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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับผูปกครองในการพาบุตรปากแหวงเพดานโหว
เขารับการผาตัดรักษาลาชา
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บทคัดยอ
 วิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงวิเคราะหแบบยอนหลัง (Unmatched case-control study) เพ่ือหาปจจัยที่มี

ความสมัพนัธกบัผูปกครองในการพาบตุรปากแหวงเพดานโหวเขารบัการผาตดัรกัษาลาชา ณ ศนูยปากแหวง

เพดานโหว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ชวงเดือนตุลาคม 2557 ถึง พฤษภาคม 

2558 กลุมตวัอยาง 138 ราย จาํแนกเปนกลุมทีพ่าบตุรมาผาตดัรักษาลาชา และมาผาตดัรกัษาตามเกณฑ กลุม

ละ 69 ราย เกบ็ขอมลูโดยแบบสอบถาม วเิคราะหทางสถิตดิวยโปรแกรม STATA 10.0 หาความสัมพนัธของ

ปจจยัแบบตวัแปรเดีย่ว (Univariate analysis) ดวยสถติ ิChi-square และหาความสมัพันธแบบตวัแปรเชงิซอน 

(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% มอีาชพีรบัจางทัว่ไป  เมือ่วเิคราะหหาความสมัพันธแบบตวัแปรเชงิซอนดวยการวเิคราะห

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 fi rst 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 signifi cant 

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 ซึ่งพบไดมากท่ัวโลก  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 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระหวางป 

พ.ศ. 2553-2555 ตามการวนิจิฉยัโรคหลกัปากแหวง

เพดานโหวพบวาป พ.ศ. 2553 มีจํานวน 3,118 ราย  

ปพ.ศ 2554 จํานวน 3,366 ราย และปพ.ศ. 2555 

จาํนวน 3,190 ราย คดิเปนอัตรา 4.89, 5.24 และ 4.96 

ตอประชากรแสนคนตามลําดับ (สาํนักนโยบายและ

ยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 

2553-2555) และจากสถิติการเขารับการรักษาท่ี

ศูนยปากแหวงเพดานโหว โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมามีผูปวยรายใหมเขารับการรักษาใน

ปพ.ศ. 2554-2557 เทากับ 49 คน 77 คน 97 คน และ 

100 คนตามลําดับ โดยมีจํานวนผูปวยจํานวนทั้งสิ้น  

643 คน ใหบรกิารการผาตดัรักษาตัง้แตป พ.ศ. 2553-

2557 จํานวน 52 ราย, 52 ราย, 77 ราย,  99 รายและ 

127 รายตามลาํดบั รวมท้ังสิน้ 407 รายซึง่มแีนวโนม

ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป

 ปญหาหรือภาวะแทรกซอนท่ีพบบอย ไดแก 

การดูดกลืนการสําสกัตดิเช้ือในระบบทางเดินหายใจ 

ปอดบวม เกิดหูนํ้าหนวก ขาดสารอาหาร เจริญ

เติบโตลาชา  มีปญหาสุขภาพฟน ปญหาขอตอ ขา

กรรไกร การเรยีงตวัของฟนและสบฟนผดิปกต ิ หาก

ไมไดรับการผาตัดรักษาที่ตรงเวลาตามเกณฑ อาจ

มีปญหาตอการพูด การออกเสียง และการไดยินได 

รวมถึงปญหาทางดานจิตใจและสังคมของเด็กและ

ผูปกครองดวยโดยปกติการผาตัดเย็บริมฝปากมัก

จะผาตัดเมื่ออายุประมาณ 3-6 เดือน สวนผาตัดปด

เพดานโหวจะอยูที่อายุประมาณ 9 เดือนถึง 1 ปคร่ึง 

(ทวสีนิ ตนัประยรู, สทุธพิร จติตมติรภาพ, และพฒัน

พงศ นาวีเจริญ, 2550) สาเหตุหลักของการเกิดปาก

แหวงเพดานโหวนั้น ยังไมเปนที่ทราบแนชัด แตมัก

เชื่อวาสวนใหญมาจากพันธุกรรมและส่ิงแวดลอม 

การปองกันก็ยังไมพบแนวทางท่ีชัดเจน การดูแลจึง

ตองใหความสาํคญัตัง้แตแรกเกดิ ซึง่บดิามารดาตอง

ไดรับคําแนะนําจากแพทยและวางแผนการรักษา

รวมกับทีมสหวิชาชีพ (Multi-disciplinary team) 

ดังนั้น การผาตัดตามเกณฑชวงเวลาที่เหมาะสมจึง

ถอืเปนหวัใจสาํคญัอยางหนึง่ของการรกัษาดวย เพือ่

ใหไดรับการผาตัดตามชวงเวลาท่ีเหมาะสมและลด

อัตราการเกิดความผิดปกติที่เกิดขึ้นไดอยางถาวร 

รวมถึงตัวเด็กเองและผูปกครองมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น ซึ่งแมปจจุบันจะมีวิทยาการทางการแพทยที่

ทันสมัย บุคลากรทางการแพทยที่มีศักยภาพ สถาน

บริการที่ไดมาตรฐาน ระบบบริการทางการแพทย

ที่เอื้อตอการเขาถึงบริการ และมีโครงการ “ ยิ้มสวย 

เสยีงใส ” เทดิพระเกยีรต ิ50 พรรษา สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกิดขึ้นแลว แต

