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กิตติกรรมประกาศ  

 

งานวิจัยฉบับนี้ได/รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส9งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานการวิจัย 

แห9งชาติ ได/รับการเอื้อเฟCDอทรัพยากรต9างๆที่นำมาใช/ในงานวิจัย จากภาควิชาศัลยศาสตรL คณะแพทยศาสตรL 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรL ทำให/การดำเนินการวิจัยสำเร็จลุล9วงไปได/และสำเร็จลุล9วงไปได/ด/วยดี 

คณะผู/วิจัยขอขอบพระคุณเปSนอย9างสูงมา ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณคณะผู/บริหารจากสำนักงานการวิจัยแห9งชาติ คณะผู/บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลา- 

นครินทรL ที่ให/การสนับสนุนการดำเนิน โครงการวิจัยนี้เสมอมา ขอบคุณทีมงานจากสถาบันพลาสติกแห9ง 

ประเทศไทย บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท 

เอส.เค.โพลีเมอรL จำกัด บริษัท นีโอพลาสทLโตเมอรL จำกัด บริษัท โนวาเทค เฮลธLแครL จำกัด และ บริษัท 

โนวาเมดิค จำกัด ท่ีให/การสนับสนุนและให/ความร9วมมือวิจัย 

 ขอบคุณทีมพยาบาลเฉพาะทางการดูแลบาดแผลจากโรงพยาบาลสงขลานครินทรL โรงพยาบาลชลบุรี 

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลวชิระพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศูนยLการแพทยL

แม9ฟ]าหลวง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และสมาคมส9องกล/องทางเดินอาหาร (ประเทศไทย) สำหรับการ 

ให/ความช9วยเหลือในการถ9ายทอดองคLความรู/ แก9ผู/วิจัยมา ณ โอกาสน้ี  

และสุดท/ายนี้ขอขอบพระคุณบุคลากรจากศูนยLความเปSนเลิศการให/คำปรึกษาและวิจัยทางพันธุศาสตรL

โรคมะเร็งลำไส/ใหญ9แบบพันธุกรรมท่ีช9วยเหลือในการดำเนินโครงการวิจัยจนสำเร็จลุล9วงไปได/ด/วยดี 

คุณค9าและประโยชนLอันพึงมีท่ีได/จากงานวิจัยฉบับน้ี คณะผู/วิจัยขออุทิศแด9ผู/มีพระคุณทุกๆท9าน 

 

 

คณะผู/จัดทำวิจัย 
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โครงการวิจัยเร่ือง  นวัตกรรมเคียงคู9ความรู/ มุ9งสู9ประชาชน 
หัวหน3าโครงการวิจัย ผู/ช9วยศาสตราจารยL นายแพทยLวรวิทยL วาณิชยLสุวรรณ 

หน4วยงาน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรL 

ป6ท่ีได3รับงบประมาณ 2562 

 

บทคัดย1อ 

โรคมะเร็งลำไส/ใหญ9และไส/ตรงเปSนโรคมะเร็งที่พบบ9อยติดอันดับหนึ่งในห/าของโรคมะเร็งที่พบ มากในคนไทย 

แต9ยังไม9มีการให/ความรู/ท่ีกว/างขวางแก9ประชาชน ทั้งในเรื่องของการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส/ใหญ9และทวารหนัก

ในกล ุ 9 ม เส ี ่ ย งส ู ง  การต ิดตามการด ูแลร ักษาท ี ่ ได / มาตรฐานอย 9 างครบถ / วน ท ั ้ งต ั วผ ู / ป d วย เอง 

และในเครือญาติของผู/ปdวย รวมทั้งการติดตามการดำเนินของโรค การทำนายการเกิดโรคในสมาชิกครอบครัว 

ของผู/ปdวยที่ยังไม9มีให/เห็นในเวชปฏิบัติ  ทีมงานเห็นถึงความสำคัญของการให/ความรู/แก9ประชาชน  ทั้งด/านการ 

ส9งเสริมการป]องกันโรค การคัดกรองมะเร็งลำไส/ และการดูแลตนเองหลังการรักษา มะเร็งลำไส/ จึงดำเนินการ

เผยแพร9ความรู/ ในด/านต9างๆดังที่กล9าวมา ภายใต/ชื่อโครงการ “นวัตกรรมเคียงคู9ความรู/ มุ9งสู9ประชาชน” โดยมี

ทั้งการเผยแพร9ความรู/ผ9านการบรรยายโดยวิทยากร การใช/สื่อการเรียนการสอนส9งไปยังบ/านผู/ปdวย และการใช/

สื่อออนไลนLในการให/ประชาชนเข/าถึงความรู/มากขึ้น นอกจากนี้ยังนำเอานวัตกรรม ชุดรองรับสิ่งขับถ9ายจาก

ทวารเทียมจากยางพารา นวัตกรรมเพื่อผู/ปdวยที่มีทวารเทียม ฝiมือการประดิษฐLของคนไทยมาเปSนสื่อในการให/ 

ความรู/ โดยมุ 9งหวังให/ผู /ปdวยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที ่ดี ประชาชนเข/าถึงความรู/ สามารถดูแลและ 

ให/คำแนะนำกับสมาชิกในครอบครัว ได/ให/ความสำคัญกับการกับการตรวจคัดกรอง ซึ่งจากการจัดโครงการ ผล

การประเมินกลุ9มผู/เข/าร9วมโครงการให/ผลในด/านความรู/หลังการอบรมสูงขึ้นอย9างมีนัยสำคัญ ส9วนผลประเมินใน

ด/านอื่นๆ ของการจัดงานอยู9ในเกณฑLดี และมีข/อเสนอแนะในด/านที่อยากให/มีการจัดโครงการเช9นนี้ในทุกๆปi 

สำหรับกลุ9มทีมงานผู/จัดโครงการมีความพึงพอใจในด/านการดำเนินงาน  

ด/านการวิเคราะหLทางด/านเศรษฐศาสตรLได/ใช/การวิเคราะหLผลตอบแทนของโครงการ (ROI) และ ความคุ/มทุน

ทางด/านเศรษฐศาสตรL มาเพื่อประเมินถึงความคุ/มค9าในการนำนวัตกรรมชุดอุปกรณLรองรับ สิ่งขับถ9ายจาก 

ทวารเทียมจากยางพาราไปใช/จริง โดยผลการวิเคราะหL ROI และผลวิเคราะหLความคุ/มทุนทางเศรษฐศาสตรLบ9ง

บอกว9าการลงทุนผลิตอุปกรณLรองรับสิ่งขับถ9ายจากทวารเทียมจากยางพาราเปSนการลงทุนที่มีความคุ/มค9า หาก

นำผลิตภัณฑLนวัตกรรมไปใช/จริง ประเทศชาติจะประหยัดงบประมาณในการนำเข/า ชุดอุปกรณLจากต9างประเทศ 

ท้ังยังเปSนการสนับสนุนการใช/นวัตกรรมไทย เพ่ือคนไทยอีกด/วย 

 

คำสำคัญ (Keywords) : มะเร็งลำไส/ใหญ9และทวารหนัก, นวัตกรรม, การคัดกรองมะเร็งลำไส/, ชุดรองรับส่ิง

ขับถ9ายจากทวารเทียม 
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คำอธิบายสัญลักษณaและคำย4อท่ีใช3ในการวิจัยฯ 
 

ACS    =  American Cancer Society 

USMSTF   =  US multi -Society Task Force 

g FOBT   =  guaiac–based FOBT 

i FOBT   =  immunochemical - based FOBT 

DNA   =  deoxyribonucleic acid 

DCBE   =  double- contrast barium enema  

ng/ml   =  nanogram per milliliter 

IC valve  =  leocecal valve 

HNPCC   =  Hereditary non polyposis colorectal cancer syndrome 

MSI   =  Microsatellite Instability 

FAP    =  familial adenomatous polyposis syndrome ( 

CRC   =  Colorectal cancer 

APC     =  Adenomatous polyposis coli 

HPS     =  Hamartomatous polyposis syndrome 

JPS    =  Familial juvenile polyposis syndrome 

MADH 4   =  Mother against decapentaplegic homology 4 

BMPR 1 A   =  Bone morphogenetic protein receptor type 1 A) 

GI   =  Gastrointestinal 

STK 11   =  serine/threonine kinase 1 

FIT    =  fecal immunochemical test  

ET nurse  =  Enterostomal Therapy nurse 

ROI     =  Return on Investment 

รพสต.    =  โรงพยาบาลส9งเสริมสุขภาพตำบล  
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บทที่ 1 บทนำ 

 

1.1 ความสำคัญและท่ีมาของป6ญหา 

โรคมะเร็งลำไส.ใหญ2และไส.ตรงเป6นโรคมะเร็งที่พบบ2อยติดอันดับหนึ่งในห.าของโรคมะเร็งที่พบ 

มากในคนไทย สาเหตุหนึ่งที่ทำให.เกิดโรคมะเร็งลำไส.ใหญ2และไส.ตรงคือการถ2ายทอดทางพันธุกรรม โดยพบ 

ได.ถึงร.อยละ 10 ของผู.ปNวยมะเร็งลำไส.ใหญ2และไส.ตรงทั้งหมด และผู.ปNวยเหล2านี้มักเริ่มมีอาการตั้งแต2อายุ 

ยังน.อย โดยผู.ปNวยมักจะมีอายุน.อยกว2า 50 ปS ซึ่งในปUจจุบันได.มีการศึกษาและทำความเข.าใจเกี่ยวกับมะเร็ง 

พันธุกรรมชนิดนี้มากขึ้น เนื่องจากมีลักษณะจำเพาะ และมีมะเร็งร2วมที่สามารถพบได.กับมะเร็งลำไส.ใหญ2แบบ 

พันธุกรรมชนิดนี้ อาทิเช2น มะเร็งโพรงมดลูก, มะเร็งท2อปUสสาวะ, มะเร็งรังไข2, มะเร็งไต, มะเร็งกระเพาะ 

อาหาร, มะเร็งทางสมอง เป6นต.น โดยมีแนวโน.มว2าจำนวนผู.ปNวยจะเพิ ่มมากขึ ้นทุกปS แต2ด.วยเทคโนโลยี 

การตรวจและการรักษาในปUจจุบันมีความก.าวหน.ามากขึ้น ทำให.การตรวจพบและการรักษาสามารถทำได. 

อย2างรวดเร็ว ได.ผลการรักษาที่ดีขึ้น ส2งผลให.ผู.ปNวยมีอายุยืนยาว แต2กระนั้นการมีชีวิตที่ยืดยาวออกไป ผู.ปNวย 

บางรายอาจจะไม2ได.มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด.วย หลายรายมีความพิการบางอย2างติดตามมา โดยเฉพาะการมี 

ทวารเทียม ซึ่งเกิดจากการผ2าตัดลำไส.ใหญ2มาเป]ดที่หน.าท.อง เพื่อผู.ปNวยจะได.ขับถ2ายอุจจาระหรือของเสีย 

แทนการขับถ2ายทางทวารหนักเหมือนก2อนผ2าตัด รูเป]ดเช2นน้ี มีช่ือเรียกทางการแพทย̂ว2า “ทวารเทียม” 

ผู.ปNวยที่มีทวารเทียมจะต.องขับถ2ายอุจจาระทางรูเป]ดของลำไส.ที่ผนังหน.าท.องซึ่งไม2มีหูรูดเหมือน 

ทวารหนัก ดังนั้นจะมีของเสียไหลทั้งอุจจาระและผายลมออกมาได.ตลอดเวลา จึงมีความจำเป6นต.องใช.ชุด 

อุปกรณ^รองรับสิ่งขับถ2ายจากทวารเทียมตลอดเวลา และบางรายจำเป6นต.องใช.ไปตลอดชีวิต ชุดอุปกรณ̂ 

ดังกล2าวประกอบด.วยแปaนติดผิวหนังและถุงรองรับสิ่งขับถ2ายประกอบติดกัน สามารถถอดนำถุงออกมาล.าง 

ทำความสะอาดได. แต2ปUญหาที่สำคัญของการใช.ชุดอุปกรณ^รองรับสิ ่งขับถ2ายจากทวารเทียมนี้คือ ความ 

ขาดแคลน ไม2สามารถเข.าถึงบริการของชุดอุปกรณ^ที ่มีจำนวนจำกัดและราคาสูงได. รวมถึงการเกิดภาวะ 

แทรกซ.อนจากการใช.อุปกรณ^ดังกล2าว เช2น ผื่นแพ.ที่ผิวหนัง การหลุดลอกของชุดอุปกรณ^ก2อนเวลาอันควร 

ทำให.เกิดกล่ินอันไม2พึงประสงค̂ ส2งผลให.เกิดผลเสียต2อคุณภาพชีวิตของผู.ปNวย 

จากข.อมูลจำนวนคนไข.ที่มีทวารเทียมรายใหม2ที่เพิ่มจำนวนขึ้นเฉลี่ย 20,000 รายต2อปS (ท่ีมา: 

รายงานการสร.างหลักประกันสุขภาพแห2งชาติ 2559) พบว2า ยังไม2มีการให.ความรู.ที่กว.างขวางแก2ประชาชน 

ทั้งในเรื่องของการคัดกรองโรคมะเร็งในกลุ2มเสี่ยงสูง ตลอดจนขาดการติดตามการดูแลรักษาที่ได.มาตรฐาน 

อย2างครบถ.วนทั้งตัวผู.ปNวยเองและในเครือญาติของผู.ปNวย รวมทั้งการติดตามการดำเนินของโรค การทำนาย 

การเกิดโรคในสมาชิกครอบครัวของผู.ปNวยที่ยังไม2มีให.เห็นในเวชปฏิบัติ การให.คำแนะนำในกลุ2มผู.ปNวยที่เป6น 

มะเร็งลำไส.หรือกลุ2มผู .ปNวยที่มีทวารเทียม เหล2านี ้ ทำให.ทีมงานเห็นถึงความสำคัญของการให.ความรู .แก2 

ประชาชน  ทั้งด.านการส2งเสริมการปaองกันโรค การคัดกรองมะเร็งลำไส. และการดูแลตนเองหลังการรักษา 

มะเร็งลำไส. เป6นต.น เพื่อให.ผู.ปNวยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนเข.าถึงความรู. สามารถดูแลและ 

ให.คำแนะนำกับสมาชิกในครอบครัวได. ให.ความสำคัญกับการตรวจคัดกรอง โดยนำเอานวัตกรรม 
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ถุงทวารเทียมจากยางพารามาเป6นสื่อในการให.ความรู. สอดคล.องกับนโยบายของรัฐบาลในด.านยุทธศาสตร̂ 

การพัฒนาและเสริมสร.างศักยภาพคน ด.านการสร.างเสริมให.คนมีสุขภาวะที่ดี และการสร.างความอยู2ดีมีสุข 

ของครอบครัวไทย และยุทธศาสตร^การสร.างความสามารถในการแข2งขันด.านการส2งเสริมการค.าและการลงทุน 

ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 

1.2 วัตถุประสงค= 

1) เพื ่อผลักดันให.เกิดการนำองค^ความรู .ผลงานวิจัย ถ2ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช. 

ประโยชน^ได.อย2างเป6นรูปธรรม ในพื้นที่ชุมชนและสังคมเพื่อให.งานวิจัยตอบโจทย^การ แก.ปUญหา 

ของประเทศโดยการเผยแพร2นวัตกรรมจากฝSมือคนไทย “ชุดอุปกรณ^รองรับสิ ่งขับถ2ายจาก 

ทวารเทียมจากยางพารา” 

2) สร.างความตระหนักรู.แก2ประชาชน การพัฒนาและเสริมสร.างศักยภาพให.ประชาชน ในเรื่องของ 

โรคมะเร็งลำไส.แบบครบวงจร ทำให.ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี 

 

1.3 ขอบเขตการถBายทอดเทคโนโลยี 

การเผยแพร2องค^ความรู.ให.กับประชาชน ในพื้นที่ดำเนินงาน 5 ภาค ได.แก2 ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีกลุ2มเปaาหมายดังน้ี 

1) ในกลุ2มผู.ปNวยที่มีทวารเทียมและกลุ2มพยาบาล: เผยแพร2องค^ความรู.เกี่ยวกับการใช.งานถุง ทวารเทียม, 

การดูแลรักษาและการทำความสะอาดทวารเทียมให.แก2ผู .ปNวยที่มีทวารเทียมและญาติ พยาบาล 

ท่ีดูแลผู.ปNวยที่มีทวารเทียม ทั้งในด.านของวิทยากรบรรยาย การใช.สื่อให.ความรู. และการใช.อุปกรณ̂ 

ประกอบการถ2ายทอดความรู. 

2) กลุ 2มประชาชนทั ่วไป ให.ความรู .ด.านความสำคัญของโรคมะเร็งลำไส. การคัดกรองมะเร็งลำไส. 

การกินปaองกันมะเร็ง ท้ังการใช.ส่ือให.ความรู. และการมีวิทยากรบรรยาย 

 

1.4 แผนการดำเนินงาน 

การเผยแพร2องค^ความรู.โดยวิทยากร และสื่อให.ความรู. อันได.แก2 หนังสือคู2มือ สื่อวิดีทัศน^ โปสเตอร̂ 

ให.ความรู . หุ 2นและชุดอุปกรณ^รองรับสิ ่งขับถ2ายจากทวารเทียม เพื ่อให.ประชาชนเข.าถึงความรู .มากที่สุด 

โดยจัดกิจกรรมจำนวน 5 คร้ัง ใน 5 พ้ืนท่ีหลักของแต2ละภาค โดยมีแผนการถ2ายทอดความรู.ดังน้ี 

1) ในกลุ2มผู.ปNวยที่มีทวารเทียมและกลุ2มพยาบาล: เผยแพร2องค^ความรู.เกี่ยวกับการใช.งานถุงทวาร เทียม, 

การดูแลรักษาและการทำความสะอาดทวารเทียมให.แก2ผู.ปNวยที่มีทวารเทียมและญาติ พยาบาลท่ี 

ดูแลผู.ปNวยที่มีทวารเทียม ทั้งในด.านของวิทยากรบรรยาย การใช.สื่อให.ความรู. และการใช.อุปกรณ̂ 

ประกอบการถ2ายทอดความรู. 

2) กลุ 2มประชาชนทั ่วไป ให.ความรู .ด.านความสำคัญของโรคมะเร็งลำไส. การคัดกรองมะเร็งลำไส. 

การกินอย2างไรให.ปaองกันมะเร็ง ท้ังการใช.ส่ือให.ความรู. และการบรรยายโดยวิทยากร 
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โดยมีแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ เป6นเวลาท้ังส้ิน 8 เดือน และระยะเวลาในการดำเนินงานดัง

ตารางท่ี 1.1 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. การวางแผนการจัดกิจกรรม (วิเคราะห̂พ้ืนท่ีและความต.องการ ฯลฯ) 

 

        

2. การดำเนินการ (ติดต2อพ้ืนท่ี, สำรวจพ้ืนท่ี, ประสานงาน ฯลฯ) 

 

        

3. จัดเตรียมอุปกรณ̂ (VDO, โปสเตอร̂ ฯลฯ) 

 

        

4. การจัดกิจกรรมเผยแพร2ความรู.ใน 5 พ้ืนท่ีเปaาหมาย  

 

        

5. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม, วิเคราะห̂ข.อมูล, จัดทำรายงาน 

 

        

ตารางท่ี 1.1 แสดงแผนการดำเนินงานตลอดโครงการและระยะเวลาในการดำเนินงานจริง 

 

1.5 วิธีการดำเนินงาน 

1) วางแผนการดำเนินงาน โดยการวิเคราะห^พื ้นที ่และความต.องการของพื ้นที ่ จากการสอบถาม 

และศึกษาความต.องการ ความพร.อมของพื้นที่ในการรับองค^ความรู. จากหน2วยงานเครือข2าย (เช2น 

หน2วยคัดกรองมะเร็ง คลินิกออสโตมีและดูแลบาดแผล เป6นต.น) โดยมุ2งวิเคราะห̂และ คัดเลือกพื้นท่ี 

จากโรงพยาบาลศูนย^ของพื้นที่ จำนวนของผู.ปNวยที่มีทวารเทียม ความพร.อมของ บุคลากรรวมไปถึง 

ความพร.อมของพ้ืนท่ีชุมชนในการจัดทำส่ือและโฆษณา การประชาสัมพันธ̂ ฯลฯ 

2) ขั ้นตอนการดำเนินการ โดยการติดต2อพื ้นที ่และผู .เกี ่ยวข.อง การขออนุญาตผู .บังคับบัญชาของ 

หน2วยงานต2างๆ การลงสำรวจพ้ืนท่ี การประสานงานกับหน2วยงาน/วิทยากร ฯลฯ) 

3) จัดเตรียมอุปกรณ̂ทั้งในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ^งาน และสื่อให.ความรู. เช2น VDO, โปสเตอร^, ไวนิล, 

หน ังส ือค ู 2ม ือสำหร ับให .ความร ู .  นว ัตกรรมสำหร ับการถ 2ายทอดเทคโนโลย ี  ฯลฯ รวมไป 

ถึงการจัดวางหัวข.อของกิจกรรม การจัดเตรียมของท่ีระลึก 

4) การจัดกิจกรรมเผยแพร2ความรู.ใน 5 พื้นที่เปaาหมาย อันได.แก2 ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก 

ภาคตะว ันออก และภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ โดยผ ู . เข . าร 2วมเฉล ี ่ย คร ั ้ งละ 240 ราย 

โดยเริ่มต.นการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ภาคแรก เพื่อศึกษาข.อบกพร2อง และข.อได.เปรียบของกิจกรรม 

เพ่ือเป6นแนวทางในการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีถัดไป  

5) การสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม การประเมินผลการทดสอบความรู.ความเข.าใจจากการ 

ถ2ายทอดเทคโนโลยี การวิเคราะห̂ข.อมูลโดยนักวิเคราะห̂ทางสถิติ 
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6) จัดทำข.อมูลสรุปในแบบรูปเล2มรายงาน 

 

1.6 ประโยชน=ท่ีไดSรับ 

1) เกิดการนำองค^ความรู .ผลงานวิจัย ถ2ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช.ประโยชน^ได.อย2าง 

เป6นรูปธรรมในพื ้นที ่ชุมชนและสังคม โดยนวัตกรรมจากฝSมือคนไทย “ชุดอุปกรณ^รองรับส่ิง 

ขับถ2ายจากทวารเทียมจากยางพารา” 

2) ประชาชนมีความตระหนักรู.ถึงความร.ายแรงของโรคมะเร็งลำไส. ความสำคัญของการ คัดกรอง 

การปaองกันโรค รวมไปถึงผู.ปNวยและญาติมีความรู.ด.านการดูแลตนเองหลังการรักษามะเร็งลำไส. 

การใช.งานถุงทวารเทียมอย2างถูกว ิธ ี สร .างการพัฒนาและส2งเสร ิมศักยภาพให.ประชาชน 

ทำให.ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี  

3) สร.างความร2วมมือระหว2างเครือข2ายท่ีเข.มแข็ง 
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บทที่ 2 องค-ความรู3และเทคโนโลย ี

 

2.1 ความรูSเก่ียวกับมะเร็งลำไสS 

โรคมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักนับเป6นโรคมะเร็งที่พบบ2อยติดอันดับหนึ่งในห.าของสาเหตุโรค

มะเร็งในคนไทย และมีอุบัติการณ^สูงขึ้นทุกปS โดยพบว2า มีอุบัติการณ^น้ี 10.9 ต2อประชากร 100,000 คนใน 

ผู.ชาย และร.อยละ 7.3 ในผู.หญิง1 การพยากรณ^โรคของมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนัก ขึ้นกับระยะของโรค 

ในขณะที่ได.รับการวินิจฉัย การตรวจคัดกรองโรคก2อนที่จะเป6นโรคจริงน2าจะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มอัตรา 

การรอดชีวิต เพราะจะช2วยทำให.วินิจฉัยโรคได.ตั้งแต2เริ่มแรกในขณะที่ยังไม2มีอาการและอาการแสดง สามารถ 

ปaองกันการเกิดมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักได.เมื่อสามารถกำจัด precancerouslesion ได. ในทางกลับกัน 

การรักษาโรคมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักในปUจจุบัน มีแต2มุ2งเน.นการรักษาในเชิงตั้งรับ ซึ่งการรักษาก็มีท้ัง 

การผ2าตัดรักษา การให.ยาเคมีบำบัด และการรักษาโดยรังสีรักษา ทำให.ประเทศต.องเสียงบประมาณสูงใน

การรักษาดังกล2าว การให.ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส.ใหญ2 จึงมีบทบาทโดยเฉพาะกลุ2มที่มี 

ความเส่ียงจากพันธุกรรมน2าจะมีประโยชน̂สูงสุด  

 

2.2 การคัดกรองมะเร็งลำไสS 

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนัก ทำให.แพทย^สามารถวินิจฉัยโรคได.ตั้งแต2ระยะ 

เริ่มแรกในขณะที่ยังไม2มีอาการและอาการแสดง และสามารถปaองกันการเกิดมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักได. 

เมื่อสามารถกำจัดติ่งเนื้อ (Polyps) ซึ่งเป6น precancerouslesion การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส.ใหญ2และ 

ทวารหนักที่ดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้คือ ตรวจได.ง2าย ราคาถูก ได.ผลรวดเร็ว ไม2มีผลข.างเคียง ผู.ปNวยยอมรับ 

พร.อมท้ังมีความไว และความจำเพาะสูง 

คำแนะนำในการเลือกตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักในคนที ่ไม2ม ีอาการ 

(asymptomatic individual) เริ่มจากการแบ2งกลุ2มผู.ปNวยตามอัตราเสี่ยง (risk stratification) โดยใช.ประวัติ 

ส2วนตัวและประวัติของครอบครัว หากมีประวัติดังกล2าวข.อใดข.อหนึ่ง ให.จัดอยู2ในกลุ2มเสี่ยงสูง (increased risk 

และ high risk) โดยมีรายละเอียดดังน้ี2 

1. ผู.ปNวยเคยได.รับการวินิจฉัยเน้ืองอกหรือมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักหรือไม2 

2. มีประวัติเจ็บปNวยที ่อาจเกี ่ยวเนื ่องกับมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักหรือไม2 เช2น 

inflammatory bowel disease เป6นต.น 

3. มีบุคคลใดในครอบครัวได.รับการวินิจฉัยเนื้องอกหรือมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักหรือ

ไม2 ถ.ามีมีจำนวนก่ีคน เก่ียวข.องกับผู.ปNวยอย2างไร และได.รับการวินิจฉัยเม่ืออายุเท2าไหร2 
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2.2.1 การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักในประชากรที่มีความเสี่ยงแบบทั่วไป (Average–

Risk Asymptomatic) 

ในปS ค.ศ.2008 the American Cancer Society (ACS), the US multi -Society Task Force 

(USMSTF) on Colorectal Cancer และ the American College of Radiology แนะนำว2า ผู.ปNวยที่อายุ 

ตั้งแต2 50 ปSขึ้นไป3 ควรได.รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนัก สาเหตุที่เริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต2 

50 ปS ขึ ้นไปเนื ่องจากมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักส2วนมากเกิดจาก malignant transformation 

จากเนื้องอกธรรมดาเป6น เนื้องอกชนิดร.ายแรง (adenoma-carcinoma sequence) โดยระยะเวลาเฉล่ีย 

ที่เกิดขึ้นประมาณ 10 ปS ดังนั้น การตรวจคัดกรองในคนที่ไม2มีอาการ ควรเริ่มทำ 10 ปS ก2อนอายุที่พบมะเร็ง 

ลำไส.ใหญ2และทวารหนักมากที่สุด (peak incidence เมื่ออายุประมาณ 60 ปS) ดังน้ันจึงควรตรวจคัดกรอง 

ตั้งแต2อายุ 50 ปS จึงจะทันการแต2ไม2เร็วเกินไปจนสิ้นเปลืองโดยไม2มีเหตุผล สำหรับอายุที่จะหยุดการตรวจ 

คัดกรองนั ้น ยังเป6นที ่ถกเถียงกัน American Cancer Society และ American Geriatric Society 

แนะนำว2าควรหยุดการตรวจคัดกรองในคนที่มีชีวิต life expectancy น.อยกว2า 3-5 ปS หรือมีโรคร2วมมาก 

จนไม2สามารถให.การรักษาใด ๆ ต2อได. 

สำหรับวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักท่ีแนะนำ4 โดยสามารถตรวจพบ ได.ท้ัง 

adenomatous polyp หรือ มะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนัก ได.แก2  

1. guaiac–based FOBT ท่ีมีความไวต2อมะเร็งสูง (g FOBT) แนะนำให.ทำการตรวจทุกปS  

2. immunochemical - based FOBT (i FOBT) หรือ FIT แนะนำให.ทำการตรวจทุกปS  

3. stool DNA ระยะเวลาตรวจติดตามไม2แน2นอน 

4. FSIF แนะนำให.ทำการตรวจทุก 5ปS  

5. DCBE แนะนำให.ทำการตรวจทุก 5ปS  

6. Colonoscopy แนะนำให.ทำการตรวจทุก 10 ปS 

7. CT colonoscopy แนะนำให.ทำการตรวจทุก 5 ปS 

ในที่นี ้จะขอกล2าวถึงวิธีการคัดกรองมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักเพียง 2 วิธี เท2านั ้น คือ 

immunochemical - based FOBT (i FOBT) หรือ FIT และ Colonoscopy 

iFOBT หรือ FIT คือ การตรวจหาตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระแบบ immunochemical–

based FOBT (iFOBT) หรือ faecal immunochemical test (FIT) มีราคาแพงกว2า gFOBT อย2างไรก็ดี 

iFOBT มีข.อเด2นมากกว2า g FOBT ดังนี้ 1) iFOBT อาศัยหลักการของ ELISA ในการตรวจ human globin 

จึงมีความจำเพาะต2อเม็ดเลือดแดงของคนมากกว2า g FOBT ซึ่งอาศัยปฏิกิริยา pseudoperoxidase ดังนั้นจึง 

ไม2ต.องจำกัดอาหารก2อนตรวจ iFOBT และ 2) iFOBT มีความจำเพาะต2อเลือดที่ออกจากทางเดินอาหารส2วน 

ล2างด.วย เพราะถ.าเลือดออกในทางเดินอาหารส2วนบน globin จะถูกย2อยทำลายไปแล.ว 

iFOBT ของแต2ละบริษัทมีความไวแตกต2างกันในการตรวจพบเม็ดเลือดแดงในอุจจาระขึ้นกับ 

hemoglobin threshold ที่ตั ้งไว. (ส2วนมากตั้งแต2 50-100 ng/ml) การศึกษาเปรียบเทียบความไวในการ 

วินิจฉัยติ่งเนื้อหรือมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักระหว2าง gFOBT และ iFOBT พบว2า iFOBT มีความไวและ 
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ความจำเพาะมากกว2า gFOBT4  ส2วนคำแนะนำอื่นๆ ของผู.ที่ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักด.วย 

iFOBT ให.ใช.เช2นเดียวกับ gFOBT 

การสBองกลSองตรวจลำไสSใหญBดSวยกลSอง Colonoscope เป6นการตรวจคัดกรองมะเร็ง 

ลำไส.ใหญ2และทวารหนักที่ได.ผลดีในปUจจุบัน และมีความปลอดภัย สามารถตรวจความผิดปกติของเย่ือบุ 

ลำไส.ใหญ2ได.โดยตรงตั้งแต2ปากทวารหนักจนถึง ileocaecal valve สามารถทำการวินิจฉัย และขณะตรวจ 

สามารถตัดชิ้นเนื้อหรือตัดติ่งเนื้อที่มีความผิดปกติได. (biopsy หรือ polypectomy) บางครั้งสามารถผ2าตัด 

เนื้อมะเร็งระยะก2อนลุกลามออกได.ด.วย (endoscopic mucosal /submucosal resection) สามารถลด

อัตราการเกิดมะเร็งลำไส.ใหญ2และอัตราการตายของผู.ปNวยได.จริง 

การเตรียมตัวก2อนการส2องกล.อง colonoscopy ผู.ปNวยจะได.รับการเตรียมลำไส.ใหญ2โดยการ 

งดทานอาหารที่มีกากใยสูง และรับประทานยาระบาย sodium phosphate หรือ polyethylene glycol 

เพ่ือล.างทำความสะอาดลำไส.ก2อนการส2องกล.อง เพื่อให.สามารถมองเห็นผิวเยื่อบุลำไส.ได.ดีตลอดทางเดินอาหาร 

และเป6นการเพิ่มความแม2นยำในการวินิจฉัยจากการส2องกล.องได.มากยิ่งขึ้น ความสะอาดของลำไส.ใหญ2 เป6น 

ปUจจัยสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับผลความถูกต.องและประสิทธิภาพของ screening colonoscopy5 ผู.ปNวยส2วนใหญ2 

มักจะได.ยาสลบขณะตรวจ colonoscopy เพ่ือลดอาการเจ็บปวดหรือต2อต.านระหว2างการทำหัตถการ  

ข.อจำกัดของการส2องกล.อง colonoscopy คือ ผู.ปNวยต.องเตรียมตัวและเตรียมลำไส.ใหญ2ก2อน 

การส2องกล.องหลายวัน หลังการดมยาสลบผู.ปNวยไม2สามารถกลับไปทำงานได.ทันที ค2าใช.จ2ายสูง มีอัตราเสี่ยง 

ของลำไส.ใหญ2แตกทะลุจากการส2องกล.องหรือมีเลือดออก ปUจจัยเสี่ยงในการทะลุได.แก2 ผู.ปNวยที่มีอายุมากและมี 

diverticulum ของลำไส.ใหญ2ร2วมด.วย รวมถึงการทำหัตถการต2างๆ ขณะส2องกล.องด.วย6 ปUญหาเลือดออกหลัง 

การตัดชิ้นเนื้อ (postpolypectomy bleeding) อาจเกิดภาวะแทรกซ.อนอื่นๆได. เช2น หัวใจเต.นผิดจังหวะ 

ความดันเลือดตก ออกซิเจนในเลือดต่ำ ซึ่งโดยส2วนใหญ2เป6นผลสืบเนื่องจากการดมยาสลบ มีอัตราการเกิดลำไส. 

