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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผูปกครองในการพาบุตรปากแหวงเพดานโหว
เขารับการผาตัดรักษาลาชา
วรินทร อึ้งสําราญ ส.ม.*
เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย พ.บ.*

บทคัดยอ
วิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงวิเคราะหแบบยอนหลัง (Unmatched case-control study) เพื่อหาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกบั ผูป กครองในการพาบุตรปากแหวงเพดานโหวเขารับการผาตัดรักษาลาชา ณ ศูนยปากแหวง
เพดานโหว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ชวงเดือนตุลาคม 2557 ถึง พฤษภาคม
2558 กลุม ตัวอยาง 138 ราย จําแนกเปนกลุม ทีพ่ าบุตรมาผาตัดรักษาลาชา และมาผาตัดรักษาตามเกณฑ กลุม
ละ 69 ราย เก็บขอมูลโดยแบบสอบถาม วิเคราะหทางสถิตดิ ว ยโปรแกรม STATA 10.0 หาความสัมพันธของ
ปจจัยแบบตัวแปรเดีย่ ว (Univariate analysis) ดวยสถิติ Chi-square และหาความสัมพันธแบบตัวแปรเชิงซอน
(Multivariate Analysis) ดวยการวิเคราะหถดถอยพหุโลจิสติค (Multiple Logistic Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองที่พาบุตรมาผาตัดรักษาลาชาจํานวน 69 ราย เปนเพศหญิง (76.8%)
มากกวาเพศชาย (23.2%) (OR=0.84; 95%CI = 0.34-2.05) สวนมากอายุระหวาง 21-30 ป (40.6%, mean =
30.7 ป) และ 46.4% มีอาชีพรับจางทัว่ ไป เมือ่ วิเคราะหหาความสัมพันธแบบตัวแปรเชิงซอนดวยการวิเคราะห
ถดถอยพหุโลจิสติค พบวาสถานภาพสมรส หมาย/หยา/แยก (ORadj = 5.01, 95%CI = 1.03-24.32) รายได
ตอเดือน ≤15,000 บาท (ORadj = 7.42, 95%CI = 1.09-50.70) บุตรเจ็บปวยกอนเขารับการผาตัด (ORadj
= 17.76, 95%CI = 2.54-123.96) และระยะเวลาในการเดินทางมารักษาเดินทาง>60 นาที (ORadj = 6.19,
95%CI = 2.69-14.28) ดังนั้น เจาหนาที่ควรมุงใหสุขศึกษาแกผูดูแลหลัก ใหความรูเกี่ยวกับปากแหวงและ/
หรือเพดานโหว พัฒนาระบบติดตามนัดหมายใหมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงหนวยงาน ทางสาธารณสุข
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรรวมมือกัน
ใหความชวย
เหลือ สนับสนุนดานงบประมาณหรือชองทางการสงตอที่เอื้อใหผูปวยกลุมนี้เขาถึงการรักษาตามแนวทาง
เวชปฏิบัติและไดรับการผาตัดรักษาตามเกณฑที่เหมาะสมตอไป
คําสําคัญ: ปจจัยของผูปกครอง, ปากแหวงเพดานโหว, การพาบุตรมารับการผาตัดรักษาลาชา

* นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
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Abstract
This Unmatched case-control analytical study was aimed at investigating factors associated with
parents bringing children with cleft lip and/or cleft palate for delayed surgical treatment at the Cleft Lip
and Palate Center, MaharatNakhonratchasima Hospital, Nakhonratchasima Province between October
2014 to May 2015. 138 cases were chosen and divided into two groups of 69 cases each. The first group
represented cases with delayed treatment and the latter group was a control (no delayed treatment). Data
were collected by questionnaires. The STATA 10.0 software program was used for statistical evaluation.
Techniques employed were Univariate analysis using Chi-square test and Multivariate analysis using
Multiple logistic regression analysis
The results showed that the delayed surgical treatment group, 69 cases comprised of female
(76.8%) and male (23.2%) (OR = 0.84; 95%CI = 0.34-2.05) parents, most of them aged between 21-30
years (40.6%, mean = 30.7 years), and 46.4% were employed. In Multivariate analysis, the significant
associated factors were marital status of the parent (widowed/divorced/separated (ORadj = 5.01, 95%
CI = 1.03-24.32), income per month ≤15,000 baht (ORadj = 7.42, 95%CI = 1.09-50.70), children had an
illness (ORadj = 17.76, 95%CI = 2.54-123.96), duration time of travelling to hospital >60 minutes (ORadj
= 6.19, 95%CI = 2.69-14.28)
As a result of this study, staff should focus attention on caregiver education about cleft lip and/
or palate procedures and institute a follow up monitoring system to assure timely treatment. In addition,
public agencies and private organizations should cooperate to support budgets for referral pathways that
allow vulnerable groups to gain access to the appropriate surgeries and standard guidelines.
Keywords: Parents factors, Cleft lip and Cleft palate, Delayed surgical treatment
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปากแหวงเพดานโหวเปนความพิการแต
กําเนิด ซึ่งพบไดมากทั่วโลก จากการศึกษา พบวา
อุบัติการณการเกิดปากแหวงเพดานโหวอยูในอัตรา
1 คนตอทารกแรกเกิด 1000 คน ในสหรัฐอเมริกา
(Smith, S., Pine, H., Cole, E., Quinn, F.B., &
Quinn, M.S., 2013) ในประเทศไทย จากรายงาน
สถิติกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2547-2550 พบ
ทารกปากแหวงเพดานโหว 1,851 ราย ภาคเหนือ
321 ราย ภาคกลาง 493 ราย ภาคใต 424 รายและภาค
อีสาน 613 ราย (นิธินาถ บุญจวง, 2550) และจาก
รายงานการปวยของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ระหว า งป
พ.ศ. 2553-2555 ตามการวินจิ ฉัยโรคหลักปากแหวง
เพดานโหวพบวาป พ.ศ. 2553 มีจํานวน 3,118 ราย
ปพ.ศ 2554 จํานวน 3,366 ราย และปพ.ศ. 2555
จํานวน 3,190 ราย คิดเปนอัตรา 4.89, 5.24 และ 4.96
ตอประชากรแสนคนตามลําดับ (สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,
2553-2555) และจากสถิติการเขารับการรักษาที่
ศูนยปากแหวงเพดานโหว โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมามีผูปวยรายใหมเขารับการรักษาใน
ปพ.ศ. 2554-2557 เทากับ 49 คน 77 คน 97 คน และ
100 คนตามลําดับ โดยมีจํานวนผูปว ยจํานวนทั้งสิ้น
643 คน ใหบริการการผาตัดรักษาตัง้ แตป พ.ศ. 25532557 จํานวน 52 ราย, 52 ราย, 77 ราย, 99 รายและ
127 รายตามลําดับ รวมทัง้ สิน้ 407 รายซึง่ มีแนวโนม
ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป
ปญหาหรือภาวะแทรกซอนทีพ่ บบอย ไดแก
การดูดกลืนการสําสักติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ
ปอดบวม เกิดหูนํ้าหนวก ขาดสารอาหาร เจริญ
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เติบโตลาชา มีปญหาสุขภาพฟน ปญหาขอตอ ขา
กรรไกร การเรียงตัวของฟนและสบฟนผิดปกติ หาก
ไมไดรับการผาตัดรักษาที่ตรงเวลาตามเกณฑ อาจ
มีปญหาตอการพูด การออกเสียง และการไดยินได
รวมถึงปญหาทางดานจิตใจและสังคมของเด็กและ
ผูปกครองดวยโดยปกติการผาตัดเย็บริมฝปากมัก
จะผาตัดเมื่ออายุประมาณ 3-6 เดือน สวนผาตัดปด
เพดานโหวจะอยูที่อายุประมาณ 9 เดือนถึง 1 ปครึ่ง
(ทวีสนิ ตันประยูร, สุทธิพร จิตตมติ รภาพ, และพัฒน
พงศ นาวีเจริญ, 2550) สาเหตุหลักของการเกิดปาก
แหวงเพดานโหวน้นั ยังไมเปนที่ทราบแนชัด แตมัก
เชื่อวาสวนใหญมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม
การปองกันก็ยังไมพบแนวทางที่ชัดเจน การดูแลจึง
ตองใหความสําคัญตัง้ แตแรกเกิด ซึง่ บิดามารดาตอง
ไดรับคําแนะนําจากแพทยและวางแผนการรักษา
รวมกับทีมสหวิชาชีพ (Multi-disciplinary team)
ดังนั้น การผาตัดตามเกณฑชวงเวลาที่เหมาะสมจึง
ถือเปนหัวใจสําคัญอยางหนึง่ ของการรักษาดวย เพือ่
ใหไดรับการผาตัดตามชวงเวลาที่เหมาะสมและลด
อัตราการเกิดความผิดปกติที่เกิดขึ้นไดอยางถาวร
รวมถึงตัวเด็กเองและผูปกครองมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ซึ่งแมปจจุบันจะมีวิทยาการทางการแพทยที่
ทันสมัย บุคลากรทางการแพทยที่มีศักยภาพ สถาน
บริการที่ไดมาตรฐาน ระบบบริการทางการแพทย
ที่เอื้อตอการเขาถึงบริการ และมีโครงการ “ ยิ้มสวย
เสียงใส ” เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกิดขึ้นแลว แต
ก็ยังมีบุคคลกลุมหนึ่งมาผาตัดรักษาลาชาอยู จึงได
ศึกษาถึงปจจัยของผูปกครองที่มีความสัมพันธกับ
การพาบุตรปากแหวงเพดานโหวเขารับการผาตัด
รักษาลาชา ดานปจจัยสวนบุคคล ปจจัยนํา ปจจัย
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เอื้อและปจจัยเสริม เพื่อใชเปนแนวทางสนับสนุน
สงเสริมใหผปู กครองเห็นถึงความสําคัญของการพา
บุตรเขารับการผาตัดรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติ
CPG (Clinical Practice Guildlines) และพัฒนา
ระบบการดูแลชวยเหลือใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนไดรบั การแกไขการพูด การไดยนิ และฟน ฟู
ดานทันตกรรมจัดฟนที่เหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยนํา ปจจัย
เอือ้ และปจจัยเสริมของผูป กครองทีม่ คี วามสัมพันธ
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- ภูมิลําเนา
- อาชีพ

-

กับการพาบุตรปากแหวงเพดานโหวเขารับการผาตัด
รักษาลาชา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู  วิ จั ย ใช แ นวคิ ด การวิ เ คราะห ป  จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ (PRECEDE
Framework)ของ Green, Krueter, Deeds, & Partidge
(1980) พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผูปกครอง
ในการพาบุตรปากแหวงเพดานโหวเขารับการรักษา
ลาชา ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ
และปจจัยเสริม มีกรอบแนวคิดดังนี้

รายไดครัวเรือน
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
ชนิดปากแหวงเพดานโหวของบุตร
โรคประจําตัวของบุตร
การเจ็บปวยของบุตร
ประวัติการเปนปากแหวงเพดานโหวในครอบครัว

ปจจัยนํา
- ความรูเกี่ยวกับปากแหวงเพดานโหว
ปจจัยเอื้อ
• การเดินทาง
- วิธีการเดินทาง
- ระยะทางในการเดินทาง
- ระยะเวลาในการเดินทาง
• ระบบการสงตอ
สถานบริการแรกรับ
ปจจัยเสริม
- ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
- แหลงขอมูลขาวสารดานสุขภาพ

การพาบุตรปากแหวงเพดานโหว
เขารับการผาตัดรักษาลาชา
- คาใชจายในการเดินทาง
- ความสะดวกในการเดินทาง
- การพึง่ พาผูอื่นในการเดินทาง
- การสงตอรับการรักษา