ก็ยังมีบุคคลกลุมหนึ่งมาผาตัดรักษาลาชาอยู  จึงได

ศึกษาถึงปจจัยของผูปกครองที่มีความสัมพันธกับ

การพาบุตรปากแหวงเพดานโหวเขารับการผาตัด

รักษาลาชา  ดานปจจัยสวนบุคคล ปจจัยนํา ปจจัย
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เอื้อและปจจัยเสริม เพื่อใชเปนแนวทางสนับสนุน 

สงเสรมิใหผูปกครองเหน็ถึงความสาํคญัของการพา

บุตรเขารับการผาตัดรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติ 

CPG (Clinical Practice Guildlines) และพัฒนา

ระบบการดูแลชวยเหลือใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

ตลอดจนไดรบัการแกไขการพูด การไดยนิและฟนฟู

ดานทันตกรรมจัดฟนที่เหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยนํา ปจจัย

เอ้ือ และปจจยัเสรมิของผูปกครองทีม่คีวามสมัพนัธ

กบัการพาบุตรปากแหวงเพดานโหวเขารบัการผาตดั

รักษาลาชา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ผู วิจัยใชแนวคิดการวิเคราะหปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ (PRECEDE 

Framework)ของ Green, Krueter, Deeds, & Partidge 

(1980) พบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับผูปกครอง

ในการพาบตุรปากแหวงเพดานโหวเขารบัการรกัษา

ลาชา ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ 

และปจจัยเสริม มีกรอบแนวคิดดังนี้

ปจจัยสวนบุคคล
-   เพศ        -     รายไดครัวเรือน
-    อายุ        -     จํานวนสมาชิกในครอบครัว
-   สถานภาพสมรส     -     ชนิดปากแหวงเพดานโหวของบุตร
-   ระดับการศึกษา      -     โรคประจําตัวของบุตร
-   ภูมิลําเนา       -     การเจ็บปวยของบุตร
-   อาชีพ    -    ประวัติการเปนปากแหวงเพดานโหวในครอบครัว

ปจจัยเอื้อ

 • การเดินทาง
-    วิธีการเดินทาง    -    คาใชจายในการเดินทาง
-    ระยะทางในการเดินทาง -    ความสะดวกในการเดินทาง

-    ระยะเวลาในการเดินทาง -   การพึ่งพาผูอื่นในการเดินทาง

 • ระบบการสงตอ
- สถานบริการแรกรับ -    การสงตอรับการรักษา

ปจจัยเสริม

-     ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ          -  คาพาหนะเดินทาง
-    แหลงขอมูลขาวสารดานสุขภาพ - การติดตามนัดหมายจากเจาหนาที่ 

        สาธารณสุข

ปจจัยนํา
-   ความรูเกี่ยวกับปากแหวงเพดานโหว

การพาบุตรปากแหวงเพดานโหว
เขารับการผาตัดรักษาลาชา
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วิธีการดําเนินการวิจัย
 การศึกษานี้ เปนการศึกษาเชิงวิเคราะห 

(Analytical research) โดยวิธีศึกษายอนหลังแบบ 

Unmatched case-control study

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรและกลุมตวัอยางท่ีใชในการศึกษา 

คือ ผูปกครองที่พาบุตรปากแหวงเพดานโหวเขา

รับการผาตัดรักษาท้ังหมด ณ โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา ตัง้แตเดอืนตุลาคม 2557 ถงึ พฤษภาคม 

2558จํานวน 138 คน ที่ยินดีใหความรวมมือในการ

วิจัย และเปนไปตามเกณฑคัดเขาและเกณฑคัดออก

ดังนี้

 1. กลุมศึกษา (Case) คือ กลุมผูปกครองท่ี

พาบุตรปากแหวงอายุเกินกวา 6 เดือนและกลุมที่พา

บุตรเพดานโหวที่มีอายุเกินกวา 1ปครึ่ง เขารับการ

ผาตัดรักษาตามรหัสหัตถการ (ICD9)

 2. กลุมควบคุม (Control) คอืกลุมผูปกครอง

ทีพ่าบตุรปากแหวงเขารบัการผาตดัรกัษาตามเกณฑ            

อายุไมเกิน 6 เดือนและท่ีพาบุตรเพดานโหวเขารับ

การผาตัดรักษาตามเกณฑ อายุไมเกิน 1ปครึ่ง ตาม

รหัสหัตถการ (ICD9)
 การคํานวณขนาดตัวอยางจะพิจารณาจาก

รูปแบบการวิจัยและวิธีการทางสถิติที่ใชวิเคราะห
ข อมูล  ใช สูตรการคํานวณแบบ  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
ตัวอยางที่ไดจากการพิจารณาจากตัวแปรอิสระ

ตัวแปรเดียว (Invariable) จะไดขนาดตัวอยาง  44 

คน แตเนื่องจากมีตัวแปรอิสระมากกวาหนึ่งตัว 

จึงปรับขนาดตัวอยางใหเหมาะสมโดยใชสูตรของ 

Hsieh, Bloch, & Larsen (1998) เลือกสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเชิงพหุเทากับ 0.6 จะไดขนาดตัวอยาง

