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1. การประเมินผลการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกที่ติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
 

 
ปริญญา  สกุลรัตน์ 

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
 
 

วัตถุประสงค์: งานบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกที่ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลสิงห์บุรี มีการด าเนินงานมา
เป็นระยะเวลานาน  แต่ยังไม่มีการประเมินผลการบริบาล  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของเภสัช
กรในงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกที่ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลสิงห์บุรี 

วิธีวิจัย: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังนี้ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยนอกที่ติดเชื้อเอชไอวีในคลิ นิกสานรัก 
โรงพยาบาลสิงห์บุรี ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2557  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
มี 4 ชนิด คือ 1.แบบบันทึกการให้การบริบาลแก่ผู้ป่วยคลินิกสานรัก 2.ฐานข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Hos XP 
(ข้อมูลการรักษาและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ) 3.แบบบันทึกการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา    4.
แบบบันทึกส าหรับลงรหัสข้อมูลผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบค่า CD4 
ในช่วงระยะเวลา 1 ปี โดยใช้ wilcoxon signed rank test 

ผลการวิจัย: ผลการศึกษาพบว่า มีผู้ป่วย 471 ราย  ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นชาย 224 ราย (ร้อยละ53.21) อายุเฉลี่ย
ผู้ป่วยคือ 41.07±10.91 ปี  โรคที่เป็นร่วมด้วยมากที่สุด คือโรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันเลือดสูง และ
โรคเบาหวาน ตามล าดับ  เภสัชกรมีกิจกรรมให้การบริบาลทางเภสัชกรรม 838 ครั้ง คือ ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยราย
เก่าและรายใหม่ 668 ครั้งและ 38 ครั้ง ตามล าดับมีการแก้ไขปัญหาการใช้ยา 118 ครั้ง เช่น ประเมินการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 23 ครั้ง  แก้ไขปัญหาการรับประทานยาต้านไวรัสที่ไม่ต่อเนื่องและไม่สม่ าเสมอ  
49 ครั้ง ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยที่เปลี่ยนสูตรยาหรือปรับขนาดยา 46 ครั้ง  เป็นต้นมีรายงานเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์การใช้ยา 64 ครั้ง ยาที่ผู้ป่วยแพ้มากที่สุดคือCotrimoxazole  ส่วนยาต้านไวรัสที่มีรายงานการเกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์บ่อยครั้งคือ Nevirapine, Efavirenz, Tenofovir สูตรยาต้านไวรัสที่ ใช้มากที่สุดคือ GPO vir 
Z(AZT+3TC+NVP)  จากการศึกษาค่า CD4 พบว่า ค่าเฉลี่ยของค่า CD4 ในผู้ป่วยเท่ากับ 516.29±282.76 
cells/mm3เมื่อสิ้นสุดการเก็บข้อมูล  พบว่ามีผู้ป่วยที่มีค่า CD4 ครั้งสุดท้าย > 350 cells/mm3จ านวน 281 ราย 
จากการทดสอบความแตกต่างของค่า CD4 ครั้งที่ 1 และ 2 โดยใช้สถิติ wilcoxon signed rank testพบว่า ค่า 
CD4 ครั้งที่ 2 มากกว่า ค่า CD4 ครั้งที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางคลินิกโดยมีค่าสถิติ Z = 5.04  และค่าAsymp. 
Sig.(2-tailed)= 0.000 แสดงว่าผู้ป่วยมีผลการรักษาที่ดีขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลรายปีพบว่า จ านวนผู้ป่วย
เพ่ิมขึ้น  เป็นผู้ป่วยชายมากกว่าผู้ป่วยหญิง  การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมเพ่ิมขึ้น  ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับยา 
GPO vir Z  พบว่ามีการเปลี่ยนมาใช้สูตรยาต้านไวรัสสูตร  C เพ่ิมขึ้นและผู้ป่วยมีแนวโน้มเกิดโรค Metbolic 
syndrome เพ่ิมข้ึน 

สรุปผลการวิจัย: บทบาทของเภสัชกรในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกที่ติดเชื้อเอชไอวีนี้ ท าให้
ผู้ป่วยได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา  การเพ่ิมการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  และมีการ
แก้ไขปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วย เป็นต้น การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการรับประทานยาต้าน
ไวรัสอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและแก้ไขปัญหาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีค่า CD4 ≤ 350 cell/mm3 
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ค าส าคัญ: การบริบาลทางเภสัชกรรม, ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี, ยาต้านไวรัส, โรงพยาบาลสิงห์บุรี 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: เภสัชกรที่ร่วมด าเนินงานการบริบาลแก่ผู้ป่วยคลินิกสานรักซ่ึงมีทั้งหมด 4 คน และมีเภสัช
กรที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 1 คน ดังนี้  

1.ภญ.พัชรา  พันธาสุ  
2.ภก.ธีรพงษ์ธรรมาภรณ์ (เภสัชกรด้านประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา)  
3.ภญ.ปริญญา สกุลรัตน์ (ผู้วิจัย)  
4.ภญ.พิณนภา ศริพันธุ์  และ  
5.ภญ.พิมลพรรณ  พงษ์กล่ า 

การสนับสนุนที่ได้รับ จากผู้บริหารหน่วยงาน / องค์กร / สถาบันที่ให้ทุน: โรงพยาบาลสิงห์บุรี 

การติดต่อกับนักวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หน่วยงานสังกัด ที่อยู่ไปรษณีย์: 

ผู้วิจัย: น.ส.ปริญญา  สกุลรัตน์    หมายเลขโทรศัพท:์ 0922939579 
Email: psakulrat@gmail.com  หน่วยงาน: กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
ที่อยู่: กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสิงห์บุรี 917/3 ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 
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2. ผลของการให้ความรู้โดยสื่อวิดิทัศน์ต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของครอบครัว 
ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก 

The effectsof videotape instruction and practice on knowledge and family behavior in taking care of Its 
member who has lens extraction 

 
ดร.ปราณี มีหาญพงษ์, รุ่งทิพย์ มิ่งไชย และคณะหอผู้ป่วยศัลยกรรมตา หู คอ จมูกโรงพยาบาลสิงห์บุรี 

 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา: ต้อกระจก เป็นโรคที่มีการขุ่นของเลนส์แก้วตา ซึ่งเลนส์แก้วตามีหน้าที่
รวมแสงจากวัตถุดา้นหน้าให้ตกลงพอดีที่จอประสาทตาเมื่อเลนส์แก้วตาเกิดขุ่นขึ้นก็ท าให้แสงผ่านไปยังจอประสาท
ตาไม่ได้ ผู้ป่วยจะมีอาการตามัวลงคล้ายกับมองผ่านกระจกฝ้า และจะมัวลงไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีอาการปวดตาหรือ
ตาแดง ส่วนใหญ่มักเกิดข้ึนพร้อมๆ กัน ทั้งสองตา อาการของต้อกระจกจะเป็นเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆ อาศัยเวลาเป็นปี
ตามธรรมชาติของโรคเอง เมื่อต้อกระจกสุกและทิ้งไว้ไม่รักษาจะเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น โรคต้อหินแบบเฉียบพลัน 
โรคม่านตาอักเสบ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดตามาก ตาแดง และอาจท าให้ตาบอดได้ (ขรรค์ชัย, 2548) 
 องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดว่าทั่วโลกมีคนตาบอด37 ล้านคน ในจ านวนนี้มีเด็กถึง 1.4 ล้านคน มีผู้มี
สายตาเลือนราง 124 ล้านคนและร้อยละ 90อยู่ในประเทศก าลังพัฒนา คนตาบอดส่วนใหญ่ร้อยละ 82 มีอายุ 50 
ปีขึ้นไป โดยร้อยละ 50 ของคนตาบอดมีสาเหตุส าคัญมาจากโรคต้อกระจกส าหรับประเทศไทย ผลส ารวจเมื่อปี 
2539 คาดว่าประเทศไทยมีคนตาบอดสนิทประมาณ 2 แสนคน ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60 
ปีขึ้นไป โดยสาเหตุหลักมาจากโรคต้อกระจกสูงถึงร้อยละ 70(กระทรวงสาธารณสุข, 2549)ปัจจุบันยังไม่มียารักษา
ให้หายได้ การรักษาต้องใช้การผ่าตัด เป็นการเอาเลนส์แก้วตาที่ขุ่นออกแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทน(ศักดิ์ชัย
วงศกิตติรักษ์ และศุภชัย กิจศิริไพบูลย์, 2550) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท าสื่อการสอนแบบวิดิทัศน์โรคต้อกระจก เพ่ือให้ความรู้กับผู้ดูแลและผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งติดตามประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองที่บ้านเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้ความรู้ ความเข้าใจในการ
ดูแลตนเอง ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ท าผ่าตัดต้อกระจกได้ในที่สุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลของการให้ความรู้โดยสื่อวิดิทัศน์ต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของครอบครัว 

ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือ  
2. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้เรื่องต้อกระจกระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหลังสอนทันที 
3. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองพฤติกรรมการดูแลตนเองของครอบครัวผู้ที่ได้รับการผ่าตัด

ต้อกระจกระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 

ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงคือ ครอบครัวของผู้ที่ผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไว้ 40คน ก าหนดให้ 20คนแรกเป็นกลุ่มควบคุมและ 20คนต่อมาเป็นกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุมได้รับการ
สอนตามปกติกลุ่มควบคุมได้รับการสอนโดยสื่อวิดิทัศน์  เก็บรวบรวมข้อมูล2 ครั้งหลังให้ความรู้ที่หอผู้ป่วยและหลัง
ผ่าตัด 1 สัปดาห์ที่งานผู้ป่วยนอก โดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย ความรู้เรื่องต้อกระจก การดูแลตนเองของ
ครอบครัวผู้ที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการตรวจความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5ท่าน แบบสอบถามมีค่าความเที่ยง มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคเท่ากับ.87, .91. โปรแกรมการสอนแบบสื่อ
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วิดิทัศน์ผ่านการตรวจความตรงของเนื้อหา  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป     

ผลการศึกษา 
1. คะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคต้อกระจกและการดูแลตนเองหลังผ่ าตัดต้อกระจกของกลุ่มทดลอง           

(X  =16.95, SD =1.57 ) สูงกว่ากลุ่มควบคุม(X  =13.80, SD = 1.57) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ.001 
2. คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของครอบครัวผู้ที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกของกลุ่มทดลอง (X  = 

4.93, SD = .15) สูงกว่ากลุ่มควบคุม(X  =4.44 , SD = .48) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ.001 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

1. ด้านการบริหารได้สนับสนุนให้น าสื่อวิดิทัศน์น ารูปแบบบริการผู้ป่วยรับใหม่ไปใช้กับทุกหอผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล 

2.  ด้านการปฏิบัติ ควรเตรียมให้ความรู้และค าแนะน าครอบครัวของผู้ที่ผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์
แก้วตาเทียมตั้งแต่ทราบว่าจะท าผ่าตัดที่งานผู้ป่วยนอกหรือให้สื่อน าวิดิทัศน์ไปดูเองที่บ้านก่อนนอนโรงพยาบาลเพื่อ
ท าผ่าตัด 

3. ด้านวิชาการควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆที่ส่งเสริมให้ครอบครัวของผู้ที่ผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตา
เทียม มีความรู้ความเข้าในในการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น 

บทเรียนที่ได้รับ: เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นในการท างานวิจัยในครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดีเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณภาพการพยาบาลที่ดีต่อไป 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: เกิดความภาคภูมิใจและความรักสามัคคีในหน่วยงานและเกิดความสุขทางใจที่สะท้อนด้วย
หัวใจของความเป็นมนุษย์ในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน: ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญของการ
ท างานวิจัยในครั้งนี้ โดยให้น าสื่อวิดิทัศน์น ารูปแบบบริการผู้ป่วยรับใหม่ไปใช้กับหอผู้ป่วยศัลยกรรมตา หู คอ จมูก 

การติดต่อกับนักวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หน่วยงานสังกัด ท่ีอยู่ไปรษณีย์ 
งานหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลสิงห์บุรี 917/3ถนนขุนสรรค์ ต าบลบางพุทรา อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
16000 โทร.036-511060 ต่อ 4202 โทร.0896121898 
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3. ประสิทธิภาพการท างานของไตหลังให้การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (Health coaching) 
ในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 3 ที่มีโรคประจ าตัวเบาหวาน โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

 
ศรีรัตน์  อินถา พย.ม, ยุพดี วุฒิเจริญ พยบ. 

โรงพยาบาลร้องกวาง 
 
 

บทน า: โรงพยาบาลร้องกวางมีผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะที่ 3 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ44.72,295.68และ
519.92ในปี2555-2557 ท าให้ผู้ป่วย ไตเรื้อรังระยะที่ 4 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 22.36,152.80และ186.54ตามล าดับ 
(รายงานโรคไม่ติดต่อโรงพยาบาลร้องกวาง,2557) การให้การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  (Health 
coaching) ท าให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด และระดับความดันโลหิตได้ ประสิทธิภาพการท างานของไตดี
ขึ้นจะช่วยชะลอการเสื่อมของไต หากผู้ป่วยเข้าสู่ไตเรื้อรังระยะสุดท้ายต้องได้รับการบ าบัดทดแทนไตโดยวิธีขจัด
ของเสียทางเยื่อบุช่องท้องและรักษาด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หากไม่เร่งแก้ไขป้องกันจะท าให้
ค่าใช้จ่ายการรักษาเพ่ิมข้ึน (ไพจิตร์วราชิต, 2554) 

วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการท างานของไตหลังให้การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (Health 
coaching) ในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 3 ที่มีโรคประจ าตัวเบาหวาน 

วิธีการศึกษา:เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ชนิดกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการ
ทดลอง (One-group pre-post test design) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 3 จ านวน 30 คน ใช้เกณฑ์
คัดเลือกตาม Inclusion criteria คือเป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคไตเรื้อรังที่มีโรคประจ าตัวคือ
เบาหวานอยู่ในระยะที่ 3   ผู้วิจัยใช้ทักษะการเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational interviewing skills) และทักษะ
การปรึกษา OARS ประกอบด้วย 4 ทักษะ ได้แก่1. การถามค าถามปลายเปิด (Open-ended questioning) ให้
ผู้ป่วยได้ เล่าถึงสาเหตุที่ท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดและระดับความดันที่สู ง 2 . การชื่นชมยืนยันรับรอง 
(Affirmation) ในสิ่งที่ผู้ป่วยเลือกวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง 3. การฟังอย่างเข้าใจและสะท้อนความ (Reflective 
listening) ท าให้ ผู้ ป่ วยรู้สึ กว่าปัญหาของตนเองมีคนรับ ฟั งและเข้าใจ ไม่ถูกต าหนิ  4. การสรุปความ 
(Summarization) เป็นการสรุปสิ่งที่ผู้ป่วยพูดถึงปัญหา การแก้ไขด้วยวิธีการที่ผู้ป่วยเป็นผู้เลือกเอง เป็นการให้การ
ปรึกษารายบุคคลครั้งละ 15-20 นาที มีการนัดติดตามทุก1 เดือนประเมินผลหลังให้การปรึกษา 1 ปี เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาประกอบด้วย แบบบันทึกระดับน้ าตาลในเลือด(Fasting Blood Sugar :FBS) ค่าเฉลี่ยความดันโลหิต 
(Mean Arterial Pressure: MAP) ระดับครีอะตินินในเลือด(Creatinine :Cr) และอัตราการกรองของไต (CKD-
EPI)ในสมุดประจ าตัวผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบใช้  
Paired t –test. 

ผลการศึกษา: กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 56-60ปี (ร้อยละ 53.33) เพศหญิง (ร้อยละ 70) สถานภาพ
สมรสคู่ (ร้อยละ 80) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 36.7) ยารักษาเบาหวานส่วนใหญ่ได้รับกลุ่มไบกัวไนด์ 
(ร้อยละ 86.7) ส าหรับยารักษาความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ได้รับกลุ่มต้านเรนนิน (ร้อยละ 70) หลังให้การปรึกษา
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (Health coaching) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือด พบว่าเพ่ิมขึ้นจาก 
123.27 เป็น 130.60 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (เป้าหมาย 70-130 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น
จาก 84.37 เป็น 87.77 มิลลิเมตรปรอท(เป้าหมาย70-110มิลลิเมตรปรอท) ทั้งสองค่า ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ 
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และระดับครีอะตินินในเลือดเฉลี่ยลดลงจาก 1.17 เป็น 1.16 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.36) ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่อัตราการกรองของไตเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 57.23 เป็น  63.30 มิลลิลิตร/
นาที (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 21.76) เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่งผลให้ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 3 
กลับเข้าสู่ระยะที่ 2 และระยะท่ี 1จ านวน 4 คน (ร้อยละ 14) 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า : น าเทคนิคการปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (Health 
coaching) ไปใช้ในผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทุกรายที่อัตราการกรองของไตอยู่ในระยะที่ 3 ใกล้
ถึงระยะท่ี 4 และขยายผลไปคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 3 แห่งของอ าเภอร้องกวาง 

บทเรียนที่ได้รับ: การจัดรูปแบบกิจกรรมควรปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามบริบทของผู้ป่วยแต่ละราย รูปแบบกิจกรรม
เน้นให้ผู้ป่วยได้ใช้ศักยภาพของตนเองเป็นหลัก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ได้
ช่วยเหลือกัน จะท าให้เกิดพลังใจในการดูแลตนเองเพ่ิมขึ้น และควรสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวได้มีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้ป่วยด้วย 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะเห็นผู้ป่วยไตเรื้อรังมีความรู้ ความเข้าใจในภาวะโรค เกิดการรับรู้
ปัญหาสุขภาพของตนสามารถควบคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิตได้ และมีความสามารถในการดูแลตนเองได้
ในระดับหนึ่ง อนึ่งงานวิจัยนี้มีห้องให้การเรียนรู้แยกเป็นสัดส่วน มีพยาบาลรับผิดชอบโดยเฉพาะ มีระบบติ ดตาม
ผู้ป่วยที่ขาดนัดท าให้กลุ่มตัวอย่างมารับบริการอย่างต่อเนื่อง 

การสนับสนุนจากผู้บริหาร หน่วยงาน องค์กร: มีนโยบายสนับสนุนการท า R2R ในหน่วยงาน ด้านงบประมาณ ส่ง
ผู้รับผิดชอบเข้าประชุมวิชาการ แยกหน่วยงานการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อออกจากผู้ป่วยนอกทั่วไปและมีสถานที่
เฉพาะ ท าให้สะดวกในการด าเนินงาน 

นักวิจัย:  นางศรีรัตน์ อินถา หมายเลขโทรศัพท์ 0801352772 อีเมล์srirat_int@outlook.co.th 
หน่วยงานสังกัด โรงพยาบาลร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่   ที่อยู่ไปรษณีย์54140 
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4. ผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองและความเข้มข้นของเลือด
ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง งานฝากครรภ์และงานคลอด โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

 
จินนา  รสเข้ม พย.บ., อุบลวรรณ  กุลสันต์ พย.ม.  

โรงพยาบาลร้องกวาง 
 
 

บทน า: ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมได้รับธาตุเหล็กไม่
เพียงพอ การขาดสารอาหารจ าพวกธาตุเหล็กและกรดโฟลิก โรคทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย ส่งผลกระทบ
ต่อมารดาและทารก ท าให้เกิดการแท้งหรือคลอดก่อนก าหนดและตกเลือดหลังคลอด ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย  
การรักษาและให้การดูแลอย่างถูกต้องสามารถลดภาวะแทรกซ้อนทั้งต่อมารดาและทารกได้ อุบัติการณ์ภาวะโลหิต
จางในหญิงตั้งครรภ์ของโรงพยาบาลร้องกวางปีพ.ศ.2556,2557และ2558 (ต.ค.57 –มี.ค.58) พบร้อยละ 
18.70,22.10และ26.28 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายของแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 10 ที่ก าหนดให้ไม่
เกินร้อยละ10 ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเอง
ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง ที่ประยุกต์จากทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem,1991) โดยเลือกใช้
เฉพาะระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางมีการดูแล
ตนเองได้อย่างเหมาะสมค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงเพ่ิมข้ึน 

วัตถุประสงค์: 1.เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางก่อนและหลังได้รับ
โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้2.เพ่ือเปรียบเทียบค่าฮีมาโตคริตหรือความเข้มข้นของเม็ดเลือด
แดงก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ 

วิธีการศึกษา:เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ชนิดกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการ
ทดลอง (One-group pre-post test design) เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้
ความรู้ต่อการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง ศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเข้มข้นของเลือด(Hct) 
<34% ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลร้องกวางในเดือน มิถุนายน 58–สิงหาคม 58 จ านวน 25 รายจัดกิจกรรม
สนับสนุนและให้ความรู้เป็นรายบุคคลพร้อมสามี จ านวน 4 ครั้งแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 30 นาที ติดตามผลหลัง
จัดกิจกรรม 4 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบบันทึกประเภทของอาหารที่รับประทานและยา
เม็ดเสริมธาตุเหล็ก ในสมุดประจ าตัวหญิงตั้งครรภ์ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบใช้ Paired t –test 

ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30ปี (ร้อยละ48) เป็นการตั้งครรภ์ครั้ง1และ2 (ร้อยละ 32) 
มาฝากครรภ์ครั้งแรกช่วงอายุครรภ์ 13-20 สัปดาห์ (ร้อยละ 44) พบว่าคะแนนเฉลี่ยการดูแลตนเองหลังได้รับ
โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้เพ่ิมขึ้นจาก 66.88(SD 11.86) เป็น 89.72(SD 6.44) แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบ
สนับสนุนและให้ความรู้เพ่ิมขึ้นจาก 30.96%(SD 1.87) เป็น 33.79 %(SD2.11) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
การน าผลงานวิจัยไปใช้: น าโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ไปใช้กับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
โลหิตจางที่มาฝากครรภ์ทุกราย ยกเว้น รายที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย เพ่ือให้มีการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 



 

8 

บทเรียนที่ได้รับ: การสร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดความไว้วางใจ การให้ความรู้ และชี้แนะรายการอาหารควรปรับให้
เหมาะสมกับบริบทของหญิงตั้งครรภ์แต่ละรายและควรสนับสนุนให้สามีและสมาชิกในครอบครัวได้มีส่วนร่วมใน
การดูแลอาหารและยาของหญิงตั้งครรภ์ด้วย 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะเห็นหญิงตั้งครรภ์มีความรู้ ความเข้าใจภาวะโลหิตจางและมีการ
ดูแลตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม อนึ่งงานวิจัยนี้มีห้องให้การเรียนรู้แยกเป็นสัดส่วน มีพยาบาลรับผิดชอบงานฝาก
ครรภ์เฉพาะ มีระบบติดตามหญิงตั้งครรภ์ท าให้กลุ่มตัวอย่างมารับบริการอย่างต่อเนื่อง 

การสนับสนุนจากผู้บริหาร หน่วยงาน องค์กร: มีนโยบายสนับสนุนการท า R2R ในหน่วยงาน ด้านงบประมาณ ส่ง
ผู้รับผิดชอบงานฝากครรภ์เข้าประชุมวิชาการ มีสถานที่เฉพาะท าให้สะดวกต่อการด าเนินงาน 

นักวิจัย นางจินนา รสเข้ม หมายเลขโทรศัพท์ 0850399392 อีเมล์ jinna3748@hotmail.com 
หน่วยงานสังกัด โรงพยาบาลร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ที่อยู่ไปรษณีย์ 54140 
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5.  การดูแลการให้ลูกกินนมแม่กับภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด 
BREASTFEEDING PRACTICES AND NEONATAL JAUNDICE 

 
สุขวดี เกษสุวรรณ, นงเยาว์ ใบยา, เกศสุดา แม่หละเจริญพร, ภาวิน พัวพรพงษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหาในการศึกษา: ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ภาวะตัว
เหลืองจากการกินนมแม่ไม่เพียงพอเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ส าคัญ การเริ่มให้นมแม่ตั้งแต่แรกเริ่มและการดูแลการให้ลูก
กินนมแม่ที่ดีน่าจะช่วยลดป้องกันปัญหานี้ได้ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: ศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการเริ่มกินนมแม่ ความถี่ในการกินนมแม่ ระยะเวลาใน
การกินนมแม่ และการกินนมที่ถูกวิธีของทารกแรกเกิดตัวเหลืองกับทารกแรกเกิดท่ีไม่มีภาวะตัวเหลือง 

ระเบียบวิธีวิจัย: ศึกษามารดาครรภ์หลังคลอดที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 ถึง มิถุนายน 2557 โดยหลังคลอด
มารดาจะได้รับการกระตุ้นให้เลี้ยงด้วยนมแม่และสอนการเข้าเต้า จดบันทึกข้อมูลการกินนมแม่ โดยจดเวลาที่ทารก
เริ่มดูดนมแม่ ข้อมูลการดูดบ่อยบันทึกข้อมูลเป็นจ านวนครั้งต่อวัน ข้อมูลการดูดนานบันทึกเป็นเวลาในแต่ละครั้ง
และค านวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อครั้งและบันทึกปริมาณน้ านม โดยแบ่งมารดาจากปริมาณน้ านมที่ประเมินจากการบีบ
น้ านมด้วยมือเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่มีน้ านม กลุ่มที่มีน้ านมหยด และกลุ่มที่มีน้ านมไหลพุ่งเมื่อท าการบีบน้ านม
ด้วยมือ ส าหรับข้อมูลการดูดถูกวิธีใช้การประเมินโดยคะแนนการเข้าเต้า (Latch score) เมื่อทารกอายุครบ 48 
ชั่วโมง ทารกทุกรายจะได้รับการตรวจ microbilirubinหากทารกตัวเหลือง ข้อมูลของมารดาที่คลอดในล าดับถัดไป
ที่ทารกไม่มีภาวะตัวเหลืองน ามาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลโดย Chi-square, t-test และ Fisher’s Exact test 

ผลการศึกษา: พบว่ามารดากลุ่มที่ทารกตัวเหลือง 88 ราย และมารดากลุ่มที่ทารกไม่มีภาวะตัวเหลือง 88 ราย มี
เวลาเฉลี่ยที่เริ่มดูดนมแม่ 5.56±3.1 ชั่วโมงในทารกกลุ่มตัวเหลือง และ 1.57±0.6 ชั่วโมงในกลุ่มทารกที่ไม่มีภาวะ
ตัวเหลือง การดูดน้อยกว่า 8 ครั้งต่อวันในทารกกลุ่มตัวเหลืองพบร้อยละ 92.0 ในทารกที่ไม่มีภาวะตัวเหลืองพบ
ร้อยละ 1.1 ในวันแรกหลังคลอด การดูดน้อยกว่า 8 ครั้งต่อวันในทารกกลุ่มตัวเหลืองพบร้อยละ 42.0 ในทารกที่ไม่
มีภาวะตัวเหลืองไม่พบการดูดนมน้อยกว่า 8 ครั้งเลยในวันที่สองหลังคลอด ระยะเวลาการดูดนมที่น้อยกว่า 10 
นาทีในกลุ่มทารกตัวเหลืองพบร้อยละ 35.2 และ 13.6 ในวันแรกหลังคลอด และไม่พบระยะเวลาในการดูดนมที่
น้อยกว่า 10 นาทีในกลุ่มทารกที่ไม่มีภาวะตัวเหลืองเลย ข้อมูลปริมาณน้ านมพบในกลุ่มทารกตัวเหลือง มารดาไม่มี
น้ านมในวันแรกร้อยละ 84.1 และร้อยละ 4.5 ในวันที่สอง ส่วนในกลุ่มที่ทารกไม่มีภาวะตัวเหลืองพบร้อยละ 1.1 
ในวันแรก และไม่พบเลยในวันที่สอง คะแนนการเข้าเต้าที่มากกว่า 8 พบในกลุ่มทารกตัวเหลืองร้อยละ 15.9 ในวัน
แรก และร้อยละ 31.8 ในวันที่สอง คะแนนการเข้าเต้าที่มากกว่า 8 พบในกลุ่มที่ทารกไม่มีภาวะตัวเหลืองร้อยละ 
50 ในวันแรก และร้อยละ 95.5 ในวันที่สอง 
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 
1. มีแนวทางในการดูแลการให้ลูกกินมแม่กบัภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด 
2. พยาบาลหน่วยงานหลังคลอดสามารถน าแนวทางไปใช้ในการดูแลการให้ลูกกินมแม่กับภาวะตัวเหลือง

ในทารกแรกเกิดและมีแบบประเมินการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ชัดเจน เช่น ระยะเวลาการเริ่มดูดนม จ านวนครั้งการ
ดูดนมแม่ระยะเวลาการดูดนาน การประเมินน้ านม และการประเมินคะแนนการเข้าเต้า 

บทเรียนที่ได้รับ: การเริ่มดูดนมช้า การดูดบ่อยน้อยกว่า 8 ครั้งต่อวัน การดูดนานน้อยกว่า 10 นาทีต่อครั้ง การที่
มารดายังไม่มีน้ านมมา และคะแนนการเข้าเต้าที่น้อยกว่า 8 พบในทารกแรกเกิดตัวเหลืองมากกว่าทารกแรกเกิดที่
ไม่มีภาวะตัวเหลือง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. การร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากรทางการพยาบาล และมารดาหลังคลอด และครอบครัว 
2. การได้รับแรงสนับสนุนจากรองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างาน และจากบุคลากรทางการ

พยาบาล 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน: ขอขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างาน และบุคลากร
หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนในการท าวิจัยครั้งนี้และงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้
ประจ าปี  2556 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นักวิจัย: นางสาวสุขวดี เกษสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 081-2581259 อีเมล์ gaygrace@gmail.com 
สังกัดฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี62 หมู่ 7 ต. องครักษ ์
อ. องครักษ์ จ. นครนายก 26120  
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6. เปรียบเทียบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างมารดาที่มีการติดตามท่ีคลินิก 
กับมารดาที่มีการติดตามโดยโทรศัพท์ 

COMPARISON OF BREASTFEEDING RATES BETWEEN THE MOTHERS WHO FOLLOWED UP AT BREASTFEEDING 
CLINIC AND TELEPHONE FOLLOW-UP 

นงเยาว์ ใบยา, สุขวดี เกษสุวรรณ, พิชญ์ศุภากาณต์ ไต่เมฆ, ภาวิน พัวพรพงษ์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหาในการศึกษา: การเลือกนัดติดตามมารดาที่ให้มาที่คลินิกนมแม่กับการนัดติดตาม
มารดาโดยใช้โทรศัพท์ติดตามน่าจะมีผลต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แตกต่างกัน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างมารดาที่มีการติดตามที่คลินิก
กับมารดาที่มีการติดตามโดยโทรศัพท์ 

ระเบียบวิธีวิจัย: ศึกษาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการจับ
ฉลากแบบไม่แทนที่จากรายชื่อมารดาหลังคลอดทั้งหมดในแต่ละวัน ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ และมาคลอดที่ 
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก เพ่ือเข้ากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 105 คน รวมทั้งหมด 210 คน ด าเนินเก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 
มกราคม 2557 ในกลุ่มทดลองมารดาจะได้รับการตรวจติดตามและแนะน าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่คลินิกนมแม่
วันที่ 7,14,45 เดือนที่ 2, 4 และ 6 ส าหรับกลุ่มควบคุมจะได้รับการโทรศัพท์ติดตามและแนะน าการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ตามระยะเวลาเดียวกัน เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลโดยใช้ Chi-square 

ผลการศึกษา: พบว่าระยะหลังคลอด 7, 14, 45 วัน, 2, 4, 6 เดือน อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจากการ
ติดตามที่คลินิกนมแม่เท่ากับร้อยละ 99.0, 98.1, 92.3, 83.7, 36.9 และ 12.2 ตามล าดับ ส าหรับการติดตามการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวทางโทรศัพท์เท่ากับร้อยละ 83.8, 66.7, 51.0, 42.7, 27.4 และ 12.8 ตามล าดับ ซึ่ง
เมื่อน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ในช่วงแรกจนถึงสองเดือนหลังคลอด
หลังจากนั้นไม่แตกต่างกัน 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 
1. มีแนวทางในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
2. พยาบาลผู้รับผิดชอบงานในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สามารถน าแนวทางไปใช้ในการ

ให้บริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และครอบครัวได้ 

บทเรียนที่ได้รับ: การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะประสบความส าเร็จนั้น ต้องได้รับการสนับสนุนจากมารดา และ
ครอบครัว รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากรทางการพยาบาล และมารดาหลังคลอด และครอบครัว 
2. การได้รับแรงสนับสนุนจากรองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างาน และจากบุคลากรทางการ

พยาบาล 
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การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน: ขอขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างาน และบุคลากร
หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนในการท าวิจัยครั้งนี้และงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้
ประจ าปี  2556 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นักวิจัย: นางสาว นงเยาว์ ใบยา หมายเลขโทรศัพท์ 0817818619 อีเมล์ lawin.jeab@gmail.com 
สังกัดฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี62 หมู่ 7 ต. องครักษ ์
อ. องครักษ์ จ. นครนายก 26120 
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7. ความรู้ความเข้าใจของการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนอ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
 
 

ภญ.พรรณปพร ต่อผล, ภญ.วนิดา ขุมแร่ และคณะ 
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา: สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นก าลังเพ่ิมขึ้นโดยสาเหตุหลักที่
ส าคัญอีกประการคือประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ท าให้มีการใช้
ยาปฏิชีวนะมากข้ึน อัตราการดื้อยาของเชื้อยิ่งมากขึ้นด้วย  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ของประชาชนต่อการใช้ยาปฏิชีวนะท้ัง 3 กลุ่มโรค 
ได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน, โรคท้องร่วงและแผลเลือดออก 

ระเบียบวิธีวิจัย: ส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 283 คน 
ส ารวจในเดือนกรกฎาคม 2558 ถึงกันยายน 2558 โดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง 

ผลการศึกษา: ความรู้ทั่วไปในการใช้ยาปฏิชีวนะในภาพรวมมีความเข้าใจถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ36 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มี
ความเข้าใจผิดว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาที่ปลอดภัยไม่เคยมีใครตายจากการกินยาร้อยละ43 และเชื่อว่ายาปฏิชีวนะฆ่า
เชื้อโรคได้ทุกชนิดทั้งไวรัสและแบคทีเรียร้อยละ28 และมีความเข้าใจถูกต้องในเรื่องเมื่อเป็นไข้ไม่ต้องกินยา
ปฏิชีวนะร้อยละ48 ,ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบร้อยละ45 ,เวลาไม่สบายส่วนใหญ่ไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะร้อยละ
45 ส่วนความรู้ในการใช้ยาปฏิชีวนะ 3 กลุ่มโรค ส าหรับโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนพบว่าเข้าใจถูกต้อง
เฉลี่ยร้อยละ57 มีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง โรคหวัดเป็นโรคที่หายเองโดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะร้อยละ50,โรค
หวัดเจ็บคอส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสร้อยละ67,วิธีรักษาโรคหวัดที่ดีที่สุดคือพักผ่อนดื่มน้ าอุ่นร้อยละ76และถ้าเป็น
ไข้ จาม มีน้ ามูก ไอ เจ็บคอไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะร้อยละ36  ส่วนโรคท้องร่วงพบว่าเข้าใจถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ38 ยัง
มีความเข้าใจว่าโรคท้องร่วงเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียร้อยละ64และอาหารเป็นพิษต้องกินยาปฏิชีวนะร้อยละ47 
และมีความเข้าใจถูกต้องส าหรับการรักษาโรคท้องร่วงต้องให้เกลือแร่ทดแทนร้อยละ85 และเรื่องบาดแผล
เลือดออกพบว่าเข้าใจถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ39 ยังมีความเข้าใจว่าการกินยาปฏิชีวนะป้องกันไม่ให้แผลติดเชื้อร้อยละ
64และเชื่อว่าการรักษาแผลให้สะอาดแผลจะหายเองโดยไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อร้อยละ62 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า: ผลงานวจิัยครั้งนี้ท าให้เห็นถึงความรู้และความเข้าใจของการใช้
ยาปฏิชีวนะของคนในชุมชน สะท้อนถึงพฤติกรรมการใช้ยาของประชาชน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้จึงใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนพัฒนาร่วมกันทั้งเครือข่ายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล, เจ้าหน้าที่อสม. อย.น้อยรวมถึง
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหาและให้ค าแนะน าประชาชนได้ตรงประเด็นมากที่สุดการคืนข้อมูลกลับสู่
รพสต.เพ่ือทราบถึงปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือหามาตรการและแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

บทเรียนที่ได้รับ: การใช้ยาปฏิชีวนะมีอัตราการเพ่ิมมากขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจอยู่ ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมการใช้ยาของประชาชน 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: ส าหรับปัจจัยที่ท าให้งานส าเร็จมาจากความร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะพร่ าเพรื่อ พร้อมแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็นมากท่ีสุด เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้แก่
ประชาชนต่อการใช้ยาปฏิชีวนะและสามารถเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติตามแนว
ทางการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล 

การสนับสนุนที่ได้รับ จากผู้บริหารหน่วยงาน / องค์กร / สถาบันที่ให้ทุน 
 - ขอบคุณผู้บริหารรพ.สระโบสถ์ให้การสนับสนุนส าหรับโครงการ antibiotic smart use  
 - ขอบคุณภญ.วนิดา ขุมแร่ ผู้ให้ค าปรึกษาส าหรับงานวิจัย 
 - ขอบคุณฝ่ายเภสัชกรรมรพ.สระโบสถ์ 
 - ขอบคุณเจ้าหน้าที่รพสต.อ าเภอสระโบสถ์  

การติดต่อกับนักวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หน่วยงานสังกัด ท่ีอยู่ไปรษณีย์ 
นางสาวพรรณปพร ต่อผล ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.สระโบสถ์ 24 ม.10 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240  
E-mail :nan_berry079@hotmail.comโทรศัพท์ 081-7559275 
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8. การวิจัยปฏิบัติการในงานการจัดการและพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
 
 

พีระพนต์ บุญศรีสด 
รพ.สต.วัดสุนทรธรรมิการาม 

 
 

ที่มา: ข้อมูลด้านสุขภาพในปัจจุบัน เป็นข้อมูลในระบบโครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม โดยที่มาของข้อมูลจะได้จากการบ
บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของหน่วยบริการสาธารณสุข  ซึ่งเป็นข้อมูลด้านบริการ อาทิ ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล 
ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในบางส่วน ซึ่งยังไม่
ครอบคลุมข้อมูลด้านสุขภาพชุมชนที่จ าเป็นในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ตามความต้องการและ
สภาวะสุขภาพของชุมชน การน าข้อมูลสุขภาพมาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการดูแลสุขประชาชน เป็นเพียง
ข้อมูลบริการจากหน่วยบริการเท่านั้นขาดข้อมูลด้านสุขภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่เป็นผู้ใช้ข้อมูลด้ านสุขภาพเป็น
ส่วนใหญ่ ขาดการคืนข้อมูลให้กับชุมชน ชุมชนหรือผู้จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลไม่รู้ข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอง เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ไม่สามารถเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลสุขภาพของชุมชนเอง โครงการการจัดการ
และพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีมุ่งสู่อ าเภอสร้างเสริมสุขภาพ โดยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพวัดสุนทรธรรมมิการาม จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่าย(CUP) บางกรวย จังหวัด
นนทบุรี มุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพการจัดการสมัยใหม่ให้แก่ผู้บริหารและทีมงานบริหารระบบบริการสุขภาพ
ระดับอ าเภอ และภาคประชาชนและผู้นาชุมชน โดยมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญอันหนึ่งคือการพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลสุขภาพระดับอ าเภอ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการระดับอ าเภอเพ่ือสนับสนุนการมุ่งสู่อ าเภอแห่ง
การสร้างเสริมสุขภาพโดยได้เชิญชวนเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอกับคณาจารย์ในโครงการศึกษาพัฒนา
เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ รูปแบบฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูล โดยมีระบบข้อมูลสุขภาพ 
โปรแกรม MyPCU และMUPCU Pro ที่ด าเนินการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดสุนทรธรรมมิการาม จังหวัด
นนทบุรี เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าวเพ่ือให้ชุมชน
สามารถเข้าถึงข้อมูล และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสุขภาพของตนเองและชุมชนได้ 
 

วัตถุประสงค์: มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครื่องมือ(Program) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ (DHIS) และการจัดการข้อมูลสุขภาพที่เข้มแข็งด้วยโปรแกรม (MyPCU และ 
MUPCU Pro) 

วิธีวิจัยด าเนินงานวิจัย: การวิจัยเชิงปฏิบัติการในงานการจัดการและพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล 

ผลการศึกษา: 1) ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ได้จริง เช่น การจัดสรรงบประมาณ P&P 2) ส่งคืนข้อมูลสู่
ชุมชน ร่วมคิดร่วมพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในชุมชน เช่น โครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ โครงการเติม
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สมองท้องคุณภาพเด็กของชาติพัฒนาสมวัย โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 3) 
พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนด้านการคัดกรองโรคในชุมชน 4) การพัฒนาองค์ความรู้ R2R  

การน าผลงานวิจัยไปใช้: 1) ควรมีคนควบคุมระบบ สามารถแก้ไขปัญหาให้เราได้ 2) การพัฒนาบุคลากร ต้องท า
ให้บุคลากรเห็นความส าคัญ /ประโยชน์ 

บทเรียนที่ได้รับ 

1. ทีมงานในพื้นท่ีมีความเข้มแข็งเข้าใจเรื่องของการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล 
2. เจ้าหน้าที่ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารมีแนวคิดที่ดี การปฏิบัติจะตามมา 
2. การบริหารจัดการ ทั้งงบประมาณ ทั้งคน 
3. การเตรียมความพร้อมของการจัดสรรงบประมาณ มีการประชุมกันก่อนที่จะประชุมจริง ท าให้มีการย่น

ระยะเวลาต่างๆ 
4. ทีมงานเข้มแข็ง ได้แก่ การมีความพร้อมของคนท างาน ก็คือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

การสนับสนุนที่ได้รับ/งบประมาณที่ได้รับ: เครือข่ายโรงพยาบาลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
39,000 บาท 
การติดต่อกับนักวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หน่วยงานสังกัด ที่อยู่ไปรษณีย์ 

นายพีระพนต์  บุญศรีสด เบอร์มือถือ 0909852087 อีเมล์ boonsrisod@gmail.com 
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.วัดสุนทรธรรมิการาม 
สังกัดหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดสุนทรธรรมิการาม 
ที่อยู่ของหน่วยงาน ต.ปลายบาง   อ าเภอบางกรวย   จังหวัดนนทบุรี 11130 
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9. องค์กรขับเคลื่อนงานประจ าด้วยการวิจัย  
 

โศรยา ธรรมรักษ,์ โสภา พิชัยณรงค์, นงลักษณ์ องคมณี 
โรงพยาบาลเสนา  พระนครศรีอยุธยา 

 
 

โรงพยาบาลเสนาเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
ประชากรรับผิดชอบประมาณ หกหมื่นคนเศษ  ท างานร่วมกับสถานบริการปฐมภูมิที่มีอยู่ในพ้ืนที่ ที่เป็นรพ.สต 
จ านวน 15 แห่ง สถานีอนามัยถ่ายโอน 1 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง  2 แห่ง  โรงพยาบาลเสนามีความมุ่งม่ัน
ในการท างานคุณภาพ  ให้มีระบบบริการที่สามารถดูแลสุขภาพประชาชนได้  มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
ระบบบริการในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง งานบริการประชาชนเป็นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท า
ให้บางครั้ง มีปัญหา  เกิดขึ้นในการท างาน มีการใช้เครื่องมือต่างๆ  ในการท างาน ในระบบคุณภาพ เช่น  TQM  
CQI   3P  PDSA    C3THER   Clinical Tracer   Trigger Tool   KM   Lean and Simple  และการท าวิจัย
R2R ก็เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นฟ้ืนฟู การเรียนรู้   อีกวิธีหนึ่ง  ในการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการพัฒนางาน 
แก้ไขปัญหาหน้างาน ด้วยวิธีวิจัย    
 การน าแนวคิดการท างานประจ าด้วยงานวิจัย เข้ามาในองค์กรโรงพยาบาลเสนา เริ่มจากเจ้าหน้าที่แสวงหา
คุณภาพจากการท างาน ด้วยวิธีต่างๆแต่พบว่า  งานวิจัยเป็นสิ่งที่ยาก เป็นยาหม้อใหญ่ ส าหรับเจ้าหน้าที่     ถึงแม้
ผู้บริหารให้การสนับสนุน  มีงบประมาณให้ ก็ยังไม่สามารถเริ่มงานได้  ในปี 2553 ผู้บริหารขององค์กรและ
ผู้รับผิดชอบ  ช่วยกันเหลียวหลังแลหน้า  ได้วิธีการที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งด าเนินการแล้วประสบความส าเร็จ  
โรงพยาบาลเสนาจึงใช้วิธีการเดียวกับโรงพยาบาลดังกล่าว  โดยตั้งวัตถุประสงค์ ในปีแรก เพ่ือส่งเสริมเจ้าหน้าที่ใน
การท างานคุณภาพด้วย R2Rและส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาสุขภาพ ด้วยR2Rมีการขอ
ความร่วมมือจากทีมต่างๆ ทั้งที่เป็น ทีมที่ต้องการพัฒนา ทีมที่ยังลังเลใจในการพัฒนา ทีมพ่ีจบปริญญาโท ทีม
ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัย และทีมจัดการ ในการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในการท างานประจ าด้วยงานวิจัย  เริ่ม
จากการเรียนรู้ทฤษฎี และน างานประจ ามาเดินเรื่อง ตามระเบียบวิธีวิจัย เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาส รับค าปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงและมีการพบปะกันสม่ าเสมอในปีแรกบุคลากรที่เรียนจบปริญญาโทของโรงพยาบาล มีส่วนช่วย
ในการเรียนรู้ ของทีมในการท างานวิจัยและได้แต่งตั้งเป็นทีมพ่ีเลี้ยงในรุ่นต่อมา  ท าให้มีผลงานต่อเนื่องมาทุกปี แต่
อย่างไรก็ตาม การใช้นโยบายแบบมีส่วนร่วม และการให้รางวัลเสริมแรงบวก เป็นสิ่งที่ทีมจัดการ น ามาใช้  เช่น 
ก าหนดเวลามาท างานร่วมกันทุกเดือนๆละ 2วันโดยหัวหน้าทุกท่านให้ความยินยอม  ดูแลให้มีอาหารว่าง อาหาร
กลางวัน โดยการเขียนโครงการรองรับไว้  มีที่ปรึกษาๆได้ตลอดเวลา ที่ปรึกษาสามารถติดตามงานให้ก าลังใจ ให้
ค าแนะน าได้ตามสะดวก  ท างานเสร็จมีวันพักผ่อนต่างจังหวัด   มีรางวัลส าหรับผลงานที่ตั้งใจและมีการประกวด
ผลงานกันผลงานที่อยู่ล าดับ 1-3  ส่งเสริมให้ไปต่อในเวทีที่มีความส าคัญ เวทีที่ใหญ่ขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์  และ
เปิดมุมมองในการท าวิจัยให้กว้างขึ้น และส่งเสริมให้น าผลงานวิจัยไปใช้ในงาน ประจ า ต่อยอดงาน ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ CNEU ทุกคนให้น าเสนอผลงานผ่านเวทีมหกรรมคุณภาพขององค์กรที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีและมี
การถอดบทเรียนถึงความส าเร็จ ในการท า R2R 
 นอกจากนั้นทีมพัฒนาบุคลากรได้มีมุมมองในการขยายการเรียนรู้โดยแลกเปลี่ยนไปในอ าเภอข้างเคียง 
เพราะทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไม่มีเวทีเป็นรูปธรรมให้พ้ืนที่อ่ืนๆที่สนใจ และมีฐานการท างาน ในรูปโซน
อ าเภอเป็นทุนเดิมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นการเพ่ิมโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้มีเวทีที่
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หลากหลายในการเรียนรู้นอกจากนั้นยังเชิญชวนเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่อยู่ในเครือข่าย เข้าร่วมเวทีR2R   พบว่า ใน
พ้ืนที่มีความสามารถในการท าวิจัย และรพ.สต ส่วนใหญ่ตอบรับการพัฒนาในรูปแบบนวัตกรรมในชุมชน  เรื่องเล่า
การดูแลผู้ป่วย มากกว่าการท างานวิจัย 

ภาพแสดงเครือข่ายระบบสุขภาพอ าเภอเสนา 

 
 
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การด าเนินงาน R2R   ของโรงพยาบาลเสนา  มีการเชื่อมโยงกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ที่มีนโยบายส่งเสริมการท าวิจัยจากการท างานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลเสนา
ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน การเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรม R2R  ระดับ จังหวัด และน าเสนอผลงานที่เจ้าหน้าที่
ได้น าไปแสดงในเวทีต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ ในจังหวัดฯ  นอกจากนั้นโรงพยาบาลเสนายังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
กับสปสช.เขต 4 ในการเข้าร่วมเป็นกรรมการประจ ายุทธศาสตร์ของ สปสชเขต 4 การพัฒนางานด้วย R2R  ให้
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผลการพัฒนาหน้างานด้วยการวิจัย พิจารณาผลงานวิจัยและส่งผลงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ในเวทีที่ สปสช  จัดขึ้นเป็นประจ า และเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกลไกเขตสุขภาพเพ่ือเสริมความเข้มแข็ง 
การบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอ าเภอ โดยการจัดการสังคมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในพื้นที่
เขตเมือง เขตสุขภาพที่4 ในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ เป็นสมาชิกในการท า COP  R 2 R เชื่อมต่อ

 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง

เทศบาลเสนา 

 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง

เทศบาลต าบลบางนมโค 

รพ.เสนา(R2R) 

(รพศ/รพท  แม่ข่าย) 

ระดับจังหวดั 

รพช.ผักไห่ 

รพช.บางซ้าย 

รพช. บางปะอิน 

รพช.ลาดบัวหลวง 

รพ.สตสามตุม่ 

รพ.สต สามกอ 

รพ.สต บ้านหลวง 

รพ.สต บ้านแพน 

รพ.สต บ้านกระทุ่ม 

รพ.สต หัวเวียง 

 

รพ.สต รางจระเข ้

รพ.สต ลาดงา 

รพ.สต บ้านโพธิ ์

 

รพ.สตสามตุม่ 

รพ.สต สามกอ 

รพ.สต บ้านหลวง 

รพ.สตสามตุม่ 

รพ.สต สามกอ 

รพ.สต บ้านหลวง 

รพ.สตสามตุม่ 

รพ.สต สามกอ 

รพ.สต บ้านหลวง 

รพ.สตแสามตุม่ 

รพ.สต สามกอ 

รพ.สต บ้านหลวง 

รพ.สตสามตุ่ม 

รพ.สต สามกอ 

รพ.สต บ้านหลวง 

รพ.สต บ้านแถว 

รพ.สต เจ้าเสด็จ 

รพ.สต ดอนทอง 

 

 

รพ.สต เจ้าเจด็ 

รพ.สต มารวิชัย 

รพ.สต ชายนา 

 

รพศ.ระดับเขต 

อยุธยา  ปทุมธานี นนทบุรี สระบรุี 

สิงห์บุรี  อ่างทอง นครนายก  ลพบุรี 
R2R 

 

 (R2R) 

สสจ (R2R) 

R2R 

 (R2R) 
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กับ R2 R ภาคกลาง และเขตสุขภาพ สปสช.ที4 แม้เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กอยู่ในชนบท แต่มีความตื่นตัวเรื่องคุณ
ภาพต่อเนื่อง มีกิจกรรมส่งเสริมผลงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิด ความภาคภูมิใจ และหาความสุขจากงานที่ท าไป
พร้อมๆกัน ผลงานความภูมิใจ  การด าเนินงาน R to R  ขององค์กร ประชุมการพัฒนาคุณภาพการท างานด้วย 
R2R ในระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  
    ด้วยกระแสการตอบรับแบบบวก การรอคอยถามหา การมีส่วนร่วมในการวิจัย                 
จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการท างานด้วย R 2 R  (ครั้งที่ 1 ) 2553-2554            
จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการท างานด้วย R 2 R  (ครั้งที่ 2 ) 2554-2555 
จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการท างานด้วย R 2 R  (ครั้งที่ 3 ) 2555-2556            
จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการท างานด้วย R 2 R  (ครั้งที่ 4 ) 2556-2557            
จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการท างานด้วย R 2 R  (ครั้งที่ 5 ) 2557-2558  
รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย R2R ปี 2556 
รางวัลประกาศนียบัตร R2R Poster Presentation  ดี เด่น   ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒร่วมกับเครือข่าย R2R ภาคกลางตอนบน ปี 2557  
รางวัล Facilitator ดีเด่น ในการด าเนินงาน R2R  ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒร่วมกับเครือข่าย R2R ภาคกลางตอนบน ปี 2557  
ผลการถอดบทเรียน  ผู้เข้าร่วมงานวิจัยบอกว่า “ตื่นตัว หลังจากตื่นกลัว พยายามท างานให้ส าเร็จ  ได้ไปเที่ยวกัน” 
"การน าเสนอผลงานที่ สู่เวที่ มหกรรมประจ าปีของโรงพยาบาล มีรางวัลให้กับคนท างานเสมอ ภูมิใจ  ดีใจ หัวหน้า
ได้ปลื้ม มีหน้ามีตา  ส่งผลกระทบต่อคนไข้  ได้ประหยัดให้กับโรงพยาบาล” “พ่ีเลี้ยงเข้าใจ ถ่ายทอด ดูแลดี ไม่
เข้าใจก็ถามได้ตลอด” “อาจารย์สอนเครียด แต่ตอนหลังเริ่มชินไม่เครียด” “อยากให้มีระบบอินเตอร์เน็ตที่เร็วใน
การค้นคว้า รีวิวเอกสาร ท าที่โรงพยาบาลไม่ได้ ก็ท าท่ีบ้านมาเอง” “ดีใจที่ผู้บริหารมาร่วมฟังการน างานวิจัยของเรา  
เราตั้งใจเต็มที่เลย” “แม้มาไกลผู้บริหารก็ตามมาให้ก าลังใจ ลงน้ าทะเลด้วยกัน” 
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บทเรียนจากการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาการท างานขององค์กร ด้าน R2R  ตั้งแต่ปี 2553 ทีมพัฒนาบุคลากรและงานวิจัย ยังคงความ
ตั้งใจในการเดินหน้าสนับสนุนงานวิจัยให้บุคลากร ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นเครื่องมือที่ท าได้อย่างมี
ระบบชัดเจน  ทั้งยังเป็นการพัฒนาสติ  ปัญญาทั้งของผู้ท าวิจัยและผู้ร่วมรับฟัง  แก้ไขปรับปรุงงานให้เกิดคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัย ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย และประชาชน  ใน ปี 2553-2558  มากกว่า  40  
เรื่อง  และพัฒนาการท างานต่อเนื่อง  โรงพยาบาลเสนาได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในระดับประเทศ จาก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย  R2R  ในปี 2555  มีการปรับปรุงและพัฒนาการท างาน R2R และ
ขยายต่อในเครือข่ายระดับอ าเภอใกล้เคียง  ท าให้เครือข่ายระดับอ าเภอสามารถท างาน  R2R  ได้อย่างมั่นใจ เพ่ิม
คุณภาพในการดูแลผู้ป่วยและประชาชน ให้ความร่วมมือด าเนินการ R2R เชื่อมต่อกับงานระดับจังหวัด  ระดับเขต  
เพ่ือองค์กรได้เรียนรู้ พัฒนางานที่มีมุมมองหลากหลาย เมื่อผลงานเป็นที่ยอมรับและสร้างความภาคภูมิใจให้
เจ้าหน้าที่คนท างาน คนท างานยังให้ความสนใจ ผู้บริหารให้ความส าคัญ มีงบประมาณสนับสนุน มีก าลังใจหล่อ
เลี้ยง หัวใจ Fa ที่ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง มีอาวุธทางปัญญาเติมเต็มต่อเนื่อง  มีความปิติ สุข ตราบใดที่ยังคงสมดุลอยู่
ในระบบแบบนี้ได้  องค์กรก็ยังคงสามารถ ขับเคลื่อนงานประจ าด้วยการวิจัย อยู่ได้  เช่นกัน 
 
 

 

 

การขับเคลื่อน 

R to R  องค์กร

โรงพยาบาล

เสนา 

คิดดีมี

เป้าหมาย 

สร้างทีม

เครือข่าย

ขยาย

ความคิด 

ต่อเนื่อง  
ต่อยอด
ถอด

บทเรียน 

ติดอาวุธทาง

ปัญญา 

  แสวงหาเวที
แลกเปลีย่น

ผลงาน 

ผสมผสาน

ความสุขสนุก 

และภมูิใจ 
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10. เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังแบบครบวงจร CUP คลองหลวง 
 
 

นภาพร จาระนัย 
งาน NCD clinic โรงพยาบาลคลองหลวง กลุ่มการพยาบาล 

 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา: จากการวิเคราะห์ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง พบว่า ยอดผู้ป่วยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในความดูแลทั้งหมดของ CUP คลองหลวงมีจ านวนสูงขึ้นทุกปี ในปีงบประมาณ 2556 ,2557 และ 2558 
มียอดผู้รับบริการจ านวน 5,514 , 6,518 และ 7,377 รายตามล าดับ ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตร้อย
ละ50.7 , 60.8 และ 78.  ตามล าดับ พบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังค่า eGFRลดลง เดิมจากระยะ 1-3 เปลี่ยนเป็น 4-5 จาก
การปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสม ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว การรับประทานอาหารรสเค็ม สมุนไพร ยาชุด
ยาลูกกลอน เป็นต้น และจากการประเมินตนเองของงาน NCD CUP คลองหลวงพบว่า ยังไม่มีรูปแบบในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง จึงได้หาแนวทางร่วมกันเพ่ือจะได้มีการด าเนินงานที่เป็นทิศทาง
เดียวกันเกิดขึ้น 

ระเบียบวิธีวิจัย: วางระบบการท างาน จัด Flow งานตั้งแต่ใน NCD clinic ของ CUP คลองหลวงทั้งรพ.สต. และ
โรงพยาบาลคลองหลวง ,CKD clinic ,CAPD node โรงพยาบาลคลองหลวง และหน่วยไตเทียมโรงพยาบาล
ปทุมธานี ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  เพื่อให้มีระบบการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในหน่วยบริการทุกระดับ ดังนี้ 

1.ในรพ.สต. มีการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วย NCD ทุกราย ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ 1-3 ให้
ค าแนะน าโดยเน้นเรื่องชะลอไตเสื่อมแก่ผู้ป่วย ถ้าระยะท่ี 4-5 ส่งเข้า CKD clinic ที่โรงพยาบาลคลองหลวง 

2.ในโรงพยาบาลคลองหลวง มีการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วย NCD ทุกราย ผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ระยะ 1-3 ให้ค าแนะน าโดยเน้นเรื่องชะลอไตเสื่อมแก่ผู้ป่วย ถ้าพบระยะที่ 4-5 ส่งเข้า CKD clinic ให้บริการวัน
ศุกร์ที่ 2 ของทุกเดือน ให้บริการค าแนะน าการบ าบัดทดแทนไต เตรียมความพร้อมผู้ป่วยเข้าสู่ กระบวนการบ าบัด 
RRT และเตรียม Refer ผู้ป่วยพบอายุรแพทย์โรคไตที่โรงพยาบาลปทุมธานีต่อไป 

3. CAPD Node โรงพยาบาลคลองหลวงรับผู้ป่วยที่เตรียมสู่กระบวนการบ าบัดทดแทนไตโดยวิธีล้างไตทาง
ช่องท้อง (CAPD), เตรียม Training ผู้ป่วย, เตรียมสถานที่และบ้าน ผู้ดูแล และท าหัตถการต่างๆ ในกรณีที่
โรงพยาบาลปทุมธานีวางสายแล้ว รวมถึงเยี่ยมติดตาม case เพ่ือประเมินปัญหาและให้การดูแลอย่างต่อเนื่องโดย
การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทุกรายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 4.หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลปทุมธานี ช่วยรับส่งต่อ case ESRD,รับ consult กรณีท่ีผู้ป่วย CKD มีปัญหา 
และผู้ป่วย CAPD ที่มีภาวะแทรกซ้อน 

