับถือจากกลุมเพื่อนและผูรวมงานอีกดวย23-25



17ปจจัยในการมสีวนรวมของบคุลากรในการพฒันาโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี วิชาฎา อยูดวง และคณะ

ในสวนแรงจูงใจดานสภาพการทํางานหรือสภาพที่

เอื้อตอความสุขในการทํางาน เชน แสง เสียง อากาศ

ชั่วโมง/เวลาการทํางาน เครื่องมืออุปกรณที่อํานวย

ความสะดวกในการทํางาน23-25 ที มผู บริหารของ

โรงพยาบาลควรดูแลส่ิงแวดลอม อุปกรณเครื่องมือ

ใหเพียงพอ เหมาะสมตอการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพื่อ

เอื้อตอการปฏิบัติงาน และปองกันความเส่ียงตางๆที่

อาจจะเกิดขึ้ น15 นอกจากน้ันควรมีการมอบหมาย

ภาระงานพัฒนาคุณภาพใหบุคลากรทุกหนวยงาน

อยางชัดเจน เกิดการกระจายงานใหผูปฏบิตังิานอยาง

เหมาะสมเทาเทยีมกนั เพือ่สงเสรมิใหเกดิการมสีวนรวม

ในการพัฒนา18 และสามารถจัดสรรเวลาท่ีใชในการ

ทํางานประจําและการทํางานพัฒนาคุณภาพไดอยาง

เหมาะสม สําหรบัแรงจงูใจดานคาตอบแทนและสวสัดกิาร

ทางโรงพยาบาลยังไมมี ระบบการใหผลตอบแทน

สวสัดิการเพิม่เตมิในบคุลากรทีม่สีวนรวมในการพฒันา

คุณภาพโรงพยาบาล จึงควรมีการสรางระบบการให

ผลตอบแทน/นําผลงานการพฒันาเขามาเปนสวนหนึ่ง

ในการเล่ือนข้ันเงินเดือน2,15,17 ในสวนของแรงจูงใจ

ความสั มพั นธ ระหว างบุ คคลกั บผู บั งคั บบั ญชา

เพื่อนรวมงาน หรอืผูใตบังคับบัญชา ทางทีมนําพัฒนา

คุณภาพควรมีการเสริมพลังใหมีความรับผิดชอบตอ

หนาที ่สรางบรรยากาศในการทาํงานทีด่ี17 สรางวฒันธรรม

การเคารพซึ่งกันและกัน ความเอื้อเฟอเผื่อแผ เพื่อ

เสริมสรางความเปนหนึ่งเดียว สามารถทํางานเปนทีม

ชวยเหลือกันทํางานตามเปาหมาย17 ทําใหองคกร

พัฒนาไปอยางมีประสิทธิภาพ14 ในสวนแรงจูงใจดาน

การบังคับบัญชามีความสําคัญตอการสรางขวัญและ

กาํลังใจใหแกผูปฏบิตังิาน เปนปจจยัทีมี่ความสําเรจ็ตอ

กระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล14,17 เพราะ

ผูบรหิารเปนผูกําหนดกลยทุธ และผูนําจะตองสามารถ

ชกัจงูใหผูปฏิบตังิานในองคกรทกุคน มอีดุมการณรวมกนั

และมคีวามมุงมั่นทีจ่ะทําใหบรรลุตามอุดมการณนัน้14

ผูบริหารจึงตองมีการกระจายงาน และการพิจารณา

ความดคีวามชอบอยางยตุธิรรมเพือ่สรางขวญัและกาํลังใจ

ใหแกบุคลากร เพือ่นําองคกรไปสูเปาหมายทีก่ําหนดไว

ตอไป18 นอกจากนั้นในสวนของแรงจูงใจดานความ

รบัผดิชอบ ดานลักษณะงานทีป่ฏบัิติ ดานความสําเรจ็

ในการทํางาน และดานความกาวหนา ซึ่งจากผลการ

ศึกษาน้ีพบวา เกินครึ่ งของบุคลากร มีแรงจูงใจใน

ระดับมากน้ัน ทางทีมผูบริหารและพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล ก็ตองเสริมแรงจูงใจในดานเหลานี้ ให

มากข้ึนอยางตอเนื่องดวยเชนกัน เพราะถาแรงจูงใจ

ไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่  ครอบคลุมทุกดาน

จะชวยผลักดนัใหบุคลากรปฏิบตังิานอยางมปีระสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน17,23-25

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะ

สวนบุคคลกับการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลพบวา บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานที่ปฏิบัติ

เปนผูบรหิารหรอืหวัหนากลุมงานมสีวนรวมในการพัฒนา

เพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมากกวาบุคลากรที่มี

ตําแหนงงานเปนผูปฏิบัติงาน และพบวาบุคลากรที่มี

ตาํแหนงในงานพฒันาคณุภาพมสีวนรวมในการพฒันา

เพือ่รบัรองคณุภาพโรงพยาบาลมากกวาบคุลากรทีไ่มมี

ตาํแหนงในงานพฒันาคณุภาพ ทัง้นีอ้าจจะเปนเพราะวา

การเปนหัวหนางาน หัวหนากลุมงาน รวมถึงการมี

ตําแหนงในทีมพัฒนาคุณภาพ ลวนเปนผู ท่ี ไดรับ

มอบหมายนโยบายโดยตรงดานการพัฒนาคุณภาพ
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จากผูนําองคกร จงึเปนบทบาทหนาทีท่ีท่าํตามตําแหนง

และความรับผดิชอบของตนอยูแลวจงึเปนผูท่ีมสีวนรวม

ในการพฒันาคณุภาพทีเ่ดนชัด ดงันัน้หากตองการเพิ่ม

โอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ก็ควรมีการ

มอบหมายงาน หรือแตงตั้ งใหรวมเปนคณะทํางาน

พฒันาคณุภาพทีช่ดัเจนมากข้ึน ผลการศกึษาสอดคลอง

กบัการศึกษาทีผ่านมาทีพ่บวาการเปนหวัหนางานหรอื

มีบทบาทหนาที่รับผิดชอบโดยตรงมีความสัมพันธกับ

การมีสวนรวมในการพัฒนางานคุณภาพ12,13,18

ขอเสนอแนะ
1) ผลการศึกษาพบวาตําแหนงงานที่ปฏิบัติ

ตาํแหนงในงานพฒันาคณุภาพ และแรงจงูใจเปนปจจยั

ที่จะชวยสงเสริมใหบุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็ง

สุ ราษฎร ธานี มี ส วนร วมในการพั ฒนาคุ ณภาพ

ดังนั้นผูบริหารควรมีการกําหนดหรือมอบหมายหนาที่/

ตําแหน งในคณะกรรมการงานพัฒนาคุณภาพแก

บคุลากรทกุระดบัใหครอบคลุม ชดัเจนมากยิง่ข้ึน รวมถงึ

ควรมีการเสริมสรางแรงจูงใจแกบุคลากร ทั้งดานการ

เสรมิสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอมในการทํางานทีด่ี

มีนโยบายการบรหิารทีชั่ดเจน สนบัสนนุความสัมพนัธ

อันดีระหวางบุคคล การจัดสรรเงินเดือน/ประโยชน

ตอบแทนทีเ่หมาะสมเพยีงพอ เพือ่เพิ่มระดับมสีวนรวม

ในการพัฒนาคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ

2) ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบโปรแกรม/

กิจกรรมเสริมสรางแรงจูงใจแกบุคลากร ที่จะสงผลตอ

การเพิ่มระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ

กติตกิรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณบุคลากรโรงพยาบาล

มะเร็งสุราษฎรธานีทุกทาน ทุกหนวยงาน ที่ใหขอมูล

ที่ เป นประโยชน และตอบแบบสอบถามงานวิ จั ย

ขอขอบคณุ นายแพทยสุกจิ ทัศนสุนทรวงศ ผูอาํนวยการ

โรงพยาบาลมะเรง็สรุาษฎรธาน ีและคณุเปรมฤดี ทิพยชิต

รองผูอํานวยการกลุมภารกจิบริการวิชาการ โรงพยาบาล

มะเร็งสุราษฎรธานี ที่ ใหโอกาสและสนับสนุนเวลา

ในการทาํวจิยั และขอขอบคณุมหาวทิยาลัยวลยัลักษณ

ทีใ่หทนุสนับสนุนการวิจัย จากทุนงบประมาณแผนดิน

ป  2558 กองทุนแผนงานบริการวิชาการแกสังคม

กิจกรรมยอย โครงการเสริมสร างการปฏิ บัติ งาน

สาธารณสุขโดยใชการวิจัยเปนฐาน ป 3
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ธิดา นิยมไทย1 ภูวศิษฐ วรารัฐเรืองวุฒิ1
รัชดาภรณ ประเสริฐสม1 ขันทอง ไชยมงคล1

อรทัย  สิงหอุสาหะ1 นพสวัสดิ์  ทาแกง1

สมชาย ธนะสิทธิชัย2 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ3
จิตติพร นวลละออง2