- คาพาหนะเดินทาง
- การติดตามนัดหมายจากเจาหนาที่
สาธารณสุข
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษานี้ เ ป น การศึ ก ษาเชิ ง วิ เ คราะห
(Analytical research) โดยวิธีศึกษายอนหลังแบบ
Unmatched case-control study
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษา
คือ ผูปกครองที่พาบุตรปากแหวงเพดานโหวเขา
รับการผาตัดรักษาทั้งหมด ณ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2557 ถึง พฤษภาคม
2558จํานวน 138 คน ที่ยินดีใหความรวมมือในการ
วิจัย และเปนไปตามเกณฑคัดเขาและเกณฑคัดออก
ดังนี้
1. กลุมศึกษา (Case) คือ กลุมผูปกครองที่
พาบุตรปากแหวงอายุเกินกวา 6 เดือนและกลุมที่พา
บุตรเพดานโหวที่มีอายุเกินกวา 1ปครึ่ง เขารับการ
ผาตัดรักษาตามรหัสหัตถการ (ICD9)
2. กลุม ควบคุม (Control) คือกลุม ผูป กครอง
ทีพ่ าบุตรปากแหวงเขารับการผาตัดรักษาตามเกณฑ
อายุไมเกิน 6 เดือนและที่พาบุตรเพดานโหวเขารับ
การผาตัดรักษาตามเกณฑ อายุไมเกิน 1ปครึ่ง ตาม
รหัสหัตถการ (ICD9)
การคํานวณขนาดตัวอยางจะพิจารณาจาก
รูปแบบการวิจัยและวิธีการทางสถิติที่ใชวิเคราะห
ข อ มู ล ใช สู ต รการคํ า นวณแบบ Unmatched
case-control study ของ Schlessman & Stolley
(1982) สําหรับ Multiple controls per case โดยใช
คาสัดสวนของปจจัยที่เกี่ยวของกับความลาชาใน
การเขารับการรักษาจากการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของ กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
แบบ 2 ทาง และอํานาจการทดสอบที่ 90% ขนาด
ตั ว อย า งที่ ไ ด จ ากการพิ จ ารณาจากตั ว แปรอิ ส ระ
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ตัวแปรเดียว (Invariable) จะไดขนาดตัวอยาง 44
คน แตเนื่องจากมีตัวแปรอิสระมากกวาหนึ่งตัว
จึงปรับขนาดตัวอยางใหเหมาะสมโดยใชสูตรของ
Hsieh, Bloch, & Larsen (1998) เลือกสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเชิงพหุเทากับ 0.6 จะไดขนาดตัวอยาง
กลุม ละ69 คน กําหนดกลุม ศึกษาตอกลุม ควบคุมเปน
1 : 1 รวมขนาดตัวอยางทัง้ หมด 138 คนใชวธิ กี ารสุม
ตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) ตาม
เกณฑคัดเขาและเกณฑคัดออกจากทะเบียนบันทึก
การผาตัดรักษา หากกรณีที่กลุมตัวอยางไมเพียงพอ
จะขอขยายระยะเวลาในการเพิม่ จํานวนกลุม ตัวอยาง
โดยเริ่มเก็บจากรายการลาสุดแลวยอนลงไปเรื่อยๆ
จนไดครบจํานวนทั้งสองกลุม
การพิทักษสิทธิของผูเขารวมงานวิจัย
วิจัยนี้ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขที่ โ ครงการHE582153 แล ว ทํ า หนั ง สื อ ขอ
อนุญาตเก็บขอมูลวิจัยถึงผูอํานวยการโรงพยาบาล
และหั ว หน า ศู น ย ป ากแหว ง เพดานโหว โรง
พยาบาลมหาราชนครราชสีมา ชี้แจงรายละเอียด
วัตถุประสงคและเชิญอาสาสมัครเขารวมดวยความ
สมั ค รใจและลงลายมื อ ชื่ อ ในใบยิ น ยอมเข า ร ว ม
โครงการวิจัย เคารพในสิทธิสวนบุคคล ระมัดระวัง
ไมใหเกิดความเสียหายทางรางกายและจิตใจของ
อาสาสมั ค ร ใช ร หั ส แทนชื่ อ -นามสกุ ล จริ ง และ
ทําลายเอกสารเมื่อการศึกษานี้สิ้นสุด

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เป น แบบสอบถามที่ ผู  วิ จั ย ทบทวน
วรรณกรรมและประยุ ก ต ม าจากแนวคิ ด ในการ
วิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ (PRECEDE Frame-

42

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 22 No. 1 January - June 2016

work) แบงเปน 4 สวน
1. ปจจัยสวนบุคคล จํานวน 12 ขอ เปน
ปจจัยพืน้ ฐานของผูป กครองเกีย่ วกับการพาบุตรเขา
รับการผาตัดรักษาเปนคําถามแบบเลือกตอบและ
เติมขอความ
2. ปจจัยนํา ไดแก ความรูเ กีย่ วกับปากแหวง
เพดานโหวของผูป กครอง จํานวน 18 ขอ เปนคําถาม
แบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช ไมใช ตอบถูกให
1 คะแนน ตอบผิดให 0 แบงคะแนนเปน 3 ระดับ
คือ ระดับสูง มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 ระดับ
ปานกลางรอยละ 60 – 79.99 และระดับตํ่า นอยกวา
รอยละ 60 มีคาพิสัยที่เปนได 0-18 นําคะแนนรวมที่
ได แบงเปน 3 ระดับ ตามเกณฑของเบนจามิน บลูม
(Bloom, 1976)
3. ปจจัยเอื้อ จํานวน 8 ขอ ไดแก วิธีการ
เดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง ระยะทางในการ
เดินทาง คาใชจายในการเดินทาง ความสะดวกใน
การเดินทางการ พึง่ พาผูอ นื่ ในการเดินทาง และดาน
ระบบการสงตอ เชน สถานบริการแรกรับ การสง
ตอรับการรักษา เปนคําถามแบบเลือกตอบและเติม
ขอความ
4. ปจจัยเสริม จํานวน 4 ขอไดแก การไดรับ
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ แหลงขอมูลขาวสารดาน
สุขภาพ การไดรบั คาพาหนะในการเดินทางและการ
ไดรบั การติดตามนัดหมายจากเจาหนาทีส่ าธารณสุข
เปนคําถามเลือกตอบแบบ Rating Scale ของ Likert
จํานวน 5 ขอ เพื่อใหความสําคัญ มีคําตอบใหเลือก
5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอย
ที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
นํ า แบบสอบถามที่ ผู  วิ จั ย สร า งขึ้ น ให ผู 
เชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหา (Content Validity) กอนนําไปหาคํา
สัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) หาความเชื่อมั่น (Reliability) ทดลองใชกับกลุมตัวอยางคือ ผูปกครองที่
พาบุตรปากแหวงเพดานโหวเขารับการผาตัดรักษา
ทัง้ หมด ณ ศูนยวจิ ยั ผูป ว ยปากแหวงเพดานโหวและ
ความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา (ศูนย
ตะวันฉาย) มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 30 คน
และใชสูตร KR – 20 ทดสอบคา Reliability ของ
ความรู กําหนดคาที่ยอมรับได r = 0.7 ขึ้นไป และใช
วิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha Coefficient ) ในสวนของปจจัยเสริมที่
เปน Rating Scale กําหนดคาที่ยอมรับได r = 0.7