ผลการศึกษา: เกิดระบบการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพทั้งเครือข่าย 
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า : หลังการจัดระบบแนวการดูแลผู้ป่วยดังกล่าวท าให้ ผู้ป่วยไต
เรื้อรังได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วขึ้น ไม่ต้องรอคิวนานเหมือนการให้บริการระบบเดิมทั้งในรพ .
สต.,รพ.ช. รวมถึงโรงพยาบาลแม่ข่ายเองเนื่องจากน าระบบสารสนเทศ เช่น ไลน์ น ามาใช้ในการส่งต่อรายละเอียด
ของคนไข้ให้รพ .ปลายทางที่จะส่งต่อรับทราบอาการก่อน วางแผนการรักษาล่วงหน้า หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
บางครั้งลดจ านวนผู้ป่วยที่จะต้องส่งต่อเพ่ือเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่ข่ายได้ ผู้ป่วยมีความพึงพอใจใน
บริการที่ได้รับเนื่องจากไม่ต้องเดินทางเข้าโรงพยาบาลจังหวัด แต่ได้รับบริการที่โรงพยาบาลใกล้บ้านแทน  

บทเรียนที่ได้รับ: ในการวางระบบแนวทางการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ 
มีการประสานและปรับรูปแบบในการด าเนินงานหลายครั้ง เมื่อมีการน าไปใช้แล้วเกิดข้อขัดแย้งได้น ามาปรับใช้
อย่างต่อเนื่องจนได้เป็นรูปแบบที่ชัดเจน และคาดว่าน่าจะน าไปใช้ในพื้นที่อ่ืนๆภายในจังหวัดปทุมธานีต่อไป 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: ทีมท างานของ NCD clinic ทั้งในส่วนของรพ.สต.  โรงพยาบาลคลองหลวง รวมถึง
โรงพยาบาลปทุมธานี (แม่ข่าย)ให้ความร่วมมือในการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง  

การสนับสนุนที่ได้รับ จากผู้บริหารหน่วยงาน / องค์กร /สถาบันที่ให้ทุน: ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ สนับสนุนทุกอย่าง เช่น งบประมาณในการด าเนินงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การอบรม
ต่างๆ เป็นต้น เพ่ือน ามาพัฒนาในการด าเนินงาน 

การติดต่อกับนักวิจัย: นางนภาพร  จาระนัย งาน NCD clinic โรงพยาบาลคลองหลวง แผนกผู้ป่วยนอก กลุ่มการ
พยาบาล โรงพยาบาลคลองหลวง, โทรศัพท์ 089-7104957, email: napa.nim1@gmail.com 

 

 

mailto:napa.nim1@gmail.com
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11. การศึกษาสภาวะการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

เสาวลักษณ์  สุวรรณภาค 
การส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

บทคัดย่อ: การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาเพ่ือศึกษาสภาวะการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาลมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนฐาน วิเคราะห์สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วน าข้อมูลมาก าหนด
นโยบาย  แนวทางและวางแผนในการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือเทศบาลทั้งหมด จ านวน  36  แห่ง เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง 
จ านวน 4  แห่ง  และเทศบาลต าบล  จ านวน  31  แห่ง เทศบาลมีการให้บริการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปโดยการเก็บ
เอง  ร้อยละ 75.0  วิธีการก าจัดขยะของเทศบาล ใช้วิธีเทกองในที่โล่งแจ้ง  จ านวน 29 แห่ง ร้อยละ 80.5 เทศบาล
ทั้งหมด ไม่ได้ให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 100 เทศบาลทั้งหมด ไม่ได้ให้บริการเก็บขนมูลฝอยอันตราย 
ร้อยละ 100  มีเทศบาลที่ให้บริการก าจัดสิ่งปฏิกูล/บ าบัดสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่ จ านวน 3 แห่ง ร้อยละ 8.3  เทศบาลให้
ใบอนุญาตเอกชนด าเนินการก าจัดสิ่งปฏิกูล/บ าบัดสิ่งปฏิกูล  จ านวน 17 แห่ง  ร้อยละ 47.2  เทศบาลมีการเฝ้า
ระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร ในร้านอาหาร แผงลอย และโรงอาหารสถานศึกษา และตลาดสดประเภทที่ 1 จ านวน  
18 แห่ง  ร้อยละ 50.0  มีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนทางชีวภาพในร้านอาหาร  จ านวน 314 ตัวอย่าง  ผ่าน
มาตรฐาน จ านวน  233 ตัวอย่าง ร้อยละ 74.2  และการปนเปื้อนทางชีวภาพ ประเภทสารเคมี จ านวน 329 
ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน จ านวน  320 ตัวอย่าง ร้อยละ 97.3 มีครัวเรือนที่ใช้น้ าประปาบริโภค จ านวน 58,126 
ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด 137,811 ครัวเรือน  ร้อยละ 42.2 ครัวเรือนที่ใช้น้ าจากตู้น้ าหยอดเหรียญ จ านวน 
4780  ครัวเรือน  ร้อยละ 3.5 เทศบาลมีกระบวนการจัดการเหตุร าคาญ จ านวน 2 แห่ง ร้อยละ 33.3  ประเภท
ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด คือ ปัญหาเรื่องกลิ่น จ านวน 42 เรื่อง ร้อยละ 58.3  แก้ไขปัญหาเป็นที่ยุติ 
จ านวน 36 เรื่อง ร้อยละ 85.7  รองลงมา ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่า/ควัน  จ านวน  37 เรื่อง แก้ไขจนยุติเรื่อง จ านวน 
34 เรื่อง ร้อยละ 91.9 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีการประกอบการมากที่สุดคือ กิจการบริการ เทศบาลท า
แผนเตรียมรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติมากที่สุดคือแผนอัคคีภัย จ านวน 28 แห่ง ร้อยละ 77.8 เทศบาลออก
เทศบัญญัติมากที่สุด คือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 12 แห่ง ร้อยละ 33.3 รองลงมาคือเรื่อง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  จ านวน 10  แห่ง ร้อยละ 27.8 

สรุปผลการวิจัย: แสดงให้เห็นว่าสภาวะการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ยังต้องมีกระบวนการในการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สนับสนุนการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพระบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA)  

ค าส าคัญ :  การศึกษาสภาวะการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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12. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้วยระบบเครือข่าย (Node Manager) 

 

เกษราภรณ์  สุขทรัพย์ศรี, นวก.สธ. 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 
 

บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วย
ระบบเครือข่าย(Node Manager)  โดยใช้สถิติเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview)  ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และผู้ประสานงานพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลในระบบเครือข่าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการบริหารจัดการ 
โรงพยาบาลในระบบเครือข่ายมีการวางแผนการพัฒนาและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งในด้านคน  เงิน 
วัสดุ ครุภัณฑ์และวิธีการ  เพ่ือพร้อมที่จะพัฒนาและก้าวหน้าให้บรรลุเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน  โดยแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละอย่างชัดเจน  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  ตลอดจนมีการจัดสรร
บุคลากรที่เหมาะสมและพร้อมที่จะปฏิบัติงาน  มีสั่งการ ควบคุม และติดตามผลการด าเนินงาน  เพ่ือให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพการท างานในกระบวนการต่างๆ 2) ด้านวิชาการ โรงพยาบาลในระบบเครือข่ายมีการจัดอบรม
เสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร และแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างบุคลากรในเครือข่ายร่วมกัน โดยได้รับค าแนะน า
จากหัวหน้าทีมและทีมน า  เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งปันประสบการณ์จากการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาลในเครือข่าย และ 3) ด้านการสร้างทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยการก าหนดทีม
ด าเนินงาน และแต่งตั้งคณะด าเนินเพ่ือควบคุมดูแล  และติดตามการด าเนินงาน  เ พ่ือสร้างความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วม   โดยเปิดโอกาสให้เครือข่ายแสดงความคิดเห็นและยอมรับในการตัดสินใจ   มีการยอมรับและยืดหยุ่นใน
การปฏิบัติงาน  มีการสื่อสารและสัมพันธภาพที่ดี เพ่ือปรับปรุงการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ท าให้เกิดความ
เข้มแข็งและความเป็นหนึ่งเดียวกันของเครือข่าย   ดังนั้น การเปิดใจยอมรับของบุคลากรโรงพยาบาลในทุกระดับ
และทุกแห่ง รวมทั้งระดับผู้น าโรงพยาบาล มีส่วนร่วม และช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพให้ผ่านการรับรอง 
HA โดยแนวคิดของทีมคือ ทุกโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลของเรา กล่าวคือ ทีมงานแต่ละโรงพยาบาล มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้เกิดศรัทธา และได้พัฒนาต่อเนื่อง สิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือ การแสดงให้เห็นทั้งในระดับพ่ี
เลี้ยง และผู้น าจะต้องด าเนินการเป็นตัวอย่าง และต้องเป็นที่ไว้วางใจของทีมงาน เพ่ือน าพาไปสู่ความส าเร็จ การ
ท างานคุณภาพ คือการท างานเป็นทีม แม้บริบทจะแตกต่างกัน แต่จิตอาสาจะช่วยให้ท างานอย่างมีความสุข 
ก่อให้เกิดคุณภาพของโรงพยาบาล และตนเอง สู่ผลประโยชน์ของผู้ป่วย ซึ่งส่งผลให้โรงพยาบาลได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในที่สุด 

ค าส าคัญ : การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล, ระบบเครือข่าย 
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สรุปผล: จากการท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และผู้
ประสานงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในระบบเครือข่าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอความคิดเห็น  การ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้วยระบบเครือข่ายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (Node Manager)  มีความชัดเจน
ซึ่งโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้ง 6 แห่ง ได้ด าเนินการร่วมกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลร่วมกัน  โดยมี
โรงพยาบาลท่าเรือเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นผู้จัดการเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายในการ
ด าเนินการเป็นอย่างมาก ได้เริ่มกลยุทธ์จากการคัดเลือกบุคลากรจากโรงพยาบาลในเครือข่าย ที่มีความมุ่งมั่น มี
ความถนัด ความเชี่ยวชาญ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ บุคลิกเหมาะสม มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา 
จากนั้นจึงติดอาวุธให้กับพ่ีเลี้ยง โดยการเรียนรู้จากสรพ. และถ่ายทอดสู่ทีมพัฒนาคุณภาพ มีการปฏิบัติจริง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกัน ในลักษณะเพ่ือนช่วยเพ่ือน พี่ช่วยน้อง และจิตอาสาสิ่งที่พบจากการด าเนินการ คือ การ
เปิดใจยอมรับของบุคลากรโรงพยาบาลในทุกระดับและทุกแห่ง รวมทั้งระดับผู้น าโรงพยาบาล มีส่วนร่วม และ
ช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพให้ผ่านการรับรอง HA โดยแนวคิดของทีมคือ ทุกโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาล
ของเรา กล่าวคือ ทีมงานแต่ละโรงพยาบาล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้เกิดศรัทธา และได้พัฒนาต่อเนื่อง 
สิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือ การแสดงให้เห็นทั้งในระดับพ่ีเลี้ยง และผู้น าจะต้องด า เนินการเป็นตัวอย่าง และต้องเป็นที่
ไว้วางใจของทีมงาน เพ่ือน าพาไปสู่ความส าเร็จ การท างานคุณภาพ คือการท างานเป็นทีม แม้บริบทจะแตกต่างกัน 
แต่จิตอาสาจะช่วยให้ท างานอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดคุณภาพของโรงพยาบาล และ ตนเอง สู่ผลประโยชน์ของ
ผู้ป่วย ซึ่งส่งผลให้โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลในที่สุด 
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13.  การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาในการวัดความสามารถในการมองเห็นโดยใช้  
Occluderแบบ mono pinhole และmulti pinhole 

 

รัตนโสภา บุญยัง, นุชรีย์ ฤกษ์ดี  
หอผู้ป่วยตาหูคอจมูก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุรี 

 
 

บทคัดย่อ (Abstract) ในการวัดความสามารถในการมองเห็นของผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก มีการใช้ 
pinhole 2 แบบได้แก่แบบ mono pinhole กับแบบ multi pinhole ซึ่งค่าสายตาที่ได้ไม่แตกต่างกัน แต่ในเรื่อง
การใช้เวลาในการวัดความสามารถในการมองเห็น มีความแตกต่างกัน จากการสังเกตพบว่า การใช้occlude แบบ 
multi  pinholeในการวัดความสามารถในการมองเห็น  ผู้ป่วยจะมีความสับสน ไม่ทราบว่าจะต้องมองผ่านรูใด 
ต้องมีการอธิบายขั้นตอนในการใช้pinhole ท าให้ใช้เวลาในการวัดเพ่ิมขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพ
การวัดความสามารถในการมองเห็นโดยใช้ pinhole2 แบบ โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi 
experimental research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาในการวัดความสามารถในการมองเห็น
ของผู้ป่วยต้อกระจกโดยใช้โดยใช้ occlude แบบ mono pinhole และ multi pinhole ในการวัด  กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ป่วยต้อกระจกที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 - 15 มีนาคม 2557 
จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) occluderแบบ mono pinhole กับแบบ multi pinhole 2) แบบบันทึก
ระยะเวลาที่ใช้ในการวัดความสามารถในการมองเห็น   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Independent T-Test 

 ผลการศึกษาพบว่า  การวัดความสามารถในการมองเห็นของผู้ป่วยต้อกระจกที่วัดด้วยoccluderแบบ 
mono pinhole ใช้เวลาน้อยกว่าการวัดโดยใช้ occlude แบบ multi pinhole อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p< .05)   
ดังนั้นในการวัดสายตาผู้ป่วยต้อกระจก จึงควรใช้occluderแบบ mono pinhole ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการวัด
ความสามารถในการมองเห็นน้อยกว่า occlude แบบ multi pinhole จะช่วยประหยัดเวลาที่ใช้ในการวัดลงได้
และควรน าไปใช้ในการวัดความสามารถในการมองเห็นของผู้ป่วย ในหน่วยงานที่มีผู้ป่วยมากเช่นห้องตรวจตา หรือ
ในการคัดกรองสายตาผู้ป่วยในชุมชน 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา: การมองเห็นของคนเรามีหลายปัจจัย Visual acuity (VA) คือความ
คมชัดของสายตา การตรวจวัด VA เป็นการประเมินผู้ป่วยทางตา  โดยจะมองผ่านรูเล็กๆ มักช่วยให้การมองเห็นดี
ขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีสายตาผิดปกติ (refractive errors) โดยทั่วไป pinhole ที่น ามาใช้ตรวจระดับสายตา ในการวัด
ความสามารถในการมองเห็นของผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก มีการใช้ pinhole 2 แบบได้แก่แบบmono 
pinhole กับแบบ multi pinhole ซึ่งค่าสายตาทีว่ัดได้ไม่แตกต่างกัน แต่ในเรื่องการใช้เวลาในการวัดความสามารถ
ในการมองเห็น มีความแตกต่างกัน จากการสังเกตพบว่า การใช้occlude แบบ multi  pinholeในการวัด
ความสามารถในการมองเห็น  ผู้ป่วยจะมีความสับสน ไม่ทราบว่าจะต้องมองผ่านรูใดหรือตรงไหน ต้องมีการอธิบาย
ขั้นตอนในการใช้pinholeท าให้ใช้เวลาในการวัดเพ่ิมขึ้น และจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ ไม่
พบว่ามีงานวิจัยที่จะยืนยันว่าการใช้ occlude แบบใด จึงจะเหมาะสมส าหรับผู้ป่วยต้อกระจก ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาว่าในการวัดความสามารถในการมองเห็น โดยใช้pinholeที่มีลักษณะแตกต่างกัน  จะมีผลต่อ
ระยะเวลาในการวัดความสามารถในการมองเห็นของผู้ป่วยต้อกระจกหรือไม่  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย/R2R: เพ่ือเปรียบเทียบระยะเวลาในการวัดความสามารถในการมองเห็นของผู้ป่วยต้อ
กระจกโดยใช้ Occluder แบบmono pinhole และ multi pinholeในการวัด 

วิธีการ (Methods) 
1. คัดเลือกผู้ป่วยต้อกระจกจ านวน96 คน และแบ่งเป็น2กลุ่มๆละ 48 คน ดังนี้ กลุ่มท่ี1 คือกลุ่มผู้ป่วยต้อ

กระจกและได้รับการวัดความสามารถในการมองเห็นด้วยOccluderแบบ mono pinhole กลุม่ที่2 คือ กลุ่มผู้ป่วย
ต้อกระจกและได้รับการวัดความสามารถในการมองเห็นด้วย Occluderแบบmulti pinhole 

2. ด าเนินการวัดความสามารถในการมองเห็นของผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มข้างต้น โดยจับระยะเวลาการวัดสายตา
ตั้งแต่เริ่มวัดจนสิ้นสุดการวัด บันทึกเป็นนาที โดยบันทึกในแบบบันทึกระยะเวลาที่ใช้ในการวัดความสามารถในการ
มองเห็น 

3. วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และIndependent T-Test 

ระยะเวลาที่ท าการศึกษา  12 สัปดาห์ (1 มิถุนายน2558 – 31 สิงหาคม2558) 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง: กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือผู้ป่วยต้อกระจกที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยตาหู คอ จมูก 
โรงพยาบาลบ้านหมี่ทั้งหมด ตั้งแตว่ันที่ 1 มิถุนายน2558 – 31 สิงหาคม2558โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling)จ านวน 96 ราย  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
1. Occluderแบบ mono pinhole และแบบmulti pinhole 
2. แบบบันทึกระยะเวลาที่ใช้ในการวัดความสามารถในการมองเห็น 

ผล (Results)  
ตารางแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการวัดความสามารถในการมองเห็นของผู้ป่วยต้อกระจก  

โดยใช้occluder แบบmono pinholeกับmulti pinhole 
ชนิดของ

Occluder 
จ านวน
(ราย) 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

Minimum Maximum ค่าt Sig 

 Mono 
Pinhole 

48 1.9277 .4078 1.03 2.50 

-2.289* 0.024 
Multipinhole 48 2.1574 .5602 1.03 3.37 

*P < .05 

สรุปสาระส าคัญของผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา: การวัดความสามารถในการมองเห็น โดยให้ occluderแบบmono pinholeกับmulti pinhole 
ในผู้ป่วยต้อกระจก มีระยะเวลาที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยการวัดสายตาโดยใช้ 
occluderแบบ mono pinhole มีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการวัดน้อยกว่า การใช้occluderแบบ multi 
pinhole 

 



 

29 

ข้อเสนอแนะ: 1)ควรเพิ่มการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีประสบการณ์การวัด
ความสามารถในการมองเห็นอยู่แล้ว ควรถามถึงประสบการณ์ในการใช้แต่ละเครื่องมือ(occlude)แต่ละแบบ 2) ใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาการใช้สายตาที่มีภาวะสายตาเลือนรางที่อายุระหว่างวัยเรียน
และวัยท างาน 

การน าไปใช้ประโยชน์: จากผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ในการวัดความสามารถในการมองเห็น
ของผู้ป่วยต้อกระจก  ที่วัดโดยใช้ mono pinhole มีระยะเวลาเฉลี่ยน้อยกว่าแบบ multi pinhole ดังนั้นในการ
วัดสายตาผู้ป่วยต้อกระจก  จึงควรใช้occluderแบบ mono pinhole ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการวัดความสามารถใน
การมองเห็นน้อยกว่า occluderแบบ multi pinhole จะช่วยลดระยะเวลาเวลาและขั้นตอนที่ใช้ในการวัดลงและ
ควรน าไปใช้ในการวัดความสามารถในการมองเห็นของผู้ป่วยในหน่วยงานที่มีผู้ป่วยมากเช่นห้องตรวจตา หรือใน
การคัดกรองสายตาผู้ป่วยในชุมชน 

บทเรียนที่ได้รับ: ในการวัดสายตาผู้สูงอายุ  อาจมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร บางรายอาจต้องใช้อุปกรณ์ช่วยฟังช่วย 
นอกจากนี้ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือทบทวนวิธีการวัดความสามารถในการมองเห็นอย่างถูกต้อง อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความม่ันใจในการวัดและได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นย า และน่าเชื่อถือ 

สิ่งท่ีได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร: ทีมผู้บริหารทางการพยาบาล ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนให้ค าแนะน าเอาใจใส่ 
เมื่อประสบปัญหาตลอดการท างานในครั้งนี้ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้นอกจากนี้ยังได้ก าหนดเป็นนโยบายใน
การน าเครื่องมือมาใช้ในองค์กร และได้รับการสนับสนุนจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเพ่ือน าเครื่องมือไปใช้ใน
ผู้ป่วยต้อกระจกในชุมชนอ าเภอบ้านหมี่ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: ความร่วมมือของพยาบาลประจ าการในหอผู้ป่วยทุกคน ที่เห็นประโยชน์ของการวิจัยที่จะ
ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และเล็งเห็นว่างานวิจัยจะช่วยให้ไม่ต้องปฏิบัติงานซ้ าๆในทุกวัน  
โดยเวลาที่เหลือจะสามารถน าไปพัฒนางานอ่ืนๆได้ 
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14. น้องอุ้มน้ า 
 
 

นางกรรณิกา กุลลา, สายฝน  ช่างเสาร์ 
หน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านหมี่ 

 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา: ศูนย์เครื่องมือแพทย์เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการให้บริการหน่วยบริการด้าน
เครื่องมือแพทย์ให้มีความเพียงพอ พร้อมใช้ และมีหน้าที่ด้านอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริการ เช่น การ
ดูแลเครื่องมือให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น การลดค่าใช้จ่ายใน การซื้อเครื่องมือ การดูแลเครื่องมือที่ใช้กับผู้ป่วย
ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค และการท าหน้าที่ให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เกิดความสะดวกรวดเร็ว  
เครื่องมือที่ส าคัญ และที่ให้บริการ ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันเครื่องควบคุมการให้สารน้ าทาง
หลอดเลือดด า เป็นต้นจากการให้บริการเครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยพบปัญหาและน ามาปรับปรุงหาแนวทางแก้ไข 
การน าเครื่องช่วยหายใจออกไปใช้ตามหน่วยงานต่างๆ พบว่ากระป๋องน้ าในการให้ความชื้นแก่ผู้ป่วยบริเวณกระป๋อง 
จะมีหยดน้ าเกาะภายนอกกระป๋องและน้ าหยดเปรอะเปื้อนพ้ืนเปียกและอาจท าให้เกิดการลื่นล้มและอาจมีการ
ปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ น้ าที่หยดส่วนหนึ่งจะกระเด็นไปถูกฐานเครื่องช่วยหายใจท าให้ฐานเครื่องช่วยหายใจเกิด
สนิมผุกร่อนเป็นปัญหากับผู้ปฏิบัติงานมาก  เดิมการแก้ปัญหานี้ได้แก่การหาที่รองน้ าเช่นถุงพลาสติกน ามาคล้องกับ
กระป๋องน้ าท าความชื้นมีการทิ้งน้ าเป็นช่วงๆเกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและสิ้นเปลือง เจ้าหน้าที่ศูนย์
เครื่องมือแพทย์ พบข้อปัญหานี้ จึงหาแนวทางเพ่ือแก้ปัญหา  ลดความเสี่ยงโดยครั้งแรกได้หาขวดพลาสติก เช่น 
ขวดน้ า ขวดน้ าเกลือ มารอง แต่ก็ไม่สะดวกจึงหาแนวทางใหม่ ต่อมาได้หาวิธีการรองน้ าที่หยดจากเครื่องช่วยหายใจ
แบบแรงดัน  โดยใช้ถังน้ าพลาสติกขนาดเล็กๆ  ที่มีหูหิ้วปลดหูง่ายมาแขวนกับตัวเครื่องเพ่ือรองน้ าและสามารถเท
ได้สะดวก น้ าไม่หยดเปราะเปื้อน  ซึ่งได้น ามาใช้กับเครื่องช่วยหายใจที่ใช้ในหอผู้ป่วย 

วัตถุประสงค์ของการท านวัตกรรม 
1. เพ่ิมความพึงพอใจ แก่เจ้าหน้าที่ท่ีใช้บริการน้องอุ้มน้ าและทีมบุคลากรในหอผู้ป่วย 
2. ลดคาใช้จ่ายในการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งใช้แล้วทิ้งวันละ1-2 ลูกต่อเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง 
3. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากากรลื่นล้มของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือญาติผู้ป่วย และเป็นการลดขยะที่

รองน้ า ซึ่งถือว่าเป็นขยะติดเชื้อ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. วางแผนโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมกันคิดวิเคราะห์ หาแนวทางท านวัตกรรม ออกแบบ
ท านวัตกรรม “น้องอุ้มน้ า” 

2. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งกับเครื่องช่วยหายใจ ที่ใช้ตามหน่วยงาน 
3. แนะน าวิธีการใช้น้องอุ้มน้ า โดยแขวนไว้กับเครื่องช่วยหายใจ 
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4. เก็บข้อมูลเพื่อประเมินผล ได้แก่  
4.1.ประเมินระดับความพึงพอใจในการใช้งาน 

4.2.ไม่เกิดสนิมจากหยดน้ าที่ฐานเครื่องช่วยหายใจ 

 5. น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากบุคลากรที่ใช้ เพ่ือท าการปรับปรุง  (ปรับปรุง/แก้ไข รูปแบบ/
กระบวนการให้เหมาะสมและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ เริ่ม 1 มีนาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2558 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการและผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ 

1.อัตราความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ท่ีใช้น้องอุ้มน้ า  80% 90% 

2.ปัญหาความไม่พร้อมใช้ของอุปกรณ์  5% 2% 

3.ฐานเครื่องช่วยหายใจไม่เกิดสนิมภายใน 3 เดือน  90% 100% 

การน าไปใช้ประโยชน์: การน าผลวิจัยไปใช้ในงานประจ าวันจากการประเมินพบว่ามีแนวทางการแก้ไขเรื่องการ
มองไม่เห็นระดับน้ าในกระป๋องท าความชื้นของเครื่องช่วยหายใจ จึงมีการปรับปรุงหาหูกระป๋องที่ยาวขึ้นสามารถ
มองเห็นระดับน้ าในกระป๋องและเทน้ าทิ้งได้สะดวกขึ้น 

บทเรียนที่ได้รับ: การพัฒนางานให้มีคุณภาพ ถ้าเราท าโดยใช้ใจท างานนั้นจะส าเร็จด้วยดี 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: ความมุ่งมั่นในการท างานของทีมงานและการร่วมแรงร่วมใจในการท างานจะท าให้การ
ท างานประสบผลส าเร็จ และการได้รับค าแนะน าสนับสนุนให้การให้ก าลังใจจากผู้บริหารขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

รุ่นท่ี 3 
รุ่นท่ี 2 รุ่นท่ี 1 
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15. ชื่อเรื่อง ปทุมธานีพี่ช่วยน้องพัฒนาระบบการดูแลผู้คลอดเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอด 
 

 

พรทิพย์ คะนึงบุตร, สุจิตตรา โอฬารกิจ, ฐิติรัตน น้อยเกิด 
โรงพยาบาลปทุมธานี1, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี2 

 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา: การคลอดส่วนใหญ่สามารถด าเนินไปได้ตามกลไกลทางธรรมชาติ เป็นความ
คาดหวังของผู้คลอดและญาติที่จะให้มารดาและทารกคลอดปลอดภัย แต่การตกเลือดหลังคลอดอาจเกิดได้อย่าง
รวดเร็ว เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของมารดา ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก มดลูกไม่หดรัดตัว ซึ่งเป็นภาวะที่ป้องกัน
ได้ถ้ามีการเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์ได้ จังหวัดปทุมธานีมีมารดาเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอดใน
โรงพยาบาลชุมชนด้วยภาวะมดลูกไม่หดรัดตัว ในปีพ.ศ. 2555 จ านวน 1 ราย และในปี 2556 จ านวน1ราย จาก
จ านวนผู้คลอด1708, 1391ราย ตามล าดับ ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ร้ายแรง ผู้ศึกษาจึงร่วมกับคณะกรรมการ MCH 
Board จังหวัด คิดพัฒนาระบบการดูแลผู้คลอดร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เพ่ือให้การดูแลผู้คลอดของทุก
โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ มารดาและทารกมีความปลอดภัยในการคลอดมากขึ้น 

วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้คลอดในห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชนและศึกษาผลของการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้คลอดทั้งจังหวัด 

ระเบียบวิธีวิจัย: งานวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด าเนินการ 4 ระยะ 3วงรอบดังนี้ วงรอบที่ 1
วิเคราะห์ปัญหาวางแผน จัดแนวทางแก้ไข 2) การด าเนินงาน เชิญหัวหน้าพยาบาลและ หัวหน้างานห้องคลอดร่วม
ดูงานการบริหารความเสี่ยงในห้องคลอดของรพ.จังหวัด จัดประชุมให้ความรู้การดูแลผู้คลอดเสี่ยงสูง จัดท าGuide 
line การดูแลผู้คลอดกลุ่มเสี่ยง จัดส่งพยาบาลห้องคลอดในรพช.มาฝึกทักษะในการดูแลผู้คลอดในรพ.จังหวัด      
3) ติดตามผล วงรอบที่ 2 น าผลที่เป็นปัญหามาพัฒนาต่อโดย1) จัดท า LINE กลุ่มให้การช่วยเหลือกัน 2) รพช.ส่ง 
พยาบาลมาฝึกทักษะเพ่ิมจ านวนขึ้น 3) สูติแพทย์จัดท า Oder การดูแลผู้คลอด NL/ PPH/ PIH ให้รพช.น าไปใช้   
4)ประเมินผล วงรอบที่3 พัฒนาหลังการทบทวน Dead case ปี 58 1) พัฒนาให้ทุกโรงพยาบาลมีการStock เลือด
และ ยาป้องกันการตกเลือด (Cytotec/Transamine) 2) พัฒนาทักษะการให้ยา/สารน้ า/เลือดเพ่ือแก้ไขภาวะเสีย
เลือด 3) พัฒนาทักษะการStop bleed ขณะน าส่งผู้ป่วย 4) ติดตามประเมินผล กลุ่มตัวอย่าง หัวหน้างานห้อง
คลอดรพช.7 คน พยาบาลวิชาชีพห้องคลอดรพช. 28 คน เวลาด าเนินงาน 15 มกราคม 56- กันยายน 58 เครื่องมือ
ที่ใช้ แบบประเมินทักษะ แบบสังเกต สัมภาษณ์ แบบบันทึกการตกเลือดหลังคลอดเก็บรวบรวมข้อมูล จากการ
สังเกต สัมภาษณ์ แบบประเมินวิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ วิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนา
กลุ่ม  

ผลการด าเนินงาน: 1) โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง มีแนวทางในการดูแลผู้คลอดที่เป็นแนวทางเดียวกัน 2) พยาบาล
ที่เข้ารับการพัฒนาความรู้ทักษะมีความรู้ทักษะในการดูแลผู้คลอดเพ่ิมมากขึ้น 3) รพช.ทุกแห่งมีการStock เลือด
กรุ๊ป “O” 2 Unit 3) รพช.ทุกแห่งมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ในรถ Emergency ของมารดาและทารกให้เพียงพอและ
พร้อมใช้งาน 4) พยาบาลห้องคลอดรพช.มีการปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน าในการดูแลผู้คลอดทาง LINE อย่างต่อเนื่อง 
5) อัตราการตกเลือดหลังคลอดปีพ.ศ.2556-2558 อยู่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 2.08,1.12,2.8 เนื่องจากมีการตวง
เลือดที่ชัดเจน ในปี 2558 มีคนไข้เสียชีวิตจากการตกเลือด อีก 1 ราย หลังการทบทวน Dead case ทุกรพช.จึงได้
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มีการ Stock เลือดกรุ๊ป “O” 2 Unitและ ยาป้องกันการตกเลือด (Cytotec/Transamine) มีการพัฒนาทักษะการ
ให้ยา/สารน้ า/เลือดเพ่ือแก้ไขภาวะเสียเลือด รวมถึงพัฒนาทักษะการStop bleed ขณะน าส่งผู้ป่วย  ได้ผ่านเกณฑ์ 
หลังจากมีการทบทวนและพัฒนาการดูแลแล้ว มี Case ที่ตกเลือดที่รุนแรงอีก 1 ราย ซึ่งแพทย์และพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชนสามารถให้การดูแลได้ก่อนและขณะน าส่ง โรงพยาบาลปทุมธานีได้ถูกต้อง ผู้ป่วยได้รับการรักษา
ปลอดภัยกลับบ้านได ้

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า: โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 7 แห่งในจังหวัดปทุมธานี ใช้แนวทางใน
การดูแลผู้คลอด แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ยอมรับและน าOrderไปใช้เนื่องจากใช้ง่ายและมีประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้คลอด พยาบาลห้องคลอดที่เข้ารับการฝึกทักษะการดูแลผู้คลอดมีทักษะในการดูแลผู้คลอดเพ่ิมขึ้น 
และได้น าแนวทางการดูแลผู้คลอดที่ดีไปปรับใช้ในห้องคลอดของตนเอง นอกจากนี้ยังเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
กันฉันท์พ่ีน้อง ส่งผลให้เกิดระบบการช่วยเหลือกันดี 

บทเรียนที่ได้รับ: การแก้ไขปัญหาเชิงระบบต้องได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สสจ.ต้อง
เป็นผู้ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาระดับจังหวัด รพช.ต้อง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น รพ.จังหวัดต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ รพช.และการช่วยเหลือกันแบบพ่ีช่วยน้องจะได้รับความ
ร่วมมือที่ดีและเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน การเปลี่ยนแปลงระบบงานเกิดจากการรวมกลุ่มของพยาบาลได้จริง  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: หัวหน้าห้องคลอด ทุกแห่งมีส่วนร่วมในการคิดและพัฒนางาน กรรมการMCH Board ช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนา ผู้ศึกษาจริงใจที่จะช่วยเหลือในฐานะของพ่ีช่วยน้อง รับฝึกทักษะการดูแลผู้คลอดให้กับ
พยาบาล รพช.ทุกแห่ง และช่วยการจัดส่งRNออกไปช่วยปฏิบัติงานในห้องคลอด รพช.ช่วยรับดูแลผู้คลอดจาก 
รพช.ที่อยู่ใกล้  ในช่วงที่ รพช.ขาดอัตราก าลังจากเจ้าหน้าที่มาฝึกทักษะ ส่งผลให้ รพช.ได้รับประโยชน์ และยอมรับ
การที่จะมาพัฒนาทักษะของตนเอง 

การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร: นพ.สสจ. เป็นประธาน MCH Board ออกหนังสือค าสั่งให้รพช.ทุกแห่งน า
Order ใช้ในการดูแลผู้คลอด มีการ Stock เลือดและยาป้องกันการตกเลือดไว้ในรพช. 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/หัวหน้าพยาบาล สนับสนุนให้จนท.ออกไปช่วยอยู่เวรห้องคลอดในรพช.และยอมรับผู้
คลอดจากรพช.ในช่วงรพช.ส่งจนท.มาฝึกงาน สนับสนุนการออกตรวจเยี่ยมและพัฒนางานห้องคลอดชุมชนทุกแห่ง  
สูติแพทย์ ช่วยให้ความรู้และเขียน Order และรับผิดชอบ Order ที่ส่งให้ รพช. น าไปใช้ 
พยาบาลห้องคลอด ช่วยฝึกทักษะการดูแลผู้คลอดให้กับพยาบาลห้องคลอด รพช.ทุกแห่ง เป็นพ่ีเลี้ยงใน LINE กลุ่ม
ช่วยให้ค าแนะน าการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะผิดปกติ และประสานสูติแพทย์เพ่ือรับการส่งต่อ 
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16.การศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจและความผิดปกติขอ
สมรรถภาพปอดในคนงานผลิตกระเป๋าหนังในอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(A study of prevalence rate andfactors associated with symptoms of respiratory tract and abnormal 
spirometry among leather pocket workers in Sena District, Ayutthaya province.) 

ฐิติพร สงเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา: สารตัวท าละลาย (Solvents) ส่วนใหญ่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ท าให้เกิด
อาการระคายเคืองต่อเยื่อบุของทางเดินหายใจท าให้เกิดหลอดลมอักเสบและหลอดลมหดตัวปอดอักเสบการคั่งของ
น้ าในปอดภาวะเลือดออกในปอดและปอดแฟบอาการส่วนใหญ่ไม่กลับคืนหรือกลับคืนภายในเวลามากกว่าหนึ่งปี 
ความรุนแรงของโรคขึ้นกับปริมาณและระยะเวลาในการสัมผัสสารตัวท าละลาย ในพ้ืนที่รับผิดชอบของกลุ่มงานอา
ชีวเวชกรรม โรงพยาบาลเสนา มีพนักงานที่ท างานสัมผัสสารตัวท าละลายในกระบวนการผลิต ประมาณ 9,000 คน 
จากการเดินส ารวจความเสี่ยงในการท างานในสถานประกอบการ (Walk through survey) โรงงานผลิตกระเป๋า
หนังแห่งหนึ่งในอ าเภอเสนา พบว่า มีกลิ่นสารตัวท าละลายฟุ้งกระจายในพ้ืนที่การท างานจากข้อมูล MSDS สารตัว
ท าละลายที่ใช้ ได้แก่ ทินเนอร์อะซีโตน เอทิลเมธิลคีโตน เมทิลเบนซีน และ โทลูอีน มีพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่ท างาน
สัมผัสกับสารตัวท าละลาย จ านวน 200 คน ข้อมูลบริการจากห้องพยาบาล พบว่า มีพนักงานป่วยด้วยอาการทาง
ระบบทางเดินหายใจ เดือนละ 350-400 ราย (65-70%) ในปี 2558 สถานประกอบการแห่งนี้ต้องการพัฒนาระบบ
การเฝ้าระวังโรคจากการท างานและวางแผนการตรวจสุขภาพพนักงานตามความเสี่ยงในการท างานและขอรับรอง
มาตรฐานด้านอุตสาหกรรม จึงประสานงานกับผู้วิจัยเพ่ือ ศึกษาความชุกของอาการระบบทางเดินหายใจและความ
ผิดปกติของสมรรถภาพปอดในคนงานและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจและความผิดปกติ
ของสมรรถภาพในโรงานแห่งนี้ เพ่ือน าผลจากการศึกษาไปลดปัจจัยที่ท าให้เกิดโรคระบบทางเดินหายในจากการ
สัมผัสสารเคมีในการท างานและเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับโรงงานที่ท าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องหนังแห่งอ่ืนๆ ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวังโรคจากการสัมผัสสารเคมีในการท างานต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพ่ือศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจ ( เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ค่าดัชนีมวลกาย ประวัติการสูบบุหรี่ และประวัติเจ็บป่วยโรคระบบหายใจ
กับอาการระบบทางเดินหายใจลักษณะงาน ระยะเวลาในการท างาน อายุงาน การสัมผัสก่อโรคระบบหายใจในการ
ท างานและพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบหายใจจากการท างาน) และความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในคนงาน
ผลิตกระเป๋าหนังในอ าเภอเสนา พระนครศรีอยุธยาเป็นข้อมูลเพ่ือเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจจากสัมผัส
สารเคมีจากการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังในการจัดบริการอาชีวอนามัยที่เหมาะสม 

ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบตัดขวาง ประชากรที่ศึกษาเป็นคนงานทุกคนในโรงงานผลิตกระเป๋า
หนังที่ท างานสัมผัสสารเคมีและฝุ่นในการท างาน จ านวน 189 คน ยกเว้นรายที่ตรวจพบความดันโลหิตสูงและไม่
สมัครใจเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลในวันที่ 29-30 เมษายน 2558 ได้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยของโรงพยาบาลเสนาก่อนที่จะเริ่มท าการเก็บข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยระดับ
บุคคล ปัจจัยการท างาน (ดัดแปลงจากแบบประเมินโรคหืดจากการท างาน ของส านักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค) และพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบหายใจจากการท างาน (ทดสอบความเชื่อมั่น
โดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเท่ากับ 0.71) แบบบันทึกการตรวจสมรรถภาพปอด และการตรวจ
สมรรถภาพปอดด้วยเครื่อง Spirometer (ท าการ Calibrate เครื่อง Spirometer ในการตรวจทุก 30 คน) โดยท า
การตรวจสมรรถภาพปอดที่โรงงานในตอนเช้า และให้พนักงานมีการเตรียมตัวก่อนตรวจและมีการเตรียมความ
พร้อมห้องพยาบาลรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดจากการตรวจสมรรถภาพปอด การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
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ส าเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด และ
สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติไคว์สแควร์ 
 

ผลการวิจัย: พบว่า คนงานที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (84.7%) มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป (59.3%)สถานภาพ
สมรสคู่ (69.8%) มีภาวะน้ าหนักเกิน (54.5%) ไม่สูบบุหรี่(88.9%) และไม่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 
(55.0%) อายุงานไม่เกิน 5 ปี (74.6%) อายุงานเฉลี่ย 48.7 เดือน มีการท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนใหญ่ท างานใน
แผนกประกอบที่มีการใช้สารตัวท าละลาย (50.1%) พฤติกรรมการป้องกันโรคระบบหายใจจากการท างาน ส่วน
ใหญ่มีการล้างมือหลังจากท างานทุกครั้ง (68.8%) และใช้หน้ากากปิดปากและจมูกในขณะท างาน (54.0%) มี
คะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบหายใจจากการท างานอยู่ในระดับปานกลาง (3-5คะแนน) (49.7%) ระดับดี 
(6-8 คะแนน) (41.8%) พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับผลการตรวจสมรรถภาพปอดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (p-value =.034) และประวัติโรคระบบทางเดินหายใจมีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (p-value =.000) ความชุกอาการระบบทางเดินหายใจ พบว่า การมีเสมหะในตอน
เช้า ร้อยละ 30.16 รองลงมาคือ อาการคัดจมูก/มีน้ ามูก ร้อยละ 27.0  และความชุกของความผิดปกติของ
สมรรถภาพปอดเท่ากับ ร้อยละ 15.3 ส่วนใหญ่พบความผิดปกติของสมรรถภาพปอดเป็นแบบ Restrictive 
pattern (79.3%)  

 

น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า: การเฝ้าระวังความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจในคนงานที่มีการ
สัมผัสสารตัวท าละลายในการท างานในกลุ่มคนงานที่มีอายุมากกว่า 35 ปิและคนงานที่มีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรค
ระบบทางเดินหายใจ เป็นกลุ่มแรกที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง กิจกรรมเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ 
นายจ้างต้องมีการก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม ง่ายต่อการเข้าใจและปฏิบัติของคนงาน เพ่ือ
กระตุ้นให้คนงานกลุ่มเสี่ยงสูงมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง สม่ าเสมอและมีการสนับสนุน
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่มีคุณภาพให้กับคนงาน มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้มีการระบายอากาศใน
พ้ืนที่ท างานที่มีประสิทธิภาพ ให้ความรู้เรื่องโรคระบบหายใจจากการท างานกับคนงานกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งการตรวจ
สุขภาพประจ าปีตามความเสี่ยงในการท างาน 

 

บทเรียนที่ได้รับ: คนงานที่เข้าร่วมการวิจัยมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือป้องกันโรคระบบทางเดิน
หายใจจากการท างาน มีขวัญ ก าลังใจในการท างานที่ดี การวิจัยนี้ท าให้เกิดแนวทางร่วมในการรูปแบบในการเฝ้า
ระวังโรคระบบทางเดินหายใจจากการท างานของบุคลากรสาธารณสุขกับนายจ้างโรงงานที่มีการใช้สารตัวท าละลาย
ในกระบวนการผลิต 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: ผู้วิจัยปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย ผ่านการอบรมการใช้เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด    ท า
ให้สามารถวางแผนการเก็บข้อมูลได้ในเวลาที่รวดเร็ว มีการวางแผนการเก็บข้อมูลที่มีขั้นตอนชัดเจน มีการ
ประสานงานที่ดีกับโรงงานท าให้ได้รับความร่วมมือในการเก็บข้อมูลอย่างดี นายจ้างสนับสนุนงบประมาณในการ
เก็บข้อมูล ท าให้ได้ข้อมูลครบถ้วน  

การวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก : พนักงานบริษัท ครูเซล (ประเทศไทย) จ ากัด แพทย์หญิงจิรวรรณ     
อารยะพงษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนา นายแพทย์กฤษดา ทิพย์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
โรงพยาบาลเสนา และนางสาววันชนก อัตติบุตร นักศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหา
วิทยาลัราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ผู้ให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี 

การติดต่อนักวิจัย: โทร 085-1708119 e-mail: titiporn.sk@gmail.com กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  
โรงพยาบาลเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 131 

mailto:titiporn.sk@gmail.com%20กลุ่ม
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17. การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซ้อนทางไต 
ในเขต อ.เด่นชัย จ.แพร่ 

 
นารีรัตน์   คุ้มทรัพย์  

หน่วยงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 
 

 

ความเป็นมา:  ปี 2556 หน่วยงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้มีการพัฒนาการตรวจภาวะแทรกซ้อนประจ าปีในผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง  มีนวัตกรรมรูปดาวสีแดงที่แสดงถึงผลการตรวจเลือดผิดปกติ  ดาวสีน้ าเงินแสดงถึงผลการตรวจ
เลือดปกติ  ติดในแบบบันทึกผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนประจ าปีในด้านหลังสมุดประจ าตัวผู้ป่วยซึ่งในปี 2557ทีม 
NCD มีการท า Gap  analysis น าผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนประจ าปี 2556ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมา
วิเคราะห์พบว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะที่ 4 เพ่ิมข้ึน   

วัตถุประสงค์: เพ่ือสร้างกระบวนการการป้องกันในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะที่ 3
ไมใ่ห้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะที่ 4 

ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีค่า Cr 
มากกว่า 1.5 จ านวน 55รายศึกษาระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558  โดยใช้กระบวนการ PAOR ขั้น 
Planning  ศึกษาสาเหตุที่ท าให้ผู้ป่วยมีภาวะ Cr มากกว่า 1.5 ในแต่ละราย ขั้น Acting ร่วมกับแพทย์  งานชันสูตร  
งานสนเทศ โดยอายุรแพทย์ใส่สูตรค านวณค่า  eGFR ในงานชันสูตรโดยใช้สูตร CKD – EPI  เพ่ือทราบระยะของ
โรคไต  พยาบาลท าการ Pop- up ค่า Cr ที่มากกว่า 1.5 ,ค่า eGFR,CKD  stage  และการหลีกเลี่ยงการใช้ยา 
NSAIDs  ในระบบ Hos –Xpและแจกบัตรประจ าตัวโรคไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยที่มีค่า Cr มากกว่า 1.5 พร้อมให้
ค าแนะน า  ขั้น Observing ประเมินผลการด าเนินสู่ระยะต่างๆของภาวะไตวายขั้น Refexion สะท้อนข้อมูลให้ทีม
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ริหารส่งผลให้มีการน าเสนอในระดับจังหวัดให้ทุกโรงพยาบาลน ารูปแบบของ รพร.เด่นชัย
ไปใช้เพื่อการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต 

ผลการวิจัย:  จากการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตของทีมงาน NCD ท าให้
ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น พบว่าผลการด าเนินงานของโรคในระยะที่ 4 ลดลง ในปี 2557      
มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะที่ 4 พบร้อยละ 10.49  ในปี 2558 พบร้อยละ 4.02   

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า : มีการขยายรูปแบบมาใช้ในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการตรวจ
เลือดประจ าปีที่มีค่า Cr มากกว่า 1.5 และขยายรูปแบบไปในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปที่มาตรวจเลือดแล้วพบค่า Cr 
มากกว่า 1.5 ของหน่วยงาน OPD และ ER โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 
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บทเรียนที่ได้รับ: 
1. หน่วยงาน NCD ตระหนักในการค้นหาสาเหตุของผู้ป่วยที่ท าให้ค่า Cr มากกว่า 1.5และมีการท า Pop–

Up แจกบัตรประจ าตัวโรคไต พร้อมให้ค าแนะน า จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
2. แพทย์ และพยาบาลเวชปฏิบัติเห็นความส าคัญของการ Pop –up ในการงดสั่งจ่ายยา NSAIDs ใน

ผู้ป่วยที่มีค่า Cr มากกว่า 1.5 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: การท างานเป็นทีมสหวิชาชีพ ความตระหนักต่อการดูแลผู้ป่วยในแต่ละวิชาชีพ โดยมอง
ผู้ป่วยเป็นคนเดียวกันไม่แยกส่วนการท างาน 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน:   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมีการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการท าบัตรประจ าตัวผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง (บัตรละ 9 บาท) 

การติดต่อกับนักวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หน่วยงานสังกัด ที่อยู่ไปรษณีย์ 
นางนารีรัตน์  คุ้มทรัพย์  เบอร์โทรศัพท์ 083 -947893    E –mail :  city_2192@ Hotmail.com 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย  อ.เด่นชัย จ.แพร่  รหัสไปรษณีย์  54410 
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18. การพัฒนาสมรรถภาพปอดผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยการเดินระยะทาง 6 นาที 
 

ประกายวรรณ์  ใจชอบ, นารีรัตน์ คุ้มทรัพย์ งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง1 
ศิริญญา  ค ามูล งานกายภาพบ าบัด 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 
 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา: จากสถิติจ านวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตั้งแต่ปี พ .ศ.2555 – 2557 เป็น 
285,253,187 รายตามล าดับ พบอัตราการ re-visit ภายใน  48 ชั่วโมงด้วยอาการก าเริบ เป็น 2.9,2.5,3.9           
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ป่วย Re-Admit > 2 ครั้งต่อเดือน และกลุ่มที่ revisit  ในปี2557 มี
ผู้ป่วยรายใหม่จ านวน 4 ราย เมื่อค้นหาสาเหตุจากการทบทวนเวชระเบียน  ซักถามผู้ป่วย และญาติผู้ดูแล พบว่า
ผู้ป่วยกลุ่มนี้เกิด Acute Exacerbation จากการใช้ยาพ่นกลุ่มเสตียรอยด์ไม่ถูกต้อง และ เป็นกลุ่มที่มีโรคร่วมมี
ความเชื่อต่อการท ากิจวัตรประจ าวัน และการออกก าลังกายจะท าให้มีอาการเหนื่อยเพิ่มข้ึน น าไปสู่อาการก าเริบได้  
ซึ่งจากเดิมทีมงานกายภาพและแพทย์แผนไทยมีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด ด้วยการฝึกหายใจ นวัตกรรมขวดน้ า
แฝดแต่ยังพบว่ามีการ revisit และ readmit  

จากการศึกษาผลของการออกก าลังกายที่มีต่อผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด พบว่าจะท าให้ร่างกาย
แข็งแรงขึ้น ส่งผลให้มีความสามารถในการทนทานต่อการเดินได้ไกลมากขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ท าให้งมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ทีมผู้วิจัยจึงเลือกเอาแนวทางการเดินระยะทาง 6 นาที ( six minute walk) มาใช้กับผู้ป่วยผู้ป่วย
โรคปอดอุดกัน้เรื้อรังเพ่ือให้สมรรถภาพปอดดีขึ้นและมีชีวิตในการท ากิจวัตรประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
2. เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพของปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยการเดินระยะทาง 6 นาท ี

ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAR) 
ประชากร ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่ Re-Admit 2 ครั้ง/เดือน , กลุ่ม 

ผู้ป่วยที่ Re-visit ทั้งในคลินิก NCD  และงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และ กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินคะแนน
ความรู้สึกเหนื่อย mMRC 1- 2 คะแนน   รวมทั้งหมด จ านวน  30 คน 
 วิธีด าเนินการวิจัย ตามกระบวนการ PAOR ดังนี้ ขั้น Planning ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง อธิบาย
วัตถุประสงค์/วิธีการเข้าร่วมแบบสมัครใจกับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล ขั้น Acting ทีมผู้วิจัยร่วมกับงานกายภาพบ าบัด
จัดโปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดโดยมีกระบวนการดังนี้ 

1) วัดสัญญาณชีพ และวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด (Oxygen saturation)  เตรียมความ 
พร้อมร่างกายก่อนเข้าสู่กิจกรรมด้วยนวัตกรรมขวดน้ าแฝดและยางยืด 10 นาที แล้วให้นั่งพักต่ออีก 10 นาท ี

1.1  ประเมินคะแนนความเหนื่อยก่อนเริ่มเดิน 6MWT  
1.2  เดิน 6MWT ก าหนดระยะทางไป – กลับ 1 รอบ เท่ากับ 40 นาที มีนักกายภาพบ าบัดเดินไป 

พร้อมกลุ่มตัวอย่างจนครบ 6 นาที พยาบาลคอยสังเกตอาการผิดปกติในระหว่างท ากิจกรรมทุกข้ันตอน 
           2) เมื่อเดินครบเวลาให้กลุ่มตัวอย่างนั่งพัก และวัดสัญญาณชีพ กับ Oxygen saturation ทันที รวมทั้ง 
เสริมพลังกลุ่มตัวอย่างถึงผลดีของการเดินออกก าลังกาย จากค่าคะแนนความเหนื่อย สัญญาณชีพ, Oxygen 
saturation ที่วัดได้ขั้น Observing เปรียบเทียบคะแนนความเหนื่อยจากท่ีวัดหลัง Pre exercise และกลุ่มตัวอย่าง
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จะได้เดิน 6MWT2 ครั้ง ห่างกัน 3 เดือน โดยระหว่างนี้ต้องฝึกการเดินเองต่อที่บ้าน ขั้น Reflexion สะท้อนผลของ
สัญญาณชีพ และระยะทาง เพ่ือให้ผู้ป่วยรับทราบข้อมูล อีกทั้งสุ่มเยี่ยมกลุ่มตัวอย่างจากญาติผู้ดูแลในคลินิก และ
สุ่มเยี่ยมบ้านจากกลุ่มตัวอย่างน าผลงานวิจัยเสนอทีมน าทางคลินิกและผู้บริหารแต่ละระดับ 
ผลการศึกษา: เมื่อเปรียบเทียบการเดิน 6 นาที ครั้งที่1 และครั้งที่ 2 พบดังนี้ สัญญาณชีพ ความดันโลหิตทั้ง 
Systolic และ Diastolic ชีพจร และการหายใจ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่พบว่าระยะ
ทางการเดินของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในการเดินครั้งที่ 2 แสดงว่า สมรรถภาพปอดของผู้ป่วยดีขึ้น และพบผู้ป่วย 1 ราย 
มีอาการเหนื่อยมากและหยุดเดินขณะท ากิจกรรม ท าการปรึกษาแพทย์และค้นหาโรคที่เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้
ผู้ป่วยเหนื่อยคือ โรคหัวใจจากภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ อัตราการ revisit  ลดลงจาก ปี 2557 พบ
อัตรา 3.9 ต่อ100 ครั้ง ในปี 2558 เหลือ อัตรา 2.7 ต่อ100 ครั้ง และอัตราการ readmitted ลดลงจากปี 2557 
พบอัตรา 2.9 ต่อ100 ครั้ง ในปี 2558 เหลือ อัตรา 2.7 ต่อ100 ครั้ง  

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า : น าผลลัพธ์ของงานวิจัยเสนอให้กับทีมสหวิชาชีพ COPD  และ
ทีมน าทางคลินิก ขยายผลน ามาใช้จัดโปรแกรมให้ผู้ป่วยที่มีภาวะปอดแฟบในปี 2559 

บทเรียนที่ได้รับ: การจัดกิจกรรมออกก าลังกายผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาด้านการหายใจนั้น ต้องตระหนักถึงความ
พร้อมและข้อจ ากัดของผู้ป่วยแต่ละรายเป็นส าคัญ และต้อมีความเชื่อมั่นในศักยภาพผู้ป่วยในการฝึกเดินเองที่บ้าน 
ทีมผู้วิจัยพบว่าผู้ป่วย COPD แต่ละรายสามารถเดินได้อย่างมีความสุขเมื่อค้นพบว่าศักยภาพของตนเองว่าท าได้  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และผู้ดูแลให้ความร่วมมือและเห็นความส าคัญ  บุคลากรมี
ความตั้งใจ ทุ่มเทอย่างจริงใจ ปรึกษาหารือกันเป็นระยะ เพราะการจัดโปรแกรมฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพปอดทั้ง 3 รุ่น ให้แล้วเสร็จต้องใช้เวลายาวนานถึง 9 เดือน 

การสนับสนุนที่ได้รับ: แพทย์ที่เป็นประธานทีมน าทางคลินิก สนับสนุนให้เป็นแผนพัฒนาจากการตามรอยโรคทาง
คลินิก หัวหน้าหน่วยงานและผู้ร่วมงาน ทั้งสองหน่วยบริการ ให้ก าลังใจ คอยช่วยเหลือโดยการท าหน้าที่จัด 
กิจกรรมแทนผู้ศึกษา 1 ครั้ง เพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่กระทบต่อการเลื่อนวันที่นัดผู้ป่วย 

การติดต่อกับนักวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หน่วยงานสังกัด ที่อยู่ไปรษณีย์ 
น.ส. ประกายวรรณ์  ใจชอบ งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ไปรษณีย์ 54000   
เบอร์ 054-613134 ต่อ 714  มือถือ 081-9528167 e:mail – poompim_21@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:poompim_21@hotmail.com
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19. การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยโรคไต จังหวัดปทุมธานี 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต, เอ้ือมพร ลุ่มบุตร  
จังหวัดปทุมธานี 

 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหาในการศึกษา: จังหวัดปทุมธานี  มีผู้ป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง 
ที่ตรวจคัดกรองพบภาวะแทรกซ้อนทางไต ร้อยละ 31.67 ในปี 2557 และ ร้อยละ 22.37 ในปี 2558 (ข้อมูลเดือน 
ส.ค.2558)  ทั้งนี้ยังมีผู้ป่วย Stage 5 ที่ได้รับการบัดบ าบัดทดแทนโดยการล้างไตผ่านทางช่องท้อง (CAPD) ที่ต้อง
ได้รับการเยี่ยมดูแลที่บ้านจ านวน 162 ราย (ข้อมูล ณ ส.ค.2558)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เล็งเห็น
ถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาระบบการจัดบริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยโรคไตได้รับ
การดูแลอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในระยะต้นของโรค ที่สามารถชะลอความเสื่อมของไต และป้องกันภาวะไตวาย ซึ่ง
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ และอยู่ในความดูแลของแพทย์ทั่วไป  ดังนั้น การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการ
จัดบริการผู้ป่วยโรคไต  จะช่วยให้ทราบระยะของโรค และวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือช่วยลดความ
รุนแรงของโรค ค่าใช้จ่าย และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้    

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: 1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยโรคไตของหน่วยบริการทุกระดับ         2) 
เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้รับการดูแลและเข้ารับการบ าบัดทดแทนไตได้อย่างเหมาะสมตามความจ าเป็น 

ระเบียบวิธีวิจัย: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  ได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไต    
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน ดังนี้ 1)จัดส่งพยาบาลวิชาชีพระดับ รพช. (คลองหลวง, ล าลูกกา) เข้ารับ
การอบรมหลักสูตร PD Nurse 2)พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ ระดับรพช. ทุกแห่ง เพ่ือจัดตั้ง CKD Clinic โดยการ
จัดอบรม การค้นหาผู้ป่วยโรคไตในกลุ่มเสี่ยงสูง (ผู้ป่วยDM และ/หรือ hypertension) เพ่ือชะลอภาวะไตเสื่อม 
และดูแลผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะโรคไตเรื้อรัง ส าหรับโรงพยาบาลชุมชน 3)พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ เพ่ือ
สร้างเครือข่ายในการค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง และดูแลกลุ่มป่วย โดยการจัดอบรมการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไต การ
เยี่ยมบ้าน และการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในชุมชน 4)สนับสนุนการด าเนินงานในการจัดบริการผู้ป่วยชะลอไตเสื่อม 
เช่น สมุดคู่มือ ชุดนิทรรศการโรค  ไตวายเรื้อรัง โมเดลอาหาร และคลิปวิดีโอค าแนะน าส าหรับผู้ป่วย 5)พัฒนา
ระบบรายงานค่า GFR ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (DM และ/หรือ hypertension) จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (HDC) เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบงานทุกระดับ สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการเฝ้าระวังสถานการณ์โรค และวางแผนการดูแลรักษา ให้
ค าแนะน าเพ่ือชะลอภาวะไตเสื่อม หรือส่งต่อเพ่ือเข้ารับการบ าบัดทดแทนไต  6)ก าหนดแนวทางและขั้นตอนการ
จัดบริการของหน่วยบริการแต่ละระดับ เนื่องจากจังหวัดปทุมธานี มี CKD Clinic ใน 2 ระดับ คือ CKD Clinic 
ระดับ รพท. คือ รพ.ปทุมธานี รับดูแลผู้ป่วยต่อจากรพช. และให้การบ าบัดทดแทนไต (CAPD/HD) ตามความ
เหมาะสม  ส าหรับหน่วยบริการระดับ รพช. เป็นการบูรณาการร่วมในคลินิกโรคเรื้อรัง (NCD Clinic) โดยการตรวจ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง (ผู้ป่วยDMและ/HT) ที่ลงทะเบียนโรคเรื้อรัง เมื่อพบว่า มีภาวะเสี่ยงระยะเริ่มต้นจะด าเนินการ
ให้ความรู้ในการปฏิบัติตัว และโภชนบ าบัด เพื่อชะลอภาวะไตเสื่อม หากพบว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ Stage 4 ขึ้นไป 
ส่งต่อ รพ.ปทุมธานี เพ่ือให้การบ าบัดรักษาตามความเหมาะสมต่อไป  7) ก าหนดแนวทางในการติดตามและ
สนับสนุนการจัดบริการ ด้วยการลงเยี่ยมติดตามการด าเนินงาน CKD ClinicและCAPD Node ในรพช. (Kidney 
Inspired Care จากใจถึงไต) มีระบบการรายงานข้อมูลผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยโรคไตในกลุ่มเสี่ยง(DM และ/หรือ
hypertension) จ าแนกรายหน่วยบริการ ด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 

