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ผลของการพันพลาสเตอร์ท่อช่วยหายใจแบบรอบคอผู้ป่วยต่ออัตราการเกิด 
Unplanned extubation 

 
มานะ ปจัจะแก้ว และคณะ 

 
หอผู้ป่วยหนัก 2 โรงพยาบาลสิงห์บุร ี

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสิงห์บุรี มีผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจปีละ 300-400 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 85 ของผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักทั้งหมด ขณะใช้เครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยทุกรายจะได้รับ

การดูแลตามมาตรฐานเพื่อให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนและถอดท่อช่วยหายใจออกโดยเร็วที่สุด แต่ในทางปฏิบัติ

ระหว่างการใช้เครื่องช่วยหายใจยังคงมีการถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผน (Unplanned extubation) เกิดขึ้น      

ทั้งจากการที่ผู้ป่วยดึงออกเอง (Self extubation) และเกิดจากการเลื่อนหลุดโดยไม่ตั้งใจจากตัวผู้ป่วยเองหรือจาก      

เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล (Accidental extubation) โดยใน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 มีอัตราการเกิด 

Unplanned extubation เฉลี่ย 13.5 ครั้ง: 1000 วันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงพยาบาลกำหนด      

(< 5:1000 วันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ) ในจำนวนนี้ ร้อยละ 60 ต้องใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ ทำให้เกิดผลกระทบคือ  

การสูดสำลัก ระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจนานขึ้น และเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ นอกจากนั้น

ญาติผู้ป่วยยังไม่พึงพอใจจากการที่ผู้ป่วยต้องอยู่ในหอผู้ป่วยหนักนานขึ้น จากการทบทวนงานวิจัยพบว่า ปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการเกิด Unplanned extubation คือ การผูกยึดท่อช่วยหายใจไม่เหมาะสม การดูแลไม่ได้มาตรฐาน และ

หย่าเครื่องช่วยหายใจหรือถอดท่อช่วยหายใจช้า (Chiang, 2000; Curry, 2011; Happ,2012) และการป้องกันการเกิด 

Unplanned extubation ต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น การดูแลตามมาตรฐาน การดูแลความสุขสบาย การให้ยาแก้ปวด

การหย่าเครื่องช่วยหายใจและถอดท่อช่วยหายใจให้เร็ว (Maguire, 2010; Moon, 2021; Lowe, 2012; Vassal, 2012)   

ซึ่งในปัจจุบันหอผู้ป่วยหนักมีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ มาตรฐานการหย่าเครื่องช่วยหายใจและ

มาตรฐานการถอดท่อช่วยหายใจ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน แต่การผูกยึดท่อช่วยหายใจยัง

ปฏิบัติแตกต่างกันไป เช่น ใช้พลาสเตอร์เส้นเดียวแปะที่มุมปากสองข้าง ใช้พลาสเตอร์สองเส้นแปะเป็นรูปตัว K หรือใช้

ผ้าผูกยึดผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงวิธีการต่างๆในการผูกยึดท่อช่วยหายใจ และจากการทบทวนงานวิจัยพบว่าวิธีการ

พันพลาสเตอร์ท่อช่วยหายใจแบบรอบคอผู้ป่วย สามารถลดอัตราการเกิด Unplanned extubation ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ (Tominaga,1995) 

วัตถุประสงค์การศึกษา: เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิด Unplanned extubation ก่อนและหลังการใช้วิธีการพัน 

พลาสเตอร์ท่อช่วยหายใจแบบรอบคอ 

ระเบียบวิธีวิจัย: วิจัยเชิงเปรียบเทียบ (Comparative study) ชนิด 2 กลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้วิธีการ 

พันพลาสเตอร์ท่อช่วยหายใจแบบรอบคอ 

กลุ่มตัวอย่าง: ได้แก่ ผู้ป่วยทั้งชายและหญิงที่อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่ใส่ท่อช่วยหายใจทางปากและใช้เครื่องช่วย

หายใจ ในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสิงห์บุรี และยินยอมให้ความร่วมมือในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มก่อนใช้วิธีการพันพลาสเตอร์ท่อช่วยหายใจแบบรอบคอ จำนวน 366 ราย และกลุ่มที่ใช้วิธีการพันพลาสเตอร์ท่อ