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูว จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง
เดือนตุลาคม 2557 ถึงพฤษภาคม 2558 ณ ศูนยปาก
แหวงเพดานโหว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โดยแจกแบบสอบถามใหอาสาสมัครตอบและคิด
ทบทวนประมาณ 30 นาที เพื่อใหไดขอมูลที่ครบ
ถวนสมบูรณ หากไมสามารถใหขอ มูลไดดว ยตนเอง
สามารถถามจากญาติหรือผูใ กลชดิ ได เมือ่ ตอบเสร็จ
ใหสงคืนผูวิจัยหรือหยอนลงกลองที่จัดไวให เพื่อ
ปองกันการบิดเบือนขอมูล ผูวิจัยและกลุมตัวอยาง
จะไมทราบวาตนอยูกลุมใดโดยใชรหัสแทนชื่อนามสกุลจริง
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การวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรม STATA เวอรชนั่ 10.0 (ลิขสิทธิ์
ของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ) นํ า เสนอสถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนาดวย คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาตํ่าสุด และสถิติเชิง
อนุมานหาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอือ้
และปจจัยเสริมของผูปกครองกับการพาบุตรปาก
แหวงเพดานโหวเขารับการผาตัดรักษาลาชาแบบ
ตัวแปรเดี่ยว (Univariate analysis) คราวละตัวแปร
ดวยสถิติ Chi-square test และหาความสัมพันธ
ตัวแปรเชิงซอน (Multivariate analysis) คราวละ
หลายตัวแปรดวยการวิเคราะหถดถอยพหุโลจิสติค
(Multiple logistic regressions)

ผลการวิจัย
ขอมูลลักษณะทั่วไปของประชากร
การศึกษาพบวาผูป กครองสวนใหญเปนเพศ
หญิง รอยละ 76.8 และ 79.7 ตามลําดับ กลุม ทีพ่ าบุตร
เขารับการผาตัดรักษาลาชาอยูในชวงอายุ 21-30 ป
รอยละ 40.6 อายุเฉลีย่ 30.7 ป ซึง่ ตํา่ กวากลุม ทีพ่ าบุตร
เขารับการผาตัดรักษาตามเกณฑ ทีอ่ ยูใ นชวงอายุ 3140 ป รอยละ 37.7 อายุเฉลีย่ 35.2 ป สวนใหญมอี าชีพ
รับจาง รอยละ 46.4 และ 37.7 ตามลําดับ สถานภาพ
สมรส รอยละ 84.1 และ 95.6 ตามลําดับ จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 46.4 เชนเดียวกัน รายได
ผูปกครองตอเดือน 5,001-10,000 บาท รอยละ 49.3
เฉลี่ย 8,115.9 บาทตอเดือน มัธยฐานเทากับ 8,500
บาทตอเดือน และรอยละ37.7 เฉลี่ย 10,647.8 บาท
ตอเดือน มัธยฐานเทากับ 9,000 บาทตอเดือนตาม
ลําดับ มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว 4-5 คน รอยละ
53.6 ทั้งสองกลุม สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด
นครราชสีมา รอยละ 55.1 และ 66.7 ตามลําดับ กลุม
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ทีเ่ ขารับการผาตัดรักษาลาชามีบตุ รเจ็บปวยกอนเขา
ผาตัด รอยละ 30.4 และมีโรคประจําตัวสูงถึงรอยละ
20.3 สวนกลุมที่เขารับการผาตัดรักษาตามเกณฑ
รอยละ 2.9 และไมมีโรคประจําตัว สวนประวัติการ
เปนปากแหวงเพดานโหวในครอบครัว กลุมที่เขา
รับการผาตัดลาชาคิดเปนรอยละ 17.4 ซึ่งมากกวา
กลุมที่เขารับการผาตัดรักษาตามเกณฑ รอยละ 8.7
สวนใหญมีภาวะปากแหวงรวมกับเพดานโหว รอย
ละ 71.0 และ 76.8 ตามลําดับ
ความรูของผูปกครองเกี่ยวกับปากแหวง
เพดานโหว พบวากลุมที่เขารับการผาตัดรักษาลาชา
สวนใหญมีความรูในระดับปานกลาง รอยละ 49.3
สวนกลุม ทีเ่ ขารับการผาตัดรักษาตามเกณฑ มีความ
รูอยูในระดับสูง รอยละ 68.1 คาเฉลี่ยคะแนน 13.5
และ 14.6 ตามลําดับ
กลุมที่เขารับการผาตัดรักษาลาชา เดิน
ทางโดยสารรถประจําทางมากที่สุด รอยละ 49.3 ใช
ระยะเวลาในการเดินทางมากกวา 120 นาที รอยละ
43.5 และมีคา ใชจา ยในการเดินทางมากกวา 450 บาท
รอยละ 65.2 สวนกลุมที่เขารับการผาตัดรักษาตาม
เกณฑเดินทางโดยรถยนตสวนตัวมากที่สุด รอยละ
58.0 ใชระยะเวลาในการเดินทางนอยกวาหรือเทากับ
60 นาที รอยละ 71.0 และมีคาใชจายในการเดินทาง
151-300 บาท รอยละ 40.6 โดยสวนมากทัง้ สองกลุม
มีระยะทางในการเดินทางนอยกวาหรือเทากับ 100
กิโลเมตร รอยละ 52.2 และ 76.8 มีความสะดวกใน
การเดินทาง รอยละ 89.9 และ 85.5 ตามลําดับ และ
ไมพงึ่ พาผูอ นื่ ในการเดินทาง รอยละ 59.4 เหมือนกัน
ทั้งสองกลุม
ดานระบบการสงตอ พบวา รพช./รพท
เปนแหงแรกที่พบบุตรปากแหวงเพดานโหวมาก
ที่สุด รอยละ 60.9 และ 65.2 ตามลําดับ ซึ่งกลุมที่
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เขารับการผาตัดรักษาตามเกณฑไดรับการสงตอให
ไดรับการรักษาตอเนื่อง รอยละ 76.8 สวนกลุมที่เขา
รับการผาตัดรักษาลาชาไดรบั การสงตอเพียงรอยละ
36.2 ซึง่ ทัง้ สองกลุม ไดรบั ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
ในระดับปานกลาง รอยละ 32.6 ไดรับขาวสารจาก
เจาหนาที่สาธารณสุขมากที่สุดรอยละ 50.0 รอง
ลงมาคือโทรทัศน สื่ออื่นๆ คือ อินเตอรเน็ต ไมได
รับขอมูลขาวสารจากสื่อใดเลย รอยละ 15.9 และ
หนังสือพิมพรอยละ 2.2 ซึ่งกลุมที่เขารับการผาตัด
รักษาลาชามีความจําเปนตองไดรบั คาพาหนะในการ
เดินทางจากสภากาชาดไทยในระดับมาก ถึงรอยละ
33.3 สวนกลุมที่เขารับการผาตัดรักษาตามเกณฑ
จําเปนในระดับปานกลางรอยละ 37.7 และการไดรบั
การติดตามนัดหมายจากเจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อ
ติดตามผลและเขารับการรักษาตอเนื่องตามแพทย
นัด ในกลุมที่พาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชา ได
รับการติดตามในระดับปานกลาง รอยละ 46.4 สวน
กลุมที่เขารับการผาตัดรักษาตามเกณฑ ไดรับการ
ติดตามในระดับมากที่สุด รอยละ 42.0