ใหญ2ทะลุจากการส2องกล.องน.อยกว2าร.อยละ 0.17 

ประสิทธิภาพของ screening colonoscopy นอกจากขึ้นอยู2กับความสะอาดของลำไส.ใหญ2แล.ว 

ความละเอียดรอบคอบของแพทย^ผู .ตรวจ ความสมบูรณ^ในการตรวจและการตัดชิ ้นเนื ้อ การ screening 

colonoscopy ที่ดีควรส2องกล.องถึง cecum หรือเข.า IC valve ได. เมื่อส2องกล.องตรวจลำไส.ใหญ2ไม2พบการ 

ผิดปกติให.พิจารณาการส2องกล.องตรวจคร้ังต2อไปทุก 10 ปS 

 

2.2.2 การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส.ใหญ2ท่ีมีสาเหตุมาจากการถ2ายทอดทางพันธุกรรม 

จากข.อมูลมีการรายงานประมาณร.อยละ 10 ถึง 20 ของผู.ปNวยมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนัก 

เกิดขึ้นจากการที่มีการถ2ายทอดทางกรรมพันธุ^ ส2วนที่เหลือ เป6นกลุ2มผู.ปNวยท่ีไม2มีประวัติ การพบผู.ปNวยมะเร็ง 

ลำไส.ใหญ2และทวารหนักในครอบครัว (family history of colorectal cancer) หรือ การพบมีติ่งเนื้อในลำไส. 

(adenomatous polyps) และไม2มีลักษณะที่ถ2ายทอดทางพันธุกรรมกลุ2มนี้พบได.มากที่สุด โดยพบได.ร.อยละ 

70-80 ของผู.ปNวยมะเร็งลำไส.ใหญ2ท้ังหมด ซ่ึงพบได.บ2อยในคนอายุ 60-70 ปS1  
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การศึกษาในปUจจุบันพบว2ามีมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักหลายแบบที่สามารถถ2ายทอดทาง 

กรรมพันธุ^แต2ละชนิดก็จะมีลักษณะและอาการแสดงที่ไม2เหมือนกัน โดยสามารถแบ2งออกเป6น 3 โรคใหญ2ๆ8 ดัง

แผนภูมิท่ี 2.1 ดังน้ี 

 
แผนภูมิท่ี 2.1 แสดงร.อยละของมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักท่ีสามารถถ2ายทอดทางกรรมพันธุ̂ในแต2ละชนิด 

 

1. มะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักแบบพันธุกรรมชนิด Hereditary non polyposis colorectal 

cancer syndrome (HNPCC) หรือ Lynch syndrome พบได.ประมาณร.อยละ 3-8 ของมะเร็งลำไส.ใหญ2 

ทั้งหมด ซึ่งพบได.มากที่สุดเมื่อเทียบกับในกลุ2มของผู.ปNวยมะเร็งลำไส.ใหญ2ที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม โดย 

ปUจจุบันได.การศึกษาและทำความเข.าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส.ใหญ2แบบพันธุกรรมชนิดนี้มากขึ้น เนื่องจาก 

มีลักษณะจำเพาะ และมีมะเร็งร2วมที่สามารถพบได.กับมะเร็งลำไส.ใหญ2แบบพันธุกรรมชนิดนี้ อาทิเช2น มะเร็ง 

โพรงมดลูก มะเร็งท2อปUสสาวะ มะเร็งรังไข2 มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งทางสมอง เป6นต.น9 

อายุท่ีเร่ิมแสดงอาการในผู.ปNวยกลุ2มน้ี เฉล่ียประมาณ 35 ปSหรือน.อยกว2าน้ัน เน่ืองจากผู.ปNวยกลุ2มน้ี 

จะมีกลไกการเกิดติ่งเนื้อที่จะกลายเป6นมะเร็งได.เร็วกว2าปกติปรากฏให.พบได.เร็วกว2ากลุ2มคนทั่วไปที่ไม2ได.มี 

ประวัติเส่ียงเป6นโรคมะเร็งพันธุกรรมชนิดน้ีถึง 20 ปS โดยพบว2าอายุเฉล่ียในการเกิดมะเร็งชนิดน้ีคือ 40-45 ปS10 

การวินิจฉัยมะเร็งลำไส.ใหญ2แบบพันธุกรรม HNPCC อาศัยการซักประวัติครอบครัวซึ่งเป6นวิธีการ 

ขั้นแรกของการวินิจฉัยโรค โดยในการประชุม International Collaborative Group of HNPCC ที่เมือง 

Amsterdam เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1990 ผู.เชี่ยวชาญ 30 คน จาก 8 ประเทศ ได.กำหนดข.อกำหนดในการ 

วินิจฉัยโรค HNPCC เรียกว2า Amsterdam criteria ซ่ึงประกอบด.วยข.อกำหนดดังน้ี 11 

1) สมาชิกในครอบครัวที่เป6นญาติกันทางสายเลือดตั้งแต2 3 คนขึ้นไป เป6นโรคมะเร็งลำไส.- 

ใหญ2และทวารหนัก  

2) สมาชิก 2 คน หรือ 1 คู2 จะต.องเป6น first relative นั่นคือ เป6นพ2อแม2 พี่น.อง หรือบุตร 

ของกันและกัน 

3) ต.องเกิดมะเร็งลำไส.ใหญ2อย2างน.อย 2 รุ2นอายุติดกัน 

4) สมาชิกในครอบครัวที่เป6นมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักอย2างน.อยหนึ่งคนต.องได.รับ 

การวินิจฉัยโรคก2อนอายุ 50 ปS 

1% 1%

8%

90%

HPS

FAP

HNPCC

SPORADIC
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5) ต.องสามารถแยกโรคมะเร็งพันธุกรรมแบบ FAP ออกไปได. 

แต2พบว2ามีเพียงร.อยละ 70 ของครอบครัวที่มีประวัติ HNPCC เท2านั้น ที่มีข.อกำหนดครบถ.วน 

ตาม Amsterdam criteria ซ่ึงต.องไปตรวจทางพันธุกรรม genetic test ต2อไปเพ่ือหาชนิดของยีนท่ีผิดปกติ  

ต2อมาในปS ค.ศ. 1996 National cancer institute ของสหรัฐอเมริกาได.กำหนด Bethesda 

guidelines ขึ้นมาเพื่อช2วยเพิ่มความสามารถในการค.นหาผู.ปNวยที่มีความเสี่ยงในการเป6นมะเร็งลำไส.ใหญ2แบบ 

พันธุกรรม ชนิด HNPCC โดยได.รวมข.อกำหนดของ Amsterdam criteria เป6นส2วนหนึ่งของข.อกำหนดในการ 

วินิจฉัย โดยถ.าบุคคลใดมีลักษณะตามข.อกำหนดเหล2านี้ข.อใดข.อหนึ่ง ให.สงสัยว2าอาจเป6น HNPCC และต.องทำ

การตรวจวินิจฉัยด.วยวิธี MSI screening ต2อไป 12 

1) บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเป6นมะเร็ง และอยู2ในครอบครัวท่ีเข.าได.กับ Amsterdam criteria 

2) บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีตรวจพบมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักโดยมีมะเร็งมากกว2าหน่ึงตำ

แหน2ง ไม2ว2าจะเป6นการพบมะเร็งร2วมขณะเดียวกัน (synchronous) หรือมีการพบ 

มะเร็งลำไส.ใหญ2ในตำแหน2งอื่นหลังการรักษาไปแล.ว 6 เดือน (metachronous) หรือ 

ตรวจพบว2ามีมะเร็ง ร2วมที่สามารถพบได.กับมะเร็งลำไส.ใหญ2แบบพันธุกรรมชนิดนี้ ตั้งแต2 

2 ชนิดโดยไม2คำนึงถึงอายุ อาทิเช2น มะเร็งโพรงมดลูก มะเร็งท2อปUสสาวะ มะเร็งรังไข2 

มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งทางสมอง เป6นต.น (HNPCC-related cancer) 

3) บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป6นมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนัก (CRC) และมีพ2อ แม2 พี่ น.อง 

คนใดคนหนึ่งเป6นมะเร็งลำไส.ใหญ2ด.วย หรือเป6นมะเร็งร2วมที่สามารถพบได.กับมะเร็ง 

ลำไส.ใหญ2แบบพันธุกรรมชนิดนี้ (HNPCC extracolonic cancer) โดยคนใดคนหน่ึง 

ต.องได.รับการวินิจฉัย CRC ที่อายุต่ำกว2า 45 ปS หรือ การพบมีติ ่งเนื ้อในลำไส.ใหญ2 

(colorectal adenoma) ท่ีอายุต่ำกว2า 40 ปS 

4) บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได.รับการวินิจฉัยว2าเป6น CRC หรือ endometrium cancer ก2อน 

อายุ 45 ปS 

5) บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป6น right side CRC อายุต่ำกว2า 45 ปS และลักษณะพยาธิวิทยา 

เป6น poorly differentiation หรือ undifferentation หรือพบว2ามี signal ring cell 

มากกว2าร.อยละ 50 ในทางพยาธิวิทยา 

6) บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีได.รับการวินิจฉัยว2ามีต่ิงเน้ือในลำไส.ใหญ2 (adenoma) ก2อนอายุ 40 

ปS  

โดยสรุปแล.วการวินิจฉัยมะเร็งลำไส.ใหญ2แบบพันธุกรรมชนิด HNPCC สามารถวินิจฉัยได.จาก 

การซักประวัติครอบครัว (family history) หรือการมีประวัติตามข.อกำหนดโรคมะเร็งลำไส.ใหญ2ไม2ว2าจะเป6น 

Amsterdam criteria หรือ Bethesda guidelines ซึ่งต.องไปตรวจทางพันธุกรรม genetic test ต2อไป 

เพื่อหาชนิดของยีนที่ผิดปกติ โดยเฉพาะในกรณีที่ตรวจทาง genetic ไม2ได.ผลสรุปที่ชัดเจน family history 

และลักษณะทางคลินิกเท2าน้ันท่ีช2วยในการวินิจฉัยโรค 
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2. มะเร็งลำไส.ใหญ2แบบพันธุกรรมแบบชนิด Adenomatous polyposis syndrome ได.แก2 โรค 

familial adenomatous polyposis syndrome (FAP) Attenuated FAP เป 6นต .น โดยมะเร ็งลำไส .ใหญ2 

แบบพันธุกรรมแบบชนิด FAP มีการถ2ายทอดทาง พันธุกรรมเป6นแบบ autosomal dominant disorder หรือ 

ทางยีนเด2น โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของ ยีนที่ชื่อ Adenomatous polyposis coli (APC) gene บน 

chromosome 5q21 พบได.ทั้งในทั้งเพศชายและเพศหญิง และเป6นได.ทั่วไปในประชากรทุกเชื้อชาติในโลก 

โดยมะเร็งลำไส.ใหญ2ชนิดนี้เป6นสาเหตุของการเกิด มะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักเป6นร.อยละ 1 จากอุบัติการณ̂ 

การเกิดมะเร็งลำไส.ใหญ2ท้ังหมด13,14 

โดยผู .ปNวยที ่มีความผิดปกติของยีนที ่เกี ่ยวข.องกับมะเร็งพันธุกรรมแบบ FAP มีโอกาสเป6น 

มะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนักได.เกือบร.อยละ 100 จึงมีความสำคัญ เพราะหากผู.ปNวยทราบว2ามีความผิดปกติ 

เกี่ยวกับภาวะยีนดังกล2าวแล.วไม2ได.มาทำการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส.ใหญ2 หรือมาทำผ2าตัดลำไส.ทั้งหมดออก 

ก2อนที่จะกลายเป6นมะเร็ง (prophylactic colectomy) พบว2าจะมีโอกาสเกิดเป6นมะเร็งลำไส.ใหญ2ได.แทบ 

ทุกราย หากไม2ได.รับการรักษา 

ในปUจจุบันมีรายงานการศึกษาพบว2าโรคมะเร็งลำไส.แบบ FAP มักได.รับการวินิจฉัยการเกิด 

เนื้องอกที่อายุ 16-22 ปS ขณะที่การวินิจฉัยจากการมีอาการมักจะได.ที่อายุ 36-39 ปS15 ซึ่งจะพบว2าเป6นมะเร็ง 

ไปแล.ว ดังน้ันการให.ได.การวินิจฉัยก2อนจะมีประโยชน̂ต2อผู.ปNวยเป6นอย2างมาก 

อาการของผู.ปNวยที่มีความเสี่ยงเป6นมะเร็งลำไส.และทวารหนักแบบ FAP มาด.วยอาการถ2าย 

เหลวบ2อยๆ (diarrhea) ถ2ายเป6นเลือด (bleeding) ปวดท.อง (abdominal pain) และภาวะซีด (anemia)4 

และในผู.ปNวยบางรายอาจมีอาการมาจากมะเร็งร2วมที่พบได.ในผู.ปNวยมะเร็งลำไส.ใหญ2แบบ FAP เช2น มะเร็ง 

เน้ืองอกชนิด desmoid tumor และมะเร็งในลำไส.เล็กส2วนต.น (duodenal cancer)16 

แต2กรณีที่มีการทราบประวัติในครอบครัวมีผู.ปNวยเป6นมะเร็งลำไส.ใหญ2แบบ FAP มักได.รับการ 

วินิจฉัยก2อนจะมีอาการจากการตรวจทางพันธุกรรม (genetic testing) และการตรวจคัดกรองโดยการส2อง- 

กล.อง (endoscopic screening)17 

3. Hamartomatous polyposis syndrome (HPS) เป6นโรคมะเร็งลำไส.ใหญ2แบบพันธุกรรม 

ที่พบได.ประมาณร.อยละ 1 ของมะเร็งลำไส.ใหญ2ทั้งหมด แต2ก็เจอได.ในบ.านเรา มีการถ2ายทอดเป6น autosomal 

dominant inheritance ซึ่งมีด.วยกันหลายชนิด แต2ชนิดที่พบได.บ2อย ได.แก2 Familial juvenile polyposis 

syndrome และ Peutz-Jeghers syndrome โดยในท่ีน้ี จะขอกล2าวถึงแค2ชนิดท่ีพบบ2อยในกลุ2มน้ีเท2าน้ัน 

3.1 Familial juvenile polyposis syndrome (JPS)18 มีลักษณะคือ พบติ ่งเนื ้อในลำไส.ชนิด 

hamartomatous polyposis จำนวนมากที่ colon และ rectum โดยมากมักจะมีจำนวน 50-200 polyps 

ซึ่งส2วนใหญ2อยู2บริเวณลำไส.ส2วน rectosigmoid colon แต2อาจพบได.ตลอดทางเดินอาหาร (แตกต2างจาก 

Peutz-Jeghers syndrome ที่ polyps ส2วนใหญ2อยู2ที่ small intestine) และเพิ่ม risk ของ colorectal 

cancer รวมท้ัง gastric, pancreatic และ duodenal cancer 

สำหรับอาการแสดงที ่อาจพบได.ในผู .ป Nวย JPS ก็คือ extraintestinal manifestation 

อาจพบมีภาวะ pulmonary A-V malformation, clubbing of finger หรือ JPS อาจเกิดร2วมกับภาวะ 
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hereditary hemorrhagic telangiectasia (Osler-weber-rendu syndrome) ซ ึ ่ ง ม ี  r i s k  ของ  ao r t i c 

aneurysm และ pulmonary thrombosis ดังนั้นผู.ปNวย JPS ควรตรวจหา digital telangicetasia และ 

ลักษณะของ A-V malformation หรือ การมี digital clubbing ถ.ามี ต.องตรวจดู hereditary hemorrhagic 

telangiectasia ด.วย 

การตรวจคัดกรองสำหรับโรคมะเร็งลำไส.ใหญ2ชนิด JPS ปUจจุบันพบว2า JPS อาจเกิดจาก 

germline mutation ของ gene ได. 2 ตัวคือ  

1.  MADH 4 (Mother against decapentaplegic homology 4) อยู2บน 

chromosome 18q 21.1 

2.  BMPR 1 A (Bone morphogenetic protein receptor type 1 A) อยู2บน 

chromosome 10q 22.3 

โดยรวมแล.วผู.ปNวย JPS จะเสี่ยงต2อการมี GI cancer สูง โดยเฉพาะอย2างยิ่งคือ colorectal 

cancer โดยมีอุบัติการณ^ร.อยละ 17-22 ที่อายุ 35 ปS และสูงถึงร.อยละ 68 เมื่ออายุ 60 ปS เนื่องจาก lifetime 

risk ของ sporadic colorectal cancer ในสหรัฐอเมริกามีร.อยละ 5 ดังนั้น JPS จะมี risk สูงกว2า general 

population ถึง 12 เท2านอกจาก colorectal cancer แล.วยังมีอุบัติการณ^ของการเกิดโรคมะเร็ง gastric, 

pancreatic และ duodenal cancer ก็เพ่ิมข้ึนด.วย  

3.2 Peutz –Jeghers syndrome (PJS)19 ลักษณะสำคัญของผู .ปNวย PJS คือ มี hamarto-

matous polyposis syndrome ของระบบทางเดินอาหาร (GI) ร 2วมกับมี mucocutaneous hyper-

pigmentation โดยอาการแสดงที่มีความแตกต2างแม.แต2ในครอบครัวเดียวกัน โดยบางคนมีเพียง hyper-

pigmentation ขณะที่คนอื่นมีทั้ง pigmentation ร2วมกับติ่งเนื้อในลำไส. intestinal polyposis และมีความ 

เส่ียงในการเกิดมะเร็งท้ัง GI และ non GI malignancies  

Mucocutaneous melanin pigment spot ม ั กพบก 2 อน  G I  man i f e s t a t i on  พบ ได.  

มากกว2าร.อยละ 95 ของผู.ปNวย มีขนาด 1-5 มม. มีสีน้ำตาลเข.มหรือดำ และมักพบที่ perioral, buccal area 

และ pigment spot ท่ีริมฝSปาก ท่ีหน.า แขน มือ เท.าและรอบก.น ดังภาพท่ี 2.1 

 

 
 ภาพที ่ 2.1 ลักษณะ melanin pigment spot ที ่บริเวณริมฝSปาก (ก) และฝNาเท.า (ข) ในผู .ปNวย PJS 

ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร̂ 

(ก) (ข) 
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ติ่งเนื้อในลำไส. (Polyp) พบได.ร.อยละ 88-100 ของผู.ปNวย ส2วนใหญ2พบ 10-100 polyps โดย 

ตำแหน2งที่พบบ2อยที่สุดอยู2ที่ small intestine โดยเฉพาะอย2างยิ่งบริเวณ upper jejunum รองลงไปจะพบท่ี 

colon, rectum และ stomach ซ่ึงจะต2างจาก JPS ซ่ึง polyps มักจะพบท่ี colon  

การตรวจคัดกรองสำหรับโรคมะเร็งลำไส.ใหญ2 ชนิด PJS มีรายงานออกมา 2 รายงาน แสดงให.

เห็นว2า mutation ของ STK 11 gene (serine/theonine-protein kinase 11 หรือเรียกว2า LKB 1) บน 

chromosome 19 q 13.3 ทำให.เกิดแสดงอาการของโรค PJS  

ด.วยเหตุนี ้ การตรวจคัดกรองโรค ก2อนที่จะเป6นโรคจริงจึงมีบทบาทสำคัญในการเพิ่ม อัตรา 

การรอดชีวิต เพราะจะช2วยทำให.วินิจฉัยโรคได.ตั้งแต2เริ่มแรกในขณะที่ยังไม2มีอาการและอาการแสดง อีกทั้งยัง 

ช2วยลดอัตราการตายของผู.ปNวยมะเร็งลำไส.ใหญ2 ส2งผลนำไปสู.การลดงบประมาณค2าใช.จ2ายในแง2 ของการรักษา 

หากพบว2าเป6นมะเร็งระยะลุกลาม ซึ่งทำให.ประเทศต.องเสียงบประมาณเป6นจำนวนมาก กับการรักษาดังกล2าว 

การให.ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส.ใหญ2จึงมีบทบาท โดยเฉพาะกลุ2มที ่มีความเสี ่ยงจาก 

พันธุกรรมน2าจะมีประโยชน̂สูงสุด  
 

2.3 การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไสSท่ีเหมาะสมสำหรับประเทศไทย20 

มะเร็งลําไส.ใหญ2และไส.ตรงเป6นมะเร็งที่พบบ2อยในคนไทยและสามารถปaองกันได.ด.วยการคัดกรอง

ซึ่งมีหลากหลายวิธี อย2างไรก็ดี แม.จะทราบว2าการคัดกรองมีประโยชน^ แต2การจะนําการคัดกรองมาสู2การปฏิบัติ 

ต.องคํานึงถึงปUจจัยด.านทรัพยากรสุขภาพที่มีจํากัด การศึกษาความคุ.มค2าของการคัดกรอง มะเร็งลําไส.ใหญ2และ 

ไส.ตรงในประชากรไทย ทำให.รัฐบาลมีข.อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายการศึกษา พบว2าการคัดกรอง 

ด.วยวิธีส2องกล.องหรือ colonoscopy ในกลุ2มเสี่ยงสูง คือมีญาติลําดับแรก ได.แก2 พ2อ แม2 พี่ น.อง หรือลูกเป6น 

มะเร็งลําไส.ใหญ2และไส.ตรงมีความคุ.มค2ามากที่สุด แต2ด.วยข.อจํากัดเรื่องขีดความ สามารถใน การให.บริการ เช2น 

จํานวนแพทย^ส2องกล.องไม2เพียงพอ ดังนั้นควรเริ่มนโยบายจากกลุ2มเสี่ยงสูง ที่มีอายุ 60 ปSก2อน คือให.คนไทย 

อายุ 60 ปS ที่มีประวัติญาติลําดับแรกเป6นมะเร็งลําไส.ใหญ2และไส.ตรง เข.ารับการคัดกรองด.วยการส2องกล.อง 

เพียงคร้ังเดียวตลอดชีวิต ดังภาพท่ี 2.2 

มะเร็งลำไส.ใหญ2และไส.ตรงติดอันดับ 1 ใน 5 ของมะเร็งที ่พบบ2อยในคนไทย โดยเฉพาะใน 

ผู.สูงอายุ เนื ่องจากอายุที ่เพิ ่มขึ ้นเป6นปUจจัยเสี ่ยงที่สำคัญที่ไม2อาจหลีกเลี ่ยงได. รวมถึงการมีประวัติคนใน 

ครอบครัวเป6นมะเร็งลำไส.ใหญ2และไส.ตรง จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเป6น 2 เท2า นอกจากน้ี คนไทยมี 

แนวโน.ม จะเป6นมะเร็งชนิดนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวิถีชีวิตเปล่ียนไป ซึ่งเป6นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจและ 

สังคมที่เปลี่ยนแปลง ต.องใช.ชีวิตแบบเร2งรีบ ส2งผลให.วิถีการบริโภคเปลี่ยนไปด.วย เช2น บริโภคผักผลไม.น.อยลง 

ในระยะเริ่มของโรคมะเร็งชนิดนี้ ผู.ปNวยมักไม2แสดงอาการใดๆ แต2เมื่อพบอาการ เช2น ปวดท.องรุนแรง อุปนิสัย 

การขับถ2ายเปล่ียนไป มีเลือดปนออกมาในอุจจาระ จึงมาตรวจและมักพบว2ามะเร็งเข.าสู2ระยะท.ายแล.ว ทำให.มี 

โอกาสเสียชีวิตสูง (ภาพท่ี 2.3) 
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ภาพที่ 2.2 นโยบายการคัดกรองที่เหมาะสมในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส.ใหญ2และลำไส.ตรงด.วยวิธีการ 

ส2องกล.อง (Colonoscopy) 

 

 
ภาพท่ี 2.3 สาเหตุและอาการโรคมะเร็งลำไส.ใหญ2และไส.ตรง 

 

มะเร็งลำไส.ใหญ2และไส.ตรงเป6นหน่ึงในมะเร็งไม2ก่ีชนิดท่ีปaองกันได.ด.วยการคัดกรองเพ่ือหาความผิด 

ปกติตั้งแต2ยังไม2มีอาการ ความผิดปกติน้ี มักพบในลักษณะของติ่งเนื้อซึ่งแพทย^สามารถใช.เครื่องมือกำจัด 

ออกได. แต2หากปล2อยไว.นานต่ิงเน้ือเหล2าน้ีมีโอกาสกลายเป6นมะเร็งในท่ีสุด 
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การคัดกรองมะเร็งลำไส.ใหญ2และไส.ตรงทำได.หลายวิธี วิธีท่ีนิยมใช.อย2างแพร2หลายคือ การ 

ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระด.วยชุดตรวจ fecal immunochemical test (FIT) ซึ่งเป6นวิธีที่ทำได.ง2าย 

และรวดเร็ว แม.จะมีความแม2นยำต่ำ แต2เหมาะที่จะใช.ในการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในประชากรจำนวนมาก 

ที ่ยังไม2มีอาการที ่ชัดเจน เพราะมีราคาถูกและใช.งานง2าย ส2วนการส2องกล.อง colonoscopy ถือเป6นวิธี 

มาตรฐาน ในการตรวจวินิจฉัยโรค โดยการสอดกล.องขนาดเล็กเข.าไปในลำไส.ใหญ2 ทำให.สามารถมองเห็น 

ภาพจริงของผนังลำไส.ใหญ2และไส.ตรง และเมื่อพบร2องรอยของโรค หรือติ่งเนื้อก็สามารถตัดเก็บชิ้นเนื้อออกมา 

ส2งตรวจทางพยาธิวิทยาได. ท้ังนี้การส2องกล.องมีค2าใช.จ2ายสูง มีขีดจำกัดในการให.บริการ และจะต.องทำโดย 

แพทย̂ส2องกล.องท่ีได.รับการอบรมเป6นพิเศษ 

จากภาพท่ี 2.4 เป6นการศึกษาเปรียบเทียบ 3 สถานการณ̂ เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมสำหรับ 

ประเทศไทย สถานการณ^ที่ 1 คือ สถานการณ^ปUจจุบันท่ีประเทศไทยยังไม2มีนโยบายการคัดกรองมะเร็งลำไส.- 

ใหญ2ฯ ทำให.ผู .ปNวยมาพบแพทย^เมื ่อเป6นมะเร็งระยะลุกลามแล.ว และทำให.ยากที ่จะรักษาให.หายขาด 

สถานการณ^ที่ 2 คือ การคัดกรองแบบปูพรม กล2าวคือ ตรวจคัดกรองประชากรทั่วไปที่ยังไม2มีอาการ ด.วยวิธี 

ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระด.วยชุดตรวจ FIT หากพบว2ามีเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ จะต.องได.รับการตรวจ 

เพิ่มเติมด.วยการส2องกล.อง colonoscopy และสถานการณ̂ที่ 3 คือ ตรวจคัดกรองแบบมุ2งเปaาในประชากรกลุ2ม 

เสี ่ยงสูง นั่นคือคนที่มี ประวัติว2ามีญาติลำดับแรก ได.แก2 พ2อ แม2 พี่ น.อง หรือลูก เป6นมะเร็ง ลำไส.ใหญ2ฯ 

ควรได.รับการคัดกรองด.วยการส2องกล.อง colonoscopy นอกจากน้ีส่ิงท่ีต.องหาคำตอบควบคู2กันคือ “ควรตรวจ 

เมื่อใดและบ2อยแค2ไหน” การศึกษานี้ทดสอบการคัดกรองที่อายุต2างๆ กันระหว2าง 40 45 50 55 60 65 70 

และ 75 ปS และความถี่ต2างๆ ตั ้งแต2ทุก 1 2 5 และ 10 ปS ตลอดจนให.คัดกรองเพียงครั ้งเดียวตลอดชีวิต 

สรุปรวมมีมาตรการท่ีทดสอบเปรียบเทียบกัน 118 ทางเลือก 

 

 
ภาพท่ี 2.4 สถานการณ̂ท่ีใช.ในการศึกษาความคุ.มค2าของการคัดกรองมะเร็งลำไส.ใหญ2และไส.ตรงในประเทศไทย 
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ผลการศึกษาพบว2าการคัดกรองมะเร็งลำไส.ใหญ2และไส.ตรงในประชากรท่ัวไปด.วยชุดตรวจ FIT 

หรือการคัดกรองในประชากรกลุ2มเสี ่ยงสูง ที่มีญาติลำดับแรก ได.แก2 พ2อ แม2 พี่ น.อง หรือลูก เป6นมะเร็ง 

ลำไส.ใหญ2ฯ ด.วยการส2องกล.อง colonoscopy ต2างก็มีความคุ.มค2าเมื่อเปรียบเทียบกับปUจจุบัน ที่ไม2มีการ 

คัดกรอง 

มาตรการที่ได.รับคัดเลือก 7 อันดับท่ีมีประสิทธิภาพ (efficient) ในการปaองกันมะเร็งลำไส.ใหญ2 

และไส.ตรง จากการศึกษา เรียงลำดับตามอัตราส2วน ต.นทุนต2อประสิทธิผลส2วนเพิ่ม (บาทต2อปSสุขภาวะ) จาก 

น.อยไปมาก แสดงดังตารางท่ี 2.1 

 
ตารางที่ 2.1 มาตรการที่ได.รับคัดเลือก 7 อันดับที่มีประสิทธิภาพ (efficient) ในการปaองกันมะเร็งลำไส.ใหญ2 

และไส.ตรงของประเทศไทย  

 

จากตารางที่ 2.1 จะเห็นว2า วิธีที่ให.การคัดกรองในประชากรทั่วไป (ทางเลือก 5-7) จะสามารถ 

ปaองกันการเกิดมะเร็งลำไส.ใหญ2ฯ ได.มากกว2า การคัดกรองแบบมุ2งเปaาผู.มีความเสี่ยงสูง (ทางเลือก 1-4) ทั้งน้ี 

จะต.องพิจารณาความเป6นไปได.ในทางปฏิบัติร2วมด.วยเสมอ โดยอุปสรรคสำคัญของนโยบายการคัดกรองมะเร็ง 

ลำไส.ใหญ2และไส.ตรงคือ จำนวนและการกระจายตัวของแพทย^ที ่มีความเชี ่ยวชาญในการส2องกล.องใน 

ประเทศไทยยังมีจำกัด 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาความเป6นไปได.ในทางปฏิบัตินโยบายการคัดกรองที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

และควรเริ่มทำเป6นลำดับแรกคือ คัดกรองแบบมุ2งเปaาในประชากรกลุ2มเสี่ยงสูงที่มีญาติลำดับแรก ได.แก2 พ2อ แม2 

พี่ น.อง หรือลูก เป6นมะเร็งลำไส.ใหญ2และไส.ตรง ด.วยการส2องกล.อง colonoscopy อย2างน.อยหนึ่งครั้ง เมื่ออายุ 

60 ปS ซึ่งคาดว2าจะสามารถปaองกันการเกิดมะเร็งลำไส.ใหญ2และไส.ตรงได.จำนวน 280 รายต2อปS โดย มีต.นทุน 

อรรถประโยชน^เท2ากับ 18,300 บาทต2อปSสุขภาวะ (เกณฑ^ความ คุ.มค2าในปUจจุบันอยู2ที่ 160,000 บาทต2อปS 