ช่วยหายใจแบบรอบคอ จำนวน 374 ราย 
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เครื่องมือในการวิจัย: 

 1) แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ศาสนา อาชีพ และ

ระดับการศึกษา 

 2) แบบบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วยประกอบด้วย การวินิจฉัยโรค โรคร่วม ระดับความรู้สึกตัว และระยะเวลา

การคาท่อช่วยหายใจ 

 3)  คู่มือวิธีการพันพลาสเตอร์ท่อช่วยหายใจแบบรอบคอ 

 4)  แบบบันทึกข้อมูลการเกิด Unplanned extubation 

การหาความเชือ่ถอืไดข้องผูช้ว่ยวจิยั: หลงัจากชีแ้จงและสาธติวธิกีารพนัพลาสเตอรท์อ่ชว่ยหายใจแบบรอบคอ ผูว้จิยั 

ให้ผู้ช่วยวิจัยซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยหนักทั้งหมด จำนวน 17 คน ทดลองพันพลาสเตอร์ท่อช่วยหายใจ  

แบบรอบคอ ตามที่ผู้วิจัยสาธิต จนกระทั่งผู้ช่วยวิจัยทุกคนปฏิบัติได้เหมือนกัน หลังจากนั้นทดลองใช้กับผู้ป่วยที่มี

ลักษณะตรงตามกลุ่มตัวอย่าง 6 ราย เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

การเก็บรวมรวมข้อมูล: ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยดำเนินการ ดังนี้ 

 1) กลุ่มก่อนการใช้วิธีการพันพลาสเตอร์ท่อช่วยหายใจแบบรอบคอ เลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนดได้

กลุ่มตัวอย่าง 366 ราย เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนย้อนหลัง 8 เดือน 

 2) กลุ่มที่ใช้วิธีการพันพลาสเตอร์ท่อช่วยหายใจแบบรอบคอ เก็บข้อมูลไปข้างหน้าเป็นเวลา 8 เดือน เลือก

กลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนดได้กลุ่มตัวอย่าง 374 ราย ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและข้อมูลการเจ็บ

ป่วย ของกลุ่มตัวอย่างจากเวชระเบียนและติดตามบันทึกการเกิด Unplanned extubation 

การวิเคราะห์ข้อมูล: 

 1)  แจกแจงความถี่ จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 

 2) เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรด้านระดับความรู้สึกตัวและระยะเวลาการคาท่อช่วยหายใจด้วยสถิติ 

Chi –square 

 3) เปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการเกิด Unplanned extubation ระหว่างกลุ่มก่อนและหลังวิธีการพัน

พลาสเตอร์ท่อช่วยหายใจแบบรอบคอ ด้วยสถิติ t-test 

ผลการวิจัย: อัตราการเกิด Unplanned extubation ของกลุ่มที่ใช้วิธีการพันพลาสเตอร์ท่อช่วยหายใจแบบรอบคอ     

ต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้วิธีการพันพลาสเตอร์ท่อช่วยหายใจแบบรอบคอ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = .013) 

การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: หลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการป้องกันการ

เกิด Unplanned extubation สำหรับผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก โดยเพิ่มเติมวิธีการ พันพลาสเตอร์ท่อช่วยหายใจ

แบบรอบคอในแนวปฏิบัติและนำไปใช้ทั้งโรงพยาบาล 

บทเรียนที่ได้รับ: การทำงานชิ้นนี้เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นว่าการทำ R2R ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อน แต่

เป็นการแก้ปญัหาในงานประจำให้ดีขึ้น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: การทำงานเป็นทีม ความร่วมมือของทุกคนในหน่วยงาน 

การสนับสนุนที่ได้รับ: ได้รับการสนับสนุนจากประธานคณะกรรมการห้องผู้ป่วยหนักและคณะกรรมการ R2R ของโรง

พยาบาลในการให้คำแนะนำปรึกษา 
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การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด 
ที่ได้รับยาระงับปวดทางช่องไขสันหลัง 

 
ภาคภูมิ พรประเสริฐสุข, สุธาวัลย์ พ่วงพิทยกุล, สังวาลย์ สกะมณี, ชำเรือง อิงคะวะระ, 

ศศิธารี ไตรจิตต์, ดรุณี คำปาน, สายพิณ บัวสระ, นาตยา คงคามี, 
สุนทรี เรืองสวัสดิ์, ณัฐญา ไทยหอม, จันทร์เพ็ญ คงดี 