ความสัมพันธของปจจัย
ผลการวิเคราะหตวั แปรเชิงซอนถดถอยพหุ
โลจิสติค (Multivariate analysis) จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม
ของผูปกครอง จากผลการวิเคราะหแบบตัวแปร
เดี่ยว คราวละตัวแปร (Univariate analysis) โดย
เลือกตัวแปรที่มีคา Crude analysis ที่ไดคา p-value
< 0.25 จํานวน 10 ตัวแปรไดแก สถานภาพสมรส
รายได การเจ็ บ ป ว ยของบุ ต รโรคประจํ า ตั ว ของ
บุตร ความรูเกี่ยวกับปากแหวงเพดานโหว วิธีการ
เดินทาง ระยะทางในการเดินทาง ระยะเวลาในการ
เดินทาง คาใชจายในการเดินทางและการสงตอรับ

การรักษา นํามาวิเคราะหแบบตัวแปรเชิงซอนโดย
ควบคุมอิทธิพลของปจจัยอื่น (Multivariate analysis) แบบ Backward elimination พบตัวแปรทีม่ คี วาม
สัมพันธกับการพาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชา
ทัง้ หมด จํานวน 4 ตัวแปรคือ ผูป กครองมีสถานภาพ
สมรส หยา/หมาย/แยกกันอยู รายไดผูปกครองตอ
เดือน≤15,000 บาท บุตรเจ็บปวยกอนเขารับการ
ผาตัดรักษาและระยะเวลาในการเดินทางพาบุตรเขา
รับการผาตัดรักษา >60 นาที และจากการศึกษาวิจยั ที่
ผานมาที่เกี่ยวของกับความลาชา พบวาตัวแปร เพศ
และอายุ เปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลทําใหเกิดความ
ลาชาในการเขารับการรักษา เปนตัวแปรกวนที่จะ
ทําใหผลการวิจัยคลาดเคลื่อนได จึงนําตัวแปรเพศ
และอายุเขาสูโมเดลวิเคราะหหาความสัมพันธแบบ
ตัวแปรเชิงซอน คราวละหลายตัวแปรดวย
จากการศึกษาพบวาผูป กครองทีม่ สี ถานภาพ
สมรส หยา/หมาย/แยกกันอยู เสี่ยงที่จะพาบุตรเขา
รับการผาตัดรักษาลาชามากกวากลุมที่มีสถานภาพ
สมรสเปนคู 4.17 เทา (OR = 4.17, 95%CI = 1.0224.18) (p-value = 0.024) และเมือ่ วิเคราะหหาความ
สัมพันธคราวละหลายปจจัย พบวา กลุม ผูป กครองที่
มีสถานภาพสมรสหยา/หมาย/แยกกันอยู เสี่ยงที่จะ
พาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชามากกวากลุมผู
ปกครองทีม่ สี ถานภาพสมรสเปนคู 5.01 เทา (ORadj
= 5.01, 95%CI = 1.03-24.32) (p-value = 0.045)
ผู  ป กครองที่ มี ร ายได ต  อ เดื อ น ≤15,000
บาท เสี่ยงที่จะพาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชา
มากกวากลุมผูปกครองที่มีรายไดตอเดือน >15,000
บาท 6.35 เทา (ORadj = 6.35, 95%CI = 1.29-60.61)
(p-value = 0.009) และเมือ่ วิเคราะหหาความสัมพันธ
คราวละหลายปจจัย พบวา กลุม ผูป กครองทีม่ รี ายได
ตอเดือน ≤15,000 บาท เสี่ยงที่จะพาบุตรเขารับการ
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ผาตัดรักษาลาชากวากลุมผูปกครองที่มีรายไดตอ
เดือน >15,000 บาท 7.42 เทา (ORadj = 7.42, 95%CI
= 1.09-50.70) (p-value = 0.041)
การเจ็บปวยของบุตรกอนเขารับการผาตัด
รักษานั้น พบวา กลุมผูปกครองที่บุตรมีภาวะเจ็บ
ปวยกอนเขารับการผาตัดรักษา เสี่ยงที่จะพาบุตร
เข า รั บ การผ า ตั ด รั ก ษาล า ช า มากกว า กลุ  ม ที่ บุ ต ร
ไมมีภาวะเจ็บปวยกอนเขารับการผาตัดรักษา เปน
14.66 เทา (OR = 14.66, 95%CI = 3.27-132.64)
(p-value < 0.001) และเมือ่ วิเคราะหหาความสัมพันธ
คราวละหลายปจจัยพบวา กลุมผูปกครองที่บุตรมี
ภาวะเจ็บปวยกอนเขารับการผาตัดรักษาเสี่ยงที่จะ
พาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชามากกวากลุมที่
บุตรไมมีภาวะเจ็บปวยกอนเขารับการผาตัด เปน
17.76 เทา (OR = 17.76, 95%CI = 2.54-123.96)