ผลการศึกษา: จังหวัดปทุมธานีมีการจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) ในรพ.ทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ100 
ประกอบด้วยหน่วยบริการระดับ F3 จ านวน 1 แห่ง,ระดับ F2 จ านวน 5 แห่ง,ระดับ M2 จ านวน 1 แห่ง และระดับ 
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S จ านวน 1 แห่ง โดยใช้วิธีการตรวจ Serum Creatinineแบบ enzymatic method จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 75 แบบcreatininejaffe จ านวน 2 แห่ ง คิด เป็นร้อยละ 25 จ านวนผู้ป่ วย CKD จ าแนก Stage 1-5 
ประกอบด้วย Stage 1ร้อยละ 25.49 Stage 2 ร้อยละ 42.91Stage 3A ร้อยละ 17.68Stage 3B ร้อยละ 9.25  Stage 4 
ร้อยละ 2.98 และ Stage 5 ร้อยละ 1.7 ตามล าดับ อุบัติการณ์ unplanned dialysisในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(DMและ/
HT) ลดลงจากปีที่ผ่านมา ปี 2557 ร้อยละ 3.40 และปี 2558 ร้อยละ1.56 มีหน่วยบริการที่เป็น CAPD Node 
จ านวน 2 แห่ง เป็นหน่วยบริการระดับ F2 (รพ.คลองหลวง,ล าลูกกา) ผู้ป่วยล้างไตช่องท้อง ได้รับการเยี่ยมบ้าน 
จ านวน 85 ราย จากทั้งหมด 162 ราย  คิดเป็นร้อยละ 52.46 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า: ขยายการจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม(CKDClinic) ลงสู่คลินิก
ชุมชนอบอุ่น และรพ.สต.ขนาดใหญ่ เพ่ือให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง(ผู้ป่วยDMและ/HT) เข้าสู่บริการ CKD Clinic เพ่ือชะลอ
ระยะของโรค และเข้ารับการบ าบัดทดแทนไตได้อย่างเหมาะสมตามความจ าเป็น 

บทเรียนที่ได้รับ: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการนั้น ต้องเป็นการด าเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไป 
ไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้ภายใน 1 ปีงบประมาณ เพราะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นการ
เพ่ิมภาระงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องท าให้เกิดการยอมรับและพัฒนาศักยภาพเพ่ือให้เกิดการจัดบริการ   

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: การท างานเป็นทีม ได้รับความร่วมมืออย่างดีทั้งจากหน่วยบริการแม่ข่าย ลูกข่าย และภาคี
เครือข่ายในรูปแบบ DHS มีการเยี่ยมติดตามจากรพ.แม่ข่าย และทีมวิชาการจากคณาจารย์สาขาโรคไต ของศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก การประสานกับ
หน่วยบริการแม่ข่าย เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว มีแบบฟอร์มให้ค าปรึกษาส าหรับแพทย์รพช. และใช้ Social 
Network ในการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ และติดต่อประสานงาน  

การสนับสนุนที่ได้รับ จากผู้บริหารหน่วยงาน / องค์กร / สถาบันที่ให้ทุน: ด้านบริหารจัดการได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต จังหวัดปทุมธานี เป็นอย่างดี  ด้านวิชาการ
ได้รับการสนับสนุนจาก คณาจารย์และคณะ ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก ด้านงบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี  และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี 

การติดต่อกับนักวิจัย: นางเอ้ือมพร ลุ่มบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี 14 ถนนรัฐอ านวย  ต าบลบางปรอก  อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  หมายเลขโทรศัพท์: 
084-1105106  อีเมล์: eumporn@gmail.com 
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20.สุดยอดที่นอนหลอดรีไซเคิล 
 
 

รุจิรา  เจดีย์, จารุณี  จันทร์เปล่ง, ลัดดาพร สาเมฆ 
โรงพยาบาลบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 

 
 

ต าบลบ้านนามีประชากร 7,785 คน มีผู้ป่วยติดเตียง จ านวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของผู้สูงอายุ   
มีแผลกดทับเป็นร้อยละ 14.28 ซึ่งสาเหตุของการป่วยติดเตียง ส่วนใหญ่จากหลอดเลือดสมองตีบและแตก ส่งผลให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้แก่อัมพาต สาเหตุรองจากวัยชรา ปัญหาหนึ่งของผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ กวยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ไม่มีความสามารถด้านการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานจากการถูกกดทับเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องร่วมกับ
มีการเสียดสีระหว่างผิวหนังกับกระดูกหรือกับวัสดุที่ใช้รองผิวหนัง ท าให้เกิดแผลกดทับในบริเวณดังกล่าว การ
รักษาแผลกดทับวิธีหนึ่งคือการใช้ที่นอนลมที่มีขายในสถานที่จ าหน่ายอุปกรณ์การแพทย์รองบริเวณที่เกิดแผลกด
ทับ จะช่วยลดแรงกดต่อผิวหนัง/เนื้อเยื่อ ปุ่มโปนกระดูก  และป้องกันการเกิดแผลกดทับได้  แต่ที่นอนลมมีราคาสูง
ถึง 15,000บาท อีกทั้งต้องใช้ไฟฟ้าปั๊มลมตลอดเวลา  และเนื่องจากผู้ป่วยติดเตียงส่วนใหญ่มีฐานะเศรษฐกิจไม่ดี ไม่
มีเงินพอจะซื้อเตียงลม ทางทีมงานจึงได้ร่วมคิดพัฒนานวัตกรรมท าที่นอนเบาะรองนั่ง จากหลอดพลาสติกรีไซเคิล 

โรงพยาบาลบ้านนา มองเห็นความส าคัญของผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงได้น าข้อมูลสะท้อนกลับแก่ ชุมชน แกนน า
สุขภาพในชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่เทศบาลต าบลบ้านนา สถานศึกษา เพื่อร่วมด าเนินการพัฒนานว
ตกรรมในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน พบว่า หลอดพลาสติกเป็นวัสดุเหลือใช้ที่พบมากในชุมชน สถานศึกษา
ต่างๆ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการน ามาเป็นนวตกรรมที่นอนลมแบบประหยัดส าหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจาก
หลอดพลาสติกเมื่อรวมตัวกันมากๆจะกลายเป็นช่องว่างอากาศเม่ือถูกกดทับจะยุบตัวและไม่มีการพองกลับในทันใด  
จึงช่วยแก้ปัญหาเรื่องความปวดเมื่อย  ป้องกันและลดการเกิดแผลกดทับ  มีน้ าหนักเบาสะดวกในการเคลื่อนย้าย
และจัดเก็บ  ประหยัดไฟฟ้าเพราะไม่ต้องปั๊มลมไม่มีใยนุ่นซึ่งเป็นที่อาศัยของไรฝุ่น จึงไม่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้  และ
เมื่อคิดต้นทุนในการท าที่นอนใช้เงินทุนเพียง 450 บาท  วัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วย ผ้าขาวม้า  กรรไกร  สายวัด  
เข็ม  ด้าย  หลอดพลาสติกรีไซเคิล  การพัฒนาที่นอนหลอดพลาสติก  เมื่อเริ่มท าจะใช้หลอดตัดประมาณ 3 ซม. ท า
ให้ช่องว่างอากาศน้อย  จึงตัดสั้นลง 2 ซม. และไม่ให้เกิดปลายแหลมเนื่องจากหลอดจะแทงเวลานอน  เวลานอน
ต้องใช้ผ้าคลุมที่นอนให้หนาสักเล็กน้อยเพ่ือจะได้นอนสบาย จากการน าไปทดสอบการน าไปใช้เมื่อใช้ไปเป็น
เวลานานๆ หลอดจะยุบตัวลง ต้องคอยเติมหลอดเพ่ิม  จึงพัฒนาโดยการน าซิปติดที่นอนเพ่ือสะดวกในการเติมและ
น าหลอดกาแฟมาล้างท าความสะอาด ซึ่งทางโรงเรียนในเขตต าบลบ้านนา และชุมชน เห็นความส าคัญจึงให้ความ
รว่มมือโดยการน าหลอดพลาสติกใช้แล้วโดยท าความสะอาดและตากให้แห้ง น ามาให้ที่โรงพยาบาลบ้านนาทุกเดือน 
เพ่ือกระจายให้ อสม. แกนน าสุขภาพในชุมชนเป็นผู้จัดท าที่นอน  

จากการคัดเลือกผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่มีแผลกดทับและสมัครใจที่ต้องการใช้ที่นอนนี้ เพ่ือทดลองใช้ที่นอน  
จ านวน 6คน  ชาย 2 คน หญิง 4 คน พบว่า ไม่เกิดแผลกดทับในผู้ป่วยทั้ง 6 คน และผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ 2 คน 
หายจากการเป็นแผลกดทับทั้ง 2 คนและมีความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติโดยรวมร้อยละ 100 ซึ่งที่นอนนี้  
สามารถน ามาแก้ปัญหาในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน เพ่ือป้องการเกิดแผลกดทับ และลดปัญหาขยะจากการ
น าหลอดพลาสติกไปทิ้ง ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน  อีกทั้งในโรงเรียน ชุมขน มีส่วนร่วม และเห็นความส าคัญของ
การน าหลอดพลาสติกกลับมารีไซเคิล  
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เอกสารอ้างอิง   
1. Pressure  ulcer http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_ulcer (2013,Aug18). 
2. Bedsoreshttp://www.mayoclinic.com/health/bedsores/DS00570/DSECTION= 

prevention(2013,Aug18). 
 
นางรุจิรา เจดีย์ โทรศัพท์ 081-3778132  โทรสาร 037-382001  มือถือ 081-3778132 
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21.ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพทรงตัวทางกายภาพบ าบัดร่วมกับไทเก็กประยุกต์ 
เพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ 

The Efficacy of Physiotherapy Balance Training with Applied Thi-chi Program (PBTC) to Prevent Risk of Fall 
in Elderly: A Randomized-Controlled Trail 

 
สราวุธ สมพงษ ์วท.บ.กายภาพบ าบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

งานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายก 
 

 

ที่มาและความส าคัญ: ปัจจุบันจ านวนประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จากการศึกษาขององค์การ
อนามัยโลกพบว่าในปี 2006 มีจ านวนผู้สูงอายุมากถึง 688 ล้านคน และคาดการณ์ว่าในปี 2050 จะมีประชากร
สูงอายุถึง 2 พันล้านคน อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีจ านวนผู้สูงอายุที่ร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งถือเป็นภัยสุขภาพของพ้ืนที่ ซึ่ง
ผู้สูงอายุเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการหกล้มเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างร่างกาย ท าให้มีการเสื่อมถอยใน
ด้านประสิทธิภาพของการทรงตัว ซึ่งพบว่าผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมีโอกาสในการหกล้มประมาณร้อยละ 28-42 น าไปสู่
การจ ากัดในการท ากิจกรรมและการเข้าสู่สังคม เกิดเป็นความพิการให้เกิดการติดบ้านติดเตียงในที่สุด โดยสถา
การณ์ของอ าเภอปากพลีพบว่าผู้ป่วยติดเตียงร้อยละ 31.81 มีสาเหตุมาจากการหกล้ม การป้องกันการหกล้มใน
ผู้สูงอายุจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการลดการเกิดอุบัติการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟ้ืนฟูการทรงตัวใน
ผู้สูงอายุซึ่งมีวิธีการที่หลากหลาย จากหลายๆการศึกษาในปัจจุบันพบว่าการออกก าลังกายเพ่ือการฟื้นฟูการทรงตัว
ทางกายภาพบ าบัดและการออกก าลังกายแบบไทเก็กมีผลในการช่วยฟ้ืนฟูการทรงตัวได้อย่างดีงานกายภาพบ าบัด
โรงพยาบาลปากพลีจึงได้ท าการศึกษานี้ขึ้นเพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟ้ืนฟูการทรงตัวทาง
กายภาพบ าบัดร่วมกับไทเก็กประยุกต์ โดยใช้การผสมผสานระหว่างสองศาสตร์เพ่ือสร้างโปรแกรมการฟ้ืนฟูสภาพ
การทรงตัวและศึกษาผลของการฟ้ืนฟูสภาพการทรงตัวในการป้องกันการหกล้ม เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการทรงตัว
ในผู้สูงอายุ ลดอัตราการหกล้มจนน าไปสู่การติดบ้านติดเตียงในอนาคต 

วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนารูปแบบและศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการการฟ้ืนฟูสภาพการทรงตัวในผู้สูงอายุ
ด้วยกายภาพบ าบัดร่วมกับไทเก็กประยุกต์ของโรงพยาบาลปากพลีในผู้สูงอายุ 

ระเบียบวิธีวิจัย: การศึกษาเชิงทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมโดยใช้การสุ่มตัวอย่างในอาสาสมัครเพศชายและหญิง ที่มี
อายุ 60 - 70 ปี ในอ าเภอปากพลีจ านวน 80 คน โดยคัดออกหากเคยท า Hip Arthroplasty หรือมีภาวะเสียการ
ทรงตัวขั้นรุนแรง เป็นต้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็นจ านวนเท่ากันด้วยการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย กลุ่มทดลองท าการฟ้ืนฟูด้วยโปรแกรมกายภาพบ าบัดร่วมไทเก็กประยุกต์ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่
ได้รับการฟื้นฟูด้วย Cawthron exercise เป็นเวลา 5 เดือน ทดสอบสมรรถภาพการทรงตัวด้วย ABC Scale, FRT, 
mBEST, BBS, TUG ก่อนและหลังการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติก่อนและหลังการศึกษาด้วยวิธี  Paired 
Sample t-test และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยวิธี Independent t-test ก าหนดระดับนัยส าคัญ
ที ่p = .05 เปรียบเทียบอัตราการใช้โปรแกรมด้วยตนเองในรูปแบบร้อยละ 

ผลการศึกษา: การเปรียบเทียบ ABC Scale, FRT, mBEST, BBS, TUG ก่อนและหลังโปรแกรมการฟ้ืนฟูพบว่า
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .05) ทั้งสองกลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า
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กลุ่มทดลองมีค่า ABC Scale, mBEST, BBS มากกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .05) แต่พบว่า FRT และ TUG 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p> .05) ส่วนการศึกษาอัตราการใช้โปรแกรมในกลุ่มทดลอง ร้อยละ 
63.77 และกลุ่มควบคุมร้อยละ 30.03 การศึกษานี้พบว่าฟ้ืนฟูสภาพการทรงตัวในผู้สูงอายุด้วยกายภาพบ าบัด
ร่วมกับไทเก็กประยุกต์ มีประสิทธิภาพในการฟ้ืนฟูสภาพที่ดีกว่ารูปแบบเดิม อาสาสมัครมีการออกก าลังกายด้วย
ตนเองได้มากขึน้ ท าให้ผู้ป่วยมีสมรรถภาพการทรงตัวและความม่ันใจในการท ากิจกรรมต่างๆดีขึ้น 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: งานกายภาพบ าบัดใช้ฟ้ืนฟูสภาพการทรงตัวในผู้สูงอายุด้วยกายภาพบ าบัด
ร่วมกับไทเก็กประยุกต์ เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านและติดสังคมในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาสภาพร่างกาย
และป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าผลงานขยายต่อไปยังโรงพยาบาลอ่ืนๆ ในเครือข่ายเพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการฟ้ืนฟูสภาพการทรงตัวผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต่อไป 

ปัจจัยความส าเร็จของการศึกษา: การออกก าลังกายเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพการทรงตัวด้วยตนเองของผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยมีสมรรถภาพการทรงตัวและความมั่นใจในการท ากิจกรรมต่างๆเพ่ิมขึ้น  
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสภาพการทรงตัวที่มีรูปแบบการพัฒนาตามล าดับขั้นการเรียนรู้  (Hirachy) ท าให้สามารถเรียนรู้
ไทเก็กในเชิงประยุกต์และน าไปฟ้ืนฟูสภาพได้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ประหยัด
ค่าใช้จ่ายไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆ ท าให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม 

บทเรียนที่ได้รับ: การพัฒนาและใช้ฟ้ืนฟูสภาพการทรงตัวในผู้สูงอายุด้วยกายภาพบ าบัดร่วมกับไทเก็กประยุกต์ ท า
ให้การฟ้ืนฟูสภาพการทรงตัวให้เป็นโปรแกรมง่าย เป็นล าดับขั้นเหมาะสมและผู้ป่วยได้ใช้จริงอย่างต่อเนื่อง นัก
กายภาพบ าบัดหรือบุคลากรสาธารณสุขสามารถน าไปใช้ฟ้ืนฟูการทรงตัวได้ง่ายขึ้น  ทั้งนี้การศึกษาต่อไปควรศึกษา
เกี่ยวกับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตในด้านอ่ืนๆ ร่วมด้วย 

การสนับสนุนจากผู้บริการ/องค์กร: ผู้บริหารและทีมวิชาการให้การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้  ให้
ค าแนะน าในการท างานวิจัย เปิดโอกาสในการน าเสนอในเวทีต่างๆ บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ที่ให้ความร่วมมือใน
การรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย กลุ่มประชากรในการศึกษาและวัดผลให้กับผู้วิจัย ทีมนักกายภาพบ าบัด และทีม TSPR ที่
ด าเนินการให้โปรแกรมการฟื้นฟูในแต่ละ 
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22.สบายๆ กับหัวใจที่ไร้ควัน 
 
 

อัจฉริยา  พรหมสวัสดิ์ 
งานแพทย์แผนไทย  โรงพยาบาลสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา: บุหรี่เป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญทางประชากรโลกองค์การอนามัยโลกรายงานว่า
ประชากรโลกเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 4 ล้านคน บุหรี่เป็นสาเหตุ การตายของโรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือด
และหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง และเส้นโลหิตในสมองแตกหรือตีบ คนไทยเสียชีวิตจากบุหรี่ 48,244 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.6 ของการเสียชีวิตทั้งหมดในประชากรไทย  หรือเท่ากับทุก 1 ใน 8.6 ของคนไทยที่เสียชีวิต  (มูลนิธิรณรงค์
เพ่ือการไม่สูบบุหรี่,2552) บุหรี่นอกจากท าลายสุขภาพแล้ว ยังท าให้ประชาชนสูญเสียรายได้พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ส าหรับค่าบุหรี่ของคนไทย คิดเป็นเงินร้อยละ 15 ของรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือน และเมื่อเจ็บป่วย จากโรคที่ เกิด
จากการสูบบุหรี่ ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น  แม้มีการรณรงค์เรื่องการเลิกสูบบุหรี่ ที่ท าให้คน
ไทยตื่นตัวเห็นถึงอันตรายของการสูบบุหรี่กับสุขภาพ แต่ก็พบว่า ยังมีผู้สูบบุหรี่อยู่ถึง 11 ล้านคน หรือ 21.91% 
ของประชากรไทย (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2549)  
 จากรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท จังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ.2557 พบว่ามีประชากร 452,812 คน 
มีจ านวนผู้สูบบุหรี่อยู่ที่ 27,401 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05 ในอ าเภอสระโบสถ์มีประชากร 18,191 คน มีจ านวนผู้สูบ
บุหรี่ 886 คน คิดเป็นร้อยละ 4.87 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลสระโบสถ์ งานแพทย์แผนไทยได้
ตะหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพประชาชนจากบุหรี่ จึงได้พัฒนาแนวทางในการเลิกบุหรี่
ส าหรับประชาชน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: เพ่ือลดจ านวนการสูบและจ านวนผู้สูบบุหรี่ในกลุ่มผู้มารับบริการแพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลสระโบสถ์จังหวัดลพบุรี 

ระเบียบวิธีการศึกษา: ใช้วิธีการวิจัยกึ่งทดลอง  กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสระ
โบสถ์ จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย แบบประเมินสาเหตุการติดบุหรี่ 
แบบประเมินระดับความรุนแรงของการเสพติดสารนิ โคติน (Fagerstrom Test For Level Of Nicotine 
Dependence) แบบประเมินติดตามผู้ป่วยเครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจออก(piCO+ 
Smokerlyser) แบบบันทึกการติดตามผลของผู้สูบบุหรี่ระยะหลังที่ให้บริการจ านวน 15 ครั้ง โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัย  ดังนี้ 1. ขั้นเตรียมการการรวบรวมข้อมูล 2. ขั้นด าเนินการโดยใช้เครื่องมือการวิจัยในการประเมิน
การติดบุหรี่เบื้องต้น วิเคราะห์สาเหตุของการติดบุหรี่ใน 3 ด้าน ได้แก่ภาวะจิตใจ ความเคยชิน ติดสารนิโคติน 
ประเมินความรุนแรงของการเสพติดของสารนิโคติน ด าเนินการคืนข้อมูลให้กับผู้ป่วย ให้ค าแนะน าและแนวทางใน
การรักษาโดยแพทย์แผนไทย ได้แก่การนวดกดจุดและการอบสมุนไพร ทดสอบพฤติกรรมและสรุปผลการทดลอง 
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ผลการศึกษา: จากการด าเนินการระยะเวลา 5 เดือน พบว่า ผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 32 คน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
เพศชาย 30 คน (ร้อยละ 93.75) มีอายุตั้งแต่ 11 ปี ถึงมากกว่า 50 ปี (อายุเฉลี่ย 17 ปี) ระยะของการสูบบุหรี่ 
ตั้งแต่น้อยกว่า 1 ปีจนถึง 68 ปี (เฉลี่ยที่อายุ 24 ปี) โดยวิธีการนวดกดจุดและการอบสมุนไพร จ านวน 15 ครั้ง 
เวลาการนัด 2 ครั้งต่อสัปดาห์พบว่าผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ 21 คน (ร้อยละ 65.62) ผู้ที่เลิกบุหรี่ไม่ได้แต่ลดจ านวน
บุหรี่ลง 7 คน (ร้อยละ 21.88) ผู้ที่ไม่สามารถเลิกได้เลย 4 คน (ร้อยละ 12.5)  และผลจากการทดลองพบว่าความ
รุนแรงของการติดนิโคติน (ฟาเกอร์สตรอม) ของผู้รับบริการลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( t=7.193 , p=0.000)
มีการลดลงของระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ในลมหายใจออก เมื่อเปรียบเทียบก่อนการเข้ารับบริการของ
ผู้รับบริการพบว่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( t=12.149 , p=0.000) 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานปัจจุบัน : จากการวิจัยพบว่าการนวดกดจุด อบสมุนไพรมีประสิทธิภาพ
สามารถช่วยบ าบัดผู้สูบบุหรี่ได้ โดยไม่ข้ึนกับประเภทของบุหรี่ ระยะเวลา ความรุนแรงของการติดนิโคติน การนวด
กดจุด อบสมุนไพรมีค่าใกล้เคียงกับการใช้ยาเพ่ือช่วยในการเลิกบุหรี่ เป็นวิธีที่สามารถสอนปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจได้ 
สามารถพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ด้วยวิธีการแบบแพทย์แผนไทย ทั้งการปรับพฤติกรรมที่
ถูกต้องในการดูแลตนเอง ประกอบกับผู้ที่แพทย์วินิจฉัยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยแพทย์หรือคลินิก
ฟ้าใสจะส่งผู้ที่ต้องการรับบริการมายังแผนกแพทย์แผนไทยและเข้าสู่วิธีการบ าบัดฟ้ืนฟูต่อไป 

บทเรียนที่ได้รับ: การให้บริการในการเลิกการสูบบุหรี่ ถึงแม้วิธีการใช้เป็นเวลาสั้นๆ เพื่อสะดวกแก่ผู้รับบริการ แต่ผู้
ที่ไม่มีความตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจังท าให้ติดตามผลไม่ต่อเนื่องจากการไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรท าให้
กลับไปสูบใหม่ และการเดินทางที่ไม่สะดวกมารับบริการในโรงพยาบาล และอ าเภอสระโบสถ์มีอาชีพเกษตรกรท า
ให้ไม่สามารถมาตามนัดได้ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: ผู้สูบบุหรี่และญาติให้ความร่วมมือในการตระหนักถึงโทษมหันต์ของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพ  
ซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้รับบริการสามารถเลิกสูบบุหรี่ด้วยความตั้งใจ ได้รับวิธีการ ค าแนะน าที่ถูกต้องเพ่ือ
การเลิกบุหรี่อย่างจริงจังซึ่งพบว่าผู้ที่มีอายุมากจะสนใจในการเลิกบุหรี่อย่างจริงจังมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย  

การสนับสนุนที่ได้รับ: ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ด าเนินการ มีวิธีการด าเนินงานอย่างมีอิสระในทาง
ความคิด ขอขอบคุณ ดร.วิทยา จันทร์แดง นางวนิดา ขุมแร่ ที่ให้ค าปรึกษาในการท าวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณคลินิก
ฟ้าใสโรงพยาบาลสระโบสถ์ที่ช่วยเหลือในการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จไปด้วยดีและขอขอบคุณผู้รับบริการที่
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวมรวมข้อมูลในครั้งนี้ 

การติดต่อ 

นางอัจฉริยา พรหมสวัสดิ์ งานแพทย์แผนไทย  โรงพยาบาลสระโบสถ์ 24 ม.10 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 
15240 E-mail: Athens_wanit5555@hotmail.com  โทรศัพท์ 081-5313331 
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23.การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด แบบค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแบบผู้ป่วยนอก (Matrix program) : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ร.ต.อ.หญิง สุดปรานี  ศรีโกมุท  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

บทน า: ปี 2556 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระของจังหวัดฯ  มีการเร่งรัด ได้
ก าหนดให้มีการน าผู้เสพเข้ารับการ ส่งผลให้มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในจังหวัดฯเพ่ิมขึ้น การศึกษาครั้งนี้ 
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบ าบัดรักษา  ระบบสมัครใจ ของการบ าบัดแบบผู้ป่วยนอก เปรียบเทียบ
กับการท าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ทั้งผลส าเร็จที่ได้ รวมทั้งผลการติดตาม หลังการบ าบัดครบ 1 ปี  เพ่ือจะน า
เป็นใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะแนวทางการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในระบบสมัครใจบ าบัด  ให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือประเมินผลส าเร็จของการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ระหว่าง ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และแบบ

ผู้ป่วยนอก (Matrix program) ในระบบสมัครใจ 
2. ศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบทที่มีผลต่อการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติด 
3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดฯ 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ศึกษารูปแบบการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ผลส าเร็จของการบ าบัดรักษาแบบสมัครใจ 

รูปแบบการบ าบัดแบบค่าย และรูปแบบการบ าบัดแบบผู้ป่วยนอก 2556  
2. จัดท าฐานข้อมูลทุติยภูมิช่วงปี งบประมาณ 2556 จากฐานการข้อมูล ระบบรายงานระบบติดตามและเฝ้า

ระวังปัญหายาเสพติด ที่รายงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต กระทรวงสาธารณสุขและท าจ าแนกเป็น 2 ข้อมูล   
รูปแบบการบ าบัดแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และรูปแบบการบ าบัดแบบผู้ป่วยนอก (Matrix program) น า
ข้อมูลมาคัดกรองหาผลส าเร็จผู้ป่วยจากระบบรายงาน บสต. 5 ที่สรุปหยุดการติดตามแจกแจง ตามจ านวนที่บันทึก
ไว้ในระบบรายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

 3. ด าเนินการขอความร่วมมือเพื่อตรวจสอบ ข้อมูลเชิงปริมาณ จากฐานระบบรายงานระบบติดตามและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดประเมินผลส าเร็จของการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดระหว่างรูปแบบการบ าบัดแบบค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแบบผู้ป่วยนอก (Matrix program)  

 4. เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ในพ้ืนที่กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบงานยาเสพติด ใน
โรงพยาบาล และเป็นเจ้าที่ซึ่งเป็นหลัก ในการบ าบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม    เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย เป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ และค าถามปลายเปิด แสดงความคิดเห็น แบ่งเป็นสามส่วน เพ่ือใช้ในการวิจัย
เชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ  สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดที่เกี่ยวข้องการบ าบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด ข้อมูลทางคุณภาพ ด้านสภาพปัญหาในพื้นที่ กระบวนการกิจกรรมในการบ าบัด การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ปัญหาและอุปสรรคในการบ าบัด  

ผลการวิจัย: ด้านบริบท  ปัญหายาเสพติด ยังมีการแพร่ระบาดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีผู้เข้ารับการบ าบัด
ระบบสมัครใจ  ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ถึง 33 ค่าย จ านวน 1,818 คน มากกว่า รูปแบบอื่นๆ โดย
แบบผู้ป่วยนอก มีผู้เข้ารับการบ าบัด 699 คน  ขั้นตอนและกระบวนการในการค้นหา ขั้นตอนและกระบวนการใน
การค้นหาผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด ทุกอ าเภอคล้ายกัน คือ เน้นการค้นหาผู้เสพติด โดยชุมชน หรือการท า
ประชาคมในชุมชน  ให้ พ่อ แม่ ญาติ ของผู้เสพติดที่มีความต้องการเลิกยาเสพติด น าเข้ามารับการบ าบัดรักษา
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ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  มีการตั้งด่านตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นในชุมชน โรงเรียน  การด า เนินโครงการนิคม
อุตสาหกรรมสีขาวมีคัดกรอง เพ่ือคัดกรอง ผู้เสพติด ตามความรุนแรงเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มเสพ กลุ่มติด  กลุ่มติด
รุนแรง แต่พบว่าไม่สามารถด าเนินการได้ชัดเจน ขั้นเตรียมการ วิธีน าผู้เสพติด เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วน
ใหญ่เป็นการกึ่งบังคับให้สมัครใจมาเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
จากการวิเคราะห์ข้อมูล รายงาน บสต. 3  ผู้เข้ารับการบ าบัด รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เหตุผลที่เข้ารับ
การบ าบัด ส่วนใหญ่  อยากเลิก  ร้อยละ 79.76 รองมาคือ กลัวถูกจับ  ร้อยละ 12.27   ทางครอบครัว    หรือทาง
บ้านขอร้องและบังคับให้มาบ าบัด  ร้อยละ 49.07 รองมาคือ ทางครอบครัวหรือทางบ้านขอร้องและบังคับให้มา
บ าบัด ร้อยละ 23.32  โรงงานหรือบริษัท ส่งมาบ าบัด  ร้อยละ 15.74 กลัวถูกจับ  ร้อยละ 5.58 ขั้นถอนพิษยาและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เนื่องจาก ผู้เข้ารับการบ าบัดไม่ผ่านการคัดกรอง มีการน าผู้เสพติด ผู้ประสาทหลอน ผู้เสพติด
รุนแรง เป็นใบ้หูหนวก และพบพฤติกรรมว่า เคยมีพฤติกรรมที่จ าหน่ายยาเสพติด  เข้ามารับการบ าบัดในค่าย 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ซึ่งหลักสูตรของค่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบ าบัด ยาและ
เวชภัณฑ์ กระบวนการบ าบัดจะเหมาะสมเฉพาะกลุ่มเสพเท่านั้น วิทยากรหลักค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไข
ปัญหาโดยส่งไปโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พบจิตแพทย์ และหากพบว่าเป็นกลุ่มติดรุนแรง จะส่งต่อสถาบัน
ธัญญารักษ์ ผู้เข้ารับการบ าบัดกลุ่มติดเสพหนักเป็นครั้งคราว กลุ่มมีอาการทางจิตเวชที่วิทยากรหัวหน้าทีมบ าบัด
ประเมินแล้ว พอที่จะดูแลได้  จะตั้งพ่ีเลี้ยงและเจ้าหน้าที่ ดูแลเป็นพิเศษ จะให้ผ่านกระบวนการในค่ายฯ  จนครบ
แล้วก่อน และนัดไปบ าบัดต่อทันทีที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน บ าบัดต่ออาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง แบบผู้ป่วยนอกต่อ ตาม
สภาพผู้ป่วย ผู้เข้ารับการบ าบัด ส่วนใหญ่เป็นยาบ้า แต่พบว่ามี การน าผู้ติดเฮโรอีน 1 คน เข้ารับการบ าบัดในค่าย 
ซึ่งวิธีการบ าบัดในระยะถอนพิษยา จะแตกต่างจากการรักษากลุ่มผู้เสพยาบ้า การบ าบัดในค่ายฯ มีกระบวนการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เสพฯ เท่านั้น ผู้เข้ารับการบ าบัดรูปแบบค่ายฯ มีกลุ่มอายุ ที่หลากหลายส่งผลกระทบในการจัด
กลุ่มการจัดกิจกรรมในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมอาชีพเสริมให้เรียน มักจะไม่ได้รับความสนใจ จาก
ผู้เข้ารับการบ าบัด วิเคราะห์ข้อมูล พบคนต่างจังหวัด มาอาศัยอยู่ในจังหวัดฯส่วนใหญ่  มาเพ่ือประกอบอาชีพใน
โรงงานอุตสาหกรรม เข้ารับการบ าบัด ร้อยละ 26.70   ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้เข้ารับการบ าบัด มี
อาชีพเป็นพนักงานโรงงาน ร้อยละ 12.36  และพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 5.20 การบ าบัดรูปแบบค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต้องนอนค้างในสถานที่จัดท าค่าย ส่งผลกระทบต่ออาชีพที่ท าอยู่ก่อนเข้ารับการบ าบัด ผู้เข้า
รับการบ าบัด มีอาชีพที่รับจ้าง ร้อยละ 51.38 รองมา ว่างงาน ร้อยละ 23.65  ส่วนพนักงานโรงงาน จะมีเพียงเป็น
ร้อยละ 6.60  เท่านั้น   รูปแบบผู้ป่วยนอก  จะเหมาะกับผู้ที่มีอาชีพ ซ่ึงจะไม่สะดวก ในการเข้ารับการบ าบัดแบบ
นอนค้างได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้เข้ารับการบ าบัดแบบผู้ป่วยนอก ส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับจ้างร้อยละ 
33.33 รองมาคือ พนักงานโรงงาน ร้อยละ 27.32 พนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 13.88 และว่างงานร้อยละ 10.59 
จุดเด่นการบังคับให้มาบ าบัดอยู่ในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นปัจจัย ความส าเร็จ ของการบ าบัดในค่าย 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มติด เสพหนักเป็นครั้งคราว กลุ่มมีอาการทางจิตเวชที่วิทยากร แยกไว้ หลังออกจากค่าย
ฯ จึงจะเป็นปัจจัยมีความส าคัญมาก เนื่องจากจะเป็นระยะที่เกิดอาการอยากยา หากท้ิงช่วงระยะไป ดังนั้นวิทยากร
กลุ่มจะนัดผู้เข้ารับการบ าบัดและญาติเพ่ือมาบ าบัดต่อที่คลินิกในอาทิตย์ถัดไปเมื่อออกจากค่าย เพ่ือบ าบัดต่อเนื่อง 
มักพบว่าจะหายาเสพทันที่ ที่ออกจากค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องจากจะมีอาการอยากยา จะบ าบัดแบบผู้ป่วย
นอกต่อเนื่องครบ 4 -6 เดือนตามสภาพผู้ป่วย แม้ว่าจะไม่สามารถบันทึก บสต.3-4 ซ้ าได้   ส่วนการบ าบัดรูปแบบ
ผู้ป่วยนอก ผู้ เข้ารับการบ าบัด  เดินทางสะดวก แต่การรักษามักได้ผลไม่แน่นอน เนื่องจากผู้ป่วยยังอยู่ใน
สภาพแวดล้อมเดิม ซึ่งมีสิ่งยั่วยุต่างๆ   ที่สามารถหายาบ้าได้ง่าย ท าให้ระหว่างรักษาอาจมีการเสพยาซ้ า  แต่มีข้อดี 
คือ ถ้าหากผู้ป่วยสามารถเลิกได้ทั้งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม แสดงว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง หักห้ามใจตนเองได้ 
โอกาสเลิกได้ระยะยาวมีมาก  ระหว่างเข้ารับการบ าบัด  ครอบครัวจะมีส่วนร่วมในการดูแลผู้เข้ารับการบ าบัดมาก  
บางโรงพยาบาลจัดกิจกรรมเสริมให้ญาติ ที่ต้องมานั่งรอ  ให้อบสมุนไพรฟรี สลับกับกิจกรรมครอบครัวศึกษา  ผู้เข้า
รับการบ าบัดหากมีงานประจ า  จะนัดมาบ าบัดนอกเวลาราชการ  หรือวันเสาร์ อาทิตย์   ที่คลินิกนอกเวลา  
ผลส าเร็จของการรักษาแบบผู้ป่วยนอกขึ้นกับผู้ป่วยและครอบครัวเป็นส าคัญ และการให้การรักษาต้องใช้การให้
ค าปรึกษาแนะน าร่วมกับการบ าบัดทางจิตสังคมเป็นหลักอาการขณะจ าหน่าย  ผู้เข้ารับการบ าบัด รูปแบบค่าย
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   เมื่อติดตามหลังบ าบัดแล้วครบบ าบัดตามเกณฑ์แล้ว พบว่า อาการจะดีขึ้น ร้อยละ  69.37  
ผู้เข้ารับการบ าบัดรูปแบบผู้ป่วยนอก ขณะจ าหน่ายอาการ ดีขึ้น ร้อยละ   55.36  และหยุดเสพได้หมด  ร้อยละ 
43.63 ขั้นติดตาม กลุ่มเสพ  จะนัดไปยังโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่โรงพยาบาลชุมชน จะนัด
เนื่องจากยังสามารถ ดูแลและต่อเนื่องได้ ผู้ป่วยจ านวนหนึ่งที่ จะนัดไปพบเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ใกล้บ้าน ส่วนกลุ่มติดที่เข้าบ าบัดทุกรูปแบบ  จะใช้การนัดมารับบริการต่อเนื่องที่โรงพยาบาล เนื่องจากผู้ป่วยต้อง
เน้นการติดตาม ต้องดูแลระยะยาว และความไว้วางใจต่อวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่เดิมที่ดูแลอยู่  หากผู้ป่วยขาดนัด 
จะใช้โทรศัพท์หาญาติ ถึงผู้ป่วยหรือผู้น าเข้ารับการบ าบัด ติดตามหากไม่สามารถติดตามได้ จะให้เจ้าหน้าที่จาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ออกติดตามเยี่ยมบ้านและรายงานผลติดตามหรือติดตามโดย อาสาสมัคร
สาธารณสุข  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ต ารวจที่น ามาเข้ารับการบ าบัด   กลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการ
บ าบัดรักษา ครบก าหนดตามเกณฑ์ ได้รับการติดตามครบ 1 ปีแล้วหยุดได้ เลิกได้  มีปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้ไม่
กลับไปเสพซ้ า ขึ้นกับผู้ป่วยและครอบครัวเป็นส าคัญ และการให้การรักษาต้องใช้การให้ค าปรึกษาแนะน าร่วมกับ
การบ าบัดทางจิตสังคมเป็นหลัก 

ข้อเสนอแนะ 
1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่และรูปแบบบ าบัด     ควรให้พ้ืนที่ก าหนด

เป้าหมายเองตามบริบท  เพ่ือน าเข้ากระบวนการบ าบัด ที่มีรูปแบบเหมาะสม    การเร่งรัดน าผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม    โดยขาดการคัดกรองที่ชัดเจน    กลับกลายเป็นค่ายบ าบัดยาเสพติด
แบบเหมาทุกกลุ่มเป้าหมาย   ที่แตกต่างกันทั้งเพศ   กลุ่มอายุ ชนิดสารเสพติด  ระดับการติดสารเสพติด   การมีผู้
เข้ารับการบ าบัดที่มีพฤติกรรมค้ายาเสพติดเข้ามารวมกันในค่าย  มีภูมิล าเนาที่ต่ างกัน จึงเป็นไปได้ยากที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเหนื่อยยากมาก  อาจเกินกว่าที่จะควบคุมได้  และเสี่ยงเกิดเครือข่ายการค้ายาใน
กลุ่มผู้เสพติดจากค่าย  

2. การท าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการเน้นพัฒนาเยาวชน ที่เป้าหมายเป็นเยาวชนที่ ความ
รุนแรง กลุ่มเสพ อายุต่ ากว่า 18 ปี  จะถูกต้องและเหมาะสม     ดังนั้นการถ่ายทอดนโยบายในการจัดท าค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควรสั่งการ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทราบชัดเจน แจ้งเป็นข้อห้ามในการน าเอา  ผู้ที่มาอายุ
เกิน เข้ามาเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

3. ควรมีการพัฒนาโปรมแกรมบ าบัด  ที่มีเง่ือนไขกึ่งบังคับบ าบัดจากชุมชน โดยใช้ในกลุ่มติด กลุ่ม
เสพหนักเป็นครั้งคราว  บ าบัดในระยะเวลาสั้นๆ  ในลักษณะค่ายเพื่อถอนพิษยาและมีการบ าบัดต่อเนื่อง  แบบ
ผู้ป่วยนอก ให้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทาง ที่เหมาะสมของบริบทและ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย  

4. การจัดท าข้อมูล การบ าบัดผู้เสพในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน ควรมีการแยกรายงานที่
ออกจากระบบโรงพยาบาล  เนื่องจากพบว่าผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะมีข้อมูลระบบที่จะซ้ าซ้อนใน
โรงพยาบาลที่บันทึกซ้ าซ้อนไม่ได้   

5. ในกรณีที่เข้ารับการบ าบัดแบบกึ่งสมัครใจบ าบัด  คัดกรองโดยชุมชน  การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย ควรมี
ข้อยกเว้น เพ่ือให้ข้อมูลในการให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการน าเข้ารับการบ าบัด ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ต ารวจ 
สามารถรู้ข้อมูลที่จ าเป็นในการติดตาม และมีส่วนร่วมในการดูแล หลังการบ าบัดได้โดยตลอดเวลา เนื่องจากใกล้ชิด
กันในชุมชน มีความไว้วางใจในชุมชนและมีอ านาจทางปกครองด้วย 
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24.ผลของการใช้อุปกรณ์ดึงหัวนมด้วยลูกยางแดงเล็กแก้ไขมารดาที่มีหัวนมสั้น 
OUTCOME OF NIPPLE PULLER USE IN SHORT NIPPLE 

 PREGNANTWOMEN DURING PRENATAL CARE 
 

นงเยาว์ ใบยา, สุขวดี เกษสุวรรณ, สุชาสินี ธนะ, ภาวิน พัวพรพงษ์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหาในการศึกษา: จากการศึกษาถึงความยาวของหัวนมที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ผ่านมา การวินิจฉัยหัวนมสั้น คือหัวนมมีความยาวน้อยกว่า 7 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตาม ยังขาด
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ในการแก้ไขหัวนมสั้นด้วยอุปกรณ์ดึงหัวนมด้วยลูกยางแดง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: ศึกษาผลของการใช้อุปกรณ์ดึงหัวนมด้วยลูกยางแดงเล็ก (nipple puller) แก้ไข
มารดาที่มีหัวนมสั้น 

ระเบียบวิธีวิจัย: ศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 – 31 มกราคม 2557 โดยเก็บข้อมูลจากลุ่ม
ตัวอย่างอายุครรภ์ 24-28 สัปดาห์ที่มีความยาวหัวนมสั้นกว่า 7 มิลลิเมตรและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การ
คัดเลือก และแยกข้อมูลที่ได้เป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้อุปกรณ์ดึงหัวนมและกลุ่มเปรียบเทียบที่ดูแลติดตามมารดา
ตามปกติจ านวนกลุ่มละ 125 คน ท าการวัดความยาวหัวนมของมารดาขณะเริ่มต้นในผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด ในกลุ่ม
ที่ใช้อุปกรณ์ดึงหัวนมจะมีการใช้อุปกรณ์ดึงหัวนมด้วยลูกยางแดงขนาดเล็กแก้ไขโดยให้ดึงหัวนมทุกวัน วันละ 2 ครั้ง 
หลังอาบน้ าเช้าและเย็น ข้างละ 10 นาที วิธีท า ท าโดยบีบลูกยางแดงเข้าหากันและวางบนลานนม ปล่อยมือจากลูก
ยางแดง แล้วทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที เมื่อครบ 10 นาที คลายลูกยางแดงออก โดยการค่อย ๆ บีบลูกยางแดงเข้าหา
กันและเผยอฝาครอบข้ึนเล็กน้อย แล้วค่อย ๆ ดึงลูกยางแดงออกจากลานนม ส าหรับกลุ่มเปรียบเทียบมารดาปฏิบัติ
ตัวตามปกติ ทั้งสองกลุ่มจะนัดติดตามดูแลครรภ์ตามระยะครรภ์จนถึงหลังคลอดและวัดความยาวหัวนมของมารดา
ในวันแรกหลังคลอดเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบผล 

ผลการศึกษา: ข้อมูลพ้ืนฐานของมารดาทั้งสองกลุ่มรวมทั้งความยาวหัวนมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบ
ความยาวหัวนมก่อนและหลังการแก้ไขพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01) และเมื่อเปรียบเทียบ
ความยาวหัวนมในมารดากลุ่มที่ใช้อุปกรณ์ดึงหัวนมและกลุ่มเปรียบเทียบหลังคลอดพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ (p<0.01) โดยในกลุ่มที่ศึกษาไม่พบภาวะแทรกซ้อนของการคลอดก่อนก าหนดเลย 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

1. มีแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขหญิงตั้งครรภ์ที่ขนาดหัวนมสั้นกว่า 7 มิลลิเมตร 
2. พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกสูติศาสตร์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี สามารถน าอุปกรณ์ดึงหัวนมด้วยลูกยางแดงเล็กไปใช้ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ทุกรายที่ขนาด
หัวนมสั้นกว่า 7 มิลลิเมตร เพื่อเพ่ิมความยาวหัวนม และส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
บทเรียนที่ได้รับ 
 การแก้ไขปัญหาหัวนมสั้นนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้อุปกรณ์ดึงหัวนมด้วยลูกยางแดงขนาดเล็ก แต่ต้อง
ท าสม่ าเสมอ ทุกวัน และต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือนจึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. การร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากรทางการพยาบาล และหญิงตั้งครรภ์ 
2. การได้รับแรงสนับสนุนจากรองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างาน และจากบุคลากรทางการ

พยาบาล 
การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน / องค์กร / สถาบันที่ให้ทุน 
 ขอขอบคุณผู้ อ านวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี               
รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างาน และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนในการท าวิจัยครั้งนี้
และงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปี 2556 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้วิจัย: นางสาวนงเยาว์ ใบยา หมายเลขโทรศัพท์ 0817818619 อีเมล์ lawin.jeab@gmail.com สังกัดฝ่ายการ
พยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 62 หมู่ 7 ต. องครักษ ์
อ. องครักษ์ จ. นครนายก 26120  
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25.การใช้ CPG Sepsis กับการเสียชีวิตและจ านวนวันนอนของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดของ
โรงพยาบาลไทรน้อย 

 

พญ.กนิษฐา รัตนพรสมปอง แพทย์ปฏิบัติการ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก 

 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: ปัจจุบันภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญอันดับต้นๆของ
ผู้ป่วยที่มารับการรักษา ซึ่งหากได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็วและการรักษาประคับประคองที่ชัดเจน จะช่วยลดอัตรา
การเสียชีวิตของผู้ป่วยลงได้  ดังนั้น จึงมีการน า CPG sepsis มาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด   

วัตถุประสงค์:  เพ่ือศึกษาการใช้ CPG กับอัตราการเสียชีวิตและจ านวนวันนอนของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
ของโรงพยาบาลไทรน้อย  

วิธีการศึกษา:  เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ Retrospective Analysis เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยในที่
ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ในช่วงเดือนตุลาคม 2555 - พฤษภาคม 2558 จ านวน 77 แฟ้ม 
โดยศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ เพศ  อายุ ต าแหน่งการติดเชื้อ ภาวะช็อก ข้อมูลด้านการใช้ CPG  ประกอบด้วย 
การเก็บเลือดส่งเพาะเชื้อ การให้ยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชั่วโมง และการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าที่เพียงพอและ
เหมาะสม และข้อมูลผลการรักษา ได้แก่ การเสียชีวิตและจ านวนวันนอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
น าเสนอข้อมูลเป็นค่าความถี่ ร้อยละ หาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ด้วย Pearson Correlation และ  Chi-
square และหาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจ านวนวันนอน โดยใช้สถิติ T-test ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 
ผลการศึกษา: พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.8 มีอายุเฉลี่ย  คือ 67.91 ปี  จ านวนวันนอน
โรงพยาบาลเฉลี่ย 7.66 วัน  โดยต าแหน่งที่มีการติดเชื้อ ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะมาก
ที่สุด ร้อยละ 41.6  ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตร้อยละ 19.5  โดยมีการใช้ CPG จ านวน 27 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 35.1  มีการให้ยาปฏิชีวนะหลังการวินิจฉัย จ านวน  72  ราย  คิดเป็นร้อยละ  93.5  ตรวจเลือดเพาะเชื้อ 
จ านวน 69 ราย  คิดเป็นร้อยละ 89.6 และการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าที่เพียงพอและเหมาะสม จ านวน 29 
ราย คิดเป็นร้อยละ 33.7  เพศ อายุ ภาวะช็อก การใช้ CPG การให้ยาปฏิชีวนะ การตรวจเพาะเชื้อ และการให้สาร
น้ าทางหลอดเลือดด าไม่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด  แต่พบว่า ต าแหน่ง
ของการติดเชื้อมีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p = 0.008)  ผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุดด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจากระบบทางเดินหายใจ ด้านจ านวนวันนอน
ของกลุ่มที่ใช้ CPG กับกลุ่มไม่ใช้ CPG  พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน  
สรุป: การใช้ CPG Sepsis ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างสมบูรณ์ จะมีผลต่ออัตราการเสียชีวิตและ
จ านวนวันนอนของผู้ป่วย แต่ไม่พบความสัมพันธ์ในการศึกษาครั้งนี้ บ่งชี้ว่ายังมีการปฏิบัติในการใช้ CPG ที่ไม่
สมบูรณ์ 
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26.ผลของการปรับกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลไทรน้อย 
 
 

สมพร หุ่นเลิศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง พฒันาคณุภาพบริการ องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล 
 

 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง เพ่ือศึกษาผลของการปรับกระบวนการบริการผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลไทรน้อยต่อการลดระยะเวลารอคอยและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการโดยการเก็บ
ข้อมูลผลงานวิจัยในหน่วยงานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลไทรน้อย ในช่วงเวลา 5 วันก่อนท าการศึกษา (2 
กุมภาพันธ์ 2558 – 6 กุมภาพันธ์ 2558) และศึกษาในผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในช่วงเวลา 9 กุมภาพันธ์ 2558 – 13 
กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยงานที่ท าการศึกษาในครั้งนี้มีทั้งหมด 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย งานจ าแนกและ
ประชาสัมพันธ์ งานเวชระเบียน งานผู้ป่วยนอก องค์กรแพทย์ งานรังสี งานชันสูตร  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน งาน
การเงิน มีผู้ใช้บริการที่เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง จ านวน 78 คนหลังการทดลองจ านวน 66 คน ผู้ให้บริการทั้งก่อน
และหลังการศึกษา จ านวน 53 คน  

ผลการด าเนินงานพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการหลังการทดลองที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 
หน่วยงานเภสัชกรรม คะแนนเฉลี่ย 4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.6 ส่วนหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้ป่วย
นอกคะแนนเฉลี่ย 3.83 คิดเป็นร้อยละ 76.6 ข้อมูลคะแนนความพึงพอใจก่อนและหลังการศึกษาของทุกหน่วยงาน
มีผลการเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นอย่างชัดเจน มีความน่าเชื่อถือตามค่า p – value < 0.5 ในส่วนของผู้ให้บริการมี
ความพึงพอใจในภาพรวมทุกหน่วยงานไม่แตกต่างกัน ผลความพึงพอใจก่อนการศึกษาในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 
3.10 และหลังการศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 3.1 มีความน่าเชื่อถือตามค่า p – value > 0.5 ในส่วนของผลระยะเวลา
รอคอยจ าแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานจ าแนกและประชาสัมพันธ์ และงานการเงิน มีระยะเวลารอคอยอยู่
ในช่วงน้อยกว่า 30 นาที ร้อยละ 100 หน่วยงานที่ระยะเวลารอคอยมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ที่ค่าความ
เชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติ ค่า p – value < 0.5 คือ งานเวชระเบียน และองค์กรแพทย์ ผลของระยะเวลารอ
คอยเฉลี่ยในภาพรวมก่อนการศึกษา 71.06 นาที และหลังการศึกษา 71.92 นาที มีค่าความน่าเชื่อถือ p – value 
> 0.5  

ควรมกีารศึกษาการลดระยะเวลารอคอยของการให้บริการผู้ป่วยนอกมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
ทางการแพทย์ ประเด็นส าคัญในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ให้บริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
และความสุขในการมารับบริการของคนไข้ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
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27.ความไวของแบบคัดกรองท่ีใช้เกณฑ์คะแนน  ในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
 
 

ประทุมทิพย์ ด าสุวรรณ พยาบาลวิชีพช านาญการ 

คณะกรรมการปอ้งกนั และควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลไทรน้อย 
 

 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาความไวในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ โดยคัดกรองผู้ที่มีอาการ
สงสัยวัณโรค ด้วยแบบคัดกรองที่ประเมินรายข้อ เปรียบเทียบกับแบบคัดกรองที่ประเมินเป็นคะแนน เพ่ือประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองวัณโรคปัจจุบัน ว่ามีความไวพอที่จะใช้ในการค้นหาวัณโรครายใหม่ ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม
หรือไม่ โดยศึกษาจากทะเบียนผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคปอดทั้งหมด ของ โรงพยาบาลไทรน้อย ใน
ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) จ านวน 216 ราย  และปีงบประมาณ 2557 (1 
ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)  จ านวน 157 ราย และน าเวชระเบียนมาตรวจสอบที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง 
เชื่อถือได้มาศึกษา ในปี  2556  จ านวน 195  ราย และในปี 2557  จ านวน 135  ราย โดยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
เป็น 2 กลุ่ม คือผู้ที่ได้รับการคัดกรอง ในปี 2556 เป็นกลุ่มที่ 1 จะได้รับการคัดกรองด้วยแบบคัดกรองใช้นับรายข้อ
เป็นเกณฑ์ และในปี 2557  เป็นกลุ่มที่  2  ได้รับการคัดกรองด้วยแบบคิดคะแนนเป็นเกณฑ์  
      พบว่ามีผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง ด้วยแบบใช้เกณฑ์ นับอาการเป็นข้อ จ านวน 195 ราย จากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 330 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.1 พบสงสัยป่วยเป็นวัณโรคจ านวน 37 รายจาก 195 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.7 
และจากผู้ที่คัดกรองแพทย์วินิจฉัยว่าป่วยเป็นวัณโรคจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 ไม่สงสัยป่วยเป็นวัณโรค
จ านวน 158 ราย แต่ตรวจพบว่าป่วยเป็นวัณโรค 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.2   ในกลุ่มนี้มีค่าความไว = 68.8 % มี
ค่าความจ าเพาะ = 85.5% และคัดกรองด้วยแบบใช้เกณฑ์คะแนนจ านวน 135 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.9  พบสงสัย
ป่วยเป็นวัณโรคจ านวน 35 ราย  คิดเป็นร้อยละ 25.9  และแพทย์วินิจฉัยว่าป่วยเป็นวัณโรคจ านวน 19 คน  คิด
เป็นร้อยละ 54.3 ไม่สงสัยป่วยเป็นวัณโรคจ านวน 100 ราย แต่ตรวจพบว่าป่วยเป็นวัณโรค 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 
4.0 ในกลุ่มนี้มีค่าความไว = 78.9 % มีค่าความจ าเพาะ = 82.8 %  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่เป็นวัณโรคจริงและ
ได้รับการคัดกรองว่าเป็นวัณโรคสูงขึ้นกว่าการคัดกรองแบบรายข้อถึงร้อยละ10.1 ซึ่งถือว่ามีความส าคัญมากในการ
คัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเนื่องจากร้อยละ10.1ที่เพ่ิมขึ้น คือการลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลอื่นและชุมชน  
และเป็นการเพ่ิมโอกาสในการรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรค   
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28.การพัฒนารูปแบบการให้ค าปรึกษาครอบครัวในการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ต่อตนเองและ 
ครอบครัวของผู้ป่วยเอดส์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Development of model family counseling on self and family adaptation role in AIDS patients of Ayutthaya 
 

อนงค์ อรุณรุ่ง ศษ.ม.พย.ม. 
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง 

 
 

บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาองค์ประกอบการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ต่อตนเองและ
ครอบครัวของผู้ป่วยเอดส์และ 2) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษาครอบครัวในการปรับตัวด้านบทบาท
หน้าที่ต่อตนเองและครอบครัวของผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 1 คือผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 11,00 คน ที่คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) ส่วนที่ 2 คือ ผู้ป่วยเอดส์ที่มี
คะแนนแบบสอบถามการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ต่อตนเองและครอบครัวต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 10 ครอบครัว 
ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 5 ครอบครัว และกลุ่มควบคุม จ านวน 5 ครอบครัว และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ 1) สถิติเชิงพรรณนา  2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (A Confirmatory Factory Analysis) และ3) 
สถิติที (t-test)  
 ผลการวิเคราะห์พบว่า 1) โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ต่อ
ตนเองและครอบครัว ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย  การ
รับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ การคลายเครียด การงดเว้นสารเสพติด การป้องกันการติดเชื้อเพ่ิม การท างาน การ
ดูแลสมาชิกในครอบครัวและการปฏิบัติตนต่อคู่สมรสมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ค่าคะแนนเฉลี่ยการปรับตัว
ด้านบทบาทหน้าที่ต่อตนเองและครอบครัวโดยรวมของกลุ่มทดลองที่ได้รับการให้ค าปรึกษาครอบครัวมีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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29. ผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันและการบรรลุเป้าหมายทางกายภาพบ าบัดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

วิภาดา นัดดา1, สุมลมาล รวมทวี2, ภัทร์ธิรา มีเศรษฐี2 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1, งานกายภาพบ าบัด2, โรงพยาบาลเสนา 

 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา : โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เกิดจากความผิดปกติทางระบบ
ประสาทอย่างเฉียบพลันเป็นโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาทางระบบสาธารณสุขของไทย ในส่วนของโรงพยาบาลเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบสถิติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมขึ้นโดยปี 2556 พบ 508 ราย แต่ปีพ.ศ.  2557 
พบผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นเป็น 816 ราย ผู้ป่วยดังกล่าวพบว่ามีความพิการทางการเคลื่อนไหวหลงเหลืออยู่ไม่มากก็น้อย  
เนื่องจากพยาธิสภาพของโรค และจะต้องใช้ชีวิตอย่างพิการตลอดช่วงชีวิตที่ เหลือ  ในปีพ.ศ. 2557  โรงพยาบาล
เสนาได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยขณะอยู่โรงพยาบาล เน้นการให้ข้อมูลที่จ าเป็นเป็นรายบุคคล รวมถึงเยี่ยมบ้าน
โดยพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรมและนักกายภาพบ าบัด  อย่างไรก็ตามขณะเยี่ยมบ้านพบปัญหาผู้ป่วยและญาติไม่
สามารถจดจ าข้อมูลในการดูแลตนเอง รวมถึงวิธีการฟ้ืนฟูสภาพทางกายภาพบ าบัดที่ ได้รับก่อนที่ผู้ป่วยจะถูก
จ าหน่ายกลับบ้านได้ ท าให้เกิดปัญหาและภาวะแทรกซ้อนขึ้น เช่น ข้อไหล่ติด, แผลกดทับ เป็นต้น  ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้สนใจศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน และการบรรลุเป้าหมายทางกายภาพบ าบัดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน  เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันขณะอยู่บ้านเพ่ิมขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายทางกายภาพบ าบัดได้มาก
ขึ้น รวมทั้งติดตามผู้ป่วยหลังจากจ าหน่ายจากโรงพยาบาลสู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  

2. เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อการบรรลุเป้าหมายทาง
กายภาพบ าบัดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนจ าหน่ายจากโรงพยาบาลและหลังได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้าน 

ระเบียบวิธีวิจัย: จากแนวคิดของโอเร็ม ที่ทีมผู้ดูแลจะต้องประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและ
ผู้ดูแล ว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะตอบสนองต่อการดูแลตนเองตามสภาพของความเจ็บป่วย โดยการช่วยสอนให้รู้วิธี
ปฏิบัติ ฝึกทักษะ เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามความต้องการในระดับที่เพียงพอและต่อเนื่อง โดยการวิจัยนี้
เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองจ านวน 
33 คน โดยใช้แบบประเมินดัชนี Barthel ADL Index และ แบบประเมินความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทาง
กายภาพบ าบัด โดยใช้สถิติ paired T test , chi square , Wilcoxon และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างบรรลุเป้าหมายเมื่อได้รับโปรแกรมครั้งที่ 1   7 คน ( 21.2% ) และผู้ป่วยที่บรรลุ
เป้าหมายเมื่อได้รับโปรแกรมครั้งที่ 2    13 คน ( 50 % )  และผู้ป่วยที่บรรลุเป้าหมายเมื่อได้รับโปรแกรมครั้งที่ 3 
เป็นจ านวน 4 คน ( 33.33 % )  ส่วนกลุ่มตัวอย่างอีก 9 คน (27.27% ) ยังต้องได้รับโปรแกรมการดูแลและฟ้ืนฟู
สภาพทางกายภาพบ าบัดต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ป่วยยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งร่วมกันกับทีมเยี่ยมบ้าน และกลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เท่ากับ 60.15 (SD = 28.38) หลังได้รับ
โปรแกรมพบค่าเฉลี่ยของการท ากิจวัตรในชีวิตประจ าวัน เท่ากับ 78.33 (SD = 28.164) พบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า: น าไปวางแผนการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและแม่นย าต่อผู้ป่วยมากขึ้น 

บทเรียนที่ได้รับ: ควรมีการศึกษาในระยะยาวต่อไป เพ่ือติดตามผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านจากโรงพยาบาลสู่
บ้าน หลังจากจ าหน่ายผู้ป่วย เช่น 3, 6, 12 เดือนรวมทั้งผลการเกิดโรคแทรกซ้อนและอัตราการกลับมารักษาซ้ า
และมีการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามความบกพร่องของร่างกายน้อย ปานกลาง มาก เพ่ือน ามาวิเคราะห์จ านวนครั้งในการ
ติดตามเยี่ยมบ้านต่อไป 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและทีมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ท างาน
ร่วมกันเป็นสหวิชาชีพ และการได้รับความร่วมมือจากชุมชนขณะเยี่ยมบ้าน รวมทั้งการให้บริการประดุจญาติท าให้
ผู้ป่วยคุ้นเคยและดูแลได้อย่างต่อเนื่อง 

การสนับสนุนที่ได้รับ: ได้รับการสนับสนุนด้านเวลาและทีมเยี่ยมบ้านทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน 

งานกายภาพบ าบัด  โรงพยาบาลเสนา  035-217118 ต่อ 312   51 ม.1 ต.เจ้าเจ็ด อ. เสนา จ.อยุธยา 13110 
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30.การแก้ไขปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์ผสมสารสเตียรอยด์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ต าบลคู้สลอด อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
สุชาสินี พานทอง1, เฉลียว ผลพิกุล2 

โรงพยาบาลลาดบัวหลวง1, รพ.สต. คู้สลอด2 
 

 

บทน าและวัตถุประสงค์:  ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557  โรงพยาบาลลาดบัวหลวง พบผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัว ใน
โรงพยาบาล ได้รับผลกระทบจากการรับประทานยาชุดที่ผสมสาร สเตียรอยด์ จ านวน 2 ราย โดยเป็นโรคไต 1 ราย 
และเสียชีวิต 1 ราย ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 2 ราย เป็นประชาชนในเขตต าบลคู้สลอด นับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ต้องมีการ
แก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์วิถีชีวิตของประชาชนในต าบลคู้สลอด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จึงเสี่ยงต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารสเตียรอยด์ แม้พ้ืนที่ต าบลคู้สลอดจะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลลาด
บัวหลวงเพียงแค่ 14 กิโลเมตร แต่ข้อมูลจากการเยี่ยมบ้าน พบว่าประชาชนมีการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อลด
อาการปวดมาจากแหล่งอ่ืนๆ และหากผู้บริโภคเป็นผู้สูงอายุประกอบกับป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยง
ที่จะได้รับอันตรายมากขึ้น คณะผู้วิจัยจึงด าเนินการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัญหา การใช้
ผลิตภัณฑ์ผสมสารสเตียรอยด์ในชุมชน 2) ประเมินความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการใช้ผลิตภัณฑ์ผสมสารส
เตียรอยด์หลังการแก้ไขปัญหา  

วิธีการศึกษา/การด าเนินงาน: การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์ผสมสารส
เตียรอยด์ ระยะเวลาการด าเนินงาน มกราคม 2558 - มิถุนายน 2558 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) 
แบบสัมภาษณ์ จ านวนประชากรที่ศึกษาคือผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และป่วยเป็นโรคเรื้อรัง อาศัยอยู่จริงใน
ต าบลคู้สลอดในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 215 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้ตารางของ Krejcie และ 
Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.05 จ านวนไม่น้อยกว่า 140 คน โดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย ในการศึกษานี้ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 175 คน 2) แบบทดสอบ โดยทดสอบ ความรู้ 
ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการใช้ยาอย่างปลอดภัย โดยทดสอบก่อนและหลังจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง และใช้ผลิตภัณฑ์ผสมสเตียรอยด์ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 23 คน โดยใช้สถิติ  
Paired t-test และด าเนินการส ารวจยาในครัวเรือน หลังจากจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 66.3 อายุระหว่าง 60-69 ปี ร้อยละ 45.1 ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 96 ไม่เคยรู้จักสารสเตียรอยด์ ร้อยละ 60.6  พบการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ลักลอบใส่สเตียรอยด์ ร้อยละ 13.14 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาจากเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 47.83 ผลการจัดกิจกรรมแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยมีการจัดประชุมร่วมกัน การมีโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล ท าประชาคม
วิเคราะห์ปัญหา อบรมให้ความรู้ เวทีให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังโดยชุมชน เยี่ยมบ้านโดยทีม สหวิชาชีพ อส
ม.ให้ความรู้สู่ชุมชน และสร้างนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ลดอาการปวด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้ ทัศนคติ 
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และการปฏิบัติตนในการใช้ยาอย่างปลอดภัย ที่สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อส ารวจยาในครัวเรือนซ้ าครั้งที่ 2 พบว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ลักลอบผสมสเตียรอยด์ลดลง 
การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์ผสมสเตียรอยด์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งผลให้มี
ความรู้ ทัศนคติ และการพฤติกรรมการใช้ยาปลอดภัยที่ดีขึ้น 

อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ: การใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม ท าให้ปัญหาผลิตภัณฑ์ผสมสารส
เตียรอยด์ลดลง  และท าให้ประชาชนมีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการใช้ยาปลอดภัยดีขึ้น  และสามารถ
ลดความขัดแย้ง ในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนได้ การหาสิ่งทดแทนเพ่ือลดอาการปวด แทนการใช้
ผลิตภัณฑ์ผสมสาร สเตียรอยด์ให้แก่ผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพื่อเป็นการแสดงให้ผู้ป่วยได้เห็นว่า มีสิ่งทดแทนอื่นที่ท า
ให้ผู้ป่วยลดอาการปวดได้เช่นกัน โดยมีการสร้างนวัตกรรม ชาแช่มือ-เท้า ลดอาการปวด ส่งผลให้ประชาชนใช้
สมุนไพรในท้องถิ่นแทนการใช้ยา ซึ่งการแก้ไขแบบมีส่วนร่วมของชุมชน   ท าให้เกิดการร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ
แบบอิงบริบทของแต่ละสถานที่ จึงส่งผลส าเร็จในการแก้ปัญหา เกิดฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบสเตียรอยด์  ใช้
เป็นช่องทางสื่อสารให้แก่ เจ้าหน้าที่และ อสม. ในต าบลอ่ืนๆ ระดับอ าเภอต่อไป แล ะควรมีการท าป้าย
ประชาสัมพันธ์อันตรายจากการใช้สเตียรอยด์และผลิตภัณฑ์ท่ีตรวจพบในวัดทุกแห่งของอ าเภอลาดบัวหลวง เพ่ือให้
ผู้น าท้องถิ่น  และผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเห็นความส าคัญ ควรมีการแก้ไขปัญหาในระดับอ าเภอ จัดกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในเวทีระดับอ าเภอ (District  Health System: DHS) เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การแก้ปัญหาจึงส าเร็จและยั่งยืน 
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31.งานวิจัยผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจต่อการปรับตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนก าหนด 

 

อติพร  ศิวชัย 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา: ทารกเกิดก่อนก าหนดเป็นทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง และเป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้อัตราป่วยและอัตราตายของทารกแรกเกิดสูงมีการประเมินกันว่ามากกว่าร้อยละ 60 ของการ
ตายของทารกแรกเกิดที่ไม่มีความพิการแต่ก าเนิด มาจากสาเหตุนี้( 1) ในประเทศไทยสถิติของทารกเกิดก่อนก าหนด
ทั้งประเทศนั้น มีรายงานเฉพาะตามน้ าหนักตัวทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2500 กรัม  โดยในปี พ.ศ. 2554 – 2556 
คือ ร้อยละ 8.2, 8.4 และ7.6 ตามล าดับ( 2) ทารกเกิดก่อนก าหนดส่วนใหญ่จะมีปัญหาความไม่สมบูรณ์ของระบบ
อวัยวะต่าง ๆ ยังท าหน้าที่ หรือมีพัฒนาการไม่สมบูรณ์เหมือนทารกแรกเกิดครบก าหนด โดยเฉพาะความไม่
สมบูรณ์ของการพัฒนาของกระเพาะอาหารและล าไส้  ระบบประสาทและสมอง ที่ส่งผลต่อการดูด การกลืนและ
การย่อยอาหาร) ซึ่งส่วนประกอบของสารอาหารในน้ านมแม่เหมาะสมต่อสรีรวิทยาและความต้องการ  ช่วยป้องกัน
และลดปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ทารกเกิดก่อนก าหนดเหล่านี้มีพัฒนาการและการเจริญเติบโตในระยะยาวทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ และทางสมอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงเด็กทารกที่คลอดครบก าหนดมากที่สุด 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจต่อการปรับตัวในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนก าหนด 
วัสดุและวิธีการ:  รูปแบบการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงที่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนด คือ 1) เป็นมารดาของทารกเกิดก่อนก าหนด ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงในการคลอดที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2) ไม่มีข้อห้ามในการลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 3) มารดามีความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 4) 
ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย จ านวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 20 คน  เก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม 2557 ถึงกันยายน 2557 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติจ านวน  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Independent t-test 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย: เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชุด ดังนี้ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการทดลองได้แก่โปรแกรมการพยาบาลเพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจต่อการ
ปรับตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มีทารกเกิดคลอดก่อนก าหนด  ประกอบด้วย 1.1  แฟ้มภาพความรู้
เรื่อง “น้ านมแม่เพ่ือลูกน้อย” ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยน าความรู้และการปฏิบัติมาจากหนังสือเรียนรู้นมแม่จากภาพ (11) 
1.2 แฟ้มภาพ และประสบการณ์จริงของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนก าหนดและสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
ได้นานอย่างน้อย 6 เดือน โดยได้จากงานวิจัย เรื่อง “ประสบการณ์ความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารด
ที่มีทารกเกิดก่อนก าหนด”(12) 1.3 คู่มืออ่ิมอุ่นด้วยนมแม่และอาหารเพ่ิมน้ านมส าหรับพกพา 1.4 แบบบันทึก 
ปริมาณน้ านมที่มารดาบีบเก็บ 1.5 อุปกรณ์ส าหรับฝึกทักษะการบีบเก็บน้ านมและการให้นมแม่ ได้แก่ เต้านม
จ าลอง ตุ๊กตา ผ้าประคบเต้านม ส าหรับสาธิตในขณะให้ความรู้ และถุงเก็บน้ านม 
 2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย 2.1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ของมารดาและทารก
เกิดก่อนก าหนด 2.2  แบบสอบถามการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนก าหนด 2.3 แบบประเมิน
แหล่งพลังอ านาจของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนก าหนด 
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เครื่องมือทั้งหมดผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน 
ผู้วิจัยได้ทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถามการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนก าหนดกับมารดา
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คนได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคลอนบาค เท่ากับ  0.81 
 ส่วนแบบประเมินแหล่งพลังอ านาจของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนก าหนดผู้วิจัยได้ทดสอบความเที่ยงกับมารดา
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คนได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคลอนบาค เท่ากับ  0.76 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความร่วมมือ ระหว่างพยาบาลกับมารดาที่มีทารกเกิดก่อน
ก าหนด เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายร่วมกันในการที่จะให้มารดามีความสามารถในการจัดการ และเผชิญปัญหาในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนที่ 2 การค้นหาสภาพการณ์จริงของมารดาที่มีทารกเกิดก่อน
ก าหนดในการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นการค้นหาปัจจัยที่มีผลขัดขวางความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ขั้นตอน
ที่ 3 การสร้างพลังในการแก้ปัญหา โดยการร่วมกันวางแผนจัดการกับปัญหาด้วยการสนับสนุนของพยาบาลในการ
ช่วยให้มารดาท าความเข้าใจกับปัญหาต่าง ๆ และให้เห็นความส าคัญของน้ านมแม่ต่อทารกเกิดก่อนก าหนด  จน
เกิดความรู้สึกมั่นใจ และสามารถแสวงหาทางเลือกในการจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการน าครอบครัว
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
วิจารณ์: การศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลเพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจต่อการปรับตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ของมารดาที่มีทารกเกิดคลอดก่อนก าหนด ผลการวิจัยพบว่าการปรับตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มี
ทารกเกิดคลอดก่อนก าหนดในภาพรวม ในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และจาก
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ การเสริมสร้างพลังอ านาจสามารถช่วยให้ 
มารดารู้สึกเข้าใจในปัญหาของตนเอง และตระหนักได้ว่าตนเองมีส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมมารดาเกิด
การเรียนรู้ มีอัตมโนทัศน์เชิงบวกมากขึ้น รับรู้ว่าตนเองมีความส าคัญต่อลูกเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถ
มองเห็นปัญหา เข้าใจที่มาของปัญหาและตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 
โดยพยาบาลมีบทบาทส าคัญในการเพ่ิมความสามารถดังกล่าวโดยเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะ  
ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงตา ภัทโรพงศ์ (9) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลเพ่ือ
เสริมสร้างพลังอ านาจในมารดาระยะหลังคลอดพบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจท าให้มารดาสามารถปรับตัวด้าน
บทบาทหน้าที่ และการปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลบุตรได้ดีขึ้น นอกจากนี้ การศึกษาของพิมพ์ชนก บุญเฉลิม และ
คณะ( 14)  พบว่า เมื่อมารดาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองประกอบกับ
การได้รับค าชมเชยและก าลังใจอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นแหล่งพลังอ านาจการสนับสนุนทางสังคม ความรู้  และการรับรู้
ด้วยปัญญาท าให้มารดาที่มีทารกเกิดก่อนก าหนดมีความเชื่อมั่นในความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น
จากผลการศึกษาครั้งนี้ โปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจต่อการปรับตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
มารดาที่มีทารกเกิดก่อนก าหนด ท าให้มารดาเกิดการยอมรับและเกิดความเชื่อในความสามารถของตนที่จะจัดการ
ปัญหา มุ่งมั่นในการที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวด้วยความเพียรพยายาม มั่นใจ และเชื่อว่าตนมีความสามารถ
ที่จะท าให้เกิดความส าเร็จได้ โดยพยาบาลเป็นผู้สนับสนุน  ให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และให้ก าลังใจอย่างต่อเนื่อง 
น าไปสู่ความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพ่ือการเจริญเติบโตทางร่างกาย สมอง จิตใจ อารมณ์และสังคมของ
ทารกเกิดก่อนก าหนดต่อไป 
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32. ผลของการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ าในการผ่าตัดคลอดกลุ่มท่ีได้รับการฉีดยาชา
ร่วมกับมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลังต่อระดับความดันโลหิตของสตรีที่รับการผ่าตัดคลอด 

 
ฉวี   สุขสุมิตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

งานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหาในการศึกษา: การระงับความรู้สึกด้วยการฉีดยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้าช่องไขสัน
หลังเพ่ือการผ่าตัดคลอดเป็นวิธีที่นิยมเนื่องจากมีความปลอดภัย ท าได้ไม่ยาก ระงับปวดหลังผ่าตัดได้ดี ผู้ป่วยฟื้นตัว
ได้เร็ว  แต่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้แก่ภาวะความดันเลือดต่ า กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามี
เพียงแนวทางปฏิบัติขณะให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไป  ยังไม่มีแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันการเกิดความดันเลือดต่ าในการ
ผ่าตัดคลอดโดยการฉีดยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลังที่เป็นแนวทางเดียวกันอย่างชัดเจน  ดังนั้นผู้ศึกษาจึง
ต้องการพัฒนาแนวปฏิบัติดังกล่าวและน าแนวปฏิบัติมาใช้เป็นการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน และส่งผลให้สตรีที่
รับการผ่าตัดคลอดได้รับการดูแลที่มีมาตรฐาน คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปลอดภัยและมีความพึงพอใจต่อ
การดูแลรักษาพยาบาลที่ได้รับ 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: เพ่ือศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ าในการผ่าตัด
คลอดโดยการฉีดยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลังต่อระดับความดันโลหิตของสตรีที่รับการผ่าตัดคลอด 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย: ท าการวิจัยกึ่งทดลองแบบ 2 กลุ่มวัดผลหลังการทดลองในสตรีที่รับการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 62 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
กลุ่มละ 31 คน  ก าหนดคุณสมบัติคือรู้สึกตัวดี ไม่มีปัญหาการสื่อสาร การได้ยินและการมองเห็น ASA physical 
status 1 หรือ2 ไม่มีข้อห้ามในการฉีดยาเข้าทางช่องไขสันหลังและยินดีเข้าร่วมการวิจัย ด าเนินการศึกษามิถุนายน 
–  สิงหาคม  2557 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  แนวปฏิบัติการ
ป้องกันภาวะความดันเลือดต่ าในการผ่าตัดคลอดโดยการฉีดยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลังซึ่งผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นจากการศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์ และแบบบันทึกข้อมูลการใช้แนวปฏิบัติ  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิง
พรรณนา และเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตด้วยสถิติ independent t-test   

ผลการศึกษา  
         เมื่อน าแนวปฏิบัติการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ าในการผ่าตัดคลอดโดยการฉีดยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้า
ช่องไขสันหลังมาใช้พบว่ากลุ่มที่ได้รับการปฏิบัติตามแนวทางเกิดภาวะความดันโลหิตต่ าขณะผ่าตัดเพียงร้อยละ 
35.48 และสามารถลดภาวะความดันโลหิต Systolic ต่ ากว่า 90 mmHg เหลือเพียงร้อยละ9.68 ในขณะที่กลุ่ม
ควบคุมมีภาวะความดันโลหิตต่ าขณะผ่าตัดร้อยละ 70.96   และมีภาวะความดันโลหิตSystolic ต่ ากว่า 90 mmHg 
ร้อยละ54.84  ผลการเปรียบเทียบระดับความดันโลหิต MAP ของสตรีที่รับการผ่าตัดคลอดระหว่างกลุ่มควบคุมกับ
กลุ่มทดลอง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) 
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า : หลังการวิจัย ได้มีการทบทวนปรับปรุงและน าแนวปฏิบัติการ
ป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ าในการผ่าตัดคลอดโดยการฉีดยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลัง  และน ามาใช้
อย่างต่อเนื่อง   มีการประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติเป็นระยะๆ นอกจากนี้มีแผนที่จะน าแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นไปใช้
กับผู้ป่วยกลุ่มอ่ืนๆที่ต้องรับบริการการฉีดยาชาทางช่องไขสันหลังเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานต่อไป 
 

บทเรียนที่ได้รับ: การพัฒนาแนวปฏิบัติโดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ควรปรับให้เหมาะสมกับบริบทของงาน   
ควรศึกษาทุกปัจจัยหรือประเด็นที่มีผลต่อภาวะความดันโลหิตต่ า เช่น ความเร็ว  และความแรงในการฉีดยาชาเข้า
ไขสันหลัง และควรทบทวน ปรับปรุงเป็นระยะเพ่ือให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลให้
สตรีผู้ได้รับการผ่าตัดคลอด ปลอดภัยจากภาวะความดันโลหิตต่ า 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: การได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากบุคลากรในหน่วยงาน ในการน าเสนอปัญหาที่
ต้องการพัฒนา ความร่วมมือร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแนวปฏิบัติ การน าแนวปฏิบัติไปใช้ร่วมกับการช่วย
รวบรวมข้อมูล ประเด็นที่ควรปรับปรุง ท าให้แนวทางปฏิบัติชัดจน มีมาตรฐาน สามารถน าไปใช้ได้จริงและต่อเนื่อง  
 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน: ผู้บริหารทั้งระดับโรงพยาบาลและหัวหน้า
กลุ่มงานสนับสนุนในการศึกษาอบรมเพ่ือน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติ ให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะต่างๆ และส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือน าสิ่งที่ได้จากข้อเสนอแนะในเวที
ต่างๆมาปรับปรุงแนวปฏิบัติให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
 

การติดต่อกับนักวิจัย 
ชื่อนักวิจัยหลัก นางฉวี   สุขสุมิตร ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  งานวิสัญญีวิทยา 
หมายเลขโทรศัพท์ 0899012853 อีเมล์ woraluck1@hotmail.com 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   สังกัดหน่วยงาน โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ที่อยู่ของหน่วยงาน 46/1 หมู่ 4 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  
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33. ผลการศึกษาความต้องการข้อมูลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

 
จารุวรรณ  ภู่สาล ีพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหาในการศึกษา : ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยาปี 2554  - 2555 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นคือ  60, 61  รายและมีวันนอนเฉลี่ย 12.63, 7.9 วัน 
ตามล าดับ  ส่วนใหญ่ได้รับการผ่าตัดเต้านมและส่งต่อไปรับการรักษาต่อที่สถานบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน  
แผนการพยาบาลมุ่งป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด และส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่อง ปัญหาที่พบคือ
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่องโรค มีความวิตกกังวลค่อนข้างสูง รู้สึกไม่แน่นอนและกลัว บางรายไม่ไปรับ
การรักษาต่อตามแผนการรักษา การที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ต้องทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย 
เพ่ือที่จะสามารถให้ข้อมูลและช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้องตรงกับความต้องการ  ดังนั้น จึงต้องการศึกษาความ
ต้องการข้อมูลของผู้ป่วยเพ่ือน ามาเป็นพัฒนาเป็นแนวทางในการดูแลให้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: เพ่ือศึกษาความต้องการข้อมูลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   
 

ระเบียบวิธีวิจัย: ท าการวิจัยเชิงพรรณนาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง  
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง มกราคม  - กันยายน 2557  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบสอบถามความต้องการข้อมูลซึ่งผู้วิจัยพัฒนาจากแบบ
ประเมินความพึงพอใจผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาร่วมกับการดัดแปลงจากแบบสอบถามความต้องการ
ข้อมูลของ ขนิษฐา นาคะ (2534) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
 

ผลการศึกษา: จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 50 คน  พบว่าร้อยละ 78.8 มีความต้องการข้อมูลโดยรวมในระดับมาก 
และร้อยละ 21.2 มีความต้องการข้อมูลโดยรวมในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาแยกข้อมูลรายด้านได้แก่ ข้อมูล
เกี่ยวกับโรคและการวินิจฉัยพบว่าร้อยละ 87.3  ต้องการข้อมูลระดับมาก ร้อยละ 12.7 ต้องการระดับปานกลาง  
ด้านแนวทางการรักษา/ผ่าตัด พบว่า ร้อยละ 85.9  ต้องการข้อมูลระดับมาก ร้อยละ 14.1 ต้องการระดับปานกลาง  
ด้านการปฏิบัติตัวก่อนการผ่าตัดพบว่า ร้อยละ 65.8  ต้องการข้อมูลระดับมาก ร้อยละ 34.2  ต้องการระดับปาน
กลาง  และด้านการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดและการรักษาต่อเนื่องพบว่า ร้อยละ 94.6   ต้องการข้อมูลระดับมาก ร้อย
ละ 5.4 ต้องการข้อมูลระดับปานกลาง  
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า : ผลการศึกษาได้น ามาเผยแพร่ในที่ประชุมหน่วยงาน ร่วมกัน
ทบทวนการปฏิบัติที่ผ่านมา  น าสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและญาติ
มากขึ้นโดยเฉพาะการดูแลตนเองหลังผ่าตัดและการรักษาต่อเนื่องหลังจ าหน่าย วางแผนจัดท าแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมตั้งแต่แรกรับจนจ าหน่าย ติดตามหลังจ าหน่าย และจัดท าสื่อวีดีโอเพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติได้ดูเพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น  



 

72 

บทเรียนที่ได้รับ: บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ควรให้การดูแลครอบคลุมทั้ง กาย จิต สังคม 
อารมณ์และวิญญาณ  โดยเฉพาะด้านจิตใจ  การที่ผู้ป่วยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนตรงตามความต้องการจะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ คลายความกลัว ลดความกังวล สามารถปรับและปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ตัดสินใจในการ
ดูแลตนเองได้ดี  ซึ่งจะน าสู่ความร่วมมือในการรักษา การไปรับการรักษาต่อเนื่องและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้ป่วยต่อไป 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: ความส าเร็จของการศึกษาและพัฒนางานนี้ ซึ่งเกิดจากความต้องการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมซึ่งนับว่าเป็นโรคร้ายแรง ผู้ที่เป็นน่าสงสาร ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ป่วยและญาติซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานในการร่วมท าพัฒนา
ปรับปรุงและวางแผนการดูแลต่อเนื่อง และผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรที่สนับสนุนให้ โอกาสในการศึกษาพัฒนา
งาน 
 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน: ให้โอกาสในการน าเสนอข้อคิดเห็น  ให้
ค าปรึกษา แนะน า และติดตามความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ เมื่อน าเสนอผลการศึกษาในที่ประชุมของ
หน่วยงาน ได้ชี้แนะแนวทางเพ่ือการพัฒนาต่อยอดการศึกษาเพ่ือพัฒนางานต่อเนื่อง 
 

การติดต่อกับนักวิจัย 
ชื่อนักวิจัยหลัก นางจารุวรรณ  ภู่สาล ีต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
หมายเลขโทรศัพท์ 0899012853 อีเมล์ woraluck1@hotmail.com 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   สังกัดหน่วยงาน โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ที่อยู่ของหน่วยงาน 46/1 หมู่ 4 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
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34. การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพอยุธยา  
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

 
นางสาววันเพ็ญ สุธา,  ศศิธร ช่างสุวรรณ์, วชิรา เจริญสุทธกิุล 

งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหาในการศึกษา : หน่วยกู้ชีพอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พัฒนาตาม
วิวัฒนาการของระบบบริการการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังพบปัญหา อุปสรรค ในด้านระบบ 
บุคลากร และอุปกรณ์ เครื่องมือในรถพยาบาล ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาพัฒนา
บริการของหน่วยกู้ชีพ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ 

วัตถุประสงค์: เพ่ือส ารวจข้อมูลเชิงเนื้อหาการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพ
อยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีระบบ โดยการเก็บข้อมูลแบบ
ตรวจสอบความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่พัฒนาจากคู่มือแนวทางการประเมิน
คุณภาพและตรวจสอบชดเชยค่าบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เก็บข้อมูล
การออกปฏิบัติการของหน่วยกู้ชีพอยุธยา ทุกครั้งตั้งแต่ 1-31 กค.57 จ านวน 100 ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย โดยใช้สถิติร้อยละ ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ได้แก่ ระบบ
การรับแจ้งเหตุและสั่งการตั้งแต่การรับแจ้งเหตุ การบันทึกข้อมูล ความรวดเร็วในการประเมินและสั่งชุดปฏิบัติการ 
, การปฏิบัติงานของบุคลากรตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วย ณ.จุดเกิดเหตุ การ
ดูแลผู้ป่วย ขณะน าส่งจนถึงโรงพยาบาลความพร้อมของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษา: การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยกู้ชีพอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มีจุดเด่น
ในด้านการรับแจ้งเหตุ การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์การสื่อสาร การสื่อสารกับทีมปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
ในด้านการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกู้ชีพอยุธยาระดับสูง พบว่าทีมปฏิบัติการมีการประเมินผู้ป่วย และท าการ
ช่วยเหลือได้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยและการเจ็บป่วยอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 100 จุดที่ต้องปรับปรุงคือ ช่อง
ทางการรับแจ้งเหตุ ทางสายด่วน 1669, Response Time ภายใน 8 นาท ีที่ยังปฏิบัติไม่ได้ตามเกณฑ์ 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า: พัฒนาระบบบริการเชิงรุก เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึง
ระบบบริการ พัฒนาด้านบุคลากร ด้านความรู้ ทักษะ จัดหาอุปกรณ์ ให้ทันสมัย พร้อมใช้อยู่เสมอ ดูแลความ
ปลอดภัยตนเองและทีมขณะออกปฏิบัติหน้าที่ 

บทเรียนที่ได้รับ: การปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเกิดจาก การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตั้งแต่การรับแจ้ง
เหตุและสั่งการ การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการ การปฏิบัติการ ณ จุดเกิด เหตุ การดูแลขณะน าส่ง 
รวมทั้งการน าปัญหา อุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานมาทบทวน วิเคราะห์เพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้ประชาชน
ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม  
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการท างานของบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพในหน่วยงาน 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารให้
ความส าคัญกับงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน: ผู้บริหารให้ความส าคัญให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ 

การติดต่อกับนักวิจัย 
ชื่อนักวิจัยหลัก  นางสาววันเพ็ญ สุธา  วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน 
ที่ปรึกษา นางศศิธร ช่างสุวรรณ์ หัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
คุณอ านวย นางวชิรา เจริญสุทธิกุล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มงาน งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
หมายเลขโทรศัพท์ 0899012853 อีเมล์ woraluck1@hotmail.com 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   สังกัดหน่วยงาน โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ที่อยู่ของหน่วยงาน 46/1 หมู่ 4 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  
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35. ภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) 
 
 

สุรีย์วรรณ  รัตนกิจสุนทร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

งานไตเทียม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหาในการศึกษา: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้ให้บริการผู้ป่วยล้างไตทางช่อง
ท้องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึง ปัจจุบัน จ านวนผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น ๔๑๗ คน ในการบริการผู้ป่วย นอกจากดูแล
ทางด้านร่างกายแล้ว ยังต้องค านึงถึงด้านจิตใจของผู้ป่วยด้วย เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ต้องท าการล้าง
ไตตลอดชีวิต ซึ่งบางครั้งเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ จากสถิติพบว่าจ านวนผู้ป่วยที่ต้องล้างไตเองคิดเป็นร้อยละ 
70.4 ซึ่งมากกว่าผู้ป่วยที่มีผู้ดูแล และอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยล้างไตอยู่ที่ 56.4 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ท างานได้ ผู้ป่วยเหล่านี้ยัง
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงสภาพจิตใจของผู้ป่วย 
ตลอดจนคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นการประเมิน เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าที่อาจเกิดข้ึนได้ หรือถ้ามีก็อาจช่วยเหลือได้
ทันท่วงที  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพ่ือศึกษาภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวร(CAPD) 
ระเบียบวิธีวิจัย 
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาดังนี้ 

1. แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 9 ค าถาม จาก แผนกจิตเวช ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
2. แบบสอบถามคุณภาพชีวิต โดยใช้แนวคิดของ Padilla et al. มาใช้ ในเรื่อง การรับรู้ความพึงพอใจใน

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะสุขภาพ โดยวัดความสามารถในการท าหน้าที่ต่างๆ ของร่างกาย ทัศนคติของ
ตนเองต่อสุขภาพ ความพอใจในชีวิต ภาวะโภชนาการและความรู้สึกว่าได้รับความช่วยเหลือจากสังคม กลุ่ม
ตัวอย่างคือผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ านวน 103 คน ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ 
เดือนมิถุนายน 2557 ถึง ธันวาคม 2557  
ผลการศึกษา  

1) ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง จากจ านวนผู้ป่วย 103 คน 

คะแนนรวม การแปลผล ผลลัพธ์(ร้อยละ) การจัดการ 

< 7 คะแนน 
7 – 12 คะแนน 
13 – 18 คะแนน 

> 19 คะแนน 

ปกติ 
ซึมเศร้าระดับน้อย 

ซึมเศร้าระดับปานกลาง 
ซึมเศร้ารุนแรง 

79.4 
19.17 
1.43 

- 

- 
ปรึกษาแพทย์ 
ปรึกษาแพทย์ 
ปรึกษาแพทย์ 
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2) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 

คุณภาพชีวิต ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล 

โดยรวม 75.75 11.02 ระดับดี 

ด้านร่างกาย 16.79 3.31 ระดับดี 
ด้านจิตใจ 21.45 3.34 ระดับดี 

คิดค านึงภาพลักษณ์ 13.47 2.34 ระดับดี 

สังคม 10.51 2.03 ระดับดี 
ตอบสนองการรักษา 7.00 1.63 ระดับดี 

ภาวะโภชนการ 6.53 1.44 ระดับปานกลาง 

 
บทเรียนที่ได้รับ: จากการประเมินแม้จะพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีภาวะซึมเศร้า และมีคุณภาพชีวิตโดยส่วนใหญ่ใน
ระดับดี แต่จากภาวะของโรค ภาวะสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ บางครั้งผู้ป่วยอาจเกิดความไม่เข้าใจ สับสน ไม่กล้าที่
จะบอกปัญหาที่แท้จริง ดังนั้นในฐานะทีมสุขภาพ จะต้องให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดสังเกต และเป็นที่ปรึกษา
ให้กับผู้ป่วยได้ และพัฒนาแบบประเมินน ามาใช้กับผู้ป่วยทุก 1 ปี 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- ผู้ปฏิบัติงานต้องมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นในการพัฒนางาน 
- หัวหน้าหน่วยงานต้องก าหนดเป็นนโยบาย การนิเทศควบคุมก ากับและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่

อย่างสม่ าเสมอ 
การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน: การมีทีม R2R ของโรงพยาบาลในการให้
ค าปรึกษาข้อเสนอแนะและสนับสนุน เช่น ระเบียบการวิจัยและการใช้สถิติสนับสนุนข้อมูลที่ได้ 
การติดต่อกับนักวิจัย 
ชื่อนักวิจัยหลัก  นางสุรีย์วรรณ  รัตนกิจสุนทร    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานไตเทียม 
หมายเลขโทรศัพท์ 098-8269571 อีเมล์ suriwan0606@hotmail.com 
หมายเลขโทรศัพท์ 089-9012853 อีเมล์ woraluck1@hotmail.com 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   สังกัดหน่วยงาน โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ที่อยู่ของหน่วยงาน 46/1 หมู่ 4 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  
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36.ผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองในการดูแลตนเอง 
ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 

 
จินต์จุฑา รอดพาล   

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 

 

ที่มา: โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเป็นโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทยและของโลก 
จากสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นจ านวนถึง 7.2 
ล้านคนหรือคิดเป็น 12.2% ของสาเหตุการตายทั้งหมด ในระหว่างปีพ.ศ. 2548 -2552 คนไทย เป็นโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดประมาณ 470 รายต่อวัน เสียชีวิตชั่วโมงละ 2 คน ปัจจัยที่ส่งเสริมให้อาการของโรคก าเริบรุนแรง
เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพและแบบแผนการด าเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม  จ าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองใน
เรื่องต่างๆ เพ่ือป้องกันภาวะที่คุกคามต่อชีวิตและเผชิญกับการคุกคามของโรค     แต่การที่ผู้ป่วยจะเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือให้สามารถดูแลตัวเองได้นั้น จ าเป็นจะต้องส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นใน
ศักยภาพหรือเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 

วัตถุประสงค์: เพ่ือเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมสุขศึกษากับกลุ่มที่ได้รับการสอนสุขศึกษาตามปกติ 

ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลหลังการทดลอง  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยในและผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด จ านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่ม
ละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบวัดความรู้ในการปฏิบัติตัว และแบบสอบถามความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเองของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ซึ่งผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบ สอบถามการปฏิบัติตัวและ
แบบสอบถามความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ของ 
ภูษณิศา มีนาเขตร (2553) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .78 และ .87 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Independent t-test 

ผลการศึกษา 
1 ความรู้ในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสุข

ศึกษามีความรู้ (x̄= 2.75, S.D. =.22) มากกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนสุขศึกษาตามปกติ (x̄=2.16, S.D. =.18) 
อย่างมีนัยส าคัญ (p=.000) ทุกด้าน 

2 ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสุขศึกษา (x̄= 2.94, S.D. =.32) มากกว่ากลุ่มควบคุมได้รับการสอนสุขศึกษาตามปกติ 
(x̄=2.17, S.D. =.22) อย่างมีนัยส าคัญ (p=.000) ทุกด้าน 
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 
1. บุคลากรด้านสาธารณสุขสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์โปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรค

เรื้อรังอ่ืนๆ 
2. ผลการวิจัยสามารถน าไปก าหนดแผนงาน กลวิธี หรือแนวทางการปฏิบัติการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรค

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  
3. เป็นแนวทางและประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า พัฒนาและวิจัยเกี่ยวโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

บทเรียนที่ได้รับ: การให้สุขศึกษารายบุคคลเป็นการสื่อสารสองทางที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีโอกาสพูดคุยปัญหาข้อ
ข้องใจต่างๆ ผ่านกระบวนการสอนที่มีการวางแผนไว้ก่อน โดยอยู่บนพ้ืนฐานสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ท าให้เกิดการ
ความสนใจ ความรู้ ทัศนคติ เกิดการยอมรับน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพตนเอง ควรมีการน าสุขศึกษาไป
ใช้ ในการดูแลผู้ป่วยในโรคที่มีความรุนแรงและความเสี่ยงสูง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคต่างๆ ต้องมีการศึกษาเชิงลึกในบริบทด้านต่างๆ เช่น ความรู้
เกี่ยวกับโรคที่เป็น ความต้องการการดูแลที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล เศรษฐานะ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว วิถีการด าเนิน
ชีวิต เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการดูแลแบบราบโรครายบุคคล ซึ่งจะน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างยั่งยืน 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร : ได้รับการสนับสนุนจากผู้อ านวยการและกลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาในการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า การวิจัยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพยาบาล
วิชาชีพหอผู้ป่วยอายุรกรรมและหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม และผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันทุกท่าน 
รวมถึงญาติผู้ดูแล 
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37.ผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองในการดูแลตนเอง 
ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 

 
นันทวัน  นารัตน์, กาญจนา  นาพูลผล, พงศ์พร  ครองญาติ 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยแบบศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR : Participatory Action 
Research)  โดย  ผู้วิจัย  ผู้ใช้ข้อมูลการตายในระดับอ าเภอต าบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
พัฒนาระบบสารสนเทศการตายจังหวัดอ่างทอง โดยใช้ทฤษฎี วงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle) SDLC  7 ขั้นตอน โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้  ได้แก่ ก าหนดปัญหา วางแผน  วิเคราะห์  ออกแบบ  
พัฒนา ทดสอบ และ บ ารุงรักษา ฐานข้อมูลการตาย จากทะเบียนราษฎร์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่  แบบสรุปรูปแบบรายงานการตาย ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ , แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้
โปรแกรม  และ แบบสรุปคุณภาพรายงานการตาย คนจังหวัดอ่างทอง  สถิติที่ใช้ในการวิจัยใช้จ านวน  ร้อยละ                   
ผลการศึกษาวิจัย ปัญหาด้านสารสนเทศการตาย ได้แก่ ข้อมูลการตายไม่มีคุณภาพไม่มีศูนย์ข้อมูลการวิเคราะห์
ประมวลผล  ระดับอ าเภอต าบล  103 กลุ่มโรค  มีความผิดพลาด ล่าช้า, ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ    
มีการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศการตาย  เป็นโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชั่น Web  base application 1 ระบบ  ที่
สามารถรายงานข้อมูล การตายของคนอ่างทอง ตามสถานที่ตาย กรณีท้ังในและนอกโรงพยาบาล รายอ าเภอ ต าบล 
จ าแนกตามกลุ่มโรค ตามเพศ กลุ่มอายุ  สามารถระบุระยะเวลาในการประมวลผล รายวัน รายเดือน ราย 3 เดือน 
หรือตามที่ผู้ต้องการใช้ข้อมูลก าหนด  ที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วโดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จะมีการปรับปรุง
ข้อมูล ทุกๆ 2 เดือน และประเมินผลความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม  ภาพรวมพึงพอใจ ในระดับดี - ถึงดีมากร้อย
ละ 74.86   โดยเฉพาะ ด้านข้อมูลมีความทันสมัย  มีการจัดระบบเป็นหมวดหมู่และใช้งานง่าย  ขั้นตอนการ
ทดสอบ ติตตาม พัฒนาคุณภาพ ข้อมูล เมื่อประมวลผลข้อมูล กลุ่มการลงรหัสการตายกลุ่มอาการไม่แจ้งชัด (R๐๐-
R99)  จ านวน 7 ปี ย้อนหลัง ปี 2551-2557 พบว่าเฉพาะกลุ่มโรคที่ไม่สามารถจ าแนกได้ (R๐๐-R99) จ าแนกตาม 
กรณีตายในโรงพยาบาลและตายนอกโรงพยาบาล ปี 2550-2557 พบว่า ทั้งในและนอกโรงพยาบาลมีแนวโน้ม
ลดลง ดังนี้ ตายนอกโรงพยาบาลลดลงจากร้อยละ 71.08 เป็น 51.53 ในโรงพยาบาล ลดลงจาก ร้อยละ 24.95 
เป็นร้อยละ 7.77 และได้ส่งข้อมูลการวิเคราะห์ประมวลผล โดยส่งข้อมูลกลับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัด
ประกอบการวิเคราะห์สภาพปัญหาในพ้ืนที่ต่อไป  ปัญหาในการใช้โปแกรมพบว่า ช่วงการประมวลผลจะใช้
เวลานานในช่วงที่ระบบอินเตอร์เนตมีความล่าช้า  ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา  ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศการ
ตาย ในระดับเขต กระทรวง เพ่ือก ากับติดตามคุณภาพข้อมูล , เพ่ิมเติมเมนูข้อมูลส าคัญ กลุ่มอาการที่ไม่แจ้งชัด
อ่ืนๆ  เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด(septicemia)A40-A41, มะเร็งทีไม่ระบุต าแหน่งทีชัดเจน (ill-defined 
cancer)C77-C80, C97, C55 , โรคหัวใจทีไม่ระบุชัดเจน(ill-defined heart diseases)I46, I515-I519, I709, I50  
และ การบาดเจ็บทีระบุไม่ชัดเจน (X) Y10-Y34, Y872  เพ่ือก ากับ ติดตาม คุณภาพ  และขอความร่วมมือ และ
ติดตามการใช้แนวทางการลงรหัสการตาย ของนายทะเบียนท้องถิ่นและ ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ฐานข้อมูลอืน่ๆ เช่น ฐานข้อมูลการเกิด ได้แก่ อายุแม ่ที่อยู่แม่ และน้ าหนักทารกแรกเกิด   
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1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
                  ข้อมูลสารสนเทศเป็นหัวใจของการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย   กระทรวงสาธารณสุข  มีหน้าที่
โดยตรงในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มีบทบาทหน้าที่หลัก 
ในการจัดท าแผน ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข  ประสบกับปัญหา การน าข้อมูลการตาย
มาใช้ประโยชน์  เพ่ือการวางแผน ควบคุมก ากับ  ติดตาม และประเมินผล  เนื่องจากข้อมูลการตายขาดความ
ถูกต้องสมบูรณ์  กระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ  บุคลากรในระดับอ าเภอ ต าบล ยังไม่สามารถวิเคราะห์ ประมวลผล
ได้ถูกต้องเกณฑ์ที่ก าหนด ตลอดจนแหล่งที่มาของข้อมูลมีหลายแหล่ง  อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุข ต้องใช้ในการ
ประเมิน เป้าหมาย การด าเนินงานด้านสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสารณสุข ที่ก าหนดไว้คือ อีก 10 
ปี อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า  80 ปี และ อายุขัยเฉลี่ยการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี      
                  ข้อมูลการตายของประเทศของคนไทย มีความส าคัญ และมีปัญหาขาดคุณภาพ เป็นอันดับต้นๆ ของ
โลก  การทบทวนข้อมูลสาเหตุการตายของประเทศไทย ปี 2552   สาเหตุการตายที่ไม่แจ้งชัด เท่ากับ ร้อยละ 42 
ของสาเหตุการตายทั้งหมด  ขนิษฐา กู้ศรีสกุล (กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข : 2557)  กล่าวว่า 
ปัญหาระบบข้อมูลการตายของประเทศไทย ได้แก่  สถิติการตาย ล้าสมัย การจัดเก็บข้อมูล ใช้วิธีการทีหย่อน
คุณภาพ  กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรทีรับผิดชอบ โดยขอข้อมูลจากทะเบียนการตายของกระทรวงมหาดไทย 
มาแจงนับและวิเคราะห์เป็นสถิติการตาย  จุดอ่อน คือ นายทะเบียนทีรับจดทะเบียนการตายเพ่ือ ออกใบมรณะ
บัตรอาจ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาเหตุการตายน้อย และไม่มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของสาเหตุการ
ตายทีรับแจ้งการสรุปหนังสือรับรองการตายโดยแพทย์มีความผิดพลาดสูง  แพทย์ไทยส่วนใหญ่ทีปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน มีความรู้ เกี่ยวกับการสรุปหนังสือรับรองการตายน้อยมาก แพทย์ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนเขียนหนังสือรับรอง
การตาย แพทย์ทีจบใหม่จึงมักจะใช้วิธีสังเกตและเลียนแบบจากรุ่นพ่ี หรือยึดหลักการจากวิธีการตรวจศพ ซึงจะยึด
รูปแบบการตายเป็นหลัก  การรับรองการตายส่วนมากท าโดยบุคลากรอื่นทีมิใช่แพทย์และใช้วิธีการทีไม่มีมาตรฐาน   
หนังสือรับรองการตายส่วนมาก (70-80%) ถูกกรอกโดยบุคลากรทีไม่ใช่แพทย์ ได้แก่ แพทย์ประจ าต าบล 
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เจ้าหน้าทีสถานีอนามัย เป็นต้น     สถิติการตาย ล้าสมัย   ปัจจุบันความล่าช้าอยู่ในอัตรา 1 ปี   
สถิติการตายทีผิดพลาดอาจท าให้เกิดการอ้างอิงในแนวทางทีผิดได้ เช่น ถ้าสาธารณชนเข้าใจว่าโรคหัวใจเป็นสาเหตุ
การตายอันดับแรกของประเทศไทย อาจท าให้มีการพัฒนาระบบการป้องกัน และรักษาโรคหัวใจมากเกินไป ความ
ล่าช้าเกิดขึ้น ในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูลการตายในระดับอ าเภอ จังหวัด การส่งข้อมูลไปยังส านัก
ทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย  และการส่งข้อมูลระหว่างมหาดไทยและสาธารณสุข  สาเหตุการตายทีไม่แจ้ง
ชัดของประชากรไทยระหว่าง จังหวัดและแนวโน้มการเปลียนแปลง พ.ศ. 2539-2554  สัดส่วนการตายของ
ประชากรไทยตั้ง แต่ปี 2539-2554 ส่วนใหญ่จะเป็นการตาย  นอกโรงพยาบาลมากกว่าตายในโรงพยาบาล สัดส่วน
สูงสุดของกลุ่มการตายทีไม่ทราบสาเหตุแจ้งชัดทีตายนอกโรงพยาบาลจะเป็นกลุ่ม Z หรือกลุ่มทีมี ICD-10 code R 
ทั้งหมด สัดส่วนสูงสุดของกลุ่มการตายทีไม่ทราบสาเหตุแจ้งชัดทีตายในโรงพยาบาลจะเป็น กลุ่ม Z หรือกลุ่ม  
Septic demia 
  จากสถิติการตาย ปี 2538 จังหวัดอ่างทองที่มีสัดส่วนการตายในโรงพยาบาล โดยไม่ทราบสาเหตุ
แจ้งชัด ในเพศชาย สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ปี 2549 มีสัดส่วนการตายไม่ทราบสาเหตุในเพศหญิง อันดับ 3 
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ของประเทศ จากสภาพปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาที่มีความส าคัญ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  จึงได้
ท าการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการตายโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เป็น
เครื่องมือ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับ  เข้าถึงข้อมูลการตายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถน าข้อมูลไปใช้ใน
วิเคราะห์ประมวลผลได้ อย่างมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ เทียบเคียงในระดับเขต ประเทศ ใช้ในการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล คุณภาพข้อมูล  เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาพื้นท่ี ตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป      
2. วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ การตาย จังหวัดอ่างทอง   
3. ค าส าคัญในการวิจัย(Key word) 
                   ระบบสารสนเทศการตาย  หมายถึง ข้อมูลการตาย ที่ได้ผ่านการประมวลผลและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ตามจุดประสงค์ ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา  
                   เว็บแอปพลิเคชั่น (Web application) หมายถึง การพัฒนาระบบงานบนเว็บ หรือแอปพลิเคชันที่
เข้าถึงด้วยเว็บเบราว์เซอร์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่าง อินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต  
                    การประมวลผล (Processing) หมายถึง การจัดการกับข้อมูลเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุปอย่างใดอย่าง
หนึ่งและสามารถน าเอาข้อสรุปหรือสารสนเทศนั้นไปช่วยในการตัดสินใจได 
4. ขอบเขตในการศึกษาวิจัย 
                   4.1  ระยะเวลาในการประเมินผลสารสนเทศการตาย จากโปรแกรม ใช้ศึกษาข้อมูล ในช่วงเวลา  7 
ปี ย้อนหลัง ปี 2551-257 
                   4.2  การศึกษากลุ่มโรคท่ีไม่ชัดแจ้ง ศึกษาเฉพาะ กลุ่มโรครหัส R00-R99  เท่านั้น  
5. กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
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6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีระบบการจัดการฐานข้อมูลการตายรูป Web Application   โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ที่

บุคลากรสามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวก ถูกต้อง  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพในการท างาน 
2. มีระบบการจัดการ ฐานข้อมูลการตาย ที่มีความถูกต้อง ท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
3. เกิดระบบติดตามก ากับคุณภาพข้อมูลให้การตาย   เพ่ือให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน   
4. สามารถน าข้อมูล ๑๐๓ กลุ่มโรค  จากโปรแกรม ใช้ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. สามารถวิเคราะห์หาแนวโน้มการตายรายกลุ่มโรค ตามกลุ่มอายุของคนอ่างทองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 7.1   วรรณกรรมด้านข้อมูลการตาย 
                            วรางคณา ผลประเสริฐ และคณะ(2552:21) ปัญหาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย ซึ่งรวมถึง
ประเทศไทยที่มีปัญหาในเรื่องคุณภาพข้อมูลจากใบมรณบัตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุการตาย ส่งผลให้เกิด
ข้อจ ากัดในการน าข้อมูลสาเหตุการตายจากใบมรณบัตรไปใช้ประโยชน์ โดยร้อยละ ๓๕-๔๐ ระบุสาเหตุการตายว่า
ไม่ทราบสาเหตุ หรือสาเหตุไม่ชัดแจ้ง ท าให้เกิดความจ ากัดในการใช้ข้อมูลสาเหตุการตายในการก าหนดนโยบาย
สาธารณสุข ปัญหาดังกล่าวพบมากในเขตชนบทที่ผู้วินิจฉัยการตายไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้นการวินิจฉัย
สาเหตุการตายโดยการสัมภาษณ์บุคคลในครอบครัว หรือเพ่ือนสนิทเกี่ยวกับอาการและอาการแสดงก่อนเสียชีวิต 
หรือที่เรียกว่าการสอบสวนสาเหตุการตายด้วยการสัมภาษณ์ [Verbal Autopsy (VA)] จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่น ามาใช้
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสาเหตุการตาย 
                     ขนิษฐา กู้ศรีสกุล (2557)  กล่าวว่า ปัญหาระบบข้อมูลการตายของประเทศไทย ได้แก่ สถิติการ
ตาย ล้าสมัย และอาจถูกน าไปอ้างผิดพลาด  การจัดเก็บข้อมูล ใช้วิธีการทีหย่อนคุณภาพ  กระทรวงสาธารณสุข
เป็นองค์กรทีรับผิดชอบ โดยขอข้อมูลจากทะเบียนการตายของกระทรวงมหาดไทย มาแจงนับและวิเคราะห์เป็น
สถิติการตาย  จุดอ่อน คือ นายทะเบียนทีรับจดทะเบียนการตายเพ่ือ ออกใบมรณะบัตรอาจ มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับสาเหตุการตายน้อย และไม่มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของสาเหตุการตายทีรับแจ้งการสรุปหนังสือ
รับรองการตายโดยแพทย์มีความผิดพลาดสูง  แพทย์ไทยส่วนใหญ่ทีปฏิบัติงานในปัจจุบัน มีความรู้ เกียวกับการ
สรุปหนังสือรับรองการตายน้อยมาก แพทย์ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนเขียนหนังสือรับรองการตาย แพทย์ทีจบใหม่  จึง
มักจะใช้วิธีสังเกตและเลียนแบบจากรุ่นพ่ี หรือยึดหลักการจากวิธีการตรวจศพ ซึงจะยึดรูปแบบการตายเป็นหลัก  
การรับรองการตายส่วนมากท าโดยบุคลากรอ่ืนทีมิใช่แพทย์และใช้วิธีการทีไม่มีมาตรฐาน   หนังสือรับรองการตาย
ส่วนมาก (70-80%) ถูกกรอกโดยบุคลากรทีไม่ใช่แพทย์ ได้แก่ แพทย์ประจ าต าบล ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เจ้าหน้าที
สถานีอนามัย เป็นต้น   เจ้าหน้าทีท าหน้าทีกรอกหนังสือรับรองการตายเหล่านี้ ยังไม่มีมาตรฐานใน การปฏิบัติงาน
ทีชัดเจน    การรวบรวมข้อมูลการตายของไทย อาศัยการแจ้งตายจากประชาชน เป็นหลักซึงบ่อยครั้ง ทีไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายแจ้งตาย ส่งผลให้ไม่ทราบว่าอัตราการแจ้งตายทีแท้จริงของประชาชนเป็นร้อยละเท่าไร กรณีการแจ้ง
ตายของศพทีไม่ทราบว่าเป็นใคร    รวมทั้ง การสาบสูญของบุคคลเป็นเวลานาน ท าให้ไม่อาจพิจารณา ความ
สมบูรณ์ของข้อมูลการตายได้แน่นอน     สถิติการตาย ล้าสมัย และอาจถูกน าไปอ้างอิงผิดพลาด  ปัจจุบันความ
ล่าช้าอยู่ในอัตรา 1 ปี   สถิติการตายทีผิดพลาดอาจท าให้เกิดการอ้างอิงในแนวทางทีผิดได้ เช่น ถ้าสาธารณชน
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เข้าใจว่าโรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับแรกของประเทศไทย อาจท าให้มีการพัฒนาระบบการป้องกัน และ
รักษาโรคหัวใจมากเกินไป ความล่าช้าเกิดขึ้น ในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูลการตายในระดับอ าเภอ 
จังหวัด การส่งข้อมูลไปยังส านักทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย ,  การส่งข้อมูลระหว่างมหาดไทยและ
สาธารณสุข การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในกระทรวงสาธารณสุข, กระบวนการท ารูปเล่มและตีพิมพ์เผยแพร่ใน
โรงพิมพ์  การรวบรวมข้อมูลเพ่ือท าสถิติ ไม่มีตัวเลขความครบถ้วน  สาเหตุการตายทีไม่แจ้งชัดของประชากรไทย
ระหว่าง จังหวัดและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2539-2554 สัดส่วนการตายของประชากรไทยตั้ง แต่ปี 2539-
2554 ส่วนใหญ่จะเป็นการตาย  นอกโรงพยาบาลมากกว่าตายในโรงพยาบาล สัดส่วนสูงสุดของกลุ่มการตายทีไม่
ทราบสาเหตุแจ้งชัดทีตายนอกโรงพยาบาลจะเป็นกลุ่ม Z หรือกลุ่มทีมี ICD-10 code R ทั้งหมด สัดส่วนสูงสุดของ
กลุ่มการตายทีไม่ทราบสาเหตุแจ้งชัดทีตายในโรงพยาบาลจะเป็น กลุ่ม code Z และกลุ่ม septicemia  ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงจะมีสัดส่วนการตายของกลุ่มไม่ทราบสาเหตุแจ้งชัดทีตายในโรงพยาบาลค่อนข้างสูงกว่า
จังหวัดในภาคอ่ืน ๆ กลุ่มการตายทีไม่ทราบสาเหตุแจ้งชัดทีตายนอกโรงพยาบาลจะมีสัดส่วนการตายสูงใน ภาค
กลางและภาคใต้    
                 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ และคณะ(2542) โครงการศึกษาสาเหตุการตาย ปี 2542 ศึกษาสาเหตุ
การตายจากแหล่งปฐมภูมิทั้งการตาย ที่บ้านและในโรงพยาบาล  เปรียบเทียบสาเหตุการตายจากแหล่งปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ   ความครบถ้วนความสมบูรณ์ของข้อมูล  ความถูกต้องในการลงสาเหตุการตาย  ผลการศึกษาสาเหตุการ
ตาย เปรียบเทียบรายงานสาเหตุการตายจากการศึกษากับมรณบัตร วิเคราะห์รหัสโรคจาก ICD-10 พบว่ามีระดับ
ความสอดคล้องกันเพียงร้อยละ  29.3 
  จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ และคณะ (2557) จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายของ
ประเทศไทย  ผลกระทบของความผิดพลาดในข้อมูลการตาย ไม่ทราบปัญหาสุขภาพอนามัยที่แท้จริง ท าให้การ
วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้ยาก  ตัดสินใจผิดพลาด ลงทุนไปในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องส าคัญ เช่น ซื้อเครื่องตรวจ 
รักษาโรคหัวใจ ฯ     
 7.2  วรรณกรรมด้านการออกแบบระบบและการพัฒนา 
               โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์และคณะ อ้างถึงใน ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล  (๒๕๔๙:๒๕) จากการศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) ที่เรียกว่า SDLC  
เป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละข้ันตอนตั้งแต่เริ่มจนกระท่ังส าเร็จ ซึ่งมี ๗ ขัน้ตอนดังนี ้
      1.ก าหนดปัญหา (Problem Definition) หรือศึกษาความเป็นไปของระบบ เป็นการเริ่มต้นของ
ระบบโดยการคิดว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง ก าหนดความต้องการ และการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม และสังเกต   โดยคณะท างาน 
  2.วิเคราะห์ (Analysis) เป็นการคิดวิเคราะห์ว่าระบบมีอะไรบ้าง สร้างกระแสไหลของข้อมูล 
ค าอธิบายประมวลผลข้อมูล และแบบจ าลองข้อมูลในรูป ER – Diagram 
  3. ออกแบบ (Design) เป็นการน า output ที่ได้จากการวิเคราะห์มาออกแบบจ าลองข้อมูล 
ออกแบบรายงาน ออกแบบหน้าจอรูปในการติดต่อกับฐานข้อมูล จัดท าพจนานุกรมข้อมูลและสร้างต้นแบบ  
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 4.  พัฒนา (Development) เป็นการพัฒนาโปรแกรมหรือเขียนโปรแกรม เพ่ือสร้างระบบงานโดยการ
พัฒนานั้นจะต้องพิจารณาเรื่องการเลือกใช้เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในระบบ   
 5.  ทดสอบ (Testing) เป็นการทดสอบระบบก่อนที่จะน าไปใช้งานจริง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมใน
กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะทดสอบรูปแบบการเขียน และตรวจสอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ พร้อมกับจัด
อบรมการใช้งานระบบ 
 6. ติดตั้ ง (Implementation) ด าเนินการติดตั้ งระบบเมื่อพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อย โดยศึกษา
สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่จะติดตั้ง และจัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม   
 7.  บ ารุงรักษา (Maintenance) เป็นการปรับปรุงแก้ไขระบบงานหลังจากที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานแล้ว 
ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าโปรแกรมจะไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ หรือเกิดปัญหาของโปรแกรม    
8.วิธีด าเนินการวิจัย 
                  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAR : Parcipatory  action research) โดยแบ่ง
โดยศึกษาจากประชากร ผู้ใช้ข้อมูลระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล  จ านวน  95 คน   วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
ภูมิ (Stratified Random Sampling)  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุข ที่ใช้ข้อมูลการตาย ใช้ในการ
จัดท าแผนฯ ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล  จ านวน  30 คน  ขั้นตอนการศึกษาดังนี้  
                  โดยเริ่มจาก 1. การวางแผน(Plan)  ก าหนดขั้นตอนการพัฒนา และก าหนดบทบาทหน้าที่กลุ่ม
ตัวอย่างผู้รับผิดชอบ ตามทฤษฎี วงจร ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) ที่เรียกว่า 
SDLC  ๗ ขั้นตอน 
   2. การปฏิบัติการ (Action)  โดยการจัดจ้าง บริษัท จัดท าโปรแกรม ตามรูปแบบที่ความ
ต้องการของคณะท างาน  และด าเนินการตาม  7  ขั้นตอน ตามทฤษฎี วงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle) ที่เรียกว่า SDLC  7 ขัน้ตอน 
                                    2.1.  ขั้นตอนการก าหนดปัญหา(Problem Definition) การรวบรวมข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่ม   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุข ที่ใช้ข้อมูลการตาย ใช้ในการจัดท าแผนฯ ระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล  จ านวน  ๓๐ คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  
                                    2.2. ขั้นตอนการวิเคราะห์(Analysis)  รวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างกับบริษัท  
                                    2.3 การออกแบบ (Design) ออกแบบรายงาน โดย  การจัดบริษัท 
                                    2.4 การพัฒนา (Development) เป็นการพัฒนาโปรแกรม โดย การจัดจ้างบริษัท  
                                2.5. ทดสอบ (Testing) เป็นการทดสอบระบบก่อนที่จะน าไปใช้งานจริง โดยทดสอบ
กับ  โรงพยาบาล 7 แห่ง  สสอ 7 แห่ง และ รพสต. อ าเภอละ 2 แห่ง (14 แห่ง) 
                                    2.6  ติดตั้ง (Implementation)  โดยบริษัท 
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                                         2.7. บ ารุงรักษา (Maintenance) บริษัทและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ่างทอง ดูแลระบบ  และ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ลงฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์ ใน
โปรแกรมโดยปรับปรุงทุก ๒ เดือน   
                                 3. การสังเกต (Observation) เป็นการติดตาม ประเมินประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม 
สารสนเทศการตาย   และประเมินคุณภาพข้อมูลการตาย  
                                 4 การสะท้อนกลับ  (Reflection) การสะท้อนด้านประสิทธิภาพ ผลการพัฒนา
โปรแกรม  และความพึงพอใจในการพัฒนาโปแกรม  การประมวลผลสารสนเทศการตายให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบและสามารถใช้ในการประมวลผลได้อย่างคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
9.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย   
               เครื่องมือ ตามขั้นตอน  4 ขั้นตอน   
                 1.   การวางแผน(Plan)แนวค าถาม สภาพปัญหา รูปแบบความต้องการสารสนเทศการตาย ขั้นตอน
ผู้รับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรม 
                 2. การปฏิบัติการ (Action)  ด าเนินการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม และจัดท า Basic Flow and 
Query of Report  และจัดท าคู่มือประกอบการใช้งานให้กับกลุ่มตัวอย่าง  ทดลองใช้งานโปรแกรม 
                 3.  การสังเกตุ (Observation)  ติดตามผลการทดลอง ด้านประสิทธิภาพ ในการใช้โปรแกรมโดยใช้ 
โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๐ คน  ด้านคุณภาพการตาย ตามแบบประเมินผลข้อมูลการตาย ประเมิน กลุ่ม
อาการท่ีไม่แจ้งชัด  (กลุ่มโรครหัส R๐๐๐-R๙๙๙)  
                  4.  การสะท้อนกลับ  (Reflection) ส่งผลการประเมินความพึงพอใจ และแบบสรุปรายงานการตาย 
103 กลุ่มโรค ที่ประมวลผลได้ ให้พ้ืนที่ รายอ าเภอ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาพื้นที่ 
                  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์เนื้อหา  
10.ผลการศึกษาวิจัย   
            1. ขั้นตอนการก าหนดปัญหา(Problem Definition)  สรุปปัญหาด้านสารสนเทศการตาย ดังนี้ 
                1.1. จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา  พบว่า  ข้อมูลการตายมีหลายแหล่ง  ขาดคุณภาพ  ไม่มีศูนย์
ข้อมูลการตายการวิเคราะห์ประมวลผล ขาดคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
                1.2. ผลการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus  group) พบว่า มีสรุปรายงานความต้องการสารสนเทศการ
ตายตามความต้องการ จ านวน 1 ชุด  5 ประเด็น   
  2. วิเคราะห์ (Analysis) และออกแบบระบบ(Design)  
                 2.1   ผลการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบโดยใช้  Delphi  พัฒนาการจัดการฐานข้อมูลใช้  MySQL    
แล้วผลวิเคราะห์และออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลการตาย  
           2.2  เกิดโปรแกรม  เว็บแอปพลิเคชั่น (Web application)  สรสนเทศการตาย จ านวน  1 ระบบ ที่
สามารถรายงานข้อมูล การตายของคนอ่างทอง ตามสถานที่ตาย ทั้งในและนอกโรงพยาบาล  รายอ าเภอ ต าบล  
จ าแนกตามกลุ่มโรค ตามเพศ  กลุ่มอายุ  สามารถเลือกระยะเวลาในการประมวลผล รายวัน รายเดือน ราย 3 
เดือน หรือตามที่ผู้ต้องการใช้ข้อมูล จะก าหนดช่วงเวลา ที่จะประมวลผลได้ตามความต้องการ  โดยกลุ่มงานพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ จะมีการปรับปรุงข้อมูล รายเดือน ที่สะดวก กับผู้ใช้ข้อมูลและสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ ได้ ตามกลุ่มโรค ที่ ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว    