สุขภาวะ) ใช.งบประมาณ 200 ล.านบาทต2อปS และคิดเป6นภาระงานส2องกล.องที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต2อ แพทย^ 1 ท2าน 

คือ 9 ครั้งต2อสัปดาห^ ซึ่งอยู2ในขอบเขตที่อัตรากำลังแพทย^ส2องกล.องในระบบภาครัฐสามารถรองรับได. และ 

ไม2เป6นการเพิ่มภาระจนเกินไป แต2หากอัตรากำลังหรือศักยภาพในการรองรับบริการส2องกล.องมีมากข้ึน 

ก็สามารถพิจารณาให.คัดกรอง ในทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ (efficient) ในลำดับถัดไปต้ังแต2 2 ไปจนถึง 7 ได. 
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โดยสรุปการคัดกรองมะเร็งลำไส.ใหญ2และลำไส.ตรงระดับประชากรที่เหมาะสมในประเทศไทย คือ

การคัดกรองแบบมุ2งเปaาในประชากรกลุ2มเสี่ยงสูงที่มีญาติลำดับแรกได.แก2 พ2อ แม2 พี่ น.อง หรือลูก เป6นมะเร็ง 

ลำไส.ใหญ2ฯ ด.วยการส2องกล.อง colonoscopy อย2างน.อยหนึ่งครั้ง เมื่ออายุ 60 ปSเป6นมาตรการที่คุ.มค2า และมี 

ความเป6นไปได.ในทางปฏิบัติ และควรเลือกคัดกรอง เป6นลำดับแรก นอกจากนี้ควรพัฒนาขีดความสามารถของ 

โรงพยาบาลจังหวัดทุกแห2งให.สามารถรองรับภาระงานส2องกล.อง colonoscopy ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก 

แนวโน.มอุบัติการณ^ของมะเร็งลำไส.ใหญ2และไส.ตรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และในปUจจุบัน การกระจายตัวของแพทย̂ 

ผู.เชียวชาญที่มีอยู2ในปUจจุบันยังไม2เหมาะสมและเพียงพอต2อการความต.องการหากผลักดันให.เกิดนโยบาย 

คัดกรองโรคมะเร็งลำไส.ใหญ2และไส.ตรงต2อไป  

 

2.4 มะเร็งลำไสSกับทวารเทียม 

2.4.1 ทวารเทียมคือ 

ช2องขับถ2ายของเสียบริเวณหน.าท.องที่เรียกว2าทวารใหม2 หรือ ทวารเทียม ซึ่งเป6นวิธีการรักษา

ผู.ปNวยที่มีโรคความผิดปกติเกี่ยวกับลำไส. ทางเดินปUสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ^ หรือการได.รับบาดเจ็บในอุ.งเชิงกราน 

โดยในการรักษามะเร็งลำไส.บางประเภท ซึ่งแพทย^จำเป6นต.องตัดลำไส.ท้ิง ผู.ปNวยจึงไม2สามารถขับถ2ายได.ตาม 

ปกติ แพทย^จึงทำการผ2าตัดช2องขับถ2ายทางหน.าท.องหรือทวารเทียม เพื่อผู.ปNวยจะได.ขับถ2ายอุจจาระหรือ 

ของเสีย แทนการขับถ2ายทางทวารหนักเหมือนก2อนผ2าตัด ผู.ปNวยที่มีทวารเทียมจะต.องขับถ2ายอุจจาระทางรู 

เป]ดของลำไส.ที่ผนังหน.าท.องซึ่งไม2มีหูรูดเหมือนทวารหนัก ดังนั้นจะมีของเสียไหลทั้งอุจจาระและผายลม 

ออกมาได.ตลอดเวลา ภายหลังผ2าตัดท2านสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได.เหมือนคนปกติท่ัวไป 

ทวารเทียมทำหน.าที่แทนทวารหนัก อาจเป6นชนิดชั่วคราว หรือถาวรตามแต2พยาธิสภาพของโรค 

แต2จะปราศจากหูรูด ทำให.ต.องมีอุปกรณ^รองรับสิ่งขับถ2ายท่ีเหมาะสมในแต2ละบุคคล ลักษณะของอุจจาระ

แตกต2างกันตามตำแหน2งลำไส. หากเป]ดทวารใหม2บริเวณปลายลำไส.เล็กหรือลำไส.ใหญ2ส2วนต.น ลักษณะของ

อุจจาระจะเหลวเป6นน้ำมากกว2าเนื้อ ถ.าตำแหน2งที่เป]ดไปทางด.านส2วนขวางหรือส2วนปลายของลำไส.ใหญ2 

อุจจาระจะมีลักษณะข.นเป6นเน้ือมากกว2าน้ำ21 

 

2.4.2 ประเภทของทวารเทียม 

ทวารเทียม มี 2 ประเภท คือ ทวารเทียมลำไส.ใหญ2 และ ทวารเทียมลำไส.เล็ก (ภาพที่ 2.5) โดย

ทวารเทียมลำไส.ใหญ2 เป6นการผ2าตัดเพื่อขับถ2ายทางหน.าท.อง โดยใช.ลำไส.ใหญ2ส2วนขวาง หรือลำไส.ใหญ2ส2วน

ปลาย ตามตำแหน2งของการเกิดโรค ซ่ึงอาจเป6นช่ัวคราวหรือถาวรข้ึนอยู2กับเหตุผลทางการรักษาของแพทย̂ 
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ทวารเทียมลำไส.เล็ก เป6นการผ2าตัดเพื่อขับถ2ายทางหน.าท.องโดยใช.ลำไส.เล็กส2วนปลาย ลักษณะอุจจาระมี

ลักษณะเป6นน้ำมากกว2าเน้ือ21 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 แสดงตัวอย2างประเภททวารเทียม (ก) คือ ทวารเทียมลำไส.ใหญ2ส2วนปลาย และ 

(ข) คือ ทวารเทียมลำไส.เล็กส2วนปลาย 

 

2.4.3 ประเภทของชุดรองรับส่ิงขับถBาย 

ถุงรองรับอุจจาระมีทั้งแบบใสและแบบทึบ แบบถุงใสมักใช.ในระยะแรกหลังผ2าตัด เนื่องจาก

แพทย̂-พยาบาลจะสังเกตเห็นลักษณะทวารเทียมได.ง2าย โดยไม2ต.องเป]ดถุง แต2หลังจากนั้นอาจจะใช.แบบสีทึบ

เพื่อป]ดบังการขับถ2าย โดยถุงจะแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกจะเป6นรูพรุนเพื่อช2วยระบายเหงื่อหรือความอับชื้นที่ผิวหนัง

ขณะป]ดถุง ชั้นในเพื่อกักเก็บอุจจาระ ก«าซ และกลิ่น วัสดุรองรับอุจจาระมี 2 ชนิด ได.แก2 ชนิดชิ้นเดียวและ 

ชนิด 2 ช้ิน (ภาพท่ี 2.6) ซ่ึงมีความแตกต2างกันคือ 

ชนิดช้ินเดียว แนะนำแบบมีแปaน คือแผ2นปaองกันผิวหนังระคายเคือง  จะมีความเหนียว แผ2นแปaน

สามารถดูดซับเหงื่อและน้ำจากอุจจาระได.บ.าง ทำให.ไม2หลุดลอกง2ายเมื่อเปSยกชื้น ที่ปลายถุงจะมีช2องเป]ดให.

ระบายอุจจาระออกได.  มีแปaนติดหน.าท.องและถุงในช้ินเดียว ง2ายต2อการใช.งาน เหมาะสำหรับผู.สูงอายุหรือผู.ท่ีมี

ความคล2องตัวน.อย เพียงแค2ลอกเทปกาวออกและติดแปaนครอบรูเป]ดลำไส.เท2าน้ัน เป6นแบบใช.แล.วท้ิง  

ชนิด 2 ชิ้น จะมีส2วนของแปaนที่ปaองกันผิวระคายเคืองยึดติดกับผิวแยกต2างหากจากถุง โดยแปaน

จะมีความเหนียว ติดได.นาน สามารถติดได.ประมาณ 7 วัน หรือมากกว2านั้น (รอจนอุจจาระเซาะแปaนจนรั่วซึม

จึงจะเปลี่ยนใหม2) และสามารถแกะถุงออกทำความสะอาดทวารเทียมได. ถุงนำไปล.างทำความสะอาด ผึ่งลม 

แล.วนำกลับมาใช.ซ้ำได.จนกว2าถุงจะเสื่อมสภาพหรือรั่ว ทำให.ประหยัดค2าใช.จ2ายในการซื้อวัสดุได.มาก อุปกรณ^มี

สองชิ้นแยกกันระหว2างแปaนติดหน.าท.องและถุง ระยะเวลาการใช.งานประมาณ 5-7 วัน สามารถล.างทำความ

สะอาดถุงและนำกลับมาใช.ซ้ำได.22,23 

การเลือกใช.ชุดรองรับสิ่งขับถ2ายควรเลือกตามความเหมาะสมหรือข.อจำกัดของแต2ละบุคคล วัสดุ

ท่ีเหมาะสมควรมีคุณสมบัติดังน้ี 

- ควรเป6นชนิดมีแผ2นปaองกันการระคายเคืองของผิวหนังจะช2วยให.ติดแน2นและนานกว2า 

- มีขนาดแปaนพอเหมาะ โดยขอบแปaนสำหรับครอบถุงรองรับอุจจาระต.องกว.างกว2าขนาด

ทวารเทียม จะช2วยให.ติดถุงด.วยตนเองได.ง2าย 

ลำไส&ใหญ*ส*วนปลาย ลำไส&เล็กส*วนปลาย 

(ก) (ข) 
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- ใช.สะดวก ป]ดง2าย ไม2ก2อให.เกิดความไม2สุขสบายหรืออาการแพ.วัสดุ 

- สามารถเก็บกล่ินได.ดี 

- ควรเป6นปลายเป]ดเพราะสามารถทำความสะอาดได.ง2าย นำกลับมาใช.ได.อีก24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 แสดงประเภทของชุดรองรับส่ิงขับถ2าย 

การเลือกประเภทของการใช.งาน ขึ ้นอยู2กับความสามารถ และความสะดวกของผู.ปNวย ควร

คำนึงถึงความสามารถในการใช.มือ ถ.ามือสั่น การมองเห็นไม2ชัดเจนควรเลือกใช.ถุงชนิดชิ้นเดียวเพื่อสะดวกใน

การติดถุง นอกจากนี้ความสามารถในการรับรู. จดจำ ก็เป6นอีกเรื่องที่ต.องพิจารณา เพราะถ.ามีขั้นตอนมากอาจ

จำไม2ได. นอกจากน้ียังต.องพิจารณาถึงผู.ดูแล (ในรายท่ีเป6นผู.ปNวยสูงอายุ หรือผู.ปNวยติดเตียง)21 

2.4.4 การเปล่ียนชุดอุปกรณ=รองรับส่ิงขับถBาย 

การเปล่ียนแปaน แนะนำให.เปล่ียนทันทีเม่ือเกิดการร่ัวหรือซึม (หรือเปล่ียนแผ2นแปaนทุก 5-7 วัน) โดย

เตรียมอุปกรณ̂ดังต2อไปน้ี 

1) แผ2นพลาสติกใส      

2) พลาสเตอร̂ 

3) กรรไกรโค.ง/ท่ีเลาะด.าย     

4) ถุงพลาสติกท้ิงขยะ 

5) ปากกาเคมี            

6) ท่ีโกนขนไฟฟaา  

7) ชุดรองรับส่ิงขับชุดใหม2     

8) สำลีชุบน้ำ/กระดาษชำระชุบน้ำ/ทิชชูเปSยก 

9) อุปกรณ̂เพิ่มเติมหากมีข.อบ2งใช. เช2น  ผงแปaง, กาว, เข็มขัด, สเปรย̂ใช.ลอกแปaน, อุปกรณ̂ช2วย

ดับกล่ิน ครีมหรือสเปรย̂ปกปaองผิวหนัง 
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1 2

 

3 

4 5 

วิธีการเปล่ียนแปjนมีข้ันตอนดังน้ี  

1) ยืนหรือน่ังหน.ากระจก อยู2ในท2าท่ีผิวหนังรอบทวารเทียมไม2มีรอยย2น 

2) ลอกแผ2นแปaนเก2าที่ติดอยู2ออกอย2างนิ่มนวล โดยใช.มือข.างหนึ่งกดผิวหนังไว. อีกมือหนึ่งดึงลอก

แผ2นแปaนออกด.วยความนุ2มนวล 

3) ทำความสะอาดทวารเทียมและผิวหนังโดยรอบด.วยสำลีชุบน้ำ หรือสบู2อ2อน เช็ดให.แห.ง ไม2

ควรใช. สบู2ท่ีมีส2วนผสมของสารท่ีให.ความชุ2มช้ืน เพราะจะทำให.แปaนไม2ติดผิวหนัง  

4) ตรวจสอบความผิดปกติของทวารเทียมและผิวหนังโดยรอบ หากมีขนข้ึนบริเวณท่ีติดแผ2นแปaน 

ควรตัดด.วยกรรไกรหรือท่ีโกนขนไฟฟaา ไม2ควรโกนด.วยใบมีดเพราะอาจทำให.เกิดบาดแผลและรูขุมขนอักเสบได. 

5) เตรียมตัดแผ2นแปaนใหม2 มีขั้นตอนดังภาพที่ 2.7 โดยลอกลายตามขนาดทวารเทียมลงบนแผ2น

พลาสติกใส (1) นำกรรไกรตัดเป6นช2องเพื่อใช.เป6นแบบในการลอกขนาด (2) ลอกขนาดตามแบบลงบนกระดาษ

หลังแผ2นแปaนใหม2 (3) ตัดตามวงโดยใช.อุปกรณ^ที่ไม2ทำให.เกิดคมที่ขอบแปaน (เช2นที่เลาะด.าย, กรรไกรโค.ง) 

หลังจากนั้นลูบขอบเพื่อลบคมอีกครั้งด.วยนิ้วมือ (4) ทดลองนำแปaนที่ตัดแล.วทาบครอบทวารเทียม วงไม2ควร

ใหญ2กว2าทวารเทียมเกิน 2 มิลลิเมตร (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ภาพท่ี 2.7 แสดงการตัดแผ2นแปaนใหม2 

 

6) การติดแปaน ให.ลอกกระดาษ (หรือพลาสเตอร^) ด.านหลังแผ2นแปaนออกแล.วป]ดแปaนครอบรอบ

ทวารเทียม ใช.นิ้วมือ กดแผ2นแปaนบริเวณส2วนที่ใกล.ทวารเทียมให.แนบติดโดยหมุนวนไป-มารอบทวารเทียมและ

ผิวหนังโดยรอบ แล.วป]ดถุงรองรับส่ิงขับถ2าย ดังภาพท่ี 2.8 
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ภาพท่ี 2.8 ภาพแสดงการติดแปaน 

7) หลังจากติดแผ2นแปaนแล.ว ให.กดแนบกับร2างกายประมาณ 30-60 วินาที เพื่อให.ความร.อนจาก

อุณหภูมิร2างกายช2วยหลอมกาวท่ีแปaนให.ติดกับผิวหนังได.สนิท 

8) ล.างมือให.สะอาด 

9) กรณีท่ีผิวหนังรอบทวารเทียมมีการระคายเคืองเกิดรอยถลอก 

2.4.5 การดำเนินชีวิตเม่ือมีทวารเทียม 

การอาบน้ำ สามารถอาบน้ำได.ตามปกติ  สามารถอาบน้ำได.ทั้งขณะใส2หรือถอดถุงออก โดยก2อน

อาบน้ำ แนะนำให.ใช.พลาสเตอร̂ติดรอบแปaน หรือใช.ผ.าพลาสติกมาคาดป]ดรอบแปaนและติดพลาสเตอร^ เพื่อกัน

น้ำเซาะ แปaนจะติดได.นานขึ้น เมื่ออาบน้ำเสร็จแล.ว ให.ซับน้ำและเอาพลาสเตอร^ออกได. กรณีครบกำหนด

เปลี่ยนแปaน สามารถแกะแปaนออกก2อนแล.วอาบน้ำจนสะอาดแล.วจึงซับผิวรอบทวารเทียมให.แห.งก2อนติดแปaน

ใหม2  น้ำไม2สามารถไหลเข.าทวารเทียมได. เนื่องจากลำไส.จะมีการบีบตัวไล2น้ำออก และทวารเทียมเป6นช2อง

ทางการขับถ2าย ไม2ใช2แผล จึงสามารถทำความสะอาดได.โดยน้ำสะอาดธรรมดา อีกทั้งยังไม2มีเส.นประสาท จึง

ควรระมัดระวังเรื่องการเกิดรอยสถอก ไม2แนะนำให.ใช.สบู2ฟอกไปที่ตัวลำไส. เพราะถ.าล.างไม2สะอาด อาจเกิดการ

ระคายเคืองได. และไม2จำเป6นต.องใช.น้ำต.มสุกหรือน้ำยาฆ2าเช้ือใดๆ23 

การแตBงกาย แต2งกายได.ตามปกติ หลีกเลี่ยงขอบกางเกง ขอบกระโปรง หรือเข็มขัดไปกดทับ/

เสียดสีบริเวณทวารเทียม เสื้อผ.าที่หลวมเล็กน.อย หรือมีจีบด.านหน.าจะช2วยพรางตาได. การสอดถุงรองรับส่ิง

ขับถ2ายไว.ในกางเกงช้ันในจะช2วยให.สะดวกเวลาเคล่ือนไหวและเดิน ถุงจะไม2แกว2งและระคายเคือง นอกจากน้ียัง

ช2วยให.มั่นใจว2าถุงไม2หลุดร2วง กางเกงชั้นในยังช2วยประคองน้ำหนักอุจจาระในถุง ในกรณีที่ยังไม2สามารถระบาย

ออกได. ช2วยไม2ให.ถ2วงแปaนจนหลุดลอกจากผิวหน.าท.อง แต2บริเวณปลายถุงที่ผูกหรือคลิปไว.อาจระคายเคืองผิวท่ี

หน.าท.องด.านล2าง อาจใส2ถุงผ.าทับเพ่ือลดการระคายผิว24 

การทำงานและเดินทาง  

ภายหลังการพักฟ ®นหลังการผ2าตัด ให.ปรึกษาแพทย^เพื ่อสอบถามว2าสามารถกลับไปดำเนิน

ชีวิตประจำวันได.ในระยะเวลาเท2าไหร2 ซึ่งภายหลังการพักฟ®น การทำงานหรือการเดินทางไม2เป6นอุปสรรคต2อผู.ท่ี

มีทวารเทียม งานที่ต.องมีการเคลื่อนไหวร2างกายมากๆ ต.องใช.ความคล2องตัว อาจใช.เข็มขัดยางยืดรัดรอบเอวยึด

วัสดุรองรับอุจจาระ (แปaนและถุง) ไว.จะช2วยให.มีความม่ันใจมากข้ึนว2าวัสดุรองรับอุจจาระน้ันจะไม2หลุดร2วง  
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การเดินทางต.องมีการวางแผนล2วงหน.า สิ่งสำคัญคือ การเตรียมอุปกรณ^ต2างๆ ที่ต.องใช.สำรองไว.

ตามจำนวนวันที่ต.องเดินทาง และเก็บไว.ในที่ที่สามารถหยิบใช.สะดวก/ใกล.ตัวเสมอ ควรมีการสำรองแผ2นแปaนท่ี

ตัดช2องให.ได.ขนาดพอดีกับทวารเทียมเตรียมไว.ก2อนเพื่อสะดวกรวดเร็วเวลาใช.จริง รวมถึงถุงรองรับอุจจาระ 

สำลี/กระดาษชำระ ถุงใส2วัสดุใช.แล.วสำหรับนำกลับไปทำความสะอาดที่บ.านและถุงขยะ บรรจุในกระเป¯าขนาด

เล็กติดตัวไว.ใช.ในยามฉุกเฉิน ใช.กระดาษเปSยกเช็ดทำความสะอาดแทนสำลีชุบน้ำ เพื่อความสะดวก และอย2าท้ิง

อุปกรณ̂ไว.ในรถ เน่ืองจากอากาศร.อน อาจจะทำให.อุปกรณ̂รองรับอุจจาระท่ีเตรียมไว.เสียหายได. 

ควรทราบชนิดหรือยี ่ห.อและขนาดของวัสดุที ่ใช. สถานที่ที ่สามารถหาซื้อได. และในปUจจุบัน

โรงพยาบาลหลายแห2งได.มีคลินิกหรือมีพยาบาลเฉพาะทาง ที่สามารถให.คำปรึกษาและรายละเอียดในเรื่อง

เหล2านี้ การมีข.อมูลในเรื่องเครือข2ายผู.ดูแลที่สามารถช2วยเหลือกรณีที่มีปUญหา จัดเป6นข.อมูลสำคัญที่ควรทราบ 

เพ่ือความม่ันใจเม่ือต.องเดินทาง21,22,23 

      การออกกำลังกาย/งานอดิเรก มีข.อจำกัดเฉพาะหลังผ2าตัด 2-3 เดือน หลังจากนั้นสามารถออก

กำลังกายได.ตามปกติแต2ต.องระมัดระวังและเตรียมพร.อมอยู2เสมอ หลีกเลี ่ยงกีฬาที่ต.องมีการปะทะ หรือ

กระแทกบริเวณทวารเทียมหรือหน.าท.อง เช2น ฟุตบอล, ชกมวย, รักบ้ี เป6นต.น ส่ิงท่ีควรคำนึงคือ ความร.อน และ 

ความชื้น สามารถลดอายุการใช.งานของชุดรองรับสิ่งขับถ2ายได. กีฬาที่มีความชื้นสูงเช2น การว2ายน้ำ ควรถ2าย

ของเสียออกจากถุงก2อนการว2ายน้ำ และไม2ควรอยู2ในน้ำนานเกิน 30 นาที เพื่อปaองกันอุปกรณ̂หลุด การติดเทป

กาวเพิ่มที่ขอบแปaนก2อนการว2ายน้ำ จะช2วยให.แปaนติดแน2นกับผิวได.ดีขึ้น กีฬาที่มีความร.อนสูง เช2น การอบ

ซาวน̂น2า หรือการลงอ2างน้ำร.อน อาจทำให.ต.องเปล่ียนถุงบ2อยข้ึน21,22 

เพศสัมพันธ=   พยาบาลต.องมี การประเมินผู.ปNวยและคู2สมรส เพื่อให.คำแนะนำที่เหมาะสม โดย

ผู.หญิงมักจะรู.สึกว2าไม2มีน้ำหล2อเลี้ยงช2องคลอด เจ็บระหว2างมีเพศสัมพันธ^ และเป6นหมัน ส2วนผู.ชายออวัยวะเพศ

อาจไม2แข็งตัว (erection) ไม2มีการหลั่ง (ejaculation) และเป6นหมัน ซึ่งความผิดปกตินี้อาจเกิดขึ้นชั่วคราวใน

ระยะแรกหรือถาวร จึงต.องบอกให.ผู.ปNวยได.รับทราบ ผู.ปNวยหลายคนอาจกังวลเรื่องการมีเพศสัมพันธ^และ

ความสัมพันธ^ระหว2างคู2ครอง พยาบาลควรให.คำแนะนำเรื่องการมีเพศสัมพันธ^กับผู.ปNวย ซึ่งอาจแนะนำให.ผู.ปNวย

พูดคุยกับคู2ครองในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ^ ในท2าทางที่ไม2ทำให.ทวารเทียมหรือผู.ที่มีทวารเทียมบาดเจ็บ ให.

ความเข.าใจ และ การส่ือสาร เป6นส่ิงท่ีทำให.ท้ังคู2ปรับตัวเข.าหากันในแบบของตัวเอง  

ในส2วนของผู.หญิงที่มีทวารเทียมสามารถตั้งครรภ^ได.ตามปกติ แต2ควรอยู2ในการดูแลของแพทย̂ 

โดยหากมีคำถามเก่ียวกับการต้ังครรภ̂ ควรปรึกษาแพทย̂และพยาบาลเฉพาะทาง21,22,23 

การรับประทานอาหาร ควรรับประทานอาหาร 3 มื้อตามปกติ จะช2วยให.ลำไส.ทำงานได.ดีและมี

ก«าซน.อย ไม2ควรลดอาหารเพื่อลดปริมาณอุจจาระ โดยสามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน^ได.ทุกประเภท 

ยกเว.นมีโรคประจำตัวเดิมท่ีต.องจำกัด / ควบคุมอาหาร เช2น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตับ เป6นต.น 

แต2ก็มีอาหารบางประเภทที่ควรทราบเพ่ือจำกัดการรับประทานในบางเวลา มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน.อยตาม

สถานการณ̂จะช2วยในเรื่องการดำเนินชีวิต / การเข.าสังคมที่มั่นใจขึ้น เช2น งดรับประทานอาหารที่ทำให.เกิดก«าซ

หรือทำให.อุจจาระมีกลิ่นแรงเมื่อจะออกนอกบ.าน ควรรับประทานอาหารที่มีเส.นใยสูงเพื่อให.มีการขับถ2ายเป6น
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ปกติ แต2ควรเคี้ยวช.าๆ และเคี้ยวให.ละเอียด ถ.าถ2ายลำบากอุจจาระเป6นก.อนแข็งมากควรเลือกอาหารที่ทำให.

อุจจาระอ2อนเป6นต.น 

- อาหารที่ทำให.เกิดก«าซมาก เช2น ถั่วทุกชนิด แตงกวา หน2อไม.ฝรั่ง ชะอม ผักตระกูลกะหล่ำ  

หัวหอม เบียร̂ น้ำอัดลม เคร่ืองด่ืมผสมโซดา 

- อาหารเส.นใยสูง เช2น ข.าวโพด ข.าวโพดคั่ว มะพร.าว ผักกวางตุ.ง ผักกระเฉด มะเขือพวง หัว

ผักกาด ไส.กรอกต2างๆ แอปเป]®ลทั้งเปลือก องุ2น ผักชี คึ่นฉ2าย มันฝรั่งทั้งเปลือก กะหล่ำปลีสด เห็ด ผลไม.แห.ง 

เช2น ลูกเกด ผู.ที่มีทวารเทียมลำไส.เล็กควรเริ่มรับประทานหลังผ2าตัดไปแล.ว 2 เดือน เนื่องจากช2วงแรกทวาร

เทียมยังบวมอาจทำให.เกิดการอุดตันได. การเริ่มควรเริ่มครั้งละน.อยๆ เมื่อไม2มีอาการปวดท.อง ขับถ2ายได.

ตามปกติจึงเพ่ิมปริมาณและจำนวนม้ือในแต2ละวันให.มากข้ึน 

- อาหารที ่ทำให.อุจจาระแข็งขึ ้น เป6นก.อน เช2น กล.วย ข.าว ขนมปUง มันฝรั ่ง เนยแข็ง มัน

สำปะหลัง สาคู โยเกิร̂ต อาหารจำพวกแปaง 

- อาหารที่ทำให.อุจจาระอ2อน เพื่อให.ขับถ2ายได.ง2าย เช2น ถั่วฝUกยาว มะขาม มะเขือเทศ ส.ม 

ผลไม.สด ผักสด ผักใบเขียวต2างๆ ลูกพรุนและน้ำองุ2น อาหารรสจัด อาหารมันๆ อาหารทอด ช็อกโกแลต 

- อาหารที่ทำให.อุจจาระกลิ่นแรง เช2น ปลา ไข2 สะตอ หน2อไม.ฝรั่ง กระเทียม หัวหอม ถั่ว หัว

ผักกาด ผักตระกูลกะหล่ำ อาหารรสจัด อาหารทะเล ชะอม25,26 
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บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน 

 
แผนภูมิท่ี 3.1 แสดงกิจกรรม/ข้ันตอนปฏิบัติของโครงการ 

 

จากแผนภูมิท่ี 3.1 มีกิจกรรม/ข้ันตอนปฏิบัติ หรือการดำเนินงาน ดังน้ี 

3.1 วางแผนการดำเนินงานและการเผยแพรBความรูS  

3.1.1 ประชุมทีมพยาบาลเครือข2าย 

1) วิเคราะห^พื้นที่และโรงพยาบาลที่ร2วมมือในการจัดกิจกรรมถ2ายทอดองค^ความรู. จากการสอบ 

ถามข.อมูลและศึกษาความต.องการรวมไปถึงความพร.อมของพื้นที่ในการรับองค^ความรู.จากหน2วยงานเครือข2าย 

(เช2น หน2วยคัดกรองมะเร็ง คลินิกออสโตมีและดูแลบาดแผล เป6นต.น) โดยมุ2งวิเคราะห̂และคัดเลือกพื้นที่จาก 
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โรงพยาบาลศ ูนย ^ของพื ้นท่ีเป 6นหล ัก จำนวนของผ ู .ป Nวยท ี ่ม ีทวารเท ียม ความพร .อมของบ ุคลากร 

รวมไปถึงความพร.อม ของพ้ืนท่ีชุมชน ในการจัดทำส่ือ และโฆษณา การประชาสัมพันธ̂ ฯลฯ 

2) การวางแผนการจัดงาน การมีส2วนร2วมของพยาบาลเครือข2ายและรูปแบบการจัดการองค̂ความรู.   

 
ภาพท่ี 3.1 การประชุมเพ่ือหาแนวทางในการจัดโครงการ 

 

3.1.2 ประชุมทีมผู.ผลิตนวัตกรรม เพ่ือวางแผนการผลิตอุปกรณ̂ “ถุงทวารเทียมจากยางพารา”  

1) แผนการผลิตอุปกรณ^เพื่อใช.ในการจัดกิจกรรมในแต2ละพื้นที่ จำนวนอุปกรณ^ ระยะเวลาใน

การผลิต กระบวนการผลิตนวัตกรรม 

2) การจัดรูปแบบการถ2ายทอดเทคโนโลยี เน.นการให.ความรู.และการใช.งานนวัตกรรม โดยมี

การศึกษาข.อมูลการใช.งาน เพ่ือวิเคราะห̂ข.อมูลเชิงการตลาด 

3) การวางแผนระยะเวลาในการจัดกิจกรรม โดยอ.างอิงจากระยะเวลาในการผลิตอุปกรณ̂เพื่อให.