45

(p-value = 0.004)
ระยะเวลาในการเดินทางพาบุตรเขารับการ
ผาตัดรักษา พบวากลุมผูปกครองที่บุตรมีการเจ็บ
ปวยกอนเขารับการผาตัดรักษาเสี่ยงที่จะพาบุตร
เขารับการผาตัดรักษาลาชามากกวากลุมที่บุตรไมมี
ภาวะเจ็บปวยกอนเขารับการผาตัดรักษา เปน 8.12
เทา (OR = 8.12, 95%CI = 3.55-18.78) (p-value
<0.001) และเมื่อวิเคราะหหาความสัมพันธคราว
ละหลายปจจัย พบวา กลุมผูปกครองที่บุตรมีภาวะ
เจ็บปวยกอนเขารับการผาตัดรักษาเสี่ยงที่จะลาชา
มากกวากลุมที่บุตรไมมีภาวะเจ็บปวยกอนเขารับ
การผาตัดรักษา เปน 6.19 เทา (OR = 6.19, 95%CI =
2.69-14.28) (p-value <0.001) รายละเอียดดังตาราง
ที่ 1

ตารางที่ 1 วิเคราะหความสัมพันธแบบถดถอยพหุโลจิสติกของปจจัยตางๆ กับการพาบุตรปากแหวงเพดานโหว
เขารับการผาตัดรักษาลาชา (N = 138)

ตัวแปร
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
≤ 40 ป
>40 ป

ผูปกครองที่พาบุตร
เขารับการผาตัดรักษา
ลาชา
ตามเกณฑ
(N = 69) (N = 69)

Crude OR
(95% CI)

Adjusted OR
(95% CI)

p-value

16
53

14
55

0.84
(0.34-2.05)

0.93
(0.32-2.70)

0.900

58
11

46
17

1.72
(0.69-4.46)

1.52
(0.49-4.73)

0.469
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ตัวแปร

ผูปกครองที่พาบุตร
เขารับการผาตัดรักษา
ลาชา
ตามเกณฑ
(N = 69) (N = 69)

Crude OR
(95% CI)

Adjusted OR
(95% CI)

p-value

สถานภาพสมรส
หยา/หมาย/แยกกันอยู
11
3
4.17
5.01
0.045*
สมรส
58
66
(1.02-24.18) (1.03-24.32)
รายไดผูปกครอง
≤15,000 บาท
67
64
6.35
7.42
0.041*
>15,000 บาท
2
11
(1.29-60.61) (1.09-50.70)
การเจ็บปวยของบุตร
มี
21
2
14.66
17.76
0.004**
ไมมี
48
67
(3.27-132.64) (2.54-123.96)
ปจจัยเอื้อ
ระยะเวลาในการเดินทาง
>60 นาที
30
5
8.12
6.19
<0.001***
≤ 60 นาที
37
64
(3.55-18.78) (2.69-14.28)
*p-value <0.05, ** p-value <0.01, *** p-value <0.001, Goodness of fit = 0.954 เพศและอายุ เปนตัวแปรควบคุม

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห ป  จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ
กับผูปกครองในการพาบุตรปากแหวงเพดานโหว
เขารับการผาตัดรักษาลาชาคราวละหลายตัวแปร
(Multivariate analysis) พบตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ
กับการพาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชาทั้งหมด
จํานวน 4 ตัวแปรคือ ผูปกครองมีสถานภาพสมรส
หยา/หมาย/แยกกันอยู ผูปกครองที่มีรายไดตอเดือน
≤15,000 บาท การมีบุตรเจ็บปวยกอนเขารับการ
ผาตัดรักษาและระยะเวลาในการเดินทางพาบุตรเขา
รับการผาตัดรักษา >60 นาที