3. ขั้นตอนการสังเกต (Observation) เป็นการติดตาม ประเมินประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม 
สารสนเทศการตาย และประเมินคุณภาพข้อมูลข้อมูลการตาย  
                3.1 ประเมินความพึงพอใจระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้โปแกรม พบว่า ภาพรวมพึง
พอใจ ในระดับดี - ถึงดีมากร้อยละ 74.81 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า พึงพอใจระดับดีถึงดีมาก ได้แก่ 
ข้อมูลมีความทันสมัย  มีการจัดระบบเป็นหมวดหมู่ และใช้งานง่าย 1 ร้อยละ 86.671 รองลงมาได้แก่ มีความถูก
ต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ รูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูล สารสนเทศการตาย และ 
เข้าถึงได้สะดวก ร้อยละ 73.332 

3.2  ด้านคุณภาพข้อมูล  ศึกษาแนวโน้ม คุณภาพ ข้อมูลโดยพิจารณา จาก การลงรหัส กลุ่มโรคที่ไม่
สามารถจ าแนกได้ (R00-R99)  ย้อนหลัง 7 ปี  ปี 2550-2557  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยการดึงจากโปแกรมสารสนเทศ
ข้อมูลการตาย จ าแนกตาม กรณีตายในโรงพยาบาลและตายนอกโรงพยาบาล ดังนี้ จ านวน คนตาย ทั้งปี ตั้งแต่ปี 
2550-2557 เท่ากับ 2,169 คน-2,605 คน  บว่าสัดส่วนการตายในโรงพยาบาล ร้อยละ 47.21-47.44  นอก
โรงพยาบาล ร้อยละ 52.92-52.68  จ านวนร้อยละ คนตาย ที่มีรหัสการตายกลุ่ม อาการ อาการแสดงและสิ่ง
ผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้  (R000-R999)  เทียบกับ
จ านวนคนตายใน และนอก รพ. ทั้งหมด จากผลการประมวลผลโดยโปรแกรม ดึงเฉพาะรายงานกลุ่มโรคที่ไม่
สามารถจ าแนกได้ (R๐๐-R๙๙) จ าแนกตาม กรณีตายในโรงพยาบาลและตายนอกโรงพยาบาล ปี 2550-2557 
พบว่า ทั้งในและนอกโรงพยาบาลมีแนวโน้มลดลง ดังนี้ ตายนอกโรงพยาบาลลดลงจากร้อยละ 71.08 เป็น 51.53 
ในโรงพยาบาล ลดลงจาก ร้อยละ 24.95 เป็นร้อยละ 7.77  

คุณภาพรายงานการตาย คนจังหวัดอ่างทอง 7 ปีย้อนหลัง เฉพาะกลุ่มโรคที่ไม่สามารถจ าแนกได้ 
(R๐๐-R๙๙) จ าแนกตาม กรณีตายในโรงพยาบาลและตายนอกโรงพยาบาล ปี 2550-2557 พบว่า ทั้งในและนอก
โรงพยาบาลมีแนวโน้มลดลง ดังนี้ ตายนอกโรงพยาบาลลดลงจากร้อยละ 71.08 เป็น 51.53 ในโรงพยาบาล ลดลง
จาก ร้อยละ 24.95 เป็นร้อยละ 7.77 
11. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   
 จากกระบวนการพัฒนาสารสนเทศการตาย สรุปได้ตาม ตามทฤษฎี วงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle) ที่เรียกว่า SDLC  ๗ ขั้นตอน ดังนี้ เริ่มตั้งแต่   ก าหนดปัญหา การวิเคราะห์ ออกแบบ
ระบบ   ทดสอบระบบ พบว่า ฐานข้อมูลการตายมีหลายแหล่ง ขาดคุณภาพ ไม่สามารถน ามาใช้ได้ ขั้นตอนการ
ประมวลผล 103 กลุ่มโรค มีความผิดพลาด เกิดขึ้นในทุกระดับ  ท าให้การวิเคราะห์สภาพปัญหาของพ้ืนที่ ไม่มี
คุณภาพ ผู้วิจัย ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นควรให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพ่ือการจัดการ
ข้อมูลการตาย แสดงผลด้วยเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง สะดวก  
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
      หลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นแล้ว ผู้พัฒนาทดสอบระบบตรวจสอบระบบด้วยคณะท างาน  5 ท่าน 
เพ่ือหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น จากนั้นท าการทดลองใช้  จ านวน 7 โรงพยาบาล  7  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  รพ
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สต.อ าเภอละ 2 แห่ง (14 แห่ง)  พบว่า  โปรแกรม สามารถน าข้อมูล ไปใช้วิเคราะห์  ประมวลผล ตาม 103 กลุ่ม
โรค  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ได้อย่างถูกต้องสะดวก  รวดเร็ว และข้อมูลที่ได้มีการจัดกลุ่มโรคที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันสามารถเปรียบเทียบได้ในระดับอ าเภอ จังหวัด เขต และประเทศ  ได้ถูกต้อง ตรงกันในทุกระดับ 
มากยิ่งขึ้น, รายงานการตาย จากโปรแกรม สามารถใช้ในการศึกษาแนวโน้มการตายตามเพศ รายกลุ่มอายุ  จ าแนก
ตามสถานที่แจ้งตาย คือ ในโรงพยาบาล  และนอกโรงพยาบาล และประเมินความพึงพอใจ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศการตายของจังหวัด ภาพรวมพึงพอใจ ในระดับดี - ถึงดีมากร้อยละ 74.81    

ด้านคุณภาพข้อมูลการตาย โดยพิจารณาจาก กลุ่มโรคที่ไม่สามารถจ าแนกได้ (R00-R99) จ าแนกตาม 
กรณีตายในโรงพยาบาลและตายนอกโรงพยาบาล ปี 2550-2557 พบว่า ทั้งในและนอกโรงพยาบาลมีแนวโน้ม
ลดลง ดังนี้ ตายนอกโรงพยาบาลลดลงจากร้อยละ 71.08 เป็น 51.53 ในโรงพยาบาล ลดลงจาก ร้อยละ 24.95 
เป็นร้อยละ 7.77 อาจเนื่องมาจาก ปี 2556 กระทรวงสาธารณสุขโดยส านักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข ได้มีโครงการพัฒนาความรู้ทักษะการลงรหัสการตาย แก่บุคลากรสาธารณสุขใน
สถานพยาบาล และนายทะเบียนท้องถิ่นผู้ที่บันทึกสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล ทั่วประเทศท าให้คุณภาพ
ข้อมูลการตายดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มในโรงพยาบาล จ านวน 100 คน  ปัญหาในการใช้โปแกรมพบว่า ช่วงการ
ประมวลผลจะใช้เวลานานในช่วงที่ระบบอินเตอร์เนตมีความล่าช้า 
12 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 

1.  ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศการตาย ในระดับเขต กระทรวง เพ่ือก ากับติดตามคุณภาพข้อมูล 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ิมเติมเมนูรายการข้อมูลส าคัญ กลุ่มอาการที่ไม่แจ้งชัดอ่ืนๆ  เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด
(septicemia)A40-A41 , มะเร็งทีไม่ระบุต าแหน่งทีชัดเจน(ill-defined cancer)C77-C80, C97, C55 , โรคหัวใจที
ไม่ระบุชัดเจน(ill-defined heart diseases)I46, I515-I519, I709, I50  และ การบาดเจ็บทีระบุไม่ชัดเจน (X) 
Y10-Y34, Y872  เพ่ือก ากับ  ติดตาม คุณภาพข้อมูล ในพ้ืนที่   

3.  คืนข้อมูลการตาย ให้กับพ้ืนที่ทั้งในสถานพยาบาล และนอกสถานพยาบาลให้กับท้องถิ่นอ าเภอ และ
ขอความร่วมมือ และติดตามการใช้แนวทางการลงรหัสการตาย ของนายทะเบียนท้องถิ่น   

4.  ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลอ่ืนๆเช่น ฐานข้อมูลการเกิด ได้แก่ อายุแม่  น้ าหนักเด็ก
แรกเกิด และท่ีอยู่  
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38. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ต าบลแก้งไก่ 
อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

 
พิทภรณ์  พลโคต 

หน่วยงาน โรงพยาบาลสังคม อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
 

 

บทคัดย่อ: จากสถิติการท างานด้านจิตเวชในคลินิกจิตเวชโรงพยาบาลสังคมแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยจิตเวชมารับ
บริการในคลินิก มากกว่า 1 ครั้ง/เดือน/คน และอัตราการ Re –Admit เพ่ิมขึ้น ในขณะที่การค้นหาผู้ป่วยจิตเวช
และอัตราการเข้าถึงบริการยังต่ าอยู่มากผู้ป่วยขาดยา ไม่กินยาต่อเนื่องและไม่มีคนดูแลผู้รับผิดชอบงานจิตเวช
โรงพยาบาลสังคมจึงได้มีการจัดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแนวใหม่มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในเขตพ้ืนที่
ต าบลแก้งไก่โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น5 กลุ่มคือกลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่รักษาหายขาดภายใน 2 ปี กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่กินยา
ต่อเนื่องและมีคนดูแล กลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยที่กินยาไม่ต่อเนื่องแต่มีคนดูแล กลุ่มที่ 4 ผู้ป่วยที่กินยาไม่ต่อเนื่องและไม่มีคน
ดูแล กลุ่มที่ 5 ผู้ป่วยไม่มาตามนัดมากกว่า 1 ปี น าข้อมูลที่ได้ลงบันทึกในโปรแกรม Hosxp มีการจัดทะเบียนผู้ป่วย
จิตเวชในโปรแกรมและมีการ Pop up ในประวัติผู้ป่วยทุกรายเพ่ือให้สามารถจัดบริการและให้การรักษา ออก
ติดตามเยี่ยมร่วมกับเครือข่ายและสหสาขาวิชาชีพและเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน ลดการเกิดโอกาส
การฆ่าตัวตายที่จะเกิดขึ้น โดยเน้นให้ชุมชนและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม 
 ผลการศึกษาพบว่าในการมีส่วนร่วมทุกด้านและโดยรวมมีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก และเพ่ิมข้ึนกว่าก่อน
การพัฒนา รวมถึง กลุ่มท่ี 2 ผู้ป่วยที่กินยาต่อเนื่องและมีคนดูแล กลุ่มท่ี 3 ผู้ป่วยที่กินยาไม่ต่อเนื่องแต่มีคนดูแล 
และกลุ่มที่ 4 ผู้ป่วยที่กินยาไม่ต่อเนื่องและไม่มีคนดูแลคือ 

ระดับอาการป่วยของผู้ป่วยจิตเวช 
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

กลุ่มท่ี 1 ผู้ป่วยที่รักษาหายขาดภายใน 2 ปี 

กลุ่มท่ี 2 ผู้ป่วยที่กินยาต่อเนื่องและมีคนดูแล 

กลุ่มท่ี 3 ผู้ป่วยที่กินยาไม่ต่อเนื่องแต่มีคนดูแล 

กลุ่มท่ี 4 ผู้ป่วยที่กินยาไม่ต่อเนื่องและไม่มีคนดูแล 

กลุ่มท่ี 5 ผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัดมากกว่า 1 ปี 

0 

17 (60.71) 

8 (28.57) 

3 (10.71) 

0 

0 

24 (85.71) 

3 (10.71) 

1(3.57) 

0 

รวม 28 28 

โดยสรุปในการด าเนินการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน คือ การมีส่วนร่วมในชุมชน, การมีกิจกรรมใน
ชุมชน โดยที่มีผู้ป่วยจิตเวชร่วมด้วยทุกครั้ง, การติดตามเยี่ยมจากเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง, การจัดตั้งเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนและมีผู้รับผิดชอบชัดเจน , และการตั้งกฎเกณฑ์ของ
ชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช จะเห็นได้ว่า การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลท าให้การด าเนินการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน  มีการพัฒนาและ
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เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ดีขึ้น ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน องค์กรประชาชน และภาครัฐ ในชุมชน 
ในการจัดท าแผนและการน าแผนไปปฏิบัติในชุมชน ท าให้เกิดการผสมผสานแนวคิดและบทบาทของทุกฝ่ายเพ่ือให้
เกิดการเสริมพลังกันในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ดังนั้น จึงควรน ารูปแบบที่เกิดการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิต
เวชในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับการดาเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอ่ืนต่อไป  

การน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานประจ า 

 1. พัฒนาระบบบริการ : ระบบส่งต่อ  ระบบคัดกรอง  
 2. พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ : การพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 
 3. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร : ระบบรายงาน  การคืนข้อมูล 

บทเรียนที่ได้รับ 
1. การปรับรูปแบบเกิดการเรียนรู้ในการท างานร่วมกันเป็นทีมเช่นแพทย์, เภสัชกร, นักจิตวิทยา, care 

manager, อสม. ชุมชน 
2. เกิดการบูรณาการร่วมกับงานอ่ืนๆเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. มีการปรับรูปแบบการท างานและการคิดเชิงระบบ ส่งผลให้ลดภาระงาน การท างานมีประสิทธิภาพ ได้

มาตรฐานตรงตามความต้องการผู้ป่วยจิตเวช 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. องค์กรเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนบุคลากร  งบประมาณ   
2. มีการท างานร่วมกันในสหสาขาวิชาชีพท าให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ได้มาตรฐาน 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร : งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับ
ความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากนายวิชัย   ศรี
ผา สาธารณสุขอ าเภอโซ่พิสัย นายแพทย์บรรจบ อุบลแสน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสังคมนางวรรณพร เอกะกุล 
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสังคม ในการแนะน า ตรวจแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการวิจัย และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ข้อมูลผู้วิจัย: พิทภรณ์  พลโคต โทร.0844681753 E-mail : taw_clinic@hotmail.com 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสังคม อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
ที่อยู่ 323 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านม่วง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160 
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39.การพัฒนาระบบการดูแลทารกคลอดก่อนก าหนดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและเครือข่าย 
 
 

สุพรรณี  ขันธศุภ พย.บ., ศรีสุรีย์ สูนพยานนท์ พย.ม. 
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหาในการศึกษา: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีการพัฒนาการดูแลทารกคลอด
ก่อนก าหนดตั้งแต่ปี 2550 โดยเริ่มพัฒนาระบบการดูแลในโรงพยาบาล ปัญหาที่วิเคราะห์ได้เมื่อเริ่มด าเนินการ
พัฒนาคือ จ านวนทารกคลอดก่อนก าหนดมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  สถานที่หน่วยบริการไม่เหมาะสม เครื่องมืออุปกรณ์
ไม่เพียงพอ  ขาดบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เมื่อทารกอาการทุเลายังพบ
ข้อจ ากัดของทารกคลอดก่อนก าหนดที่ไม่สามารถจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้ทันทีหลังจากอาการดีขึ้นผู้ป่วย
ทารกบางรายต้องรอการให้ยาปฏิชีวนะครบตามแผนการรักษาของแพทย์ รอน้ าหนักข้ึนตามเกณฑ์การจ าหน่าย รอ
ญาติมารับกลับและพบว่ามีข้อจ ากัดของระบบการดูแลและส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัดเนื่องจากเดิมยังขาด
แนวทางการส่งต่อเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลขณะส่งต่อไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมท าให้ผู้ป่วยอาการทรุดลงขณะส่ง
ต่อ ในด้านระบบการ 
 เมื่อทบทวนผลการพัฒนาการดูแลทารกคลอดก่อนก าหนดของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาปี 2555 
และ 2556 พบว่า มีอัตราการเกิดทารกคลอดก่อนก าหนดร้อยละ 9.74 และ 11.34 อัตราตายของทารกกลุ่มนี้ร้อย
ละ 4.52 และ 6.99  ตามล าดั บ  และพบภาวะแทรกซ้ อน  ได้ แก่  ภ าวะโรคปอดเรื้ อ รั งในทารกแรก
(Bronchopulmonary dysplasia, BPD) ร้อยละ 4.39 และ 6.54 โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อน
ก าหนด (Retinopathy of prematurity, ROP)ร้อยละ 1.40  และ 2.43 ตามล าดับนอกจากนี้ยังพบเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ เช่น ภาวะอุณหภูมิกายต่ าขณะเคลื่อนย้าย ภาวะ การหายใจล าบาก  การช่วยฟ้ืนคืนชีพที่ไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่เป็นตามแนวทางที่ก าหนดไว้  และตัวชี้วัดหลายตัวไม่บรรลุเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลทารกคลอดก่อนก าหนดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและเครือข่าย 

ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
2. เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบการดูแลทารกคลอดก่อนก าหนดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

และเครือข่าย 

ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีระบบ เป็นการจัดปัจจัยน าเข้า (input)โดยใช้กระบวนการ 
(process)  ในการพัฒนาโดยการอาศัยความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพกุมารเวชกรรม สูติกรรมของการดูแล
ทารกคลอดก่อนก าหนดโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงระบบการดูแลทดลองและประเมินผลการพัฒนา
จนถึงผลลัพธ์ (out come) และสะท้อนข้อมูลแก่ทีมที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ผลการศึกษา: การพัฒนาระบบการดูแลทารกคลอดก่อน ก าหนดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและเครือข่ายแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ 
ระยะที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลทารกคลอดก่อนก าหนดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

1. ด้านบุคลากร: บุคลากรเป็นหัวใจหลักของการพัฒนา ทั้งด้านสมรรถนะ ทักษะความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ในการดูแลจนถึงอัตราก าลังที่เหมาะสมซึ่งจากการวิเคราะห์ในระยะนี้พบว่าอัตราก าลังในการดูแล
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ทารกคลอดก่อนก าหนดยังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด พบประเด็นปัญหาการเกิดอุบัติการณ์รุนแรงในห้ องผ่าตัด 1 
ครั้ง เมื่อวิเคราะห์ประเด็นสาเหตุของปัญหาพบว่าอัตราก าลังในการรับทารกในห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ ท าให้มีการ
ปรับเพ่ิมอัตราก าลังในการรับทารกในห้องผ่าตัดตั้งแต่ปี 2552 หลังจากปรับอัตราก าลังไม่พบอุบัติการณ์รุนแรง 
สามารถประสานติดตามแพทย์ และย้ายทารกไปหน่วยงานที่เหมาะสมรวดเร็ว 

2. ด้านสถานที่ เครื่องมือ:วัสดุ อุปกรณ์มีความทันสมัยเพ่ิมขึ้น มีหอผู้ป่วยที่เฉพาะส าหรับการดูแลคลอด
ก่อนก าหนดทั้งในระยะวิกฤต และพักฟ้ืน  มีจ านวนเตียงรองรับทารกวิกฤต (NICU) จากเดิม 6 เตียง ปัจจุบัน
สามารถรับได้  8 เตียง และสามารถรับได้เต็มที่ 10 เตียง อัตราการครองเตียงเป็น87.69% ส าหรับหอผู้ป่วยทารก
แรกเกิด (SNBU) เดิม รับได้เพียง6-8 เตียง ปัจจุบันสามารถรับได้  8 -12 เตียง และสามารถรับดูแลระยะพักฟ้ืน
เพ่ิมขึ้นจากเดิมต้องไปอยู่รวมกับเด็กโต ปัจจุบันได้แยกมาเป็นสัดส่วนมารดาอยู่ดูแลทารกโดยเฉพาะ อัตราการ
ครองเตียงในปัจจุบันเป็น 79.10 % ลดปัญหาการแพร่กระจายเชื้อ และสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  

3. ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานการดูแล มีการพัฒนาแนวทาง (CPG) ในการดูแลทารกคลอดก่อนก าหนด
ตั้งแต่ระยะคลอด ระยะวิกฤต พักฟ้ืน จนถึงจ าหน่าย ในการพัฒนายังพบว่าการปฏิบัติยังมีปัญหา อุปสรรคในด้าน
บุคคล ควรที่จะสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด ส าหรับระบบขาดการเชื่อมโยงข้อมูล
ข่าวสาร จากแม่ สู่ลูกซ่ึงได้น ามาวางแผนพัฒนา 
ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการดูแลทารกคลอดก่อนก าหนด 
จากการวิเคราะห์ รูปแบบการดูแลที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ เพียงแต่เพ่ิมการใช้เครื่องประคองการหายใจ (CPAP) 
แบบ Non invasive ในขณะเคลื่อนย้ายตามข้อก าหนดในแนวทางการดูแลที่พัฒนาขึ้น สามารถช่วยให้ระบบการ
ดูแลทารกคลอดก่อนก าหนดมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น เมื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ตัวชี้วัดคุณภาพการดูแล
ทารกคลอดก่อนก าหนด พบว่า สามารถลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของทารกได้ดีขึ้น และยังมีแนวโน้มลด
อัตราการเสียชีวิต สามารถส่งต่อกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้เพ่ิมข้ึน 
ระยะที่ 3 ประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลทารกคลอดก่อนก าหนดและปัญหาอุปสรรค 
ปัจจัยของการพัฒนาระบบการดูแลทารกคลอดก่อน สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม และเครื่องมือ เป็นปัจจัยที่ช่วยให้การดูแลทารกคลอดก่อนก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านโครงสร้างที่ชัดเจน การมีสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน จากเดิมเป็นหอผู้ป่วยรวม ระหว่าง
ทารกแรกเกิดที่เจ็บป่วยทั่วไปกับทารกวิกฤต หลังจากท่ีมีการจัดโครงสร้างความรับผิดชอบใหม่ โดยแยกหน่วยงาน
ที่ดูแลทารกแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน และการก าหนดเป้าหมายในการดูแลทารกแรกเกิดให้มีความชัดเจนขึ้น 
สามารถมุ่งประเด็นในการพัฒนาได้  ทั้งยังช่วยในเรื่องการลดการแพร่กระจายเชื้อต่างๆ เนื่องจากมีการแยก
อุปกรณ์ส าหรับทารกวิกฤตอย่างเป็นสัดส่วนเฉพาะ ส าหรับทารกเจ็บป่วยการแยกอุปกรณ์จะพิจารณาใช้เป็นรายๆ 
ที่จ าเป็น เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านของงบประมาณสนับสนุน 

2. ด้านบุคลากร จากการวิเคราะห์ อายุเฉลี่ยของบุคลากรที่ดูแลทารกคลอดก่อนก าหนดเท่ากับ39.05 ปี 
(24 – 57 ปี) พบว่ามีประสบการณ์ในการดูแลทารกเท่ากับ 14.34 ปี (2.5 – 36.5 ปี) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้การ
ดูแลทารกมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้มีทักษะ และความเชี่ยวชาญจึงเป็นปัจจัยส าคัญของการดูแล 
แต่อาจเป็นอุปสรรคในการพัฒนาบางอย่าง จึงควรน ามาบูรณาการหาข้อตกลงร่วมเพ่ือให้การพัฒนาระบบการดูแล
ทารกคลอดก่อนก าหนดมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

3. ด้านระบบบริการ และการเชื่อมโยงระบบ จากการวิเคราะห์ระบบการดูแลที่ทางทีมร่วมสร้างผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ น ามาทดสอบศึกษา และพัฒนาปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม พบว่า ระบบ
บริการชัดเจน มีช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว สามารถให้ค าปรึกษาที่เหมาะสม และเป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน า
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ช่วยเหลือให้การดูแลเบื้องต้นที่เหมาะสม ก่อนการเคลื่อนย้าย หรือขณะที่ให้การดูแลที่โรงพยาบาลชุมชนซึ่งพบว่า
อัตราการส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชุมชนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (ปี 2556 = 53.21%; ปี 2557 = 77.88%) 
แสดงถึงระบบบริการทั้งในโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลในเครือข่ายสามารถเชื่อมโยงได้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้นด้านนโยบาย เป็นปัจจัยส าคัญที่จะพัฒนาระบบการดูแลทารกคลอดก่อนก าหนด เนื่องจากนโยบายที่ชัดเจน
จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาทั้งการพัฒนาแม่ข่าย และเครือข่าย การสนับสนุนด้านงบประมาณ การจัดท าแผนการ
พัฒนาระบบบริการทารกคลอดก่อนก าหนดสอดคล้องกับแผนของ Service Planซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาระบบ
การดูแลทารกแรกเกิดของแผนพัฒนาระบบบริการโรคที่มีความเสี่ยงสูง 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า: สามารถน าการศึกษาครั้งนี้มาใช้ประกอบในการพัฒนาระบบการ
ดูแลทารกคลอดก่อนก าหนด และทารกแรกเกิดให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพเพ่ิมขึ้น  ผู้บริหารสามารถน าไปใช้
ประกอบการวางแผนการพัฒนาระบบการดูแลทารกแรกเกิดในการด าเนินงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

บทเรียนที่ได้รับ 
1. ผู้บริหารทางการพยาบาลสนับสนุน และกระตุ้นความตระหนักในการปฏิบัติงานตามแนวทางการดูแล

ทารกคลอดก่อนก าหนดอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรในการน า
หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพัฒนาการดูแลทารกคลอดก่อนก าหนด 

2. การเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายให้เข้มแข็งโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงต่อการคลอดก่อนก าหนด การดูแลทารก
คลอดก่อนก าหนด โดยการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ส าหรับโรงพยาบาลแม่ข่าย กับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ: ควรสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย และติดตามทารกที่คลอดก่อนก าหนด ในด้านของการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของทารกที่คลอดก่อนก าหนดเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงระบบในอนาคต 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: การมีใจรักพัฒนาหน้างาน อย่างต่อเนื่อง มีทีมสหสาขาวิชาชีพให้ความร่วมมือ 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน: ผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุนเชิง
ระบบ ให้เกดิการบริการที่เชื่อมโยงการดูแลทารกคลอดก่อนก าหนด และทารกแรกเกิดส าหรับโรงพยาบาลแม่ข่าย 
กับเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อ  

การติดต่อกับนักวิจัย ชื่อนักวิจัยหลัก นางศรีสุรีย์  สูนพยานนท์  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด หมายเลขโทรศัพท์ 0899012853 อีเมล์ woraluck1@hotmail.com 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   สังกัดหน่วยงาน โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ที่อยู่ของหน่วยงาน 46/1 หมู่ 4 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  
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40. ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการใช้ยาพ่นคอของผู้ป่วยโรคหอบหืด 
 
 

ยิ่งยศ ภัทรวัฒนาภรณ์ เภสัชกร  
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ) นครหลวง  

 
 

บทคัดย่อ: การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง วัตถุประสงค์ เพ่ือทดลองเปรียบเทียบ
ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ และทักษะในการใช้ยาพ่นคอ คลินิกผู้ป่วยโรคหอบหืด แผนก
ผู้ป่วยนอก อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มประชากรที่ใช้ทดลอง คือ ผู้ป่วยโรคหืดที่ใช้ยาพ่นคอ
รายใหม่ จานวน 31 คน คัดเลือกแบบเจาะจง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วิธีการทดลอง นา
ประชากรโรคหืดที่ใช้ยาพ่นคอรายใหม่เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3 ขั้นตอน คือ การให้คาแนะนา
ความรู้ด้านยาโรคหืด การแนะนาเทคนิคการใช้ยาพ่นคอ สาธิตการพ่นยา และให้ผู้ป่วยลงมือปฏิบัติ และทวนสอบ
และแก้ไขจุดบกพร่อง บันทึกข้อมูลในแบบสัมภาษณ์รายบุคคลก่อนและหลังการทดลอง (visit ที่ 1 และ 2) นา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ด้วย
สถิติเชิงอนุมานแบบนอนพารามิเตอร์ คือ Wilcoxon signed rank test กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (P ≤ 
.05) 

ผลการทดลอง:  ผู้ป่วยโรคหืดที่ใช้ยาพ่นคอรายใหม่ จานวน 31 คน เป็นเพศชาย จานวน 7 คน (22.6%) เพศหญิง 
จานวน 24 คน (77.4%) มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 11 ถึง 85 ปี ส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้าง จานวน 14 คน 
(45.2%) ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ประถมศึกษา จานวน 28 คน (90.3%) ส่วนใหญ่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพทั่ว
หน้า จานวน 25 คน (80.6%) ผู้ป่วยไม่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่และการดื่มสุรามากที่สุดจานวน 23 และ 22 คน 
(74.2% และ 71%) ตามลาดับ ผู้ป่วยเป็นโรคหืดมานาน 1-10 ปี เป็นโรคร่วมในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดมาก
ที่สุด จานวน 13 คน (41.9%) สภาพอากาศเป็นปัจจัยกระตุ้นการหอบมากที่สุดจานวน 28 คน (90.3%) ผู้ป่วยไม่
เคยมาพ่นยาที่ห้องฉุกเฉินและนอนโรงพยาบาลด้วยหอบกาเริบมากที่สุด จานวน 24 และ 28 คน (77.4%และ 
90.3%) ตามลาดับ ผู้ป่วยได้รับยาสูตร Salbutamol MDI 200 ug เวลาจับหืดร่วมกับ Budesonide MDI 200 ug 
และยารับประทานมากที่สุด จานวน 15 คน (48.4%) และการเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมต่อความรู้ด้านยาพ่นคอและเทคนิคการพ่นยา พบว่าคะแนนก่อนการทดลองแตกต่างจากหลังการทดลอง มีนัย
สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง จานวน 23 และ 18 คน (74.19% และ
58.06%) ตามลาดับ สรุปผลการทดลอง การใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถทาให้ผู้ป่วยโรคหืดมี
ความรู้ด้านยาและเพ่ิมทักษะเทคนิคการใช้ยาพ่นคอได้ดีขึ้น 

ค าส าคัญ: โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ยาพ่นคอ ความรู้ในการใช้ยาพ่นคอ เทคนิคการใช้ยาพ่นคอ 

ผู้วิจัย: นายยิ่งยศ ภัทรวัฒนาภรณ์ เภสัชกร โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ) นครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3574-3341-2 ต่อ 110 , 112 โทรสาร 0-3574-3341-2 ต่อ 101  
อีเมล์ : Yos_pt@yahoo.com 
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41. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ 
เครือข่ายบริการอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ณัฐธยาน์ ประเสริฐอ าไพสกุล พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) 

และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอภาชี 
 

บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดได้เพ่ิมขึ้น หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ โดยการดูแลรายบุคคลแบบเข้มข้น โดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ ซึ่งประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตน (Self –Efficacy Theory) มาเป็นแนวทางการจัดกิจกรรม
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษาในหน่วยบริการเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอภาชี                    
จ านวน 120 คน  ที่มีผลการตรวจค่าน้ าตาลเฉลี่ยสะสม  ( HbA1c) >7% ครั้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมโครงการ 
ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2557-31 พฤษภาคม 2557 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้นตอน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง 2) แบบบันทึกผลการประเมินสุขภาพโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 3) แบบบั นทึกผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการในเวชระเบียนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 3 เดือน 4) สมุดบันทึกพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
กลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบความแตกต่าง (Paired Sample Test) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับน้ าตาลเฉลี่ยลดลง โดย
ก่อนเท่ากับ 9.18 % ((S.D.=2.03) และหลังเท่ากับ 7.36% (S.D.=1.60)  ซึ่งเมื่อทดสอบความแตกต่างค่าน้ าตาล
สะสมในเลือดก่อน-หลัง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.001) ด้านการรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง หลังเข้าร่วมเพ่ิมข้ึนทุกด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการออกก าลังกาย ด้าน
อาหาร ด้านการจัดการความเครียดรวมการใช้สารเสพติด และด้านการใช้ยา เท่ากับ 36.70, 8.19, 4.49 และ 2.49 
ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.001)  นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าระดับน้ าตาลเฉลี่ย
สะสมของผู้ป่วยหวานที่มารักษาที่หน่วยบริการเครือข่ายอ าเภอภาชี หลังจากการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานที่คุมน้ าตาลไม่ได้ ในปี 2557-2558 มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนจาก ปี 2554-2556 อย่างชัดเจน คือ ร้อยละ 22.02, 
22.49, 22.43,42.67 และ 48.03 ตามล าดับ 

ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า การดูแลผู้ป่วยเบาหวานรายบุคคลแบบเข้มข้น โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
สามารถช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มตัวอย่างในการ
ป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะตามมาจากการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ และบทเรียนที่ได้รับจาการด าเนินงาน
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยเบาหวานรายอื่นต่อไป  

ค าส าคัญ : ผู้ป่วยเบาหวาน การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนใน การปฏิบัติ     
พฤติกรรมการดูแลตนเอง  การดูแลแบบเข้มข้น 
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42. ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อการป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต 
โรงพยาบาลบางปะอิน 

 
ศตกมล ประสงค์วัฒนา, อมรรัตน์ สุขสุวรรณ์, ดารารัตน์ อุ่มบางตลาด 

โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 

ที่มา: โรงพยาบาลบางปะอิน เป็นโรงพยาบาลชุมชน ในปี พ.ศ. 2553–2555 ผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของคลินิก
โรคเบาหวาน พบผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนทางไตมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 57.80, 58.43 และ 59.14 
ตามล าดับ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ป่วยเบาหวานยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม ปี 2556 ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้ทบทวนกระบวนการดูแลและได้พัฒนาโปรแกรมเบาหวานเข้ม
รายบุคคลเพ่ือให้ผู้ป่ วยสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้  นอกจากนี้ยังมีกระบวนการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานทุกรายโดยการตรวจ Microalbumin และประเมินค่าอัตราการกรองของ
ไต(eGFR) ผลการพัฒนาพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น ปี 2555 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มี HbA1C < 7% เท่ากับร้อยละ 52.77 ปี 2556 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อย
ละ 64.62  อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตลดลงเหลือร้อยละ 40.05 แต่ก็ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ (เป้าหมาย < 10% ) ภาวะแทรกซ้อนทางไตถ้าไม่ได้รับการดูแลตั้งแต่ระยะแรก ผู้ป่วยจะเข้าสู่ภาวะไต
วายระยะสุดท้ายต้องได้รับการบ าบัดทดแทนไตไปตลอดชีวิต เกิดความทุกข์ทรมาน ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและ
ภาวะเศรษฐกิจ จากเหตุผลดังกล่าวทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานจึงด าเนินการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 เพ่ือการป้องกันและชะลอความเสื่อมของไตโดย โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีรูปแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพ (Health belief model) เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการดูแลตนเอง
มากขึ้น มีการคงพฤติกรรมที่ดีไว้ตลอดไปจนเป็นนิสัย และสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไตจากโรคเบาหวาน
ได้    

วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในการป้องกันและชะลอความ
เสื่อม   ของไต เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต ความรู้เรื่องโรคไต
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2 ก่อนและหลังการทดลอง ศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ เกี่ยวกับโรคไต             
จากเบาหวาน ความรู้เกี่ยวกับโรคไต สิ่งชักน าให้เกิดการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต แรงจูงใจ
ต่อการป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันและชะลอ ความเสื่อมของไต, 
ระดับอัลบูมินในปัสสาวะ และอัตราการกรองของไต 

ระเบียบวิธีการวิจัย : กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2 ที่ขึ้นทะเบียนรักษาคลินิกโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีค่าอัตราการกรองของไต (glomerular filtration rate, GFR) 
มากกว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
จ านวน 40 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ Chi-square 
และ Paired t-test  

ผลการศึกษา: ภายหลังการท าลอง โดยการน ารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพ่ือการป้องกันและชะลอ
ความเสื่อมของไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีรูปแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
(Health belief model) การให้กลุ่มตัวอย่างเชื่อและรับรู้ว่าเขามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค โดยการตรวจ  
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หาอัลบูลมินในปัสสาวะและประเมินค่าอัตราการกรองของไต และประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเสื่อมเรื้อรัง
จากเบาหวานพร้อมแจ้งเตือนปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัวให้กลุ่มตัวอย่างทราบ และให้ความรู้ เรื่องโรค ว่ามีความรุนแรง 
และมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต รวมทั้งแนะน าการปฏิบัติตัวเพ่ือการป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต ผลดีใน
การลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคและลดความรุนแรงของโรค ซ่ึงเป็นสิ่งชักน าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการปฏิบัติตัวและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าอัตราการกรอง
ของไตเพ่ิมขึ้นจากก่อนการทดลองจ านวน 23 คน (ร้อยละ 57.5) ที่เหลืออีก 17 คน (ร้อยละ 42.5) มีค่าอัตราการ
กรองของไตคงที่ ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p< .001) 
ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันและชะลอความเสื่อมของไตก่อนและหลังการทดลองไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p> .05) สิ่งชักน าให้เกิดการปฏิบัติตัวเพ่ือการป้องกันและชะลอความเสื่อม
ของไต มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันและชะลอความเสื่อมของไตและอัตราการกรองของ
ไตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p-value < .05)    

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน: ด้านผู้รับบริการ ผู้รับบริการได้รับการคัดกรองและประเมินปัจจัย
เสี่ยงต่อโรคไตเสื่อมเรื้อรังโดยใช้แบบประเมิน CKD Risk ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้จากการท า R2R และได้รับการดูแล 
รักษาตามสภาวะการเสื่อมของไต ด้านผู้ให้บริการมีความตะหนักและตื่นตัวต่อการให้บริการเชิงรุกและการป้องกัน 
เพ่ิมการคัดกรอง โรคให้ครอบคลุม พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดนทีมสหสาขาวิชาชีพ ใน
การป้องกันโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ปีงบประมาณ 2557- 2558 พบว่าภาวะแทรกซ้อนทางไตมีแนวโน้มลดลงเหลือ
ร้อยละ 35.63 และร้อยละ 24.76 ตามล าดับ 

บทเรียนที่ได้รับ: นอกจากการให้ผู้ป่วยทราบถึงระดับการท างานของไต ความผิดปกติของปัสสาวะ และปัจจัยเสี่ยง
ที่ท าให้เกิดโรคไตจากเบาหวานของตนเองแล้ว สิ่งส าคัญทีมสุขภาพต้องจัดท าสื่อการสอน แผ่นพับ ที่ง่ายต่อการ
เข้าใจและการรับรู้ของผู้ป่วย โดยญาติมีส่วนร่วมในการดูแลเพ่ือให้ผู้ป่วยเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ป้องกันโรคที่เหมาะสม 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และทีมสหสาขาวิชาชีพมีความมุ่งมั่น และท างานร่วมกันเป็นทีม
เพ่ือพัฒนาระบบบริการ และให้ความร่วมมือวิจัยในครั้งนี้ 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร : ผู้บริหารและหัวหน้างานได้ให้โอกาส และอนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนโครงการในการท าวิจัยครั้งนี้ การมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพท าให้เกิดโอกาสพัฒนางานให้
มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 

ผู้ท างานศึกษา: นางสาวศตกมล ประสงค์วัฒนา เบอร์โทร 0823560165  
E-mail satakamon.j@hotmail.com โรงพยาบาลบางปะอิน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160 
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43.พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหืด คลินิกโรคหืดโรงพยาบาลองครักษ์ 
 
 

แพทย์หญิงกฤษณา กุศลารักษ์, ศิรัตน์  จูมจะนะ, พนิดา  ค าชุ่ม 

โรงพยาบาลองครักษ์ 
 

 

ที่มาและความส าคัญในการศึกษา: โรงพยาบาลองครักษ์จัดตั้งคลินิกโรคหืดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ท าให้
อัตราการรับการรักษาและเข้าถึงยาสูดพ่นสเตียรอยด์ของผู้ป่วยโรคหืดเพ่ิมขึ้น  ดังนั้นด้านความรู้และความเข้าใจใน
การใช้ยาสูดพ่นของผู้ป่วยมีความส าคัญและจ าเป็นมากในการรักษาโรคหืด หากผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตนด้านการใช้ยาสูดพ่นอย่างถูกต้อง สามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง  ท าให้เพ่ิมความ
ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยตามแผนการรักษาของแพทย์ จะส่งผลผู้ป่วยสามารถควบคุมโรคได้ดีขึ้น ดังนั้นผู้วิจัย
ต้องการศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหืด  เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการให้
ความรู้และการดูแลผู้ป่วยโรคหืดต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหืด  คลินิกโรคหืด โรงพยาบาลองครักษ์   

ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 64 คนเป็นผู้ป่วยโรคหืดที่ขึ้น
ทะเบียนการรักษาในคลินิกโรคหืดและได้รับการรักษาในเดือนที่ 0  เดือนที่ 6 และ เดือนที่ 12 ระยะเวลาการศึกษา  
12 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 - เดือนธันวาคม 2557  โดยใช้แบบประเมินการใช้ยาสูดพ่นที่พัฒนาขึ้น
โดยมีการประเมิน 2 ส่วน คือ (1) ประเมินขั้นตอนการใช้ยาสูดพ่นในแบบต่างๆ ที่ผู้ป่วยและ (2) ประเมินความรู้
ความเข้าใจในการใช้ยาสูดพ่น 

ผลการศึกษา: ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหืด  คลินิกโรคหืดโรงพยาบาลองครักษ์  พบว่า 
 1.ด้านทักษะการใช้ยาสูดพ่น  
  1.1  ทักษะการใช้ยาสูดพ่นรูปแบบ MDI ของผู้ป่วยโรคหืดจ านวน 46 คน ในเดือนที่ 0, เดือนที่ 6  
และเดือนที่ 12 ของการรักษาพบว่า  มีทักษะการใช้ยาถูกต้องเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ  86.95, 88.41, 94.93ตามล าดับ 
  1.2 ทักษะการใช้ยาพ่นรูปแบบ MDI ใช้ร่วมกับ Spacer  ในเดือนที่ 0, เดือนที่ 6  และเดือนที่ 12 
ของการรักษาพบว่า  ผู้ป่วยโรคหืดจ านวน 9 คน  มีทักษะการใช้ยาถูกต้องในเดือนที่ 0 ร้อยละ  90.91 เดือนที่ 6 
ร้อยละ  93.94 และมีแนวโน้มลดลงในเดือนที่ 12 ร้อยละ 89.90   
  1.3  ทักษะการใช้ยาพ่นรูปแบบ Accuhaler ในเดือนที่ 0, เดือนที่ 6  และเดือนที่ 12 ของการรักษา
พบว่า  ผู้ป่วยโรคหืดจ านวน 9 คน มีทักษะการใช้ยาถูกต้องลดลงจากเดือนที่ 0, เดือนที่ 6  และเดือนที่ 12 ของ
การรักษามีการปฏิบัติได้ถูกต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 83.33, 80.56, 75.93 ตามล าดับ 
 2. ด้านความรู้และความเข้าใจในการใช้ยาสูดพ่น  ของผู้ป่วยโรคหืดจ านวน 46 คน พบว่า ความรู้ความ
เข้าใจการใช้ยาสูดพ่นเพ่ิมขึ้นในเดือนที่ 0 (ร้อยละ 86.46), เดือนที่ 6 (ร้อยละ 86.72)  และเดือนที่ 12 (ร้อยละ  
89.59)  
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3. ด้านการใช้ยาควบคุมอาการตามแผนการรักษา  (Controller) พบว่า ร้อยละการใช้ยาควบคุมอาการ
ตามแผนการรักษาเดือนที่ 6 (X= 82.92,SD =33.70) สูงกว่าเดือนที่ 0 (X=66.02, SD=42.69) ของการรักษาอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p– value< 0.05)  และเดือนที่ 12 (X=85.83, SD=30.17) สูงกว่าเดือนที่ 0 ของการรักษา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p– value< 0.05) 

การน าผลการวิจัยไปใช้ในงานประจ า 
1. จากข้อมูลการวิจัย พบว่าทักษะการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหืดลดลงในเดือนที่ 12 ได้ปรับเปลี่ยนระยะเวลา

ในการประเมินซ้ าการใช้ยาสูดพ่นจากทุก 6 เดือนเป็นทุก 3 เดือน จะช่วยให้ผู้ป่วยใช้ยาได้ถูกต้องขึ้น 
2. เพ่ิมระบบให้ค าแนะน าปรึกษาและทวนสอบแก่ผู้ป่วยทุกครั้งในคลินิกโรคหืด  เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าใจและ

เห็นความส าคัญของการใช้พ่นสเตียรอยด์เพ่ือควบคุมอาการตามแผนการรักษา  ตั้งแต่ พยาบาลจุดคัดกรองและ
ประเมินอาการผู้ป่วย  แพทย์ผู้ท าการรักษา  เภสัชกร  เป็นต้น 

บทเรียนที่ได้รับ   
1. ด้านพฤติกรรมการใช้ยา การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็ก เนื่องจากยาสูดพ่น

แต่ละชนิดมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ซับซ้อน  ควรเน้นการให้ความรู้การใช้ยาสูดพ่นแก่ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัว
เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุและเด็ก  ซึ่งจะท าให้ใช้ยาได้ถูกต้องมากขึ้น 

2.  คลินิกโรคหืดควรมีระบบติดตามการให้ความรู้และสอนทักษะด้านการใช้ยาสูดพ่นที่สามารถปฏิบัติได้
จริง จะช่วยให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการใช้ยาและสามารถใช้ยาได้ถูกต้องมากข้ึน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. การสนับสนุนจากผู้บริหารในการจัดตั้งคลินิกโรคหืดซึ่งเป็นคลินิกเฉพาะโรคโดยความร่วมมือแบบจุด

บริการเดียวหรือ One stop service  
2.  ความร่วมมือของสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหืด  ประกอบด้วย แพทย์  พยาบาล  และเภสัชกร ท า

ให้สามารถประเมินทักษะและปัญหาในการใช้ยาสูดพ่นของผู้ป่วยโรคหืดได้ครอบคลุมข้ึน 
3.  ด้านผู้ป่วย ในการให้ความยินยอมและความร่วมมือในการประเมินทักษะการใช้ยาสูดพ่น 

การสนับสนุนที่ได้รับจากหน่วยงาน : ผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาคลินิกผู้ป่วยโรคหืด  ตั้งแต่ 
วัสดุอุปกรณ์  ยา  และบุคลากร 

การติดต่อกับนักวิจัย : นางศิริรัตน์  จูมจะนะ  หมายเลขโทรศัพท์  089-4409229 อีเมล์ aerirat@hotmail.com 
โรงพยาบาลองครักษ์  300 ม.1 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ. นครนายก  26120 
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44. การดูแลผู้ป่วยติดเตียงแบบมีส่วนร่วมช่วยท าให้คุณภาพชีวิตในชุมชนดีขึ้น 
 
 

พรอุมา โอฬารฤทธินันท์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 

 
 

ที่มา: รพ.สต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี มีบริบทเป็นรพ.สต.ขนาดใหญ่มีจ านวนผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 1,196 คน และในจ านวนดังกล่าวมี มีผู้พิการขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2558 จ านวน 192 ราย และ
ในจ านวนผู้พิการนี้มีผู้พิการติดเตียงจ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ8.8 และมีผู้ป่วยติดเตียงเสียชีวิต ถึง 3 ราย คิด
เป็นร้อยละ 17.16 จากสถิติและปัญหาที่พบดังกล่าว รพ.สต.โคกแย้ จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในผู้พิการจึงหา
วิธีการที่จะพัฒนาคุณภาพการดูแลเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความพึงพอใจแก่ญาติและผู้ดูแล จึงใช้กรอบ
แนวความคิดของโอเร็มในเรื่องทฤษฎีความพร่องในการดูแลตนเอง โดยร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนช่วยกัน
ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เพ่ือให้ผู้ป่วยติดเตียงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งประเมินได้จากผลการประเมิน ADL(Basic 
activity of daily living) ของผู้ป่วยก่อนและหลังการเยี่ยม รวมถึงการประเมินความพึงพอใจแก่ผู้ดูแลและญาติ
เพ่ือปรับปรุงและวางแผนการดูแลต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ป่วยติดเตียงได้เข้าถึงบริการจากทีมสหสาขา
วิชาชีพและได้รับการดูแลตามมาตรฐานส่งผลท าให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงความพึงพอใจจากการได้รับบริการ
สุขภาพอย่างต่อเนื่องจากทีมเยี่ยมบ้าน 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
1. เพ่ือให้ผู้ป่วยติดเตียงได้เข้าถึงบริการจากทีมสหสาขาวิชาชีพและได้รับการดูแลตามมาตรฐาน 
2. เพ่ือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนโดยประเมินจากระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วยได้มากขึ้น

(ADL)  
3. เพ่ือให้ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้รับความพึงพอใจจากการได้รับบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องจาก

ทีมเยี่ยมบ้าน 

ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการศึกษาเชิงคุณภาพ(Action Research) โดยใช้กระบวนการของ 
PAOR กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยติดเตียงในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกแย้ ใช้วิธีเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีคุณสมบัติดังนี้  เป็นผู้ป่วยติดเตียง และไม่ความสามารถในการ
ท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองจ าเป็นต้องมีผู้ดูแล จ านวน 17 รายและมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาท าการวิจัย เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  2  ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยและผู้ดูแล ส่วนที่ 2 
แบบบันทึกความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วย ใช้แบบวิเคราะห์ข้อมูล
โดยแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ผลการศึกษา: การออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและให้บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องของทีมสหสาขาวิชาชีพและอสม. 
ทุก 2 สัปดาห์ จ านวน 6 ครั้ง พบว่าผู้ป่วยสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ในระดับเพ่ิมมากขึ้นจากการเยี่ยมครั้งที่ 1 
เมื่อเปรียบเทียบกับครั้งที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 94.12 แปรผลได้ว่าผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการผู้ดูแลทั้งหมด  3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ , ด้านเจ้าหน้าที่ และ
ด้านคุณภาพการให้บริการ  ได้ผลการศึกษาดังนี้ความพึงพอใจในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า
ผู้รับบริการ/ผู้ดูแลให้ความพึงพอใจมากที่สุด ในเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อเจ้าหน้าที่คิดเป็นร้อยละ 70 



 

104 

59 ด้านความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจ ในเรื่องความสุภาพ อ่อนน้อมและมีมนุษย์สัมพันธ์ของ
เจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 94.12  ความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการพบว่า  ผู้ดูแลผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในเรื่องมีความรู้สึกมั่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลช่วยเหลือ/ให้ค าปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 58.83 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า   
1. การท างานเป็นทีมของทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกับภาคท้องถิ่น เอกชน และชุมชน จากการประสานที่ดี 
2. การดูแลต่อเนื่องของผู้ป่วยติดเตียงอย่างต่อเนื่องในทีมโดยให้ อสม.อพมก.เป็นแกนหลักในการท างาน

ในชุมชน และทีมสหสาขาวิชาชีพติดตามการดูแลต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์ 
3. ความพร้อมของการจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วย หลังการติดตามเยี่ยมเพ่ือช่วยติดตามเยี่ยมเติมเต็มในสิ่งที่

ขาดของผู้ป่วยติดเตียง 

บทเรียนที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้   
1. การดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ดีมากจากคนในครอบครัว ญาติสายตรง และ เป็นเพศหญิง จะช่วยท าให้การ

ดูแลผู้ป่วยเอาใจใส่และละเอียดอ่อนในการดูแลกว่าเพศชาย จิตอาสา และผู้ดูแลจากการจ้าง  
2. การท างานเป็นทีมช่วยท าให้การศึกษาครั้งนี้ประสบความส าเร็จ 
3. การดูแลต่อเนื่องติดตามตลอด เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลได้สอบถามปัญหาในการดูแลท าให้ผู้ดูแลเกิดความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
4. ความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วย เป็นส่วนหนึ่งที่อ านวยความสะดวกให้การดูแลผู้ป่วยติด

เตียงประสบความส าเร็จ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. การสนับสนุนของเพ่ือนร่วมงาน และโรงพยาบาลแม่ข่าย ในด้านเวลา งบประมาณ นโยบาย  
2. ในส่วนตัวเองก็ต้องการที่จะพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพมากข้ึน  
3. ที่ส าคัญ คือความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ อสม. และ อบต. ที่เป็นทีมร่วมดูแลผู้ป่วยในพื้นท่ี 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรใช้เทคนิค empowerment ในครั้งต่อไป ในผู้ป่วยและผู้ดูแล เพราะการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียง

เป็นระยะเวลานานท าให้ผู้ดูแลเกิดเกิดความท้อแท้เบื่อหน่าย  
2. จัดให้มีการดูแลต่อเนื่องและขยายเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายต่อไป 
3. ต้องทบทวนองค์ความรู้ของทีมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้การดูแลเป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้อง 

การสนับสนุนที่ได้รับ   
          1. CUP รพ.สระบุรี มีนโยบายในการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยในรพ.สต.ในเครือข่าย สนับสนุน
งบประมาณและค่าตอบแทน ,จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R ,ให้ข้อเสนอแนะและค าปรึกษาการท าวิจัย                                                                                                                    
          2. สสอ.หนองแคและผอ.รพ.สต.โคกแย้ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เวลาในการอบรมและการด าเนินงานวิจัย                                                                                                                                                   
         3.ได้รับโอกาสในการความร่วมน าเสนอในเวทีต่าง ๆ ทุกระดับ 
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45.การให้ค าปรึกษาเรื่องเพศศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น 
ต าบลปากข้าวสาร 

 
จิตรวรรณ  ยิ้มอยู่ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากข้าวสาร* CUP โรงพยาบาลสระบุรี 
 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา: ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากข้าวสาร มีอัตราการคลอดบุตรใน
สตรีวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ในปี พ.ศ. 2556 - 2557 มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ  31.11จากสตรีมีครรภ์
ทั้งหมด 45 คน จากการส ารวจและสัมภาษณ์ พบว่า วัยรุ่นหญิงต้องลาออกจากโรงเรียนมาเลี้ยงดูลูก และบางคน
กลายมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว บางคนที่ครอบครัวยอมรับหลังคลอดลูก ยังสามารถกลับไปเรียนต่อจนจบการศึกษา  
การจัดท าโครงการ ศึกษานี้ จึงมีเป้าหมายเพ่ือหาเหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ความรู้ความเข้าใจ 
ทัศนคติความคิดเห็นต่อการตั้งครรภ์และการมีบุตรในวัยรุ่น เพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญต่อการวางแผนการให้ความรู้ การ
วางแผนครอบครัวและการป้องกัน และดูแลสุขภาพในเชิงรุกต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: 1.สร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชาย/หญิง
ในสังคม พัฒนาการทางเพศ  การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น   การ
เสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น เข้าสู่กระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ของครอบครัว ชุมชน และสังคม ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 2.เพ่ือเป็นที่ปรึกษา  รับฟังและหาทางออกให้วัยรุ่น  ส่งเสริม
ให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมประคับประคองพ่อ-แม่วัยรุ่น และลูก ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 3. เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ
ด ารงชีวิต 
 