 
งานวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลสิงห์บุร ี

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: การให้ยาระงับปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ในโรงพยาบาลสิงห์บุรี 

วิสัญญีแพทย์จะให้ยาระงับปวด Morphine ทางช่องไขสันหลัง ซึ่งสามารถออกฤทธิ์ระงับปวดได้ภายใน 24 ชั่วโมง 

อย่างไรก็ตาม การให้ยาระงับปวดทางช่องไขสันหลังก็ยังมีภาวะแทรกซ้อน เช่น กดการหายใจ ระดับความรู้สึกตัว 

ลดลง คลื่นไส้อาเจียน คัน ความดันโลหิตต่ำ เป็นต้น จากการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด พบว่าผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน

ข้อเข่าที่ได้รับยาระงับปวดทางช่องไขสันหลัง จำนวน 10 ราย มี pain score เฉลี่ย 5-6 การดูแลผู้ป่วยและการจัดการ

ภาวะแทรกซ้อนของพยาบาลก็มีความแตกต่างกัน ยังมีการให้ Strong opioid ทาง IV ให้กับผู้ป่วยตามแผนการรักษา

ของแพทย์เจ้าของไข้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่

ได้รับยาระงับปวดทางช่องไขสันหลัง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติทางการพยาบาล  

ในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าที่ได้รับยาระงับปวดทางช่องไขสันหลัง 

ระเบียบวิธีวิจัย: ขั้นตอนการพัฒนาประกอบด้วย 

 1) การศึกษาสถานการณ์และกำหนดปญัหา 

 2)  การกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ทางคลินิก 

 3)  การทบทวนและประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 4)  การร่างแนวปฏิบัติและตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5) การนำแนวปฏิบัติไปทดลองใช้เพื่อประเมิน คุณสมบัติเบื้องต้น เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแนว

ปฏิบัติทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น และเครื่องมือประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่ แบบสอบถามความเป็นไปได้ใน

การนำไปใช้ แบบสอบถามความพึงพอใจในการนำไปใช้ และแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ซึ่งได้รับการตรวจ

สอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน แนวปฏิบัติทางการพยาบาล และแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยหลัง

ผ่าตัด ได้รับการตรวจสอบความตรงในการนำไปใช้ พบว่ามีความสอดคล้องตรงกันระหว่างผู้ใช้ (inter-rater) ร้อยละ 

100 หลังจากนั้นแนวปฏิบัตินี้ได้นำไปทดลองใช้โดยพยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก พิเศษ 8 พิเศษ 9 จำนวน 29 

คน ที่ได้ให้การดูแลผู้ป่วยรวม 10 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา: 

 1.  พยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติมีความพึงพอใจในระดับมาก 23 ราย ระดับปานกลาง 6 ราย 

 2.  แนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังตาราง 
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              แนวปฏิบัติการพยาบาล                ความเป็นไปได้ในการนำแนวปฏิบัติไปใช้  

    x  ระดับความคิดเห็น 

1. การดูแลจัดการความปวด  3.8736  มาก 

2. การเฝ้าระวังและจัดการภาวะความดันโลหิตต่ำ  3.6724  มาก 

3. การป้องกันและจัดการภาวะกดการหายใจ  4.2816  มาก 

4. การป้องกันและจัดการระดับความรู้สึกตัวลดลง  4.0517  มาก 

5.  การป้องกันและจัดการภาวะแทรกซ้อนจากยา  4.1092  มาก 

                     โดยรวม  3.9977  มาก 

 

 3.  ผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย 1. Pain score เฉลี่ยที่ 8, 16, 24 ชั่วโมงเท่ากับ 2.7, 2.9, 6 ตามลำดับ 

 2.  ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนเรื่อง คลื่นไส้/อาเจียน 2 ราย คัน 3 ราย และ ได้รับการจัดการภาวะแทรกซ้อน

ตามแนวปฏิบัติ 

การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: พยาบาลมีแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับ

ปวดทางช่องไขสันหลังด้วยมาตรฐานเดียวกัน บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ ส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล ส่งผลต่อความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ป่วยและ

ครอบครัว 

บทเรียนที่ได้รับ: ปจัจุบันการรักษาด้วยการผ่าตัดมีศักยภาพเท่าเทียมกัน แต่สิ่งที่จะทำให้เกิดความแตกต่างในแง่มุม