รังสีรักษาเปนวิธีการรักษาที่ใชมากในมะเร็งบริเวณศีรษะและลําคอ ตั้งแตการรักษาที่หวังผลใหหายขาดจาก
โรคไปจนถึงการรักษาแบบประคับประคอง แตเนื่องดวยลักษณะทางกายภาพที่มีความซับซอน และเปาหมายของ
การรักษาไมไดมุงเนนเฉพาะการรักษาใหหายขาด แตคํานึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในระหวางและภายหลังการรักษา
ระบบรงัสรัีกษาภาพนําวิถจึีงถูกนํามาใชในการตรวจสอบความแมนยําและถกูตองของตําแหนงการรกัษา ลดความเสีย่ง
ในการเกิดภาวะแทรกซอนจากการไดรบัรงัสีของเน้ือเยื่อปกติโดยรอบ การศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพในครัง้นี้มวีัตถุประสงค
เพื่อหาความถี่ที่ เหมาะสมในการตรวจสอบความแมนยําของตําแหนงการฉายรังสีบริเวณศีรษะและลําคอ โดยใช
อุปกรณบันทึกภาพถายรังสีสองมติิชนิด electronic portal imaging device (EPID) โดยศึกษาในผูปวยจํานวน 45 ราย
รวมการถายภาพรังสีในการตรวจสอบทั้งหมด 236 ครั้ง ตรวจสอบในตําแหนงการฉายรงัสีบริเวณ anterior lower neck
และ lateral face and neck ในทิศทางแตกตางกนั  การตรวจสอบทําโดยการถายภาพรังสีสัปดาหละ 1 ครัง้ เปรยีบเทยีบ
ความแตกตางของจุดกําหนดโครงรางกะโหลกศีรษะและกระดูกสันหลัง (bony landmark) บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
น้ําหนักตัวในแตละครั้งที่ทําการตรวจสอบ ผลการศึกษาพบวาการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัวในระหวางการรักษา
เกิดทั้งแบบคงที่ เพิ่มขึ้น และลดลงในสัดสวนใกลเคียงกัน พบอุบัติการณความคลาดเคลื่อนรวมของตําแหนงการ
ฉายรงัสีขนาด 0.5 เซนติเมตรหรือมากกวา จํานวน 42 ครั้ง คิดเปนรอยละ 8.9 จากการตรวจสอบทั้งหมด 472 ครั้ง
โดยความคลาดเคลื่อนขนาดดังกลาวพบในการตรวจสอบครั้งที่ 1, 2 และ 3 จํานวน 20, 12 และ 10 ครั้ง คิดเปนรอยละ
47.62, 28.57 และ 23.81 ตามลําดับ ตําแหนงการฉายรังสีที่พบความคลาดเคลื่อนมากที่สุด คือบริเวณ anterior lower
neck ในทิศทางซาย-ขวา ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดการตรวจสอบอาจดําเนินการในครั้งแรกของการฉายรังสี
เฉพาะทิศทางซาย-ขวาของตําแหนงการฉายรงัสีบรเิวณ anterior lower neck เพือ่ใหผูปวยไดรับปรมิาณรงัสเีทาทีจํ่าเปน
ลดภาระงาน ซึ่งการเพิ่มตําแหนงหรือการตรวจสอบซ้ํา ควรพิจารณาความเหมาะสมรวมกันในผูปวยแตละรายตาม
ดุลยพินิจของแพทยและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน (วารสารโรคมะเร็ง 2560;37:21-30)
คําสําคัญ: รงัสีรักษาภาพนําวิถี มะเร็งศีรษะและลําคอ การตรวจสอบความแมนยําของตําแหนง

1กลุมงานรังสีรักษา 2กลุมงานวิจัย สถาบันมะเร็งแหงชาติ 3สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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Suitable Frequency of Patient Position Check for Head and Neck Cancer Treated with
Radiotherapy
by Thida Niyomthai1, Phuwasit Wararatrueangwut1, Ratchadaporn Prasertsom1, Kanthong

Chaimongkol1, Orathai Singusaha1, Nopsawat Takang1, Somchai Thanasitthichai2,
Attasit Srisubat3, Chittiporn Nuanlong2

1Radiotherapy Department, 2Research and Technology Assessment Department, National Cancer
Institute, 3Research and Technology Assessment Institute, Department of Medical Services, Ministry
of Public Health

Abstract Radiotherapy is often used in head and neck cancer for complete cure through palliative
care. The physical complex and purpose of treatment cannot focus only on complete cure, but
must also consider the quality of life of patients during treatment and post-treatment. Image-guided
radiation therapy (IGRT) has been used to improve the precision and accuracy of treatment, to
reduce the exposure of healthy tissues during radiation treatments and thereby reduce complica-
tions from surrounding tissue damage. This qualitative research aimed to study the appropriate
frequency of patient position check for head and neck cancer with radiotherapy, using an electronic
portal imaging device (EPID). Radiographic verification was performed on 45 patients at 236
examination times, to check the positional accuracy of the anterior lower neck and the lateral
face and neck in different directions. The radiotherapy image was checked once a week to
compare different skull and spine positions (bony landmarks), and bodyweight was also recorded.
Weight loss or gain during the treatment course was not consistent. The patient positioning
errors at a variability of 0.5 cm or more occurred in 42 of 472 examinations (8.9%). The errors
were found 20, 12, and 10 times in the first, second, and third verifications, accounting for
47.62%, 28.57%, and 23.81%, respectively. The largest offsets occurred in the left and right sides
of the anterior lower neck field. It is suggested that image verification should be performed first
in the anterior lower neck position in both the left and right sides to achieve the maximum
benefit of controlling the essential dose and decreasing workload. The need for individual
additional verification should be considered at the discretion of the doctor and physicist. (Thai
Cancer J 2017;37:21-30)
Keywords: image guided radiotherapy, head and neck cancer, geometric verification

บทนํา
รังสีรักษาเปนวิธีการรักษาท่ีใชมากในมะเร็ง

บรเิวณศีรษะและลําคอ เพราะการตอบสนองตอปรมิาณ

รังสีของการควบคุมโรค และความเสี่ยงตอการเกิด

ผลขางเคยีงเปนแบบแปรผันตรงกบัปรมิาณรงัสทีีไ่ดรับ

โดยสวนมากจะเปนชนดิ squamous cell carcinoma

ที่เกิดจากเยื่อเมือกบุภายในของอวัยวะบริเวณศีรษะ

และลําคอ สามารถแบงระยะของโรคไดเปน 4 ระยะหลัก

ซึ่งแพทยจะใชเปนเครื่องบงชี้ทิศทางการรักษา ตั้งแต

การรักษาท่ีหวังผลใหหายขาดจากโรคไปจนถึงการ

รักษาแบบประคับประคอง จากลักษณะทางกายภาพ

ของศีรษะและลําคอที่มีความซับซอน ประกอบดวย

อวัยวะที่ มีความสําคัญเชน ไขสันหลัง กานสมอง

ประสาทตา หลอดอาหาร ตอมน้ําลาย  ซึ่งกอใหเกิด

ความเส่ียงตอการเกดิผลขางเคียงทีส่งผลอยางมากตอ

คณุภาพชวีติของผูปวยหากไดรบัปรมิาณรงัสีเกนิระดบั

ที่ทนได ผลขางเคียงจากการรักษาดวยรังสีโดยมาก

จะเกิดการแดงคลํ้าหรือแหงคันบริเวณผิวหนังที่ไดรับ
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การฉายรงัสี และเกดิภาวะอักเสบของเยือ่บุชองปาก/ลําคอ

ทําใหเกิดการเจ็บ สงผลโดยตรงตอการรับประทาน

การกลืน และการสูญเสียการรับรูรสอาหารหรือการ

รับรูรสเปล่ียนไป ไปจนถึงอาการขางเคยีงในระยะยาว

เชนการเกิดภาวะน้ําลายแหง ซึ่งเปนสาเหตุใหผูปวย

กินอาหารไดนอยลง จึงเปนสาเหตุหลักที่ทําใหผูปวย

เกิดภาวะน้ําหนักตัวลดทั้งในระหวางและภายหลัง

การรักษา จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา สามารถ

เกิดภาวะนํ้าหนักลดไดมากวา 5 กิโลกรัม ไปจนถึง

รอยละ 10 จากน้ําหนกัเริ่มตน ซึง่มสีาเหตุหลักมาจาก

สภาวะ low initial Karnofsky performance score

ผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยรงัสีรวมกบัเคมีบําบัด และ

ผูที่ไดรับปริมาณรังสีในการรักษามากกวา 60 Gy ซึ่ง

การลดลงของนํ้าหนกัน้ันอาจเกดิไดตัง้แตเริม่การรกัษา

ไปจนถงึ 5 เดอืนหลังเสรจ็ส้ินการรกัษา ปจจยัทีม่ผีลตอ

ภาวะน้าํหนกัลดไดแก ตําแหนงของรอยโรค น้าํหนกัตัง้ตน

กอนเขารบัการรักษา ความสามารถในการรบัประทาน

อาหาร และการไดรบัอาหารทางสายใหอาหาร (feed-

ing tube)1-4

การตรวจสอบความถูกตองของตําแหนงการ

ฉายรงัสีเปนกระบวนการทีส่ําคญัทีช่วยใหผลการรกัษา

เปนไปอยางท่ีตองการ เพราะในบริเวณพื้นที่ฉายรังสี

ถูกกําหนดใหไดรบัปรมิาณรังสีสูงเน่ืองจากเปนบรเิวณ

รอยโรค ในขณะเดยีวกนัอวยัวะปกตทิีอ่ยูโดยรอบไมควร

ไดรบัปริมาณรังสีโดยไมจําเปน ซึ่งความคลาดเคล่ือน

ของตําแหนงการฉายรังสีน้ันมีปจจัยที่ เกี่ยวของอยู

หลายปจจัย ไมว าจะเปนความคลาดเคล่ื อนของ

อปุกรณเชน เครือ่งฉายรงัสี เตยีงฉายรงัสี อปุกรณยดึตรงึ

การจัดทา การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของผูปวย

ไปจนถงึการเคลือ่นทีข่องอวยัวะภายในขณะทําการรกัษา

ซึ่งปจจัยที่กลาวมาน้ีบางปจจัยสามารถควบคุมได

บางปจจยักไ็มสามารถควบคมุได การตรวจสอบความ

ถกูตองของตําแหนงการฉายรงัสโีดยใชระบบภาพนาํวถิี

(image guided radiation therapy: IGRT) เปนการนํา

ภาพถายรังสีมาใชในการตรวจสอบตําแหนงการฉาย

รงัสีในแตละวันของการรกัษา ทําใหสามารถตรวจสอบ

และแกไขตําแหนงไดกอนทําการรักษาจริง ชวยให

เกิดความถูกตองของการฉายรังสี รวมถึงนํามาใชใน

การประเมินเพื่อปรับเปล่ียนขอบเขตพื้นที่การรักษา

มรีายงานแนะนํา protocol พืน้ฐานทีเ่หมาะสมในการ

ถายภาพรังสีในตําแหนงตาง ๆ ทีไ่ดรับการฉายรงัสีเชน

บริเวณศีรษะและลําคอ ชองอก เตานม อุงเชิงกราน

กระดกูสันหลงั กระดกูรยางค การตรวจสอบความแมนยํา

ในผูปวยเด็ก และในการรักษาแบบประคับประคอง

อาการ ซึ่งโดยสวนใหญจะแนะนําใหทําในครั้งที่ 1, 2

และ 3 ของการฉายรังสีเพื่อแกไขความคลาดเคลื่อน

ของตําแหนงรอยโรคในทนัท ี คํานวณ systematic error

และกําหนดระดบัการยอมรับไดของความคลาดเคล่ือน

เพื่อหาคา action level ในการแกไขตําแหนงการจดัทา

ตอไป และตรวจสอบซ้ําเปนประจําในทุกสัปดาหใน

ทุกตําแหนงการฉายรังสี โดยสวนใหญมุ งเนนการ

ตรวจสอบในเทคนคิการฉายรงัสีทีม่คีวามซบัซอน ซึง่มี

ความจําเพาะตอรอยโรคคอนขางมาก แตเนื่องจาก

การบันทึกภาพถายรังสีดวยอุปกรณบันทึกภาพถาย

รังสีสองมิติชนิด electronic portal imaging device

(EPID) นัน้ เปนการบันทกึภาพจากการหมนุของเครือ่ง

เรงอนุภาคกอนการฉายรังสี ซึ่งมีผลทําใหผูปวยไดรับ

ปริมาณรังสีเพิ่ มขึ้ นจากการถายภาพ รวมถึงเพิ่ ม
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ระยะเวลาการใหบรกิารในผูปวยแตละรายมากขึน้จาก