ระเบียบการวิจัย: ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องเพศศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่ม
วัยรุ่นได้หรือไม่ โดยใช้แนวทางการด าเนินงานแบบพูดคุย สัมภาษณ์ ให้ค าปรึกษาแก่วัยรุ่น ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้
ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน  โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบ การศึกษาปรากฏการณ์           
(Phenomenology) ได้ศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive samping) ที่เข้ามาใช้บริการ รพ.สต.
ปากข้าวสาร จ านวน 30 รายการศึกษาเป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหว เปราะบาง (sensitive) ผู้วิจัยจึงค านึงถึง
เรื่องจริยธรรมการวิจัยที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ถ่ายภาพใดๆ ในขั้นของการพูดคุย สัมภาษณ์แม่วัยรุ่น ผู้ศึกษาต้องแน่ใจ
ว่าได้รับความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลแล้ว รวมทั้งผู้ศึกษาจะให้ความเป็นอิสระกับแม่วัยรุ่น โดยหากเรื่องใดที่ไม่อยาก
เล่า หรือเล่าไม่ได้ เพราะจะสะเทือนใจ แม่วัยรุ่นไม่จ าเป็นต้องเล่า และผู้ศึกษาพร้อมยุติการสัมภาษณ์ เปลี่ยนเรื่อง
คุย หรืออาจนัดสัมภาษณ์ใหม่อีกครั้งส าหรับการเข้าถึงข้อมูลนั้น ในกรณีแรก ได้จากกลุ่มแม่วัยรุ่นที่ใช้บริการรพ.
สต.ปากข้าวสาร สร้างความรู้สึกไว้วางใจ (rapport) ให้เกิดกับแม่วัยรุ่นที่ผู้ศึกษาจะท าการพูดคุยได้ในกรณีที่สอง ผู้
ศึกษาเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นโดยขอให้เพ่ือนและญาติของแม่วัยรุ่นพาไปแนะน า  ในกรณีที่
สาม ได้ข้อมูลจากกลุ่มวัยรุ่นในต าบลปากข้าวสาร ส าหรับ Life History จะเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล โดยให้แม่
วัยรุ่นเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์ชีวิต ในอดีตและปัจจุบัน เหตุการณ์ส าคัญ จุดเปลี่ยนผ่านใน
ชีวิต (Turning Point) ประสบการณ์ทางเพศ การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร และความเป็นแม่ รวมทั้งปัจจัยที่
เกี่ยวกับภูมิหลังทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอุดมการณ์และวิถีปฏิบัติทาง
เพศที่แม่วัยรุ่นรับมาไว้ในตนเอง ผ่านการขัดเกลาทางสังคมและการปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน  ที่ผู้วิจัยจะพยายาม
สอดแทรกประเด็นต่างๆที่จะน าไปสู่การสนทนาที่ เรียบง่ายแต่สามารถสะท้อนแบบแผนการหล่อหลอม
ประสบการณ์ชีวิตของแม่วัยรุ่นตั้งแต่เกิดจนโต นอกจากนี้ยังพิจารณาปัจจัย ภายในได้แก่ มุมมอง อารมณ์และ
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ความรู้สึกนึกคิดของแม่วัยรุ่นที่มีต่อตนเองและมีต่อคนรอบข้าง ดังนั้นเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติชีวิต (Life History) 
จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ศึกษาได้รับข้อมูลที่แสดงถึงอิทธิพลจากภายนอกประกอบในขณะสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
และยังช่วยให้ผู้ศึกษาตัดสินใจได้ว่าควรจะด าเนินการสัมภาษณ์ต่อ ยุติการสัมภาษณ์ หรือเปลี่ยนประเด็นการพูดคุย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้แบบสัมภาษณ์ และ การใช้สื่อ IT ( line : คลินิกเพ่ือนใจวัยรุ่น ) 
 

ผลการศึกษา: จากส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สรุปผลการวิจัยได้ว่า ในจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 30 ราย เป็นเพศชาย ร้อย
ละ 36.67 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.33  มีช่วงอายุ 11 – 15 ปี ร้อยละ 33.33  ช่วงอายุ 16 – 20 ปี ร้อยละ 66.67  
สถานภาพโสด ร้อยละ 76.67  สถานภาพคู่ ร้อยละ 20  แยกกันอยู่ ร้อยละ 3.33 ส่วนที่ 2  ข้อมูลสอบถามความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ได้ความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษา มีเจตคติที่ดีในเรื่อง
เพศศึกษา  ร้อยละ 76.67  รู้จักการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ถูกต้อง ในเรื่องถุงยางอนามัย ร้อยละ 86.67  และยา
เม็ดคุมก าเนิด ร้อยละ 80  สามารถปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีคู่รักที่คบการด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่
ชิงสุกก่อนห่าม ร้อยละ 73.33  เมื่อมีปัญหาไม่เก็บไว้คนเดียวแต่จะหาที่ปรึกษาที่ไว้วางใจได้  ร้อยละ 83.33 จาก
การใช้กลุ่ม line : คลินิกเพ่ือนใจวัยรุ่น มีสมาชิก 10 ราย สอบถามเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย 1 ครั้ง  สอบถามเรื่อง
การฉีดยาคุมก าเนิด 1ครั้ง มารดาแม่วัยรุ่นปรึกษาเรื่องการวางแผนคุมก าเนิด กรณีลูกมีแฟนและมีเพศสัมพันธ์กับ
แฟน 1 ครั้ง วัยรุ่นหญิงปรึกษาเรื่องการใช้ยาคุมก าเนิดฉุกเฉิน 1 ครั้ง  ในระยะ 2 เดือน  คิดเป็นร้อยละ 40 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า : มีเป้าหมายเพ่ือหาเหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ต าบลปากข้าวสาร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษา ทัศนคติความคิดเห็นต่อการตั้งครรภ์และการมีบุตรใน
วัยรุ่น ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปกครองในชุมชนมีความรู้ เข้าใจในเรื่องเพศศึกษา สามารถป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเยาวชนได้ . มีการส่งเสริมสายสัมพันธ์ในครอบครัว .ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน
วัยรุ่น ป้องกันทารกถูกทอดทิ้ง สร้างขวัญและก าลังใจในกลุ่มแม่วัยใส เพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญต่อการวางแผนการให้
ความรู้ การวางแผนครอบครัวและการป้องกัน และดูแลสุขภาพในเชิงรุกต่อไป 
 

บทเรียนที่ได้รับ: ปัจจุบันวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันมากขึ้นและเร็วขึ้น จึงเกิดการตั้งครรภ์ในขณะที่ร่างกายและจิตใจ
ยังไม่พร้อม  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา และน าไปสู่การท าแท้ง ท าให้มีผลกระทบทั้งทางร่างกาย
และจิตใจตามมา การให้ความรู้เรื่องการคุมก าเนิดในวัยรุ่นจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้  วัยรุ่นส่วน
ใหญ่มีความรู้เรื่องการคุมก าเนิดไม่มาก  ส่วนใหญ่รู้จักการใช้ถุงยางอนามัย  ยาเม็ดคุมก าเนิด  และยาเม็ดคุมก าเนิด
ฉุกเฉิน  แต่มักไม่รู้และไม่ทราบวิธีการที่ถูกต้อง โดยพบว่าอัตราการใช้การคุมก าเนิดอย่างสม่ าเสมอทุกครั้งที่มี
เพศสัมพันธ์จะต่ ามาก  การคุมก าเนิดในวัยรุ่นที่เหมาะสมควรเลือกการคุมก าเนิดแบบชั่วคราว มีภาวะแทรกซ้อน
น้อย ใช้ง่าย ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย เพราะวัยรุ่นมักอายไม่กล้าไปปรึกษาแพทย์  
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มแม่วัยใสในต าบลปากข้าวสาร เริ่มตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สามารถตัดสินใจวางแผนคุมก าเนิดได้อย่างเหมาะสม เห็นความส าคัญของ
การรักษาความบริสุทธิเพ่ือมอบให้ชายคนที่รักในกลุ่มที่ใช้บริการคลินิกเพ่ือนวัยใส  เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความ
ไว้วางใจ  วัยรุ่นต้องการเก็บเป็นความลับ สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อวัยรุ่น เปิดโอกาสพูดคุย ให้วัยรุ่นเป็นส่วนหนึ่งในการ
ตัดสินใจเริ่มการคุมก าเนิดได ้
 

การสนับสนุนที่ได้รับ: งบประมาณสนับสนุ่นจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลปากข้าวสาร ภาคีเครือข่าย ครู 
อาจารย์ สมาคมผู้ปกครอง ร.ร. สวนกุหลาบ  ร.ร.ปากข้าวสาร  ร.ร.วัดสุวรรณคีรี การร่วมมือของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ปากข้าวสาร 
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46. เรื่องแบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวานด้วยภาพถ่ายเพื่อการป้องกันและจัดการความเสี่ยงต่อการเกิด
แผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานของรพ.สต.หนองนาก 

 
พนิดา สมนันท์ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองนาก อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี *CUP รพ.สระบุรี 
 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองนากมีผู้ป่วยเบาหวานในความรับผิดชอบ
ทั้งหมดจ านวน 143 คน มีผู้มารับบริการตรวจรักษาที่คลินิกโรคเรื้อรังจ านวน 39 คน  จากปี พ.ศ. 2555-2557 ผล
การตรวจประเมินสุขภาพเท้าอย่างน้อยปีละครั้งของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกโรคเรื้อรัง พบว่ามี
แนวโน้มเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าเพ่ิมขึ้น โดยจ าแนกระดับความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าดังนี้ ระดับความเสี่ยง
ต่ า จ านวน 9, 15, 17 คน ระดับความเสี่ยงปานกลาง จ านวน 11, 17, 20 คน และระดับความเสี่ยงสูง จ านวน 1, 
1, 2 คน ตามล าดับและเกิดแผลที่เท้าและถูกตัดนิ้วเท้าจ านวน 1 คน จะได้รับการตรวจประเมินสุขภาพเท้าโดย
พยาบาลวิชาชีพปีละครั้งเฉพาะผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่รพ.สต.หนองนาก ส่วนผู้ป่วยเบาหวานอีกจ านวน 104 คน
ที่รับการรักษาที่สถานพยาบาลอ่ืนๆมักไม่ได้รับการดูแลและขาดการประเมินอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบุคลากร
สาธารณสุขวิชาชีพ อ่ืนและอสม.ขาดองค์ความรู้  ความช านาญ และไม่มี อุปกรณ์ ตรวจเท้าโดยเฉพาะ 
Monofilamentเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลเท้าเบาหวานเพ่ือป้องกันและจัดการความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่
เท้าในผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แกนน าอสม.และทีมสหสาขาอาชีพในต าบลหนองนาก จึงได้
พัฒนาแบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวานโดยผา่นการประชมุทีมสหสาขาวิชาชีพของCUP รพ.สระบรีุ ให้เป็นแบบ
บันทึกการตรวจเท้าเบาหวานด้วยภาพถ่ายให้ง่ายต่อการน าไปใช้และมีเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเท้าที่เหมือนกัน
ของทีมสหสาขาอาชีพในชุมชน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพ่ือพัฒนาแบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวานด้วยภาพถ่ายและศึกษาผลการใช้แบบ
บันทึกการตรวจเท้าเบาหวานด้วยภาพถ่ายต่อการป้องกันและจัดการความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วย
เบาหวานของรพ.สต.หนองนาก 

ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research)โดยใช้ PAOR 2 Cycle เพ่ือพัฒนาแบบบันทึกการ
ตรวจเท้าเบาหวานด้วยภาพถ่ายและศึกษาผลการใช้แบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวานด้วยภาพถ่ายต่อการป้องกัน
และจัดการความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานของรพ.สต.หนองนากซึ่งศึกษาในกลุ่มประชากรแบบ
เฉพาะเจาะจง(Purposive sampling) เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกโรคเรื้อรังของรพ.สต.หนองนาก 
จ านวน ๓๙ คนเครื่องมือที่ในการวิจัยคือแบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวานด้วยภาพถ่ายซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาประเด็น
ค าถามโดยการFocus Groupในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพท าให้ได้แบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวานด้วยภาพถ่ายที่ง่ายต่อ
การใช้งานและน าไปบูรณาการใช้ในคลินิกโรคเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม โดยจ าแนกตามระดับความเสี่ยงของการเกิด
แผลที่เท้า น าไปสู่กระบวนการจัดการความเสี่ยงเกิดคลินิกสุขภาพเท้าเบาหวานในรพ.สต.หนองนาก ระยะเวลา
ด าเนินการ ตุลาคม 2557-กันยายน 2558 น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ       

ผลการศึกษา: การพัฒนาแบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวานด้วยภาพถ่ายโดยการ Focus Group ของทีมสหสาขา
วิชาชีพของรพ.สระบุรี๓ครั้งและน าไปทดลองใช้กับกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุขใน
คลินิกโรคเรื้อรังของรพ.สต.ในเครือข่ายของโรงพยาบาลสระบุรีและน าไปให้ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๓ ท่านตรวจ
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ประเมิน ท าให้ได้แบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวานด้วยภาพถ่ายที่ใช้ง่าย มาบูรณาการต่อการใช้งานในคลินิกโรค
เรื้อรังแบบมีส่วนร่วม ท าให้ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจประเมินเท้าเบาหวาน ร้อยละ 100 จัดจ าแนกระดับ
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้ามากที่สุดคือ ระดับความเสี่ยงปานกลาง ร้อยละ 51.28 รองลงมาระดับความเสี่ยง
ต่ า ร้อยละ 35.89 และน้อยที่สุดระดับความเสี่ยงสูง ร้อยละ 12.82 น าไปสู่การจัดกระบวนการลดความเสี่ยงเกิด
คลินิกสุขภาพเท้าเบาหวาน พบว่าผู้ป่วยเบาหวานหลังเข้ารับบริการที่คลินิกสุขภาพเท้ามีระดับความเสี่ยงสูงลดลง
เหลือร้อยละ 10.25 ระดับความเสี่ยงปานกลางลดลงเหลือร้อยละ 23.07 ระดับความเสี่ยงต่ าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 66.66 
ซึ่งระดับความเสี่ยงต่ าเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า(กลุ่มเท้าปกติ)และประสิทธิภาพของการใช้
แบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวานด้วยภาพถ่าย ด้านความรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรพ.สต.หนองนากและ
แกนน าอสม.ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๕ ด้านการน าแบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวานด้วยภาพถ่ายไปใช้ ร้อยละ 100 
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้  ร้อยละ 98.76 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า: ได้น าแบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวานด้วยภาพถ่ายไปใช้ใน
ตรวจเท้าในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานจ านวน 104 คนที่รับการรักษาท่ีสถานพยาบาลอื่นๆในต าบลหนองนากให้ได้รับการ
ตรวจสุขภาพเท้าได้ครอบคลุมร้อยละ 100 โดยแกนน าอสม.ที่ผ่านการอบรมการตรวจเท้าเบาหวานส่งผลให้มีระบบ
การดูแลเท้าและการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เท้าลดลง 

บทเรียนที่ได้รับ 
1.ระบบบริการสุขภาพที่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกวิชาชีพในระดับรพ.สต.และทีมแกนน าอสม.    

ได้พัฒนาความสามารถและทักษะในการตรวจประเมินเท้าเบาหวานอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานในการดูแลเท้า
ผู้ป่วยเบาหวาน สามารถให้ค าแนะน าผู้ป่วยเบาหวานในการดูแลเท้าแบบเฉพาะเจาะจงกับปัญหาและความเสี่ยง
ของผู้ป่วยแต่ละรายเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันตามประสบการณ์ ท าให้เกิดทักษะความช านาญและมั่นใจ สร้าง
ความมีคุณค่าในทีมสหสาขาอาชีพในชุมชน 

2.แบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวานด้วยภาพถ่ายเป็นเครื่องมือการดูแลเท้าเบาหวานที่ ง่ายและชัดเจน 
ภาพถ่ายท าให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของเท้าในแต่ละช่วงเวลาของการตรวจน าไปเปรียบเทียบถึงการดูแลเท้า
ของผู้ป่วยได้ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1.ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะพัฒนาแบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวานที่ง่าย น าไปสู่การตรวจที่มีคุณภาพ
และให้ทีมสหสาขาอาชีพในชุมชนสามารถใช้และเข้าใจตรงกันได้  
 2.ทีมสหสาขาวิชาชีพของรพ.สระบุรี มีส่วนร่วมในการคิดข้อประเด็นค าถามพัฒนาแบบบันทึกการตรวจเท้า
เบาหวานด้วยภาพถ่าย 
 3.แกนน าอสม.และอบต.มีส่วนร่วมในทีมสหสาขาอาชีพในการตรวจเท้าเบาหวานที่บ้านโดยการประชุม
อบรมชี้แจ้งให้เห็นความส าคัญ ง่ายต่อการใช้และสร้าง empowerment กล่าวชื่นชมผู้ใช้ 
การสนับสนุนที่ได้รับ  

1.CUP รพ .สระบุรี มีนโยบายในการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยในรพ .สต.ในเครือข่าย สนับสนุน
งบประมาณและค่าตอบแทน ,จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R ,ให้ข้อเสนอแนะและค าปรึกษาการท าวิจัย                                                                                                     
 2.สสอ.หนองแค และผอ.รพ.สต.หนองนาก สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เวลาในการอบรมและการด าเนินงาน
วิจัย  

3.งบประมาณการด าเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองนาก 
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47.การประยุกต์ กิจกกรม 5 ส ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  
หมู่ 9 ต าบลห้วยขม้ิน  อ าเภอหนองแค 

 
สังวร ฉิมมาลา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี * CUP โรงพยาบาลสระบุรี 
 

 

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขตั้งแต่ อดีต จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกต าบลห้วย
ขมิ้นย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2555 – 2557 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น  โดยมีอัตราป่วย 119.46,193.52และ 153.53 
ต่อประชากรแสนคน จากการด าเนินงานควบคุมโรคเลือดออกในพ้ืนที่สิ่งที่พบที่บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก คือ 
สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งที่ท าให้เกิดลูกน้ า เช่น มีกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์  ภาชนะที่ใช้ และไม่ใช้ที่มีน้ าขัง อยู่
กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ และขาดการด าเนินงานโดยประชาชน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีส่วน
ร่วม วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการประยุกต์กิจกรรม  5 ส ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตัวแทนครอบครัว ด้านสิ่งแวดลอม และการก าจัดลูกน้ ายุงลาย กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนครอบครัว
ละ 1 คน ที่อาศัยยู่ในหมู่ 7 ทั้งที่มีเลขที่บ้าน และไม่มีเลขที่  จ านวน 113 หลังคาเรือน เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน 
มิถุนายน – เดือนสิงหาคม  2558  โดยการส ารวจสิ่งแวดล้อม และแบบสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ  

ผลการศึกษาการประยุกต์กิจกรรม 5 ส ในการคบคุมโรคไข้เลือดออก ประกอบด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม และ
การก าจัดลูกน้ ายุงลาย โดยในด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ตัวแทนครอบครัวท าความสะอาดบริเวณบ้านโดยมีการปฏิบัติ
เป็นประจ าร้อยละ 60.18 ปฏิบัติบางครั้ง ร้อยละ 32.74 และไม่ปฏิบัติ ร้อยละ 7.08 มีสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้าน
สะอาดไม่มีขยะ ถุงพลาสติก ถ้วยโฟม ร้อยละ  60.18 มีขยะบางร้อยละ 32.74 และมีขยะบริเวณบ้านมาก ร้อยละ 
7.08  ส่วนด้านการก าจัดลูกน้ ายุงลายโดยการใส่ทรายอะเบท พบว่ามีการใส่ทรายอะเบท ร้อยละ 97.35 ซึ่งมีการ
ใส่ทรายอะเบทโดย อสม ร้อยละ 61.82 ใส่ทรายอะเบทโดยเจ้าของบ้านร้อยละ 38.18 และไม่ทรายอะเบท ร้อยละ 
2.65 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์กิจกรรม 5ส ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ 7       
ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี เป็นจุดเริ่มให้ตัวแทนครอบครัวมีการดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านและการก าจัด
ลูกน้ ายุงลายที่บ้านของตนเองถึงแม้จะเป็นเพียงบางส่วนก็ตาม การส่วนบ้านที่ยังไม่มีการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือ การ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายนั้นมีสาเหตุมาจาก เป็นบ้านเช่าบ้านรับซื้อขยะรีไซร์เคิล ดังนั้นจึงมีการน าปัญหาที่พบมาปรับปรุง 
กระบวนการในการศึกษาครั้งต่อไป 

บทเรียนที่ได้จากการวิจัยนี้ : คือ ความเข็มแข็ง ความพร้อม ความเสียสละ ของคณะท างาน ซ่ึงประกอบด้วย 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน อสม อบต  มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนให้งานวิจัยด าเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งบุคคลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม  การก าจัดลูกน้ ายุงลายได้อย่างยั่งยืน ต่อเนื่องก็ คือ
เจ้าของบ้าน(ตัวแทนครอบครัว) และอสม.เป็นเครือข่ายส าคัญในพื้นที่ท่ีน าสิ่งต่างๆส่งถึงตัวแทนครอบครัว 
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การน าผลการวิจัยไปใช้: คือ สามารถน าไปใช้ควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านและต าบลข้างเคียง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ:  ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสระบุรี ทีมงานในรพ.สต.ห้วยขมิ้น คณะ อสม ใน
พ้ืนที่  โดยเฉพาะคณะวิทยากรที่ให้ความรู้และกระตุ้นให้ด าเนินงานจนส าเร็จ 
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48. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคลินิกบริการผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  และประสิทธิผลการ
ให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยบง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

 
มาลัย  ก าเนิดชาติ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยบง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  * CUP โรงพยาบาลสระบุรี 
 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา: จากการส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ต าบลห้วยบง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี พบอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ในปี พ.ศ. 2555–2557จ านวน  432,442 และ 448 คน คิดเป็น
อัตราป่วย 8,981.28,  9,189.18 และ 9,524.26 ต่อแสนประชากรพบผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 74,81 และ 89 คน   
คิดเป็นอัตราป่วย 1,423.07, 1,557.69 และ 1,711.53 ต่อแสนประชากร และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ในช่วงปี  
2555 -2557 มีผู้ป่วยมารับบริการในคลินิกโรคเรื้อรังที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยบง จ านวน 375,425  
และ 485 คน คิดเฉลี่ยต่อครั้ง จ านวน 55-60 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีการ
จัดให้บริการคลินิกโรคเรื้อรังเดือนละ 2 ครั้ง ในวันพุทธครั้งแรกและครั้งที่สามของเดือน  โดยวันพุทธครั้งแรกของ
เดือนเป็นการจัดบริการโดยทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกับทีมจิตอาสา และวันพุทธครั้งที่สาม
ของเดือนจะมีแพทย์ และเภสัชกรมาจากโรงพยาบาลสระบุรีมาช่วยตรวจและจ่ายยา จากการที่มีผู้มารับบริการเป็น
จ านวนมากขึ้นส่งผลให้การบริการแออัด และการบริการเป็นในลักษณะเชิงรับ ท าให้เจ้าหน้าที่มีเวลาท ากิจกรรม
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้อย   

การด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจึงต้องมีการพัฒนาคลินิกให้มีคุณภาพและให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  จึงได้มีการพัฒนาปรับแนวทางในการให้บริการแบบใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงความรู้และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

หลังการพัฒนารูปแบบการให้บริการคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าความดันโลหิตและค่าน้ าตาลในเลือด หลังการพัฒนารูปแบบการ

ให้บริการคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
3. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  หลังการพัฒนา

รูปแบบการให้บริการคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Reserach) โดยใช้ขบวนการ PAOR  เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคลินิกบริการผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในต าบลห้วยบง 
โดยศึกษาในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน พ.ศ. 2558 กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ความดัน
โลหิตสูง  ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน มารับบริการในคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลห้วยบง  โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง และพิจารณาคุณสมบัติของผู้ป่วยที่ก าหนดไว้ จ านวน 30 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน คือข้อมูลทั่วไปของ
ลักษณะประชากร ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง พฤติกรรมสุขภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจ   
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ     
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ผลการศึกษา: จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ร้อยละ  86.7 มีอายุระหว่าง   
51 - 59 ปี ร้อยละ 33.3  สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 56.7 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษาร้อยละ  
80.0 อาชีพเป็นแม่บ้าน ร้อยละ 30 มีรายได้ครอบครัว ต่ ากว่า 3,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 40 และมีระยะการ
เจ็บป่วย 6-10 ปี ร้อยละ 50 มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เพ่ิมขึ้นมากกว่า
ก่อนการพัฒนาคลินิก ร้อยละ11.22 มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในด้านการบริโภคอาหาร การออกก าลัง
กาย  การจัดการกับความเครียด  เพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการพัฒนาคลินิก ร้อยละ 6.67 ค่าน้ าตาลในเลือดและค่า
ความดันโลหิต หลังการมารับบริการรักษาในคลินิกแบบใหม่ มีระดับสีเขียวเข้ม และสีเหลืองเพ่ิมขึ้น ร้อยละ  6.67  
เท่ากัน สีส้มลดลงร้อยละ 10.00 สีแดงลดลงร้อยละ 3.34  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 5 ด้าน เพ่ิมขึ้น
มากกว่าก่อนการพัฒนาคลินิก ร้อยละ 11.29     

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า: ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาในแต่ประเด็น ในเรื่อง
ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ความดันโลหิต พฤติกรรมสุขภาพของแต่ละด้าน คือในด้านการรับประทานอาหาร การ
ออกก าลังกาย การจัดการกับความเครียด ความพึงพอใจในแต่ละด้าน  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะน ามาใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนปรับปรุงระบบการให้บริการในหน่วยงาน เพ่ือให้บริการในผู้ รับบริการทุกกลุ่ม ให้ดีและ
เหมาะสมมากขึ้นตามบริบทของพ้ืนที่ต่อไป 

บทเรียนที่ได้รับ 
1.โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาในระยะยาว ถ้าผู้ป่วยมีความรู้ มี

พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง  จะส่งผลต่อระดับน้ าตาลและค่าความดันโลหิต  สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้   
2.การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งทีมเครือข่ายสุขภาพ  ชุมชน  ผู้ป่วย  ครอบครัว  มีผลในการจัดบริการ

ให้การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยได้ดียิ่งข้ึน  ครอบคลุมครบถ้วน  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สังคม    

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ   
1. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ  ชุมชน ผู้ป่วยและครอบครัว  เห็นความส าคัญของปัญหาด้าน

พฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ในแต่ละส่วน มีความมุ่งมั่นตั้งใจ  ร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วม
ใจ ขับเคลื่อนการด าเนินงานในทุกข้ันตอนอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง   

2. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล  

การสนับสนุนที่ได้รับ 
1 .CUP รพ.สระบุรี  มีนโยบายในการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  ใน รพ.สต. เครือข่าย  

พร้อมทั้งสนับสนุน  เจ้าหน้าที่  วิทยากร  ในการจัดบริการจัดอบรมต่างๆ  
2. ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลห้วยบง  
3. ความร่วมมือจากทีมเครือข่ายสุขภาพภายในต าบล 
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49. การป้องกันและดูแลโรคข้อเข่าเสื่อมแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน    
ต.ปากเพรียว อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

 
อสม.ต าบลปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สระบุรี 

 
 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา: เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เขตต าบลปากเพรียว ชุมชนเมืองต้องท างานแข่งกับ
เวลา ไม่มีเวลาสนใจดูแลสุขภาพตนเอง  เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ปวดข้อ ปวดเข่า ซื้อยาชุดทานเอง หรือยาหม้อ 
สมุนไพร ซึ่งท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและภาวะของโรครุนแรงขึ้น ประกอบกับข้อมูลสถิติการรับบริการแผนก
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสระบุรี  ที่ วินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อม มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  สถิติข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555,2556,2557 : 6,832 , 7,408 ,7,542 คนตามล าดับ และแยกเป็นผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มแรก ปี 
2555,2556,2557 : 2,574, 3,096, 3,705 คน ประกอบกับการลงพ้ืนที่ติดตามเยี่ยมบ้านของ อสม. และงานปฐม
ภูมิพบผู้ป่วยและประชาชนในพ้ืนที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อเข่า ลุกนั่งล าบาก มีการจัดการอาการปวดข้อไม่เหมาะสม 
เช่น ซื้อยาชุด ยาสมุนไพร หรือไม่ได้รับการรักษาที่ต่อเนื่อง เข้าถึงระบบการรักษาที่มีคุณภาพและต่อเนื่องค่อนข้าง
ยาก ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและดูแลข้อเข่าเสื่อม  รวมทั้งการชะลอความเสื่อมของข้อ
เข่า อสม.และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนระบบการรักษา มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากชุมชน ระดับปฐมภูมิ รพ.
สระบุรี อย่างไร้รอยต่อ และเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: ประชาชนในชุมชน มีความรู้และความเข้าใจเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม  และกลุ่มที่มีอายุ 45 
ปีขึ้นไป ได้รับการประเมินข้อเข่าเสื่อม และได้รับการรักษาที่ถูกต้อง  มีแนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอนการรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง  

ระเบียบวิธีวิจัย: รูปแบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research :PAR) โดยใช้ PAOR   1 
cycle เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการดูแลและป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม  โดยประเมินคัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อมใน 22 
ชุมชนที่สมัครใจ กลุ่มประชาชนอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไปชุมชนละ 200 คน ใช้เครื่องมือแบบประเมินข้อเข่าเสื่อม 
ของ Oxford ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 58  – ตุลาคม 58 และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น ร้อยละ 

ผลการศึกษา: ผลการคัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชนทั้งหมด 22 ชุมชน จ านวนประชาชนที่ได้รับการคัดกรอง
ทั้งหมด 4060 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มตามระดับคะแนน  คือ กลุ่ม 1 ข้อเข่าเสื่อมระดับรุนแรง ร้อยละ 3.58  กลุ่ม 2 
ข้อเข่าเสื่อมระดับปานกลาง ร้อยละ 7.8 กลุ่ม 3 ข้อเข่าเสื่อมระดับเล็กน้อย ร้อยละ22.93 กลุ่ม 4 ไม่มีอาการข้อเข่า
เสื่อม ร้อยละ 65.68  จากการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มข้อเสื่อม ปานกลาง – รุนแรง พบว่าการประกอบอาชีพ แม่บ้าน 
ร้อยละ 58.22 ค้าขาย ร้อยละ 18.89 รับจ้าง ร้อยละ 11.78 รับราชการ ร้อยละ 8.89 ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 2.00 
และข้อมูลดัชนีมวลกายน้อย – ปกติ ร้อยละ 26.45 อ้วนระดับ 1 ร้อยละ 15.78 อ้วนระดับ 2 ร้อยละ 34.89 อ้วน
ระดับ3 ร้อยละ 22.89 เกิดแนวทางปฏิบัติโรคข้อเข่าเสื่อม ระบบการส่งต่อผู้ป่วยพบแพทย์เฉพาะทางกระดูกและ
ข้อ เพ่ือรับการรักษาท่ีถูกต้องและเหมาะสม  
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การน าผลการวิจัยไปใช้ในงานประจ า: ส่งต่อข้อมูลจากชุมชนให้ทีม PCT Ortho และร่วมวางแผนขั้นตอนการ
ดูแลรักษา และการส่งต่อ ที่มีประสิทธิภาพ (จัดท า CPG ข้อเข่าเสื่อม) ปรับปรุงระบบ ขั้นตอนการรับบริการโรคข้อ
เข่าเสื่อม 

บทเรียนที่ได้รับ: การคิดค้นปัญหาร่วมกัน ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัย และความร่วมมือ หน่วยงานราชการ เอกชน 
การเสริมพลัง (Empowerment) อสม.ท าให้การพัฒนาระบบสุขภาพทั้งระดับปฐมภูมิ และตติยภูมิมีความยั่งยืน  
และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1.อสม. มีศักยภาพในการส ารวจและค้นหาปัญหาที่พบในชมุชน ปรึกษาทีมพ่ีเลี้ยง  เกิดค าถามของการ

วิจัย  
2. ทีมพ่ีเลี้ยงให้การสนับสนุน จัดเตรียมการอบรมให้ความรู้โรคข้อเข่าเสื่อม ประสานงานหน่วยงานทั้ง

ระดับปฐมภูมิ และตติยภูมิ สนับสนุนการวิจัย 
3. ทีมสหวิชาชีพสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ  เห็นความส าคัญของการท างานระดับปฐมภูมิ และชุมชน 

จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยและแนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม  

การสนับสนุนที่ได้รับ   
- งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสระบุรี  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ให้การ

สนับสนุน และเป็นที่ปรึกษาการวิจัย 
- ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันข้อเข่าเสื่อมจากทีมสหวิชาชีพสาขากระดูกและข้อ โรงพยาบาลสระบุรี  

และความร่วมมือจากอสม.และชุมชน  
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50.ผลการใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7สี ต่อการลดความดันโลหิตและระดับน้ าตาลในเลือด 

ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงร่วมเบาหวานที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ในกล่มลุ่มน้ าป่าสัก อ าเภอเมืองสระบุรี 

 

สมปอง เจียมสุวรรณ, นิศากร จักรพล, หทัยภรณ์ อางคาสัย, ดวงเดือน ด ารงศักดิ์, ดุลยวิทย์ เงินทอง  
และอภิรดี  ชูสุวรรณ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะกุด ตลิ่งชัน ดาวเรือง  อ.เมืองสระบุรี* CUP โรงพยาบาลสระบุรี 
 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา :  ปัจจุบันแม้ว่าการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีแพทย์ออกให้บริการตรวจ
รักษาถึงในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแต่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานกลับไม่สามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในภาวะปกติได้ อันอาจส่งผลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ดังกล่าวมีภาวะแทรกซ้อนเพ่ิมมากขึ้น จึงน าไปสู่การวิจัยการใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7สี ท าให้ความดันโลหิตและ
ระดับน้ าตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงร่วมเบาหวานลดลงได้  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย:  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความดันโลหิตและระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงร่วมเบาหวานก่อนและหลังการใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7สี 

ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ )ศึกษาปรากฏการณ์() PHENOMENOLOGY () เพ่ือศึกษาผลเปรียบเทียบ
ความดันโลหิตและระดับน้ าตาลในเลือดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงร่วมเบาหวานที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในกลุ่มลุ่มน้ าป่าสัก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะกุด ตลิ่งชัน ดาวเรือง  (อ าเภอเมือง
สระบุรี 3 แห่ง  ซี่งศึกษาในกลุ่มประชากรแบบเฉพาะเจาะจง )purposive samping(เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงร่วมเบาหวานที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในกล่มลุ่มน้ าป่าสักจ านวน 3แห่งๆละ 10 คน
อายุไม่เกิน 60 ปี ไม่มีพยาธิสภาพทางไต หัวใจ และสมัครใจให้ข้อมูลโดยจัดกลุ่มระดับความรุนแรงของโรค รักษา
และดูแลสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูงร่วมเบาหวานด้วย "ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี โดยเน้น 3อ 2ส อาหาร ออก
ก าลังกาย อารมณ์ ลด /เลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม2557ถึง กรกฎาคม2558 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)   

ผลการศึกษา:  ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเข้าร่วมในการศึกษานี้จ านวนทั้งหมด 30 คนช่วงระยะเวลาในการศึกษา
ตั้งแต่เดือนธันวาคม2557ถึง กรกฎาคม2558 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อย63.33  มีอายุ50-59 ปี ร้อยละ 76.67 
สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 83.33 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 76.67 ไม่ได้ประกอบอาชีพ/งานบ้าน ร้อย
ละ 36.67 รายได้มากกว่า 9,000 บาทร้อยละ 36.67 ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน น้อย
กว่า 5ปี ร้อยละ 60.00 และ 56.67 ตามล าดับ และหลังการได้รับการดูแลและปฏิบัติตนตามแนวทางปิงปองจราจร
ชีวิต 7 สี มีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย ค่าเฉลี่ยรอบเอว  ค่าเฉลี่ยความดันซีสโตลิค ไดแอสโตลิค และค่าระดับน้ าตาลใน
เลือดลดลง 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า: น าปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงร่วมเบาหวานเพื่อลดค่าความดันโลหิตและระดับน้ าตาลในเลือด  
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บทเรียนที่ได้รับ: ระบบบริการสุขภาพสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกวิชาชีพในระดับรพ.สต. ได้พัฒนา
ความสามารถ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์  สร้างความมีคุณค่าในทีมสหสาขาวิชาชีพ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ:  ทีมสหสาขาวิชาชีพมีส่วนร่วมในการศึกษาการใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ต่อการลดค่า
ความดันและระดับน้ าตาลในเลือด 

การสนับสนุนที่ได้รับ: CUPสระบุรีมีนโยบายในการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยในรพ.สต.เครือข่าย สนับสนุน
งบประมาณ ค่าตอบแทน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการR2R 
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51.เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเตือนกันสามารถลดการขาดนัดของผู้ป่วยในคลินิกเรื้อรัง รพ.สต.โคกตูม 
 
 

วันวิภา บุญจันทร ์

รพ.สต.โคกตูม อ.หนองแค  จ.สระบุรี * CUP โรงพยาบาลสระบุรี 
 

 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาร้อยละของการมารับ
บริการในคลินิกโรคเรื้อรังของผู้ป่วยที่ได้รับบัตรติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกตูม 
ในแต่ละเดือน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับบริการในคลินิกโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโคกตูม อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และมีชื่อในระบบฐานข้อมูล  ซึ่งกลุ่มทดลองจะได้รับบัตร
ติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีสอดแทรกความรู้ต่างๆ  

ผลการศึกษาพบว่าจากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยขาดนัดเกิดจาก ผู้ป่วยติดภาระงานจากอาชีพ เช่น อาชีพ
รับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างในภาคเกษตรกรรม รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม (ท างานเป็นกะ)  คิดเป็นร้อยละ 7.88  ไม่
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ เช่น ไม่มียานพาหนะ ไม่มีผู้น าส่ง คิดเป็นร้อยละ  5.91 ภาวะสุขภาพไม่
เอ้ืออ านวยต่อการมารับบริการ คิดเป็นร้อยละ 3.94 และ วันนัดตรงกับสถานพยาบาลอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 1.97 

ผลการวิจัยพบว่าการศึกษาวิจัยเรื่องเพ่ือนช่วยเพ่ือนช่วยเตือนกันต่อการลดการขาดนัดของผู้ป่วยในคลินิก
โรคเรื้อรัง รพ.สต.โคกตูม จ านวนผู้ที่มารับบริการเฉลี่ยเดือนละ 50.75 คน พบว่าผู้ป่วยที่มารับบริการตามนัด ร้อย
ละ 90.69 มีลักษณะครอบครัวที่อาศัยอยู่กับญาติ ร้อยละ 84.72  และอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 41.37  

ผู้ป่วยที่ไม่มารับบริการตามนัด ร้อยละ 9.31 มีสาเหตุจาก ผู้ป่วยติดภาระงานจากอาชีพ เช่น อาชีพรับจ้าง
ทั่วไป เช่น รับจ้างในภาคเกษตรกรรม รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม (ท างานเป็นกะ)  คิดเป็นร้อยละ 7.88  ไม่สะดวก
ในการเดินทางมารับบริการ เช่น ไม่มียานพาหนะ ไม่มีผู้น าส่ง คิดเป็นร้อยละ 5.91 ภาวะสุขภาพไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การมารับบริการ คิดเป็นร้อยละ 3.94 และ วันนัดตรงกับสถานพยาบาลอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 1.97 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า : น าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกตรวจ
สุขภาพเด็กดี  การรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล การเจาะเลือดเพ่ือตรวจสุขภาพประจ าปี  และ การตรวจจอ
ประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

บทเรียนที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้: บัตรนัดติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีผลต่อการมารับบริการตรงตามนัด ซึ่งปัจจัยที่มี
ผลต่อการขาดนัดหรือมารับ บริการไม่ตรงตามนัดคือการประกอบอาชีพและลักษณะครอบครัว 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: บุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อสม. และแกนน าเพ่ือนช่วยเพ่ือน กิจกรรม คือ บัตรนัดติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพ่ือนช่วยเพ่ือนซึ่งเป็น
รูปแบบในการจัดกิจกรรมคลินิกโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยการค้นหาผู้ป่วย โรคเรื้อรังที่มี
ศักยภาพในการ อ่านออก เขียนได้ และสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกัน เพ่ือ
ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยอ่ืนที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน หมู่บ้านเดียวกันมารับบริการตรงตามนัด นอกจากนี้ยังใช้บัตรนัด
ติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งรายละเอียดจะประกอบด้วย ชื่อสกุล ที่อยู่ วันเดือนปี เวลา ที่มารับบริการในคลินิกโรค
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เรื้อรัง และข้อปฏิบัติในการมารับบริการ  นอกจากจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยแล้วยังมีการสอดแทรกความรู้
ต่างๆให้ผู้ป่วยได้รับทราบอีกด้วย 

การสนับสนุนที่ได้รับ: การท างานเป็นทีมของสหสาขาวิชาชีพประกอบไปด้วย ทีมแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และแกนน าเพ่ือนช่วยเพื่อน 
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52. รูปแบบของเพื่อนช่วยเพื่อนมีผลต่อการมารับบริการตามนัดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ของคลินิกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสว่าง อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

 
สมบัติ  ทองม่วง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสว่าง  อ าเภอมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา: จากปัญหาหน้างานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสว่าง พบว่าผู้ป่วย
คลินิกโรคเรื้อรังไม่มารักษาตามก าหนดนัด โดยจากการส ารวจข้อมูลย้อนหลังรายบุคลลเรื่องการขาดนัด  เป็นเวลา 
1 ปี ตั้งแต่เดือน 1 มกราคม  2557 – 31 ธันวาคม 2557  ในโปรแกรม  Hos-Xp ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล โคกสว่าง พบว่าสาเหตุหลักส่วนใหญ่ที่ไม่มารักษาตามก าหนดนัดเกิดจากการลืม รองลงมาคือติดภารกิจ  
และการมาก่อนนัด ร้อยละ 66.66  43.11 และ 12.03 ตามล าดับ  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือ 1)การรักษาและ
การกินยาไม่ต่อเนื่อง 2)การติดตามดูแลคนป่วยไม่สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  อาจท าให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก
การรักษาไม่ต่อเนื่อง ผู้ป่วยจึงเป็นผู้เสียประโยชน์ในการไม่ได้รับบริการที่สถานบริการได้จัดเตรียมไว้ให้เช่นแพทย์
ผู้ให้การตรวจรักษา  เภสัชกรให้ค าแนะน าการใช้และรับประทานยา การแก้ปัญหาต้องดูที่มาของปัญหาซึ่งมี
หลากหลายสาเหตุ  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงเลือกแก้ปัญหาจากสาเหตุอันดับต้นก่อน  คือไม่มาตามก าหนดนัด
เนื่องจากการลืม โดยใช้หลักการของเพ่ือนช่วยเพ่ือน ช่วยเตือนกันในวันที่ต้องมารับบริการที่สถานบริการ
สาธารณสุข 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.เพ่ือศึกษารูปแบบของเพ่ือนช่วยเพื่อนมีผลต่อการมารับบริการตามนัดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

 2.เพ่ือประเมินความพึงพอใจของเพ่ือนและผู้ป่วย 

ระเบียบวิธีวิจัย: การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบของเพ่ือนช่วยเพ่ือนมีผลต่อการมารับบริการตามนัดของผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง  ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้มีวิธีการ  ดังนี้ 

1. รูปแบบการวิจัย  :  เชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ PAOR  แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดและเครื่อง
บันทึกเสียง 

2. กลุ่มตัวอย่าง  :  ผู้ป่วยเรื้อรังที่ขาดนัดและสมัครใจเข้าร่วมในการศึกษาวิจัย  และเป็นผู้ที่มีการรักษากับ
แพทย์ในวันคลินิกโรคเรื้อรัง  ตั้งแต่  1  มกราคม  -  31  ธันวาคม  2557  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  :  แบบสัมภาษณ์    
4. การวิเคราะห์ข้อมูล: Content  analysis, ร้อยละ 
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ผลการศึกษา: ส่วนใหญ่เพ่ือนที่ท าหน้าที่เตือนเพ่ือน(ผู้ป่วย)  จะเป็นบุคคลที่คุ้นเคยกัน  อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน  
หรืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน  รู้จักกันมานานตั้งแต่บรรพบุรุษ  และยังมีคนภายนอกหมู่บ้านแต่ในต าบลเดียวกันซึ่งมี
ความสนิทสนมกัน  มีการติดต่อสื่อสารกันบ่อยในแต่สัปดาห์ มีวิธีการติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบ  เช่น  การพูดคุย
แบบตัวต่อตัว/การโทรศัพท์และการติดต่อทางไลน์ (Line)  หัวข้อในการติดต่อสื่อสารจะเป็นเรื่องทั่วๆไป  สอบถาม
ความเป็นอยู่  เรื่องสุขภาพ/วันนัดตรวจครั้งต่อไป  ผลการใช้รูปแบบของเพ่ือนช่วยเพ่ือนที่ไม่มารับบริการตามนัด
ด้วยสาเหตุการลืม  ส่งผลให้ผู้ป่วยมารับการตรวจตามนัดทุกคนทุกครั้ง  ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากแพทย์และ
บุคลากรเฉพาะทางที่สถานบริการได้จัดเตรียมไว้  ได้รับการรักษาและติดตามอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
ยังไม่พบผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาไม่ต่อเนื่อง  จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มีเพ่ือนคอย
เตือน  พบว่า  มีความพึงพอใจต่อรูปแบบของเพ่ือนช่วยเพ่ือน  เนื่องจากท าให้มารับบริการได้ตรงตามนัดทุกครั้ง  
ได้รับประโยชน์จากบริการที่สถานบริการได้จัดเตรียมไว้ให้  มีความรู้สึกอุ่นใจในการมีเพ่ือนคอยเตือนกัน  ส่วนการ
ประเมินความพึงพอใจของเพ่ือน  พบว่า  เพ่ือนมีความรู้สึกภูมิใจ/ดีใจ  ที่ได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับบริการตามนัดทุกครั้ง   

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า : น ารูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนไปใช้ในการจัดคลินิกโรคเรื้อรังที่
ผู้ป่วยขาดนัดจากสาเหตุอื่น เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับบริการครอบคลุมตามความต้องการ 

บทเรียนที่ได้รับ : เจ้าหน้าสาธารณสุขมีมุมมองของเพ่ือน คิดว่าเพ่ือนที่คอยเตือนกันน่าจะเป็น อาสาสมัคร
สาธารณสุขและญาติ แต่พบว่าเพ่ือนที่ได้มามาจากบุคคลภายนอกครอบครัวที่สนิทสนมมีความไว้ใจหรือมีประโยชน์
ร่วมกัน  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1.การเสริมแรงให้กับกลุ่มเพื่อนที่ช่วยเตือนเพ่ือน สามารถท าให้เพื่อนแสดงบทบาทของตนได้ต่อเนื่อง 
2.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้สึกอุ่นใจในการมีเพ่ือนคอยเตือนกัน   
3.เพ่ือนมีความรู้สึกภูมิใจ พอใจที่ได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับบริการตาม

นัดทุกครั้ง ไม่รู้สึกเป็นภาระแต่อย่างใด 

การสนับสนุนที่ได้รับ:  
 1. ทีมงานสหวิชาชีพของCUP โรงพยาบาลสระบุรี ได้ให้ความร่วมมือในการให้ค าปรึกษาทางช่องทางด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 2. กลุ่มเพ่ือนได้รับเสริมพลังงานอ านาจจากผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง โดยให้ความ
ชื่นชมและสนับสนุนงบประมาณโครงการ 
 3. กองทุนหลักประกันสุขภาพให้การสนับสนุนงบประมาณ 
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53.เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเตือนกันสามารถลดการขาดนัดของผู้ป่วยในคลินิกเรื้อรัง รพ.สต.โคกตูม 
 
 

บุญมา จ าปาเทศ 

รพ.สต.โพนทอง อ.หนองแค  จ.สระบุรี 
 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาร้อยละของการมารับบริการใน
คลินิกโรคเรื้อรังของผู้ป่วยที่ได้รับบัตรติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนทอง ในแต่ละ
เดือน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับบริการในคลินิกโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโพนทอง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และมีชื่อในระบบฐานข้อมูล  ซึ่งกลุ่มทดลองจะได้รับบัตรติดตาม
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีสอดแทรกความรู้ต่างๆ  

ผลการศึกษาพบว่าจากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยขาดนัดเกิดจาก ผู้ป่วยติดภาระงานจากอาชีพ เช่น อาชีพ
รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ   48.0 เกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ  37.0  วันนัดตรงกับ
สถานพยาบาลอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 1.4 ไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริการ เช่น ไม่มียานพาหนะ ไม่มีผู้น าส่ง คิด
เป็นร้อยละ 7.8  และ ภาวะสุขภาพไม่เอ้ืออ านวยต่อการมารับบริการ คิดเป็นร้อยละ 9.1   

ผลการวิจัยพบว่าการศึกษาวิจัยเรื่องเพ่ือนช่วยเพ่ือนช่วยเตือนกันต่อการลดการขาดนัดของผู้ป่วยในคลินิก
โรคเรื้อรัง รพ.สต.โพนทอง จ านวนผู้ที่มารับบริการเฉลี่ยเดือนละ 43.0 คน พบว่าผู้ป่วยที่มารับบริการตามนัด ร้อย
ละ 78.4 มีลักษณะครอบครัวที่อาศัยอยู่กับญาติ ร้อยละ 84.0  และอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 38.5  

ผู้ป่วยที่ไม่มารับบริการตามนัด ร้อยละ 20.0 มีสาเหตุจาก ผู้ป่วยติดภาระงานจากอาชีพ เช่น อาชีพรับจ้าง
ในโรงงานอตุสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ  48.0 เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 37.0  วันนัดตรงกับสถานพยาบาลอื่นคิด
เป็นร้อยละ 1.4 ไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริการ เช่น ไม่มียานพาหนะ ไม่มีผู้น าส่ง คิดเป็นร้อยละ  7.8  และ 
ภาวะสุขภาพไม่เอ้ืออ านวยต่อการมารับบริการ คิดเป็นร้อยละ 9.1   

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า: น าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกตรวจ
สุขภาพเด็กดี  การรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล การเจาะเลือดเพ่ือตรวจสุขภาพประจ าปี  และ การตรวจจอ
ประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

บทเรียนที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้: บัตรนัดติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีผลต่อการมารับบริการตรงตามนัด ซึ่งปัจจัยที่มี
ผลต่อการขาดนัดหรือมารับบริการไม่ตรงตามนัดคือการประกอบอาชีพและลักษณะครอบครัว 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
- บุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. 

และแกนน าเพื่อนช่วยเพื่อน 
- กิจกรรม คือ บัตรนัดติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพ่ือนช่วยเพ่ือนซึ่งเป็นรูปแบบในการจัดกิจกรรมคลินิกโรค

เรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีศักยภาพในการ อ่านออก เขียนได้ และ
สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกัน เพ่ือช่วยเหลือให้ผู้ป่วยอ่ืนที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน 
หมู่บ้านเดียวกันมารับบริการตรงตามนัด นอกจากนี้ยังใช้บัตรนัดติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งรายละเอียดจะ
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ประกอบด้วย ชื่อสกุล ที่อยู่ วันเดือนปี เวลา ที่มารับบริการในคลินิกโรคเรื้อรัง และข้อปฏิบัติในการมารับบริการ  
นอกจากจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยแล้วยังมีการสอดแทรกความรู้ต่างๆให้ผู้ป่วยได้รับทราบอีกด้วย 

การสนับสนุนที่ได้รับ: การท างานเป็นทีมของสหสาขาวิชาชีพประกอบไปด้วย ทีมแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และแกนน าเพื่อนช่วยเพื่อน 
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54.การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ชุมชมนเมือง สระบุรี 
 
 

เพ็ญพรรณ   จงจิรวงศา 

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองที่ 3 สาขาโรงพยาบาลสระบุรี * CUP โรงพยาบาลสระบุรี 
 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา: ด้วยเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีการพัฒนามากขึ้น ส่งผลให้
ประชากรมีอายุยาวขึ้น จ านวนผู้สูงอายุจึงเพ่ิมขึ้น องค์การสหประชาชาติได้อธิบายไว้ว่าประเทศที่มีประชากรอายุ 
60ปี ขึ้นไป เป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 7 ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เมื่อเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ20 และร้อยละ 14 ตามล าดับ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าประชาชนของไทยจะเพ่ิมขึ้นจาก 66.48 ล้านคนในปี 
2551 เป็น 70.65 ล้านคน ในปี 2568  โดยประชากรวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะเพ่ิมขึ้นกว่า 3 เท่า จาก 4.02 ล้าน
คนในปี2533 เป็น17.74 ล้านคนในปี2573 คิดเป็นร้อยละ 25.12จากส านักงานสถิติแห่งชาติ ประชากรจังหวัด
สระบุรี ในปี2554 จ านวน 758,118 คน มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 94,599 คน คิดเป็น ร้อยละ12.48 ในปี 
2557 มีจ านวนประชากร 633,460 คน มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 87,417 คน คิดเป็นร้อยละ13.80   และตาม
นิยามของสังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2547 ที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมี
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ10 

การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้สูงอายุในประเทศไทย ส่งผลให้ภาครัฐก าหนดมาตรการเตรียมรองรับให้การ
ดูแลผู้สูงอายุเพ่ือให้ ผู้สูงอายุเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยก าหนดยุทธศาสตร์ " การเตรียมความพร้อม 
สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้วยการมีแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2545-2564) เพ่ือก าหนดทิศทาง
นโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆที่ใช้ด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของประชาชนสู่วัยสูงอายุ  
การส่งเสริมสุขภาพ การคุ้มครองทางสังคม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐจะต้อง
เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น  จะได้ดูแล ผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด และตรงความ
ต้องการอย่างแท้จริง  สร้างหลักประกันด้านสุขภาพ และการรักษาพยาบาลที่ดี เตรียมการดูแลระยะยาว เพ่ือ
แก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ  

ระเบียบวิธีวิจัย : เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยใช้ PAOR 1 
cycle เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาการเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แสวงหาแนวทางการเตรียมตัวเข้าสู่วัย
สูงอายุ และการสนับสนุนสังคมผู้สูงอายุของ Stakeholder ของกลุ่มก่อนวัยสูงอายุชุมชนเมือง สระบุรี  ซึ่งศึกษาใน
กลุ่มประชากรแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  sampling) เป็นผู้สูงอายุ ,สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ, องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น,ประชาชนก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จ านวน 22 คน เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยคือการท า Focus Groupใน
กลุ่มภาคีเครือข่าย,การบันทึกเสียงและใช้ Mind maps เข้ามาช่วยการเก็บข้อมูล ระยะเวลา กรกฎาคม- ตุลาคม 
2558 
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ผลการศึกษา: การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ชุมชนเมือง สระบุรีโดยการท า Focus Groupการ
บันทึกเสียงและใช้ Mind maps เข้ามาช่วยการเก็บข้อมูลและน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2  ท่านตรวจ ท าให้ได้
รูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ชุมชนเมือง สระบุรี ดังนี้ การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย
และด้านจิตใจ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง สนใจดูแลตนเอง สังเกตุสิ่งที่ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น มีการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ เมื่อเจ็บป่วยรีบรักษา  มีการให้ความรัก ความสนใจ พูดจาไพเราะ มีลูกหลาน ดูแลเอาใจใส่  ด้านจิต
วิญญาณ ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา  สวดมนต์ ไหว้พระ  การมีหลักประกันความมั่นคง  มีกองทุนวันละบาท ตั้งแต่
แรกเกิด มีสวัสดิการชุมชน ได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิม มีแนวคิดการออกแบบสภาพสิ่งแวดล้อมให้มีอารยสถาปัตย์เพ่ือ
รองรับการใช้งานของมวลสมาชิกในสังคม  มีหน่วยงานตรวจสอบเพ่ือป้องกันการถูกหลอกลวง โดยการมีส่วนร่วม  
ในฐานะจิตอาสา อสม.,สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รวมทั้งการรวมกลุ่มในชุมชน 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า: ได้น ารูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ชุมชน
เมือง สระบุรี ไปพูดคุย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุและ ผู้มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชน
เมืองที่ 3 สาขาโรงพยาบาลสระบุรี เพ่ือให้เกิดการตื่นตัว กระตุ้นจิตส านึก ถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  
และลูกหลานได้นึกถึงผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้าน และผู้สูงอายุในชุมชน 

บทเรียนที่ได้รับ: เกิดกระแสการตื่นตัว ในการเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  ของประชาชนก่อนวัยผู้สูงอายุ 
มีการเตรียมจัด,ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้มีอารยสถาปัตย์ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้วิจัยมีความต้องการให้ประชาชนก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุด้วยสุขภาพกาย ใจ ที่ดี มีหลักประกันในชีวิต มี
ลูกหลานคอยดูแลยามชราภาพ 

2. อสม.,สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ประชาชนก่อนวัยผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมในการให้
ข้อคิดเห็น 

การสนับสนุนที่ได้รับ 
1. หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายและสนับสนุนบริการปฐมภูมิ สนับสนุน การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย, 

สนับสนุนการท า Focus group 
2. อาจารย์นายแพทย์สุธีร์  รัตนะมงคลกุล  และอาจารย์ ดร.นิภาพร ลครวงศ์ ชี้แนะและให้ค าปรึกษา 

โรงพยาบาลสระบุรี สนับสนุนงบประมาณ 
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55.ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบ
สาเหตุที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้โรงพยาบาลบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

The  Effects of  The Health  Promotion Program on Eating Behavior For Hypertension Patients at Bangpahan  
hospital  Phra Nakhon Si Ayutthaya 

 

ธนวรรณ เมาฬีทอง, สายัณ พ่ึงตระกูล, จันทร์เฉลิม ปราชญ์เวชท์ 
 

  
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้โรงพยาบาลบางปะ
หัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลบาง
ปะหัน จ านวน 30 ราย คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) แบ่งเข้ากลุ่มทดลอง 15 
ราย และกลุ่มควบคุม 15 ราย กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้ระยะเวลาของ
โปรแกรม 1 เดือน ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง3) 
แบบสอบภามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ตรวจความตรงของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน  และ
น ามาหาความเชื่อมั่น(Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach 's alpha Coefficient) 
ของแบบสอบถามความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงได้ค่าความเที่ยง 0.70 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภค
อาหารได้ค่าความเที่ยง 0.79 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่า
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ Independent t test และ Paired t test ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง สูงกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการพยาบาลปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p <0.001 2) ผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารสูงกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการพยาบาลปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p <0.001 3) ผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มทดลองมีระดับความดันโลหิตลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ p < 0.001 (p = 0.000) จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า  การจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้  โดยให้ผู้ป่วยรับรู้ความสามารถตนเอง 
และมีการกระตุ้น  แนะน า  เชิญชวน  นั้นมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ส่งผล
ให้ระดับความดันโลหิต ลดลง   

ค าส าคัญ: โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบ
สาเหตุ 
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56. ผลของการให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต่อระดับน้ าตาลในเลือดและระดับน้ าตาลสะสมของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ตามเกณฑ์การรักษาโรงพยาบาลสอง   

 
นายแพทย์จิรวัฒน์  สีตื้อ 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลสอง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
 

 

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา : โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ส าคัญของ
โรคเบาหวานคือหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวานเข้าจอประสาทตา ไตวายเรื้อรังและการสูญเสียเท้า
จากแผลเบาหวาน  ในปี 2556 จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานของกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาล
สอง มีจ านวนทั้งหมด 362 คน มีระดับน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ร้อยละ 60.50 ระดับน้ าตาลเกินเกณฑ์ที่
ควบคุมร้อยละ 39.50 และในการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน พบมีทางไตร้อยละ 32.32 ทางตาร้อยละ11.60 
ทางเท้าร้อยละ 3.59 หัวใจร้อยละ 0.83 และสมองร้อยละ 1.10 

การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแบบแผนการ
ด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับภาวะของโรค ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือการรักษาระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์
การรักษาการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆที่มีร่วมอยู่เพ่ือไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้ อนตามมาและ
ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งนอกจากตัวผู้ป่วยแล้วบุคคลในครอบครัวก็มีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง  ในการช่วยกระตุ้นเตือน
ดูแลแนะน าส่งเสริมการปรับพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมการให้ก าลังใจผู้ป่วยในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
ให้อยู่ในเกณฑ์การรักษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการท าการศึกษาเรื่องผลของการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดร่วมกับ
การมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงานในคลินิกโรคเบาหวานเพ่ือลดหรือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน 

วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาระดับน้ าตาลในเลือด(FPG) ก่อนและหลังการทดลองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุม
ไม่ได้ตามเกณฑ์ โดยญาติมีส่วนร่วมในการดูแล กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ อ.สอง จ.แพร่   
และเพ่ือศึกษาระดับน้ าตาลสะสม (HbA1c) ก่อนและหลังการทดลองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้
ตามเกณฑ์ โดยญาติมีส่วนร่วมในการดูแล กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ  อ.สอง จ.แพร่  

การศึกษานี้: เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ระดับน้ าตาลในเลือดเกินเกณฑ์การ
รักษาและน าญาติที่ผ่านเกณฑ์การอบรมความรู้เรื่องโรคเบาหวานมามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา โดยเป็นผู้ป่วยที่
ลงทะเบียนรักษาท่ีคลินิกโรคเบาหวาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงที่มีบุคคลในครอบครัวดูแล เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาเบาหวานชนิดรับประทาน ไม่ใช้ยาฉีด
เบาหวาน มีระดับน้ าตาลในเลือด(FPG) ≥154 มก./ดล. ในสองครั้งติดต่อกันร่วมกับระดับน้ าตาลสะสม(HbA1c)≥ 7 
และไม่มีภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่รุนแรง ติดตามผลทุก 4 สัปดาห์เป็นเวลา 3 เดือน และวัดค่า FPGและ
HbA1cของผู้ป่วยความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานของบุคคลในครอบครัวก่อนและหลัง 
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ผลการศึกษา: พบว่าผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 33 คน ผลการให้ญาติที่ผ่านการอบรมเรื่องโรคเบาหวานเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับน้ าตาลเกินเกณฑ์การรักษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับน้ าตาลในเลือด   
(FPG) ระดับน้ าตาลในเลือดสะสม (HbA1c) ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01 ) สมาชิกในครอบครัวถือเป็น
แหล่งทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญในการดูแลด้านสังคมส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยสมาชิกในครอบครัวมีส่วนในการ
สร้างผลกระทบด้านบวกหรือด้านลบแก่ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยการขัดขวางหรือสนับสนุน
กิจกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานเช่น การเลือกซื้ออาหาร ค าแนะน าในการใช้ยาและช่วยลดความตึง
เครียดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน อีกทั้งสมาชิกในครอบครัวสามารถสนับสนุนทางด้านสังคมแก่ผู้ป่วย เช่น ด้าน
อารมณ์  ข้อมูลข่าวสาร  คอยดูแลด้านพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งสัมพันธ์กับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังท าให้
ค่าเฉลี่ยของระดับน้ าตาลของผู้ป่วยเบาหวานก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มทดลงพบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

การน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในงานประจ า : น ามาใช้เป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของกลุ่มงานเวช
ศาสตร์ครอบครัว และชุมชน โรงพยาบาลสอง และสามารถน าไปปรับใช้กับโรคอ่ืนๆได้โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง  

บทเรียนที่ได้รับ: การศึกษานี้มีข้อจ ากัดเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมศึกษามีจ านวนไม่มากพอท าให้ไม่สามารถ
ท าการวิจัยแบบ randomized controlled trial  ได้ การศึกษาติดตามมีระยะเวลาสั้น ท าให้ขาดความต่อเนื่องใน
การดูแลของญาติ การดูแลสุขภาพของบุคคลที่ต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลในด้านต่างๆ 
ที่ไม่เพียงจะเก่ียวข้องกับตัวบุคคลเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องเชื่อมโยงยังบุคคลใกล้ชิดซึ่งก็คือญาตินั่นเอง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: ความร่วมมือของแพทย์ พยาบาลเวชปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ ที่มีความตั้งใจ และปรารถนา
ให้ผู้ป่วย และญาติ สามารถดูแลตนเอง และร่วมมือกันสุขภาพ ท าให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครบถ้วนเป็น"องค์รวม" 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหาร  /องค์กร  
การศึกษานี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสอง  
และท่านผู้อ านวยการ นพ.วันชัย วันทนียวงค์ ที่ให้การสนับสนุน และเป็นก าลังใจ 
ให้ตลอด ท าให้ได้น าผลการศึกษามาใช้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน และกลุ่มโรคเรื้อรังอ่ืนๆ ต่อไป 
  
นักวิจัย: นายแพทย์จิรวัฒน์  สีตื้อ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสอง   
อ.สอง  จ.แพร่  โทรศัพท์  094 6355208 
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57.ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลเท้าด้วยการแพทย์แผนไทยในการรักษาอาการเท้าชา 
ในผู้ป่วยเบาหวาน 

 
 

 
 

ที่มา: สถิติผู้ป่วยเบาหวานของอ าเภอสองในปีพ .ศ. 2557 มีจ านวน1,735 คน เพ่ิมขึ้นจากปีพ .ศ. 2556ประมาณร้อย
ละ 5 จ านวนนี้มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้า48คน คิดเป็นร้อยละ2.77(งานโรคไม่ติดต่อ โรงพยาบาลสอง, 2557) ซึ่งสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาเท้าในโรงพยาบาลสองแต่เดิมจะเป็นการให้
ค าแนะน าและจ่ายยาวิตามิน ซึ่งพบว่าผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นและมีบางรายเกิดแผลที่เท้าในเวลาต่อมา งานแพทย์แผน
ไทยได้ร่วมกับงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพัฒนาแนวทางการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาเท้าชาด้วยการแพทย์แผน
ไทย ได้แก่ การแช่เท้าด้วยน้ าสมุนไพร การนวดและกดจุดที่เท้าซึ่งจะมีผลกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณเท้า
ท าให้ความรู้สึกที่เท้าดีขึ้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมงาน สร้างความร่วมมือผสมผสานการดูแล
ผู้ป่วยร่วมกันระหว่างการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยจึงจัดท า
งานวิจัยนี้ขึ้น  

วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมการดูแลเท้าด้วยการแพทย์แผนไทยต่ออาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน  
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานก่อนและหลังการรักษาด้วยโปรแกรมการ

ดูแลเท้าด้วยการแพทย์แผนไทย 

ระเบียบวิจัย: การวิจัยครั้งนี้เป็น Pre experimental design แบบ one group pre-post test กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสองระหว่างเดือนพฤษภาคม 2556 - 
เมษายน 2557 ได้รับการตรวจและประเมินอาการชาเท้าด้วย monofilament ข้างละ 4 จุด จ านวน 30 คน ผู้ป่วย

แต่ละรายจะรับการดูแลตามโปรแกรมการดูแลเท้าด้วยแพทย์แผนไทย ได้แก่ การแช่เท้าด้วยน้ าสมุนไพร 5 นาที , 
นวดเท้าด้วยตนเอง 5 นาทีและการนวดเท้าตามหลักสูตรการนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ ข้างล ะ 15 นาที รวม 40 นาที/

คน/ครั้ง รวมทั้งหมด 8 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 เดือน โดยผู้นวดที่ผ่านหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง 
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ก่อนการรักษาและหลังนวดเท้าจะประเมินอาการชาฝ่าเท้าด้วยเทคนิค 

Semmes-Weinstin Monofilament test เปรียบเทียบความแตกต่างของอาการชาที่เท้าก่อนและหลังการนวด
โดยใช้สถิติค่าทีคู่ )Paired t-test) 

ผลการศึกษา: ประสิทธิผลการลดอาการชาเท้าจะเห็นผลชัดเจนหลังจากใช้โปรแกรมการดูแลเท้าด้วยแพทย์แผน
ไทยครบ3ครั้ง โดยค่าเฉลี่ยจ านวนจุดที่มีการรับความรู้สึกได้ปกติมีค่า5.10 + 2.5ซึ่งสูงกว่าก่อนรักษาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ )p<0.01) ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยอ่ืนๆ ก่อนหน้านี้ แต่มีข้อแตกต่างกันที่การใช้
โปรแกรมการดูแลเท้าด้วยแพทย์แผนไทยจะเห็นผลลดอาการชาเท้าเร็วกว่า ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการที่ผู้ป่วยมีการ
นวดเท้าด้วยตนเองที่บ้านร่วมด้วย และพบว่าหลังใช้โปรแกรมการดูแลเท้าด้วยแพทย์แผนไทยแต่ละครั้งจ านวนจุดที่
มีการรับความรู้สึกได้ปกติจะมีค่าสูงขึ้นเป็นล าดับ เมื่อครบ8ครั้ง ค่าเฉลี่ยจ านวนจุดที่มีการรับความรู้สึกได้ปกติมีค่า
7.50 + 1.1ซึ่งสูงกว่าก่อนรักษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ )p<0.001)ดังนั้นการใช้โปรแกรมการดูแลเท้าด้วยแพทย์
แผนไทยจึงเป็นแนวทางท่ีดีในการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน 
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อธิบายการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า: จากผลการศึกษาเราได้พัฒนาเป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานที่มีอาการชาเท้าของโรงพยาบาลสอง โดยใช้โปรแกรมการดูแลเท้าด้วยการแพทย์แผนไทย อีกท้ังขยายผล
การใช้แนวทางดังกล่าวไปสู่รพ .สต.ในเขตอ าเภอสอง โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและ
พยาบาลในรพ .สต. จัดท าแผ่นพลิก แบบบันทึกและประเมินผลการรักษา สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ให้ทุกรพ .สต.  
เพ่ือดูแลผู้ป่วยได้ท่ัวถึงและสามารถส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการใกล้บ้านได้ 

บทเรียนที่ได้รับ: การใช้วิจัยท าให้เรามีเครื่องมือคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบไม่หลงทางได้ค าตอบที่ถูกต้องเชื่อถือได้
การท าวิจัยอาจไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแต่เราต้องศึกษาค้นคว้าถึงวิธีการต่างๆที่มีเพ่ือน ามาแก้ปัญหาพัฒนา
งานและปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของเราเองสุดท้าย การวิจัยจะท าให้เราได้ค าตอบที่ถูกต้องซึ่งอาจไม่ใช่
ผลลัพธ์ที่เราพอใจท าให้เราเรียนรู้ที่จะพัฒนาต่อไปเป็นแรงผลักให้เกิดพลังปัญญาที่พัฒนาต่อเนื่องไปไม่รู้จบ 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: การพัฒนาปรับปรุงงานประจ าเกี่ยวข้องกับหลายคนหลายหน่วยงานการใช้หลัก การวิจัย
ท าให้ทีมได้ร่วมกันค้นหาค าตอบอย่างเป็นระบบทุกคนในทีมให้การยอมรับและเชื่อถือในค าตอบที่ได้ เหมือนทุกคน
ได้พัฒนาตนเองไปพร้อมๆกับการพัฒนางานได้เรียนรู้และเข้าใจงานของคนอ่ืนในทีมไปด้วยกัน เหมือนเราพูดภาษา
เดียวกันเราจึงเข้าใจกันมากขึ้นร่วมมือกันมากขึ้นผสมผสานการรักษาเป็นเนื้อเดียวกันท าให้ผู้ ป่วยได้รับการดูแลที่
ครบถ้วนเป็น “องค์รวม” 
 
การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงานองค์กร/: การวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมงานที่เป็นตัวแทนจาก
เกือบทุกหน่วยงานในรพ .โดยเฉพาะ นพ .วันชัย วันทน  ียวงค์ ผู้อ านวยการ ซึ่งมีความสนใจและพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกอีกทั้งทางรพ .ได้สนับสนุนงบประมาณจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ช่วยแพทย์แผน
ไทยในรพ .สต.เพ่ือขยายต่อยอดงานวิจัยลงสู่งานบริการในรพ.สต.  
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58.แจ๋วในบ้านหมอ 
 
 

ณัฐศรัณยุ์  สุรินทร์ 
งานวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ 

 
 

ที่มาและความส าคัญ: ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนผลการตรวจวินิจฉัยของ
แพทย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง(Hematocrit) เป็นอุปกรณ์ใช้ปั่นเลือด 
เพ่ือประเมินความเข้มข้นของเลือด การใช้งานเป็นระยะเวลานาน ท าให้เครื่องเกิดการช ารุด สาเหตุที่ช ารุดส่วนใหญ่
เกิดจากเครื่องตั้งเวลาท างานผิดปกติ โรงพยาบาลสองมีเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงที่ช ารุด 3 เครื่อง จากสาเหตุดังกล่าว 
ราคาของเครื่องตั้งเวลาเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง มีราคา 3,000 บาท/ชิ้น และเครื่องใหม่มีราคา 8,000 – 20,000 
บาท/เครื่อง ท าให้ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก จึงมีการพัฒนาเครื่องตั้งเวลาเครื่องซักผ้ามาทดแทนเครื่องตั้งเวลา
เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงที่ช ารุด 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือประดิษฐ์เครื่องตั้งเวลาเครื่องปัน่เม็ดเลือดแดง  
 2 .เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง 
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงแจ๋วในบ้านหมอ 

ระเบียบวิธีวิจัย ศึกษา และพัฒนาโดยใช้กรอบแนวคิดกระบวนการ PDCA เพ่ือปรับปรุง และแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาการศึกษา  ตุลาคม 2555 ถึง  กันยายน 2556  ระยะเวลา 1 ปี 
พ้ืนที่ศึกษา ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสอง  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1. แบบบันทึกราคาเครื่องตั้งเวลาเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง 
2. แบบบันทึกผลการทดสอบคุณสมบัติของเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงตามมาตรฐานกองวิศวกรรมการแพทย์ 
3. แบบบันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงของห้องปฏิบัติการ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจ  

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
1. ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องตั้งเวลาเดิมและอุปกรณ์ทดแทน 
2. ประดิษฐ์เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงแจ๋วในบ้านหมอ โดยใช้อุปกรณเ์ครื่องซักผ้าคือ เครื่องตั้งเวลาปั่นแห้ง
ของเครื่องซักผ้าชนิด 2 ถัง  และเคเบิ้ลไทร์ ทดแทนเครื่องตั้งเวลาของเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงเดิม,ปรับ
สเกลเครื่องตั้งเวลาให้ใช้ได้กับสเกลเครื่องปั่นเดิม 
3. ทดสอบคุณสมบัติ และประสิทธิภาพของเครื่องแจ๋วในบ้านหมอที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสอง 
4. ติดตามคุณสมบัติ และประสิทธิภาพเครื่องแจ๋วในบ้านหมอ ติดตามประเมินผลทุก 1 เดือนเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน 
5. ประเมินระดับความพึงพอใจผู้ใช้เครื่องแจ๋วในบ้านหมอ 
6. สรุปผลการศึกษา น าไปใช้ และขยายผล 



 

132 

ผลการศึกษา 
1. ผลการเปรียบเทียบราคาเครือ่งตั้งเวลาเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง 

การเปรียบเทียบ   เครื่องตั้งเวลาเครื่องป่ันเม็ดเลือดแดง เครื่องตั้งเวลาแจ๋วในบ้านหมอ 
ราคา  3,000 บาท/ชิ้น 230 บาท/ชิ้น 

 

2. ผลการทดสอบคุณสมบัติของเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง ตามมาตรฐานกองวิศวกรรมการแพทย์ 
ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้               ค่ามาตรฐาน ผลการทดสอบเครื่อง 

แจ๋วในบ้านหมอ 
       Speed (ความเร็ว) 
       Time ( เวลา ) 

10,000  RPM+/- 10 %    
5 Min  +/- 10 %  

10,000  RPM 
5   Min 

 

3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแจ๋วในบ้านหมอ ที่ห้องปฏิบัติการ รพ.สอง 
โดยการตรวจสอบค่าความเข้มข้นเลือด เปรียบเทียบกับเครื่องที่ได้รับการสอบเทียบผ่านมาตรฐาน มีค่าความ
เข้มข้นของเลือดเท่ากนัทุกครั้ง 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องแจ๋วในบ้านหมอ  ร้อยละ 95 
สรุปผลการศึกษา: การประดิษฐ์เครื่องแจ๋วในบ้านหมอ ใช้เป็นอุปกรณ์ในการปั่นเลือดเพ่ือหาค่าความเข้มข้นของ
เลือด สามารถลดค่าใช้จ่ายลง  2,770 บาท /เครื่อง ด้านคุณสมบัติ มีความเร็ว และเวลา ตรงตามการสอบเทียบ
มาตรฐานของกองวิศวกรรม มีความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกินค่ามาตรฐาน ด้านประสิทธิภาพของเครื่อง ค่าความ
เข้มข้นเลือด เปรียบเทียบกับเครื่องที่ได้รับการสอบเทียบผ่านมาตรฐาน มีค่าความเข้มข้นของเลือดเท่ากัน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องแจ๋วในบ้านหมอ ร้อยละ 95   
มีการน าเครื่องแจ๋วในบ้านหมอ มาใช้ที่ห้องปฏิบัติการ รพ.สอง ติดตามผลเปรียบเทียบกับเครื่องที่ได้รับการสอบ
เทียบผ่านมาตรฐาน และสอบเทียบมาตรฐานเครื่องแจ๋วในบ้านหมอปีละ 1 ครั้ง 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: น ามาใช้ที่ห้องปฏิบัติการรพ.สอง และได้ขยายผล โดยน าไปใช้ที่ รพ.สต. 2 
แห่งในอ าเภอสอง ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงของเครือข่าย คปสอ.สอง 
บทเรียนที่ได้รับ: การท างานโดยใช้ความรู้ความสามารถในการท างานของบุคลากร ตามงานที่รับผิดชอบ อาจท าให้
ดีขึ้นด้วยความตั้งใจของผู้รับผิดชอบงาน แต่ถ้าต้องการให้งานมีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้นถ้าหากเรามีการประสานงานที่ดี
กับเพ่ือนร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์ และงานชันสูตรของ
โรงพยาบาลสอง ในการพัฒนานวัตกรรม  และการให้ค าปรึกษาจากทีม R2R รพ.สอง ในการพัฒนาการเขียน
ผลงานการพัฒนานวัตกรรม ให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น 
การสนับสนุนที่ได้รับ: ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในการพัฒนานวัตกรรมจากหัวหน้างานงานวิศวกรรม
เครื่องมือแพทย์ เพ่ือนร่วมงาน  ท่านผู้อ านวยการ และการให้ค าปรึกษาในการเขียนผลงานจากคุณอ านวย R2R 
ของโรงพยาบาลสอง 
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59. การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเบาหวานความดันโลหิตสูงแนวใหม่  
โดยแนวคิด 360 องศาสู่การพัฒนาสุขภาพแนวใหม่  โดยเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแนวใหม่(DSH)  

อ าเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี 
ปานิสรา  งามเลิศ1,  ณรงค์  จันทะค่อม2, สุวรรณี  เคียนทอง3 

โรงพยาบาลสระโบสถ์1,ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสระโบสถ์2, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัวเขา3 
 

 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา:  ปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนชนบท 
ปัญหาการเกิดโรคความดันและเบาหวาน เป็นอันดับตัวเลข ระดับต้น ที่คุกคามต่อชีวิตของประชาชน   ซึ่งในการ
สร้างเสริมสุขภาพ  การควบคุม การป้องกัน รวมถึงการส่งเสริมให้กลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยง มีความตระหนัก สามารถ
ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้  เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะสามารถลดอัตราการป่วย  ด้วย
โรคเบาหวานและความดันได้  รวมถึงการด าเนินงานในเชิงรุก ของภาคี เครือข่ายในชุมชนที่  ต้องร่วมมือกันในการ
ด าเนินการ   ซึ่งวาทกรรมการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนที่เน้นการมีส่วนร่วม  ได้กล่าวถึงและน ามาใช้อย่าง
แพร่หลาย  เป็นระยะเวลายาวนาน  ทั้งในรูปแบบของนโยบายและแผนงานต่างๆ ที่ถูกก าหนดโดยราชการบริหาร
ส่วนกลาง เป็นตัวชี้วัดที่หน่วยงานต่างๆ ต้องเร่งตอบสนอง  ต่อนโยบาย  ท าให้เกิ ดรูปแบบส าเร็จรูปในการ
ด าเนินงานในระดับชุมชน   ท าให้บทบาทของประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบโดยตรงนั้น เป็น
เพียงตัวประกอบ และเป็นแขกรับเชิญในการท างานด้านสุภาพภาคประชาชน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหา  โดยหน่วยงานต่างๆ น าไปจัดท าเป็นโครงการกิจกรรม  แต่สิ่งที่ขาดหายไป  คือ การได้ให้ประชาชนได้
แสดงบทบาทในการวิเคราะห์ ปัญหา การวางแผน การก าหนดวิธีการในการปฏิบัติ  การร่วมมือด าเนินการและการ
ประเมินผล จึงน าไปสู่ความสนใจในการศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนโดยแนวคิดแนวคิด  360 องศา“สู่การพัฒนาสุขภาพแนวใหม่ อ าเภอสระโบสถ์ และน าเสนอ
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยง
เนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง   เบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคหั วใจและหลอด
เลือดและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่เป็นโรคท่ีเกิดจากปัจจัยเสี่ยงเนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้องและ
ทางกรรมพันธุ์โดยพบมากในกลุ่ม 15 ปีขึ้น อ าเภอสระโบสถ์มีผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน จ านวน 1,229 คน คิด
เป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ  5,683 คน มีจ านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 1,824 ราย คิดเป็นอัตราป่วย
ต่อแสนประชากรเท่ากับ 8,435 คน                       จากการด าเนินงานคัดกรองโรคเรื้อรังโดยการตรวจสุขภาพ
เชิงรุก ในประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไปให้ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90   
2.ค าถามการวิจัย: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานและความดันด้วย
กระบวนการ ” 360 องศาสู่การพัฒนาสุขภาพเบาหวานความดันโลหิตสูงแนวใหม่โดยเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแนว
ใหม่(DSH) อ าเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี” ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง อ าเภอสระ
โบสถ์ จังหวัดลพบุรี  
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
    1. เพ่ือศึกษารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” 360 องศาสู่การพัฒนาสุขภาพเบาหวานความ
ดันโลหิตสูงแนวใหม่”ใน กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  
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2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานและความดันด้วย
กระบวนการ ” 360 องศาสู่การพัฒนาสุขภาพเบาหวานความดันโลหิตสูงแนวใหม่”ใน กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

4.กระบวนการวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

   เกิดกจิกรรมและนวัตกรรมในการดูแล

สุขภาพคนในชมุชนครอบคลมุทั้ง 3 ด้าน 

คือ  

1.ดูแลกอ่นป่วยหรอืมีภาวะแทรกซ้อน  

2. ดูแลแบบ 4 มติิ กาย จิต สังคม 

ปัญญา 3. ดแูลเหมาะสมกับบริบทชุมชน 

น าสู่การปฏิบัติครบทั้ง 3 ด้าน 

คือ 

1.ดูแลกอ่นป่วยหรอืมี

ภาวะแทรกซ้อน  

2. ดูแลแบบ 4 มติิ กาย จิต 

สังคม ปัญญา 3. ดูแลเหมาะสม

กบับริบทชมุชน 

 

   ประเมินผลกลุม่เสี่ยงเป็นกลุม่

ป่วยและกลุม่ป่วย โรคเบาหวาน 

และความดนัโลหติสงู สามารถ

ควบคมุระดบัน า้ตาล ความดนั

โลหติได้ดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

มากขึน้ 

   เครอืข่ายสุขภาพอ าเภอ     

สระโบสถร์่วมวางแผน

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ 

360 องศา สู่การพัฒนาสขุภาพ

ความดันโลหิตสูงแนวใหม่โดยใช้

บันได 5 ขั้น 

ทดลองปฏิบัติตามกจิกรรมและ

นวัตกรรมในการดแูลสุขภาพคนใน

ชุมชนครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คอื  

1.ดูแลกอ่นป่วยหรอืมี

ภาวะแทรกซ้อน  

2. ดูแลแบบ 4 มติิ กาย จิต สังคม 

ปัญญา 3. ดแูลเหมาะสมกับบริบท

ชมุชน 

ปรับปรุง 

วางแผนปรับปรุง กิจกรรมและ

นวัตกรรมในการดแูลสุขภาพคน

ในชุมชนครอบคลมุทั้ง 3 ด้าน คอื  

1.ดูแลกอ่นป่วยหรอืมี

ภาวะแทรกซ้อน  

2. ดูแลแบบ 4 มติิ กาย จิต สังคม 

ปัญญา 3. ดแูลเหมาะสมกับบริบท

ชุมชน 

 

ประเมินผล 
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5.ขอบเขตของการวิจัย: การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเบาหวานความ
ดันโลหิตสูงแนวใหม่ โดยแนวคิด 360 องศาสู่การพัฒนาสุขภาพแนวใหม่  โดยเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแนวใหม่
(DSH) อ าเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี 

มีขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังนี้ 1)ขอบเขตด้านพ้ืนที่  การวิจัยครั้งนี้คัดเลือกพ้ืนที่โดยเลือกศึกษาเฉพาะ 
อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 2)ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการศึกษาโดยบูรณาการจากแนวคิด
และทฤษฏีต่างๆ ที่เกี่ยวกับรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” 360 องศาสู่การพัฒนาสุขภาพเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงแนวใหม่”  อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 3) ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
 1 ผลการวิจัยสามารถน าเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย  
2. ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานและ 

ความดันโลหิตสูงด้วยกระบวนการ 360 องศาสู่การพัฒนาสุขภาพเบาหวานความดันโลหิตสูงแนวใหม่ ในกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  
6.แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในกาก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้คือ 

 1.  แนวคิด 360 องศาสู่การพัฒนาสุขภาพ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง แนวใหม่ 
 2.  แนวคิดปิงปองจราจรชีวิต 7สี  
 3.  แนวคิดจัดการสุขภาพชุมชน 

1. แนวคิด 360 องศาสู่การพัฒนาสุขภาพ  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  แนวใหม่ 
กระบวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่ มี  3 ด้าน  

1.มุ่งเน้นการดูแลก่อนป่วย จากบริบทสภาพปัญหาการดูแลสุขภาพแบบเดิม     ประชาชนส่วนใหญ่จะ
ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวเมื่อเกิดการเจ็บป่วยและนึกถึงแต่การรักษาเท่านั้น  ไม่คิดที่จะดูแลสุขภาพในช่วย
เวลาที่สุขภาพดี 2.ในการดูแลสุขภาพ “การคิดการรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพต้องไม่คิดเฉพาะด้านร่างกายเท่านั้น ต้องคิด
หมุนรอบตัว  แนวคิดใหม่ 360 องศา  ทุกคนต้องเริ่มคิดทั้งมิติของสุขภาพ  ทั้งมิติทางร่างกาย  มิติทางจิตใจ  มิติ
ทางสังคม  และมิติทางปัญญา”  ท าให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น  ซึ่งนายแพทย์ ประเวศ วะสี ได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสุข
ภาวะ 4 ด้าน คือ กาย จิต สังคม ปัญญา เชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ ประกอบด้วย (1) กาย ได้แก่ความแข็งแรง 
ปลอดสารพิษ ปลอดภัยมีปัจจัยสี่ (2) จิต ได้แก่ ความดี ความงาม ความสงบ ความมีสติ (3) สังคม ได้แก่ สังคม
สัมพันธ์ สังคมเข้มแข็ง สังคมยุติธรรม และ สังคมสันติ และ (4) ปัญญา ได้แก่ รู้รอบ รู้เท่าทัน ท าเป็น อยู่ร่วม กัน
เป็น บรรลุอิสรภาพ 3.ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ของประชาชน ต้องแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับบริบท 
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ของพ้ืนที่นั้น จะท าให้การแก้ปัญหาได้ดีและยั่งยืน แต่ที่ผ่านมาเราแก้ปัญหาตามนโยบายเสียมากกว่ากิจกรรมต่าง ๆ 
จึงไม่เหมาะสมกับบริบทชุมชน  ฉะนั้นต้องให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมคิดร่วมวางแผนกิจกรรม  ร่วมกัน
โดยใช้กระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  และ  การที่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีความบกพร่องในการรับรู้ และ
เรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้ไม่ได้เรียน หนังสือ ฯลฯ ย่อมมีข้อจ ากัดในการรับรู้ การคิด และเลือกหนทาง
ที่จะปฏิบัติตนให้เหมาะสม   การสร้างแกนน าสุขภาพต้นแบบ ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนได้เป็นการดีที่สุด 

3.                            

5.                    4                   
                         

4.                                       
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2. แนวคิดปิงปองจราจรชีวิต 7สี  

ปีงบประมาณ  2556  กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวานโรค
ความดันโลหิตสูงโดยใช้แนวทางการด าเนินงานที่มีชื่อว่า “ปิงปองจราจรชีวิต7สี” ซึ่งมีหลักการด าเนินงานดังนี้  
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           1) กลุ่มปกติ (สีขาว) กลุ่มเสี่ยง (สีเขียวอ่อน) ต้องเน้นการเฝ้าระวังป้องกันและส่งเสริมสุขภาพไม่ให้
กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง(สีเขียวอ่อน)หรือเกิดโรค(สีเหลือง)(ยกเว้นในรายการที่เป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรม)หรือไม่เป็น
ผู้ป่วยรายใหม่ (NONECASE) หรือยืดระยะเวลาการเกิดโรคออกไป  
            2) กลุ่มเสี่ยง  (สีเขียวอ่อน)  เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเน้นการสร้างสุขภาพด้วย “3อ.”เพ่ือให้
เป็นกลุ่มปกติ (สีขาว)  ไม่เกิดโรคจนเป็นกลุ่มป่วย (สีเหลือง สีส้ม สีแดง)  
  3) กลุ่มป่วยต้องลดระดับความรุนแรงจากระดับ3 (สีแดง) เป็นระดบั2 (สีส้ม) ระดับ 1 (สีเหลือง) และ
กลุ่มป่วยระดับ0(สีเขียวเข้ม)ให้ได้ โดยใช้หลักปฏิบัติ “3อ.” คืออาหารออกก าลังกายและอารมณ์หรือในผู้ป่วยที่
จ าเป็นต้องใช้ยาให้สามารถลดจ านวนยาลงมาได้ 

 4) กลุ่มป่วยระดับรุนแรง ต้องลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน (สีด า) ได้แก  โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
หลอดเลือดสมอง  อัมพาต  ไตวาย  
3.  แนวคิดจัดการสุขภาพชุมชน 
 “การจัดการด้านสุขภาพ” คือ การที่ชุมชน/หมู่บ้านมีกระบวนการร่วมกันในการวางแผนด้านสุขภาพมี
การจัดการงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาด้านสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ และมีการสรุปประเมินผล
การจดัการด้านสุขภาพ (สุจินดา สุขก าเนิด, 2552) การพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ   
 1)  คน  หมายถึง   กลุ่มองค์กรภาคประชาชน เช่น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่ม
แม่บ้าน  กลุ่มเยาวชน กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์  กลุ่ มจักรสาน  ก านัน กรรมการหมู่บ้าน 
และกลุ่มอ่ืนๆ อีกมาก ร่วมทั้งคนแก่คนดี กลุ่มคนเหล่านี้ถือเป็นก าลังหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน เป็นทุนทางสังคมที่
มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาชุมชนของตนเอง  
 2)  ทุน   ในที่นี้จะเน้นทุนที่เป็นตัวเงินในหมู่บ้าน / ชุมชนมีเงินทุนอยู่หลายแห่งจ านวนมากทั้งที่เป็น
เงินทุนที่ชาวบ้านระดมทุนหรือร่วมหุ้นกันเอง เช่น กองทุนสัจจะออมทรัพย์ กองทุนฌาปนกิจ กองทุนยา กองทุน
กลุ่มต่างๆ อีกหลายกลุ่ม และเงินทุนจากภายนอกที่ทางราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนมาให้ถึง
หมู่บ้านเช่น กองทุนเงินล้าน กองทุน SML กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 
 3)  ความรู้  ในที่นี้หมายถึง  ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรวมถึงความรู้ในการจัดการเพ่ือจัดการสิ่งที่มี
อยู่แล้วในชุมชนให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น  
 ขั้นตอนการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  
 ขั้นตอนที่ 1  ส ารวจกลไกการพัฒนาในหมู่บ้าน (คน  ทุน และความรู้)  และประเมินสถานการณ์  
 ขั้นตอนที่ 2  สร้างเวทีเรียนรู้ชุมชนเพ่ือความเข้าใจ “ชุมชนเป็นอยู่อย่างไร” 
 ขั้นตอนที่ 3  จัดท าแผนชุมชนด้วยกระบวนการท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ชุมชนร่วมวาง
อนาคตและวางแผนสู่อนาคตของตนเอง และร่วมกันด าเนินการตามแผน 
 ขั้นตอนที่ 4  ปฏิบัติการตามแผนสุขภาพต าบลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ขั้นตอนที่ 5  ประเมินผลส าเร็จ 
  - ผลส าเร็จของกิจกรรม / โครงการ (Out Put) 
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  -  ผลส าเร็จของกระบวนการ (Process)  “ชุมชนรู้เข้าใจและจัดการตนเองได้” 
จุดประสงค์การประเมินเพ่ือยกระดับการพัฒนาหมู่บ้าน รวมทั้งได้ข้อมูลในการจัดท าแผนในปีต่อไป โดยอาจจะใช้
เวทีประชาคม เวทีการถอดบทเรียน หรือใช้แบบประเมินตนเองเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในการพัฒนา
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ    

การจัดการด้านสุขภาพชุมชนถือเป็นรากฐานที่ส าคัญของสังคม การดูแลสุขภาพตนเองของชุมชน ถือว่า
เป็นการพ่ึงตนเองในด้านสุขภาพ และการพ่ึงตนเองทางด้านสุขภาพเป็นเรื่องของการจัดการทั้งมวลของบุคคลใน
ชุมชนในเรื่องสุขภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่จ ากัดอยู่ในส่วนของ การท านุบ ารุงสุขภาพ การป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพ 
การวินิจฉัยโรคและการรักษาตนเท่านั้น แต่การพัฒนาการพ่ึงตนเองทางสุขภาพนั้นมุ่งไปสู่การจัดการเรื่อง
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษาและสังคม ควบคู่ไปกับการจัดการเรื่องสุขภาพ ตลอดจนมุ่งปรับปรุงวิถี
ชีวิตที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  กระบวนการที่คนในชุมชนสามารถท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือการมีสุขภาพดีคือการดูแล
สุขภาพตนเอง ถือได้ว่าเป็นระบบการแพทย์ของประชาชน (Lay Medical System) ซึ่งเป็นระบบที่มีมาก่อนที่
ระบบการแพทย์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตะวันตก คนในชุมชนมีการดูแลตนเองทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย ซึ่ง
ถือว่าเป็นการจัดการในส่วนที่เป็นบทบาทของประชาชน (Popular Sector) 

แนวคิดพื้นฐานในการดูแลสขุภาพตนเองดังนี้ 
1. สุขภาพและการเจ็บป่วย เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับสังคม ดังนั้นการดูแล 

จัดการด้านการเจ็บป่วย จึงเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชน ครอบครัว ชุมชน 
2. สุขภาพและความเจ็บป่วยจัดอยู่ในขอบข่ายทางวัฒนธรรม บุคคลแต่ละคนย่อมมีวิธีที่แก้ไขปัญหาที่

แตกต่างกันออกไป แม้ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเดียวกัน ทั้งนี้แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ ค่านิยม 
และแนวคิด ความเชื่อเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วยแตกต่างกันออกไป 

3. ในชุมชนทุกชุมชน การแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพ และความเจ็บป่วยถูกก าหนดแล้วโดย 
กฎเกณฑ์ทางสังคม สังคมเป็นผู้ระบุและตัดสินใจว่าใครป่วย ป่วยเป็นอะไรและรักษาอย่างไร ดังนั้นการเยียวยาจึง
เป็นเรื่องของชุมชน 

4. บริการทางการแพทย์ยังไปไม่ทั่วถึงและมีราคาแพงและไม่สนองตอบความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน จึงมีความจ าเป็นที่สังคมตอ้งมีการดูแลสุขภาพตนเอง เพ่ือตอบสนองความต้องการพื้นฐาน 

5. การดูแลตนเองเป็นกระบวนการตัดสินใจซึ่งรวมตั้งแต่การสังเกตด้วยตนเอง การรับรู้อาการการให้
ความหมายของอาการ การตัดสินใจเกี่ยวกับความรุนแรง การเลือกวิธีการรักษาและการประเมินผลของการรักษา
ด้วยตนเองขอบเขตของการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบคลุมถึงบริการหรือกิจกรรมดูแลที่ได้รับจากครอบครัวเพ่ือน
บ้าน กลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะในด้านของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพคือ 

1) การดูแลสุขภาพตนเองในสภาวะปกติ (Self Care in Health) เป็นพฤติกรรมการดูแล 
ตนเองและสมาชิกชุมชนให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 

1.1 การส่งเสริมสุขภาพ (Health Maintenance)คือพฤติกรรมการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
ปราศจากการเจ็บป่วย สามารถด ารงชีวิตอย่างปกติสุขและพยายามหลีกเลี่ยงจากอันตรายต่างๆที่จะ 
ส่งผลต่อสุขภาพ 
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1.2 การป้องกันโรค (Disease Prevention)เป็นพฤติกรรมที่กระท าโดยมุ่งที่จะป้องกันไม่ 
ให้เกิดความเจ็บป่วย หรือโรคต่างๆ โดยแบ่งระดับการป้องกันโรคเป็น 3 ระดับคือ การป้องกัน 
โรคเบื้องต้น (Primary Prevention) การป้องกันความรุนแรงของโรค (Secondary Prevention) 
เป็นระดับของการป้องกันที่มุ่งขจัดโรคให้หมดไปก่อนที่อาการของโรคจะรุนแรง และการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค (Tertiary Prevention) เป็นระดับของการป้องกันที่มีเป้าหมายต้องการยับยั้ง 
การแพร่กระจายโรคจากผู้ป่วยไปผู้อื่น 

2) การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วย (Self Care in Illness) เป็นการรับรู้ว่าตนเองป่วย ซ่ึง 
อาจจะตัดสินใจด้วยตนเองหรือเครือข่ายทางสังคม และจะเข้าสู่พฤติกรรมความเจ็บป่วยโดยแต่ละ 
คนจะตอบสนองต่อความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน เช่น การงดของแสลง การใช้สมุนไพร 
การบีบนวด การซื้อยากินเอง และการตัดสินใจไปหาแพทย์ เป็นต้นสรุปได้ว่า การดูแลสุขภาพตนเองจะครอบคลุม
ทั้งการดูแลสุขภาพในภาวะปกติ และการดูแลสุขภาพในภาวะเจ็บป่วย การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาการดูแล
สุขภาพในภาวะปกติ เนื่องจากการที่จะด ารงชีวิตตามปกติของคนเราเพ่ือให้มีสุขภาพดี สามารถประกอบกิจกรรม
ประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทในการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นคือการบ ารุงสุขภาพและป้องกันโรคภัย
ไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งนั่นก็คือการดูแลสุขภาพในภาวะปกตินั่นเอง ดังนั้นการจัดการสุขภาพของชุมชน จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
เพ่ือการพ่ึงตนเองในด้านสุขภาพของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
7. ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเบาหวานความดันโลหิตสูง
แนวใหม่ โดย แนวคิด 360 องศา : กรณีศึกษาพ้ืนที่อ าเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินงานการวิจัย
ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  พ้ืนที่การวิจัย 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4.  วิธีการเก็บข้อมูล  
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล                 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใน กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

2.พื้นที่การวิจัยการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้ ท าการศึกษา พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  

3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1  ส่งเสริมการสร้างความตระหนักให้ดูแลก่อนป่วยหรือมีภาวะแทรกซ้อนเช่นสัญญาสุขภาพ  คนค้นครัว  
ปิงปองจราจรชีวิต7สี  มหกรรมสุขภาพ  คลินิกไร้พุง 3อ. 
 3.2.  ส่งเสริมการดูแล ครอบคลุม 4 มิติ (กายจิตสังคมปัญญา) 
เมนูสุขภาพ 5เพ่ิม3ลด3งด  คลินิกไร้พุง 3อ.  คนค้นครัว 4 พลัง 4 ประสานดูแลความดันโลหิตสูง   
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 ครบวงจรโปรแกรมพลังชีวิต  
 3.3.  ส่งเสริมกิจกรรมที่ เหมาะสมกับบริบทชุมชน  เช่น สรา้งแกนน าสุขภาพทุกชุมชน/แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์/รางวัลบุคคลต้นแบบ  
4.วิธีการเก็บข้อมูล  

4.1.แบบส ารวจข้อมูลตามกิจกรรม360องศาเช่น แบบส ารวจคนค้นครัว  
4.2.ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ การด าเนินโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง  
4.3. น าข้อมูลที่ได้จัดรวบรวมและวิเคราะห์   

5. การวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูล  ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยตามปิงปองจราจรชีวิต7สี  โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง  
สรุปผลการวิจัย: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการโดยมีการสรุปผลการวิจัยผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรมสุขภาพเบาหวานความดันโลหิตสูงแนวใหม่ โดยแนวคิด 360 องศา อ าเภอสระโบสถ์กลไกใน
การด าเนินงาน 1)ฉายภาพปัญหาชุมชน สร้างความตระหนัก 2)การระดมความคิดปลูกจิตส านึก 3)สร้างการมีส่วน
ร่วมโดยการให้บทบาทหุ้นส่วนการพัฒนา 4)วางแผนโดยกระบวนการของแผนที่ทางเดินยุทธศาตร์เพ่ือก าหนด
มาตราการทางสังคม  5) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติแบบ 4 มิติ กาย จิต สังคม ปัญญา ที่สอดคล้องกับบริบท ผล
การพัฒนารูปแบบ น าไปสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพของประชาชนจ าแนกตามกลุ่มของปิงปองจราจรชีวิต 7 สีพบว่า มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมในชุมชนท าให้เกิดนวัตกรรมในการจัดการสุขภาพ  ได้แก่เมนู
สุขภาพ 5เพ่ิม3ลด3งด  คลินิกไร้พุง3อ.  คนค้นครัว  4พลัง4ประสานดูแลความดันโลหิตสูง/ ครบวงจรโปรแกรม
พลังชีวิต ซึ่งท าให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น  และชุมชนเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

 

 

 

 

เครื่องมือชี้วัดคุณภาพ เป้าหมาย ปี  2556 
(ร้อยละ) 

ปี  2557 
(ร้อยละ) 

ปี  2558 
(ร้อยละ) 

DM     

ประชาชนกลุ่มปกติเป็นกลุ่มเสี่ยง ไม่เกินร้อยละ  5 4.35 3.49 1.12 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มป่วย ไม่เกินร้อยละ  5 6.14 5.12 1.98 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มปกติ เกินร้อยละ  5 3.12 4.88 6.35 



 

141 

เครื่องมือชี้วัดคุณภาพ เป้าหมาย ปี  2556 
(ร้อยละ) 

ปี  2557 
(ร้อยละ) 

ปี  2558 
(ร้อยละ) 

HT     

ประชาชนกลุ่มปกติเป็นกลุ่มเสี่ยง ไม่เกินร้อยละ  10 4.25 3.63 1.78 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มป่วย ไม่เกินร้อยละ  10 7.19 4.19 1.45 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มปกติ เกินร้อยละ  5 2.81 5.81 8.1 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า : รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” 360 องศาสู่การ
พัฒนาสุขภาพเบาหวานความดันโลหิตสูงแนวใหม่”ใน กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 
บทเรียนที่ได้รับ: 360 องศาสู่การพัฒนาสุขภาพเบาหวานความดันโลหิตสูงแนวใหม่”   เป็นกระบวนใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ3ด้านคือ 
      1.ส่งเสริมการสร้างความตระหนักให้ดูแลก่อนป่วยหรือมีภาวะแทรกซ้อน  
      2. ส่งเสริมการดูแล ครอบคลุม 4 มิติ (กายจิตสังคมปัญญา) 
      3.ส่งเสริมกิจกรรมที่ เหมาะสมกับบริบทชุมชน 
ดังนั้นกิจกรรมหรือนวัตกรรมในแต่ละด้านมีการปรับให้เหมาะสมสามารถขับเคลื่อนงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วย ได้ดีและยั่งยืน  
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1.กิจกรรมหรือนวัตกรรมในแต่ละด้านควรเหมาะสมกับบริบทชุมชนและครอบคลุม4 มิติ กาย จิต สังคม ปัญญา 
 2 การมีส่วนร่วมเครือข่ายสุขภาพในการควบคุมติดตามประเมินผล 
 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” 360 องศาสู่การพัฒนา
สุขภาพเบาหวานความดันโลหิตสูงแนวใหม่” อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี มีการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอ(DHS) 
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60.“การชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง”  
โดยเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแนวใหม่(DHS) อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

 
นพ.ศิวะนัฏ  กนกณัฐศิวัฒนา, ปานิสรา  งามเลิศ,  ภัสรา  เลา้ประภา 

โรงพยาบาลสระโบสถ์ 
 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา : ในปี 2556- 2557 อ าเภอสระโบสถ์ได้น าระบบ DHS มาแก้ไขปัญหา
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยใช้แนวคิด “360 องศา สู่การพัฒนาสุขภาพเบาหวาน ความดันโลหิตสูงแนวใหม่” มาปรับวิธี
คิดให้กับชาวบ้านแบบ 360 องศา ดูแล 3 ด้าน คือ 1.ดูแลก่อนป่วยหรือมีภาวะแทรกซ้อน  2.  ดูแลครบ 4  มิติ  
คือ กาย ใจ สังคม และ ปัญญา 3. ดูแลให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน  พบว่า กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุ่ม
เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง  ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงลดลง เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 
ปี พบว่า  กลุ่มป่วยยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตได้และมีภาวะไตเสื่อม CKD 
stage 3 (GFR 30-59) จ านวน 720 ราย ภาวะไตวายเรื้อรังนับเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญ
ยิ่งของประเทศไทย และของโลก จากการรายงานจ านวนผู้ป่วย กับอัตราป่วยประชากร 100,000คน พ.ศ 2541 มี
ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังอัตราเท่ากับ 53.7 (กระทรวงสาธารณสุข, 2544) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบ
กระบวนการการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง”โดยเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแนวใหม่ 
(DSH) อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  ท าให้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะ CKD stage 3 ไม่มี
ภาวะไตเสื่อมเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 70 
ค าถามการวิจัย  
 2.1 การ “การชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง” โดยเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแนว
ใหม่ (DSH) อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรีเป็นอย่างไร 
 2.2 มี Model  “การชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง”  โดยเครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอแนวใหม่ (DSH) อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรีที่สามารถท าผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะ 
CKD stage 3 ไม่มีภาวะไตเสื่อมเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 70 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 3.1.  เพ่ือศึกษารูปแบบ  “การชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง”  โดยเครือข่าย
สุขภาพอ าเภอแนวใหม่ (DSH) อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
 3.2. เพ่ือศึกษา Model  “การชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง”  โดยเครือข่าย
สุขภาพอ าเภอแนวใหม่ (DSH) อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรีที่สามารถท าผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มี
ภาวะ CKD stage 3 ไม่มีภาวะไตเสื่อมเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 70 
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วิธีการด าเนินงาน 
 1. เริ่มจากการท าบันได 5 ขั้นสู่การท างาน 360 องศาสู่การพัฒนาสุขภาพเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง
แนวใหม่  เพื่อแก้ไขบริบทสภาพปัญหาดังกล่าวโดยคณะท างานDHSร่วมกับชุมชน 
 2. เกิดกิจกรรม/นวัตกรรมสู่การปฏิบัติครอบคลุม 3ด้าน ดังนี้ 
  2.1 เริ่มต้นท า CKD สัญจร ทุกต าบล (ดูแลป้องกันภาวะแทรกซ้อน) 
  2.2  หลังจากนัน้มีการดูแลต่อเนื่องในโรงพยาบาลคือคลินิกคนรักษ์ไต และในชุมชนคือ บ้านใกล้
เรือนเคียงมีทุกหมู่บ้าน (ดูแล 4 มิติ) 
  2.3 ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  SRM วางแผนสุขภาพชุมชนร่วมกัน  (ดูแลเหมาะสม บริบท
ชุมชน) CKD สัญจร 
 1.  กุญแจ 5 ดอก : สวดมนต์นั่งสมาธิ/ค้นหาทุกข์/เสริมพลัง/อวยพร/การบ้าน  
 2.  คืนข้อมูลสุขภาพสู่ชุมชน  
 3.  ให้ความรู้โรคไตกับเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง / ภัยยาชุดยาหม้อ (ทีม สหสาขา ) 
 4.  ประธานชมรมเบาหวานความดันโลหิตสูง/ประธานอสม.ทุกหมู่ เชิญชวนระดมความคิด ปลุกจิตส านึก
และปรับบทบาทใหม่ให้ชุมชน หัวข้อ  “ ท าอย่างไรคนสระโบสถ์ไม่เป็นไตวาย ”   โดยการวางแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์ร่วมกันของชุมชนและเครือข่าย  
 5.  ท าสัญญาสุขภาพ ร่วมกัน 
บ้านใกล้เรือนเคียง 
  “บ้านใกล้เรือนเคียง” คือ พัฒนา ศสมช.ทุกหมู่ เป็นศูนย์เครือข่ายบริการสุขภาพ ดูแลต่อเนื่องหลังจาก
จัดท าเวที CKD  สัญจรต าบล  มีกิจกรรมดังนี้  
 1.  ศูนย์เครือข่ายบริการสุขภาพมีการให้บริการวัดความดันโลหิต/ตรวจเบาหวาน/ชั่งน้ าหนักวัดรอบเอว 
ดัชนีมวลกาย  
 2.  ใช้สื่อสร้างความตระหนัก”ปิงปองจราจรชีวิต 7สี  
 3.  บอร์ดรายชื่อผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงแต่ละหมู่/กลุ่มมีผลCKDโดยท าเป็นตารางดูการ
เปลี่ยนแปลงค่าระดับน้ าตาล/ความดันโลหิตสูงมีการสะสมดาวถ้าผู้ป่วยคนนั้นได้สีเหลืองติดต่อ 3เดือนได้ดาว 1 
ดวงแล้วน ามาแลกรางวัล  
 4.   มี CKD สัญจรในหมู่บ้านเพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วย 
 5.  คนค้นครัว  อสม. ลงเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายและดูแลให้ค าแนะน า (5 เพ่ิม– เพ่ิมกินผัก ผลไม้ ปลา 
ธัญพืช สมาธิสวดมนต์ ออกก าลังกาย)  (3 ลด  - ลดข้าว เค็ม เครื่องดื่มรสหวาน น้ าอัดลม)  
     (3 งด  - ขนมหวาน  ของมัน เบียร์  สุรา) เป็นการเกาะติดกัดติดหาสาเหตุโรคในกลุ่มสีส้ม/แดง  
 6.  กิจกรรมโปรแกรมพลังชีวิต ช่วยแก้ปัญหาผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีภาวะซึมเศร้าเครียด 
คลินิกคนรักษ์ไต 
 1. มีกิจกรรมกุญแจ 5 ดอก : สวดมนต์นั่งสมาธิ/ค้นหาทุกข์/เสริมพลัง/อวยพร/การบ้าน 
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 2. ให้ความรู้โรคไตกับเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง / ภัยยาชดุยาหม้อ 
  3.  ดูแลเรื่องการรักษา /  เรื่องยา /ติดตามผลLAB /การส่งต่อชุมชน 
ขอบเขตการวิจัย: การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา กลุ่มป่วยยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด  และระดับ
ความดันโลหิตได้และมีภาวะไตเสื่อม CKD stage 3 (GFR 30-59) จ านวน 720 ราย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.  เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีภาวะ CKD stage 3 ไม่เป็น CKD stage 4และ5 และ
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและความดันโลหิตในเกณฑ์ปกติ  
 2.  เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ครอบคลุม4 มิติ กายจิตสังคมปัญญา ท าให้
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา  
 3.  เพ่ือปรับกระบวนการพัฒนางานสุขภาพโดยให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกัน  แก้ไข
ปัญหาสุขภาพ อย่างครบวงจรและต่อเนื่อง  
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการด าเนินงาน ต.ค. 57 - ก.ย. 58  ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะ CKD stage  
 2.  เกิดระบบเครือข่ายสุขภาพ ในการดูแลควบคุมโรคเบาหวาน - ความดันโลหิต อ.สระโบสถ์  เพ่ือ ลด
ภาวะไตวาย - ในระดับอ าเภอคือ DHS/ DHML - ในระดับหมู่บ้านคือ บ้านใกล้เรือนเคียงทุกหมู่ - ในระดับหลังคา
เรือนคือ หมอครอบครัว 
 3.  เข้าร่วมโครงการ 720 ราย ไม่มีภาวะไตเสื่อมเพ่ิมขึ้น   และสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและ
ความดันโลหิตในเกณฑ์ปกติ จ านวน  579 รายคิดเป็น ร้อยละ 80.42 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 1.  ทีมท างานด้วยใจ  
 2.  สร้างทีมงานที่มีจุดหมายร่วมกัน  
 3.  ท างานมีการสรุปการเรียนรู้ต่อเนื่องเพื่อเกิดการพัฒนา  
 4.  มีSRM ฉบับชาวบ้าน  
 5.  มีการปรับบทบาทใหม่ชุมชน  
 6.  ร่วมคิดร่วมท าร่วมเรียนรู้  
 7.  ประชาชนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพตนเองละมีส่วนร่วมในการวางแผนสุขภาพมากขึ้น 
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61.ผลการประเมินตนเอง การรับรู้และความเข้าใจตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนางานประจ า 
ด้วยงานวิจัย ระดับอ าเภอ ปี 2557-2558:งบการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภมูิ(Quality 

and Outcome Framework: QOF) ของหน่วยงานในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี 

 
จักรินทร ์ฆ้องวงษ์, วาณ ีจาตะวงษ,์ มนตร ีผาทอง, รุ่งโรจน ์เจศรีชัย 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบรุ ี
 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหาในการศึกษา : ปีงบประมาณ 2557 - 2558 ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 4 สระบุรี มีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ ด้วยการใช้ระบบการจ่าย
ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ผลงานและคุณภาพบริการ (Quality and Outcome Framework: QOF) ที่มุ่งผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง ผ่านกลไกการพัฒนาการจัดสรรงบเพ่ือจัดหาบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีศักยภาพรองรับกับสถานการณ์ใหม่ของโลกและสังคม มีการพัฒนา
คุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง จึงมีการด าเนินการให้หน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้รับ
งบประมาณผ่านการประเมินผลงาน จ านวน 4 ด้าน ด้วยการใช้ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
(MIS) โดยแบ่งเป็นตัวชี้วัดกลาง ระดับประเทศ จ านวน 9 ตัว กระจายอยู่ใน 3 ด้าน ซึ่งด้านที่4 เป็นตัวชี้วัด ที่แต่ละ
เขต สามารถก าหนดตัวชี้วัดได้เอง ผ่านคณะท างาน  ระดับเขต โดยความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี (อปสข.เขต 4 สระบุรี) โดยเฉพาะด้านที่ 4 เป็นตัวชี้วัดในระดับพ้ืนที่ ซึ่งในปี 
2557 – 2558 ตัวชี้วัด ข้อ 4.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนางานประจ าด้วยงานวิจัย ระดับอ าเภอ เป็นตัวชี้วัดที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุนกลไกการพัฒนาในด้านวิชาการ โดยใช้เครื่องมือ R2R ในการด าเนินการ ซึ่งในช่วง 2 ปี ที่
ผ่านมา พบว่า กลไกการพัฒนาตามตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนางานประจ าด้วยงานวิจัย  ระดับอ าเภอ 
ของหน่วยบริการประเภทต่างๆ ยังไม่เคยท าการศึกษาเพ่ือประเมินกระบวนการจากตัวชี้วัดข้อนี้ ดังนั้น สปสช.เขต 
4 สระบุรี จึงให้ความส าคัญ และหวังผลลัพธ์ในการกระตุ้นให้เครือข่ายระบบสุขภาพอ าเภอ ได้มีการรวบรวมผลงาน
ในเชิงวิชาการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง ผ่านการวัดความส าเร็จของขั้นตอนการพัฒนา ใน 5 ระดับ จึงได้
ออกแบบการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง การรับรู้ และเข้าใจตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนางาน
ประจ าด้วยงานวิจัย ระดับอ าเภอ ปี 2557-2558 ของงบการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ 
(Qualityand Outcome Framework: QOF) : ขึ้น 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของหน่วยงานที่ด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการ
พัฒนางานประจ าด้วยงานวิจัย ระดับอ าเภอ ปี 2557-2558 งบการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐม
ภูม ิ(Quality and Outcome Framework: QOF) 

2.2 เพ่ือประเมินการรับรู้ และความเข้าใจ ของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนางานประจ าด้วยงานวิจัย ระดับอ าเภอ ปี 2557-2558 งบการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงาน
บริการปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework: QOF) : 