ของคุณภาพ คือวิธีการที่จะบรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัด หากสามารถบรรเทาอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะ

ทำให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดภาวะแทรกซ้อนด้านต่าง ๆ และยังทำให้ผู้รับบริการมีความประทับใจ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ / การสนับสนุนจากผู้บริหาร: R2R ในโรงพยาบาลสิงห์บุรีเกิดขึ้นจากนโยบายของผู้บริหาร 

ที่จะใช้ R2R มาพัฒนางานคุณภาพ ได้มีการส่งเสริมและให้รางวันทุกหน่วยงานที่เข้าร่วม 
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รูปแบบการมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 
ในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้มีวินัยในการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

โรงพยาบาลบ้านหมี่ 
 

ชลาลัย ดงพะจิตร 
 

แผนกบริการปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านหมี่ 
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหาในการศึกษา: ปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีของประเทศไทย พบว่า  

มีผู้ติดเชื้อสะสม มากกว่า 7 แสนราย (ข้อมูลจากการลงทะเบียนโปรแกรม สปสช ปี 2556) และสถานการณ์ของ 

ผู้ติดเชื้อโรงพยาบาลบ้านหมี่ ปี 2556 มียอดสะสมผู้ติดเชื้อจำนวนกว่า 300 ราย และมียอดที่ได้รับการรักษาด้วยยา

ต้านไวรัส กว่า 250 ราย ซึ่งการรักษาการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี มีความสำคัญและจำเป็น สำหรับผู้ติดเชื้อเอช

ไอวี วินัยการรับประทานยาที่ดีจะทำให้ การรักษามีประสิทธิภาพดี สุขภาพแข็งแรงขึ้น การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษา

วิจัยแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ

เอชไอวีให้มีวินัยในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ความสำคัญ ผู้วิจัยตั้งใจที่จะพัฒนางานนี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้น ด้วย

แนวคิด หลักการ และ วิธีการของ R2R (Routine to Research) เพราะเป็นแนวคิด หลักการ และ วิธีการ ที่ชัดเจนถึง

วิธีปฏิบัติในสภาวะที่เป็นจริงโดยมีการพิสูจน์แล้วด้วยการนำไปประยุกต์ในงานประจำและใช้พัฒนางานวิจัย ของ 

โรงพยาบาล 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ให้มีวินัยในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอว 

คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา: 

 1. กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน หมายถึง แกนนำ กลุ่มอาสามสมัครผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

โรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยกันในการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

 2.  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง ผู้ที่มีผลการตรวจเลือดเอชไอวี ผลเป็นบวกตามคำวินิจฉัยของแพทย์ และเป็น

ผ้ที่มารักษาด้วยยาต้านไวรัส โรงพยาบาลบ้านหมี่ 

 3.  วินัยการรับประทานยาต้านไวรัส (Drug adherence) หมายถึงความร่วมมือ ร่วมใจในการรักษาด้วยยา

ต้านไวรัส อย่างเคร่งครัด รับประทานยาถูกต้อง ครบตามขนาด ตรงเวลา ต่อเนื่องทุกวันตลอดไป 

 4. การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการแก้ปญัหาในชุมชนหนึ่งๆ หรือกลุ่มๆหนึ่งโดยให้สมาชิกร่วม

ปฏิบัติการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันนำมาซึ่งองค์ความรู้ จากการปฏิบัติ รวมทั้งสามารถแก้ปญัหาหรือ

พัฒนากลุ่มนั้นได้อย่างเหมาะสมตามบริบท ส่งเสริมให้ตระหนักปญัหา เกิดความสามัคคี เชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง 

เกิดการพึ่งตนเองเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นรูปแบบการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วม โดยศึกษารูปแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อโดยมีพยาบาลเป็น

พี่เลี้ยงและแกนนำผู้ติดเชื้อทีมีความรู้ ความเข้าใจต่อโรคที่ผ่านการศึกษาอบรม มีวินัยในการกินยาต้านไวรัส (Drug 

adherence) ไม่มีการเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ค่า ซีดีสี่ (CD4) ในช่วงเวลาการศึกษาเก็บข้อมูลตั้งแต่ เดือนกันยายน 