สามารถผลิตได.ทันตามยอดการส่ังการผลิต 

4) การศึกษาข.อมูลทางการตลาด  

 
ภาพท่ี 3.2 การประชุมทีมผู.ผลิต 
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3.1.3 ประชุมทีมผู.จัดโครงการในการดำเนินงาน  

1) แบ2งหน.าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ โดยแบ2งเป6นฝNายบริหารโครงการ ฝNายประสานงาน

โครงการ และ ฝNายจัดการส่ือและอุปกรณ̂ โดยแต2ละฝNายมีหน.าท่ีดังน้ี 

ฝNายบริหารโครงการ : บริหารโครงการให.เป6นไปตามวัตถุประสงค^ โดยควบคุมดูแลการ

ดำเนินงาน รูปแบบกิจกรรม การใช.งบประมาณ รวมไปถึงการจัดการข.อมูลและองค̂ความรู.ต2างๆ 

ฝNายประสานงานโครงการ : ดำเนินการด.านการประสานงานโครงการ ทั้งหน2วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย และหน2วยงานภายนอก รวมไปถึงการจัดเตรียมเอกสารในการจัดโครงการ การประสานงาน

วิทยากร หน2วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข.อง 

ฝNายจัดการสื่อและอุปกรณ̂ : ดำเนินการด.านการจัดการสื่อให.ความรู. รวมไปถึงเตรียมอุปกรณ̂

สำหรับการงาน  

- การสรุปภาพรวมกิจกรรม โดยสรุปข.อมูลจากการประชุมทีมหลักอันได.แก2 ทีมพยาบาล

เครือข2าย ทีมผู.ผลิต และทีมผู.จัด เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมโดยสรุป 

- วางแผนการจัดทำสื่อและการประชาสัมพันธ^ โดยสรุปสื่อสิ่งพิมพ^ที่ต.องการใช. รวมถึง

อุปกรณ̂ต2างๆ เพ่ือส2งให.ทีมออกแบบต2อไป 

 
ภาพท่ี 3.3 การประชุมทีมผู.จัดโครงการ 

 

3.2 การจัดเตรียมอุปกรณ=ในการจัดงาน 

3.2.1 ด.านส่ือประชาสัมพันธ̂งาน  

 1) ทำโปสเตอร̂ประชาสัมพันธ̂ออนไลน̂ ท้ังทางหน.าแฟนเพจ และไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ̂ในพ้ืนท่ี 

3.2.2 ด.านส่ือให.ความรู. ประกอบด.วย 

1) สื่อ VDO : เป6นสื่อที่เน.นการให.ความรู.เกี ่ยวกับวิธีการใช.งานถุงทวารเทียม เนื่องจากผู.ปNวย

ส2วนมากยังมีการใช.งานอุปกรณ^ที่ไม2ถูกต.อง สิ่งสำคัญในการดำเนินการ จึงเป6นเร่ืองของข.อมูล รูปแบบการถ2าย

ทำและการติดต2อผู.ปNวยสาธิตเพ่ือการถ2ายทำวิดีโอ โดยมีการยินยอมให.ถ2ายทำเป6นลายลักษณ̂อักษรจากผู.ปNวย 
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2) โปสเตอร^, ไวนิล : ในแผนการจัดงาน จะมีโซนนิทรรศการเพื่อให.ความรู.กับผู.ปNวย โดยโปสเตอร̂

และไวนิลท่ีเผยแพร2จะแสดงเน้ือหา ดังน้ี 

- ความรู.ด.านทวารเทียม 

- ความรู.เร่ืองมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนัก 

- ความรู.ด.านการคัดกรองมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนัก 

- ความรู.ด.านโภชนาการ 

3) แผ2นพับแนะนำอุปกรณ̂ทวารเทียม 

4) หนังสือคู2มือสำหรับให.ความรู. : คู2มือให.ความรู.เก่ียวกับการมีทวารเทียม มีเผยแพร2อยู2หลากหลาย 

แต2ยังขาดเนื้อหาที่สำคัญและความรู.พื้นฐานที่ผู.ปNวยควรทราบ จึงมีการเรียบเรียงใหม2 และนำเสนอในรูปแบบท่ี

น2าสนใจ เข.าใจง2ายแม.ผู.ปNวยจะเป6นผู.สูงอายุ (ภาคผนวกท่ี 1) 

5) CD ให.ความรู. : ส่ือ VDO สำหรับสอนวิธีการใช.งานถุงทวารเทียม 

3.2.3 อุปกรณ̂ท่ีใช.ในการจัดงาน 

1) จัดเตรียมอุปกรณ^สำนักงานต2างๆ สำหรับใช.ในการจัดงาน เช2นปaายตั ้งโต«ะ แฟaมคำกล2าว 

pointer ฯลฯ  

2) การจัดเตรียมของท่ีระลึกสำหรับโรงพยาบาลและวิทยากร 

3) ออกแบบปaาย backdrop 

 

3.3 ข้ันตอนการดำเนินการ  

3.3.1 สรุปแผนการจัดงานและพ้ืนท่ีจัดโครงการ โดยมีข.อมูลพ้ืนท่ีท่ีจัดโครงการดังต2อไปน้ี 

  1) แผนการจัดงาน แบ2งเป6นกิจกรรม ดังน้ี 

- กิจกรรมภาคบรรยายให.ความรู. : ดำเนินการโดยวิทยากรที่มีความชำนาญการในแต2ละด.าน 

โดยมีหัวข.อการบรรยายท่ีแตกต2างกันในแต2ละพ้ืนท่ี เพ่ือความน2าสนใจ 

- กิจกรรมการสาธิตการใช.งานถุงทวารเทียม : ทั้งในส2วนของนิทรรศการ และวิดีโอสาธิตการ

ใช.งาน รวมไปถึงการสาธิตการใช.งานจริง การสอนการใชงานเข็มขัดสำหรับผู.ปNวยที่มีทวารเทียมและการใช.หุ2น

สอนการใช.งานถุงทวารเทียม 

2) พื้นที่จัดงาน กำหนดเพื่อการติดต2อประสานงาน จัดภาคบรรยาย และเป6นศูนย^ติดต2อประสานงานกับ

ผู.ปNวยท่ีมีทวารเทียมในแต2ละพ้ืนท่ี ดังแสดงตามภาพท่ี 3.4 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

- ภาคตะวันออก : โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

- ภาคตะวันตก : โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 

- ภาคกลาง : โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

- ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยแม2ฟaาหลวง จังหวัดเชียงราย 
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ภาพท่ี 3.4 แสดงพ้ืนท่ีในการจัดงาน 

 

3.3.2 การติดต2อพ้ืนท่ีและผู.เก่ียวข.อง  

 1) ประสานงานโรงพยาบาลเพื่อขอความร2วมมือพื้นที่ในการจัดงาน โดยขอความอนุเคราะห^จาก

โรงพยาบาลดังต2อไปน้ี 

- สถานท่ีสำหรับการจัดโครงการ  

- บุคลากรผู.จัดโครงการ  

- แผนการประชาสัมพันธ̂ในพ้ืนท่ีโรงพยาบาล โรงพยาบาลใกล.เคียง  

- พิธีกรกลางดำเนินรายการและพิธีการ 

- เชิญวิทยากรในพ้ืนท่ี 

- เชิญแขกผู.มีเกียรติ 

- การเชิญส่ือมวลชน/นักข2าวท.องถ่ิน 

- รถรับส2งทีมงานและวิทยากร 

- การจัดสถานท่ี (Backdrop, อุปกรณ̂ตกแต2งสถานท่ี) 

  2) ประสานทีมพยาบาลท่ีดูแลผู.ปNวยท่ีมีทวารเทียม (พยาบาล ET)  

- ติดต2อและประชาสัมพันธ^ให.ผู.ปNวยที่มีทวารเทียมและญาติ และประชาชนทั่วไปที่ให.ความ

สนใจได.เข.าร2วมโครงการ 

- การประสานงานกลุ2มผู.ปNวย โดยพยาบาลท่ีรับผิดชอบ/ ทีมผู.นำชุมชน และกลุ2ม โรงพยาบาล

ส2งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) 

- การเชิญวิทยากรท่ีมีความรู.ความสามารถและมีความเช่ียวชาญในแต2ละพ้ืนท่ี เพ่ือสร.างความ

ร2วมมือและเครือข2ายพยาบาลท่ีดูแลผู.ปNวยท่ีมีทวารเทียม 
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3.3.3 การลงพ้ืนท่ีเพ่ือดูงาน  

การลงพ้ืนท่ีเพ่ือดูงาน มีกำหนดการลงพ้ืนท่ีการดูงานดังน้ี 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดลงพื้นที่ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมะเร็ง

อุบลราชธานี โดยมีการประชุมเพื่อหาวันสรุปในการจัดงาน รูปแบบในการจัดงาน การประสานในด.านความ

ต.องการต2างๆ ในการจัดงาน (ภาพที่ 3.5 และ 3.6) รวมไปถึงการดูพื้นที่ที่ใช.ในการจัดการบรรยาย (ภาพที่ 3.7 

และ 3.8) 

 
ภาพท่ี 3.5 ทีมผู.จัดงานโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

 

 
ภาพท่ี 3.6 การประชุมเตรียมงานโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

 

 
ภาพท่ี 3.7 ห.องประชุมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

 

 
ภาพท่ี 3.8 บริเวณจุดลงทะเบียน และพ้ืนท่ีรับประทานอาหาร 
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- ภาคเหนือ กำหนดลงพื้นที ่ในวันท่ี วันท่ี 6 มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม2 โดยมีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดงาน แต2เนื่องจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม2ไม2

พร.อมต2อการจัดกิจกรรม เนื ่องจากยังไม2มีพยาบาลที ่รับผิดชอบด.านนี ้โดยตรง และการประสานงานท่ี

คลาดเคลื่อน จึงทำให.ต.องมีการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดการบรรยายเป6นจังหวัดเชียงรายแทน โดยบรรยากาศใน

การประชุมหารือแนวทางและความร2วมมือ แสดงดังภาพท่ี 3.9 

 
ภาพท่ี 3.9 การประชุมเตรียมงาน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม2 

 

- ภาคตะวันออก กำหนดลงพื้นที่ในวันท่ี 7 มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาลชลบุรี โดยมีการ

ประชุมเพื่อหาวันสรุปในการจัดงาน รูปแบบในการจัดงาน การประสานงานในด.านความต.องการต2างๆ ในการ

จัดงาน รวมไปถึงการดูพื้นที่ที่ใช.ในการจัดการบรรยาย โดยพื้นที่ที่ใช.ในการจัดการบรรยายให.ความรู. แสดงดัง

ภาพท่ี 3.10 และ 3.11 

 
ภาพท่ี 3.10 บริเวณหน.าห.องประชุมสำหรับจัดกิจกรรมการบรรยาย ณ โรงพยาบาลชลบุรี 

 

 
ภาพท่ี 3.11 ห.องประชุมสำหรับจัดกิจกรรมการบรรยาย ณ โรงพยาบาลชลบุรี 
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- ภาคตะวันตก กำหนดลงพื้นที่ในวันท่ี 13 มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการประชุมเพื่อหาวันสรุปในการจัดงาน รูปแบบในการจัดงาน การประสานงานในด.าน

ความต.องการต2างๆ ในการจัดงาน รวมไปถึงการดูพื้นที่ที่ใช.ในการจัดการบรรยาย โดยพื้นที่ที่ใช.ในการจัดการ

บรรยายให.ความรู. แสดงดังภาพที่ 3.13 บรรยากาศการประชุมและทีมผู.จัด แสดงดังภาพที่ 3.12 และ 3.14 

ตามลำดับ 

 
ภาพท่ี 3.12 การประชุมเตรียมงาน ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 

 

 
ภาพท่ี 3.13 ห.องประชุมสำหรับจัดกิจกรรมการบรรยาย ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 

 

 
ภาพท่ี 3.14 ทีมผู.จัดงานโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
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- ภาคกลาง กำหนดลงพื้นที่ในวันท่ี วันท่ี 20 มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

กรุงเทพมหานคร บรรยากาศการประชุมและทีมผู.จัด แสดงดังภาพที่ 3.15 พื้นที่ที่ใช.ในการจัดการบรรยายให.

ความรู. แสดงดังภาพท่ี 3.16 และ 3.17 ตามลำดับ ทีมผู.บริหารและบุคลากร แสดงดังภาพท่ี 3.18 

 
ภาพท่ี 3.15 ทีมผู.ร2วมจัดงาน ประชุมเพ่ือหาแนวทางและรูปแบบในการจัดโครงการ 

 

 
ภาพท่ี 3.16 แสดงถึงพ้ืนท่ีห.องประชุม 

 

 
ภาพท่ี 3.17 แสดงถึงพ้ืนท่ีด.านหน.าท่ีลงทะเบียนและรับประทานอาหาร 

 

 
ภาพท่ี 3.18 แสดงทีมผู.บริหารและบุคลากรผู.ร2วมมือในการจัดโครงการของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
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โดยในการลงพ้ืนท่ีแต2ละพ้ืนท่ีจะมีรูปแบบการดำเนินการ ดังต2อไปน้ี 

1) การแนะนำโครงการกับทีมบริหารโรงพยาบาล เพื่อให.ผู.บริหารและทีมงานเข.าใจแนวทางและ

การดำเนินงานท่ีเป6นไปในทิศทางเดียวกัน  

2) พื้นท่ีจัดงาน อันได.แก2 ห.องประชุมสำหรับจัดโครงการ, พื้นที่จัดนิทรรศการ, สถานที่รับประทาน

อาหาร, ห.องรับรองวิทยากร)  

3) การขอความร2วมมือโรงพยาบาล  

- ด.านการจัดเตรียมอาหารของผู.เข.าร2วมโครงการ  

- การลงทะเบียน  

- การดำเนินรายการโดยพิธีกร  

- ข้ันตอนส2วนพิธีการ  

 

3.4 การเผยแพรBความรูS 

รูปแบบการเผยแพร2ความรู.จะดำเนินการเป6นสามแนวทาง โดยมีรายละเอียดดังภาพท่ี 3.19 ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 3.19 แสดงการบรรยายให.ความรู.ในแต2ละรูปแบบ 

 

รูปแบบท่ี 1 การบรรยายให.ความรู. 

 พื้นที่ที่ที่มีการจัดการบรรยายให.ความรู. มี 3 พื้นที่ ได.แก2 พื้นที่ภาคเหนือ พื้นที่ภาคตะวันออก และ

พ้ืนท่ีภาคตะวันตก โดยแบ2งเป6น 2 ภาคกิจกรรม คือ กิจกรรมภาคบรรยาย และ กิจกรรมภาคนิทรรศการ  

ภาคบรรยาย เป6นรูปแบบการดำเนินโครงการโดยการบรรยายให.ความรู.เกี่ยวกับมะเร็งลำไส.ใหญ2

และทวารหนัก และการดูแลตนเอง/ผู.ปNวย ที่มีทวารเทียม รวมไปถึงนวัตกรรมต2างๆที่ช2วยดูแลหรือรักษาผู.ปNวย

ที่มีทวารเทียมโดยวิทยากรที่มีความรู.ความสามารถ ในหัวข.อการบรรยายที่หลากหลาย ทั้งด.านการคัดกรอง

มะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนัก หลักการคิดสร.างสรรค^เพื่อการจัดการนวัตกรรม และการดูแลผู.ปNวยที่มีทวาร

เทียม  
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ภาคนิทรรศการ นิทรรศการเพื่อการให.ความรู.ผู.ปNวย และบุคลากร โดยใช.สื่อต2างๆ ในการให.

ความรู. เช2น การใช.หุ2นทวารเทียม เข็มขัดทวารเทียมของผู.ปNวย เป6นต.น 

โดยรูปแบบของการถ2ายทอดองค̂ความรู. สามารถแบ2งเป6นแต2ละภาคได.ดังน้ี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมถ2ายทอดความรู.ภาคบรรยายโดยวิทยากร ทั้งภาคเช.าและ

ภาคบ2าย ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมีการให.ความรู.กับบุคคลทั่วไปและผู.ปNวยที่มีทวารเทียมในภาค

เช.า และให.ความรู.ด.านนวัตกรรมในรูปแบบเสวนาในภาคบ2าย 

ภาคตะวันออก การจัดกิจกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เป6นการจัดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลชลบุรี 

กิจกรรมถ2ายทอดความรู.ในรูปแบบการให.ความรู.กับประชาชนในภาคบรรยายโดยวิทยากรในภาคเช.า และการ

อบรมการใช.งานถุงทวารเทียมให.กับผู.ปNวยอย2างต2อเน่ืองโดยบุคลากรในพ้ืนท่ี 

ภาคเหนือ จัดกิจกรรมการให.ความรู.โดยร2วมมือกับสมาคมพยาบาลส2องกล.องทางเดินอาหาร 

(ประเทศไทย) และ ศูนย^บริการแบบครบวงจรแห2งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ2มแม2น้ำโขง (MFU Wellness 

Center) เพ่ือให.ความรู.กับบุคลากรทางการแพทย̂ โดยเป6นกิจกรรมถ2ายทอดความรู.ภาคบรรยายโดยวิทยากรท้ัง

ภาคเช.าและภาคบ2าย โดยภาคเช.ามีการให.ความรู.ด.านนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยแม2ฟaาหลวง และ ภาคบ2ายให.

ความรู.กับบุคลากรและบุคคลทั่วไปในด.านการคัดกรองมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนัก ณ โรงพยาบาลศูนย̂

การแพทย̂แม2ฟaาหลวง 

รูปแบบท่ี 2 การส2งความรู.ถึงมือผู.ปNวย 

 เนื่องด.วยในบางพื้นที่ ผู.ปNวยมีปUญหาด.านการเดินทางในการเข.าร2วมฟUงการบรรยาย อีกทั้งการดำเนิน

กิจกรรม อยู2ภายในระยะการแพร2ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีผลทำให.ในพื้นท่ีภาคตะวันตก และภาค

กลาง รวมถึงพื้นที่ภาคอื่นๆที่ผู.ปNวยมีความประสงค^ในการรับอุปกรณ^ มีการดำเนินการเพ่ือเผยแพร2ความรู.ใน

รูปแบบดังน้ี 

1) การให.ความรู.บุคลากรในพื้นที่โดยมีการสอนการใช.งานอุปกรณ^ และใช.สื่อการสอน เพื่อให.บุคลากรใน

พ้ืนท่ี นำความรู.ไปเผยแพร2ให.กับผู.ปNวยต2อไป 

กรณีผู .ปNวยไม2ได.เดินทางมาร2วมฟUงการบรรยายซึ ่งกลุ 2มผู .ปNวยที ่ต.องการรับสื ่อการเรียนรู .จะให.

โรงพยาบาลศูนย̂เป6นผู.ดำเนินการ ส2งต2อให.กับผู.ปNวยตามบ.าน หรือหากผู.ปNวยสามารถมายังโรงพยาบาล

กรณีมีนัดอยู2แล.ว ก็สามารถให.ความรู.ด.านการใช.งานอุปกรณ̂ได.โดยพยาบาลประจำศูนย̂โดยตรง 

2) การให.ความรู.ผู.ปNวยทางตรง โดยการใช.สื่อการเรียนรู.ส2งไปยังที่อยู2ของผู.ปNวย ข.อมูลของผู.ปNวย จะมีการ

ประสานกับทีมพยาบาลผู.ปNวยบาดแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ2ายไม2ได. ในพ้ืนท่ีต2างๆ 

โดยการส2งสื่อการเรียนรู.ไปยังบ.านผู.ปNวยจะจัดเป6นชุดอุปกรณ̂ให.ความรู. อันประกอบด.วย คู2มือการดูแล

ทวารเทียม แผ2นบันทึกข.อมูลสอนการใช.งานอุปกรณ^รองรับสิ่งขับถ2าย นวัตกรรมชุดรองรับสิ่งขับถ2าย

จากทวารเทียม จำนวน 5 ช้ิน เข็มขัดพยุงถุงทวารเทียม และหน.ากากอนามัยแบบผ.า (ภาพท่ี 3.20)  
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ภาพท่ี 3.20 ชุดอุปกรณ̂ให.ความรู.สำหรับส2งต2อไปยังกลุ2มผู.ปNวย 

 

รูปแบบท่ี 3 การเผยแพร2ความรู.ผ2านส่ือออนไลน̂ 

เป6นการเผยแพร2ความรู.ตามสื่อออนไลน^ประเภทต2างๆ เช2น facebook fanpage, youtube, google 

drive และ website ซึ่งจะเป6นการเผยแพร2คลิปแนะนำการใช.งานถุงทวารเทียม โดยการโพสเผยแพร2ทางหน.า

แฟนเพจเฟสบุ«คของ Excellent Center Genetic Counselling and Research for Familial Colon Cancer 

ซึ่งเป6นเพจที่ให.ความรู.ข2าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส.และเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพในด.านต2างๆ ของศูนย^ความ

เป6นเลิศการให.คำปรึกษาและวิจัยทางพันธุศาสตร^โรคมะเร็งลำไส.ใหญ2และพันธุกรรม ภายใต.สังกัดของ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร̂ รวมไปถึงการอัพเดตคลิปผ2านช2อง Youtube ของศูนย̂ฯ อีกด.วย 

 

 

  

แปjนทวารเทียม 

ถุงทวารเทียม 

เข็มขัดชBวยพยุง 

หนังสือคูBมือ 

VDO สอนการใชSงาน 

โปสการ=ดแสดงความคิดเห็น 

หนSากากอนามัยแบบผSา 
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รูปแบบการประเมินผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินนี้เป6นการประเมินภาพรวมผลสัมฤทธ์ิของโครงการ รูปแบบการประเมินเป6นแบบผสมผสาน 

ระหว2างการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือประเมินมี 2 รูปแบบคือ แบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ^ (Rating scale) และแบ2งกลุ2มผู.ประเมินเป6น 2 กลุ2ม ประกอบด.วย เจ.าหน.าที่รับผิดชอบโครงการ 

และประชาชนที่เข.าร2วมโครงการ โดยมีการเก็บข.อมูลการประเมินจากพื้นที่จัดการบรรยาย 3 ภาค อันได.แก2 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ ตามแบบประเมินในภาคผนวกท่ี 4 

1) แบ2งเครื่องมือเป6น 2 ชุด คือ ชุดสําหรับเจ.าหน.าที่ผู.รับผิดชอบโครงการและชุดประชาชนท่ีได.รับ ผลกระทบ

ของโครงการ  

2) รายละเอียดในชุดเครื่องมือท่ีเป6นแบบสอบถามแบ2งเป6น 2 ตอน คือ ข.อมูลทั่วไป และข.อมูลเกี่ยวกับ ผลการ

ดําเนินโครงการ  

3) เก็บรวบรวมข.อมูล โดยประชาชนที่เข.าร2วมโครงการใช.แบบสอบถามในการประเมินและเจ.าหน.าที่รับผิดชอบ

โครงการสัมภาษณ^เป6นรายบุคคล ณ สถานที่ปฏิบัติราชการของเจ.าหน.าที่ และสถานที่ดําเนินโครงการในพื้นท่ี 

รวมท้ังการถ2ายภาพผลการดําเนินโครงการ  

4) วิเคราะห̂ข.อมูลโดยจําแนกตามลักษณะของข.อมูล ดังน้ี 

- ข.อมูลเก่ียวกับการบรรลุวัตถุประสงค̂ของโครงการ ผลกระทบจากโครงการ การบริหารจัดการโครงการ 

การใช.ประโยชน^ ปUญหา ข.อเสนอแนะ บทเรียนและภาพถ2ายการดําเนินโครงการ ใช.วิธีการวิเคราะห^เนื้อหา 

(Content analysis) และการวิเคราะห^เชิงเหตุและผล (Cause and effect analysis) โดยใช.รูปแบบการ

พรรณนาความ  

- ข.อมูลเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผู.ได.รับผลกระทบ และผู.มีส2วนได.ส2วนเสียจากโครงการ ใช.วิธีการ

วิเคราะห^หาค2าเฉล่ียตามประเด็นท่ีวัดโดยแบ2งเป6น 5 ระดับ คือ 1 = น.อยที่สุด 2 = น.อย 3 = ปานกลาง 4 = 

มาก 5 = มากท่ีสุด  

5) ข.อจํากัดในการประเมิน 

 เน่ืองจากการประเมินผลโครงการนี้ เป6นการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการแล.ว (Summative 

evaluation) จึงไม2สามารถสังเกตพฤติกรรมการมีส2วนร2วมของประชาชน/สมาชิกของโครงการนวัตกรรมฯ ได.

อย2างเพียงพอ ทําให.ได.ข.อมูลเชิงคุณภาพท่ีใช.ประกอบการวิเคราะห̂ขาดหายไปบางส2วน   
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บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน 

การนำเสนอด.านผลการดำเนินงาน ผู.รับผิดชอบโครงการได.นำเสนอผลการดำเนินงาน เป6น 3 ข.อ อันได.แก2 

1 ด.านการสร.างเครือข2าย 

2 ประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการในการถ2ายทอดองค̂ความรู.แก2ประชาชน 

3 การวิเคราะห̂ผลทางด.านเศรษฐศาสตร̂ 

4.1 ดSานการสรSางเครือขBาย 

 จากการจัดโครงการนวัตกรรมฯ สิ่งที่ได.นอกเหนือจากการให.ความรู.ประชาชน คือการสร.างเครือข2าย

พยาบาลเฉพาะทางดูแลบาดแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ2ายไม2ได.ในพื้นที่ทั ่วประเทศ โดยการสร.าง

เครือข2ายเกิดได.จากการจัดกิจกรรมร2วมกันในหลายพื้นที่ การร2วมเป6นวิทยากรให.ความรู. และการสนับสนุน

ข.อมูล/องค̂ความรู.จากพ้ืนท่ีต2างๆ พบว2าเครือข2ายการดำเนินงานท่ีได.มีในหลากหลายพ้ืนท่ี โดยแสดงเป6นแผนผัง

เครือข2าย ดังภาพท่ี 4.1  

 

ภาพท่ี 4.1 แสดงเครือข2ายการดำเนินงานในพ้ืนท่ีต2างๆ 
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ภาพท่ี 4.1 แสดงถึงโครงสร.างเครือข2ายอันเข.มแข็งของทีมท่ีร2วมมือกันดำเนินงานเพ่ือเผยแพร2และดูแล

ผู.ปNวยท่ีมีทวารเทียมในพ้ืนท่ีต2างๆท่ัวประเทศ โดยมีรายช่ือทีมพยาบาลเครือข2ายดังตารางท่ี 4.1 

ลำดับท่ี โรงพยาบาลสังกัด ช่ือ - สกุล เบอร=โทรติดตBอ 

1 โรงพยาบาลศูนย̂การแพทย̂แม2ฟaาหลวง (เชียงราย) พว.สิรินทร̂พร ภู2ประเสริฐ 053 914 000 

2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม2 พว.ศิริลักษณ̂ ศิริปUญญวัฒน̂ 053 936 150 

3 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พว.อนุชตรา วรรณเสวก 045 319 650 

4 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (กาญฯ) พว.วราภรณ̂ แก.วกังวาล 034 587 800 

5 โรงพยาบาลนครปฐม พว.พรศิลป¶ รักษี 034 254 154 

6 โรงพยาบาลศิริราช 
พว.จุฬาพร ประสังสิต 

พว.กาญจนา รุ2งแสงจันทร 
02 419 1000 

7 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
พว.รัศวดี บุษยะจารุ  

พว.ธมลวรรณ ยอดกลกิจ 
02 244 3000 

8 โรงพยาบาลรามาธิบดี พว.ประไพ อริยประยูร 02 201 1000 

9 โรงพยาบาลชลบุรี พว.กนกวรรณ เรควัฒน̂ 038 931 000 

10 
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ.าสิริกิต์ิ กรมแพทย̂

ทหารเรือ (ชลบุรี) 
พว.กรรณิกา น.อยมี 038 245 700 

11 โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา (ชลบุรี) พว.คคนัมพร เทียนทอง 038 259 999 

12 โรงพยาบาลระยอง พว.กัญญาภัค ผลสุข 038 611 104 

13 โรงพยาบาลสุราษฎร̂ธานี พว.ประภาวดี โทนสุข 077 915 600 

14 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พว.ไพจิตร ไกรนรา 075 801 020 

15 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พว.จันทิมา สินมณีรัตน̂ 076 361 234 

16 โรงพยาบาลตรัง พว.อัญชลี พรดำรงรัศมี 075-201500 

17 โรงพยาบาลหาดใหญ2 พว.ป]ยธิดา สุวรรณโชติ 074 273 100 

18 โรงพยาบาลสงขลานครินทร̂ พว.สมพร ก.อนเมฆ 074 455 000 

19 โรงพยาบาลยะลา พว.ผลินา มณีสวัสด์ิ 073 244 711 

ตารางท่ี 4.1 รายช่ือทีมพยาบาลเครือข2าย ตามลำดับหมายเลข จากภาพท่ี 4.1 
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4.2 ประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการในการถBายทอดองค=ความรูSแกBประชาชน 

 การถ2ายทอดองค^ความรู.แก2ประชาชน มีระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นเป6นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต2

เดือนมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2563 มีผู.เข.าร2วมโครงการทั้งสิ้น 1,224 คน (ตารางที่ 4.2) แบ2งเป6นกลุ2มที่ได.

เข.าร2วมกิจกรรมภาคบรรยาย จำนวน 509 คน กลุ2มผู.ร2วมกิจกรรมรับส่ือให.ความรู.ถึงบ.านจำนวน 640 ราย และ

กลุ2มผู.ร2วมกิจกรรมผ2านสื่อให.ความรู.ออนไลน̂ จำนวน 75 คน โดยกลุ2มที่รับสื่อความรู.ถึงบ.าน จะเป6นกลุ2ม

ประชากรท่ีมีจำนวนมากท่ีสุด คิดเป6นร.อยละ 52.00 ของกลุ2มผู.เข.าร2วมโครงการท้ังหมด (แผนภูท่ี 4.1)  

 

กลุ$มผู(ร$วมกิจกรรม จำนวน(คน) 

ภาคบรรยาย 509 

ผ,านส่ือออนไลน4 75 

รับส่ือให9ความรู9ถึงบ9าน 640 

รวม 1,224 

ตารางท่ี 4.2 แสดงกลุ2มผู.ร2วมกิจกรรมแต2ละประเภท 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 4.1 แสดงกลุ2มผู.ร2วมกิจกรรมแต2ละประเภทในรูปแบบของร.อยละ   
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4.2.1 ผลการดำเนินการถBายทอดความรูSภาคบรรยายในแตBละภาค 

4.2.1.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู.เข.าร2วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 177 ราย (ภาคผนวกที่ 2) แบ2งเป6นกลุ2ม

ผู.เข.าร2วมได.ดังน้ี 

- ผู.ปNวยท่ีมีทวารเทียม จำนวน 45 ราย  

- บุคลากรทางการแพทย̂ จำนวน 120 ราย 

- บุคคลท่ัวไปจำนวน 12 ราย 

ซ่ึงผลการจัดกิจกรรม สามารถดูได.จากประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาพท่ี 4.2 ถึง 4.7 

  

ภาพท่ี 4.2 บรรยากาศการจัดนิทรรศการ 

  

ภาพท่ี 4.3 ภาพการสอนการใช.งานถุงทวารเทียมโดยหุ2นการเรียนการสอน (ซ.าย) และการใช.งานนวัตกรรมเข็ม

ขัดพยุงถุงทวารเทียมสำหรับผู.ปNวยท่ีมีทวารเทียม 

  

ภาพท่ี 4.4 ภาพบรรยากาศการเสวนาด.านนวัตกรรมทางการแพทย̂ 
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ภาพท่ี 4.5 การบรรยายและการอบรมการใช.งานอุปกรณ̂โดยวิทยากร 

  

ภาพท่ี 4.6 การบรรยายและการอบรมการใช.งานอุปกรณ̂โดยวิทยากร 

  

ภาพท่ี 4.7 ประมวลภาพการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 การวัดผลการดำเนินงานกระทำได.โดยการใช.แบบสอบถามเพื่อวัดผลประสิทธิภาพของรูปแบบในการ

จัดโครงการ การประเมินผลรวมสรุป (Summative evaluation) โดยกลุ2มผู.เข.าร2วมประเมินประสิทธิภาพของ

รูปแบบในการจัดโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 42 ราย แบ2งเป6นเพศชายจำนวน 5 ราย และเพศหญิง 37 ราย 

(แผนภูมิท่ี 4.2) ในช2วงอายุต้ังแต2 20 ปSข้ึนไป (แผนภูมิท่ี 4.3) 

 
เพศ จำนวน(คน) 

ชาย 5 

หญิง 37 

รวม 42 

 
แผนภูมิท่ี 4.2 แสดงอายุของผู.ประเมินในรูปแบบของร.อยละ   

 

 
อาย ุ จำนวน(คน) 

ต่ำกวCา 20 ปE 0 

20-30 ปE 12 

31-40 ปE 16 

41-50 ปE 5 

51 ปEขึ้นไป 9 

รวม 42 

แผนภูมิท่ี 4.3 แสดงช2วงอายุของผู.ประเมินในรูปแบบของร.อยละ   

 จากกลุ2มผู.ประเมินการจัดการบรรยายทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย ได.ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดงาน โดย

ให.ผลด.านความรู.ความเข.าใจเปรียบเทียบก2อนและหลังการจัดอบรม ให.ผลการประเมินด.านความรู.หลังการ

อบรมสูงข้ึน ส2วนในด.านอ่ืนๆ ของการจัดงานอยู2ในเกณฑ̂ดี โดยมีคะแนนท่ีได.จากการประเมินอยู2ท่ี 3-5 คะแนน 

คะแนนเฉล่ีย อยู2ท่ีมากกว2า 4 และน.อยกว2า 5 คะแนน โดยผลแสดงดังตารางท่ี 4.3  

  



 42 

ขSอท่ี ประเด็นความคิดเห็น Range Mean S.D. 

1 ความรู. ความเข.าใจ ก2อน การประชุม/อบรม/สัมมนา 1-5 3.02 1.09 

2 ความรู. ความเข.าใจ หลัง การประชุม/อบรม/สัมมนา 3-5 4.14 0.52 

3 ความรู. ความเข.าใจท่ีนำเสนอแต2ละหัวข.อ 3-5 4.21 0.52 

4 ประโยชน̂ท่ีท2านได.รับจากการประชุม/อบรม/สัมมนา 4-5 4.36 0.48 

5 การถ2ายทอดความรู.มีความชัดเจน 3-5 4.36 0.53 

6 การสร.างบรรยากาศในการประชุม/อบรม/สัมมนา 3-5 4.40 0.54 

7 ความครบถ.วนของเน้ือหาในการประชุม/อบรม/สัมมนา 3-5 4.38 0.54 

8 เป]ดโอกาสให.ผู.เข.าร2วมประชุม/อบรม/สัมมนาแสดงความคิดเห็น 3-5 4.45 0.55 

9 การใช.เวลาตามท่ีกำหนดไว. 3-5 4.36 0.53 

10 สถานท่ีและสภาพแวดล.อมมีความเหมาะสม 3-5 4.57 0.55 

11 ความพร.อมของอุปกรณ̂โสตทัศนูปกรณ̂ต2างๆ 3-5 4.57 0.55 

12 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 3-5 4.55 0.59 

13 อาหาร และเคร่ืองด่ืมต2างๆ มีความเหมาะสม 3-5 4.40 0.66 

14 การบริการ/การอำนวยความสะดวกของเจ.าหน.าท่ี 3-5 4.50 0.59 

15 ความรวดเร็วในการให.บริการของเจ.าหน.าท่ี 3-5 4.45 0.55 

16 การประชาสัมพันธ̂ 3-5 4.40 0.63 

ตารางท่ี 4.3 ตารางวัดประสิทธิภาพของรูปแบบในการจัดโครงการในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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4.2.1.2 ภาคตะวันออก มีผู.เข.าร2วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 69 ราย (ภาคผนวกที่ 3) แบ2งเป6นกลุ2มผู.เข.าร2วมได.