กระบวนตรวจสอบดังกลาว การนํารูปดังกลาวมาใช

ตรวจสอบความแมนยําในเทคนิคการฉายรังสีแบบ

พื้นฐานจึงมีขอสงสัยถึงความเหมาะสม และจําเปน

ในการดาํเนินการในแตละพืน้ทีก่ารฉายรงัสี การนาํมาใช

จึงควรพิจารณาถึงความถี่ ท่ีเหมาะสมที่ทําใหผูปวย

ไดรับปริมาณรังสีเพิ่มมากขึ้นเทาที่จําเปน โดยแตละ

หนวยงานทีใ่หบรกิารสามารถเลือกทําตามหรอืกําหนด

ความถี่ ในการตรวจสอบที่ แตกตางเฉพาะตัวได 5-9

การศกึษาวจัิยเชงิคณุภาพในครัง้น้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่หา

ความถี่ที่เหมาะสมในการตรวจสอบความแมนยําของ

ตําแหนงการฉายรังสีบริ เวณศีรษะและลําคอดวย

อุปกรณ บันทึกภาพถ ายรั งสีสองมิติ เพื่ อคงไว ซึ่ ง

มาตรฐานการใหบริการ โดยผูปวยไดรับปริมาณรังสี

เพิม่จากการถายภาพรงัสแีละเพิม่ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน

เทาที่จําเปน

วัสดแุละวธิกีาร
กลุมตวัอยาง

กลุมตัวอยางไดแกผูปวยท่ีเขารับการรักษา

ดวยการฉายรังสีบริเวณศีรษะและลําคอ โดยไมคิด

ผลกระทบทีม่าจากความแตกตางในเรือ่งของ เพศ และ

อายุ ในการศึกษาจะทําการเก็บขอมูลนํารองในผูปวย

10 ราย เพื่อนํามาหาขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสม

ในการศกึษาและเพยีงพอในการวเิคราะหขอมลู โดยคดิ

จากสูตร 

เมือ่ n แทนขนาดตัวอยาง P แทนสัดสวนของประชากร

ที่กําลังสุม Z แทนระดับความเชื่อมั่นที่ผูวิจัยกําหนด

โดยมีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

และ d แทนคาความคลาดเคลือ่นทีย่อมรบัได (รอยละ 30

ของ proportion) พจิารณาเกบ็ขอมลูในผูกลุมตัวอยาง

ตามเกณฑการรับเขาในผูปวยที่เขารับการรักษาดวย

การฉายรังสีบริเวณศีรษะและลําคอ ดวยเทคนิคการ

ฉายรังสีแบบสองมิติ ณ กลุมงานรังสีรักษา สถาบัน

มะเร็งแหงชาติ โดยไมจํากัด เพศ อายุ ชนิดของโรค

ตามความสมคัรใจของผูเขารวมโครงการ โดยดําเนนิการ

เก็บขอมูลในผูปวย 10 รายเปนกลุมนํารอง และนํา

ผลการศึกษาท่ีไดมาคํานวณหาขนาดตัวอยางโดยใชสตูร

ความชกุ โดยดูจากความชกุรวมของความคลาดเคล่ือน

ที่พบมากที่สุด เพื่อหาขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสม

ในการศึกษาวิจัย จากการดําเนินการตรวจสอบความ

แมนยําของตําแหนงการฉายรังสีในผูปวยกลุมนํารอง

พบความคลาดเคล่ือนของตําแหนงการฉายรงัสมีากวา

0.5 เซนตเิมตร ในผูปวยจํานวน 5 ราย จากกลุมนํารอง

10 ราย (คิดเปนรอยละ 50 ของจาํนวนผูปวยทีท่ําการ

ตรวจสอบ) นําขอมูลที่ไดมาประมาณขนาดตัวอยางที่

เหมาะสม เมื่อ α เทากับ 0.05 Zα/2
 เทากับ 1.96

(กาํหนดระดบัความเชือ่มัน่ทางสถติทิี ่95%) P เทากบั 0.5

(จากการเกบ็ขอมลูนาํรองพบความคลาดเคล่ือนมากกวา

0.5 เซนตเิมตร จํานวน 5 รายจากกลุมตัวอยางนํารอง

10 ราย) และ d เทากบั 0.15 (คาความคลาดเคล่ือนที่

ยอมรับได 30% ของ proportion) เมือ่แทนคาในสูตร

จะไดจํานวนกลุมตวัอยางทีมี่ความเหมาะสมคอื 43 ราย

ในการศึกษานี้จึงไดทําการเก็บขอมูลในผูปวยท้ังส้ิน

จํานวน 45 ราย

การวิจยันี้ดําเนินการภายหลังผานการรับรอง

จากคณะกรรมการวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรม
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การวิจัยในคน สถาบันมะเร็งแหงชาติ เอกสารรับรอง

เลขที ่039/2558

เครือ่งมอืทีใ่ชในการวิจัย ประกอบดวย

1. อุปกรณบันทึกภาพถายรังสีสองมิติชนิด

electronic portal imaging device (EPID) ซึ่งใชใน

การบันทกึพืน้ทีก่ารฉายรงัสีจากลํารงัสีชนดิ megavoltage

จากหัวเครื่องฉายรังสี

2. Protocol ในการตรวจสอบตําแหนงการ

ฉายรงัสี ขีดจาํกัดความผิดพลาดท่ียอมรบัได (tolerance

level) และระดบัทีต่องดําเนนิการแกไข (action level)

3. เอกสารชี้แจงผู เขารวมโครงการ ซึ่งแจง

วัตถุประสงค ประโยชน วิธีการปฏิบัติ ความเส่ียง

ทางเลือก รวมถึงชองทางรับการชวยเหลือหากเกิด

ผลขางเคียงที่ไมพึงประสงคจากการทําวิจัยครั้งนี้

4. ใบแสดงเจตนายินยอมการเขามีสวนรวม

ในการวิจัย

5. แบบบนัทกึความคลาดเคลือ่นของตาํแหนง

การฉายรังสี

วิธีการศึกษา
ในการศึกษาเริ่มดวยการถายภาพรังสีเพื่อ

ตรวจสอบความแมนยาํของตาํแหนงการฉายรังสีสัปดาห

ละครัง้ โดยเปรียบเทียบตําแหนงอวยัวะอางองิในพืน้ท่ี

ฉายรังสีที่ไดจากภาพรังสีนําวิถีซึ่งบันทึกภายในหอง

ฉายรงัสีกบัภาพถายรงัสีทีไ่ดจากขัน้ตอนจาํลองการรกัษา

ดวยภาพถายรงัสีสองมติชินิด electronic portal imaging

device (EPID) ขอกําหนดในการถายภาพรงัสีจะทําใน

ทกุตาํแหนงการฉายรงัสีท่ีใชจดุศนูยกลางพืน้ท่ีฉายรงัสีที่

แตกตางกนั ประเมนิปรมิาณรงัส ี(cGy) ทีผู่เขารวมวิจยั

จะไดรับจากการถายภาพรังสี  สําหรับเทคนิคการ

ถายภาพรงัสีแบบ double exposure ซึง่เปนการถายภาพ

รังสีสองครัง้ซอนในบริเวณเดียวกันดวยการเปดลํารงัสี

ทีม่ีขนาดแตกตางกันเพื่อใหสามารถมองเห็นอวัยวะ

ภายในพื้นท่ีฉายรังสีและอวัยวะโดยรอบไดชัดเจนใน

ทกุเทคนคิการฉายรงัสทีีใ่ชกบัผูปวย ตัง้คาการถายภาพ

รังสีท่ี 4 monitor unit ของทั้งตําแหนงการฉายรังสี

บรเิวณ anterior lower neck และ lateral face and

neck โดยกําหนดระดับดําเนินการ (action level)

ในแตละระดับความคลาดเคลื่อนดังตอไปนี้ ระหวาง

0-0.5 เซนตเิมตร บนัทกึคาความคลาดเคล่ือนและทําการ

ฉายรังสีตามปกติ มากวา 0.5-1 เซนติเมตร รายงาน

แพทยเจาของไข หรือมากกวา 1 เซนติเมตร รายงาน

แพทยเจาของไข เพือ่พิจารณา re-simulation อกีครัง้

การเกบ็รวบรวมขอมลู
ผูวจิยัตรวจสอบความแมนยําของตาํแหนงการ

รกัษาโดยถายภาพรังสีดวยเทคนคิ double exposure

เพื่อตรวจสอบความถูกตองของตําแหนงการฉายรังสี

สัปดาหละ 1 ครัง้ ผูปวยแตละรายไดรบัการตรวจสอบ

ประมาณ 2-3 ครั้ ง ข้ึ นกับแผนการรักษาที่ แพทย

กําหนดไว การถายภาพรงัสีเพือ่ตรวจสอบความแมนยํา

ของตําแหนงการรักษาจะทําในทุกตําแหนง การฉาย

รังสีที่ใชจุดศูนยกลางพื้นที่ฉายรังสีที่แตกตางกัน โดย

เปรียบเทียบความแตกตางของภาพถายรังสีที่ไดจาก

ระบบภาพนําวิ ถี ของแต ละเครื่ องฉายรั ง สี กั บ

ภาพรงัสีตัง้ตนจากหองจาํลองการรกัษา ซึง่ผานการยนืยนั

ตําแหนงจากแพทยเจาของไขกอนเริ่มทําการรักษา
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การวิเคราะหขอมูล
สําหรับการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้เปน

ในลักษณะการวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา โดย

แสดงคาจาํนวนและรอยละความแตกตาง รายงานการ

เปล่ียนแปลงของน้าํหนกัตัวทกุสัปดาหตลอดการรกัษา

และผลความคลาดเคลื่อนของตําแหนงการฉายรังสี

ในทศิทางตางๆของแตละตําแหนงการรกัษา เพือ่ศกึษา

ความเชื่อมโยงของการเปล่ียนแปลงน้ําหนักตอความ

คลาดเคล่ือนที่เกิดข้ึน คนหาความถี่และลักษณะการ

ถ ายภาพรั งสี ที่ เหมาะสมในการตรวจสอบความ

คลาดเคล่ือน

ผลการศกึษา
ความถ่ี ของการตรวจสอบในครั้ งแรกของ

การฉายรังสีและทําการตรวจสอบซ้ําในทุกสัปดาหที่

ทําการรักษา รวมการถายภาพรังสีในการตรวจสอบ

ทั้งหมด 236 ครั้ง พบการเปล่ียนแปลงของนํ้าหนักตัว

ผูปวยในระหวางการรักษาเกิดขึ้นไดทัง้ 3 ลักษณะคือ

น้าํหนกัคงที ่น้าํหนกัเพิม่ และลดลงในระหวางการรกัษา

คิดเปนรอยละ 21.8, 39.69 และ 38.61 ตามลําดับ

โดยการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดไดสภาวะเดียว หรือ

เกิดทั้งสองลักษณะในผูปวยรายเดียวกัน (เทาเดิม-

ลดลง, เทาเดมิ-เพิม่ขึน้, ลดลง-เพิม่ข้ึน) ความคลาดเคลือ่น

ของตาํแหนงการฉายรงัสเีฉล่ียในการตรวจสอบแตละครัง้

พบวา ในตําแหนงการฉายรังสีบรเิวณ anterior lower

เปรยีบเทียบความแตกตางของจดุกําหนดโครงรางกะโหลก

ศรีษะและกระดกูสันหลัง (bony landmark) ดงัแสดงใน

รปูที ่1 สําหรบัภาพถายรงัสีทางดานหนา การเปรยีบเทยีบ

จะทําในทศิทางซาย-ขวาและบน-ลาง ในภาพถายรังสี

ทางดานขางจะทําการเปรยีบเทยีบในทศิทางหนา-หลงั

และบน-ลาง บนัทกึคาความแตกตางทีไ่ดลงในแบบบนัทกึ

รวมถงึจดัเกบ็ขอมลูการเปล่ียนแปลงนํ้าหนักของผูปวย

ในระหวางการรักษา

รปูที ่1 แสดงภาพการเปรียบเทียบความแตกตางของตําแหนงการฉายรังสีในตําแหนงการฉายรังสีบริเวณ

anterior lower neck (a) และบรเิวณ  lateral face and neck (b)
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neck พบความคลาดเคลือ่นเฉล่ียท่ี -0.6, -0.13 และ -0.10

เซนตเิมตรในการตรวจสอบครัง้ที ่1, 2 และ 3 ตามลําดบั

และที่ตําแหนงการฉายรังสีบริเวณ lateral face and

neck พบความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย -0.20, -0.20 และ

0.02 เซนติเมตร ในการตรวจสอบครั้งที่ 1, 2 และ 3

ตามลําดบั ดงัแสดงในรปูท่ี 2

ความคลาดเคล่ือนในระดบัทีต่องมกีารดาํเนินการ

คอืขนาด 0.5 เซนตเิมตรหรอืมากกวา ในการศกึษานีพ้บ

ความถี่ของความคลาดเคล่ือนท่ีระดับขนาดดังกลาว

จํานวน 42 ครั้ง จากการตรวจสอบทั้งหมด 472 ครั้ง

คิดเปนรอยละ 8.9 โดยพบความคลาดเคล่ือนในการ

ตรวจสอบครัง้ที ่1, 2 และ 3 จาํนวน 20, 12 และ 10 ครัง้

คิดเปนรอยละ 47.62, 28.57 และ 23.81 ตามลําดับ

ดงัแสดงในรปูที ่3 โดยเกดิในตาํแหนงการฉายรงัสีบรเิวณ

anterior lower neck รอยละ 76.19 ในขณะทีบ่ริเวณ

lateral face and neck พบความคลาดเคลื่อนเพียง

รอยละ 23.81 ซึ่งในบริเวณ anterior lower neck

พบความคลาดเคล่ือนในทิศทางซาย-ขวารอยละ 66.7

ในทิศทางบน-ลางรอยละ 9.5 และในบริเวณ lateral

face and neck พบความคลาดเคล่ือนในทิศทางหนา-หลัง

และทศิทางบน-ลาง เทากนัท่ีรอยละ 11.9  ดงัแสดงใน

รปูที ่4

รปูที ่2 แสดงความคลาดเคลือ่นเฉล่ียของตําแหนงการฉายรงัสีบรเิวณ anterior lower neck และ lateral face

and neck ในการตรวจสอบครัง้ท่ี 1, 2 และ 3

รปูที ่3 แสดงสดัสวน (รอยละ) ความคลาดเคล่ือนทีพ่บขนาด 0.5 เซนติเมตรหรอืมากกวา ในการตรวจสอบ

ครัง้ที ่1, 2 และ 3

ความคลาดเคล่ือนเฉลี่ยในการตรวจสอบความแมนยําของตําแหนงการฉายรังสี

เซ
นต

ิเม
ตร

0.50

0.00

-0.50

-1.00
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3

Anterior Lower Neck Lateral Face and Neck

ครัง้ที ่1

ครัง้ที ่2

ครัง้ที ่3

สัดสวนความคลาดเคล่ือนขนาด 0.5 เซนติเมตรหรือมากกวา

  10/42
(23.81%)

  12/42
(28.57%)

  20/42
(47.62%)

ครัง้ที ่1

ครัง้ที ่2

ครัง้ที ่3
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รปูที ่4 แสดงรอยละความคลาดเคลือ่นทีพ่บขนาด 0.5 เซนตเิมตรหรอืมากกวาของพ้ืนทีฉ่ายรงัสีแบบ anterior

lower neck และ lateral face and neck ในทุกทิศทางการตรวจสอบ

วจิารณและสรปุ
จากการศึกษาในกลุมผูปวยฉายรังสีบริเวณ

ศรีษะและลําคอพบวา ผลของการเปลีย่นแปลงน้าํหนกั

ตัวของผูปวยที่กระทบตอตําแหนงการรักษายังไมมี

ความชดัเจนในการศกึษาครัง้นี ้เนือ่งดวยการเปล่ียนแปลง

เกิดในลักษณะที่ หลากหลาย และภาวะการลดลง

ของนํ้าหนักในระหวางการฉายรังสีเปนอุบัติการณ

ท่ีมีการเฝาระวังจากฝายการพยาบาล มีการติดตาม

และแกไขภาวะดงักลาวอยางสม่าํเสมอตลอดการรกัษา

สวนในตําแหนงการฉายรังสีแบบ lateral face and

neck นั้นใชเทคนิคการกําหนดตําแหนงการฉายแบบ

source axis distance (SAD) ทีก่ําหนดจุดอางองิใน

แตละลํารังสีอยูที่ระดับความลึกหนึ่ง ๆ ในตัวผูปวย

ซึ่งโดยปกติจะกําหนดที่กึ่ งกลางของใบหนาและใช

รวมกนัในทกุลํารังสีทีท่ําการฉาย โดยการเปรียบเทยีบ

ความแตกตางของตาํแหนงการฉายรังสีจะพจิารณาจาก

ความแตกตางของจุดกําหนดโครงรางกะโหลกศีรษะ

และกระดูกสันหลงั (bony landmark) เปนสําคญัทําให

การเปลีย่นแปลงของนํ้าหนกัตวัไมสงผลกระทบตาํแหนง

การฉายรังสีดังกลาว สวนความคลาดเคล่ือนของ

ตาํแหนงการฉายรงัสีทีพ่บมากในครัง้แรกของการฉายรงัสี

อาจมผีลมาจากความหวาดกลัว ความตืน่เตนของผูปวย ซึง่

ภาวะดงักลาวจะคอย  ๆลดลงในการฉายรงัสีครัง้ตอ ๆ ไป

จึงทําใหตรวจพบความคลาดเคลื่อนของตําแหนงการ

ฉายรงัสีลดลง บรเิวณฉายรงัสีทีพ่บความคลาดเคล่ือน

มากทีสุ่ดไดแกบริเวณ anterior lower neck ในทศิทาง

ซาย-ขวา เน่ืองดวยอวัยะในบริเวณดังกลาวสามารถ

เคล่ือนที่ไดหลายทิศทางเชน หัวไหล ตนแขน ลําคอ

เปนตน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาอื่นที่ผานมา10,11

ที่พบความคลาดเคล่ือนจากการจัดทาของการรักษา

มะเร็งบริเวณศีรษะและลําคอ โดยมักพบในตําแหนง

ลําคอมากกวาบริเวณศีรษะ

รอยละความคลาดเคล่ือนที่พบขนาด 0.5 เซนติเมตรหรือมากกวา

ซาย-ขวา บน-ลาง หนา-หลัง บน-ลาง

Anterior Lower Neck Lateral Face and Neck
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จากผลการศึกษาน้ีอาจสรุปไดวาควรกําหนด