สถานภาพสมรสของผูปกครอง มีความ
สัมพันธกับการพาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) โดยกลุม
ผูปกครองที่มีสถานภาพสมรส หยา/หมาย/แยกกัน
อยู จะพาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชามากกวา
กลุม ผูป กครองทีม่ สี ถานภาพสมรสคู 5.01 เทา (ORadj
= 5.01, 95%CI =1.03-24.32) ซึ่งจากการศึกษาของ
Fernando Ortiz-Monasterio et al. (1974) ที่เม็กซิโก
พบวาเหตุผลในการเขารับการผาตัดรักษาลาชา
นั้น เกี่ยวกับของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและผู
ปวยยังไดรับผลกระทบจากการเจ็บปวยนี้ทางดาน
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จิตใจดวยและ Cassell, Daniels, & Meyer (2009)
ศึกษาที่รัฐนอรทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา เกี่ยว
กับการผาตัดปากแหวงเพดานโหวครั้งแรกที่ทัน
ตามกําหนดเวลา พบวาเด็กปากแหวงเพดานโหวที่
มารดาใหรวมมือในการคลอด การไดรับการฝาก
ครรภหรือดูแลสุขภาพกอนคลอดที่ศูนยสุขภาพใน
ทองถิ่นใกลบาน จะไดรับการผาตัดรักษาที่คอน
ขางตรงเวลามากกวา มีการศึกษาในผูปวยวัณโรค
ปอด เสมหะพบเชือ้ รายใหม จังหวัดยโสธร ของแมน
แสงภักดิ์ (2555) พบวา สถานภาพสมรส โสด/หยา/
หมาย/แยกกันอยู สัมพันธกบั การขาดขึน้ ทะเบียนซึง่
สัมพันธกับความลาชาในการรักษา 4.56 เทา (ORadj
= 4.56, 95%CI = 2.49-8.33) สวนสุธีรา ประดับ
วงษ, ศิริพร มงคลถาวรชัย, และพิมพวรา อัครเธียร
สิน (2552) พบวาปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการเขารับการ
รักษาของผูป ว ยปากแหวงเพดานโหวในโรงพยาบาล
ศรีนครินทรและโรงพยาบาลขอนแกน ผูปกครองมี
สถานภาพสมรสแตงงานมากที่สุดรอยละ 89.90 ดัง
นั้นสถานภาพสมรส มีนัยสําคัญทางสถิติที่สะทอน
ใหเห็นถึง ความสัมพันธภายในครอบครัว ลักษณะ
โครงสรางของครอบครัวและการกระทําหนาทีต่ าม
บทบาทในครอบครัว ทีบ่ ดิ ามารดาหรือผูป กครองที่
เปนผูดูแลหลัก มีปญหาสัมพันธภาพในครอบครัว
ยอมขาดความพรอมในการดูแลไมไดรบั การเอาใจใส
หรือการใหกําลังใจจากบุคคลใกลชิดในการพาบุตร
มารักษาหรือไมสะดวกในการพาบุตรเดินทางมาเขา
รับการผาตัดรักษาตามแพทยนัดได ซึ่งจากผลการ
ศึกษาพบวากลุม ผูป กครองทีพ่ าบุตรเขารับการผาตัด
รักษาตามเกณฑจะมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
>5 คน มีแนวโนมเปนครอบครัวขยาย ซึ่งมีจํานวน
สมาชิกในครอบครัวมากกวากลุมผูปกครองที่พา
บุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชา ที่มีสมาชิกใน
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ครอบครัวมีจํานวนเพียง 2-3 คน มีลักษณะเปน
ครอบครัวเดี่ยว ดังนั้นการแบงเบาภาระหนาที่และ
การชวยเหลือซึง่ กันและกันในครอบครัวจะแตกตาง
กัน มีผลตอการพาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชาได
และจากการศึกษาของ Sjaifuddin Noer (2006) เกีย่ ว
กับสาเหตุของการพาเด็กปากแหวงเพดานโหวเขารับ
การผาตัดรักษาลาชาทีศ่ นู ยปากแหวงเพดานโหว โรง
พยาบาลนานาชาติสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ก็
พบวา จํานวนบุตร 3-5 คน ก็เปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ าํ ให
เกิดความลาชาเชนเดียวกัน
รายได ข องผู  ป กครองต อ เดื อ น มี ค วาม
สัมพันธกับการพาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชา
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p-value <0.05) ผูป กครอง
ที่มีรายไดตอเดือน ≤15,000 บาท เสี่ยงที่จะพาบุตร
เขารับการผาตัดรักษาลาชากวากลุมผูปกครองที่มี
รายไดตอเดือน >15,000 บาท 7.42 เทา (ORadj =
7.42, 95%CI = 1.09-50.70) ซึ่งจากการศึกษาของ
Sjaifuddin Noer (2006) พบวา สถานะทางเศรษฐกิจ
เปนปจจัยหนึ่งของผูปวยที่เปนสาเหตุของการมา
ผาตัดลาชาและสุธีรา ประดับวงษ และคณะ (2552)
ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเขารับการรักษา
ของผู  ป  ว ยปากแหว ง เพดานโหว ใ นโรงพยาบาล
ศรีนครินทรและโรงพยาบาลขอนแกน พบวา มีราย
ไดของครอบครัวตํ่ากวา 5,000 บาท ดังนั้นมักพบ
วา สวนใหญแลวครอบครัวที่มีบุตรเปนปากแหวง
เพดานโหว ผูปกครองจะมีรายไดตอเดือนคอนขาง
นอย ซึ่งการเดินทางพาบุตรมาเขารับการรักษาใน
แตละครัง้ มีคา ใชจา ยคอนขางสูง ไมวา จะเปนดานคา
เดินทาง คาอาหาร รวมไปถึงคาที่พักอาศัยชั่วคราว
และหากระยะทางในการเดินทางหางไกลจากโรง
พยาบาลมาก คาใชจายก็ยอมเพิ่มสูงขึ้นดวย
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บุ ต รมี ภ าวะการเจ็ บ ป ว ยก อ นเข า รั บ การ
ผาตัดรักษานั้น มีความสัมพันธกับการพาบุตรเขา
รับการผาตัดรักษาลาชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p-value<0.01) โดยกลุมผูปกครองที่บุตรมีภาวะ
เจ็บปวยจะเขารับการผาตัดรักษาเสี่ยงที่จะพาบุตร
เขารับการผาตัดรักษาลาชามากกวากลุมผูปกครอง
ที่บุตรไมมีภาวะเจ็บปวย เปน 17.76 เทา (ORadj=
17.76, 95%CI = 2.54-123.96) ฉะนั้นครอบครัว
ที่บุตรปากแหวงเพดานโหวมีการเจ็บปวย มีโรค
ประจําตัวหรือพบความผิดปกติ ใหนมแลวเกิดการ
สําลัก A Habel, N Elhadi, B Sommerlad, and J
Powell (2006) พบวาอาการดังกลาวมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับการชี้ชัดวาเปนเพดานโหว ที่อาจมีรอยแยก
บริเวณลิ้นไก หากตรวจพบหรือวินิจฉัยชา ก็อาจมี
ผลทําใหไดรับการผาตัดรักษาชาไปดวย หรืออาจ
พบความพิการแตกําเนิดอื่นๆ รวมดวย เชน Pierre
Robin sequence เทาปุก หัวใจพิการแตกําเนิด ลําไส
ตีบตัน ไมมีรูทวารหนัก นิ้วมือขาดหรือเกินจํานวน
แขนขาสั้น ผิดธรรมดา ดาวนซินโดรม พัฒนาการ
ทางสติปญญาลาชา โรคโลหิตจาง โรคเลือดที่เกิด
จากการขาด Glucose-6-phosphate dehydrogenase
เปนตน พบวาอาจมีแนวโนมทําใหพาบุตรเขารับ
การผาตัดรักษาลาชา ซึ่งการศึกษาที่รัฐโคโลราโด
สหรัฐอเมริกา Harry, TeBockhorst, & Deleyiannis
(2013) พบวา การผาตัดซอมแซมเพดานโหวจะลาชา
ไป 2 เดือนในผูปวยที่มี Cardiovascular Malformations (p = .001) และ Lehman, Fishman, & Neiman
(1995) พบวา ทารกทีม่ ปี ญ
 หาเกีย่ วกับเพดานโหวจะ
เปนผูท มี่ กี ารเจ็บปวยทีร่ นุ แรงและมีภาวะแทรกซอน
ในชวงเดือนแรกๆ ของชีวิต เชน ผูปวยที่มีความ
พิการแตกําเนิดรวมดวยจะมีปญหาในชวงอายุที่จะ
ทําการผาตัดแกไขเพดานโหวมากกวาผูที่ไมมีความ