ดังน้ี 

- ผู.ปNวยท่ีมีทวารเทียม จำนวน 13 ราย  

- บุคลากรทางการแพทย̂ จำนวน 48 ราย 

- บุคคลท่ัวไปจำนวน 8 ราย 

ซ่ึงผลการจัดกิจกรรม สามารถดูได.จากประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาพท่ี 4.8 ถึง 4.11 

 

ภาพท่ี 4.8 นิทรรศการแสดงนวัตกรรม 

 

ภาพท่ี 4.9 การบรรยายให.ความรู.โดยวิทยากร 

 

ภาพท่ี 4.10 การบรรยายให.ความรู.โดยวิทยากร 
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ภาพท่ี 4.11 ประมวลภาพการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

การวัดผลการดำเนินงานกระทำได.โดยการใช.แบบสอบถามเพ่ือวัดผลประสิทธิภาพของรูปแบบในการ

จัดโครงการ การประเมินผลรวมสรุป (Summative evaluation) โดยกลุ2มผู.เข.าร2วมประเมินประสิทธิภาพของ

รูปแบบในการจัดโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย แบ2งเป6นเพศชายจำนวน 4 ราย และเพศหญิง 33 ราย 

(แผนภูมิท่ี 4.4) ในช2วงอายุต้ังแต2 20 ปSข้ึนไป (แผนภูมิท่ี 4.5) 

 

เพศ จำนวน(คน) 

ชาย 4 

หญิง 33 

รวม 37 

 

แผนภูมิท่ี 4.4 แสดงอายุของผู.ประเมินในรูปแบบของร.อยละ   

 

อาย ุ จำนวน(คน) 

ต่ำกวCา 20 ปE 0 

20-30 ปE  5 

31-40 ปE 5 

41-50 ปE 9 

51 ปEขึ้นไป 18 

รวม 37 

 
แผนภูมิท่ี 4.5 แสดงช2วงอายุของผู.ประเมินในรูปแบบของร.อยละ   
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 จากกลุ2มผู.ประเมินการจัดการบรรยายทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย ได.ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจัดงาน โดย

ให.ผลด.านความรู.ความเข.าใจเปรียบเทียบก2อนและหลังการจัดอบรม ให.ผลการประเมินด.านความรู.หลังการ

อบรมสูงขึ้นอย2างมีนัยสำคัญ โดยเห็นได.จากค2าเฉลี่ย (Mean) ของความรู.ความเข.าใจก2อนการอบรม อยู2ที่ 3.11 

ส2วนค2าเฉลี่ย (Mean) ของความรู.ความเข.าใจหลังการอบรม อยู2ท่ี 4.30 ส2วนในด.านอื่นๆ ของการจัดงานอยู2ใน

เกณฑ^ดี โดยมีคะแนนที่ได.จากการประเมินอยู2ที่ 3-5 คะแนน คะแนนเฉลี่ย อยู2ท่ีมากกว2า 4 และน.อยกว2า 5 

คะแนน ส2วนในเรื่องของความรวดเร็วในการให.บริการของเจ.าหน.าที่ มีระดับคะแนนการประเมินตั้งแต2 2-5 

ค2าเฉลี่ย (Mean) อยู2ท่ี 4.19 เห็นได.ว2าคะแนนในการประเมินมีหลากหลาย แต2ค2าเฉลี่ยที่ได.ก็อยู2ในเกณฑ^ที่ดี 

โดยผลการประเมินจากผู.เข.าร2วมโครงการ แสดงดังตารางท่ี 4.4 

ขSอท่ี ประเด็นความคิดเห็น Range Mean S.D. 

1 ความรู. ความเข.าใจ ก2อน การประชุม/อบรม/สัมมนา 1-5 3.11 0.91 

2 ความรู. ความเข.าใจ หลัง การประชุม/อบรม/สัมมนา 3-5 4.30 0.57 

3 ความรู. ความเข.าใจท่ีนำเสนอแต2ละหัวข.อ 3-5 4.16 0.73 

4 ประโยชน̂ท่ีท2านได.รับจากการประชุม/อบรม/สัมมนา 3-5 4.41 0.64 

5 การถ2ายทอดความรู.มีความชัดเจน 3-5 4.38 0.59 

6 การสร.างบรรยากาศในการประชุม/อบรม/สัมมนา 3-5 4.22 0.71 

7 ความครบถ.วนของเน้ือหาในการประชุม/อบรม/สัมมนา 3-5 4.30 0.66 

8 เป]ดโอกาสให.ผู.เข.าร2วมประชุม/อบรม/สัมมนาแสดงความคิดเห็น 3-5 4.35 0.59 

9 การใช.เวลาตามท่ีกำหนดไว. 3-5 4.27 0.65 

10 สถานท่ีและสภาพแวดล.อมมีความเหมาะสม 3-5 4.27 0.77 

11 ความพร.อมของอุปกรณ̂โสตทัศนูปกรณ̂ต2างๆ 3-5 4.24 0.80 

12 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 3-5 4.30 0.70 

13 อาหาร และเคร่ืองด่ืมต2างๆ มีความเหมาะสม 3-5 4.08 0.76 

14 การบริการ/การอำนวยความสะดวกของเจ.าหน.าท่ี 3-5 4.35 0.63 

15 ความรวดเร็วในการให.บริการของเจ.าหน.าท่ี 2-5 4.19 0.74 

16 การประชาสัมพันธ̂ 3-5 4.08 0.64 

ตารางท่ี 4.4 ตารางวัดประสิทธิภาพของรูปแบบในการจัดโครงการในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก  
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4.2.1.3 ภาคเหนือ มีผู.เข.าร2วมโครงการท้ังส้ินจำนวน 263 ราย (ภาคผนวกท่ี 4) ท้ังน้ี มีการจำกัดกลุ2มผู.เข.าร2วม

ฟUงการบรรยาย ไม2เกิน 100 คน ต2อพ้ืนท่ี เน่ืองด.วยสถานการณ̂การแพร2ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจากผู.เข.า

ฟUงการบรรยายท้ังหมด สามารถแบ2งเป6นกลุ2มผู.เข.าร2วมได.ดังน้ี 

- ผู.ปNวยท่ีมีทวารเทียม จำนวน 73 ราย  

- บุคลากรทางการแพทย̂ จำนวน 155 ราย 

- บุคคลท่ัวไปจำนวน 35 ราย 

ซ่ึงผลการจัดกิจกรรม สามารถดูได.จากประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาพท่ี 4.12 ถึง 4.19 

  

ภาพท่ี 4.12 ภาพนิทรรศการให.ความรู. 

  

ภาพท่ี 4.13 บรรยากาศการจัดนิทรรศการให.ความรู. (ซ.าย) การบรรยายให.ความรู.โดยวิทยากร (ขวา) 
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ภาพท่ี 4.14 การบรรยายให.ความรู.โดยวิทยากร (ซ.าย) บรรยากาศการจัดนิทรรศการให.ความรู. (ขวา) 

  
ภาพท่ี 4.15 บรรยากาศการจัดนิทรรศการให.ความรู.และการสอนการใช.งานอุปกรณ̂โดยพยาบาลวิชาชีพ 

  
ภาพท่ี 4.16 บรรยากาศการบรรยายภาคเช.า 
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ภาพท่ี 4.17 บรรยากาศการบรรยายภาคบ2าย 

   

ภาพท่ี 4.18 ประมวลภาพการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

  

ภาพท่ี 4.19 ประมวลภาพการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
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การวัดผลการดำเนินงานกระทำได.โดยการใช.แบบสอบถามเพ่ือวัดผลประสิทธิภาพของรูปแบบในการ

จัดโครงการ การประเมินผลรวมสรุป (Summative evaluation) โดยกลุ2มผู.เข.าร2วมประเมินประสิทธิภาพของ

รูปแบบในการจัดโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 18 ราย แบ2งเป6นเพศชายจำนวน 3 ราย และเพศหญิง 15 ราย 

(แผนภูมิท่ี 4.6) ในช2วงอายุต้ังแต2 20 ปSข้ึนไป (แผนภูมิท่ี 4.7) 

 

เพศ จำนวน (คน) 

ชาย 3 

หญิง 15 

รวม 18 

 
แผนภูมิท่ี 4.6 แสดงอายุของผู.ประเมินในรูปแบบของร.อยละ   

 

ช9วงอาย ุ จำนวน(คน) 

ต่ำกวCา 20 ปE 0 

20-30 ปE 5 

31-40 ปE 2 

41-50 ปE 8 

51 ปEขึ้นไป 3 

รวม 18 

แผนภูมิท่ี 4.7 แสดงช2วงอายุของผู.ประเมินในรูปแบบของร.อยละ   

 จากกลุ2มผู.ประเมินการจัดการบรรยายทั้งสิ้นจำนวน 18 ราย ได.ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจัดงาน โดย

ให.ผลด.านความรู.ความเข.าใจเปรียบเทียบก2อนและหลังการจัดอบรม ให.ผลความรู.หลังการอบรมสูงขึ้นอย2างมี

นัยสำคัญ เห็นได.จากค2าเฉลี่ย (Mean) ของความรู.ความเข.าใจก2อนการอบรม อยู2ที่ 2.94 ส2วนค2าเฉลี่ย (Mean) 

ของความรู.ความเข.าใจหลังการอบรม อยู2ที่ 4.11 ส2วนในด.านอื่นๆ ของการจัดงานอยู2ในเกณฑ̂ดี โดยมีคะแนนท่ี

ได.จากการประเมินอยู2ที่ 3-5 คะแนน คะแนนเฉลี่ย อยู2ที่ 4.xx ส2วนในเรื่องของระยะเวลา และอาหาร มีระดับ

คะแนนการประเมินตั้งแต2 1-5 ค2าเฉลี่ย (Mean) อยู2ที่ 3.89 และ 4.22 ตามลำดับ แสดงให.เห็นว2าในการจัด

โครงการครั้งต2อไป จะต.องมีการคำนึงในเรื่องเวลาและด.านอาหารให.มากขึ้น โดยผลการประเมินแสดงดังตาราง

ท่ี 4.5 
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ขSอท่ี ประเด็นความคิดเห็น Range Mean S.D. 

1 ความรู. ความเข.าใจ ก2อน การประชุม/อบรม/สัมมนา 2-4 2.94 0.64 

2 ความรู. ความเข.าใจ หลัง การประชุม/อบรม/สัมมนา 3-5 4.11 0.58 

3 ความรู. ความเข.าใจท่ีนำเสนอแต2ละหัวข.อ 2-5 4.00 0.69 

4 ประโยชน̂ท่ีท2านได.รับจากการประชุม/อบรม/สัมมนา 3-5 4.00 0.59 

5 การถ2ายทอดความรู.มีความชัดเจน 3-5 4.28 0.57 

6 การสร.างบรรยากาศในการประชุม/อบรม/สัมมนา 3-5 4.22 0.55 

7 ความครบถ.วนของเน้ือหาในการประชุม/อบรม/สัมมนา 3-5 4.33 0.59 

8 เป]ดโอกาสให.ผู.เข.าร2วมประชุม/อบรม/สัมมนาแสดงความคิดเห็น 3-5 4.50 0.71 

9 การใช.เวลาตามท่ีกำหนดไว. 3-5 4.22 0.55 

10 สถานท่ีและสภาพแวดล.อมมีความเหมาะสม 2-5 4.33 0.91 

11 ความพร.อมของอุปกรณ̂โสตทัศนูปกรณ̂ต2างๆ 3-5 4.39 0.70 

12 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 1-5 3.89 1.18 

13 อาหาร และเคร่ืองด่ืมต2างๆ มีความเหมาะสม 1-5 4.22 1.00 

14 การบริการ/การอำนวยความสะดวกของเจ.าหน.าท่ี 3-5 4.39 0.61 

15 ความรวดเร็วในการให.บริการของเจ.าหน.าท่ี 3-5 4.39 0.61 

16 การประชาสัมพันธ̂ 3-5 4.11 0.68 

ตารางท่ี 4.5 ตารางวัดประสิทธิภาพของรูปแบบในการจัดโครงการในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

ขSอเสนอแนะจากผูSเขSารBวมโครงการ มีข.อเสนอแนะการจัดงานจากผู.ประเมินมาในเร่ืองของ 

1. อยากให.มีการจัดการอบรมในทุกๆปS  

2. ควรมีเอกสารประกอบการบรรยายในทุกๆหัวข.อ 

3. เน้ือหาเยอะ มีความน2าสนใจ 

4. ควรจัดอบรมช2วงเช.า   
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4.2.2 ผลการดำเนินการถBายทอดความรูSผBานส่ือออนไลน= 

 จากการเผยแพร2คลิปด.านการแนะนำการใช.งานถุงทวารเทียม (How to use Colostomy Bags) มี

จำนวนผู.ท่ีเข.าถึงโพสจากหน.าเพจเฟสบุ«คจำนวน 3,636 ราย มีส2วนร2วมกับโพส (เช2น การกดถูกใจ การแชร̂ การ

แสดงความคิดเห็น เป6นต.น) จำนวน 104 ราย ดังแสดงในภาพที่ 4.20 (ข.อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563) และ

มีผู.เข.าชมคลิปทางช2อง Youtube จำนวน 125 คร้ัง ดังแสดงในภาพท่ี 4.21 (ข.อมูล ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2563) 

 
ภาพท่ี 4.20 โพสทางหน.าแฟนเพจในหัวข.อการแนะนำการใช.งานถุงทวารเทียม (How to use Colostomy 

Bags) (ข.อมูล ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2563) 

 

ภาพท่ี 4.21 โพสทางช2อง Youtube ในหัวข.อการใช.งานถุงทวารเทียม (How to use Colostomy Bags) 

(ข.อมูล ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2563) 
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4.2.3 ผลการดำเนินการถBายทอดความรูSผBานส่ือการเรียนรูSถึงมือ 

มีกลุ 2มผู .ร 2วมกิจกรรมรับสื ่อให.ความรู .ถ ึงบ.านจำนวน 640 ราย โดยมีทั ้งผู .ป Nวยภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคกลาง โดยมีภาพกิจกรรมการส2งสื่อการเรียนรู.ไปยัง

กลุ2มผู.ปNวยดังน้ี 

 

 

ภาพท่ี 4.22 ตัวอย2างภาพกิจกรรมการส2งส่ือการเรียนรู.ไปยังกลุ2มผู.ปNวย 
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4.2.4 การวัดผลการดำเนินงานโดยทีมผูSจัดงาน 

การวัดผลการดำเนินงานโดยทีมผู.จัดงาน เป6นการวัดผลในด.านความคิดเห็นในการจัดโครงการ จาก

ผู.เข.าร2วมประเมินทั้งหมด 10 คน โดยคำถามประเมินผู.จัดโครงการ มีจำนวนทั้งหมด 6 ข.อ โดยจากการเก็บ

ข.อมูล สามารถสรุปข.อเสนอแนะจากผู.ประเมินได. ดังหัวข.อคำถามต2อไปน้ี 

1. ความพึงพอใจในรูปแบบการเผยแพร2ความรู.ของโครงการ ทั้งในรูปแบบการจัดอบรม การเผยแพร2

แบบออนไลน̂ หรือการส2งส่ือให.ความรู.ถึงบ.าน 

ความคิดเห็น มีความพึงพอใจในรูปแบบโครงการ เพราะเห็นได.ชัดว2าผู.เข.าร2วมกิจกรรมมีความรู.

ความเข.าใจในเนื้อหาที่สื่ออย2างชัดเจน ทั้งในรูปแบบการจัดอบรมและรูปแบบส2งความรู.ถึงมือ ผู.ปNวยได.รับ

ความรู.โดยตรง ได.มีทั้งสื่อประชาสัมพันธ^ลงพื้นที่จริงพบปะผู.ปNวยตัวจริงที่หลากหลาย รวมทั้งเจอทีมหมอและ

พยาบาลในพื ้นท่ีอื ่นๆ ก2อให.เกิดความร2วมมือในการทำงาน และอีกทั ้งยังมีสมุดคู 2ม ือความรู . และส่ือ

ประชาสัมพันธ^ให.กับประชาชนทั่วไปทั้งที่เป6นเนื้อหาและวีดีโอการสอนทางเพจ facebook ญาติและพยาบาล

สามารถนำความรู.ท่ีได.ไปใช.ในการดูแลและแนะนำผู.ปNวยท่ีอยู2ในความดูแลต2อไป 

2. ความพึงพอใจในกลุ2มผู.ลงทะเบียน เป6นไปตามเปaาท่ีวางไว.หรือไม2 

ความคิดเห็น มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เนื่องจากในบางพื้นท่ีมีผู.ร2วมกิจกรรมเยอะกว2าท่ี

คาดไว. ซึ่งถือเป6นเรื่องที่เกินความคาดหมาย แต2ในบางพื้นท่ีก็มีผู.ร2วมน.อยเกินกว2าเปaา เนื่องจากการเดินทางเป6น

อุปสรรคต2อผู.ปNวยหรือญาติหรือผู.สนใจ ทำให.เดินทางมาร2วมกิจกรรมไม2สะดวก รวมถึงอยู2ในช2วงของการระบาด

ไวรัส COVID-19 ทำให.ต.องมีการจำกัดจำนวนผู.เข.าร2วมกิจกรรมเพ่ือความปลอดภัย 

3. ความเหมาะสมของเน้ือหา/หัวข.อ ท่ีวิทยากรบรรยายในภาคบรรยาย 

ความคิดเห็น บางพื้นท่ีมีเนื้อหาของวิทยากรบางหัวข.อยังไม2ค2อยสอดคล.องต2อเนื่องกัน แต2ส2วน

ใหญ2ก็มีเนื้อหาที่เหมาะสม วิทยากรนำเสนอให.เข.าใจง2ายยิ่งขึ้น มีการแชร^ประสบการณ̂ทั้งในมุมของผู.ปNวยทวาร

เทียมเองและในมุมมองของพยาบาลท่ีเคยดูแลผู.ปNวยทวารเทียม ทำให.ต2างฝNายต2างมีเทคนิคหรือคำแนะนำใหม2ๆ

ไปปรับใช.ในชีวิตประจำวันมากข้ึน 

4. สถานพยาบาลหรือสถานท่ีจัดการบรรยายในแต2ละพ้ืนท่ี มีความเหมาะสมหรือไม2 

ความคิดเห็น บางพ้ืนที่เป6นสถานที่ที่เหมาะสมแก2การจัดโครงการ เนื่องจากมีความสะดวกสบาย 

สะดวกต2อการเดินทางของผู.ร2วมกิจกรรม ห.องประชุมมีขนาดเพียงพอต2อจำนวนผู.เข.าร2วม แต2มีบางพื้นที่ท่ี

ค2อนข.างห2างไกล ทำให.ส2งผลกระทบต2อผู.ปNวยหรือผู.เข.าร2วมท2านอื่นๆ เดินทางไม2สะดวก ใช.เวลานานในการ

เดินทาง ส2งผลต2อการเดินทางเข.าร2วมโครงการของผู.ปNวย 

5. ส่ิงท่ีควรได.รับการปรับปรุงในการจัดโครงการคร้ังน้ี 

ความคิดเห็น ส่ิงท่ีอยากปรับปรุง 

- กำหนดการควรจะมีความแน2ชัดก2อนจัดงานจริงอย2างน.อยสองอาทิตย^ เพื ่อให.การ

ประสานงานต2อในส2วนอ่ืน สามารถทำได.ด.วยความราบร่ืน 

- ในการจัดโครงการควรคำนึงถึงเร่ืองงบประมาณท่ีได.รับ 
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- ความรับผิดชอบในหน.าท่ีของแต2ละฝNายของทีมผู.จัดงาน 

- อยากให.มีการเลือกสถานท่ีจัดงานตามความต.องการของประชาชนท่ีได.รับความเดือดร.อน

ในการใช.ถุงรองรับส่ิงขับถ2าย เช2น หาข.อมูลว2าคนไข.ท่ีใช.ถุงทวารเทียมท่ีพ้ืนท่ีไหนมีจำนวน

และความต.องการมาก การไปจัดโครงการใกล.ๆ ประชาชนจะได.ประโยชน̂มากข้ึน 

6. ปUญหาท่ีพบระหว2างดำเนินการจัดโครงการ 

ความคิดเห็น ปUญหา 

- กำหนดการมีการเปลี่ยนไปมาตลอดเวลา ส2งผลให.การจองตั๋วเครื่องบิน หรือที่พัก ไม2

สามารถทำการจองได.ล2วงหน.า จึงทำให.ค2าใช.จ2ายในการเดินทางสูงขึ้นเมื่อไม2ได.มีการจอง

ล2วงหน.า ส2งผลต2อการจัดงานเร่ืองงบประมาณ 

- งบประมาณไม2เพียงพอกับการจัดงานจริง 

- เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให.ไม2สามารถลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมได. จึง

จำเป6นต.องยกเลิกต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีพักท่ีเคยจองล2วงหน.าไป 

- การผลิตถุงทวารเทียมมีความล2าช.า ไม2เป6นไปตามกำหนด 

 



 55 

4.3 การวิเคราะห=ผลทางดSานเศรษฐศาสตร= 

ในโครงการนวัตกรรมเคียงคู2ความรู. มุ2งสู2ประชาชนน้ี ได.มีการนำเอานวัตกรรมทางการแพทย̂ “ถุงทวาร

เทียมจากยางพาราสกัดโปรตีน” ซึ่งเป6นนวัตกรรมที่วิจัยโดยฝSมือคนไทยมาเป6นส2วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการ

ถ2ายทอดความรู.ให.กับประชาชน ซ่ึงจากการนำเอานวัตกรรมดังกล2าวมาใช.ในการเผยแพร2ความรู.น้ีมีผลในแง2ของ

เศรษฐกิจของประเทศ โดยสามารถวิเคราะห̂ทางด.านเศรษฐศาสตร̂ได.โดยใช.การวิเคราะห^ผลตอบแทนของ

โครงการ (ROI) และ ความคุ.มทุนทางด.านเศรษฐศาสตร̂ 

4.3.1 การวิเคราะห=ผลตอบแทนของโครงการ (ROI)  

 ROI คือ Return on Investment ซึ่งหมายถึง อัตราส2วนผลตอบแทนจากการลงทุน โดยค2า ROI จะ

เป6นการเปรียบเทียบเงินลงทุนกับผลตอบแทนที่ได.จากการลงทุน ซึ่งอัตราส2วน ROI จะแสดงให.เห็นว2าการ

ลงทุนดังกล2าวให.ผลตอบแทนหรือผลกำไรจากการลงทุนกลับมาคิดเป6นจำนวนกี่เปอร^เซ็นต̂ โดยผลตอบแทน

ของโครงการ (ROI) สามารถคำนวณได.ตามสมการ ดังน้ี 

ผลตอบแทนของโครงการ (ROI) = ประโยชน=ท่ีไดSรับ / ตSนทุน x  100 

จากการคำนวณค2าท่ีได.ของ Return on Investment หรือ ROI จะมีหน2วยเป6นเปอร̂เซ็นต̂ ซ่ึงหมายความว2าทุก

เงินลงทุน 100 บาท จะได.ผลตอบแทนหรือกำไร (Profit) กลับมาเท2ากับค2า ROI โดยค2าที่ได.แต2ละแบบจะมี

ความหมายดังน้ี 

ROI มากกว2า 0 หรือ 100% คือการลงทุนที่มีกำไร (กำไรมากกว2า 0 หรือกำไรเป6นบวก) ยิ่งค2า ROI สูงยิ่งดี 

หมายความว2าเป6นการลงทุนท่ีมีกำไรสูง 

ROI น.อยกว2า 0 หรือ 100% คือการลงทุนที่ขาดทุน (กำไรน.อยกว2า 0 หรือกำไรเป6นลบ) ยิ่งค2า ROI ต่ำย่ิง

ขาดทุนมาก 

และกรณีสุดท.ายคือกรณีที่ค2า Return on Investment หรือ ROI เท2ากับ 0 หรือ 100% หมายความว2าเป6น

การลงทุนท่ีเท2าทุน (ไม2มีกำไร) เป6นการลงทุนท่ีไม2ได.กำไรและไม2ขาดทุน 
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ภาพท่ี 4.23 กระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ̂ (Production process) ต.นทุน (Costs) และผลประโยชน̂ 

(Benefits) ในการผลิตอุปกรณ̂รองรับส่ิงขับถ2ายจากทวารเทียม 

จากภาพที่ 4.23 จะแสดงให.เห็นถึงกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ^ (Production process) ซึ ่งมี

องค^ประกอบสำคัญ 3 ประการ อันประกอบด.วยปUจจัยนำเข.า (Input) กระบวนการแปรสภาพ (Process) และ 

ผลผลิต (Output)  

ปUจจัยนำเข.า (Input) คือทรัพยากรขององค^การที่ใช.ผลิตทั้งที่เป6นสินทรัพย^ที่มีตัวตน เช2น วัตถุดิบ ที่ดิน 

เป6นต.น และสินทรัพย̂ท่ีไม2มีตัวตน เช2น แรงงาน ระบบการจัดการ ข2าวสาร เป6นต.น 

กระบวนการแปรสภาพ (Process) เป6นขั้นตอนที่ทำให.ปUจจัยนำเข.าที่ผ2านเข.ามามีการเปลี่ยนแปลงในด.าน

ต2างๆ อันได.แก2 ร ูปลักษณ̂ (Physical) สถานท่ี (Location) การแลกเปลี ่ยน (Exchange) การให.ข.อมูล 

(Informational) จิตวิทยา (Psychological) 

ผลผลิต (Output) เป6นผลได.จากระบบการผลิตที่มีมูลค2าสูงกว2าปUจจัยที่นำเข.ารวมกันอันเนื่องมาจากที่ได.

ผ2านกระบวนการแปลงสภาพ ซ่ึงผลผลิตสามารถแบ2งได.เป6น 2 ประเภทใหญ2ๆ คือ สินค.า และ บริการ 

ในส2วนของปUจจัยนำเข.า (Input) ที่แสดงดังภาพที่ 4.23 นั่นคือต.นทุน (Cost) อันจะเป6นต.นทุนรวมในการ

ผลิตผลิตภัณฑ̂ ซึ่งสามารถประกอบด.วยต.นทุนผันแปร (Variable Cost) ต.นทุนคงที่ (Fixed Cost) และ ต.นทุน

ผสม (Mixed Cost) โดยในที่นี้จะแสดงให.เห็นในส2วนของต.นทุนผันแปร (Variable Cost) เพียงประเภทเดียว

เท2าน้ัน เนื่องจากผลิตภัณฑ^ยังไม2ได.มีการจัดจำหน2ายในท.องตลาดจริง จึงทำให.ไม2สามารถประเมินค2าใช.จ2ายใน

ส2วนของต.นทุนส2วนอ่ืนๆ ได. 

ในการผลิตชุดอุปกรณ^รองรับสิ่งขับถ2ายจากทวารเทียม ดังภาพท่ี 4.23 จะเห็นได.ว2าราคาที่แสดงคือราคา

ต.นทุนวัตถุดิบ (Materials) ในการผลิตถุงทวารเทียมซึ่งเท2ากับ 90 บาทต2อชุด ซึ่งประกอบด.วย ต.นทุนวัตถุดิบ 

(Materials) ในการผลิตแปaนทวารเทียม ชิ้นละ 70 บาท และต.นทุนวัตถุดิบ (Materials) ในการผลิตของถุง

รองรับสิ่งขับถ2าย คือ ชิ้นละ 20 บาท ซึ่งในส2วนของต.นทุนผันแปร (Variable Cost) นี้ ยังไม2นับรวมถึงต.นทุน

อื่นๆ เช2น ค2าใช.จ2ายในการทำบรรจุภัณฑ̂ (Packaging) ค2าแรงในการผลิต (Labor) ค2าโฆษณา (Advertising) 
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ค2าขนส2ง (Shipping) ค2าการตลาด ค2าเสื่อม และค2าอื่นๆ ในส2วนของต.นทุน ในงานวิจัยน้ีจึงขอใช.ข.อมูลในส2วน

ของต.นทุนวัตถุดิบเพียงอย2างเดียวมาคำนวนผลตอบแทนของโครงการ (ROI)  

การคาดการณ^การผลิตรวมต2อปS ใช.การอ.างอิงจากจำนวนข.อมูลผู .ปNวยที่มีทวารเทียมของสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห2งชาติ (สปสช.) ซึ่งได.มีการวิจัยและเก็บข.อมูลจำนวนผู.ปNวยที่มีทวารเทียมในปS พ.ศ. 

2555 - 2559 ซึ่งจากในภาพท่ี 4.24 จะแสดงให.เห็นว2า ในปS 2559 มีจำนวนผู.ปNวยที่มีทวารเทียมที่ยังมีชีวิต

จำนวน 40,375 ราย และมีแนวโน.มว2าผู.ปNวยที่มีทวารเทียมจะเพิ่มขึ้นทุกปS (ซึ่งตัวเลขที่แสดงเป6นข.อมูลผู.ปNวยท่ี

ใช.สิทธิประกันสุขภาพถ.วนหน.าเท2าน้ัน ไม2รวมถึงสิทธิข.าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิการรักษาอ่ืนๆ 

 
ภาพท่ี 4.24 จำนวนผู.ปNวยทวารใหม2 

ท่ีมา รายงานการสร.างหลักประกันสุขภาพแห2งชาติ, 2559 
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ผู.ปNวยที่มีทวารเทียม โดยทั่วไปจะใช.ชุดอุปกรณ^รองรับสิ่งขับถ2ายเฉลี่ยอยู2ที่เดือนละ 5 ชุด ซึ่งหากใช.ข.อมูล

จำนวนผู.ปNวยที่มีทวารเทียมที่ยังมีชีวิตจำนวน 40,375 ราย ในการคำนวณพบว2า ในปSหนึ่งๆ ผู.ปNวยที่มีทวาร

เทียมท่ีใช.สิทธิประกันสุขภาพถ.วนหน.า จะมีความต.องการใช.ชุดอุปกรณ̂รองรับส่ิงขับถ2ายจำนวน 2,422,500 ชุด 

ต2อปS 

การคาดการณ̂การผลิตรวมต2อปS คาดว2าผลิตภัณฑ̂ชุดอุปกรณ̂รองรับส่ิงขับถ2ายจะได.ส2วนแบ2งทางการตลาด

เพียงร.อยละ 5 นั่นคือเท2ากับ 5% ของ 2,422,500 ชุด ซึ่งเท2ากับ 121,125 ชุด (ในที่นี้จะขอปUดเศษทิ้ง โดยใช.