กลุมละ69 คน กาํหนดกลุมศกึษาตอกลุมควบคุมเปน 

1 : 1 รวมขนาดตวัอยางทัง้หมด 138 คนใชวธิกีารสุม

ตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) ตาม

เกณฑคัดเขาและเกณฑคัดออกจากทะเบียนบันทึก

การผาตัดรักษา หากกรณีที่กลุมตัวอยางไมเพียงพอ 

จะขอขยายระยะเวลาในการเพ่ิมจาํนวนกลุมตวัอยาง

โดยเริ่มเก็บจากรายการลาสุดแลวยอนลงไปเรื่อยๆ 

จนไดครบจํานวนทั้งสองกลุม 

 

การพิทักษสิทธิของผูเขารวมงานวิจัย

 วิจัยนี้ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน

เลขที่โครงการHE582153 แลวทําหนังสือขอ

อนุญาตเก็บขอมูลวิจัยถึงผูอํานวยการโรงพยาบาล

และหัวหน าศูนย ปากแหว ง เพดานโหว   โรง

พยาบาลมหาราชนครราชสีมา ชี้แจงรายละเอียด 

วตัถปุระสงคและเชญิอาสาสมัครเขารวมดวยความ
สมัครใจและลงลายมือช่ือในใบยินยอมเขารวม

โครงการวิจัย  เคารพในสิทธิสวนบุคคล ระมัดระวัง

ไมใหเกิดความเสียหายทางรางกายและจิตใจของ

อาสาสมัคร ใชรหัสแทนชื่อ-นามสกุลจริงและ
ทําลายเอกสารเมื่อการศึกษานี้สิ้นสุด

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เ ป  นแบบสอบถาม ท่ี ผู  วิ จั ยทบทวน

วรรณกรรมและประยุกตมาจากแนวคิดในการ

วิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ (PRECEDE Frame-
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work) แบงเปน 4 สวน 

 1. ปจจัยสวนบุคคล จํานวน 12 ขอ เปน

ปจจยัพืน้ฐานของผูปกครองเกีย่วกบัการพาบตุรเขา

รับการผาตัดรักษาเปนคําถามแบบเลือกตอบและ

เติมขอความ

 2. ปจจยันาํ ไดแก ความรูเกีย่วกับปากแหวง

เพดานโหวของผูปกครอง จาํนวน 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 นําคะแนนรวมท่ี

ได แบงเปน 3 ระดับ ตามเกณฑของเบนจามิน บลูม  

(Bloom, 1976)

 3. ปจจัยเอ้ือ จํานวน 8 ขอ ไดแก วิธีการ

เดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง ระยะทางในการ

เดินทาง คาใชจายในการเดินทาง ความสะดวกใน

การเดินทางการ พึง่พาผูอืน่ในการเดินทาง และดาน

ระบบการสงตอ เชน สถานบริการแรกรับ การสง

ตอรับการรักษา เปนคําถามแบบเลือกตอบและเติม

ขอความ

 4. ปจจัยเสริม จํานวน 4 ขอไดแก การไดรับ
ขอมลูขาวสารดานสขุภาพ แหลงขอมลูขาวสารดาน

สขุภาพ การไดรบัคาพาหนะในการเดินทางและการ

ไดรบัการตดิตามนดัหมายจากเจาหนาทีส่าธารณสขุ  

เปนคําถามเลือกตอบแบบ Rating Scale ของ Likert 
จํานวน 5 ขอ เพื่อใหความสําคัญ มีคําตอบใหเลือก 

5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอย

ที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
 นําแบบสอบถามที่ผู วิจัยสร างขึ้นใหผู 

เชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความ

ตรงของเนื้อหา (Content Validity) กอนนําไปหาคํา

สัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (Index of Item – Ob-

jective Congruence: IOC) หาความเชื่อมั่น (Reli-

ability) ทดลองใชกับกลุมตัวอยางคือ ผูปกครองที่

พาบุตรปากแหวงเพดานโหวเขารับการผาตัดรักษา

ทัง้หมด ณ ศนูยวจิยัผูปวยปากแหวงเพดานโหวและ

ความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา (ศูนย

ตะวันฉาย) มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 30 คน  

และใชสูตร KR – 20 ทดสอบคา Reliability ของ

ความรู กําหนดคาที่ยอมรับได r = 0.7 ขึ้นไป และใช

วิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cron-

bach alpha Coefficient ) ในสวนของปจจัยเสริมที่

เปน Rating Scale กําหนดคาที่ยอมรับได r = 0.7 

การเก็บรวบรวมขอมูล
 ผูวจิยัดาํเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลูระหวาง

เดือนตุลาคม 2557 ถึงพฤษภาคม 2558 ณ ศูนยปาก

แหวงเพดานโหว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

โดยแจกแบบสอบถามใหอาสาสมัครตอบและคิด

ทบทวนประมาณ 30 นาที เพื่อใหไดขอมูลที่ครบ
ถวนสมบรูณ  หากไมสามารถใหขอมลูไดดวยตนเอง  

สามารถถามจากญาตหิรือผูใกลชดิได  เม่ือตอบเสรจ็

ใหสงคืนผูวิจัยหรือหยอนลงกลองที่จัดไวให  เพื่อ
ปองกันการบิดเบือนขอมูล ผูวิจัยและกลุมตัวอยาง

จะไมทราบวาตนอยูกลุมใดโดยใชรหัสแทนช่ือ-

นามสกุลจริง
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การวิเคราะหขอมูล
 ใชโปรแกรม STATA เวอรชัน่ 10.0 (ลขิสทิธิ์

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน) นําเสนอสถิติเชิง

พรรณนาดวย คาความถ่ี  รอยละ คาเฉล่ีย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาตํ่าสุด และสถิติเชิง