พิการแตกําเนิดรวมดวย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
Hunt, Burden, Hepper, & Johnston (2005) พบวาผู
ปกครองยอมมีความเครียดและวิตกกังวลกับความ
เจ็บปวยของบุตร สูญเสียความมั่นใจในการดูแล
บุตรใหเหมาะสมได ดังนั้นผูปกครองอาจเกิดความ
ลังเลใจในการเดินทางพาบุตรมาเขารับการผาตัด
ตามแพทยนดั หรือเชือ่ วาหากเขารับการผาตัดจะไม
เปนผลดีตอ บุตร จะทําใหอาการเจ็บปวยรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นและเปนอันตรายได ดังนั้นไมวาจะเปนดาน
การเจ็บปวยเองหรือที่มาจากโรคประจําตัว ทําให
ไมสามารถเดินทางมาผาตัดรักษาไดตามแพทยนัด
หรือการมีความผิดปกติหรือความพิการแตกําเนิด
อืน่ ๆ ก็มผี ลตอการผาตัดรักษาทีจ่ ะตองยืดระยะเวลา
ออกไปไมตรงตามเกณฑทกี่ าํ หนด ซึง่ แพทยผทู าํ การ
รักษาจะตองทําการรักษาภาวะแทรกซอนหรือความ
ผิดปกตินั้นๆ ใหดีขึ้นกอน จึงจะทําการนัดมาผาตัด
รักษาได ซึง่ แพทยจะตองคํานึงถึงความสมบูรณแข็ง
แรงของรางกายเด็กของการเขารับการผาตัดรักษา
ตามกฎ Rule of Ten ดวย เพื่อใหผลของการผาตัด
รักษาออกมาดีทสี่ ดุ และลดภาวะแทรกซอนทีจ่ ะเกิด
ขึ้นหลังการผาตัดรักษาดวย
ระยะเวลาในการเดิ น ทางพาบุ ต รเข า รั บ
การผาตัดรักษา มีความสัมพันธกับการพาบุตรเขา
รับการผาตัดรักษาลาชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p-value <0.001) เชนเดียวกัน โดยกลุมผูปกครอง
ที่ใชระยะเวลาในการเดินทาง >60 นาที เสี่ยงที่จะ
พาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชามากกวากลุมผู
ปกครองทีใ่ ชระยะเวลาในการเดินทาง ≤60 นาที เปน
6.19 เทา (ORadj = 6.19, 95%CI = 2.69-14.28) ซึ่ง
Patjanasoontorn et al. (2012) พบวา คุณภาพชีวิต
ของเด็กปากแหวงเพดานตํ่าในดานเศรษฐกิจ และ
ความตองการการดูแลสุขภาพจากสถานบริการใกล
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บานเปนความตองการสูงสุด และจากการศึกษาของ
Noer & Iswinarno (2006) เกีย่ วกับสาเหตุของการพา
เด็กปากแหวงเพดานโหวเขารับการผาตัดรักษาลาชา
ทีศ่ นู ยปากแหวงเพดานโหวทโี่ รงพยาบาลนานาชาติ
สุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ก็พบวา จํานวนบุตร
3-5 คน ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความยุงยาก
และลาชาในการเดินทาง ดังนัน้ สวนใหญครอบครัว
มีสมาชิก มากกวา 5 คน อาจมีความยากลําบากใน
การเดิ น ทางพาบุ ต รมารั ก ษาหรื อ มี ญ าติ ค นอื่ น ๆ
ติดตามมาดวย อีกทั้งผูปวยเองเปนเด็กทารกตองได
รับการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ ซึ่งอาจมีผลตอเวลา
ที่ใชในการเดินทางจากบานมาถึงโรงพยาบาล ใน
บางครอบครัวตองเดินทางมากอน 1 วัน ตามแพทย
นัดเพราะบานอยูไกล ตองหาที่พักรายวันเพื่อรอพบ
แพทยในวันรุงขึ้น อีกทั้งผูปกครองของเด็กกลุมนี้มี
รายไดคอนขางตํ่า ฐานะคอนขางยากจน ทําใหตอง
เสียทัง้ เงินและเวลาในการเดินทางและระยะเวลาใน
การรอคอยเพื่อตรวจรักษาดวย

ขอเสนอแนะ
1. มุงใหสุขศึกษาแกผูดูแลหลัก (Primary
care giver) เพื่อใหมีความเขาใจในความรูเกี่ยวกับ
ปากแหวงเพดานโหว แนวทางการดูแลรักษา การ
ปองกันลดและอุบัติการณความผิดปกติของบุตร
ในครรภมารดาและความพิการแตกําเนิดตางๆ โดย
เฉพาะในกลุม หญิงตัง้ ครรภมคี วามจําเปนตองเขารับ
การฝากครรภกอน 12 สัปดาห รวมไปถึงการตรวจ
คัดกรองหญิงตั้งครรภที่ไปรับบริการฝากครรภที่
สถานบริการ หากตรวจพบความผิดปกติดังกลาว
ควรรีบสงตอผูปวยเพื่อเขารับการรักษาตอเนื่องให
เร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได
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2. พัฒนาระบบการติดตามนัดหมายใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อแจงใหผูปกครองรับทราบถึงวัน
เวลาทีแ่ พทยนดั หมายครัง้ ตอไป ซึง่ กลุม ผูป กครองที่
ไดรบั การติดตามนัดหมายจากเจาหนาทีส่ าธารณสุข
นอยครั้งกวา จะพาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชา
มากกวา
3. พัฒนาระบบการใหบริการชวยเหลือผู
ปวยกลุมนี้ ประสานความรวมมือในพื้นที่ ทั้งทาง
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล โรงพยาบาล
ชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นและองคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเอื้อ
ใหเด็กกลุมนี้เขาถึงการรักษาพยาบาล สนับสนุน
งบประมาณคาพาหนะในการเดินทางหรือจัดหา
พาหนะหรือชองทางสงตอผูปวย ใหสามารถเดิน
ทางมาตรวจรักษาตามแพทยนัดได ซึ่งสวนมาก
ครอบครัวของเด็กกลุม นีม้ รี ายไดตาํ่ อาจทําใหเขาถึง
การรักษาลาชาได
4. การศึกษาครั้งนี้ยังเปนการศึกษาในวง
จํากัด ควรขยายระยะเวลาและเพิ่มขนาดตัวอยางใน
การศึกษา รวมไปถึงศึกษาในรูปแบบ Prospective
study ตอไป
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