2556- ธันวาคม 2556 
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ผลการศึกษา: การศึกษาครั้งนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ 250 ราย มาตรวจรักษา ครั้ง

ละ 30-40 ราย เข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน 10-20 รายต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50 รายครั้งที่มาศึกษา มาตรวจ

รักษา 50 ราย เข้ากลุ่ม 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 38 แบ่งเป็นเพศ ชาย 6 ราย ร้อยละ 33.3 หญิง 12 ราย ร้อยละ 

66.7 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้เข้ากลุ่ม เข้ากลุ่ม 4 ครั้งเดือนละ 1 ครั้ง (ปกติมีเข้ากลุ่มเพื่อนช่วยทุกวันพุธ ที่มีการตรวจรักษา ใช้

เวลาระหว่างรอแพทย์ มาตรวจ 9.00-10.00 น.) สถานภาพ ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 39 

หม้าย 6 ราย ร้อยละ 33โสด 5 ราย ร้อยละ 28 ระยะเวลาการเข้ารับการรักษา 6 ปี 3 ราย และ 9 ปี 3 ราย เท่า

กัน คิดเป็นร้อยละ 33 เวลา 10 ปี 1 ราย ร้อยละ 6 และ ส่วนใหญ่ระยะเวลา 1- 5 ปี 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 61 

จำนวนร้อยละ จำแนกของค่าซีดี สี่ ก่อน โดยเฉลี่ย ของกลุ่ม 168.4 และหลังรับประทานยาต้านไวรัส โดยเฉลี่ย 

433.27 การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส อันดับ 1 ตุ่ม PPE 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.1 รองลงมาวัณโรคปอด 

5 ราย ร้อยละ 28 จำนวนครั้งการเข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ใกกว่า 5 ครั้ง 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.5 และน้อยกว่า 

5 ครั้ง 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.5 วินัยการรับประทานยาต้านไวรัส ก่อนเข้ากลุ่ม 97.6 และเคยขาดนัด 5 ราย วินัย

การรับประทานยาต้านไวรัส หลังเข้ากลุ่ม 100 ตระหนักและเห็นความสำคัญในการเข้ากลุ่ม ความช่วยเหลือที่ได้จาก

กลุ่ม ความหวัง กำลังใจไม่เครียด ได้เพื่อน ได้แลกเปลี่ยนกันและกัน เทคนิคการเตือน ใช้โทรศัพท์มือถือ และนาฬิกา

ปลุกเป็นส่วนใหญ่ ได้เทคนิคเพิ่มก่อนกินยาบอกตัวเองว่า ยาคือชีวิต บุคคลช่วยเตือน ส่วยใหญ่สามีเป็นคอยเตือน     

6 ราย ร้อยละ 33.33 รองลงมา คือ ลูกและภรรยา 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: 

 1.  การนำรูปแบบวิธีการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนไปใช่ในกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ 

 2.  เสริมศักยภาพผู้ป่วย สร้างแกนนำในกลุ่มโรคเรื่อรังต่างๆ 

บทเรียนที่ได้รับ : การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งมีแกนนำที่มีศักยภาพ  

มีวินัย สร้างความตระหนักให้กลุ่มเพื่อนเห็นว่า เพื่อนทำได้เราทำได้เช่นกัน พัฒนาศักยภาพในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: 

 1.  แกนนำกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับยาต้านไวรัส มีศักยภาพและแกนนำเพิ่มขึ้น 

 2.  พยาบาลและเจ้าหน้าที่ตระหนักและใส่ใจ 

 3. ทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้ความสำคัญ และเห็นความสำคัญ เช่น พยาบาล แพทย์ เภสัชกร งานพยาธิ

วิทยา แกนนำผู้ติดเชื้อ ทุกภาคส่วน 

การสนับสนุนที่ได้รับ: 

 1.  ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ร่วมงานให้โอกาส 

 2.  ผู้รับบริการร่วมมือในการเข้ากลุ่มเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญ  
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การพัฒนาแนวทางการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
โรงพยาบาลบ้านหมี่ 

 
ณัฎฐนันท์ วุฒิพศินกิจ และคณะ 

 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบ้านหมี ่

 

 การวิจัยเพื่อพัฒนางานนี้ มุ่งพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจทางปากเพื่อป้องกันการเกิดภาวะ       