อนมุานหาความสัมพนัธระหวางปจจยันาํ ปจจยัเอือ้ 

และปจจัยเสริมของผูปกครองกับการพาบุตรปาก

แหวงเพดานโหวเขารับการผาตัดรักษาลาชาแบบ

ตัวแปรเดี่ยว  (Univariate analysis)  คราวละตัวแปร   

ดวยสถิติ  Chi-square test และหาความสัมพันธ

ตัวแปรเชิงซอน (Multivariate analysis) คราวละ

หลายตัวแปรดวยการวิเคราะหถดถอยพหุโลจิสติค 

(Multiple logistic regressions)

ผลการวิจัย
ขอมูลลักษณะทั่วไปของประชากร

 การศกึษาพบวาผูปกครองสวนใหญเปนเพศ

หญงิ รอยละ 76.8 และ 79.7 ตามลาํดบั กลุมทีพ่าบตุร

เขารับการผาตัดรักษาลาชาอยูในชวงอายุ 21-30 ป 

รอยละ 40.6 อายเุฉลีย่ 30.7 ป ซึง่ตํา่กวากลุมทีพ่าบุตร

เขารับการผาตัดรกัษาตามเกณฑ ทีอ่ยูในชวงอาย ุ31-

40 ป รอยละ 37.7 อายเุฉล่ีย 35.2 ป สวนใหญมอีาชีพ
รับจาง รอยละ 46.4 และ 37.7 ตามลําดับ สถานภาพ

สมรส รอยละ 84.1 และ 95.6 ตามลําดบั 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 เฉล่ีย 10,647.8 บาท

ตอเดือน     มัธยฐานเทากับ 9,000 บาทตอเดือนตาม

ลาํดบั มจีาํนวนสมาชกิในครอบครัว 4-5 คน รอยละ 

53.6 ทั้งสองกลุม สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด
นครราชสีมา รอยละ 55.1 และ 66.7 ตามลําดับ กลุม

ทีเ่ขารบัการผาตดัรกัษาลาชามบีตุรเจ็บปวยกอนเขา

ผาตัด รอยละ 30.4 และมีโรคประจําตัวสูงถึงรอยละ 

20.3 สวนกลุมที่เขารับการผาตัดรักษาตามเกณฑ 

รอยละ 2.9 และไมมีโรคประจําตัว สวนประวัติการ

เปนปากแหวงเพดานโหวในครอบครัว กลุมท่ีเขา

รับการผาตัดลาชาคิดเปนรอยละ 17.4 ซึ่งมากกวา

กลุมที่เขารับการผาตัดรักษาตามเกณฑ รอยละ 8.7 

สวนใหญมีภาวะปากแหวงรวมกับเพดานโหว รอย

ละ 71.0 และ 76.8 ตามลําดับ

  ความรูของผูปกครองเกี่ยวกับปากแหวง

เพดานโหว พบวากลุมที่เขารับการผาตัดรักษาลาชา 

สวนใหญมีความรูในระดับปานกลาง รอยละ 49.3 

สวนกลุมทีเ่ขารบัการผาตดัรกัษาตามเกณฑ มคีวาม

รูอยูในระดับสูง รอยละ 68.1 คาเฉลี่ยคะแนน 13.5 

และ 14.6 ตามลําดับ

  กลุมที่เขารับการผาตัดรักษาลาชา เดิน

ทางโดยสารรถประจําทางมากท่ีสุด รอยละ 49.3 ใช

ระยะเวลาในการเดินทางมากกวา 120 นาที รอยละ 

43.5 และมคีาใชจายในการเดินทางมากกวา 450 บาท 

รอยละ 65.2  สวนกลุมที่เขารับการผาตัดรักษาตาม

เกณฑเดินทางโดยรถยนตสวนตัวมากที่สุด รอยละ 

58.0 ใชระยะเวลาในการเดนิทางนอยกวาหรือเทากบั 

60 นาที รอยละ 71.0  และมีคาใชจายในการเดินทาง 
151-300 บาท รอยละ 40.6 โดยสวนมากทัง้สองกลุม

มีระยะทางในการเดินทางนอยกวาหรือเทากับ 100 

กิโลเมตร รอยละ 52.2 และ 76.8 มีความสะดวกใน

การเดินทาง รอยละ 89.9 และ 85.5 ตามลําดับ และ

ไมพึง่พาผูอืน่ในการเดนิทาง รอยละ 59.4 เหมอืนกนั

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

รบัการผาตดัรกัษาลาชาไดรบัการสงตอเพยีงรอยละ 

36.2 ซึง่ทัง้สองกลุมไดรบัขอมลูขาวสารดานสุขภาพ

ในระดับปานกลาง รอยละ 32.6 ไดรับขาวสารจาก
เจาหนาที่สาธารณสุขมากที่สุดรอยละ 50.0 รอง