จำนวนการผลิตเพียง 100,000 ชุด เพ่ือให.ง2ายต2อการคำนวณ) 

ดังนั ้น จากภาพที่ 4.23 ราคาต.นทุน (Costs) ต2อปSที ่ใช.ในการผลิตชุดอุปกรณ^รองรับสิ ่งขับถ2ายคือ 

9,000,000 บาทต2อปS ประกอบด.วย ต.นทุนวัตถุดิบ (Materials) ในการผลิตแปaนทวารเทียม 7,000,000 บาท 

และต.นทุนวัตถุดิบ (Materials) ในการผลิตถุงรองรับส่ิงขับถ2าย 2,000,000 บาท 

ราคาขายเป6นอีกส2วนที่ต.องคำนึงถึง โดยการกำหนดราคาขายอุปกรณ̂รองรับสิ่งขับถ2ายในที่น้ี ยังไม2ปรากฏ

แน2ชัด แต2คาดการณ̂ไว.ว2าผลิตภัณฑ̂จะถูกกำหนดให.ราคาขายไม2สูงเกินกว2าราคากลางที่กำหนดไว.ของสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห2งชาติ (สปสช.) โดยราคากลางของแปaนทวารเทียมอยู2ที่ 140 บาท และ ถุงรองรับสิ่งขับ 

ถ2ายอยู2ที่ 50 บาท จึงขอใช.ข.อมูลราคาขายอ.างอิงท่ีไม2เกินราคากลางชุดอุปกรณ̂รองรับสิ่งขับถ2ายซึ่งเท2ากับ 190 

บาท ซึ่งจากส2วนแบ2งทางการตลาดที่คาดไว.ว2าจะผลิตจำนวน 100,000 ชุด ผลประโยชน^ (Benefits) ที่ได.จึง

เท2ากับ 19,000,000 บาท 

 กำไรท้ังหมดจากยอดขายจึงมีค2าเท2ากับ  

กำไรสุทธิ  = รายรับท้ังหมด – ต.นทุน (เฉพาะค2าแปaนและถุง ยังไม2นับรวมค2าใช.จ2ายอ่ืน ๆ)  

= 19,000,000 - 9,000,000 

= 10,000,000  

 จากสมการของการคำนวนผลตอบแทนของโครงการ (ROI) จึงสามารถแทนค2าสมการได.ดังน้ี 

ผลตอบแทนของโครงการ (ROI)   = ประโยชน̂ท่ีได.รับ / ต.นทุน x  100 

= (10,000,000 / 9,000,000) x 100  

= 1.11 (ทุกการลงทุน 1 บาทจะได.กำไร 1.11บาท) 

หากคำนวนเป6น % จะเท2ากับ 1.11 x 100 

= 111% (ทุกการลงทุน 100 บาท จะได.กำไร 111 บาท) 
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 ค2า ROI มากกว2า 0 หรือ 100% น่ันคือการลงทุนท่ีมีกำไร ในท่ีน้ีในด.านความคุ.มทุนในด.านผลตอบแทน

ของการลงทุนในการผลิตอุปกรณ^รองรับสิ่งขับถ2ายจึงมีความคุ.มค2า เนื่องจากทุก 100 บาท จะได.กำไรกลับมา 

111 บาท  

4.4.2 การประเมินความคุSมทุนทางดSานเศรษฐศาสตร=  

การประเมินความคุ.มทุนทางเศรษฐศาสตร̂จะเป6นการประเมินความคุ.มค2าในการที่ประเทศชาติจะ

ได.รับ หากนวัตกรรมทางการแพทย^ “ถุงทวารเทียมจากยางพาราสกัดโปรตีน” ซึ่งเป6นนวัตกรรมที่วิจัยโดยฝSมือ

คนไทยได.มีการนำไปใช.งานในท.องตลาดอย2างแพร2หลาย โดยใช.การเปรียบเทียบจากราคาจัดจำหน2ายของถุง

ทวารเทียมในท.องตลาด โดยใช.ข.อมูลเปรียบเทียบของราคาถุงทวารเทียมสามยี่ห.อหลักที่มีจำหน2ายอยู2ใน

ท.องตลาด อันได.แก2 Convatec, Coloplast และ Bbraun เพื่อเปรียบเทียบกับนวัตกรรมทางการแพทย^ “ถุง

ทวารเทียมจากยางพาราสกัดโปรตีน” ในท่ีน้ีใช.ช่ือว2า Thai Colostomy  

โดยราคาที่แสดงดังตารางที่ 4.6 จะเป6นราคาที่ได.มีการสืบค.นในร.านค.าออนไลน̂ โดยแสดงทั้งราคา

ต่ำสุดและสูงสุดท่ีพบ ในราคาขายปลีกต2อช้ิน (ไม2อิงราคาขายเป6นกล2องหรือเป6นแพค)  

Brand Colostomy pad (THB) Colostomy bag (THB) Cost per Set (THB) 

Convatec 135-180 70 -112  248.50 

Coloplast 159-160 90-100 250.00 

Bbraun 145 60-80 215.00 

Thai Colostomy 140 50 190.00 

หมายเหตุ สืบค.นราคาจากร.านค.าออนไลน̂ www.shopee.co.th เม่ือวันท่ี 30 มี.ค. 2563  

ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบราคาขายในท.องตลาดของอุปกรณ^รองรับสิ่งขับถ2าย 3 ยี่ห.อหลัก (Convatec, 

Coloplast, Bbraun) และ Thai colostomy  

 จากตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบราคาขายในท.องตลาดของอุปกรณ^รองรับสิ ่งขับถ2าย 3 ยี ่ห.อหลัก 

(Convatec, Coloplast, Bbraun) และ Thai colostomy พบว2า ราคาท่ีคาดว2าจะขายของ Thai colostomy 

มีราคาต่ำกว2าชุดอุปกรณ^รองรับสิ่งขับถ2ายยี่ห.ออื่นๆ ซึ่งจากราคาดังกล2าว สามารนำมาวิเคราะห^หาความคุ.มทุน

ที ่ประเทศชาติจะได.รับ จากการใช.งานชุดอุปกรณ^รองรับสิ ่งขับถ2าย Thai colostomy ได. โดยอนุมาน

เปรียบเทียบกับจำนวนตัวเลขคนไข.ทวารเทียมที่ยังมีชีวิตของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห2งชาติ (สปสช.) 

ซึ ่งได.มีการวิจัยและเก็บข.อมูลจำนวนผู .ปNวยที ่ม ีทวารเทียมในปS พ.ศ. 2555 - 2559 (รูปที ่ 4.24) โดย

ตัวเลขคนไข.ทวารเทียมที่แสดงตามภาพ มีจำนวนทั้งสิ้น 40,375 ราย ซึ่งมีความต.องการใช.ชุดอุปกรณ^รองรับ 

สิ่งขับถ2ายจำนวน 5 ชุดต2อเดือน คิดเป6น 201,875 ชุดต2อปS ตารางที่ 4.7 เปรียบเทียบรายจ2ายของการใช. 

อุปกรณ̂รองรับสิ่งขับถ2ายจากทวารเทียมแต2ละยี่ห.อ ในหนึ่งเดือน หนึ่งปS และสิบปS โดยประเทศชาติจะประหยัด 

งบประมาณในการนำเข.าชุดอุปกรณ^จากต2างประเทศไปได. 555,963,750 บาท (เมื ่อเปรียบเทียบกับยี่ห.อ 

convatec ซ่ึงใช.กันแพร2หลายในประเทศไทย) (ตารางท่ี 4.7) 
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Brand 
ราคาต$อชุด 

(บาท) 

รายจ$ายต$อเดือน 

(บาท) 

รายจ$ายต$อปZ 

(บาท) 

รายจ$ายต$อสิบปZ 

(บาท) 

Convatec 248.50 50,165,937.50 601,991,250.00 6,019,912,500.00 

Coloplast 250.00 50,468,750.00 605,625,000.00 6,056,250,000.00 

Bbraun 215.00 43,403,125.00 520,837,500.00 5,208,375,000.00 

Thai Colostomy 190.00 38,356,250.00 460,275,000.00 4,602,750,000.00 

ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบความคุ.มทุนของการใช.อุปกรณ̂รองรับส่ิงขับถ2ายจากทวารเทียมแต2ละย่ีห.อ 
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บทที่ 5 สรุปและข3อเสนอแนะ 

 

 การจัดโครงการนวัตกรรมเคียงคู2ความรู. มุ2งสู2ประชาชน เพื่อการเผยแพร2องค̂ความรู.แก2ประชาชน ให.

ตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนัก สามารถดำเนินจนเสร็จสิ้นโครงการได.ด.วยดี แม.

การดำเนินโครงการอาจมีปUญหาบ.างเนื่องจากสถานการณ^การระบาดของไวรัส COVID-19 แต2ทีมผู.จัดโครงการ

ก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเผยแพร2ความรู.สู2ประชาชน ให.มีความสอดคล.องกับสถานการณ^ของประเทศใน

ปUจจุบันได.  

 ผลที่ได.รับจากการจัดโครงการเป6นไปตามเปaาหมายที่วางไว. ทั้งในด.านการผลักดันให.เกิดการนำองค̂ 

ความรู.ผลงานวิจัย ทั้งด.านมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนัก การดูแลทวารเทียม หรือแม.แต2การคัดกรองผู.ปNวยที่มี

ความเสี่ยงต2อโรคมะเร็งลำไส.ใหญ2และทวารหนัก การถ2ายทอดเทคโนโลยีและการนำนวัตกรรมชุดอุปกรณ̂ 

รองรับสิ่งขับถ2ายจากทวารเทียมจากยางพาราไปใช.ให.เกิดประโยชน^ได.อย2างเป6นรูปธรรม ในพื้นที่ชุมชนและ 

สังคม พ้ืนท่ีเปaาหมายหลัก 5 ภาค เพ่ือให.งานวิจัยตอบโจทย̂การแก.ปUญหาของประเทศ รวมไปถึงการสร.างความ 

ตระหนักรู.แก2ประชาชน การพัฒนาและเสริมสร.างศักยภาพให.ประชาชน ในเรื่องของโรคมะเร็งลำไส.ใหญ2และ

ทวารหนักแบบครบวงจร ซ่ึงหลังเสร็จสิ้นโครงการผู.เข.าร2วมโครงการสามารถนำองค^ความรู.ที่ได.ไปขยายผลต2อ 

ดังแผนการขยายผลเทคโนโลยีท่ีได.กล2าวไว.ในภาคผนวกท่ี 6 

 ส่ิงท่ีได.จากการจัดโครงการท่ีสำคัญคือด.านการสร.างเครือข2าย จะเห็นได.ว2าจากการจัดโครงการเผยแพร2

องค^ความรู.ในแต2ละพื้นที่ การมีเครือข2ายคือพลังสำคัญในการสร.างความร2วมมือเพื่อจะพัฒนาสิ่งต2างๆ ซ่ึง

เครือข2ายเป6นกำลังสำคัญที่ทำให.โครงการดำเนินไปได.อย2างลุล2วง ทั้งนี้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัด

โครงการได.โดยการเก็บข.อมูลผ2านการทำแบบประเมินจากกลุ2มผู.เข.ารับความรู.จากการบรรยาย ซึ่งจากการจัด

โครงการ ผลการประเมินกลุ2มผู.เข.าร2วมโครงการให.ผลในด.านความรู.หลังการอบรมสูงขึ้นอย2างมีนัยสำคัญ ส2วน

ผลประเมินในด.านอื่นๆ ของการจัดงานอยู2ในเกณฑ^ดี และมีข.อเสนอแนะในด.านที่อยากให.มีการจัดโครงการ

เช2นนี้ในทุกๆปS สำหรับกลุ2มทีมงานผู.จัดโครงการมีความพึงพอใจในด.านการดำเนินงาน และมีข.อแนะนำในการ

จัดโครงการครั้งต2อไปในเรื่องของการจัดการงบประมาณการดำเนินงาน การวางแผนการจัดโครงการ ดังที่ได.

กล2าวไว.ในบทท่ี 4 ท้ังน้ี ทีมจะนำไปพิจารณาเพ่ือปรับใช.ในการจัดโครงการในคร้ังต2อไป 

 ด.านการวิเคราะห̂ทางด.านเศรษฐศาสตร̂ได.ใช.การวิเคราะห̂ผลตอบแทนของโครงการ (ROI) และ ความ

คุ.มทุนทางด.านเศรษฐศาสตร̂ มาเพ่ือประเมินถึงความคุ.มค2าในการนำนวัตกรรมชุดอุปกรณ̂รองรับสิ่งขับถ2ายจาก 

ทวารเทียมจากยางพาราไปใช.จริง โดยผลการวิเคราะห^ ROI และผลวิเคราะห̂ความคุ.มทุนทางเศรษฐศาสตร̂บ2ง

บอกว2าการลงทุนผลิตอุปกรณ^รองรับสิ่งขับถ2ายจากทวารเทียมจากยางพาราเป6นการลงทุนที่มีความคุ.มค2า หาก

นำผลิตภัณฑ^นวัตกรรมไปใช.จริง ประเทศชาติจะประหยัดงบประมาณในการนำเข.าชุดอุปกรณ̂จากต2างประเทศ 

ท้ังยังเป6นการสนับสนุนการใช.นวัตกรรมไทย เพ่ือคนไทยอีกด.วย 
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2554.  
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ภาคผนวกที่ 1 
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โปสเตอร์ต้ังพ้ืน (Roll up) ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร 
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โปสเตอร์ต้ังโต๊ะ (Roll up) ขนาด A3 
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คู่มือการดูแลทวารเทียม 

 

 
 

 

 

ส่ือวิดีทัศน์ เร่ือง “วิธีใช้ Colostomy Bag” ส่ือการสอนการใช้งานถุงทวารเทียม ความยาวส่ือ ๔.๐๒ นาที  
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แผ่นพับให้ความรู้ 
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ภาคผนวกที่ 2 
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รายช่ือผู*เข*าร-วมโครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 

ประเภทผู8เข8าร;วม 

บุคลากร

ทาง

การแพทยB 

ผู8ปCวยที่

มีทวาร

เทียม 

บุคคล

ทั่วไป 

1 ผศ.นพ.วรวิทย4 วาณิชย4สุวรรณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1   

2 คุณสมบัติ หทัยเปFGยมสุข สมาคมผูIปJวยทวารเทียมแหMงประเทศไทย  1  

3 คุณธีรวัฒน4 บุญสม สำนักงานการวิจัยแหMงชาติ   1 

4 พว.รัสวดี บุษยะจารุ 
คณะแพทยศาสตร4วชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
1   

5 คุณถิระภัทร เมืองแสน สถาบันพลาสติก   1 

6 คุณขวัญชนก ขวัญปลอด 
อุทยานวิทยาศาสตร4 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร4 
  1 

7 คุณโสภณ จีนพงษ4 บริษัท นีโอพลาสท4โตเมอร4 จำกัด   1 

8 ภก.อดิศร อาภาสุทธิรัตน4 บริษัท โนวาเทค เฮลธ4แคร4 จำกัด   1 

9 นายพีรุทย4 สุวรรณพิมลกุล บริษัท เอส.เคโพลีเมอร4 จำกัด   1 

10 นพ.พงศธร ศุภอรรถกร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

11 พว.ดร.ชลิยา วามะลุน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 1   

12 พว.ดร.อนุชตรา วรรณเสวก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

13 พว.พลอยแกIว ตวงแกIว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

14 นางสาวปทุมา สินธุเจริญ โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1   

15 นางสาวเบญญาภา อินทรศิร ิ โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1   

16 นางสาวสุกัญญา วิจะสิกะ โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1   

17 นางสาววิไลพร กนกลัดดา โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1   

18 ผศ.อมรรัตน4 นธะสนธิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชราน ี   1 

19 ดร.สมปอง พะมุสิลา มหาวิทยาลัยอุบลราชราน ี   1 

20 นางสาววราภรณ4 มาคำผุย โรงพยาบาลวารินชำราบ 1   

21 นางสาวน้ำทิพย4 บญุถูก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 1   

22 นางสาวพันธิตรา พันธ4คำเสน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 1   

23 นางพลอยไพลิน วงษ4สิงห4 
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลง

กรณ4 
1   

24 นางสาวขนิษฐา ทองไทย 
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลง

กรณ4 
1   

25 นางรัฐดาพร ชำนาญคIา โรงพยาบาลยโสธร 1   

26 นางสุธีรา ขุษณะวัคคีย4 โรงพยาบาลยโสธร 1   

27 นางทิพวรรณ4 ศรีธรรม โรงพยาบาลยโสธร 1   

28 นางทองศรี กำแกIว โรงพยาบาลยโสธร 1   
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ลำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 

ประเภทผู8เข8าร;วม 

บุคลากร

ทาง

การแพทยB 

ผู8ปCวยที่

มีทวาร

เทียม 

บุคคล

ทั่วไป 

29 นางสาวเครือวัลย4 นุตภิบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 1   

30 นายขจรชัย วิสาระพันธ4 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 1   

31 นางสาวพิมวดี ตรีโรจน4พร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

32 นางสาวพัชนี เทพาอภิรักษ4 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

33 นางอาภาเพ็ญ ทำน ุ โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี 1   

34 นางนงค4นุช จิตภิรมย4ศักดิ์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

35 นางปริยากร คุณสิริสิน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

36 นางสุวรรณกิจ สมทรัพย4 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

37 นางโสภิต ทับทิมหิน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

38 นางสาวชนาธิป หาหลัก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

39 นางกัญญณิช อเนกบุณย4 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

40 นางสุภาพร จำปาศรี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

41 นางชูสีรัตน4 บุญบัง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

42 นางปุญขรัสมิ์ ธีระวัฒนศักดิ์ โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี 1   

43 นางเขมมิกา จันทระ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

44 นางสาวจตุพร ราชิวงศ4 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

45 นางสาวผกาพรรณ สายโสภา โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

46 นางสาวสุธาสินี สุวรรณกูฏ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

47 นางสาวสายรุIง ประกอบจติร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

48 นางสาวขวัญธิตา สิทธิปกรณ4 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

49 นางสาวนฤมล พงษ4สะพัง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

50 นางวีรนุช เจียมบุญศร ี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

51 นางภคภัทร เตชัย โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี 1   

52 นางสาวธัคษญา คำใบศร ี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

53 นางสาวอัญชลี สวัสจิตร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

54 นางสาววิรมล บริสุทธิ์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

55 นางสาวณภัทร ยศวิไล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

56 นางชลิดา ถมยาปริวัติ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

57 นายธีรดนย4 บัวเงิน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

58 นางสาวณัจยา เงาเพ็ชร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

59 นางสาววราภรณ4 นามธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

60 นางสาวนัชชา โคตรหา โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

61 นางทิพวรรณ บัวทอง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค4 1   
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ลำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 

ประเภทผู8เข8าร;วม 

บุคลากร
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ผู8ปCวยที่
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62 นางธีระพร ตั้งอยูMดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค4 1   

63 นางนันทิยา นันเทพพงษ4 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค4 1   

64 นางนุชชลี ปานหIอย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค4 1   

65 นางวชิราวดี ไพเราะ โรงพยาบาลยโสธร 1   

66 คุณอุทัยวรรณ ทองทวน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

67 คุณวิยดา อวรรณสิน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

68 คุณประภัสสร ชูไทย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

69 คุณศรินแกIวกนก ธงไชย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

70 นางปhยนาถ ดอกไมI โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค4 1   

71 นางชรินลักษ4 วกาลฬ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค4 1   

72 นางสาวกนกภรณ4 ดMานณรงค4 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

73 นางสาวจรินทร4พร ภูไชยง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค4 1   

74 นางสาวศรัญญา พามา โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

75 นางสาวนันทิพ แกIววงษ4 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

76 นางกนกพรย4 ปjกษาพร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

77 นางสาวสิริลักษณ4 ชัยวิจิตร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

78 คุณชัช เผMาพงศ4ชMวง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

79 คุณชาลี ทมะวุน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

80 นางสาวจินตนา พงษ4ลาย สำนักงานเกษตรภาคที1่0   1 

81 นางสาวชนัญธิดา พุทธเวช โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

82 นางสาวศิรารัตน4 เจริญรัตน4 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

83 
นางสาวดวงจันทร4 สันติสกุล

พงษ4 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา 1   

84 นางสาวปานิสกา ธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค4 1   

85 นางมุทิตา สรรพสิทธิ ์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

86 นางอารุณนี ทอมวงศ4 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

87 นางสาวชุติมา ถนัดลIา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค4 1   

88 คุณพรชนะ นุชิต โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

89 คุณพรชนก สัมพวงศ4 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

90 คุณวิลาสินี ทองเต็ม โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

91 คุณอุไรพร นฤเดช โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

92 นางสาวสมฤทัย ตาลศร ี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   
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93 
นางสาวแคทรียา พลอยวงษ4

ไทย 
โรงพยาบาลวารินชําราบ อุบลราชธาน ี 1   

94 คุณศศิประภา เหมะนัค โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

95 นางสาวสาธิดา ภูวะเนย4 โรงพยาบาลสุรินทร4 1   

96 นางสาวไพลิน ปJากระโทก โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา 1   

97 นางสาวสุวรรณา นIอยดำเนิน โรงพยาบาลชีวามิตร 1   

98 นางสาวศุรินทร4 พิสุทธิ ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา 1   

99 นางวารินทร4 รัตนวรรณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

100 นางสาวณชมน พลาดล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

101 นายบุญฤทธิ์ ธำรงค4วัฒน4 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

102 นางชลิดา ถมยาปริวัต โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

103 คุณชุตตินันท4 เพชรโปร ี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 1   

104 คุณรัฐมนูญ เพชรโปร ี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

105 คุณธานนท4 วาดิส โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

106 คุณภาฑนนท4 ศรีไชย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

107 คุณสราวุฒ ิ อุทรา โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

108 คุณจุฬาลักษณ4 ศิริวงศ4 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

109 คุณมิตร บุญสวัสดิ์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

110 คุณนิฑาพร ปุยฝoาย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

111 คุณณิชชาภัสสร4 ชุสำเริง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

112 คุณยุพา ปกต ิ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

113 คุณศิริธร บุญหาญ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

114 คุณอนุชิต เอื้อรัตน4 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

115 คุณประภาศิลปp ขันตยา โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

116 คุณวธารีนี มัดตันดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค4 1   

117 นางสาวณัฐรินทร4 บุญศร ี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

118 พลพลัง ชูศร ี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

119 นางสุธิดา เอี่ยมจำรัส บริษัทโนวาเทค เฮลแคร4 จำกัด   1 

120 คุณเสฏฐวุฒิ ฉันทวีกิจ บริษัทโนวาเทค เฮลแคร4 จำกัด   1 

121 นายธนาเอก เปลMงกาย สำนักงานการวิจัยแหMงชาติ    1 

122 นางสาวสุพัตรา ภาระเวช โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

123 
นางสาวพิฐ4ชายาพา พณ

พาณิจพ4 
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   
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ลำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 

ประเภทผู8เข8าร;วม 

บุคลากร

ทาง

การแพทยB 

ผู8ปCวยที่

มีทวาร

เทียม 

บุคคล

ทั่วไป 

124 นางสเถียร สุขเกษม โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

125 นางสาวจงใจ กอมณี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

126 นางมณีวรรณ อุตรา โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

127 นางสาวพรวิภา คลIายคลึง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

128 นายชลวิท เกษียร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

129 นายอภิวัฒน4 กMองดวง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 1   

130 นางสาวสิตานั้น พึ่มกุล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

131 นางสาวอุบลวรรณ ดMานณรงค4 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

132 นายธานันท4 จริพัฒน4 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

133 คุณปjญญา ลีลาชบ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1   

134 คุณมาลาศรี สีหอม    1  

135 คุณเจริญ สีหอม    1  

136 คุณชาลี อMอนศรี    1  

137 คุณพล ปราณีวัฒน4    1  

138 คุณดวงจิต สีสะอาด    1  

139 คุณอรวรรณ จันทร4สวMาง    1  

140 คุณลักษิกา จันทร4สวMาง    1  

141 คุณพาดี หงส4สายคำ    1  

142 คุณรัชฎาพร ธาตุนนท4    1  

143 คุณสุวรรณศรี วงศ4จอม    1  

144 คุณสุวรรณา คงประเมิน    1  

145 คุณสงวนศรี สุนัย    1  

146 คุณสวรรค4 คะลีลIวน    1  

147 คุณโท แกIวจันทร4    1  

148 คุณจิตร แกIวจันทร4    1  

149 บุญชัย ตมกวIาง    1  

150 นภัค พูลเกิด    1  

151 บรรเลง    1  

152 ลอน    1  

153 จันดี    1  

154 ธีระพร ตั้งอยูMดี    1  

155 วราภรณ4 มาคMายุย    1  

156 อรุณ กลิ่นบัว    1  
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ลำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 

ประเภทผู8เข8าร;วม 

บุคลากร

ทาง

การแพทยB 

ผู8ปCวยที่

มีทวาร

เทียม 

บุคคล

ทั่วไป 

157 รัฐดาพร ชำนาญคIา    1  

158 โสภณ โสภาภาค    1  

159 สมาน ละพรม    1  

160 เขียน ทองแสง    1  

161 มลัย เขวาลำธาร    1  

162 โท แกIวจันทร4    1  

163 สมจิต เนตรวงศ4    1  

164 บุญมา เสนาชMวย    1  

165 บุญชอบ เดชพันธ4    1  

166 วีระ ยอดเจริญ    1  

167 ณรงค4 จันสุตะ    1  

168 หนูเนียม ปริปุรณะ    1  

169 บาง ณะดี    1  

170 ยุทธศักดิ ์คำทอง    1  

171 นครินทร4 เพ็ชรพิรุณ    1  

172 หนููผาด คนขยัน    1  

173 วิเชียร แสวงนาม    1  

174 มาลาศร ีฉีหอม    1  

175 สุวรรณศรี วงศ4จอม    1  

176 เพชร อัมพันธ4    1  

177 ลักธิกา จันทร4สวM    1  

รวม 120 45 12 
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ภาคผนวกที่ 3 
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รายช่ือผู*เข*าร-วมโครงการภาคตะวันออก 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 

ประเภทผู8เข8าร;วม 

บุคลากร

ทาง

การแพทยB 

ผู8ปCวยที่

มีทวาร

เทียม 

บุคคล

ทั่วไป 

1 นางสาวดวงพร ทัศนเจริญวงศ4 รพสต.บางทราย 1     

2 นางบุญเลิศ สารทพันธ4 รพสต.บางทราย 1     

3 นางสาวธีรนุช สวัสดิ์ตาม รพสต.บางทราย 1     

4 นางสุดารัตน4 ศรีสุวรรณ รพสต.บIานทIองคุIง 1     

5 นางอัจฉรา เจริญแพทย4 โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด 1     

6 นางศิริภรณ4 ภนัมวรรณ โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด 1     

7 นางสาวนัยนา จุลเจริญ โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด 1     

8 นางญานิศา มณีเขียว โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

9 นางกนกรัตน4 สมบท โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

10 นางกฤษณา กฤตพันธ4 อสม.เสม็ด 1     

11 นางทิพย4สุคนธิ์ กัลพนิช รพสต.หIวยกะปh 1     

12 คุณนาฏยา เชียงเถียร โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด 1     

13 คุณศรัณย4พร มากโชค โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

14 คุณเฉลิมพร อันโต อสม.เสม็ด 1     

15 คุณจตุพร จูกลิ่น อสม.เสม็ด 1     

16 นางสมปอง สุวรรณเดช อสม.เสม็ด 1     

17 นางอารีรัตน4 อาทิพยพันธุ4 โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

18 นางสุทิสา แกIวสนธยา โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

19 นางธฬพร ธรรมปjญญวัฒน4 โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลนาปJา 1     

20 นางสาวสุภาวดี ชมนIอย โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

21 นางสงบ จันทร4ธรรม โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

22 นางสาวภารดี เจิมฟoอง โรงพยาบาลบIานสวน 1     

23 นางเบญจรงค4 ใจซื่อ โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

24 นางสาวรัสนา เลิศรุIงชัยสกลุ กลุMมงานการพยาบาลชุมชน 1     

25 คุณปาริน ทองยม โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

26 นางสาวเบญญาภา อินทรศิร ิ โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

27 นางรัสวดี บุษยะจารุ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 1     

28 นางสาวจันทร4ฉาย แซMตั้ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

29 นายรพินทร4 แผMอณุ โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

30 คุณสุทัตตา สาระเทพ โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

31 นางสาววาริธร สระขาว โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     
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ลำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 

ประเภทผู8เข8าร;วม 

บุคลากร

ทาง

การแพทยB 

ผู8ปCวยที่

มีทวาร

เทียม 

บุคคล

ทั่วไป 

32 นายเสฏฐวุฒิ ฉันทวีกิจ บริษัทโนวาเทค เฮลแคร4 จำกัด     1 

33 นางสาวปทุมา สินธุเจริญ โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

34 นางระพีพร สิทธานุกูล โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

35 คุณปhยฉัตร จิตต4ฉายา โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

36 นางสาวรัชนี วิลาวัลย4 โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

37 นางสาวสุกัญญา วิจะสิกะ โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

38 นางสาววิไลพร กนกลัดดา โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

39 นางสาวกัตติยา สมรเดช 
โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

วรมหาวิหาร 
1     

40 นางสาวพูนสุข สืบสุข โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลเหมือง 1     

41 นางสาวสุนันทา เจือมนิรินทร4 รพสต.หนองขIางคอก 1     

42 นางสาววรรณา บุญมา โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

43 นางคนึงนิต บุรีเทศนา โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

44 นางรัชนีย4 หIวยธน โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

45 นายสุพร ชาญ โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

46 คุณสุนันทา วชิรหัตถพงศ4 บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )     1 

47 คุณธีรภัจ สุข บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )     1 

48 คุณชิยรัญ  ทิพย4พร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )     1 

49 คุณอัญชะนี จันทรวิเชียร โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

50 นางสาวสิริธร จิตจำนงค4 รพสต.บIานหัวโกรก 1     

51 นายแพทย4ชินกร จักรอานนท4 โรงพยาบาลชลบุร ี 1     

52 นางสุกัลยา ศิลาอMอน     1   

53 นางสิริพร ทองเฉลิมชัย     1   

54 นางพิมพ4ชญา เกตุงาม     1   

55 คุณชุดารัตน4 ลิ่นxมี     1   

56 นางประพันธ4 มากทรัพย4     1   

57 นางสังวาลย4   มากทรัพย4       1 

58 คุณสมดาว สรIอยจิตร     1   

59 คุณปjญญา สรIอยจิตร       1 

60 นางสาวแกIวมอง เชี่ยวประสิทธ4     1   

61 คุณวิเชียร บุญกอง     1   

62 นางบุญยืน บุญกอง       1 

63 คุณวิมลรัตน4 ชิตสมบัติ     1   
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ลำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 

ประเภทผู8เข8าร;วม 

บุคลากร

ทาง

การแพทยB 

ผู8ปCวยที่

มีทวาร

เทียม 

บุคคล

ทั่วไป 

64 คุณสมปอง ยังนIอย     1   

65 คุณณัฐตพร โบIว     1   

66 คุณสมบัติ หทัยเปFGยมสุข     1   

67 คุณสุพจน4 แกMนนาค     1   

68 คุณชุติมา แกMนนาค       1 

69 คุณสุดา คงมา อสม.เสม็ด 1     

รวม 48 13 8 
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ภาคผนวกที่ 4 
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รายช่ือผู*เข*าร-วมโครงการภาคเหนือ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 

ประเภทผู8เข8าร;วม 

บุคลากร

ทาง

การแพทยB 

ผู8ปCวยที่มี

ทวาร

เทียม 

บุคคล

ทั่วไป 

1 นายกฤษฏ4 ธนสุทธิชญา โรงพยาบาลดอยหลวง 1     

2 นางสาวกัลยา โพธิ์สันต ิ รพสต.บIานหIวยลึก 1     

3 นางกิ่งกรานต4 กุสาวดี รพสต.บIานเวียงแกIว 1     

4 นายกิตติชัย ปjญญาวรรณ4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแมMสาย 1     

5 นางขนิษฐา ปองดอง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเรียง

ของ 
1     

6 นางเข็มมิกา พันธุระ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรียง

แกMน 
1     

7 นางสาวตรีชฎา วงษ4ขาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแมMสาย 1     

8 นางนงลักษณ4 กาศมณ ี รพสต.บIานดIาย 1     

9 นางนันทะวรรณ4 แกIวเชื่อน โรงพยาบาลแมMลาว 1     

10 นางสุทัศน4 ฉันทะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงชัย 1     

11 นางสาวนาถสุดา คุIมคณะ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียง

ของ 
1     

12 นางสาวน้ำฝน ศรีปjญญา รพสต.แมMลอย 1     

13 นางสาวนุตติกาล บุญรสศักดิ ์ รพสต.บIานผาตั้ง 1     

14 นางเบญจมาพร อิ่มเอิบ รพสต.โปJงแพร 1     

15 นางปภาวริณฐร4 เทพทอง รพสต.โปJงแพร 1     

16 นางสาวประไพพิศ สิทธิยศ โรงพยาบาลขุนตาล 1     

17 นายประหยัด หินทราย รพสต.หนองแรด 1     

18 นางปรียานันท4 พิชัย  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงปJา

เปoา 
1     

19 นางปวงพะยอม วุฒพิุฒ ิ รพสต.บIานทุMงงิ้ว 1     

20 นางสาวปวีณา สลีจันตyะ 
ศูนย4เครื่องมือวิทยาศาสตร4และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมMฟoาหลวง 
1     

21 นางสาวปhยดารา เต็มสิริมงคล รพสต.บIานหIวยหาน 1     

22 นางพิมสว ี มะโนยศ รพสต.หงาว 1     

23 นางพิ้ว อินใจ โรงพยาบาลเวียงปJาเปoา 1     

24 นางภัทราภรณ4 สุธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพรพญาณสังวร 1     

25 นางมณี กิติศรี รพสต.บIานหIวยสIานพลับพลา 1     

26 นางมาลาตรี นามวงค4 บริการดIานปฐภูมิและองค4รวม 1     

27 นางยุพิน อินหลง รพสต.สันทรายงาม 1     
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28 นายรัชชานนท4 อะโนมา รพสต.เมืองกาญจน4 1     