ท่อหลอดลมเลื่อนหลุด ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานใหม่       

ที่มีการนำ คู่มือของการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาล ในการดูแลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมเลื่อนหลุด ซึ่งเป็นชุดกิจกรรมการ

พยาบาลที่ต้องปฏิบัติโดยการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับทีมการพยาบาลในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถ

ประเมินและวิเคราะห์สาเหตุของการเลื่อนหลุด รวมทั้งการค้นหาแนวทางป้องกันการเลื่อนหลุดอย่างต่อเนื่อง มีการ

บันทึกอุบัติการณ์เมื่อเกิดการเลื่อนหลุด จัดทำ คู่มือการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจและแบบประเมินความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ นำรูปแบบใหม่ไปดำเนินการระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 

มกราคม 2557 เปรียบเทียบผลการดำเนินการระหว่างก่อนกลับหลังการใช้คู่มือ โดยใช้จำนวนอุบัติการณ์ของผู้ป่วยเป็น

ตัวชี้วัดการวิจัยครั้งนี้ 
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การประเมินความรู้ คะแนนการเข้าเต้า และความพึงพอใจจากการพัฒนาระบบบริการการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
 

นงเยาว์ ใบยา*, สุขวดี เกษสุวรรณ*, น้ำทิพย์ แพ้ชัยภูมิ**, ภาวิน พัวพรพงษ์*** 
 

*งานการพยาบาลหอผู้ป่วยสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

**งานการพยาบาลศูนย์มิตรภาพบำบัด และส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

***ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา: นมแม่เป็นอาหารที่สำคัญที่สุดสำหรับทารกแรกเกิด เพราะเป็นอาหาร

ธรรมชาติที่ให้คุณค่าทั้งด้านโภชนาการและมีภูมิต้านทาน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา 

การของทารก คุณค่าทางอาหารที่ได้จากน้ำนมแม่นั้น มีประโยชน์อย่างมากมหาศาล ดีที่สุดตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของชีวิต 

และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นวิธีการส่งเสริมสุขภาพที่ควรให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง เป็นการลงทุนน้อย แต่ผลที่ได้

คุ้มค่าอย่างมากมาย ทั้งตัวแม่และลูก ครอบครัว และประเทศชาติ (Chaves RG, Lamounier JA, Cesar CC, 2007) 

 ในประเทศไทยปี พ.ศ.2552 พบว่าอัตราส่วนทารกที่กินนมแม่เพียงอย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 15.5 (Kongsri 

S, Limwattananon S, Sirilak S, Prakongsai P, Tangcharoensathien V, 2009) ซึ่งยังคงต่ำกว่าเป้าหมายในโครงการ

สายใยรักแห่งครอบครัวซึ่ง ตั้งเป้าหมายทารกที่ได้กินนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนร้อยละ 30 และจากสถิติการเลี้ยง

ลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวครบ 6 เดอืนของโรงพยาบาลศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2550 ถึง 2552 พบร้อยละ 22.6 (Puapornpong P, Manolerdthewan W, Raungrongmorakot 

K, Ketsuwan S, Wongin S, 2009) ซึ่งยังไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่      

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะหาแนวทางเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนอง

นโยบายโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว และพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การประเมินความรู้และความพึง

พอใจของมารดาที่คลอดบุตรที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด

นครนายก 

ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบการมีส่วนร่วม (participatory action research) ศึกษา และรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด

นครนายก มีทั้งหมด 3 ระยะ ระยะที่ 1 และระยะที่ 3 มีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 8 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี

เจาะจง และใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก และระยะที่ 2 ประเมินความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนและหลังการ

ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประเมินคะแนนการเข้าเต้าและความพึงพอใจของมารดาหลังคลอด โดยเก็บ

ตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่าง 20 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ทดสอบความรู้ คะแนนการเข้า
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เต้าและความพึงพอใจหลังการจัดรูปแบบการบริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึงในช่วงหลังคลอดระยะแรกขณะอยู่ที่ 

โรงพยาบาล การวิเคราะห์ทางสถิติใช้ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบด้วยค่าทีที่ไม่เป็น

อิสระต่อกัน ระยะเวลาดำเนินงาน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

ผลการศึกษา  

 ผลที่ได้คือได้รูปแบบการให้บริการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่แผนกผู้ป่วยนอกจัดการสอนให้ความรู้เรื่องนมแม่ และ