ลงมาคือโทรทัศน สื่ออ่ืนๆ คือ อินเตอรเน็ต ไมได

รับขอมูลขาวสารจากส่ือใดเลย รอยละ 15.9 และ

หนังสือพิมพรอยละ 2.2 ซึ่งกลุมที่เขารับการผาตัด

รกัษาลาชามคีวามจาํเปนตองไดรบัคาพาหนะในการ

เดินทางจากสภากาชาดไทยในระดับมาก ถึงรอยละ 

33.3 สวนกลุมที่เขารับการผาตัดรักษาตามเกณฑ 

จาํเปนในระดบัปานกลางรอยละ 37.7 และการไดรบั

การติดตามนัดหมายจากเจาหนาที่สาธารณสุขเพ่ือ

ติดตามผลและเขารับการรักษาตอเนื่องตามแพทย

นัด ในกลุมที่พาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชา ได

รบัการติดตามในระดับปานกลาง รอยละ 46.4  สวน

กลุมที่เขารับการผาตัดรักษาตามเกณฑ ไดรับการ

ติดตามในระดับมากที่สุด รอยละ 42.0

ความสัมพันธของปจจัย
 ผลการวิเคราะหตวัแปรเชิงซอนถดถอยพหุ

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 การเจ็บปวยของบุตรโรคประจําตัวของ
บุตร ความรูเก่ียวกับปากแหวงเพดานโหว  วิธีการ

เดินทาง ระยะทางในการเดินทาง ระยะเวลาในการ

เดินทาง คาใชจายในการเดินทางและการสงตอรับ

การรักษา นํามาวิเคราะหแบบตัวแปรเชิงซอนโดย

ควบคุมอิทธิพลของปจจัยอื่น (Multivariate analy-

sis) แบบ Backward elimination พบตวัแปรท่ีมคีวาม

สัมพันธกับการพาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชา

ทัง้หมด จาํนวน 4 ตวัแปรคอื ผูปกครองมสีถานภาพ

สมรส หยา/หมาย/แยกกันอยู รายไดผูปกครองตอ

เดือน≤15,000 บาท บุตรเจ็บปวยกอนเขารับการ

ผาตดัรักษาและระยะเวลาในการเดนิทางพาบตุรเขา

รบัการผาตดัรักษา >60 นาท ีและจากการศกึษาวจิยัที่

ผานมาที่เกี่ยวของกับความลาชา พบวาตัวแปร เพศ

และอายุ เปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลทําใหเกิดความ

ลาชาในการเขารับการรักษา เปนตัวแปรกวนท่ีจะ

ทําใหผลการวิจัยคลาดเคลื่อนได  จึงนําตัวแปรเพศ
และอายุเขาสูโมเดลวิเคราะหหาความสัมพันธแบบ

ตัวแปรเชิงซอน คราวละหลายตัวแปรดวย

 จากการศึกษาพบวาผูปกครองทีม่สีถานภาพ

สมรส หยา/หมาย/แยกกันอยู เสี่ยงท่ีจะพาบุตรเขา

รับการผาตัดรักษาลาชามากกวากลุมที่มีสถานภาพ

สมรสเปนคู 4.17 เทา (OR = 4.17, 95%CI = 1.02-

24.18)  (p-value = 0.024) และเมือ่วเิคราะหหาความ

สมัพนัธคราวละหลายปจจยั พบวา กลุมผูปกครองท่ี

มีสถานภาพสมรสหยา/หมาย/แยกกันอยู เส่ียงที่จะ

พาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชามากกวากลุมผู
ปกครองทีม่สีถานภาพสมรสเปนคู 5.01 เทา (ORadj 

= 5.01, 95%CI = 1.03-24.32) (p-value = 0.045)

 ผู ปกครองที่มีรายไดตอเดือน ≤15,000 
บาท  เสี่ยงท่ีจะพาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชา

มากกวากลุมผูปกครองท่ีมีรายไดตอเดือน >15,000 

บาท 6.35 เทา (ORadj = 6.35, 95%CI = 1.29-60.61)                   

(p-value = 0.009) และเม่ือวเิคราะหหาความสัมพนัธ

คราวละหลายปจจยั พบวา กลุมผูปกครองทีม่รีายได
ตอเดือน ≤15,000 บาท เสี่ยงท่ีจะพาบตุรเขารับการ
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ตารางท่ี 1 วเิคราะหความสัมพนัธแบบถดถอยพหุโลจิสตกิของปจจยัตางๆ กบัการพาบุตรปากแหวงเพดานโหว
เขารับการผาตัดรักษาลาชา (N = 138)

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 เสี่ยงท่ีจะพาบุตร

เขารับการผาตัดรักษาลาชามากกวากลุมที่บุตร

ไมมีภาวะเจ็บปวยกอนเขารับการผาตัดรักษา เปน 
14.66 เทา (OR = 14.66, 95%CI = 3.27-132.64) 

(p-value < 0.001) และเม่ือวเิคราะหหาความสัมพนัธ

คราวละหลายปจจัยพบวา กลุมผูปกครองท่ีบุตรมี

ภาวะเจ็บปวยกอนเขารับการผาตัดรักษาเสี่ยงที่จะ

พาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชามากกวากลุมท่ี

บุตรไมมีภาวะเจ็บปวยกอนเขารับการผาตัด เปน 

17.76 เทา (OR = 17.76, 95%CI = 2.54-123.96) 

(p-value = 0.004)