29 นางสาวรัตติกาล โอบอIอม รพสต.บIานรMมโพธิ์ไทย 1     

30 นางสาวรัตนา รักพนาล ี รพสต.วาว ี 1     

31 นางรัตนา วงค4คำฝjzน รพสต.เวียง 1     

32 นางรุMงนภา เนตรวงษ4 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 1     

33 นางรุจีรัตน4 พลอยเหลือง 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียง

ของ 
1     

34 นางสาว ลักษม นะพะการ โรงพยาบาลขุนตาล 1     

35 นางวนัสสินี ไชยกันวงศ4 รพสต.บIานมMวงชุม 1     

36 นางวรรณภา สิทธิมงคล โรงพยาบาลเวียงปJาเปoา 1     

37 นางสาววัชรี นาระถี รพสต.บIานผาแล 1     

38 นางสาววัลย4นภัสร4 หมื่นลาง รพสต.หลMายงาว 1     

39 นางศนิศา รวมจิตร รพสต.มMวงยาย 1     

40 นางสาว ศิริพร ศรชัยปjญญา รพสต.บIานปางปอ 1     

41 นางสาว สมปรารถนา ทรายหมอ โรงพยาบาลแมMสาย 1     

42 นายสมสิน บุญมา รพสต.ตับเตMา 1     

43 นางสาวสายสมร มนัสมโนธรรม รพสต.ปอ 1     

44 นางสาวสุทธิน ีวงค4ชัยขันธ4 
ศูนย4เครื่องมือวิทยาศาสตร4และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมMฟoาหลวง 
1     

45 นางสาว สุนิตา นาใจ 
ศูนย4เครื่องมือวิทยาศาสตร4และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมMฟoาหลวง 
1     

46 นางแสงเดือน วินทา รพสต.บIานปางคMา 1     

47 นางสาวแสงระวี สุกัน 
ศูนย4เครื่องมือวิทยาศาสตร4และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมMฟoาหลวง 
1     

48 นางณัฐวรานี แสงจันทร4วัฒนา โรงพยาบาลแมMลาว 1     

49 นางกุสุมา ยอดสุวรรณ 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ

เคราะห4 
1     

50 นางเพ็ญศร ีไขMคำ 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ

เคราะห4 
1     

51 นางวนิดา วงศ4วิจิตร Wellness Center 1     

52 นางสาวสุทิพย4 อินตะจักร Wellness Center 1     

53 นางพัชรินทร4 รักอนันต4พินิจ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 1     

54 นางพัชรินทร4 สรรพลิขิต รพสต.ใหมMดอนแกIว 1     
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55 นางสาวชลันดา ธรรมจักร 
โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลคีรี

ถIอย 
1     

56 อาจารย4อนงค4นาก มีอินตา SIM , MFO 1     

57 นางสาวศิริวรรณ กันศรีเสียง โรงพยาบาลเชียงแสน 1     

58 นางสาวหัสดิน เชยบาล มหาวิทยาลัยแมMฟoาหลวง 1     

59 นางอัญชิษฐา ศรีเกื้อกูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง 1     

60 นายอิทธิพล ทิพย4สุภา รพสต.บIานสันสล ี 1     

61 นางสาวอุบล ปjญญานะ โรงพยาบาลแมMสรวย 1     

62 นางสาวสิรินทร4พร ภูMประเสิริฐ 
โรงพยาบาลศูนย4การแพทย4

มหาวิทยาลัยแมMฟoาหลวง 
1     

63 นางสาวบัณฑิตา วงค4งาม รพสต.ศรีดอนชัย 1     

64 อาจารย4ทวี รัตนชูเอก โรงพยาบาลราชวิถ ี 1     

65 นางศิริพร รัตนเลิศ 
โรงพยาบาลศูนย4การแพทย4

มหาวิทยาลัยแมMฟoาหลวง 
1     

66 คุณทิพากร ตาวิกา มหาวิทยาลัยเชียงใหมM 1     

67 พว.อัญพัชร4 นิติวิเชียรวุฒกวาง 
สมาคมสMองกลIองทางเดินอาหาร 

(ประเทศไทย) 
1     

68 พว.พุทธชาด สุพจน4พงศ4 
สมาคมสMองกลIองทางเดินอาหาร 

(ประเทศไทย) 
1     

69 นายสุวิทย4 แวMนเกต ุ กรมแพทย4ทหารเรือ 1     

70 นายวสุวัชร4 ประคองศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร4 1     

71 นายณปภัช อัครกุลฤทธิ ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย 1     

72 จิรชยา เหลMาเนตรนภา โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย 1     

73 สุดใจ มณีโชต ิ โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

74 มัชภดา ประสียะวงษ4 โรงพยาบาลพิษณุเวช 1     

75 สุภาพร ชีแผง โรงพยาบาลสกลนคร 1     

76 สุมิตรา ฤทธิแพลง โรงพยาบาลเชียงราย 1     

77 คณิต กติพร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 1     

78 จตุพร จันทร4วงค4 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 1     

79 ไพรัตน สวมหยด โรงพยาบาลสิรินธร กทม. 1     

80 ศุภนันชญา ปhGนทอง โรงพยาบาลเชียงราย 1     

81 สุจิตรา หิรัญจิรยา โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญM 1     

82 สุทธิดา มหาพงศ4 โรงพยาบาลเขลางค4นคร-ราม 1     
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83 ตรีญาพร พุทธวงค4 โรงพยาบาลเชียงราย 1     

84 สิทธิเวศ ใจคำ โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย 1     

85 พุทธรักษา ดีงาม โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย 1     

86 ขนิษฐา ลำโส โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย 1     

87 วรินทร4ทิพย4 บูรณ4เจริญ โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย 1     

88 อาทิตยา ทวีสวัสดิ์บุญด ี โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย 1     

89 ฉวีวรรณ อุMนรัก 
บริษัท นำวิวัฒน4วิศวการแพทย4 

จำกัด 
1     

90 รัสวดี บุษยะจาร ุ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 1     

91 สุริยา เวียน โรงพยาบาลศูนย4การแพทย4 มศว 1     

92 พรรณพิมล มัยราช โรงพยาบาลเกษมราษฎร4 1     

93 ณัฐพร ใจขนอม โรงพยาบาลลำพูน 1     

94 ปjญจรัศม ีผาทอง โรงพยาบาลแพทย4ปjญญา 1     

95 สุภาวดี ชาญโพธิ ์ โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ 1     

96 พัทธมน ฐาปนาชีวนุกูล โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

97 ชาลิสา เจณประเสริฐ โรงพยาบาลมหาสารคาม 1     

98 ปาณีสรา ไชยราช 
ศูนย4การแพทย4และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา 
1     

99 ทศพร แสนศรีเชาว4พันธ 
ศูนย4การแพทย4และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา 
1     

100 ศิวะพร ยังวชิัย 
ศูนย4การแพทย4และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา 
1     

101 ดุจดาว ทองนุช รพส. 1     

102 เพ็ญพิส สุวรรณ โรงพยาบาลเชียงราย 1     

103 ชลธิชา กองมา โรงพยาบาลเชียงราย 1     

104 ณัฐภัศ เทพ โรงพยาบาลหาดใหญM 1     

105 สโรชา มหาพัชร โรงพยาบาลเขลางค4นคร-ราม 1     

106 จักรายุทธ อินทร4ภาเสรี โรงพยาบาลพะเยา 1     

107 สมพร กIอนเมฆ โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

108 ศิริมะโน ชูศร ี โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

109 นานีย4 มณีรัตน4 โรงพยาบาลศูนย4การแพทย4 มศว 1     

110 สุกัญญา วิจะสิกะ โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

111 มทุิตา คณนาวุฒ ิ โรงพยาบาลเวชการุณย4รัศมิ ์ 1     
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112 วันทนิยา วิชาคม โรงพยาบาลพญาไท2 1     

113 นงเยาว4 กิตติโรจน4เกษม โรงพยาบาลแพทย4ปjญญา 1     

114 ศรัณลักษณ4 มนิจารวัฒกุล โรงพยาบาลเทิง 1     

115 ธิติ นุตะโร โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

116 โสภา เจริญเสบ โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

117 กฤตรัตน วรรณสโสม โรงพยาบาลพิษณุเวช 1     

118 สิทธิเดช ใจคำ โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย 1     

119 เพ็ญนภา มหาวิลาศ โรงพยาบาลเชียงราย 1     

120 อาลีฟ มาและ โรงพยาบาลจุฬารัตน4 3 อินเตอร4 1     

121 อรุณภัค สมเสถียร โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร4ธานี 1     

122 จันทิมา แกIวเพชร 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ

เคราะห4 
1     

123 สุจิตรา จาร4 โรงพยาบาลหาดใหญM 1     

124 จิตชนก บุญสำราญ สถาบันโรคทรวงอก 1     

125 พัชราภร ปราคุIมทอง 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ

เคราะห4 
1     

126 สมชาย จิตธรรม โรงพยาบาลพะเยา 1     

127 นคริทร4 นพคุณวงค4 โรงพยาบาลศูนย4สกลนคร 1     

128 นุชนารถ นนท4ภายวัน โรงพยาบาลศูนย4สกลนคร 1     

129 กุลธารินท4 ศิริปริยธรณ4 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร4 1     

130 กัญญาอร คำสม โรงพยาบาลศูนย4ศรีพัฒน4 เชียงใหมM 1     

131 รัตนาภรณ4 แสงขาว โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

132 วรวิทย4 วาณิชย4สุวรรณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

133 สุนิษา ยังรอด โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

134 นารี อินทรศักดิ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

135 เบญญาภา อินทรศิริ โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

136 เอกวิภู กาลกรณ4สุรปราณี 
คณะวิทยาศาสตร4 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร4 
    1 

137 วาริธร สระขาว โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

138 ปทุมา สินธุเจริญ โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

139 วิไลพร กนกลัดดา โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

140 กรณิภา สุนทร โรงพยาบาลพญาไท 3 1     

141 ปฐวียา บริบูรณ4ทรัพย4 โรงพยาบาลเซนต4หลุยส4 1     
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142 คณิธา สุขจีประเสริฐ สถาบันทรวงอก 1     

143 นันทวรรณ จันหมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

144 เกศษา พรพรหม โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพ 1     

145 ผกามาศ แสงอรุณ โรงพยาบาลนครปฐม 1     

146 ศริยาภรณ4 แกIวแสนคำ โรงพยาบาลสกลนคร 1     

147 ปhยาภร เช็งบูรพา 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ

เคราะห4 
1     

148 ณัฏฐนันท4 ศรีพระราม โรงพยาบาลจุฬารัตน4 3 อินเตอร4 1     

149 เยาวลักษณ4 สมสนิท โรงพยาบาลจุฬารัตน4 3 อินเตอร4 1     

150 เสาล4 โกยสวัสดิ ์ โรงพยาบาลจุฬารัตน4 3 อินเตอร4 1     

151 วิไลลักษณ4 อินทรนุรักษ4 โรงพยาบาลกรุงเทพ – หาดใหญM 1     

152 ปjทมา อนาจักร4 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ

เคราะห4 
1     

153 สรญา ศิริราท โรงพยาบาลเชียงใหมM – ราม 1     

154 อุรา แสงเงิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

155 โสภณา วMองทวี โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

156 นภาศิริ โชติแกIว โรงพยาบาลสงขลานครินทร4 1     

157 นายอุMน  เป�งเรือน      1   

158 นายบุญธรรม  วงศ4ชัย     1   

159 นางจิ้นดี  เสรีภาพ      1   

160 พระครูวิมล  ศิลปกิจ     1   

161 นายบุญสMง  ไกลถิ่น      1   

162 นส.ญาณิศา  ปะทิ      1   

163 นายเสาร4  แสงจันทร4      1   

164 นางบัวเรียน  คำแกMน      1   

165 นางสีดา  จินดาวงค4     1   

166 นายอุดร  ทาสีฟ ู     1   

167 นางชื่น  คำระนึก     1   

168 นายคำแปง  จันทร4ใจ     1   

169 นางอัมพร  ตาบุญ     1   

170 นางชัยวัน  ชวลิตร4      1   

171 นส.เพชร  อิ่นคำ     1   

172 นางใบ  สิริสอ     1   
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ลำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 

ประเภทผู8เข8าร;วม 

บุคลากร

ทาง

การแพทยB 

ผู8ปCวยที่มี

ทวาร

เทียม 

บุคคล

ทั่วไป 

173 นายอี ๋ ไชยรัตน4      1   

174 นายใส  ทาลมด ี     1   

175 นายต่ำคำ  สุยะราช      1   

176 พจอ.พิเนตร  นาราตyะ      1   

177 นายประดุษย4  สุนันท4     1   

178 นางเล็ก  พรมไซยา     1   

179 นายวีรศักดิ์ คำจาด     1   

180 นายซุIย  นายดMาน     1   

181 นายตาล  ลIานหลIา     1   

182 นางอIมไพ  อุดเขียว     1   

183 นายจันทร4 พะพุม     1   

184 นายวีระเดช  ศิริแสน     1   

185 นายสม  ยศประเสริฐ     1   

186 นายสุรพล  อนันต4ทิวากร     1   

187 นายปjzน อุดวงค4     1   

188 นายอื่น  นามวงค4     1   

189 นางยอด  คำเงนิ     1   

190 นายทวี  ชัยเดช     1   

191 นางจันทร4เป�ง บัวใบ     1   

192 นางคำมี  มณ ี     1   

193 นางจันเเกIว ไชยเเสน     1   

194 นายผัด คำเงิน     1   

195 นายชุมพร  จันทร4แปง     1   

196 นายศรียนต4  บันระบัว     1   

197 นางสิงห4คำ  ไชยยา     1   

198 นายทองสุข  โปธิใจ     1   

199 ดช.อภิวัฒน4  หมื่อแล     1   

200 นายเกรียงไกร  แกIวมงคล     1   

201 นางอุไร  ตุIยกาศ     1   

202 นส.มินตรา  วาจาธรรม     1   

203 พระศรีลา  รัตนะ     1   

204 นางปjzน  บุญเรือง     1   

205 นายเเกIว  ชุMมเมืองเย็น     1   
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ลำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 

ประเภทผู8เข8าร;วม 

บุคลากร

ทาง

การแพทยB 

ผู8ปCวยที่มี

ทวาร

เทียม 

บุคคล

ทั่วไป 

206 นายจอม  จันทาพูน     1   

207 นายวัน  มูลขัด     1   

208 นายศรีอัฐ  อินทรจักร     1   

209 นางจันสม  ละล้ำ     1   

210 นางบัวเร็ว ทากาศ     1   

211 นายสอน  สุปjญโญ     1   

212 นางเกี๋ยงดำ  คำดวงดาว     1   

213 นางเสาร4คำ บุญมา     1   

214 นางชุMมใจ  เครือใยอินตา     1   

215 นางผัด  ขันคำกาศ     1   

216 นายทอน  มูลกาศ     1   

217 นางสมศรี  ศรีสุวรรณ4     1   

218 นายอนันท4  สอนราช     1   

219 นางมูล จันมะโน     1   

220 นายลอเอ�อ โยเปF�ยะ     1   

221 นายปjGน จันทาพูน     1   

222 นางอาพอ เปFยกา     1   

223 นายอากMา มาเยอะ     1   

224 นายสมบูรณ4 จองแเอ     1   

225 นางสมใจ คนซงแสน     1   

226 นายศรียนต4 ขันธบัว     1   

227 นางทา  ทาอิ่นแกIว     1   

228 นางบูตี มาเยอะ     1   

229 นายคนอง  ตาวัง     1   

230 เสฏฐวุฒ ิจันทร4กิจ Novatec     1 

231 ดิโรรัตน4 โอมพรนุวัตน4 Medihub     1 

232 สมณัฎธ4 ลิมปนวัสธ4 โรงแรมภูฟoาวารี     1 

233 วสุวัชร ประคองศรี บริษัท ตะวันแม็คไวสซ4     1 

234 โชติกุล รอดจันทร4 บริษัท ตะวันแม็คไวสซ4     1 

235 ปวริศา เพ็ชร4งาม บริษัท ตะวันแม็คไวสซ4     1 

236 ปฐมกาล บุญยืน บริษัท โอลิมปjส (ประเทศไทย) จํากัด     1 

237 จตุรงค4 เรือนอินทร4 บริษัท โอลิมปjส (ประเทศไทย) จํากัด     1 

238 จริณ ชละเอม บริษัท โอลิมปjส (ประเทศไทย) จํากัด     1 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 

ประเภทผู8เข8าร;วม 

บุคลากร

ทาง

การแพทยB 

ผู8ปCวยที่มี

ทวาร

เทียม 

บุคคล

ทั่วไป 

239 บิณฑ4อา นิพะดิรกุล บริษัท โอลิมปjส (ประเทศไทย) จํากัด     1 

240 วรจี วัชรวิมล บริษัท โอลิมปjส (ประเทศไทย) จํากัด     1 

241 ประเสริฐบุญ สุวรรณวงศ4 บริษัท นําวิวัฒน4การชMาง     1 

242 ศิริวรรณ อุMนอาจ บริษัท นําวิวัฒน4การชMาง     1 

243 อภิญญา สุวรรณวิเศษกุล บริษัท นําวิวัฒน4การชMาง     1 

244 ฉวีวรรณ อุMนจิต บริษัท นําวิวัฒน4การชMาง     1 

245 จินตนา พันธ4รัศมีทอง บริษัท ปริญญาเมดคิอล จํากัด     1 

246 ปริญญา พันธ4รัศมีทอง บริษัท ปริญญา มดิคอล จํากัด     1 

247 วิภาพันธุ4 สุดรัก บริษัท ปริญญาเมดิคอล จํากัด     1 

248 ตรีชญาวนันท4 ดMานขุนนาค บริษัท ปริญญาเมดิคอล จํากัด     1 

249 วรางคณาวค4 สินเถี่ย บริษัท ปริญญาเมดิคอล จํากัด     1 

250 พรพิมล คุณนา 
บริษัท ฮอนเนสท4เมดิคอลเอเชีย 

จํากัด 
    1 

251 ทศนีย4 อังธโจทย4 
บริษัท ฮอนเนสท4เมดิคอลเอเชีย 

จํากัด 
    1 

252 ภัทธิอากร วริยะสกุล  
บริษัท ฮอนเนสท4เมดิคอลเอเชีย 

จํากัด 
    1 

253 พิรุฬศ4 แชMมชื่น บริษัท เอ็นโดซัพพลาย จำกัด     1 

254 วรวทิย4 เจิดภัย บริษัท วินิจ เฮลท4แอนด4ดีไวน4     1 

255 ศราวุธ ไพรริน บริษัท วินิจ เฮลท4แอนด4ดีไวน4     1 

256 ธวัชชัย ศิลโกเสกศักดิ ์ บริษัท เอ็นโดซัพพลาย จำกัด     1 

257 ศศิน ปjญญาจงเลิศ บริษัท k performance     1 

258 วศิษฏ ธรดุษฎี บริษัท ไลออนอินเตอร4เมด จำกัด     1 

259 โยษิตา ศรีวรรณชัย บริษัท ไลออนอินเตอร4เมด จำกัด     1 

260 วิภา ออรพันธ4 บริษัท ไลออนอินเตอร4เมด จำกัด     1 

261 วรรณจิราภร เสาว4สุธาญ บริษัท ไลออนอินเตอร4เมด จำกัด     1 

262 สุพัตรา รัตนกูล บริษัท ไลออนอินเตอร4เมด จำกัด     1 

263 อนุพัน เกี่ยวพาพร บริษัท ไลออนอินเตอร4เมด จำกัด     1 

รวม 155 73 35 
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รายช่ือผู*ลงทะเบียนรับส่ือการเรียนรู* 

ลำดับ ชื่อ - สกุล 
 

1 นายไพโรจน4 ใจจริงจิตร  

2 นายบุญเลิศ ชะอัมพร  

3 นายวินัย หาญอมรรุMงเรือง  

4 นายปรีชา มาประจง  

5 นางพจนีย4 พึ่งชัยชาญ  

6 นางศิริรัตน4 วัฒนะพงศกร  

7 นางกรฉัฐ หัสกิจ  

8 นายขจรศักดิ ์มงคลสกุลฤทธิ ์  

9 นายธงชัย ดีเถกิงกิจ  

10 น.ส.วนิตา เกษตรทัต  

11 นายประจักษ4 วัชราธิวัฒน4  

12 นางชลธิชา วินิยกูล  

13 คำมูล คำสุข  

14 วิโรจน4 กัยชนะ  

15 อัมพร อMอนขำ  

16 เจษฎา ปjญจวิรุติ  

17 อรวจัญช4 สุวรรณวงศ4  

18 นายจวง ทองเอม  

19 นางจรัลรัตน4 เรืองวลีย4  

20 นายอิทธิพล พันร ุ  

21 อดุลย4 ภูเปoว  

22 น.ส.อนิฎา วิจิตรธนสาร  

23 ชิต เนกต4สูงเนิน  

24 ณัฐวุฒ ิศรีสมัย  

25 นัสรีน โรจนาภา  

26 ไชยภรณ4 ตมเจริญ  

27 นพวรรณ สุพันธุ4วณิช  

28 วิไลรัตน4 อุระมา  

29 อุทัย อระเอี่ยม  

30 เบญจวรรณ ธตนะวราหะ  

31 ภาวินี พันทัย  

32 ธนภัทร ลักษณสมพงษ4  

33 ชูชีพ ตั้งผไท  

34 นิภา แอนซาร ี  
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ลำดับ ชื่อ - สกุล 

35 นางน้ำคIาง กัลพัทร  

36 ประวิทย4 โรจน4ยินดีเลิศ  

37 สงวนศรี สุฉายา  

38 สุพัตรา ตรับเพชร  

39 นางโสภิณ นาวาเดช  

40 นายพงษ4ศักดิ ์อังกุรัตน4  

41 นายสมพงษ4 เลาวนาบริบูรณ4  

42 นายชาญศักดิ ์สุขวัฒน4  

43 นางทิพานันท4 สิขณัฑกสมิตร  

44 นายสุรพล ธนากิจไพศาล  

45 บุญชัย ตมกวIาง  

46 นภัค พูลเกิด  

47 บรรเลง  

48 ลอน  

49 จันดี  

50 ธีระพร ตั้งอยูMดี  

51 วราภรณ4 มาคMายุย  

52 อรุณ กลิ่นบัว  

53 รัฐดาพร ชำนาญคIา  

54 โสภณ โสภาภาค  

55 สมาน ละพรม  

56 เขียน ทองแสง  

57 มลัย เขวาลำธาร  

58 โท แกIวจันทร4  

59 สมจิต เนตรวงศ4  

60 บุญมา เสนาชMวย  

61 บุญชอบ เดชพันธ4  

62 วีระ ยอดเจริญ  

63 ณรงค4 จันสุตะ  

64 หนูเนียม ปริปุรณะ  

65 บาง ณะดี  

66 ยุทธศักดิ ์คำทอง  

67 นครินทร4 เพ็ชรพิรุณ  

68 หนููผาด คนขยัน  

69 วิเชียร แสวงนาม  

70 มาลาศร ีฉีหอม  
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ลำดับ ชื่อ - สกุล 

71 สุวรรณศรี วงศ4จอม  

72 เพชร อัมพันธ4  

73 ลักธิกา จันทร4สวMาง  

74 นายอุMน  เป�งเรือน   

75 นายบุญธรรม  วงศ4ชัย  

76 นางจิ้นดี  เสรีภาพ   

77 พระครูวิมล  ศิลปกิจ  

78 นายบุญสMง  ไกลถิ่น   

79 นส.ญาณิศา  ปะทิ   

80 นายเสาร4  แสงจันทร4   

81 นางบัวเรียน  คำแกMน   

82 นางสีดา  จินดาวงค4  

83 นายอุดร  ทาสีฟ ู  

84 นางชื่น  คำระนึก  

85 นายคำแปง  จันทร4ใจ  

86 นางอัมพร  ตาบุญ  

87 นางชัยวัน  ชวลิตร4   

88 นส.เพชร  อิ่นคำ  

89 นางใบ  สิริสอ  

90 นายอี ๋ ไชยรัตน4   

91 นายใส  ทาลมดี  

92 นายต่ำคำ  สุยะราช   

93 พจอ.พิเนตร  นาราตyะ   

94 นายประดุษย4  สุนันท4  

95 นางเล็ก  พรมไซยา  

96 นายวีรศักดิ์ คำจาด  

97 นายซุIย  นายดMาน  

98 นายตาล  ลIานหลIา  

99 นางอIมไพ  อุดเขียว  

100 นายจันทร4 พะพุม  

101 นายวีระเดช  ศิริแสน  

102 นายสม  ยศประเสริฐ  

103 นายสุรพล  อนันต4ทิวากร  

104 นายปjzน อุดวงค4  

105 นายอื่น  นามวงค4  

106 นางยอด  คำเงิน  
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ลำดับ ชื่อ - สกุล 

107 นายทวี  ชัยเดช  

108 นางจันทร4เป�ง บัวใบ  

109 นางคำมี  มณ ี  

110 นางจันเเกIว ไชยเเสน  

111 นายผัด คำเงิน  

112 นายชุมพร  จันทร4แปง  

113 นายศรียนต4  บันระบัว  

114 นางสิงห4คำ  ไชยยา  

115 นายทองสุข  โปธิใจ  

116 ดช.อภิวัฒน4  หมื่อแล  

117 นายเกรียงไกร  แกIวมงคล  

118 นางอุไร  ตุIยกาศ  

119 นส.มินตรา  วาจาธรรม  

120 พระศรีลา  รัตนะ  

121 นางปjzน  บุญเรือง  

122 นายเเกIว  ชุMมเมอืงเย็น  

123 นายจอม  จันทาพูน  

124 นายวัน  มูลขัด  

125 นายศรีอัฐ  อินทรจักร  

126 นางจันสม  ละล้ำ  

127 นางบัวเร็ว ทากาศ  

128 นายสอน  สุปjญโญ  

129 นางเกี๋ยงดำ  คำดวงดาว  

130 นางเสาร4คำ บุญมา  

131 นางชุMมใจ  เครือใยอินตา  

132 นางผัด  ขันคำกาศ  

133 นายทอน  มูลกาศ  

134 นางสมศรี  ศรีสุวรรณ4  

135 นายอนันท4  สอนราช  

136 นางมูล จันมะโน  

137 นายลอเอ�อ โยเปF�ยะ  

138 นายปjGน จันทาพูน  

139 นางอาพอ เปFยกา  

140 นายอากMา มาเยอะ  

141 นายสมบูรณ4 จองแเอ  

142 นางสมใจ คนซงแสน  
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ลำดับ ชื่อ - สกุล 

143 นายศรียนต4 ขันธบัว  

144 นางทา  ทาอิ่นแกIว  

145 นางบูตี มาเยอะ  

146 นายคนอง  ตาวัง  

147 สมดาว สรIอยจิตร  

148 นางอารีรัตน4 อาทิพยพันธุ4  

149 คุณวิเชียร บุญกอง  

150 คุณสุพจน4 แกMนนาค  

151 คุณชุดารัตน4 ลิ่นxม ี  

152 นางประพันธ4 มากทรัพย4  

153 นางสงบ จันทร4ธรรม  

154 นางบุญยืน บุญกอง  

155 คุณณัฐตพร โบIว  
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ภาคผนวกที่ 6 
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ภาคผนวกที่ 7 
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แผนการนำเทคโนโลยีไปขยายผลตBอผูEรับประโยชนI 

 

 แนวทางการขยายผลเทคโนโลยี จากกลุ ~มการแบ~งกลุ ~มการขยายผลเทคโนโลยี สามารถกำหนด

แนวทางได}เป¡น 2 แนวทางดังน้ีคือ 

1. กลุ~มเทคโนโลยีที่ได}จากการอบรม เป¡นการส~งต~อเทคโนโลยีโดยให}บุคลากรทางการแพทยjและผู}ป�วย

โดยตรง โดยกลุ~มผู}รับความรู}จากการฝ£กอบรม อันได}แก~ กลุ~มพยาบาล ET เจ}าหน}าท่ีสาธารณสุข ผู}ป�วย

ท่ีมีทวารเทียมและญาติ หรือ อสม. เป¡นต}น ซ่ึงกลุ~มเหล~าน้ีจะสามารถนำส่ือการเรียนรู}หรือความรู}ต~างๆ

ท่ีได}จากการอบรม ไปขยายผลต~อได}  

2. สื่อการเรียนรู}ออนไลนj เป¡นการเผยแพร~แบบเป�ด เพื่อให}บุคคลทั่วไป หรือผู}ที่มีความเกี่ยวข}องกับกลุ~ม

ผู}รับประโยชนjสามารถนำไปเผยแพร~ต~อได} สามารถเข}าถึงข}อมูลได}อย~างรวดเร็วและไม~จำกัดเวลาใน

การเผยแพร~เทคโนโลยี ดังแสดงตามภาพ 
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 โดยเทคโนโลยีที่ใช.ในการขยายผลต5อ จะเป:นคู5มือการมีทวารเทียม และคลิป VDO สอน

การใช.งานถุงทวารเทียม โดยรายละเอียดของการเผยแพร5เทคโนโลยี สามารถแสดงได.ดังตาราง 

แนวทางขยาย

ผลเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี ความพร*อมของ

เทคโนโลยี 

ผู*ขยายผลต-อ รูปแบบการขยาย

ผลเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีท่ีได}

จากการอบรม 

คู~มือการมีทวาร

เทียม 

เป¡นมาตรฐานแล}ว ผู}ป�วยท่ีมีทวารเทียม การส~งต~อคู~มือ, การ

ให}คำปรึกษาต~อ 

คลิปสอนการใช}

งานถุงทวาร

เทียม 

เป¡นมาตรฐานแล}ว บุคลากรทางการแพทยj

, ญาติผู}ป�วยท่ีมีทวาร

เทียม, ผู}ป�วยท่ีมีทวาร

เทียม 

การสอนการใช}งาน

อย~างต~อเน่ือง 

เรียนรู}ผ~านส่ือ

ออนไลนj 

คู~มือการมีทวาร

เทียม 

เผยแพร~แล}ว บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ

เรียนรู}ผ~านส่ือออนไลนj 

เผยแพร~ออนไลนj 

คลิปสอนการใช}

งานถุงทวาร

เทียม 

เผยแพร~แล}ว บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ

เรียนรู}ผ~านส่ือออนไลนj 

เผยแพร~ออนไลนj 
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ประวัตินักวิจัย 

 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)    นาย วรวิทยj วาณิชยjสุวรรณ 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Worrawit Wanichsuwan 

2. หมายเลขประจำตัวประชาชน  3909800145067 

2. ตำแหน~งป̈จจุบัน   ศัลยแพทยjลำไส}ใหญ~และทวารหนัก 

3.   ตำแหน~งทางวิชาการ   ผู}ช~วยศาสตราจารยj 

4. หน~วยงานและท่ีอยู~ท่ีติดต~อได}สะดวก  

ภาควิชาศัลยศาสตรj คณะแพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

 ท่ีอยู~ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj เลขท่ี 15 ถนน กาญจนวนิช แขวง/ตำบล หาดใหญ~  

เขต/อำเภอ หาดใหญ~ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณียj 90110 

 โทรศัพทj 074-455000 ต~อ 1401 โทรสาร 074-451400 มือถือ 061-9595656 

 E-mail : worrawitwanich@gmail.com  

5. ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2555   วว. สาขาศัลยศาสตรjลำไส}ใหญ~และทวารหนัก จุฬาลงกรณjมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2552   วว. สาขาศัลยศาสตรj     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

พ.ศ. 2547  พ.บ.      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ (แตกต~างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

7.   ประสบการณjท่ีเก่ียวข}องกับการจัดการความรู}และการถ~ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยท้ังภายใน 

และภายนอกประเทศ 

 

วิทยากรภายในประเทศ 

ปG 2556 

1. เรื่องมารู}จักมะเร็งลำไส}ใหญ~แบบพันธุกรรม ในรายการสภากาแฟ วันที่ 3 มกราคม 2556 ณ สถานี

วิทยุ FM 88.0 จัดโดยงานประชาสัมพันธj คณะแพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

2. บรรยายวิชาการ ในการประชุมวิชาการ AWARD Round Shoe. South 2013 วันที่ 19 มกราคม 

2556 ณ โรงแรมอินดิโก เพิรjล จ.ภูเก็ต จัดโดยบ.โรช ไทยแลนดj จำกัด 

3. สอนแสดงผ~าตัดส~องกล}องตัดถุงน้ำดีและผ~าตัดส~งกล}องตัดลำไส}ใหญ~ วันที่ 20 กุมภาพันธj 2556 ณ 