ใหมีการตรวจสอบความแมนยําของตําแหน งการ

ฉายรังสีดวยอุปกรณบันทึกภาพถายรังสีสองมิติชนิด

electronic portal imaging device (EPID) ของการฉาย

รงัสีผูปวยบริเวณศีรษะและลําคอ ดวยเทคนคิการฉาย

รงัสีข้ันพืน้ฐานในการฉายรงัสคีรัง้แรกทกุครัง้ เพือ่ใหเกิด

ความแมนยาํของตําแหนงการรักษา โดยการตรวจสอบ

อาจดาํเนินการเฉพาะการตรวจสอบในทิศทาง ซาย-ขวา

ของตําแหนงการฉายรังสีบริเวณ anterior lower neck

หากไมพบความคลาดเคล่ือนของตําแหนงการฉายรงัสี

อาจไมพิจารณาทําซ้ําในสปัดาหถัดไป เพือ่ลดปริมาณ

รังสีที่ผูปวยจะไดรับเพิ่มจากการถายภาพรังสี ไมเพิ่ม

ภาระงานและเวลาในการบริการผูปวยในแตละราย

แตการตรวจสอบในบริเวณ lateral face and neck

หรือการตรวจสอบซ้ําสามารถพิจารณาดําเนินการได

ขึน้กบัความเหมาะสมในผูปวยแตละรายตามดลุยพนิจิ

ของแพทยและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานซึ่งควรพิจารณา

ความเหมาะสมรวมกัน เพื่อคงไวซึ่งมาตราฐานการให

บริการท้ั งในเทคนิคการรักษาดวยรังสีขั้ นพื้ นฐาน

และแบบซับซอนโดยไมเพิ่มภาระงานโดยไมจําเปน

ขอเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งน้ีไดดําเนินการตรวจสอบใน

ผูปวยฉายรังสีดวยเทคนิคการฉายขั้นพื้นฐาน เฉพาะ

การตรวจสอบโดยใชอุปกรณถายภาพรังสีสองมิติ

ซึง่หากมกีารใชอปุกรณถายภาพรงัสชีนิดอืน่ ๆ ควรทํา

การศึกษาเพิ่มเติมถึงปริมาณรังสีท่ีผูปวยได รับจาก

กระบวนการถายภาพรังส ีสวนการตรวจสอบในเทคนคิ

ขั้ นสู งท่ี มี ความซั บซ อนและจําเพาะต อรอยโรค

เห็นควรดําเนินการตามรูปแบบและลักษณะการ

ตรวจสอบทีเ่ปนมาตรฐาน โดยพจิารณาความเปนไปได

ตามความพรอมในดานของอุปกรณ กําลังคน และ

กําลังการใหบริการ

กติตกิรรมประกาศ
ผู วิจัยขอขอบคุณผู ปวยทุกทานที่ เขารวม

โครงการวิจัยในครั้ งนี้  คณะกรรมการวิจัยทุกทาน

ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ รองผูอํานวยการ

ดานการแพทย หัวหนากลุมงาน นักรังสีการแพทย

และบุคลากรของกลุมงานรังสีรักษาทุกทานที่ใหความ

ชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บ
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วิรุฬห วิชัยบุญ

นักวิจัยจํานวนมากไดทําการศึกษาความสัมพันธของวิตามินดีและมะเร็งเตานม มีหลักฐานมากมายที่พบวา
วิตามนิดีสามารถเหนี่ยวนําใหมีการหยุดของวัฏจักรเซลล ยับยั้งการแบงตัวของเซลลอยางรวดเร็ว สงเสริมการตายแบบ
apoptosis รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพเซลลในมะเร็งเตานม เมื่อเร็ว ๆ นี้ไดมีการศึกษาชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางความแปรผันหลากหลายของยีนที่เกี่ยวของกับวิตามนิดี และความเส่ียงตอการเกิดมะเร็งเตานม จากการศึกษา
รายงานวาความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเตานมอาจสัมพันธกับรูปแบบของสนิปสที่จาํเพาะ อยางไรก็ตามการศึกษา
ความแปรผันหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนที่ เกี่ยวกับวิถีของวิตามินดีกับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเตานม
แสดงผลที่ขัดแยงกัน บางสนิปสของยีนไมสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญกับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเตานม
ในขณะที่บางสนิปสแสดงถึงความสัมพันธกับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเตานม การศึกษายังชี้ ใหเห็นถึงการ
แสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับวิตามินดีในเนื้อเยื่อมะเร็งเตานม อยางไรก็ตามบางสวนของขอมูลในการแสดงออก
ของยีนในมะเร็งเตานมไมสอดคลองกัน ขอมูลที่ไมตรงกันนี้อาจเนื่องมาจาก เชื้อชาติ และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
รวมถึงถิ่นที่อยูอาศัย นอกจากนี้มะเร็งเตานมเปนโรคที่มีลักษณะหลากหลายแตกตางกัน และแสดงรูปแบบตาง ๆ
ในการเกิดภาวะโรคลุกลาม (วารสารโรคมะเร็ง 2560;37:31-39)
คําสําคัญ: วิตามินดี  มะเรง็เตานม  สนิปส

หมวดวิชาชีวเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตรการแพทย คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต
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Relationship between Vitamin D and Breast Cancer
by Virun Vichaibun
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Abstract The relationship between vitamin D and breast cancer risk has been studied by many
researchers. There is evidence that vitamin D can induce cell cycle arrest, inhibit cell proliferation,
and promote apoptosis, including cell differentiation in breast cancer. Several recent studies
have investigated the association between vitamin D-related gene polymorphisms and breast-
cancer risk. Studies have reported that breast-cancer risk may be associated with specific vitamin D-
related single nucleotide polymorphisms (SNPs). However, studies of the vitamin D pathway
genetic variants in relation to breast cancer risk have shown inconsistent results. Some SNPs of
vitamin D-related genes were not significantly associated with breast-cancer risk, whereas some
SNPs showed an association with breast-cancer risk. The studies also investigated the expression
levels of vitamin D-related genes in breast-cancer tissue. The results demonstrated that gene
expression of specific vitamin D-related genes may be down-regulated or up-regulated in breast
cancer. However, some clinical data on vitamin D-related gene expression in breast cancer are
inconsistent, which may be due to the limitations of individual studies or racial and cultural
diversity, and habitants. In addition, breast cancer is a heterogeneous disease with different
subtypes that exhibit distinct patterns of disease progression. (Thai Cancer J 2017;37:31-39)
Keywords: vitamin D, breast cancer, single nucleotide polymorphisms

บทนํา
มะเรง็เตานมเปนโรคมะเรง็ท่ีพบไดเปนอนัดบัตน

ของผูหญิงไทยรวมไปถึงผูหญิงทั่วโลก มะเร็งเตานม

สามารถจําแนกตามชีวโมเลกุลได เปนหลายชนิด

แตถาจําแนกในทางคลินิกสามารถแบงไดเปน 3 ชนิด

คือ ชนิดตอบสนองตอฮอรโมนบําบัด ชนิดเฮอร ทู

(epidermal growth factor receptor 2 positive;

HER2+) และชนิด triple negative breast cancer

(TNBC)1 มะเร็งเตานมทัง้ 3 ชนดินี ้ ชนดิ TNBC เปน

ชนิดท่ี รายแรง ซึ่ งไมมี ตัวรับเอสโตรเจนและตัวรับ

โปรเจสเตอโรน รวมไปถึงไมมีการเพิ่มขยายของตัวรับ

เฮอรทู2 ทําใหผูปวยในกลุมนีไ้มตอบสนองตอการรกัษา

ดวยฮอรโมนบําบัดหรือตอตัวรับเปาหมาย HER2

จากรายงานการวิจัยที่ผานมาพบความสัมพันธของ

ระดบัวิตามินดกีบัความเส่ียงของการเกดิมะเร็งเตานม

โดยพบวาวิตามินดีสามารถลดความเส่ียงของการเกิด

มะเร็งเตานม รวมไปถึงลดความรุนแรงของโรคได3-7

วติามนิดนีอกจากจะมหีนาทีช่วยในการดดูซมึแคลเซยีม

และฟอสฟอรัสแลว ยังมีบทบาทชวยในการหยุดของ

วัฏจักรเซลล การตายแบบ apoptosis การเปล่ียน

สภาพของเซลล และชวยยับยั้งการเพิ่มจํานวนของ

เซลลอยางรวดเรว็ โดยจะพบตวัรบัวติามนิด ี (vitamin D

receptor; VDR) ในเน้ือเยื่อตาง ๆ หลายชนิดรวมถึง

เตานมดวย8,9 อยางไรก็ตามยังมีรายงานการวิจัยอีก

จํานวนหนึ่งที่ไมพบความสัมพันธของระดับวิตามินดี

ในรางกายกับความเส่ียงของการเกิดมะเร็งเตานม10-13
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ผลของรายงานการวจัิยทีย่งัไมตรงกนัทาํใหเกดิขอขัดแยง

และยังไมมีขอสรุป มะเร็งเตานมที่เกิดขึ้นในแตละคน

มีลักษณะที่ แตกตางกันทั้ งในทางชีวโมเลกุลยีนที่

แสดงออก รวมไปถึงความแปรผันหลากหลายของยีน

ที่เกี่ยวของกับเมตาบอลิสมของวิตามินดี ซึ่งส่ิงตาง ๆ

เหลานี้เมื่อนํามาศึกษาอยางกวางขวางอาจชวยใหลด

ขอมูลที่ขัดแยงกันได

เมตาบอลิสมและบทบาทของวิตามินดีตอ
เซลลมะเร็งเตานม

วติามนิดใีนรางกายสามารถสงัเคราะหไดจาก

โคเลสเตอรอลใตผิวหนงั โดยอาศยัแสงอลุตราไวโอเลต

ชนิดบี (UVB) จากแสงแดด จะเปลี่ยน 7-dehydro-

cholesterol ไปเปน vitamin D
3
 (cholecalciferol)

หลังจากนัน้ vitamin D
3
 จะถูกเตมิหมูไฮดรอกซิลในตับ

เรงโดยเอนไซม 25-hydroxylase (CYP2R1) เปล่ียนเปน

25(OH)D
3
 จากน้ัน 25(OH)D

3 
จะถกูเตมิหมูไฮดรอกซลิ

เขาไปอีกหมูหนึ่งในไต เรงโดยเอนไซม 1α-hydroxy-

lase (CYP27B1) เปล่ียนเปนอยูในรูปที่ออกฤทธิ์ คือ

1,25(OH)
2
D

3
 ซึง่เอนไซม 1α-hydroxylase (CYP27B1) น้ี

นอกจากจะอยูที่ ไตแลว ยังสามารถพบไดที่บริเวณ

เตานมและเนื้อเยื่ออื่น ๆ อีก14,15 วิตามินดีในรูปท่ี

ออกฤทธิ์จะไปจับกับตัวรับวิตามินดี (VDR) ซึ่งพบใน

เน้ือเยือ่ตาง ๆ ออกฤทธิท์ําหนาทีค่วบคุมการถอดรหัส

ของยีนจํานวนมากท่ีเกี่ยวของกับการแบงจํานวนของ

เซลล การเปลีย่นสภาพเซลล การตายแบบ apoptosis

ตวัสัญญาณกระตุนใหเซลลเพิม่จํานวน ควบคุมระบบ

ภูมิ คุ มกัน16,17 วิ ตามินดี ในรูป 25(OH)D
3
 และ

1,25(OH)
2
D

3
 สามารถถูกสลายไปอยูในรปู 24,25(OH)