 ระยะเวลาในการเดินทางพาบุตรเขารับการ

ผาตัดรักษา พบวากลุมผูปกครองท่ีบุตรมีการเจ็บ

ปวยกอนเขารับการผาตัดรักษาเส่ียงท่ีจะพาบุตร

เขารับการผาตัดรักษาลาชามากกวากลุมที่บุตรไมมี

ภาวะเจ็บปวยกอนเขารับการผาตัดรักษา เปน 8.12 

เทา (OR = 8.12, 95%CI = 3.55-18.78) (p-value 

<0.001) และเมื่อวิเคราะหหาความสัมพันธคราว

ละหลายปจจัย พบวา กลุมผูปกครองที่บุตรมีภาวะ

เจ็บปวยกอนเขารับการผาตัดรักษาเสี่ยงท่ีจะลาชา

มากกวากลุมท่ีบุตรไมมีภาวะเจ็บปวยกอนเขารับ

การผาตัดรักษา เปน 6.19 เทา (OR = 6.19, 95%CI = 

2.69-14.28) (p-value <0.001) รายละเอียดดังตาราง

ที่ 1 

ตัวแปร

ผูปกครองท่ีพาบุตร

เขารับการผาตัดรักษา Crude OR

(95% CI)

Adjusted OR

(95% CI)
p-value

ลาชา

(N = 69)

ตามเกณฑ

(N = 69)

ปจจัยสวนบุคคล

เพศ

   ชาย         16 14 0.84 0.93 0.900

   หญิง 53 55 (0.34-2.05) (0.32-2.70)

อายุ (ป)

≤ 40 ป 58 46 1.72 1.52 0.469

>40 ป 11 17 (0.69-4.46) (0.49-4.73)
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ตัวแปร

ผูปกครองท่ีพาบุตร

เขารับการผาตัดรักษา Crude OR

(95% CI)

Adjusted OR

(95% CI)
p-value

ลาชา

(N = 69)

ตามเกณฑ

(N = 69)

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

ระยะเวลาในการเดนิทาง

>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 เพศและอาย ุเปนตวัแปรควบคมุ

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับผูปกครองในการพาบุตรปากแหวงเพดานโหว

เขารับการผาตัดรักษาลาชาคราวละหลายตัวแปร 

(Multivariate analysis) พบตัวแปรทีม่คีวามสมัพันธ

กับการพาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชาทั้งหมด 

จํานวน 4 ตัวแปรคือ ผูปกครองมีสถานภาพสมรส 
หยา/หมาย/แยกกันอยู ผูปกครองที่มีรายไดตอเดือน 

≤15,000 บาท การมีบุตรเจ็บปวยกอนเขารับการ

ผาตดัรกัษาและระยะเวลาในการเดนิทางพาบตุรเขา
รับการผาตัดรักษา >60 นาที 

 สถานภาพสมรสของผู ปกครอง มีความ

สัมพันธกับการพาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชา

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) โดยกลุม
ผูปกครองที่มีสถานภาพสมรส  หยา/หมาย/แยกกัน

อยู จะพาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชามากกวา

กลุมผูปกครองทีม่สีถานภาพสมรสคู 5.01 เทา (OR
adj

 

= 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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ครอบครัวมีจํานวนเพียง  2-3 คน มีลักษณะเปน

ครอบครัวเดี่ยว ดังนั้นการแบงเบาภาระหนาที่และ

การชวยเหลอืซึง่กนัและกนัในครอบครวัจะแตกตาง

กนั มผีลตอการพาบตุรเขารบัการผาตดัรกัษาลาชาได  

และจากการศึกษาของ Sjaifuddin Noer (2006) เกีย่ว

กบัสาเหตขุองการพาเดก็ปากแหวงเพดานโหวเขารบั

การผาตัดรกัษาลาชาทีศ่นูยปากแหวงเพดานโหว โรง

พยาบาลนานาชาติสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ก็

พบวา จาํนวนบุตร 3-5 คน กเ็ปนสาเหตุหนึง่ทีท่าํให

เกิดความลาชาเชนเดียวกัน

 รายไดของผู ปกครองตอเดือน มีความ

สัมพันธกับการพาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชา 

อยางมีนยัสาํคัญทางสถิต ิ(p-value <0.05)  ผูปกครอง

ที่มีรายไดตอเดือน ≤15,000 บาท เสี่ยงท่ีจะพาบุตร

เขารับการผาตัดรักษาลาชากวากลุมผูปกครองที่มี

รายไดตอเดือน >15,000 บาท 7.42  เทา (ORadj = 

7.42, 95%CI = 1.09-50.70) ซึ่งจากการศึกษาของ 

Sjaifuddin Noer (2006) พบวา สถานะทางเศรษฐกจิ 

เปนปจจัยหน่ึงของผูปวยท่ีเปนสาเหตุของการมา

ผาตัดลาชาและสุธีรา ประดับวงษ และคณะ (2552) 

ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเขารับการรักษา

ของผูปวยปากแหวงเพดานโหวในโรงพยาบาล

ศรีนครินทรและโรงพยาบาลขอนแกน พบวา มีราย
ไดของครอบครัวตํ่ากวา 5,000 บาท ดังนั้นมักพบ

วา สวนใหญแลวครอบครัวที่มีบุตรเปนปากแหวง

เพดานโหว ผูปกครองจะมีรายไดตอเดือนคอนขาง
นอย  ซึ่งการเดินทางพาบุตรมาเขารับการรักษาใน

แตละครัง้มคีาใชจายคอนขางสงู ไมวาจะเปนดานคา

เดินทาง คาอาหาร รวมไปถึงคาท่ีพักอาศัยชั่วคราว 
และหากระยะทางในการเดินทางหางไกลจากโรง

พยาบาลมาก คาใชจายก็ยอมเพิ่มสูงข้ึนดวย

จิตใจดวยและ Cassell, Daniels, & Meyer (2009) 