ปลูกฝงัค่านิยมนมแม่ มีการตรวจประเมินเต้านม หัวนม และแก้ไข ติดตามในรายที่ผิดปกติ ที่แผนกห้องคลอด มีการ

ทำ bonding และ early sucking และแผนกหลังคลอด มีการให้มารดาและลูกอยู่ด้วยกัน มีการประเมินเต้านม หัวนม 

น้ำนม และช่องปากทารก และให้ความรู้มารดาพร้อมครอบครัว และช่วยเหลือการเข้าเต้า และมีการติดตามหลังคลอด

ทั้งหมด 6 ครั้ง ตามอายุ เด็กคือ 7 วัน, 14 วัน, 45 วัน, 2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน ทั้งทางโทรศัพท์ และนัดที่

คลินิกนมแม่ ตามวันนัดฉีดวัคซีน และตรวจหลังคลอดของมารดา และหลังการจัดรูปแบบการให้บริการการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่ มารดาหลังคลอดมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เฉลี่ยเท่ากับ 9.2 จากคะแนนเต็ม 11 

และส่วนใหญ่ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% คิดเป็นร้อยละ 70 และคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่จากการประเมินการเข้าเต้า กลุ่มหลังการช่วยเหลือมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มก่อนการช่วยเหลืออย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 (t=9.20, p < .01) และมีภาพรวมความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 97.5 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: 

 1.  มีแนวทางที่ชัดเจนในการให้บริการเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 2.  พยาบาลผู้รับผิดชอบงานในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สามารถนำแนวทางไปใช้ในการ

ให้บริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และครอบครัวได้ 

บทเรียนที่ได้รับ: การพัฒนาระบบบริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และครอบครัว ไม่สามารถทำได้สำเร็จโดยบุคลากร

ในหน่วยงานหลังคลอดเท่านั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรจากแพทย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพยาบาลตั้งแต่แผนก

ฝากครรภ์ ห้องคลอด และแผนกเด็ก จึงจะประสบความสำเร็จ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: 

 1.  การร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากรทางการพยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ 

 2. การได้รับแรงสนับสนุนจากรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างาน และจากบุคลากรทางการ

พยาบาล 

การสนับสนุนที่ได้รับ จากผู้บริหารหน่วยงาน / องค์กร / สถาบันที่ให้ทุน: ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างาน 

และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนในการทำวิจัยครั้งนี้ 
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ผลของโปรแกรมการพยาบาลครอบครัวตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อพฤติกรรม
สุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย 

 

นงเยาว์ ใบยา*, ชุมพร ฉ่ำแสง**, น้ำทิพย์ แพ้ชัยภูมิ**, จาตุรนต์ ตั้งสังวรธรรมะ*** 

 

*งานการพยาบาลหอผู้ป่วยสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

**งานการพยาบาลเวชกรรมสังคม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

***ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา: โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปญัหาสาธารณสุขที่สำคัญ     

ของโลก และเป็นปจัจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ พบอัตราความชุกของโรคความดัน

โลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยมูลนิธิโรคหัวใจโลกคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2568 ประชากรโลก 1 ใน 3 จะเป็น     

โรคความดันโลหิตสูง (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [สสส], 2551) สำหรับประเทศไทยพบว่าในปี 

พ.ศ.2551 มีอัตราป่วยและอัตราตายต่อแสนประชากรด้วยโรคความดันโลหิตสูง เท่ากับ 860.53 และ 3.9 ตามลำดับ 

(สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, 2551) ส่วนจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก มีจำนวนมาก และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ   

ดังสถิติปี พ.ศ. 2551 มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 15,187 คน และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 18,283 คน ในปี 

พ.ศ. 2552 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 

2552) 

 ผู้วิจัยจึงได้มีการทำวิจัยเรื่องปจัจัยผู้ป่วยและปจัจัยครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผลการ

วิจัยพบว่าความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ป่วย การทำหน้าที่ครอบครัว และพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว สามารถร่วม

ทำนายพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้ร้อยละ 47.3 ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาทำวิจัยต่อยอดเรื่องผลของ

โปรแกรมการพยาบาลครอบครัวตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

และพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยและครอบครัวเกิดการปรับเปลี่ยน    

ความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และพฤติกรรม

สุขภาพครอบครัวในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลครอบครัวตามรูปแบบความเชื่อความ    