2
D

3

และ 1,24,25(OH)
3
D

3
 ตามลําดับโดยเอนไซม 24-

hydroxylase (CYP24A1) และถูกขบัออกจากรางกาย18

วิตามินดีเดินทางไหลเวียนโดยมีโปรตีนตัวพา (vita-

min D-binding protein; DBP)19

จากการศึกษาบทบาทของวิตามินดีตอเซลล

มะเรง็เตานมพบวา วิตามนิดีสามารถยบัยัง้การเติบโต

ของเซลลเพาะเล้ียงมะเรง็เตานมชนดิมตีวัรบัเอสโตรเจน

ไดดีกวาชนิดไมมีตัวรับเอสโตรเจน20 นอกจากนี้ยัง

พบวาวติามนิดสีามารถยบัยัง้การเตบิโตของเซลลมะเรง็

โดยควบคมุการแสดงออกของยีนกอมะเร็ง (oncogene)

เชน c-myc และ c-fos21 มรีายงานการวิจยัพบวิตามนิดี

สามารถเหน่ียวนําให เกิดการตายแบบ apoptosis

ของเซลลมะเร็งเตานมบางชนิด22 วิตามินดียังชวยลด

การแพรกระจายของเซลลมะเร็งเตานมบางชนิดโดย

กระตุนการแสดงออกของ E-cadherin23 จากการศกึษา

ยงัพบวาวติามนิดลีดการอกัเสบโดยยบัยัง้การแสดงออก

ของเอนไซม cyclooxygenase-2 (COX-2) ซึง่มบีทบาท

สําคัญในการสังเคราะหโพรสตาแกลนดิน วิตามินดี

ยั งเพ่ิ มการแสดงออกของเอนไซม  15-hydroxy-

prostaglandin dehydrogenase ซึ่งเรงการเปลี่ยน

โพรสตาแกลนดินไปเปนสารที่ ไมออกฤทธิ์ 24 การใช

วิตามินดีในเซลลมะเรง็เตานม แสดงใหเห็นถึงการลด

การสังเคราะหโพรสตาแกลนดิน และลดการออกฤทธิ์

ของมัน โดยพบวาการเพิ่มการแสดงออกของ COX-2

ในเซลลมะเร็ งสัมพันธกับขนาดของกอนมะเร็ ง25

จากการศึกษาในเซลลเพาะเลี้ยงมะเร็งเตานมพบวา

วติามนิดยีบัยัง้การสังเคราะหและบทบาทของเอสโตรเจน

ซึ่งเปนตัวกระตุนการเติบโตของมะเร็งเตานม โดย

วิตามินดีจะไปลดการสังเคราะหเอนไซม aromatase
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ซึง่เปนเอนไซมทีสั่งเคราะหเอสโตรเจน วติามนิดียงัลด

การสรางตัวรับเอสโตรเจน ผลท้ั งหมดน้ี ทําให ท้ั ง

ฮอรโมนเอสโตรเจนและตัวรับของมันลดลง ดังน้ันจึง

ส งผลให การส งสัญญาณกระตุ นการแบ งตั วของ

เซลลมะเรง็ลดลง26 เมือ่เรว็ ๆ  นีม้กีารศึกษาบทบาทของ

วติามนิดตีอเซลลมะเรง็เตานม พบวาวติามินดีควบคมุ

ระดับไมโครอารเอ็นเอ (microRNA; miRNA) ซึ่งเปน

อารเอ็นเอสายส้ันท่ีควบคุมการแสดงออกของโปรตีน

มบีทบาทในเซลลมะเร็งหลายชนดิรวมถงึมะเรง็เตานม

โดยพบวาเซลลมะเร็ งเต านมชนิด TNBC มีการ

แสดงออกของยนี miR-214 สูง และยงัสัมพนัธกบัอตัรา

การตายสู ง27 จากการทดลองในเซลล เพาะเล้ี ยง

พบวาถาเพิม่การแสดงออกของตวัรบัวติามนิดจีะชวยลด

การแสดงออกของกลุมยีน miR-199a/miR214 ในทาง

ตรงกันขามถาเพิ่มการแสดงออกของยีน miR-214

จะไปลดตัวรับวิตามินดี ทําใหลดการสงสัญญาณของ

วิตามินดีผานตัวรับ28 ความสัมพันธของ miRNA

กับตัวรับวิตามินดีอาจจะพัฒนานําไปสูการรักษาและ

การวินิจฉัยสําหรับทางเลือกใหม

ความแปรผันหลากหลายของยีนที่เกี่ยวของ
กบัเมตาบอลสิมของวิตามนิดแีละมะเรง็เตานม

ในชวงสิบปทีผ่านมามกีารศกึษาความแปรผัน

หลากหลายทางพนัธกุรรมของยนีทีเ่กีย่วกบัเมตาบอลิสม

ของวิตามินดี ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับความเส่ียงของ

การเกิดมะเร็งเตานม จากการศึกษาความแปรผัน

หลากหลายของยีนท่ีสังเคราะหตัวรับวิตามินดี (VDR

polymorphisms) ไมพบความสัมพันธกับความเส่ียง

ในการเกดิมะเรง็เตานม29 ในขณะทีม่งีานวจิยับางสวน

แสดงถงึการมผีลตอความเส่ียงของการเกดิมะเร็งเตานม

ซึ่งจะกลาวถึงตอไป สวนการศึกษาสนิปส (single

nucleotide polymorphisms; SNPs) ในยีนที่

สังเคราะห โปรตีนตัวพาวิตามินดี  ยั งไมพบความ

สัมพันธกับความเส่ี ยงของการเกิดมะเร็งเตานม30

สวนการศึกษาสนิปสของยีน CYP27B1 และ CYP24A1

ซึ่ งเปนยีนที่ เกี่ ยวของกับการกระตุนและการสลาย

วิตามินดี พบวาบางรูปแบบของสนิปสบนยีนเหลานี้

อาจเกีย่วของกับความเส่ียงของการเกิดมะเร็งเตานม31

ความหลากหลายของยีนเหลานี้ อาจมีผลตอการ

สังเคราะหวิตามินดแีละระดับของวติามินดีที่ไหลเวียน

ในรางกาย

CYP24A1 อยูบนโครโมโซมคูที่ 20 ควบคุม

ระดับวิตามินดีและพบวามีการเพิ่มการแสดงออกใน

เซลลมะเร็งเตานม32 การแปรผันหลากหลายของยีน

CYP24A1 มผีลตอความเส่ียงของการเกดิมะเรง็เตานม

โดยบางชนิดของสนิปสในยีน CYP24A1 มีผลตอการ

ลดความเส่ียงของการเกิดมะเร็งเตานม33,34 ในขณะท่ี

บางชนิดก็เพิ่มความเส่ียงของการเกิดมะเร็งเตานม33

มีการศึกษาพบวาความหลากหลายในยีน CYP24A1

สัมพันธกับระดับของวิตามินดีที่ไหลเวียนในรางกาย

โดยยนี CYP24A1 สราง 24-hydroxylase ซึง่จะทาํลาย

วติามนิดทีาํใหเพิม่ความเสีย่งของการเกดิมะเรง็เตานม

ในผูหญงิท่ีมลัีกษณะของยนี CYP24A1 ท่ีจําเพาะ29

ยนีทีส่รางตวัรบัวติามนิดี (VDR gene) อยูบน

โครโมโซมคู ท่ี12 ยีน VDR มีมากกวา 470 สนิปส

สวนใหญท่ีมีการศึกษากันคือ Fok1, Bsm1, Taq1,

Apa1 และ Poly A29 จากการศึกษาความแปรผัน

หลากหลายของยีน VDR ตอความเส่ียงของการเกิด
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มะเร็งเตานมพบขอมูลที่ขัดแยงกัน อาจเนื่องมาจาก

ชวงอายขุองกลุมประชากร ถิน่ทีอ่ยูอาศัยทีแ่ตกตางกนั

ยกตัวอยางเชน พบความเกี่ยวของของการเกิดมะเร็ง

เตานมเพิม่ขึน้ในจโีนไทป ff ใน Fok135,36 ขณะที ่ Ander-

son และคณะ30 รายงานวาคนท่ีมีจีโนไทป ff จะลด

ความเส่ียงของการเกดิมะเรง็เตานม แตก็ยงัมีรายงาน

การวจัิยอกีหลายฉบับทีไ่มพบความสัมพนัธของจโีนไทป

ff กบัความเส่ียงในการเกิดมะเรง็เตานม37-40 เมือ่เรว็ ๆ นี้

Lu และคณะ41 ไดทําการวิเคราะหแบบ meta-analy-

sis หาความสัมพันธของความแปรผันหลากหลาย

ของยีน VDR กับความเส่ียงตอการเกิดมะเร็งเตานม

พบวาไมมีความสัมพันธระหวางสนิปสในยีน VDR

(Fok1, Bsm1, Taq1, Apa1 และ Poly A)