ศึกษาท่ีรัฐนอรทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา เกี่ยว

กับการผาตัดปากแหวงเพดานโหวครั้งแรกที่ทัน

ตามกําหนดเวลา พบวาเด็กปากแหวงเพดานโหวที่

มารดาใหรวมมือในการคลอด การไดรับการฝาก

ครรภหรือดูแลสุขภาพกอนคลอดที่ศูนยสุขภาพใน

ทองถ่ินใกลบาน  จะไดรับการผาตัดรักษาท่ีคอน

ขางตรงเวลามากกวา มีการศึกษาในผูปวยวัณโรค

ปอด เสมหะพบเช้ือรายใหม จงัหวดัยโสธร ของแมน 

แสงภักดิ์ (2555) พบวา สถานภาพสมรส โสด/หยา/

หมาย/แยกกนัอยู สมัพนัธกบัการขาดข้ึนทะเบียนซ่ึง

สัมพันธกับความลาชาในการรักษา 4.56 เทา (OR
adj

 

= 4.56, 95%CI = 2.49-8.33)  สวนสุธีรา ประดับ

วงษ, ศิริพร มงคลถาวรชัย, และพิมพวรา อัครเธียร

สนิ (2552) พบวาปจจยัทีเ่กีย่วของกบัการเขารบัการ

รกัษาของผูปวยปากแหวงเพดานโหวในโรงพยาบาล

ศรีนครินทรและโรงพยาบาลขอนแกน ผูปกครองมี

สถานภาพสมรสแตงงานมากที่สุดรอยละ 89.90 ดัง

นั้นสถานภาพสมรส มีนัยสําคัญทางสถิติที่สะทอน

ใหเห็นถึง ความสัมพนัธภายในครอบครัว ลักษณะ

โครงสรางของครอบครัวและการกระทําหนาทีต่าม

บทบาทในครอบครัว ทีบ่ดิามารดาหรือผูปกครองท่ี

เปนผูดูแลหลัก มีปญหาสัมพันธภาพในครอบครัว
ยอมขาดความพรอมในการดูแลไมไดรบัการเอาใจใส

หรือการใหกําลังใจจากบุคคลใกลชิดในการพาบุตร

มารกัษาหรอืไมสะดวกในการพาบตุรเดนิทางมาเขา

รับการผาตัดรักษาตามแพทยนัดได  ซึ่งจากผลการ

ศกึษาพบวากลุมผูปกครองทีพ่าบตุรเขารบัการผาตดั

รักษาตามเกณฑจะมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

>5 คน มีแนวโนมเปนครอบครัวขยาย ซึ่งมีจํานวน

สมาชิกในครอบครัวมากกวากลุมผูปกครองที่พา
บุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชา  ที่มีสมาชิกใน



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

48

 บุตรมีภาวะการเจ็บปวยกอนเขารับการ

ผาตัดรักษาน้ัน มีความสัมพันธกับการพาบุตรเขา

รับการผาตัดรักษาลาชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p-value<0.01) โดยกลุมผูปกครองที่บุตรมีภาวะ

เจ็บปวยจะเขารับการผาตัดรักษาเสี่ยงที่จะพาบุตร

เขารับการผาตัดรักษาลาชามากกวากลุมผูปกครอง

ที่บุตรไมมีภาวะเจ็บปวย เปน 17.76 เทา (ORadj= 

17.76, 95%CI  = 2.54-123.96) ฉะน้ันครอบครัว

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 โรคเลือดท่ีเกิด

จากการขาด Glucose-6-phosphate dehydrogenase  

เปนตน พบวาอาจมีแนวโนมทําใหพาบุตรเขารับ
การผาตัดรักษาลาชา ซึ่งการศึกษาท่ีรัฐโคโลราโด 

สหรัฐอเมริกา Harry, TeBockhorst, & Deleyiannis 
(2013) พบวา การผาตดัซอมแซมเพดานโหวจะลาชา

ไป 2 เดือนในผูปวยที่มี Cardiovascular Malforma-
tions (p = .001) และ Lehman, Fishman, & Neiman 

(1995) พบวา ทารกท่ีมปีญหาเก่ียวกับเพดานโหวจะ

เปนผูทีม่กีารเจบ็ปวยทีร่นุแรงและมภีาวะแทรกซอน
ในชวงเดือนแรกๆ ของชีวิต เชน ผูปวยที่มีความ

พิการแตกําเนิดรวมดวยจะมีปญหาในชวงอายุที่จะ
ทําการผาตัดแกไขเพดานโหวมากกวาผูที่ไมมีความ

พิการแตกําเนิดรวมดวย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

Hunt, Burden, Hepper, & Johnston (2005) พบวาผู

ปกครองยอมมีความเครียดและวิตกกังวลกับความ

เจ็บปวยของบุตร สูญเสียความมั่นใจในการดูแล

บุตรใหเหมาะสมได ดังนั้นผูปกครองอาจเกิดความ

ลังเลใจในการเดินทางพาบุตรมาเขารับการผาตัด

ตามแพทยนดั หรอืเชือ่วาหากเขารับการผาตดัจะไม

เปนผลดีตอบตุร จะทําใหอาการเจ็บปวยรุนแรงมาก

ยิ่งขึ้นและเปนอันตรายได  ดังนั้นไมวาจะเปนดาน
การเจ็บปวยเองหรือที่มาจากโรคประจําตัว ทําให