ห}องผ~าตัดใหญ~  โรงพยาบาลตรัง จัดโดยกลุ~มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลตรัง 
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ปG 2557 

1. เรื่อง Complicated diverticulitis: minimally invasive washout vs. antibiotics ในงานประชุม

วิชาการ ศัลยศาสตรjสงขลานครินทรj 2557 "Emergency Surgery" วันที่ 10 มกราคม 2557 ณ ห}อง

เกษม ลิ่มวงศj คณะแพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj จัดโดยภาควิชาศัลยศาสตรj คณะ

แพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

2. บรรยายวิชาการ “มะเร็งลำไส}ใหญ~ และไส}ตรง แบบพันธุกรรม” งานประชุมวิชาการมะเร็งลำไส}ใหญ~

และทวารหนักครั้งที่ 1 State of-the-art standard of Care for Cancer ในวันที่ 29-31 มกราคม 

2557 ณ ห}องเกษม ล่ิมวงศj คณะแพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

3. เร่ือง Familial colorectal cancer - now what?  ในโครงการบริการวิชาการมะเร็งลำไส}ใหญ~ และ

ทวารหน ัก  คร ั ้ งท ี ่  1  State-of-the-Art Standard of Care for Colorectal Cancer  ว ันท ี ่  5 

กุมภาพันธj 2557 ณ ศูนยjประชุมคณะแพทยศาสตรj  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj จัดโดยคณะทำงาน

เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการดูแลรักษาผู}ป�วยผ~าตัดใหญ~ลำไส}ใหญ~และทวารหนัก (PCT colorectal 

surgery) โรงพยาบาลสงขลานครินทรj  

4. เรื่อง Surveillance: How important is it? ในโครงการบริการวิชาการมะเร็งลำไส}ใหญ~และทวาร

หนัก ครั้งที่ 1  State-of-the-Art Standard of Care for Colorectal Cancer วันที่ 6 กุมภาพันธj 

2557 ณ ศูนยjประชุมคณะแพทยศาสตรj  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj จัดโดยคณะทำงานเพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงการดูแลรักษาผู }ป�วยผ~าตัดใหญ~ลำไส}ใหญ~ และทวารหนัก (PCT colorectal 

surgery) โรงพยาบาลสงขลานครินทรj 

5. เรี ่อง Laparoscopic sigmoidectomy ในประชุมวิชาการการพยาบาลศัลยกรรมและห}องผ~าตัด 

Surgical and Perioperative Nursing Update in Surgery for nurses วันที่ 15 มีนาคม 2557 ณ 

โรงแรม Meicure Krabi Deevana อ~าวนาง กระบ่ี แผนกห}องผ~าตัดศัลยกรรม จัดโดนฝ�ายบริการ

พยาบาลและชมรมศัลยjเสวนา ภาควิชาศัลยศาสตรj คณะแพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

6. เรื่อง Update namagement of radiation proctitis ในประชุมวิชาการ Role of Mesalazine EC 

tablet in IBD treatment วันที่ 25 มิถุนายน 2557  ณ โรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ~ สงขลา จัดโดย

บริษัทเอ เมนารินี ประเทศไทย จำกัด 

7. เรื่องการรักษามะเร็งลำไส}ใหญ~ด}วยเคมีบำบัด โครงการอบรมการพยาบาลผู}ป�วยมะเร็งที่ได}รับยาเคมี

บำบัดหลักสูตรฟ¯°นฟูระยะสั้น 10 วัน วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนยjให}ยาเคมีบำบัด โรงพยาบาล

สงขลานครินทรjจัดโดยศูนยjให}ยาเคมีบำบัด ฝ�ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทรj 

8. เร ื ่ อง Colonic Stent ในประช ุมว ิชาการ Update Symposium ว ัน ท่ี3 กรกฎาคม 2557 ณ 

โรงพยาบาลหาดใหญ~ จัดโดยโรงพยาบาลหาดใหญ~ 

9. เรื่อง ProSure experience sharing ในการบรรยายวิชาการหัวข}อ New strategies to overcome 

cancer weight loss & Experience sharing วันที่ 2 สิงหาคม 2557  ณ โรงแรมบุรี ศรีภู จ.สงขลา  

จัดโดยบริษัท Abbott Nutrition 
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10. เร ื ่อง A team works of the management of cardiac disease in pregnancy ในการประชุม

วิชาการประจำป� คณะแพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ศูนยj

ประชุมคณะแพทยศาสตรj จัดโดยคณะแพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

11. เร ื ่อง Advance in Laparascopic Colorectal ในงานประช ุมว ิชาการศ ัลยเสวนา Uptodate 

Monimal Invasive Surgery วันท่ี 8-9 พฤศจิกายน 2557 ณ ราชาคิรี อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

12. เร ื ่ อง  “Colon cancer: from community to clinic” ในงานประช ุมว ิชาการประจำป �คณะ

แพทยศาสตรj คร้ังท่ี 34 วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ณ คณะแพทยjศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

13. เร ื ่ อง “The Academic Endoscopy Nurse (Reprocessing)” ในงานประช ุมว ิชาการสมาคม

พยาบาลส~องกล}องทางเดินอาหาร(ประเทศไทย) วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม~ฟ�า

หลวง จังหวัดเชียงราย 

ปG 2558 

1. แบ~งป̈นประสบการณjการทำวิจัยเรื่อง "ชุดอุปกรณjรองรับสิ่งขับถ~ายจากทวารเทียมด}วยยางพราราสกัด

โปรตีน" วันที่ 16 กุมภาพันธj 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรjด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ จัด

งานโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรj เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห~งชาติ (สวทน.) 

ร~วมกับ สมาคมหน~วยบ~มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตรjไทย (Thai Business Incubators and 

Science Parks Association: Thai-BISPA) 

2. บรรยายเร ื ่อง Management of Organ Metastasis (Panel Discussion) : Peritoneum ในการ

ประชุมวิชาการส~วนภูมิภาค ครั้งที่ 29 ราชวิทยาลัยศัลยแพทยjแห~งประเทศไทย วันที่ 5 มีนาคม 2558 

ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนดj หาดป�าตอง จ.ภูเก็ต จัดงานโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยjแห~งประเทศไทย 

ร~วมกับภาควิชาศัลยศาสตรj คณะแพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

3. บรรยายเรื่อง Complex Surgery: Recurrent Fistula in Ano ในการประชุมวิชาการส~วนภูมิภาค 

คร้ังท่ี 29 ราชวิทยาลัยศัลยแพทยjแห~งประเทศไทย วันท่ี 6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนดj 

หาดป�าตอง จ.ภูเก็ต จัดงานโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยjแห~งประเทศไทย ร~วมกับภาควิชาศัลยศาสตรj 

คณะแพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

4. บรรยายในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Practical Point of Conscious Sedation? วันที่ 12 

มิถุนายน 2558 ณ ห}องประชุมวิสัญญีวิทยา (บรรยาย) และสถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ 

(ฝ£กปฎิบัติ) คณะแพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj จัดงานโดยภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะ

แพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

5. ร~วมผ~าตัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส}ใหญ~และทวารหนักเทิดพระเกียรติ ในโครงการตรวจคัด

กรองมะเร็งลำไส}ใหญ~และทวารหนักเทิดพระเกียรติ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2558 ณ ห}องผ~าตัด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท~าบ~อ จ.หนองคาย 
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6. บรรยายเร่ือง Laparoscopic low anterior resection วันท่ี 19 กันยายน 2558 ณ ห}องปฏิบัติการ

กายวิภาคศาสตรj ML 100 ช้ัน 1 ภาควิชากายวิภาคศาสตรj คณะวิทยาศาสตรj                                      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

7. บรรยายเรื ่อง Open Right hemicolectomy ในงาน The 3rd PSU Cadaveric Workshop : For 

Surgical Resident Part I วันที่ 19 กันยายน 2558 ณ ห}องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรj ML 100 ช้ัน 

1 ภาควิชากายวิภาคศาสตรj คณะวิทยาศาสตรjมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

8. บรรยายทางวิชาการ Update Management in Radiation Proctitis วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ 

โรงพยาบาลสุราษฎรjธานี จัดงานโดยบริษัท เอ.เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด 

ปG 2559 

1. บรรยายเรื่อง Colonnic Pit pattern วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห}องประชุม (ชั้น 3) อาคารศูนยj

แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก รพ.หาดใหญ~ 

2. บรรยายเรื่อง 5 ทำ 5 ไม~ "ห~างไกลโรคมะเร็ง" วันที่ 10 กุมภาพันธj 2559 ณ เวทีสุขภาพโรงพยาบาล

สงขลานครินทรj 

3. บรรยายเรื ่อง Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) ในงานประชุมวิชาการ

ศ ั ล ย เ ส วน า  BB Meeting Surgical forum 5th "Best Surgical Practices & Management of 

Complications" วันท่ี 20 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมอ~าวนาง วิลล~า จ.กระบ่ี 

4. บรรยายเรื่อง Video assited ligation of intersphincteric fistula tract (VALIFT) ในงานประชุม

วิชาการศัลยเสวนา BB Meeting Surgical forum 5th "Best Surgical Practices & Management 

of Complications" วันท่ี 21 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมอ~าวนาง วิลล~า จ.กระบ่ี 

5. บรรยายเรื่อง มะเร็งลำไส}ใหญ~ ในกิจกรรมให}ผู}ป�วยโรคมะเร็งเต}านม วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ 

ห}องประชุมศูนยjถันยเวชฯ อาคารเฉลิมพระบารมี 

6. บรรยายเรื ่อง Lower GI anastomosis (LAR) ในงาน Anastomosis workshop:Hand sewn VS 

Stapler techniques (for residency training) วันท่ี 9 กรกฎาคม 2559 ณ ภาควิชาศัลศาสตรj คณะ

แพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

7. บรรยายเรื่อง Hands-on Edoscopic suturing,port positioning and stapler handing วันที่ 10 

กรกฎาคม 2559 ณ ศูนยj PSU Clinical Training Center ชั ้น 6 อาคารแพทยศาสตรjศึกษาราช

นครินทรj 

8. บรรยายเรื่อง การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส}ใหญ~ให}กับพนักงาน 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห}อง

ประชุม ช้ัน 2 ธนาคารแห~งประเทศไทย 

9. บรรยายเรื่อง สานพลังค}นหามะเร็งลำไส}ใหญ~ : Synergy in colorectal cancer (FCC) ในโครงการ

ประชุมวิชาการพยาบาลศัลยศาสตรj ครั้งที่ 10 เรื่องการพยาบาลศัลยกรรมแบบไร}รอยต~อ (Seamless 

in surgical Care) วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห}องเกษม ลิ่มวงศj อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะ

แพทยศาสตรj 
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10. บรรยายเร ื ่อง Cancer Screening-Colorectal Cancer ในงานประชุมว ิชาการประจำป� คณะ

แพทยศาสตรj ครั ้งที ่ 32 "Healthcare in a Changing World" วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร

เรียนรวมและหอสมุดวิทยาศาสตรjสุขภาพ คณะแพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj  

11. ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส}ใหญ~และทวารหนักด}วยการส~องกล}อง (Colonoscopy) ใน

โครงการการจ ัดบร ิการตรวจคัดกรองมะเร ็งลำไส }ใหญ~และทวารหนักด }วยการส ~องกล }อง 

(Colonoscopy) วันท่ี 12 สิงหาคม 2559 ณ งานห}องผ~าตัด โรงพยาบาลตรัง 

12. การตรวจคัดกรองและการเฝ�าระวัง ในโครงการประชุมวิชาการ "คุณภาพการดูแลผู}ป�วยกลุ~มโรคมะเร็ง

หลังการทำหัตถการและการรักษา (Quality of nursing care cancer patients after procedure 

and treatment) วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห}องพันธjทิพยj สงวนเชื้อ อาคารเรียนรวมและหอสมุด

คณะแพทยศาสตรj 

13. บรรยายเรื่อง โรคมะเร็งลำไส}ใหญ~และทวารหนัก ในงานวันมหิดล ประจำป� 2559 ภายใต}แนวคิด "วัน

มหิดล เพ่ือสังคมไทย" วันท่ี 3 กันยายน 2563 ณ บริเวณช้ัน 1 หน}าห}างเซ็นทรัลเฟสติวัล 

14. บรรยาย Management of radiation proctitis ในงานประชุมวิชาการศัลยศาสตรjสงขลานครินทรj 

ครั ้งที ่ 5 วันที ่ 8 กันยายน 2559 ณ ห}องประชุมเฉลิมพระบารมี (ชั ้น C) อาคารเฉลิมพระบารมี 

โรงพยาบาลสงขลานครินทรj คณะแพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

15. บรรยายเรื ่อง Lunch symposium:combat surgical infection with Carbapenem gr I ในงาน

ประชุมวิชาการศัลยศาสตรjสงขลานครินทรj ครั้งที่ 5 วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห}องประชุมเฉลิมพระ

บารม ี  (ช ั ้น C) อาคารเฉล ิมพระบารม ี  โรงพยาบาลสงขลานคร ินทร j  คณะแพทยศาสตรj  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

16. บรรยายเรื่อง โรคมะเร็งลำไส}ใหญ~และการรักษา ในโครงการบริการวิชาการสำหรับผู}ที่ได}รับการผ~าตัด

เพื่อขับถ~ายอุจจาระ/ป¨สสาวะทางหน}าท}องและครอบครัว วันที่ 17 กันยายน 2559 ณ อาคารอาเชี่ยน

เทรด ช้ัน 3 

17. เสวนาเรื่อง ฝ�คัณฑสูตรใครว~ารักษาไม~หาย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ เวทีสุขภาพ โรงพยาบาล

สงขลานครินทรj 

ปG 2560  

1. บรรยายเรื่อง อุบัติการณjและความสำคัญของการคัดกรองมะเร็งลำไส}แบบพันธุกรรม ในโครงการ

อบรมวิชาการและตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส}ใหญ~และทวารหนักในญาติสายตรงผู}ป�วยมะเร็งลำไส}ใหญ~

และทวารหนัก ในพื้นที่จังหวัดสตูลวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห}องประชุมแก}วโกเมน ชั้น 4 อาคาร

ผู}ป�วยนอก โรงพยาบาลสตูล 

2. บรรยายเรื่อง Difficult Ostomy Care : How We Optimize Care of Success? ในประชุมวิชาการ

ประจำป �  2560 เร ื ่อง "Go together for Best Practice in Wound and Burn Care" ว ันท ี ่  3 

พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป� ถนนเพชรบุรีตัดใหม~ ซอยศูนยjวิจัย กรุงเทพฯ 
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3. บรรยายเรื่อง การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส}และมะเร็งต~อมลูกหมาก (screening of colorectal and 

prostate cancer) วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห}องทองจันทรjหงสjลดารมภj อาคารเรียนรวมและ

ห}องสมุด คณะแพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

4. บรรยายเรื่อง Contemporary Office-based Procedure for Hemorrhoids ในงานประชุมวิชาการ

ประจำป� ครั้งที่ 42 ร~วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกลุ~มประเทศลุ~มแม~น้ำโขง วันที่ 8 กรกฎาคม 

2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอรjซิต้ี จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี 

5. บรรยายเรื่อง การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส}และมะเร็งต~อมลูกหมาก (screening of colorectal and 

prostate cancer) วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห}องทองจันทรjหงสjลดารมภj อาคารเรียนรวมและ

ห}องสมุด คณะแพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

6. บรรยายเร่ือง Cytoreductive surgery and HIPEC for pseudomyxoma peritonea ในงานประชุม

อบรมวิชาการทางศัลยศาสตรj หัวข}อ "Gastrointestinal Oncology in Practice" วันที่ 10 ธันวาคม 

2560 ณ โรงแรมแกรนดj เมอรjเคียว กรุงเทพฯ 

ปG 2561 

1. บรรยายเรื่อง Colon Cancer: From Community to Clinic ในงานประชุมวิชาการประจำป� คณะ

แพทยศาสตรj ครั้งที่ 34 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห}องพันธjทิพยj สงวนเชื้อ อาคารเรียนรวมและ

หอสมุดคณะแพทยศาสตรj 

2. บรรยายเรื่อง Colon Cancer: From Community to Clinic ในงานประชุมวิชาการประจำป� คณะ

แพทยศาสตรj ครั้งที่ 34 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห}องอติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวมและหอสมุด

วิทยาศาสตรjสุขภาพ คณะแพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

3. บรรยายเรื ่อง Familial colon cancer screening ในงานประชุมวิชาการเรื ่อง The academic 

endoscopy nurse (Reprocessing) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเรียนอเนกประสงคj ชั้น 5 

มหาวิทยาลัยแม~ฟ�าหลวง จังหวัดเชียงราย 

4. เสวนาเรื่อง จากงานวิจัยสู~การใช}จริง : นวัตกรรม Thai colostomy bag ชุดอุปกรณjรองรับสิ่งขับถ~าย

จากทวารเทียม วันท่ี 7 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดj และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอรj 

กรุงเทพฯ 

5. บรรยายเรื่อง Precision medicine of screening colonoscopy / Workshop Program วันที่ 17 

มิถุนายน 2561 ณ ห}องประชุมพิบูลสงคราม ช้ัน 12 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ 

ปG 2562 (2019) 

1. บรรยายเรื่อง VAAFT and its modification ในงาน 31st World Congress of the International 

Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO 2019) วันท่ี 4 ตุลาคม 

2562 ณ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดj และบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอรj กรุงเทพฯ 
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วิทยากรต-างประเทศ 

ปG 2556 (2013) 

1. Technoiques Nerve Preservation in Laparoscopic Rectal Cancer Surgery. งานประชุม 14th 

Asia Pacific Federation of Coloproctology Congress, 11-14 September,2013 

2. VDO Presentation: Technology Nerve Preservation in Laparoscopic Rectal Cancer 

Surgery. งานประช ุม  ECTA 3rd Biennial Meeting ,Eurasian Colorectal Association (ECTA) 

Singapore 2013, 6-9 November, 2013 

ปG 2558 (2015) 

1. บรรยายเรื่อง Video-Assisted LIFT (VA-LIFT) ในงาน APFCP conference วันที่ 6 ตุลาคม 2558 

ณ ประเทศออสเตรเลีย 

ปG 2560 (2017) 

1. บรรยายเรื่อง Minimally invasive surgery for colorectal cancer ในงานประชุมวิชาการ Asian 

GI Young Surgeons' Symposium วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศจีน  

นำเสนอผลงานวิชาการ 

1. Overall expression of beta-catenin outperforms its nuclear accumulation in 

predicting outcomes of colorectal cancers. Free paper presentation at 19th Annual 

Scientific Meeting, Police General Hospital , October, 2007 

2. Overall expression of beta-catenin outperforms its nuclear accumulation in 

predicting outcomes of colorectal cancers. Poster presentation at 66th The Japanese 

Cancer Association (JCA) meeting, Nagoya, Japan, October, 2008 

3. Staple Hemorrhoidpexy make it easy with chula anoscopy Audio visual contest, 35th 

Annual Scientific Meeting, Royal College of Surgeons of Thailand and the Royal 

Australian College of Surgeons, July, 2010 

4. Benefits from genetic test in descendants of familial adenomatour polyposis 

syndrome: report of family in southern Thailand. Poster presentation contest, 35th 

Annual Scientific Meeting, Royal College of Surgeons of Thailand and the Royal 

Australian College of Surgeons, July, 2010 

5. TME : Make it easy Podium presentation, Colorectal day meeting, King Chulalongkorn 

Memorial Hospital, November, 2010 
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6. APR with Vertical Rectus Abdominis Myocutaneus (VRAM) Flap Audio visual contest, 

36th Annual Scientific Meeting, Royal College of Surgeons of Thailand and American 

Collage of Surgeons, July, 2011 

7. The effect of Angiolymphatic invasion but not tumor location on prognosis in 

rectal cancer patients treated with complete resection at King Chulalongkorn 

Memorial hospital Poster presentation 13th Asia Pacific Federation of Coloproctology 

Congress (APFCP) Bangkok, Thailand, December, 2011 

8. Anal condyloma treatments by trichloroacetic acid in King Chulalongkorn 

Memorial hospital Poster presentation 13th Asia Pacific Federation of Coloproctology 

Congress (APFCP) Bangkok, Thailand, December, 2011 

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ} 

1. Wanitsuwan W, Kanngurn S,Boonpipattanapong T,Sangthong R, Sangkhathat S.  Overall 

expression of beta-catenin outperforms its nuclear accumulation in predicting 

outcomes of colorectal cancers. World Journal Gastroenterology. 2008 October 

21;14(39):6052-9. 

2. Bejrananda T, Phukaoloun M, Boonpipattanapong T, Wanitsuwan W, Kanngern S, 

Sangthong R, SangkhathatS.WT1 expression as an independent marker of poor prognosis 

in colorectal cancers. Cancer Biomarkers 8 (2010/2011); 35-42. 

3. Wanitsuwan W, Boonpipatanapong T, Kanngern S, Chaiyapan W, Graidist P, Sangkhathat 

S.  Benefits from genetic test in descendants of familial adenomatour polyposis 

syndrome: report of a family in southern Thailand.  Asian Biomedicine Vol.5 No.4 

August2011;553-557.  

4. Kritsanasakul A, Boonpipattanapong T, Wanitsuwan W, Phukaoloun M, 

Prechawittayakul P, Sangkhathat S.  Impact of Lymph Node Retrieval on Surgical 

Outcomes in Colorectal Cancers. Journal Surgical Oncology 2012;106:238-42. 

5. Worrawit Wanitsuwan, Pawan Krainara, Kamthorn Yolsuriyanwong. Video-Assisted LIFT 

(VA-LIFT): The new approach to complex anorectal abscess treatment. Apollo Medicine, 

Volume 12, Supplement 1, December 2015, Page s9 

6. Songphol MalakornEmail, Worrawit Wanitsuwan, Irin ChowchankitKrittin,  

Kajohnwongsatit, Arun Rojanasakul. Simplified anal sphincter anatomy. Int J Colorectal 

Dis 2016 Aug 6;31(8):1567. Epub 2016 Apr 6. 
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7. Thavornpattanapong T, Kanjanapradit K, Sangkhathat S, Wanitsuwan W. The 

Effectiveness of Clinical Guidelines in the Diagnosis of Lynch Syndrome Compared to 

Microsatellite Instability and Immunohistochemistry Analyses in Southern Thailand. J 

Health Sci Med Res 2019;37(1):43-50 

8. Sarunyou Chusri Kamonnut, Singkhamanan, Worrawit Wanitsuwan, Yuthasak 

Suphasynth, Narongdet Kositpantawong, Siripen Panthuwong, Yohei Doi. Adjunctive 

therapy of intravenous colistin to intravenous tigecycline for adult patients with non-

bacteremic post-surgical intra-abdominal infection due to carbapenem-resistant 

Acinetobacter baumannii. J Infect Chemother 2019 Sep 17;25(9):681-686. Epub 2019 

Apr 17.    

9. Kankamon Kittrongsiri, Worawit Wanitsuwan, Paradee Prechawittayakul, Sermsiri 

Sangroongruangsri, John Cairns & Usa Chaikledkaew (2020) Survival analysis of 

colorectal cancer patients in a Thai hospital-based cancer registry, Expert Review of 

Gastroenterology & Hepatology, 14:4, 291-300, DOI: 10.1080/17474124.2020.1740087 

 

รางวัล  

1. ได}รับอนุสิทธิบัตรแสดงถึงการประดิษฐj ชุดอุปกรณjรองรับสิ่งขับถ~ายทางทวารเทียม วันที่ 3 กุมภาพันธj 

พ.ศ. 2558  

2. ได}รับรางวัลเหรียญเงิน ด}านสิ ่งประดิษฐjนวัตกรรมจากงาน Geneva inventions ครั ้งที ่ 43 

จากประเทศเจนีวา สวิตเซอรjแลนดj วันท่ี 15 เมษายน 2559  

3. ได}รับรางวัลเหรียญทอง ด}านสิ่งประดิษฐjนวัตกรรมจากงาน Invent Arena ครั้งที่ 1 จากประเทศ 

สาธารณเชค วันท่ี 16-17 มิถุนายน 2559  

4. ได}รับรางวัล Special Prize ด}านสิ่งประดิษฐjนวัตกรรมจากงาน Geneva inventions ครั้งที่ 43 

จากประเทศเจนีวา สวิตเซอรjแลนดj วันท่ี 15 เมษายน 2559  

5. ได}รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป¡นเลิศ ระดับดีเด~น จากรางวัลบริการภาครัฐแห~งชาติ 2559 

โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) จากผลงานเรื่อง ชุดอุปกรณjรองรับสิ่งขับถ~ายทาง 

ทวารเทียม 

6. ได}รับรางวัล ผลงานประดิษฐjคิดค}น ระดับดีมาก ประจำป� 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย 

แห~งชาติ จากผลงานเร่ือง ชุดอุปกรณjรองรับส่ิงขับถ~ายทางทวารเทียม 

7. ได}รับรางวัลจากศูนยjทรัพยjสินทางป¨ญญา อุทยานวิทยาศาสตรjมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj ในฐานะ 

ผู}ประดิษฐjท่ีมีผลงานการย่ืนขอรับความคุ}มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑjสูงสุดเป¡นอันดับ 1   
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8. ได}รับรางวัลบุคลากรดีเด~นด}านวิชาการและหน~วยวิจัยดีเด~น หน~วยวิจัยนวัตกรรม ทางการแพทยj 

จากพอลิเมอรjเชิงคลินิกแห~งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj จากงานวัน 

สถาปนาสงขลานครินทรj 13 มีนาคม 2560  

9. รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดรางวัลนวัตกรรมยางพารา ประจำป� 2561 ผลงานเรื่องแผ~นแปะหูจาก

ยางธรรมชาติ 

10. รางวัล PSU Reseacher Grand Slam ประจำป� 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj จากงานคุณค~า

สงขลานครินทรj ประจำป� 2561 

11. รางวัลชนะเลิศ จากการประกวด STSP Innovation Awards 2019 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชยj ใน

ช่ือผลงานอุปกรณjรองรับส่ิงขับถ~ายจากทวารเทียมผลิตจากยางพารา 

12. รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด~น 60 ป� วช. มิติการนำไปใช}ประโยชนjด}านการพัฒนาสังคม จาก

สำนักงานการวิจัยแห~งชาติ ผลงานเร่ือง ชุดอุปกรณjรองรับส่ิงขับถ~ายจากทวารเทียม 

13. รางวัล Pride of PSU งานคุณค~าสงขลานครินทรj ประจำป� 2562 

14. รางวัลผลงานที่น~าลงทุนที่สุด จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรjและเทคโนโลยีแห~งชาติ ชื่อผลงาน 

Thai colostomy bag 

15. ผลงานรองชนะเลิศ สาขานวัตกรรม/กระบวนการเชิงพาณิชยjระดับประเทศ  MOST innovation 

award 2019 จากงาน RSP innovation day 2019 
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1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)   นางสาว เบญญาภา อินทรศิริ 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Benyapa Intharasiri 

2. หมายเลขประจำตัวประชาชน  1909800545077 

2. ตำแหน~งป̈จจุบัน   เจ}าหน}าท่ีวิจัย 

3.   ตำแหน~งทางวิชาการ   ไม~มี 

4. หน~วยงานและท่ีอยู~ท่ีติดต~อได}สะดวก  

ภาควิชาศัลยศาสตรj คณะแพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

 ท่ีอยู~ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj เลขท่ี 15 ถนน กาญจนวนิช แขวง/ตำบล หาดใหญ~  

เขต/อำเภอ หาดใหญ~ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณียj 90110 

 โทรศัพทj 074-455000 ต~อ 140666 โทรสาร 074-451400 มือถือ 084-2678487 

 E-mail : benyapa.c@gmail.com 

5. ประวัติการศึกษา  

2013, B.S. in Biotechnology  Prince of Songkla University 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ  

 วิศวกรรมโปรตีน 

7. ประสบการณjท่ีเก่ียวข}องกับการจัดการความรู}และการถ~ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

ท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

ผลงานตีพิมพ} 

Nittaya Bunsanong, Benyapa Intharasiri, Piyaporn Khunthongkae, Suchera Thananimit. 

2016. Development of a simple test for detecting the White Spot Syndrome Virus 

(WSSV). The proceeding of International Bioscience Conference and the 5th 

International PSU-UNS Bioscience Conference (IBSC2014). Phuket. Thailand. 

การนำเสนอผลงาน 

13 – 16 มี.ค. 2561 นำเสนอโปสเตอรj “ชุดอุปกรณjรองรับสิ ่งขับถ~ายจากทวารเทียมผลิตจาก 

ยางพาราสกัดโปรตีน” ในงาน HA national Forum คร้ังท่ี 19 ณ impact forum เมืองทองธานี 

13 – 16 march 2019. Effects of using Thai colostomy bags; made from deproteinized 

natural rubber. Oral presentation of Asia Pacific Federation of Coloproctology (APFCP) 

2019.  The congress will be held in Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur, 

Malaysia from 14 - 17 March, 2019 
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1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)   นางสาว วาริธร สระขาว 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Waritorn Srakhao 

2. หมายเลขประจำตัวประชาชน  1909800481508 

2. ตำแหน~งป̈จจุบัน  นักวิทยาศาสตรjปฏิบัติการ 

3.   ตำแหน~งทางวิชาการ  ไม~มี 

4. หน~วยงานและท่ีอยู~ท่ีติดต~อได}สะดวก  

ภาควิชาศัลยศาสตรj คณะแพทยศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

 ท่ีอยู~ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj เลขท่ี 15 ถนน กาญจนวนิช แขวง/ตำบล หาดใหญ~  

เขต/อำเภอ หาดใหญ~ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณียj 90110 

 โทรศัพทj 074-455000 ต~อ 140666 โทรสาร 074-451400 มือถือ 081-8197339 

 E-mail : Waritorn.sk@gmail.com 

5. ประวัติการศึกษา  

2013, B.S. in Biotechnology     Prince of Songkla University 

2016, M.S. in Molecular Biology And Bioinformatics  Prince of Songkla University 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ  

 Bioinformatics 

7. ประสบการณjท่ีเก่ียวข}องกับการจัดการความรู}และการถ~ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

ท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

วิทยากร 

เร่ือง “Colon cancer: from community to clinic” ในงานประชุมวิชาการประจำป� คณะแพทยศาสตรj 

คร้ังท่ี 34 วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ณ คณะแพทยjศาสตรj มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรj 

การนำเสนอผลงาน 

26-27 May, 2016. Homology Modelling and Molecular Docking of White Spot Syndrome 

Viral Binding Protein against VP26. Poster presentation of the 5th International 

Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016(BMB2016). Songkhla. Thailand. 

26-27 May, 2016. Structure based-virtual screening for prediction HIV protease inhibitors. 

Poster presentation of the 5th International Biochemistry and Molecular Biology 

Conference 2016 (BMB2016). Songkhla. Thailand 

13 – 16 มี.ค. 2561 นำเสนอโปสเตอรj “โครงการคัดกรองผู}มีความเสี่ยงสูงต~อโรคมะเร็งลำไส}ใหญ~ 

แบบพันธุกรรม” ในงาน HA national Forum คร้ังท่ี 19 ณ impact forum เมืองทองธานี 



 

 

176 

13 – 16 march, 2019. Colorectal cancer screening mobile unit for high risk cases. Poster 

presentation of Asia Pacific Federation of Coloproctology (APFCP) 2019.  The 

congress will be held in Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur, Malaysia 

from 14 - 17 March, 2019 

ผลงานตีพิมพ} 

1. Wassana Taenkaew, Waritorn Srakhao and Pitipol Meemak. 2015. Homology modeling 

of antioxidant enzymes in Hevea brasiliensis. The Proceeding of Genomics, 

Bioinformatics, and System Biology Conference (GBSBC2015). Bangkok. Thailand. 

2. Pitipol Meemak, Waritorn Srakhao and Amornrat Phongdara. 2016. Homology Modelling 

and Molecular Docking of White Spot Syndrome Viral Binding Protein against VP26. The 

proceeding of the 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 

2016 (BMB2016). Songkhla. Thailand. 

3. Waritorn Srakhao, Pitipol Meemak and Amornrat Phongdara. 2016. Structure based-

virtual screening for prediction HIV protease inhibitors. The abstract of the 5th 

International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016 (BMB2016). 

Songkhla. Thailand 

รางวัล 

1. นักกิจกรรมตัวอย~างด}านการบริหาร เน่ืองในงานคุณค~าสงขลานครินทรj ประจำป� 2556 

2. “Outstanding Poster Presentation Award” of The 5th International Biochemistry and 

Molecular Biology conference 2016. 

3. “The 4th place prize Poster Presentation” of 19th HA National Forum 2018. 

 

 

 

 

 

 

 