กับความเส่ียงในการเกิดมะเร็งเตานมท้ังในประชากร

เชือ้ชาติตาง ๆ  และชาวคอเคเซียน (ผวิขาว) ซึง่รายงาน

การวิเคราะหนี้ยังตรงกับผลการวิเคราะหแบบ meta-

analysis ของ Huang และคณะ42 รวมไปถึงของ Xu

และคณะ43 นอกจากน้ี ยังมี รายงานการวิจัยของ

Clendenen และคณะ44 ไดทําการศกึษาความแปรผัน

หลากหลายทางพันธุกรรมของยีนท่ี เกี่ ยวข องกับ

เมตาบอลิสมของวิตามินดีกับความเส่ียงของการเกิด

มะเรง็เตานม พบวาไมมคีวามสัมพนัธของสนปิสในยนี

CYP2R1, CYP24A1, CYP27B1 รวมไปถึง VDR กบั

การเกิดมะเร็งเตานม ซึ่งตรงกับรายงานของ Lu และ

คณะ41 อีกด วย แตอาจต างกับรายงานการวิ จั ย

ที่ พบความสัมพันธของสนิปส ใน CYP24A1 กับ

การเกิดมะเร็งเตานม29,33,34 แตขอจํากัดในงานของ

Clendenen และคณะ44 คือกลุ มประชากรที่ อาจ

นอยเกินไปที่ จะเห็นความสัมพันธ  อยางไรก็ตาม

ผลรายงานวิ จั ยที่ ไมตรงกันหรื อหาข อสรุปไม ได

อาจเปนเพราะกลุมประชากรที่แตกตางกันท้ังในเรื่อง

เชือ้ชาติ วัฒนธรรม ถิน่ทีอ่ยูอาศยั

การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับเมตา-
บอลิสมของวิตามนิดใีนเซลลมะเรง็เตานม

จากการศึกษาสวนใหญพบวาผูปวยมะเร็ง

เตานมมรีะดับของวติามินดีต่ํากวาคาปกต ิ โดยเฉพาะ

มะเร็งเตานมชนิด TNBC ซึ่ งเปนชนิดที่ รายแรง6,7

การแสดงออกของยีนท่ี เกี่ ยวของกับการสรางและ

การสลายวิ ตามิ นดี มี ผลต อระดั บของวิ ตามิ นดี

รวมไปถงึการแสดงออกของตวัรบัวติามนิดใีนเนือ้เยือ่น้ัน

มีผลตอการสงสัญญาณการทํางานของวิตามินดี

จากการศึกษาพบวาการแสดงออกของโปรตีนตัวรับ

วิตามินดีลดลงในเซลลมะเร็งเตานมที่มีความรุนแรง45

ซึ่งตรงกับรายงานการวิจัยเมื่อเร็ว ๆ น้ีของ Al-Azhri

และคณะ46 ที่พบวาการแสดงออกของยีน VDR จะ

แปรผกผันกับความรุนแรงของมะเร็งเตานม แตการ

แสดงออกของยีน VDR ไมสัมพันธกบัการรอดชีวิตของ

ผูปวย การศึกษาเซลลเพาะเล้ียงมะเร็งเตานมพบวา

อองโคยีนบางชนิดสามารถลดการแสดงออกของยีน

VDR ได โดยอองโคยีน SV40 และ RAS จะลดการ

แสดงออกของยีน VDR และลดการทํางานของตัวรับ

วิตามินดีดวย47 ในเซลลมะเร็งเตานมการควบคุมการ

แสดงออกของยนี VDR โดยเอสโตรเจนมีความสําคัญ

ในทางคลินิก ซึ่ งพบวามะเร็ งเตานมชนิดมีตัวรับ

เอสโตรเจนมแีนวโนมท่ีจะมกีารแสดงออกของยนี VDR

มากกวาชนิดที่ไมมีตัวรับเอสโตรเจน48 Byrne และ

คณะ49 ไดศกึษาในผูปวยมะเรง็เตานมพบวา เอสโตรเจน
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เพิ่มการแสดงออกของยีน VDR ในขณะท่ีสารตาน

เอสโตรเจนจะลดการแสดงออกของยนี VDR ในผูปวย

มะเร็งเตานมชนิดมีตัวรับเอสโตรเจน นอกจากนี้ยังมี

รายงานการวิจัยพบการเพิ่ มการแสดงออกของยีน

CYP24A1 ในผูปวยทีเ่ปนมะเร็งเตานม50 ซึง่มผีลทําให

มกีารเพิม่การเปล่ียนวติามนิดจีากรปูออกฤทธิเ์ปนรปูท่ี

ไมออกฤทธิ ์จากนัน้จะถกูขบัออกจากรางกาย ในเซลล

เพาะเล้ียงมะเร็งเตานมทีม่กีารลดการแสดงออกของยนี

CYP24A1 มผีลทําใหการตายแบบ apoptosis เพิม่ขึน้

นอกจากนัน้ถามกีารทําลายยนี CYP24A1 จะสงผลให

การเติบโตของเซลลมะเร็งเตานมลดลง51 Lopes และ

คณะ45 ยงัพบอีกดวยวาการแสดงออกของ CYP24A1

เพิ่มขึ้นในเซลลมะเร็งเตานมเมื่อเทียบกับเซลลปกติ

บรเิวณใกลเคยีง เมือ่เรว็ ๆ นีมี้การศกึษาดกูารแสดงออก

ของยีน CPY24A1 และ CYP27B1 ในเซลลมะเร็งเตานม

และเซลลเตานมปกติ พบวาการแสดงออกของยีน

CYP27B1 ลดลงในเซลลมะเร็งเตานมเมื่อเทียบกับ

เซลลปกติ ในขณะที่การแสดงออกของยีน CYP24A1

เพิ่มข้ึนในเซลลมะเร็งเตานม52 การเปล่ียนแปลงของ

การแสดงออกของยีนทั้งสองนี้ สงผลตอการสรางและ

การสลายวติามนิด ีทาํใหการสงสญัญาณของวติามนิดี

ผานตัวรับลดลง สงผลใหการทํางานของวิตามินดี

ในการตานเซลลมะเร็ งเต านมไมมีประสิทธิภาพ

ซึง่ตรงกบัรายงานของ Sheng และคณะ53 ทีพ่บวาเมือ่

ยับยั้งการทํางานของ 24-hydroxylase (CYP24A1)

จะทําใหมีการแสดงออกของยีน CLMN, SERPINB1

และ KLK6 (tumor suppressor gene) เพิ่มข้ึนโดย

ผานทางการทํางานของวิตามินดี

สรปุ
จากการรวบรวมขอมูลท่ี ไดพบวามีปจจัย

มากมายทีม่ีผลตอความสัมพนัธของระดับวิตามนิดกีบั

ความเส่ียงในการเกิดมะเร็งเตานม ทั้ งในเรื่ องของ

ความแปรผันหลากหลายของยี นท่ี เกี่ ยวข องกั บ

เมตาบอลิสมของวิตามินดี รวมไปถึงตัวรับวิตามินดี

และในเรื่องของการแสดงออกของยีนที่ใชสังเคราะห

และสลายวิตามินดี รวมถึงตัวรับวิตามินดี ลักษณะ

รปูแบบของสนิปสท่ีจําเพาะอาจมผีลตอความเส่ียงของ

การเกดิมะเรง็เตานม การแสดงออกของยนีทีเ่ปล่ียนแปลง

ไปในเซลลมะเร็งเตานมแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ

ของวิตามินดีในการออกฤทธิ์ตานเซลลมะเร็ง อีกท้ัง

ยงัมรีายงานการศกึษาถงึผลของการรบัประทานอาหาร

ทีม่วีิตามนิดสูีง รวมท้ังการไดรบัวิตามนิดเีสรมิสามารถ

ชวยลดความเส่ียงตอการเกิดมะเร็งเตานมได 54,55

ในขณะท่ี มีบางรายงานไมพบความสัมพันธนี้ 56,57

อยางไรก็ตามผลการศึกษาอาจไมตรงกัน หรือยังไมมี

ขอสรปุแนชัด ทัง้นีอ้าจเปนเพราะชนดิของมะเร็งเตานม

ที่มีหลายชนิดตามชีวโมเลกุล กลุมตัวอยางที่มีความ

หลากหลายในเรือ่งเชือ้ชาต ิวฒันธรรม และถิน่ทีอ่ยูอาศยั
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คําแนะนาํการสงตนฉบับ

วารสารโรคมะเร็ งยิ นดี รั บบทความทาง
วิชาการหรือเรื่ องราวที่ นาสนใจเกี่ ยวกับโรคมะเร็ง
เพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารนี้  สําหรับบทความที่
ตีพิมพในวารสารน้ีถือวาเปนลิขสิทธิ์ของวารสารโรค
มะเร็ ง และเปนผลงานวิชาการหรือวิจัยของคณะ
ผูเขียนไมใชความคิดเห็นของบรรณาธิการหรือผูจัดทํา
ขอให ผู นิ พนธส งต นฉบับที่ จัดเตรียมถูกตองตาม
คําแนะนําในเอกสารนี้มายังบรรณาธิการวารสารโรค
มะเร็ ง กลุ มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็ ง
แหงชาติ ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400
หรอืทาง E-mail:  thaicancerj@gmail.com

ประเภทของบทความ
นพินธตนฉบบั (Original Articles)

ควรจะเขียนลําดับเปนขอๆ ไดแก บทคัดยอ
(ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย) บทนําส้ันๆ (เหตุผล
ที่ทําการศึกษานี้ รวมทัง้วัตถุประสงค) วัสดแุละวิธีการ
ผลการศึกษา วิจารณ สรุป กิตติกรรมประกาศ และ
เอกสารอางอิง

รายงานผูปวย (Case Report)
ควรประกอบด วยบทคัดย อ (ทั้ งภาษา

อั งกฤษ และภาษาไทย) บทนํา รายงานผู ป วย
บทวิจารณ ขอคิดเห็น สรปุ และเอกสารอางองิ

บทความทางวิชาการหรือบทฟนวิชาการ (Review
Articles)

ควรเปนบทความที่ ใหความรู  รวบรวมส่ิง
ตรวจพบใหม หรอืเรือ่งทีน่าสนใจทีผู่อานนําไปประยุกต
ได ประกอบดวย บทนํา ความรูเกี่ยวกับเรื่องที่เขียน
และเอกสารอางอิง

การเตรียมตนฉบับ
1. บทความที่สงมาเพื่อตีพิมพตองสงตน

ฉบับ 2 ชุด (พรอมไฟล) และตองไมเคยตีพิมพหรือ
กําลังสงตีพิมพท่ีใด

2. บทความที่ พิมพรับทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ถาเปนภาษาไทยควรหลีกเล่ียงคํา
ภาษาอังกฤษ ยกเวนในกรณีจําเปนเทานั้น พยายาม
ไมใชคํายอ นอกจากคําที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

3. บทคั ดย อ ให ย อทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไมวาเนื้ อเรื่ องจะเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาองักฤษ และมคีําสําคัญ (Key words) ดวย