ไมสามารถเดินทางมาผาตัดรักษาไดตามแพทยนัด 

หรือการมีความผิดปกติหรือความพิการแตกําเนิด

อืน่ๆ กม็ผีลตอการผาตดัรกัษาท่ีจะตองยดืระยะเวลา

ออกไปไมตรงตามเกณฑทีก่าํหนด ซึง่แพทยผูทาํการ

รกัษาจะตองทําการรกัษาภาวะแทรกซอนหรือความ

ผิดปกตินั้นๆ ใหดีขึ้นกอน จึงจะทําการนัดมาผาตัด

รกัษาได ซึง่แพทยจะตองคาํนงึถงึความสมบูรณแขง็

แรงของรางกายเด็กของการเขารับการผาตัดรักษา

ตามกฎ Rule of Ten ดวย เพื่อใหผลของการผาตัด

รกัษาออกมาดีทีส่ดุและลดภาวะแทรกซอนท่ีจะเกิด

ขึ้นหลังการผาตัดรักษาดวย

 ระยะเวลาในการเดินทางพาบุตรเขารับ
การผาตัดรักษา มีความสัมพันธกับการพาบุตรเขา

รับการผาตัดรักษาลาชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p-value  <0.001) เชนเดียวกัน โดยกลุมผูปกครอง

ที่ใชระยะเวลาในการเดินทาง >60 นาที เสี่ยงที่จะ
พาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชามากกวากลุมผู

ปกครองท่ีใชระยะเวลาในการเดินทาง ≤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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บานเปนความตองการสงูสดุ  และจากการศกึษาของ 

Noer & Iswinarno (2006) เกีย่วกบัสาเหตขุองการพา

เดก็ปากแหวงเพดานโหวเขารบัการผาตดัรกัษาลาชา 

ทีศ่นูยปากแหวงเพดานโหวทีโ่รงพยาบาลนานาชาติ

สุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ก็พบวา จํานวนบุตร 

3-5 คน ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความยุงยาก

และลาชาในการเดนิทาง ดงันัน้ สวนใหญครอบครวั

มีสมาชิก มากกวา 5 คน อาจมีความยากลําบากใน

การเดินทางพาบุตรมารักษาหรือมีญาติคนอ่ืนๆ 

ติดตามมาดวย อีกทั้งผูปวยเองเปนเด็กทารกตองได

รับการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ  ซึ่งอาจมีผลตอเวลา

ที่ใชในการเดินทางจากบานมาถึงโรงพยาบาล ใน

บางครอบครัวตองเดนิทางมากอน 1 วัน ตามแพทย

นัดเพราะบานอยูไกล ตองหาที่พักรายวันเพื่อรอพบ

แพทยในวันรุงขึ้น อีกทั้งผูปกครองของเด็กกลุมนี้มี

รายไดคอนขางตํ่า ฐานะคอนขางยากจน ทําใหตอง

เสยีทัง้เงนิและเวลาในการเดนิทางและระยะเวลาใน

การรอคอยเพ่ือตรวจรักษาดวย

ขอเสนอแนะ
 1. มุงใหสุขศึกษาแกผูดูแลหลัก (Primary 

care giver) เพื่อใหมีความเขาใจในความรูเกี่ยวกับ
ปากแหวงเพดานโหว แนวทางการดูแลรักษา การ

ปองกันลดและอุบัติการณความผิดปกติของบุตร

ในครรภมารดาและความพิการแตกําเนิดตางๆ โดย

เฉพาะในกลุมหญงิตัง้ครรภมคีวามจาํเปนตองเขารบั

การฝากครรภกอน 12 สัปดาห รวมไปถึงการตรวจ

คัดกรองหญิงตั้งครรภที่ไปรับบริการฝากครรภที่

สถานบริการ หากตรวจพบความผิดปกติดังกลาว 
ควรรีบสงตอผูปวยเพื่อเขารับการรักษาตอเน่ืองให

เร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได

 2. พัฒนาระบบการติดตามนัดหมายใหมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือแจงใหผูปกครองรับทราบถึงวัน

เวลาท่ีแพทยนดัหมายคร้ังตอไป ซึง่กลุมผูปกครองท่ี

ไดรบัการตดิตามนัดหมายจากเจาหนาท่ีสาธารณสขุ

นอยคร้ังกวา  จะพาบุตรเขารับการผาตัดรักษาลาชา

มากกวา

 3. พัฒนาระบบการใหบริการชวยเหลือผู

ปวยกลุมนี้ ประสานความรวมมือในพื้นที่ ทั้งทาง

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาล

ชุมชน/โรงพยาบาลท่ัวไป องคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นและองคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเอ้ือ

ใหเด็กกลุมนี้เขาถึงการรักษาพยาบาล สนับสนุน

งบประมาณคาพาหนะในการเดินทางหรือจัดหา

พาหนะหรือชองทางสงตอผูปวย ใหสามารถเดิน

ทางมาตรวจรักษาตามแพทยนัดได ซึ่งสวนมาก

ครอบครัวของเด็กกลุมนีม้รีายไดตํา่ อาจทําใหเขาถึง

การรักษาลาชาได

 4. การศึกษาครั้งนี้ยังเปนการศึกษาในวง

จํากัด ควรขยายระยะเวลาและเพ่ิมขนาดตัวอยางใน

การศึกษา รวมไปถึงศึกษาในรูปแบบ Prospective 

study ตอไป
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