2.3 เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนางานประจ าด้วยงานวิจัย ระดับอ าเภอให้ 
เกิดผลลัพธ์งานตามตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับ 5 มากกว่า 50% 
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ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) แบ่งการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จาก 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเองของหน่วยบริการในโครงการฯ น ามาวิเคราะห์เพ่ือทราบระดับการพัฒนา
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ส่วนที่ 2 ออกแบบสอบถามการรับรู้ และความเข้าใจ ต่อการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนางานประจ าด้วยงานวิจัย ระดับอ าเภอ ปี 2557-2558 โดยน าแบบประเมินฯ ตัวชี้วัด ข้อ 
4.1 เป็นข้อมูลน าเข้า เพ่ือประเมินการรับรู้และความเข้าใจจากผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับสนับสนุนและระดับปฏิบัติการ
ในหน่วยบริการ ซึ่งแสดงสถิต ิเป็น จ านวน และร้อยละ 
ผลการศึกษา 
ผลการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 : วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง จากแบบประเมินฯ 
ส่วนที่ 2 : การประเมินผลการรับรู้และเข้าใจ จากผู้เกี่ยวข้อง ในระดับสนับสนุน ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด และ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และในระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่ ในหน่วยบริการแบ่งเป็นหน่วยงาน รัฐ 
นอกสังกัด สธ หน่วยงานรัฐ สังกัด สธ. และเอกชน โดยใช้แบบสอบถาม 
ผลการศึกษา ในส่วนที่ 1 : มีประเภทหน่วยบริการที่อยู่ในเงื่อนไขการด าเนินงานตามงบ QOF แบ่งเป็นหน่วยของ
รัฐนอกสังกัด สป.สธ ในปี 2558 จ านวน 9 แห่ง รัฐสังกัด สป.สธ.ในปี 2558 จ านวน 71 แห่งเอกชน ในปี 2558 
จ านวน 33 แห่ง ผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน จากระดับความส าเร็จของการพัฒนางานประจ าด้วยงานวิจัย
ระดับอ าเภอ ตามเกณฑ์การวัด 5 ระดับ พบว่า รัฐนอกสังกัด สป.สธ ระดับ5 ในปี 2557 ถึงปี 2558 สามารถ
ด าเนินการเพ่ิมขึ้น ได้เพียง 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11 รัฐสังกัด สป.สธระดับ 5 ในปี 2557 ถึงปี 2558 ด าเนินการ
ได้เพียง 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28 และเอกชน ระดับ 5 ในปี 2557 ถึงปี 2558 ยังไม่สามารถด าเนินการ โดย
ด าเนินการได้สูงสุดในระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 9 
ผลการศึกษาในส่วนที่ 2 : สรุปผลประเมินการรับรู้และความเข้าใจ ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนางาน
ประจ าด้วยงานวิจัยระดับอ าเภอ งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ(Quality and Framework) 
ปี 2557-2558 โดยส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป จ านวนกลุ่มเป้าหมาย(N)ทั้งหมด 128 คน พบว่าเป็นเพศชาย จ านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 33.59 เป็นเพศหญิง จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 61.72 และไม่ตอบ จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.69 ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 50-55 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 40.63 ส่วนมากมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 60.16 ส่วนมากเป็นข้าราชการจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.03 ส่วนมากปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลรัฐสังกัด สป.สธ. จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 50.78 รองลงมาคือ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.19 ตามล าดับ ส่วนที่ 2 : การรับทราบ ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนางานประจ า
ด้วยงานวิจัยระดับอ าเภองบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcome 
Framework) ปี 2557-2558: มีผู้ตอบไม่เคยรับทราบมาก่อนในภาพรวม จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 33.59
และมีผู้ตอบว่าเคยรับทราบจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 66.41 การรับทราบข้อมูล ตัวชี้วัด ฯ จากการประชุม
มากที่สุด จ านวน 56คิดเป็นร้อยละ 65.9 รองลงมา คือ Website สปสช.เขต 4 สระบุรี จ านวน 28 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 32.9 ช่องทางการสื่อสารที่ท าให้รับทราบ ข้อมูล ตัวชี้วัด ฯ ได้ง่าย ชัดเจนและ ทั่วถึงมากท่ีสุด คือ จากการ
ประชุมจ านวน 60 คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมา คือ Website สปสช.เขต 4 สระบุรี จ านวน 33 คิดเป็นร้อยละ 
39.3ส่วนที่ 3 : ความเข้าใจของบุคลากร ต่อตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนางานประจ าด้วยงานวิจัย 
ระดับอ าเภอ งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ(Quality and Outcome Framework) 
ปี 2557-2558 
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- งานวิจัย R2R หมายถึง งานวิจัยที่ท าโดยผู้ที่อยู่หน้างาน และสามารถใช้พัฒนางานด้านการให้บริการที่จ าเป็นเพ่ือ
ตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ หรือบริการเสริมในพ้ืนที่ อาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
โดยตรงหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการให้บริการก็ได้  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด อยู่ในระดับมาก 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ส าหรับโรงพยาบาลรัฐสังกัดสป.สธ. อยู่ในระดับมาก จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.41 โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด สป.สธ.อยู่ในระดับมาก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.56 ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ อยู่ในระดับมาก จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81 และส าหรับหน่วยบริการเอกชน อยู่ใน
ระดับมาก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.34 
- งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม  
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มีความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ7.03 โรงพยาบาล
รัฐสังกัด สป.สธ. อยู่ในระดับมาก จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.53 โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด สป.สธ. อยู่ใน
ระดับมาก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.34 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ อยู่ในระดับมาก จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.03 ส าหรับหน่วยบริการเอกชน อยู่ในระดับมาก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 
- นวัตกรรม หมายถึง ผลงาน งานหรือชิ้นงาน ความคิดและการกระท าใหม่ ๆ ที่น ามาใช้ ในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการและระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก จ านวน11 คน คิดเป็นร้อยละ
8.73 โรงพยาบาลรัฐสังกัด สป.สธ. อยู่ในระดับมาก จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.63 โรงพยาบาลรัฐนอก
สังกัด สป.สธ. อยู่ในระดับมาก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.79 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ อยู่ในระดับมาก 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 ส าหรับหน่วยบริการเอกชน อยู่ในระดับมาก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.38 
- การบริการที่จ าเป็นเพ่ือตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชน หมายถึง บริการหลักที่ให้แก่ประชาชน ประกอบ
ไปด้วย การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่ต้องพ่ึงพา ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การควบคุมโรคในท้องถิ่นการด าเนินงานส่งเสริม
ป้องกันโรค ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การดูแลสุขภาพช่องปาก การดูแลผู้ป่วยจิตเวช-สุขภาพจิต ผู้พิการ/อัมพาต 
กลุ่มเสี่ยงสูง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นต้น ที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มี
ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 โรงพยาบาลรัฐสังกัด สป.สธ. อยู่ในระดับมาก 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.09 โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด สป.สธ. อยู่ในระดับมาก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.56 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ อยู่ในระดับมาก จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.59 หน่วยบริการเอกชน 
อยู่ในระดับมาก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ3.13 
- เกณฑ์เป้าหมาย : เครือข่ายบริการระดับอ าเภอมีการพัฒนางานบริการที่จ าเป็น (essential care) เพ่ือตอบสนอง
การให้บริการในพ้ืนที่หรือบริการเสริมในพ้ืนที่ ด้วยงานวิจัย R2R หรือนวัตกรรม เครือข่ายบริการระดับอ าเภอละ 1
เรื่อง (ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนางานประจ าด้วยงานวิจัยระดับอ าเภองบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและ
ผลงานบริการปฐมภูมิ(Quality and Outcome Framework) ปี 2557-2558: ตัวชี้วัด) มีส่วนช่วยให้ท่าน 
- ช่วยในการก าหนดทิศทางจุดหมายการท างานของได้อย่างชัดเจน ผู้ตอบจากส านักงาน 
สาธารณสุขจังหวัด ประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.47 โรงพยาบาลรัฐสังกัด 
สป.สธ. อยู่ในระดับมาก จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06 ส าหรับโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดสป.สธ. อยู่ในระดับ
มาก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ อยู่ในระดับมาก จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.25 ส าหรับหน่วยบริการเอกชน อยู่ในระดับมาก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.34 
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- ช่วยให้รู้ว่าต้องท าอะไร เพื่ออะไร ท าอย่างไร และเม่ือใด ผู้ตอบจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.47 โรงพยาบาลรัฐสังกัดสป.สธ. อยู่ในระดับมาก จ านวน 
22 คนคิดเป็นร้อยละ 17.19 โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด สป.สธ. อยู่ในระดับมาก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.34 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ อยู่ในระดับมาก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.69 ส าหรับหน่วยบริการเอกชน อยู่ใน
ระดับมาก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 
- ช่วยให้มีความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ผู้ตอบจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จ านวนมากที่สุด คือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.47 โรงพยาบาลรัฐสังกัด สป.สธ. อยู่ใน
ระดับมาก จ านวนมากที่สุด คือ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.41 โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดสป.สธ. อยู่ในระดับปาน
กลาง จ านวนมากที่สุด คือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.34 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภออยู่ในระดับปานกลาง จ านวน
มากที่สุด คือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 หน่วยบริการเอกชน อยู่ในระดับมากจ านวนมากที่สุด คือ 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.13 
- ช่วยให้ท างานอย่างมีเป้าหมายด้วยความภูมิใจ ผู้ตอบจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง จ านวนมากที่สุด คือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 โรงพยาบาลรัฐสังกัด สป.สธ. อยู่ในระดับมาก 
จ านวนมากที่สุด คือ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06 โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด สป.สธ. อยู่ในระดับมากและปาน
กลาง จ านวนมากที่สุด คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.56 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ อยู่ในระดับมาก จ านวนมาก
ที่สุด คือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 หน่วยบริการเอกชน อยู่ในระดับมาก จ านวนมากที่สุด คือ 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.91 ส่วนที่ 4 : ข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดและน าไปสู่ปฏิบัติ จากจ านวนกลุ่มเป้าหมาย(N) ทั้งหมด 
128 คน พบว่าความคิดเห็นในเรื่อง1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและมีการด าเนินงานเพ่ือผลักดันให้เกิดการ
พัฒนางานประจ าด้วยงานวิจัย R2R ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ได้ระดับคะแนน = 1 ผู้ตอบจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด เห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.16 โรงพยาบาลรัฐสังกัด สป.สธ. เห็นด้วยมากที่สุด 
จ านวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 28.13 โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด สป.สธ. เห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.13ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.94 หน่วยบริการ
เอกชนเห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.69 2) มีผลงาน นวัตกรรมหรือมีโครงร่างงานวิจัยR2R ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพงานบริการที่จ าเป็น เพ่ือตอบสนองการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่
ระดับอ าเภอ อย่างน้อย 1 เรื่อง ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัด ได้ระดับคะแนน = 2 ผู้ตอบจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.38 โรงพยาบาลรัฐสังกัด สป.สธ. เห็นด้วยมากท่ีสุด จ านวน 36 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.13 โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด สป.สธ. เห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 หน่วยบริการเอกชน เห็นด้วย 
มากที่สุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.69 3) มีและใช้งานวิจัย R2R ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพงาน
บริการที่จ าเป็น เพ่ือตอบสนองการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ระดับอ าเภออย่างน้อย 1 เรื่อง ตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัด ได้ระดับคะแนน= 3 ผู้ตอบจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.16 โรงพยาบาลรัฐสังกัด  สป .สธ. เห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 29.69 
โรงพยาบาลรัฐนอก สังกัด สป.สธ. เห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ เห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.94 หน่วยบริการเอกชน เห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.91 4) มีและใช้งานวิจัย R2R ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพงานบริการที่จ าเป็น เพ่ือ
ตอบสนองการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ระดับอ าเภอ อย่างน้อย 1 เรื่อง และหน่วยงานบริการอ่ืน
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ภายนอก พ้ืนที่มีการน าผลงานวิจัย R2R นั้นไปใช้ หรือมีงานวิจัย R2R ที่ได้รับรางวัลในการน าเสนอเวทีระดับ
จังหวัดอย่างน้อย 1 เรื่อง ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ได้ระดับคะแนน = 4 ผู้ตอบจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เห็นด้วย 
มากที่สุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.16 โรงพยาบาลรัฐสังกัด สป.สธ. เห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.34 โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด สป.สธ. เห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เห็นด้วยมากท่ีสุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.59 หน่วยบริการเอกชน เห็นด้วย
มากที่สุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.91 5) มีงานวิจัย R2R ที่ได้รับรางวัลในการน าเสนอเวทีระดับเขตขึ้นไป
อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ ได้รับการคัดเลือกไปน าเสนอเวทีระดับประเทศ อย่างน้อย 1 เรื่อง ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ได้
ระดับคะแนน = 5 ผู้ตอบจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.38 
โรงพยาบาลรัฐสังกัด สป.สธ. เห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 25 โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด 
สป.สธ. เห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เห็นด้วยมากที่สุด 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.59 และส าหรับหน่วยบริการเอกชน เห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ3.91 
5. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

5.1 เพ่ิมการรับรู้ และความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานด าเนินการ 
เพ่ือเพ่ิมผลลัพธ์ความส าเร็จในระดับ 5 ให้มากกว่า 50% (ปัจจุบันอยู่ในระดับ 5 เพียงร้อยละ 20) โดยใช้ช่อง
ทางการสื่อสาร ได้แก่ การอบรมเพ่ือให้ความรู้ รวมทั้งการเยี่ยมเยียนเสริมพลังให้กับหน่วยงานเป้าหมายที่มีระดับ
คะแนนผลลัพธ์ ความส าเร็จ ระดับ 1 และ 2 ให้สามารถด าเนินการเพิ่มระดับความส าเร็จในระดับท่ีสูงขึ้น 

5.2 พัฒนารายละเอียดระดับความส าเร็จของตัวชี้วัดการพัฒนางานประจ าด้วยงานวิจัย ระดับอ าเภอ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเพิ่มการมีส่วนร่วม ให้เกิดการยอมรับ เพ่ือให้การน าไปใช้ได้จริง ในปี 
ต่อๆไป 
6. บทเรียนที่ได้รับ 

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนางานประจ าด้วยงานวิจัย  ในระดับอ าเภอ เป็นตัวชี้วัด ที่ต้องการ
กระตุ้นให้พ้ืนที่ได้มีกระบวนการเก็บรวบรวมผลงานในเชิงวิชาการ โดยใช้เครื่องมือ R2R ซึ่งจะช่วยให้เกิดวิธีการ
ใหม่ๆในการท างาน เป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจากผลการ
ประเมินตนเอง และผลส ารวจการรับรู้และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับระดับการพัฒนา  สามารถสรุปได้ว่า 
ผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการพัฒนางานประจ าด้วยงานวิจัย 

6.2 กลไกการพัฒนาใดๆ จ าเป็นต้องมีพ่ีเลี้ยง ผู้สนับสนุนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยกันผลักดันงานต่างๆ ให้เกิด
ความส าเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และผู้รับบริการ 
7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

7.1 คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี ให้ความส าคัญกับการพัฒนางานประจ าด้วย
งานวิจัย โดยเห็นชอบตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนางานประจ าด้วยงานวิจัย  ในระดับอ าเภอ งบการจ่าย
ตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework) ในปี 2557-2558 รวมทั้ง
อนุมัติงบประมาณสนับสนุนกระบวนการท างานให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

7.2 ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานสนับสนุน  และของหน่วยบริการทุกสังกัด เห็นความส าคัญและแสดง
ความเห็น ในภาพรวม ที่สนับสนุนการพัฒนางานประจ าด้วยงานวิจัย 

7.3 มีระบบการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานประจ าด้วยงานวิจัยอย่างเป็นระบบ  และมีเวทีน าเสนอ
ผลงานทั้งในระดับประเทศ และระดับเขต อย่างต่อเนื่องและเป็นประจ าทุกปี ส่งผลต่อการจัดระบบ 
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สนับสนุนและบริหารจัดการในระดับเขต ผ่านหน่วยงานวิชาการที่รับผิดชอบการพัฒนางานประจ าด้วย งานวิจัย 
ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ อย่างต่อเนื่อง 
  7.4 ความร่วมมือจากคณาจารย์สถาบันการศึกษาในเขต 4 ที่ร่วม 
8. การสนับสนุนที่ได้รับ จากผู้บริหารหน่วยงาน / องค์กร / สถาบันที่ให้ทุน: ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ของ สปสช.เขต 4 สระบุรี ให้การสนับสนุน 
9. การติดต่อกับนักวิจัย หมายเลขโทรศัพท ์อีเมล ์หน่วยงานสังกัด ที่อยู่ไปรษณีย ์
นายจักรินทร์ ฆ้องวงษ์ สปสช.เขต 4 สระบุรี 0844390119 / chackkarin.k@nhso.go.th 
65/3 ถ.พิชัย ซอย 1 ต าบลปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 
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62.“โมเดลระบบการดูแล ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพิการและด้อยโอกาสเขตเมืองปทุมธานี” 
 
 

ศักดิ์ชาย  ธนะรัชต์, นายแพทย์ปรีดา  ตั้งจิตเมธี, ดร.นฤนาท  ยืนยง และคณะ 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา: จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการแพทย์และสาธารณสุข ปัญหาอุบัติเหตุอุบัติภัยและโรคไม่ติดต่อ ที่กลายเป็นปัญหาหลักและ
เป็นสาเหตุของการเพ่ิมจ านวนผู้พิการจากโรคดังกล่าวและส่งผลให้เกิดการนอนติดเตียงแล้ว ผู้พิการและผู้ป่วยติด
เตียงเหล่านั้นยังต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับสภาพความพิการส่งผลให้เป็นภาระของครอบครัว รวมทั้งของสังคมที่
ต้องรับผิดชอบดูแลคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้อีก สภาพปัญหาความพิการของคนไทยและการเตรียมพร้อม
รับมือของกระทรวงสาธารณสุขว่า จากการส ารวจของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าทั่วประเทศมีคนพิการประมาณ 
1.9 ล้านคน  โดยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการช่วยเหลือแล้ว 1.3 ล้านกว่าคน คิดเป็นร้อยละ 
73  โดยเกือบครึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย    ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจ านวนผู้พิการของไทยจะมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นและจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ  โดยสาเหตุความพิการกว่าร้อยละ 80 มาจาก 3 สาเหตุ
หลักคือ  1. โรคเรื้อรังที่คนไทยป่วยกันมาก 3 โรค คือเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมองที่ท าให้
เกิดของโรคอัมพฤกษ์อัมพาต  2.อุบัติเหตุจราจรจากขับเร็วไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัยเมาแล้วขับ และ 3. จากการที่ไทย
เป็นสังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีโรคเรื้อรังประจ าตัว จะมีความพิการร่วมด้วย  จึงต้องวางแผนรับมือและ
เร่งป้องกันปัญหาโดยลดจ านวนการเกิดเหตุอุบัติเหตุและลดการป่วยเป็นโรคเรื้อรังและป้องกันปัญหาแทรกซ้อนใน
ผู้ที่ป่วยแล้ว ให้ได้มาก และปัญหาที่ผู้พิการไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชุมชน ถูกทอดทิ้งโดยเฉพาะผู้พิการทาง
พฤติกรรมและผู้ พิการทางสติปัญญา ท าให้ เกิดปัญหาต่อครอบครัว สังคมและชุมชน และสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ พ.ศ. 2534  ในเรื่องการดูแลผู้พิการ สิทธิประโยชน์ของผู้พิการ     อีก
ทั้งระบบการจัดการกับข้อมูลผู้พิการในส่วนของหน่วยงานสาธารณสุขยังไม่มีรูปแบบการจัดการกับข้อมูลผู้พิการที่
ทันสมัยเป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการค้นหา   ซึ่งท าให้ขาดข้อมูลในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ และยังขาดเครือข่ายแกนน าผู้พิการที่จะเป็นตัวแทนผู้พิการในการประสานงาน   และข้อมูลข่าวสาร
ส าหรับผู้พิการ  รวมถึงประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้
พิการให้ดีข้ึนทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
ในเขตเมืองปทุมธานีก็เป็นพ้ืนที่ในเขตเมือง มีจ านวนผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาส จ านวน 920 คน รวมถึง 
จากการศึกษาทางเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเมืองปทุมธานี ได้พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในปี 2555 ได้ผล
การด าเนินการดีมากแต่การเข้าถึงการบริการของผู้ป่วยในเรื่องสิทธิ์การรักษา การเข้าถึงสวัสดิ์การเรื่องเบี้ยยังชีพ 
รวมถึงการวัดระดับ ADL และระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดังกล่าวในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี  เราจึงได้ขยายผล
โครงการสู่กลุ่มผู้ป่วยที่ติดบ้าน ติดเตียง และกลุ่มผู้พิการ และกลุ่มด้อยโอกาสในเขตเมืองปทุมธานี เพ่ือให้กลุ่ม
เหล่านี้ได้รับการบริการที่ดีและเข้าถึงการให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริมการด ารงชีวิตของผู้ป่วย
และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเกิดความเท่าเทียมในฐานะที่เป็นคนไทย  
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยของผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและด้วยโอกาสในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับADL และ ระดับคุณภาพชีวิตผู้กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและด้วย

โอกาส 
3. เพ่ือศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มด้อย

โอกาส 
ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติด
เตียงในพ้ืนทีอ าเภอเมืองปทุมธานี โดยอาศัยกระบวนการตาม UCARE ตามหลักการของ DHS  เพ่ือสร้างการมีร่วม
ในการดูแลกลุ่มด้อยโอกาสทั้งภาคสาธารณสุขและภาคประชาชน โดยท าการศึกษาใน พ้ืนที่ อ าเภอเมืองปทุมธานี 
และผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง 920ราย โดยดูผลการศึกษาจากการเข้าถึงสิทธิ์  การ
ประเมิน ADL /คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ  โดยท าการศึกษาใน
ปีงบประมาณปี 2558 โดยอาศัยการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตั้งแต่กระบวนการส ารวจและกระบวนการคืนข้อมูลให้แก่
ชุมชน โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นเวลา 1 ปี  
ผลการศึกษา : จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่ไม่มีสิทธิ์ใดๆ จ านวน  95 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.33 หลังการ
ด าเนินการ จ านวนผู้ไม่มีสิทธิ์ เหลือจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 1.85 ระดับการประเมิน ADL ในกลุ่มติดบ้าน ร้อย
ละ 41.74  (384 คน) ลดลงเหลือร้อยละ.28.37 ( 261  คน) ,กลุ่มติดเตียงร้อยละ 18.15 ( 167  คน) ลดลงเหลือร้อยละ 13.37 ( 123  
คน) ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยแยกระดับคุณภาพชีวิตรายด้าน ได้แก่ 1.ด้าน
สุขภาพกาย คุณภาพชีวิตไม่ดี จ านวน 126 (ร้อยละ13.69)   2.ด้านจิตใจจ านวน 147 (ร้อยละ 15.98) 3.ด้าน
สัมพันธภาพทางสังคมจ านวน 393 คน (ร้อย 42.71)  4.ด้านสิ่งแวดล้อมจ านวน 132. (ร้อยละ14.35) การมีส่วน
ร่วมของภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนต่อการดูแลผู้ป่วยในทุกพ้ืนที่ในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีโดยอาศัย
กระบวนการ MOU ในการจัดการปัญหาและการคืนข้อมูลแก่ชุมชนเกิดการจัดการสุขภาพในภาคประชาชนเขต
เมือง เกิดนวัตกรรมต่างๆในการดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

1.มีระบบการค้นหาและดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในพ้ืนที่และง่ายต่อการดูแลลดภาระงาน
ของเจ้าหน้าที่ 

2.มีข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบันในแต่ละพ้ืนที่(กระบวนการคืนข้อมูลสู่ชุมชน)เพ่ือจัดท าโครงการในกองทุน 
สปสช. 

3.เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระหว่างภาครัฐ,ภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนในการปัญหาใน
ชุมชนเกิดนวัตกรรมใหม่ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

4.สนับสนุนการด าเนินงานของ DHS และสร้างการร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาของชุมชนโดยชุมชนเป็นแกน
น าในการแก้ปัญหา 
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บทเรียนที่ได้รับ: 1.การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในพ้ืนที่ถึงว่าเป็นที่จ าเป็นและเป็นหัวใจในการ
พัฒนางานด้านสาธารณสุขต่างๆ 2.ชุมชนในพ้ืนที่มีกระบวนการจัดการอยู่แล้วแต่ต้องค้นหาและสนับสนุนให้เกิด
ความเหมาะสมถึงวิธีจึงท าให้งานส าเร็จได้ 3.ผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังขาดการดูแลจากภาครัฐและภาคประชาชนและยังถูก
หลบซ่อนอยู่ในชุมชนเมือง 4.รูปแบบการพัฒนาตามระบบ DHS น าไปสู่การท าให้ชุมชนเข็มแข็งด้านสุขภาพ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 1.ผู้บริหารให้ความส าคัญในการด าเนินงานทั้งภาคประชาชน/ภาครัฐ 2.รูปแบบการจัดการ
ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่มีการดูแลที่แตกตางกันไปมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันไปจึงจ าเป็นต้องมีการ
แลกเปลี่ยนการดูแลและจัดท าแนวทางที่เหมาะสมในพื้นที่และในระบบงานของสาธารณสุข 3.ภาคีเครือข่ายทั้งส่วน
สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ การด าเนินงานภาค
ประชาชนและองค์กรในท้องถิ่นมีความจ าเป็นมาในการสร้างกระบวนการจัดการให้เกิดความยังยืนในพ้ืนที่โดย
อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลประชาชนในพ้ืนที่ของตนเองโดยทางสาธารณสุขมีหน้าที่ในการสนับสนุน
องค์ความรู้และติดตามประเมินผลพร้อมทั้งมีการคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน: สปสช.เขต4 :ให้การสนับสนุนงบประมาณ  
โรงพยาบาล, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล : สนับสนุนในการประสานงาน 
วิชาการ และลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และระบบส่งต่อ  ชุมชน:เกิดการตื่นตัวและเกิดการมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบ
ในการจัดการในกลุ่มผู้ป่วยด้อยโอกาส  ทีมวิชาการจากคณะแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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63.การให้ค าปรึกษาด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้มีผลต่อการลดลงของระดับน้ าตาล 
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยทราย อ.หนองแค * CUP โรงพยาบาลสระบุรี 
 

 

การศึกษาเรื่องศึกษาผลของการให้ค าปรึกษารายบุคคลด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานต่อการควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือด มีที่มาจากท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยทราย มีผู้ป่วยเบาหวานจ านวน 133 คน มีคลินิก
ตรวจเดือนละ 2 ครั้ง มีผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ จ านวน 39 คน เกิดภาวะโรคแทรกซ้อน ทางตา เท้า 
ภายในปี 2556-2558 จ านวน 8 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยทรายจึงจัดท างานวิจัยเกี่ยวกับการให้
ค าปรึกษารายบุคคลด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด โดย เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ มีผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ที่สมัครใจจ านวน 15 คน วิธีการวิจัยโดยให้
ค าปรึกษารายบุคคลด้านพฤติกรรม เก็บข้อมูลโดยประเมินผลการปรับปลี่ยนพฤติกรรม วัดจากค่าระดับน้ าตาลใน
เลือด และค่า (HbA1C) ทุกเดือน รวมระยะเวลา 6 เดือน 

ผลการวิจัยพบว่า: หลังจากการให้ค าปรึกษา 6 ครั้ง ภายใน 6 เดือน ผู้ป่วยเบาหวานจ านวน 15 คน มีการ
เปลี่ยนแปลง คือ พบว่าผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีค่าระดับน้ าตาลในเลือด >125 mg/dl   อยู่ในเกณฑ์ ปกติ จ านวน 6 
คน ร้อยละ 40  ค่าระดับน้ าตาลในเลือด  126 -154 mg/dl จ านวน 6 คน ร้อยละ 40 ผู้ป่วยค่าระดับน้ าตาลใน
เลือด  ≥ 183 mg/dl จ านวน 1 คน ร้อยละ 6.67  จากการสอบถามเนื่องจากผู้ป่วยไม่มีเวลาท าอาหาร ซื้ออาหาร
ทานเอง และอดนอน เนื่องจากท างานช่วงกลางคืนตลอด ค่าระดับ (HbA1C) ของผู้ป่วยเบาหวาน ก่อน และ หลัง 
การให้ค าปรึกษาจ านวน  15    คน พบว่า มีผู้ป่วยเบาหวานที่มี ค่า (HbA1C) ก่อนให้ค าปรึกษา)  ≥  7 mg% 
จ านวน 15 คน ร้อยละ 100  หลังให้ค าปรึกษา 6 เดือน ≤  7 mg% จ านวน 8 คน ร้อยละ 53.33 ค่า (HbA1C)  ≥  
7 mg% จ านวน 7 คน ร้อยละ 46.67 จากผลที่พบหลังจากงานวิจัยคือ ผู้ป่วยเบาหวานมีการของระดับน้ าตาลใน
เลือดไปในทิศทางท่ีดีขึ้น และระดับน้ าตาลในเลือดสะสมของผู้ป่วยเบาหวานก้อมีระดับที่ลดลงจากครั้งแรก 
จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ถ้ามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีเวลา และมีสถานที่ที่เหมาะสม
กับการให้ค าปรึกษาผู้ป่วยที่ระดับน้ าตาล หรือระดับความดันโลหิตที่สูง และไม่ยอมลดลงมาเป็นปกติ ควรจัดให้มี
การให้ค าปรึกษารายบุคคล เพราะผลที่ได้รับสามารถช่วยผู้ป่วยให้รู้จักการใช้ชีวิต ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจใน
พฤติกรรมของตนเอง ว่าควรเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่การไม่มีภาวะโรคแทรกซ้อนต่อไป 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน:  ผลการวิจัยที่ได้จากการให้ค าปรึกษา พบว่าถ้าในการด าเนิน
ชีวิตถ้าเราทราบปัญหา ของการที่จะท าให้สุขภาพของเราเสี่ยงต่อโรค การรู้ปัญหานั้นจะท าให้เราสามารถคิดแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเพ่ือให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น นอกจากการดูแล
สุขภาพแล้ว การด าเนินชีวิตถ้ามีแนวทางในการค้นหาปัญหา รู้จักวางแผน สามารถน ามาปรับใช้กับการแก้ปัญหา
ต่างๆได้ เพราะปกติ สังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงคิดถึงตนเองน้อยลง ท าแต่สิ่งที่เราอยากท า จึงท าให้การ
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ดูแลตนเองลดลง ผลการวิจัยครั้งนี้จึงท าให้ สามรถแก้ปัญหาของตนเองได้ โดยตัวเราเป็นคนคิดเอง ตัดสินใจเองกับ
พฤติกรรมที่เราควรปฏิบัติ ในการท างานประจ าสามารถน าผลงานวิจัยได้คือจัดการให้ค าปรึกษากับผู้ป่วยที่ต้องการ 
ความพร้อมของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ให้สามรถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งส าคัญ ช่วยลดภาวะโรคแทรกซ้อน
ของผู้ป่วย โดยจัดให้ค าปรึกษาในรายที่ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ในผู้ป่วยรายอ่ืนที่มีความเสี่ยงต่อภาวะโรค
แทรกซ้อน ที่ส าคัญตัวผู้ป่วยเองสามารถน าสิ่งที่ได้จากงานวิจัยการให้ค าปรึกษาไปใช้ประโยชน์กับคนในครอบครัว
ได้ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในครอบครัวและคนที่เรารัก 
บทเรียนที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้:  การให้ค าปรึกษาสามารถท าให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือให้ลดระดับ
น้ าตาลได้ ท าให้ทราบถึงปัญหาของผู้ป่วยว่าการที่ระดับน้ าตาลสูงเกิดจากอะไร จึงท าให้เจ้าหน้าที่หาแนวทางแกไข
ปัญหาได้ถูกต้อง  เกิดความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพมากขึ้น  ผู้ป่วยตระหนักในการดูแล
ตนเอง  ในการที่จะท าให้ระดับน้ าตาลลดลงนอกจากการได้รับค าปรึกษาแล้ว ผู้ป่วยต้องมีแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย สิ่งส าคัญเห็นความร่วมมือ และการเอาชนะใจตนเองของผู้ป่วยที่สามารถท าให้ระดับ
น้ าตาลในเลือดลดลง 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: ความร่วมมือของผู้ป่วย เนื่องจากการให้ค าปรึกษาต้องใช้เวลา ผู้ป่วยที่มาร่วมงานวิจัยให้
ความร่วมมือดีมาก เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. มีส่วนในการจัดเก็บข้อมูลท าให้มีการท างานเป็นทีม การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ป่วยที่มีความตั้งใจ ช่วยในการวิจัยครั้งนี้อย่างมากผู้ป่วยทุกคนมาตามนัดทุกครั้งช่วยในการเก็บ
ข้อมูลได้ครบถ้วน และที่ส าคัญได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จ และก็
ท าให้เกิดผลดีต่อผู้ป่วยในอนาคตต่อไป 
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64. ผลของการมีทีมหมอครอบครัวช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยติดเตียง ต าบลสองคอน 
 
 

จิตรา  จิตสงวนสุข 
สถานีอนามัยสองคอน ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา: กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพและได้ยกระดับสถานีอนามัยเป็น “ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) ” โดยแนวคิดมุ่งเน้นการบริการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก ทั้งใน
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม และให้บริการอย่างต่อเนื่อง สามารถให้ค าปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยได้
ตลอดเวลา  มีความเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการบริการสุขภาพของประชาชน  ชุมชน และท้องถิ่น 
และมีทีมสหวิชาชีพ  รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ร่วมกันในการดูแลสุขภาพของคนในต าบลที่
รบัผิดชอบ โดยใช้กลไก “ทีมหมอครอบครัว” เพ่ือให้เกิดภาพของการรับรู้และร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน  
ดังนั้นผู้วิจัย ซึ่งอยู่ในทีมหมอครอบครัว จึงสนใจที่อยากจะศึกษา ทีมหมอครอบครัวช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ผู้ป่วยติดเตียง ในต าบลสองคอน ได้อย่างไร  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย:เพ่ือศึกษาถึงผลของการมีทีมหมอครอบครัว ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ต าบลสองคอน 
ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้ PAOR เพ่ือพัฒนาทีมหมอครอบครัว ใน
การดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังต าบลสองคอน จ านวน  7 คน จ าแนกเป็นผู้ป่วยสูงอายุ
ติดเตียง จ านวน 2 คน ผู้ป่วยทางสมอง จ านวน 3 คน และเป็นผู้พิการ จ านวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่ง
ออกเป็นเครื่องมือที่ ใช้ในการด าเนินการวิจัยได้แก่(1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามและข้อมูลครอบครัว (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับการดูแลทางสุขภาพของคนในครอบครัว
และการได้รับความช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ของครอบครัว (3) ทัศนคติและพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเอง โดยวัด
ทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพตนเอง (4) คุณภาพของคนในครอบครัว ประเมินการรับรู้ต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ            
ผลการศึกษา: ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุมากกว่า 60 ปี สถานภาพในครอบครัว 
คือ ลูกของหัวหน้าครอบครัว หัวหน้าครอบครัว และคู่สมรสของหัวหน้าครอบครัว ตามล าดับ แต่ละครอบครัว จะมี
ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง คิดเป็นร้อยละ 28.57  ผู้พิการติดเตียง คิดเป็นร้อยละ 57.14  ผู้สูงอายุติดเตียง คิดป็นร้อยละ 
28.57  ตามล าดับ  และครอบครัวไม่มีการรับรู้ว่าใครเป็นหมอประจ าครอบครัว  ร้อยละ 100 การได้รับการดูแล
ทางสุขภาพเรื่องการปฏิบัติตัวให้มีสุขภาพดี คิดเป็นร้อยละ 100 และการได้รับการปรึกษาปัญหาทางสุขภาพ คิด
เป็นร้อยละ 100  โดยการได้รับค าแนะน าเรื่องการปฏิบัติให้มีสุขภาพดีจาก อสม.หรือจิตอาสา คิดเป็น ร้อยละ 100 
เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย คิดเป็นร้อยละ 71.42 และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 71.42 
ตามล าดับ  
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การปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยการเยี่ยมที่บ้านจึงขอค าปรึกษา กับ อสม.หรือจิตอาสา คิดเป็นร้อยละ 100 
เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย คิดเป็นร้อยละ 71.42 และจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 42.86 
ตามล าดับ การได้รับการดูแลสุขภาพที่บ้าน คิดเป็นร้อลยะ 100  จาก อสม. ร้อยละ 100 เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 
รอ้ยละ 71.42  

ความต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางไปรับบริการทางสุขภาพ คิดเป็น ร้อยละ 57.14  ด้านที่อยู่
อาศัยไม่ต้องการความช่วยเหลือ ร้อยละ 100 ความต้องการความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 85.71 
และได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น คิดเป็นร้อยละ 14.28   

ทัศนคติต่อการพึ่งตนเองทางสุขภาพ การออกก าลังกายท าให้เสียเวลา ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 85.71 
เมื่อเจ็บป่วยมีหมอดูแล เห็นด้วย ร้อยละ 42.86  การดูแลสุขภาพเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไม่เห็นด้วย 
คิดเป็นร้อยละ 57.14 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง คนในครอบครัวมีการออกก าลังกาย คิดเป็นร้อยละ 85.71 
ครอบครัวไม่รับประทานอาหาร รส หวาน มัน เค็ม คิดเป็นร้อยละ 14.28 
    คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว ด้านสภาพร่างกาย ดีขึ้นร้อยละ 57.14  สภาพจิตใจ เหมือนเดิมและดีขึ้น 
ร้อยละ 42.86 ความกังวลใจกับความเจ็บป่วย ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.14  ความกังวลใจรายได้ต่อ
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 57.14   
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า: น าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาในส่วนของการรับรู้ว่าใครเป็นหมอ
ประจ าครอบครัวของตน และการพ่ึงพาตนเองทางสุขภาพ 
บทเรียนที่ได้รับ 
 1.ระบบบริการสุขภาพ  ที่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกวิชาชีพ ในระดับ รพ.สต. และ ทีม
โรงพยาบาลอ าเภอ ได้พัฒนาความสามารถและทักษะในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดความมั่นใจในการดูแลสุขภาพต่อไป 
 2.ผู้วิจัยต้องการที่จะพัฒนาแบบสอบถาม การได้รับการดูแลจากทีมหมอครอบครัว การพ่ึงตนเองทาง
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียง รพ.สต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: ทีมสหสาขาวิชาชีพ ของเครือข่าย มีส่วนร่วมในการดูแลอย่างแท้จริง มีความมั่นใจและ
ความเข้มแข็งในการด าเนินการต่อไป 
การสนับสนุนที่ได้รับ 
 1.เครือข่าย รพ.สระบุรี มีนโยบายในการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยใน รพ.สต.ในเครือข่าย สนับสนุนการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R ,ให้ข้อเสนอแนะและค าปรึกษาการท าวิจัย 

2.ความร่วมมือจากทีมหมอครอบครัว  ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
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65. เรื่องรูปแบบของเพื่อนช่วยเพื่อนมีผลต่อการมารับบริการตามนัดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดนกเปล้า อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

 
สรวงสุดา  เบ้าเทศ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดนกเปล้า อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 

 

ที่มาความส าคัญของปัญหา: จากปัญหาหน้างานของหน่วยบริการระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดนก
เปล้า  อ าเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  พบว่าผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรังไม่มารักษาตามก าหนดนัด โดยจากการ
ส ารวจข้อมูลย้อนหลังรายบุคคลเรื่องการขาดนัด  เป็นเวลา ๑ ปี ตั้งแต่เดือน ๑ มกราคม  ๒๕๕๗ – ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๗  ในโปรแกรม  Hos-Xp  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดนกเปล้า  พบว่า  สาเหตุหลักส่วนใหญ่ที่
ไม่มารักษาตามก าหนดนัดเกิดจากการลืม  รองลงมาคือขี้เกียจมาวันนัดเนื่องจากผู้รับบริการเยอะ  และไม่มีคนพา
มา  ตามล าดับ  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือ 

• การรักษาและการกินยาไม่ต่อเนื่อง 
• การติดตามดูแลคนป่วยไม่สม่ าเสมอและต่อเนื่องอาจท าให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาไม่

ต่อเนื่อง 
• ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรับประโยชน์จากแพทย์และบุคลากรเฉพาะทางที่สถานบริการได้จัดเตรียมไว้ให้เช่น  

การไม่ได้พบเภสัชกรที่จะแนะน าเรื่องการรับประทานยาและการใช้ยา  เป็นต้น 
ปัญหาต่างๆนั้น ผู้ป่วยเป็นผู้เสียประโยชน์เพราะไม่ได้รับบริการที่สถานบริการได้จัดเตรียมไว้ให้การ

แก้ปัญหาต้องดูที่มาของปัญหาซึ่งมีหลากหลายสาเหตุ  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงเลือกแก้ปัญหาจากสาเหตุ
อันดับต้นก่อน  คือไม่มาตามก าหนดนัดเนื่องจากการลืม  โดยใช้หลักการของเพ่ือนช่วยเพ่ือนช่วยเตือนกันในวันที่
ต้องมารับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

•  เพ่ือศึกษารูปแบบของเพ่ือนช่วยเพื่อนมีผลต่อการมารับบริการตามนัดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
• เพ่ือประเมินความพึงพอใจของเพ่ือนและผู้ป่วย 

ระเบียบวิธีการวิจัย: การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบของเพื่อนช่วยเพื่อนมีผลต่อการมารับบริการตามนัดของผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง  ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้มีวิธีการ  ดังนี้ 

• รูปแบบการวิจัย  :  เชิงคุณภาพ   โดยใช้กระบวนการ PAOR แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดและเครื่อง
บันทึกเสียง 

• กลุ่มตัวอย่าง  :  ผู้ป่วยเรื้อรังขาดนัดและสมัครใจเข้าร่วมในการศึกษาวิจัย  และเป็นผู้ที่มีการรักษากับ
แพทย์ในวันคลินิกโรคเรื้อรัง    

• เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  :  แบบสัมภาษณ์    
• การวิเคราะห์ข้อมูล  :   Content  analysis , ร้อยละ 

ผลการศึกษา: ผลการวิจัยพบว่า  ส่วนใหญ่เพ่ือนที่ท าหน้าที่เตือนเพ่ือน(ผู้ป่วย)  จะเป็นบุคคลที่คุ้นเคยกัน  อาศัย
อยู่บ้านเดียวกัน  รู้จักกันมานานตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งมีความสนิทสนมกัน  มีการติดต่อสื่อสารกันบ่อย มีวิธีการ
ติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบ  เช่น  การพูดคุยแบบตัวต่อตัวและการโทรศัพท์  หัวข้อในการติดต่อสื่อสารจะเป็นเรื่อง
ทั่วๆไป  สอบถามความเป็นอยู่  เรื่องสุขภาพ/วันนัดตรวจครั้งต่อไป  ผลการใช้รูปแบบของเพื่อนช่วยเพ่ือนในผู้ป่วย
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ที่ไม่มารับบริการตามนัดด้วยสาเหตุการลืม  ส่งผลให้ผู้ป่วยมารับการตรวจตามนัด ได้รับประโยชน์จากแพทย์และ
บุคลากรเฉพาะทางที่สถานบริการได้จัดเตรียมไว้  ได้รับการรักษาและติดตามอย่างต่อเนื่อง  คิดเป็น ร้อยละ  80  
อีกร้อยละ  20  นั้นพบปัญหาเพ่ือนไม่ได้เตือนวันนัด  1  ครั้ง  เหตุเพราะเกิดความขัดแย้งกันเองทางการเมือง  แต่
ความสัมพันธ์มิได้แตกหักยังสามารถกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้เหมือนเดิม  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ยังไม่พบผู้
ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา  ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มีเพ่ือนคอยเตือน  พบว่า  มีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบของเพ่ือนช่วยเพ่ือน  คิดเป็นร้อยละ  100  เนื่องจากท าให้มารับบริการได้ตรงตามนัดทุกครั้ง  
ได้รับประโยชน์จากบริการที่สถานบริการจัดเตรียมไว้ให้  มีความรู้สึกอุ่นใจในการมีเพ่ือนคอยเตือนกัน  และท าให้มี
ความสัมพันธ์ที่กระชับแน่นแฟ้นมากขึ้น แม้ว่าจะมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารเนื่องจากเกิดความขัดแย้งทาง
การเมือง  ส่วนการประเมินความพึงพอใจของเพ่ือน  พบว่า  เพ่ือนมีความรู้สึกภูมิใจ/ดีใจ  ที่ได้มีส่วนร่วมและเป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับบริการตามนัดทุกครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  100  แม้จะพบปัญหาในการ
ติดต่อสื่อสารเนื่องจากเกิดความขัดแย้งทางการเมืองก็ตาม   
การน าผลงานวิจัยไปใช้ในงานประจ า 

• น ารูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้ในชุมชน  เพ่ือให้เกิดการมีความสัมพันธ์ในทางสังคมเรื่องการดูแลซึ่ง
กันและกัน 

• น ารูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้ในการจัดคลินิกโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยขาดนัดจากสาเหตุอ่ืน เพ่ือให้ผู้ป่วย
โรคเรื้อรังได้รับบริการครอบคลุมตามความต้องการ 

บทเรียนที่ได้รับ 
• รูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของเจ้าหน้าที่ ที่คิดว่าเพ่ือนที่ดีที่สุดน่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้ แต่ในความเป็นจริง

แล้ว เพ่ือนที่ดีที่สุดอาจเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้ระดับสูงแต่สามารถพูดคุยกันได้ดีกว่า  
• เพ่ือนช่วยเพื่อน ในความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ช่วยให้เกิดความแน่นแฟ้นใส่ใจซึ่งกันและกัน

ได้รับรู้เรื่องสุขภาพ  เข้าใจกันได้ดีกว่าเดิม 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ:ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและเห็นความส าคัญในการมารับ
บริการตามนัด 
 
การสนับสนุนที่ได้รับ 
 1.  โรงพยาบาลแม่ข่ายโรงพยาบาลสระบุรีให้การสนับสนุนด้านวิชาการงานวิจัย 
 2.  เป็นกิจกรรมร่วมกับโครงการที่ได้รับสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
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66.ผลของฟองเย็นต่อการเจ็บปวดและการหายของแผลฉีดวัคซีนในคลินิกสุขภาพเด็กดี     
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเตาปูน 

 
พรยมล   โคกค ายาน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเตาปูน * CUP โรงพยาบาลสระบุรี 
 

 

ที่มาและความส าคัญ: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลเตาปูน มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง (โรงเรียนพ่อแม่ในคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี) เป็นกิจกรรมหนึ่งของคลินิก ส่งเสริมสุขภาพเด็กดี ซึ่งมี
ความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการให้ความรู้ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ระหว่างผู้สอนและผู้รับการอบรม ส่วนผู้รับ
การอบรมด้วยกันก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ระหว่างพ่อแม่ที่มีลูกอายุใกล้เคียงกัน ซึ่งจะท าให้พ่อแม่
และผู้เลี้ยงดูเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและ กัน อันจะก่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ท า
ให้มีความรู้ เจตคติและ ทักษะในการเลี้ยงดูบุตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ท าให้เด็กมีการเจริญเติบโตและมี
พัฒนาการทั้ง ทางด้านร่างกายและอารมณ์เหมาะสมกับวัย และได้ทราบถึงความกังวลใจของพ่อแม่ และผู้ปกครอง
ที่พาบุตรหลานมารับวัคซีน เนื่องจากรับวัคซีนไปแล้วเด็กจะมีไข้ ปวด บวม บริเวณที่ฉีดวัคซีน เพราะเด็กจะร้อง
กวนตลอดเวลาจากปัญหาที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานได้เก็บรวบรวมสถิติ  วิเคราะห์ปัญหาค้นหาสาเหตุพร้อมทั้งแนว
ทางแก้ไข จึงมีแนวคิดในการสร้างอุปกรณ์ เพ่ือใช้ประคบแผลบริเวณที่ฉีดวัคซีน สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับ
บริการรวมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลกับญาติผู้ป่วย ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาเรื่องนี้ทาง
สื่อ INTERT ที่เคยมีผู้จัดท าไว้ จัดท าไว้แล้วและมีการประยุกต์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
วัตถุประสงค์: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้ฟองเย็นต่อการหายของแผลวัคซีน และศึกษา
ความพึงพอใจต่อการใช้ฟองเย็นภายหลังการได้รับวัคซีน  
กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก 0- 5 ปี ที่มารับวัคซีนในเขตโรงพยาบาลส่วเสริมสุขภาพต าบลเตาปูน 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ านวน 22 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กที่มารับวัคซีน                                                     
2. แบบบันทึกข้อมูลจากการสอบถามระยะเวลาจ านวนวันของการหายของแผลวัคซีน  

รูปแบบการวิจัย: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ Action research โดยใช้ PAOR  จ านวน 1 Loob เพ่ือน ามาใช้
ปรับปรุงพัฒนางานต่อเนื่อง 
การวิเตราะห์ข้อมูล:  โดยใช้แบบสอบถามควาพึงพอใจจากผู้ปกครอง ซึ่งมี 3 ส่วน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ในการบริการ ความพึงพอใจด้านนวัตกรรม และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก น ามา
วิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย (mean) และแบบบันทึกข้อมูลจากการสอบถามจ านวนวันในการหายของแผลวัคซีน  มา
วิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ (percentacge) 
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ผลการวิจัย: ผลการวิจัยพบว่า หลังจากเด็กท่ีมารับวัคซีนได้รับการประคบด้วย ฟองเย็น มีการหายของแผลจ านวน
วันลดลงร้อยละ 68.18  และ มีการหายของแผลจ านวนวันเท่าเดิม ร้อยละ 31.82   และพบว่า ฟองเย็นมีผล ท าให้
เด็กท่ีมารับวัคซีน DTP-HP และ JE มีการหายของแผลเร็วกว่าปกติในเด็กสูงสุดร้อยละ 66.66  รองลงมาคือร้อยละ 
50 และ พบว่าผู้ปกครองที่ศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ความพึงพอใจด้านนวัตกรรม (ฟอง
เย็น) อยู่ในระดับมาก ส่วน ความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้าน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ อยู่ในระดับดี 
และ สถานที่ให้บริการเหมาะสม อยู่ระดับ ปานกลาง   
การน าผลการวิจัยไปใช้: หากมีผูส้นใจ ทดลองใช้ฟองเย็นที่ได้คิดขึ้น กับเด็กท่ีมารับวัคซีนของตน สามารถน าไป
ทดลองใช้และปรับปรุงให้ดีขึ้น 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: ความส าเร็จของงานเกิดข้ึนเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเด็กท่ีคอยติดตาม
การหายของแผลวัคซีน ผู้ร่วมงานที่ช่วยเก็บแบสอบถามประเมินความพึงพอใจ  

ปัจจัยสนับสนุน : ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสระบุรี  ซึ่งเป็นแม่ข่าย ที่ให้การ สนับสนุนวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร. นิภาพร  ละครวงศ ์
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67. ผลสัมฤทธิ์การดูแลผู้ป่วย Asthma and COPD แบบองค์รวม อย่างง่าย 
ใน Asthma And COPD Clinic โรงพยาบาลธัญบุรี 

 
ศศิภาส์  อริสริยวงศ์ 

คลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 

 

หลักการและเหตุผล: Asthma and COPD เป็นที่ส าคัญโรคหนึ่งของประเทศไทย และส าหรับโรงพยาบาลธัญบุรี
พบว่า Asthma and COPD อยู่ใน 10 อันอับโรคที่มารับบริการที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้ยา
ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถดูแลตนเองได้เมื่ออาการก าเริบ บางรายต้องมาพ่นยาหลายครั้ง บางรายต้องรับไว้รักษาตัวใน
โรงพยาบาล ซึ่งส่งพบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว โรงพยาบาลธัญบุรีจึงจัดให้มีการดูแลผู้ป่วยใน  
Asthma and COPD clinic แบบองค์รวม อย่างง่าย ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแนวทางที่ก าหนดขึ้นโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพ  
วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการดูแล Asthma and COPD แบบองค์รวม 
อย่างง่าย ใน Asthma and COPD Clinic โรงพยาบาลธัญบุรี 
ระเบียบวิธีวิจัย:เป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ (Comparative study) กลุ่มผู้ป่วย Asthma , COPD ที่ได้รับการ
ดูแลใน Asthma and COPD clinic  โรงพยาบาลธัญบุรี และท่ีไม่ได้รับการดูแลใน Asthma and COPD clinic   
ขั้นตอนการด าเนินงาน การด าเนินงานใน Asthma and COPD clinic  มีการน ากระบวนการ PDCA มาใช้ใน
การพัฒนาในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ผู้ให้บริการมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน 

1. ศึกษาสถานการณ์โรค Asthma , COPD และเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาของผู้ป่วย 
2. สรุปผลการศึกษาสถานการณ์โรค Asthma , COPD คืนข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ผู้ดูแล และ อสม.  
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ให้การผู้ดูแลผู้ป่วย Asthma , COPD ตามแนวทาง GINA guideline 
4. พัฒนาแนวทางในการดูแลผู้ป่วย ให้การดูแลตามแนวทางที่ก าหนดตั้งแต่แรกรับจนถึงการจ าหน่ายโดย

ใช้ Discharge plan for Asthma , COPD   
5. พัฒนาทักษะของผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล ให้สามารถจ าแนกความรุนแรงของโรค ประเมินสิ่งแวดล้อม 

การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ท าให้อาการก าเริบ การดูแลตนเองเบื้องต้นที่บ้านในภาวะฉุกเฉิน ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน รวมทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้ดูแล  

6. พัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้ง่าย เช่น นวัตกรรม บ้านไรฝุ่น นวัตกรรม CAT 
scale ประกอบการประเมิน COPD assessment test รวมทั้งอุปกรณ์การบริหารปอดอย่างง่าย และส่งเสริมให้
ผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 

7. พัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยให้ social media เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้ง่าย ลดช่องว่างระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการลง โดยสร้าง line กลุ่มผู้ป่วยโรคหืด
โรงพยาบาลธัญบุรี สมาชิกในกลุ่มคือ พยาบาลประจ าคลินิก นักกายภาพ เภสัชกร ผู้ป่วย ญาติหรือผู้ดูแล ท าให้
สามารถผู้ป่วยสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีการให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย และเพ่ือ
ติดตามอาการ 
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ผลลัพธ์ 
1. อัตราการมารับการรักษาด้วยอาการหอบก าเริบที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินในปี 2557 จ านวน 864 ครั้ง ปี 

2558 จ านวน 755 ครั้ง ซึ่งลดลง 109 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 12.61  
2. อัตราการรับไว้นอนโรงพยาบาลของผู้ป่วย Asthma ทั้งหมด 121 ราย เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลใน 

Asthma and COPD clinic จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.1 อีก ร้อยละ 71.9 เป็นผู้ป่วย Asthma ที่ไม่ได้
ไดร้ับการดูแลใน Asthma and COPD clinic 

3. อัตราการรับไว้นอนโรงพยาบาลของผู้ป่วย COPD ทั้งหมด 54 ราย เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลใน 
Asthma and COPD clinic จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.14 อีก ร้อยละ 51.86 เป็นผู้ป่วย COPD ที่ไม่ได้
ได้รับการดูแลใน Asthma and COPD clinic 

4. อัตราการ Re-admit ของผู้ป่วย Asthma , COPD ที่ได้การท า Discharge plan จ านวน 87 ราย พบมี  
Re-admit จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.30 
5. อัตราผู้ป่วย Asthma ที่รับการดูแลใน Asthma and COPD clinic มีค่า Peak Flow ผ่านเกณฑ์ 80% 

ปี 2557 ผู้ป่วยทั้งหมด 286 ราย ผ่านเกณฑ์ 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.91 ในปี 2558 ผู้ป่วยทั้งหมด 307 ราย 
ผ่านเกณฑ์ 138 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.95 ซึ่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.04 

6. อัตราผู้ป่วย COPD ที่รับการดูแลใน Asthma and COPD clinic สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (COPD assessment test ) ปี 2557ผู้ป่วยทั้งหมด 194 ราย ดีขึ้น 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 
30.41 ในปี 2558 ผู้ป่วยทั้งหมด 215 ราย ดีขึ้น 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.7 ซึ่งเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 13.29 

7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน Asthma and COPD clinic จ านวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.5 
 

บทเรียนที่ได้รับ 
1. ในการดูแลผู้ป่วย Asthma , COPD ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ป่วยและญาติ ควรได้รับการพัฒนาทักษะในการ

ดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือสามารถจัดการกับการคุกคามของโรคเม่ืออาการก าเริบ   
2. ระบบการบริการผู้ป่วย ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย 
3. ผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล คือหนึ่งในทีมดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย Asthma , COPD  ที่ส าคัญ 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ความมุ่งมั่น เข้าใจ และเข้าถึง โดยให้
ครอบครัว ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
การสนับสนุนที่ได้รับ: กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลธัญบุรี 
 
การติดต่อทีมงาน Asthma and COPD clinic โรงพยาบาลธัญบุรี  
นางศศิภาส์  อริสริยวงศ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์  081-8314186   E-mail : sasipaok@hotmail.com  
 
 
 
 

mailto:sasipaok@hotmail.com
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68.การพัฒนารูปแบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยขณะให้ยาเคมีบ าบัดในรูปแบบ AIE 
 
 

ภคินี  มงคลพันธุ์, รัศมี โอสถ 
หน่วยให้ยาเคมีบ าบัด ตึกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลนครนายก 

 
 

ที่มาและความส าคัญ: พยาบาลเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญในการดูแลผู้ป่วย และการบันทึกทางการพยาบาลก็
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงว่าการพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐานตามกระบวนการพยาบาล และบ่งบอกถึง
ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพเนื่องด้วยเดือน กันยายน พ.ศ.2556 ได้มีการจัดตั้งหน่วยให้ยาเคมีบ าบัดซึ่งอยู่ในแผนก
ผู้ป่วยใน ตึกศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลนครนายก และผลจากการปฏิบัติงานพบว่า บันทึกทางการพยาบาลใน
รูปแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนครนายก ซึ่งใช้หลักการบันทึกทางการพยาบาลในรูปแบบ SOAP ไม่เหมาะสมกับ
การบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยขณะให้ยาเคมีบ าบัด เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการบันทึกยาวนาน แบบฟอร์มไม่
สะดวกและเหมาะสมในการบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วย ทั้งก่อนให้และขณะให้ยาเคมีบ าบัด ขาดการแสดงถึง
ความต่อเนื่องของการพยาบาลหลังให้ยาเคมีบ าบัด จึงได้มีการทบทวนและจัดท าแบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วย
ขณะให้ยาเคมีบ าบัดตามหลัก Focus charting แบบ AIE ขึ้น 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือให้บันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยขณะให้ยาเคมีบ าบัดเป็นไปตามหลัก Focus charting แบบ AIE  
2. เพ่ือลดภาระงานในการจดบันทึกทางการพยาบาล 
3. เพ่ือให้มีรูปแบบบันทึกทางการพยาบาลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
4. เพ่ือวัดผลระดับความพึงพอใจต่อแบบบันทึกทางการพยาบาลตามหลัก Focus charting แบบ AIE 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 1. ศึกษารูปแบบบันทึกทางการพยาบาลของแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนครนายก ปัจจุบันใช้หลัก SOPA 
ซึ่งรูปแบบไม่เหมาะสมกับการบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยขณะให้ยาเคมีบ าบัด เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการ
บันทึกยาวนาน แบบฟอร์มไม่สะดวกในการประเมินอาการผู้ป่วยก่อนให้การพยาบาลอย่างครบถ้วน ไม่แสดงถึง
ความต่อเนื่องของการพยาบาลขณะให้ยาเคมีบ าบัด 

2. ได้มีการพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยขณะให้ยาเคมีบ าบัดเป็น Version 1.ขึ้นโดยเน้นที่            
การพยาบาลขณะให้ยาเคมีบ าบัดโดยเริ่มตั้งแต่ เดือนกันยายน 2556 ถึง ธันวาคม 2557 ระยะเวลา 16 เดือน             
แต่ยังพบปัญหาคือขาดหลักฐานในการ Assessment ผู้ป่วยขณะให้ยาเคมีบ าบัดและการ Assessment  ไม่เป็นไป       
ในรูปแบบเดียวกัน 

3. ประชุมทีมการพยาบาลในแผนกให้ยาเคมีบ าบัด ศึกษารูปแบบบันทึกทางการพยาบาลที่เหมาะกับ          
การพยาบาลผู้ป่วยขณะให้ยาเคมีบ าบัด โดยเห็นว่าการบันทึกทางการพยาบาลตามหลัก Focus charting แบบ AIE 
เหมาะสมที่จะน ามาใช้เนื่องจากมีการใช้กระบวนการ Assessment, Intervention, Evaluation โดยปรับให้
เหมาะสมกับการพยาบาลขณะให้ยาเคมีบัดบัด  โดยได้ให้ฝ่ายวิชาการฝ่ายการพยาบาล เวชระเบียน ตรวจสอบ จึง
ได้รูปแบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยขณะให้ยาเคมีบ าบัดในรูปแบบ AIE   Version 2. โดยน าไปใช้ตั้งแต่เดือน
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มกราคม 2558 – ตุลาคม 2558 ระยะเวลา 10 เดือน พบว่ามีความเหมาะสมที่จะให้ในการบันทึกทางการพยาบาล
ผู้ป่วยขณะให้ยาเคมีบ าบัด 

ผลที่ได้จากการศึกษา 

1. การบันทึกทางการพยาบาลในผู้ป่วยให้ยาเคมีบ าบัดครบตามหลัง AIE 100 % 
2. ลดภาระงานในการจดบันทึกทางการพยาบาล โดยการเขียนบันทึกทางการพยาบาลแบบ SOAP ใช้

เวลาเฉลี่ย 7 นาที เมื่อเทียบกับการเขียนบันทึกทางการพยาบาลแบบ Focus charting แบบ AIE ใช้เวลาเฉลี่ย 4 
นาที ลดภาระงานการจดบันทึกทางการพยาบาลลดลงคิดเป็นร้อยละ 57.14 

3. รูปแบบบันทึกเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 
4. ผลการวัดระดับความพึงพอใจต่อแบบบันทึกทางการพยาบาลตามหลัก Focus charting แบบ AIE 

  4.1 มีเนื้อหาครอบคลุมถึงกระบวนการพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 74.33 
  4.2 สามารถสื่อสารระหว่างวิชาชีพได้อย่างครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 78.33 
  4.3 เหมาะสมท่ีจะน าไปใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 83.33 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า: ปัจจุบันได้น าแบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยขณะให้ยาเคมี
บ าบัดในรูปแบบ AIE Version 2. มาใช้ในแผนกให้ยาเคมีบ าบัดโรงพยาบาลนครนายก 

บทเรียนที่ได้รับ 
1. ได้ศึกษากระบวนการพยาบาลและหลักการบันทึกทางการพยาบาลในรูปแบบ Focus charting แบบ 

AIE 
2. ได้ประยุกต์ใช้หลักการบันทึกทางการพยาบาลในรูปแบบ Focus charting แบบ AIE มาจัดท าแบบ

บันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยขณะให้ยาเคมีบ าบัด ซึ่งเป็นที่น่าพึงพอใจ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: การให้ความสนใจและความร่วมมือของพยาบาลในแผนกเคมีบ าบัด,พยาบาลตึกศัลยกรรม
หญิง,แผนกเวชระเบียน,ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลนครนายก 

การสนับสนุนที่ได้รับ จากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน: ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลนครนายก 

การติดต่อกับนักวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หน่วยงานที่สังกัด ที่อยู่ไปรษณีย์ 
 1. คุณภคินี  มงคลพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพ (Onco nurse, CNC) Email : poppo_girl@hotmail.com  
 2. คุณรัศมี โอสถ  พยาบาลวิชาชีพ (Onco nurse) Email : Rasmeeosot@gmail.com 

   หน่วยให้ยาเคมีบ าบัด ตึกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลนครนายก  
   ข1/100 ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26130    

   เบอร์โทรศัพท์ 0845559093 
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