4. ชื่อเรื่องและชื่อผู เขียน ตองมีท้ังภาษา
ไทย และภาษาอังกฤษ พรอมดวยสถาบันท่ีทํางาน
(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และระบุผูเขียนที่
สามารถติดตอได (corresponding author)

5. ตนฉบับตองพิมพอยางชัดเจนมีระยะ
หางระหวางบรรทดั 2 ชอง พมิพหนาเดยีวในกระดาษ
A4 โดยพิมพหางจากขอบทุกดาน 1 นิ้ว โดยตลอด
และ ใสเลขหนาทางมุมขวาบน

6. ภาพประกอบ ถาเปนภาพใชภาพขาว
ดํา ขนาดโปสการด ผิวหนาเรียบเปนมัน หรือพิมพ
จากคอมพิวเตอรโดยใชเครื่องพิมพเลเซอร ใหญกวา
ขนาดที่จะตีพิมพเพื่อใหไดภาพชัดเจน กํากับหมาย
เลขภาพ ชื่อผูเขียนไวดานหลังภาพทุกภาพ พิมพคํา
บรรยายภาพเปนลําดับแยกไวในกระดาษอีกแผน

7. ตาราง พิมพแยกตางหากโดยมีหัวขอ
(title) และเชิงอรรถ (foot note) พรอมทั้งอธิบายตัว
ยอในตารางตลอดจนบอกนัยสําคัญทางสถิติอยาง
ครบถวน
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8. เอกสารอางองิ ใชระบบแวนคเูวอร ซึง่เปน
ระบบที่ ใชกันอยู ในวารสารทางการแพทยชั้ นนําใน
ขณะนี้ ใหกํากับการอางดวยหมายเลขและเรียงลําดับ
การอางหมายเลขที่ กํากับในรายชื่อเอกสารอางอิง
จะตองตรงกับหมายเลขในเนื้อเรื่องดวย

การเขียนเอกสารอางอิง
8.1 จากวารสาร

วารสารภาษาอังกฤษ ประกอบดวยชือ่ผูแตง
(ถามีผูแตงไมเกิน 6 คน ใหใสชื่อทุกคนแตถามี 7 คน
ขึ้นไปใหใสเพียง 6 ชื่อแรก แลวเติม et al.) ชื่อเต็ม
ของบทความ ชือ่ยอวารสาร (ใชตาม Index Medicus)
ปทีพิ่มพ; ปท่ี:หนาแรก-หนาสุดทาย.
วารสารภาษาไทย ใหเขียนแบบเดียวกบัภาษาองักฤษ
เวนแตชื่ อผู เขียนใชชื่ อเต็มโดยใสชื่ อตัวกอนแลว
ตามดวยนามสกลุและใชป พ.ศ.

 ตัวอยาง
1. Chariyalertsak S, Sirikulchayanonta V,

Mayer D, Kopp-Schneider A, Fuerstenberger G,
Marks F, et al. Aberrant cyclooxygenase isozyme
expression in human intrahepatic cholangio
carcinoma. Gut 2001;48:80-6.

2. สุนนัทา จรยิาเลิศศักดิ,์ พงษกติติ ฐศิภุกร,
สุวัฒน จริยาเลิศศักดิ์. Proliferating Cell Nuclear
Antigen ในผู ป วยมะเร็ งเต านม: บทบาทในการ
พยากรณโรค.วารสารโรคมะเร็ง 2542;25:1-6.

8.2 จากหนังสือและโมโนกราฟอยางอื่น
8.2.1 ผูนพินธเปนบคุคล ตวัอยางเชน
Getzen TE. Health economics: fundamental

of funds. New York: John Wiley & Sons; 1997.
8.2.2 บรรณาธกิาร ผูรวบรวม ประธานทีเ่ปน

ผูนิพนธ ตัวอยางเชน
Millares M, editor. Applied drug information:

strategies for information management. Vancouver,
WA: Applied Therapeutics, Inc.; 1998.

8.2.3 บทหนึ่งในหนังสือหรือตํารา ตัวอยาง
เชน

Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic
drugs. In: Katzung BG, editor. Basic and clinical
pharmacology. 6th ed. Norwalk, CN:Appleton and
Lange; 1995. p. 361-80.

8.2.4 หนงัสอืท่ีเปนชดุ (series) ตวัอยางเชน
Bennett GL, Horuk R. Iodination of

chemokines for use in receptor binding analysis.
In:Horuk R, editor. Chemokine receptors. New
York: Academic Press; 1997. p. 134-48. (Methods
in enzymology; vol 288).
หมายเหต ุ: Chemokine receptors = ชือ่หนงัสือ

Methods in enzymology = ชือ่หวัขอเรือ่ง
ของ series

8.2.5 หนงัสือ proceeding ของการประชมุ
ตัวอยางเชน

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent
advances in clinical neurophysiology. Proceed-
ings of the 10th International Congress of EMG and
Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto,
Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

8.2.6 เอกสารหรอืแหลงขอมลูอืน่
เรือ่งจาก หนงัสอืพมิพ ตวัอยางเชน
Lee G. Hospitalizations tied to ozone

pollution : study estimates 50,000 admissions an-
nually. The Washington Post 1996 Jun 21; Sect. A:
3 (col.5).

เรือ่งจากวารสารใน internet ตวัอยางเชน
Laporte RE, Marler E, Akazawa S, Sauer

F. The death of biomedical journals. BMJ [serial
online]. 1995;310:1387-90. Available from:
http://www.bmj.com/bmj/archive/6991ed2.htm.
Accessed September 26, 1996.

เรือ่งจาก web site ตวัอยางเชน
Health on the net foundation. Health on

the net foundation code of conduct (HONcode)
for medical and health web sites. Available at: http:
//www.hon.ch/conduct.html. Accessed June 30,
1998.

41



หนงัสือแจงความจํานงลงโฆษณา  ในวารสารโรคมะเร็ง

วนัที.่..............เดือน............................พ.ศ..................

เรยีน ผูจัดการวารสารมะเรง็

ขาพเจา.............................................................................ตําแหนง...........................................................

ในนามของ.............................................................................เลขที.่................ถนน......................................................

ตําบล/แขวง...............................................อาํเภอ/เขต...................................จงัหวดั.............................................

รหสัไปรษณยี......................................โทรศพัท........................................โทรสาร......................................................

มคีวามประสงคลงโฆษณาในวารสารโรคมะเรง็

 ฉบับที่ 1 เดอืน มกราคม - มีนาคม ปที.่......................

 ฉบับที่ 2 เดอืน เมษายน - มิถนุายน ปที.่......................

 ฉบับที่ 3 เดอืน กรกฎาคม - กนัยายน ปที.่......................

 ฉบับที่ 4 เดอืน ตุลาคม - ธันวาคม ปที.่......................

รวม...................................ฉบับ

โดยลงโฆษณาในลักษณะ

พิมพเนื้อใน 1/2 หนา อัตรา      5,000 บาท  ตอ  ฉบับ (1,000 เลม)

พมิพเนือ้ในเต็มหนา อัตรา    10,000 บาท  ตอ  ฉบับ (1,000 เลม)

พิมพปกหลังดานใน 1/2 หนา อตัรา    10,000 บาท  ตอ  ฉบับ (1,000 เลม)

พมิพปกหลังดานในเตม็หนา อัตรา    20,000 บาท  ตอ  ฉบับ (1,000 เลม)

พมิพปกหลังดานนอกเต็มหนา อัตรา    35,000 บาท  ตอ  ฉบับ (1,000 เลม)

ใบแทรก อัตรา      6,000 บาท  ตอ  ฉบับ (1,000 เลม)

พิมพสี  จายคาเพลทและคาพิมพเพิ่ม       10,000  บาท

รวมเปนเงินท้ังส้ินจํานวน...........................................................................บาท

     ตัวอักษร (............................................................................) บาท

                                                                                   ลงนาม………………………………....ผูสั่งโฆษณา

                                                                    (........................................................)

 หมายเหต ุ ถาลงโฆษณาทั้งป (4 ฉบับ) จะลดคาโฆษณาให 10 %

สงอารตเวิรค / ขอความโฆษณาทาง E-mail :  thaicancerj@gmail.com

การชําระคาโฆษณา ใหเขียนเชค็สัง่จายในนาม "มลูนธิวิจิยัโรคมะเร็งเพือ่สถาบนั

มะเรง็แหงชาติ"
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           ใบสมัครสมาชิก/ใบตออายุสมาชิก

วนัที.่..............เดือน............................พ.ศ..................

เรียน ผูจัดการวารสารโรคมะเรง็

ขาพเจา.........................................................................................................................................................................

ในนาม สวนราชการ/ บรษัิท/ สวนตวั....................................................................................................................

ทีอ่ยูเลขที ่................................ตรอก/ซอย..............................................แขวง........................................................

เขต...................................................จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณยี..................................

โทรศัพท...........................................................................................โทรสาร...............................................................

E-mail..........................................................................................................................................................................

มคีวามประสงคสมคัรสมาชกิในวารสารโรคมะเรง็

 ปที่ 37 ฉบับที่ 1-4 (พ.ศ. 2560) รวม 4 ฉบับ เปนเงิน 200 บาท

 ปที่ 38 ฉบับที่ 1-4 (พ.ศ. 2561) รวม 4 ฉบับ เปนเงิน 200 บาท

พรอมกันนี้ไดจัดสงเงินจํานวน .......................บาท (.................................................) ตัวอักษร
โดยโอนเงนิผานบญัชอีอมทรัพย ธนาคารไทยพาณชิย จํากดั (มหาชน) สาขารามาธบิดี
เลขที่บัญชี 026-228501-4 ชื่อบัญชี เงินสํารองจายของมูลนิธิวิจัยโรคมะเร็ง

                                                                                             ขอแสดงความนับถือ

                                                                                   ลงนาม……………….....………………...........

                                                                               (........................................................)

หมายเหต:ุ โปรดสงสําเนาการโอนเงนิผานธนาคารพรอมใบสมคัรสมาชกิมายงัโทรสาร 02-644-9097

หรอืสงเอกสารทางไปรษณยีโดยนําสง กองบรรณาธกิารวารสารโรคมะเรง็ กลุมงานสนบัสนุนวิชาการ

สถาบันมะเร็งแหงชาติ  268/1  ถนนพระราม 6

เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ  10400
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