เจ็บป่วย กับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามรูปแบบการดูแลตามปกติ 

ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 ครอบครัว เลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่ายเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 20 ครอบครัว กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการพยาบาลตาม

รูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วย ด้วยการสนทนาบำบัดประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ การสร้างสัมพันธภาพ การแยกแยะ

ปญัหา การสะท้อนคิด การสรุป โดยการทำเป็นระบบครอบครัว ทั้งหมด 20 ครอบครัว แต่ละครั้งจะใช้การสนทนา

บำบัดทั้ง 4 ขั้นตอนตามโปรแกรมโดยใช้เวลาครั้งละ 2 ชั่วโมง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้าน การรับประทาน

อาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การรับประทานยา และการมาตรวจตามนัด ส่วนกลุ่มควบคุมได้

รับการดูแลตามรูปแบบปกติของโรงพยาบาล ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้รับการประเมินพฤติกรรมสุขภาพก่อน

และหลังเข้าร่วมโปรแกรม โดยใช้แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย และครอบครัว สถิติที่ใช้ คือ ความถี่   
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ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบด้วยค่าทีอิสระ (Independent t-test) ระยะเวลาดำเนินงาน เดือน

มีนาคม พ.ศ. 2555 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

ผลการศึกษา: พบว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และครอบครัว กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความ
เชื่อความเจ็บป่วยมีพฤติกรรมสุขภาพ สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามรูปแบบปกติของโรงพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลต่างค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในระยะก่อนและ

หลังทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 

  n       ก่อนทดลอง        หลังทดลอง  D t  df  p - Value  

  X SD  X SD 

กลุ่มทดลอง  20  57.58  10.52  59.61  3.44  2.03 

       2.01  18  .00 

กลุ่มควบคุม  20  54.81  6.11  55.43  4.61  0.61 

* p <.01 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลต่างคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว ในการดูแลผู้ป่วย ในระยะก่อนและ

หลังทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 

  n       ก่อนทดลอง      หลังทดลอง   D t  df  p - Value  

  X SD  X SD 

กลุ่มทดลอง  20  54.28  5.72  58.48  3.72  4.2 

       0.86  18  .00 

กลุ่มควบคุม  20  53.50  5.84  54.04  8.27  0.53 

* p <.01 

 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สามารถนำโปรแกรมนี้ 
ไปใช้ในการดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วย และครอบครัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบทเรียนที่ได้รับ: การที่จะ  

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวเป็นสำคัญ ซึ่ง

บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงพยาบาลมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: การร่วมมือ ร่วมใจจากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และครอบครัว รวมถึงบุคลากรทางการ

แพทย์ และการได้รับแรงสนับสนุนจากรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างาน และจากบุคลากรทางการ

พยาบาล 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน: ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์

การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างาน และ

บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนในการทำวิจัยครั้งนี้ 
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การบริหารเพื่อการธำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 
 

เกษทิพย์ ปลื้มวงษ์ 
 

งานทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 

ความสำคัญของปัญหา: ในศตวรรษที่ 21 ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทุนสำคัญขององค์กรในการสร้างความได้เปรียบใน

การดำเนินงาน ดังนั้นการบริหารจัดการทุนมนุษย์ในองค์กร จึงเป็นการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณภาพและผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร (รัชฎา อสิสนธิสกุล, 2550) ดังนั้นหากองค์กรใดสามารถพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งบุคลากรที่มี

ความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการ องค์กรนั้นย่อมมีโอกาสและศักยภาพในการที่จะปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เจษฎา นกน้อย, 2552) จากงานวิจัยเรื่อง “ปญัหาสมองไหลของบุคลากร

สุขภาพจากภาครัฐไปสู่ภาค เอกชน” ของ กฤษดา แสวงดี (2554) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์การสูญเสียกำลังคนสาย

วิชาชีพเฉพาะซึ่งเป็นสาขาขาดแคลนหลักขององค์กร จากผลการศึกษา พบว่า ภาครัฐไม่สามารถรักษาบุคลากรเหล่านี้

ไว้ได้ สาเหตุที่เป็นปจัจัยสำคัญ คือ การไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ปี 2548 ทำให้ผู้ที่ไม่ได้รับการบรรจุ   

หาทางเลือกใหม่เพื่อความมั่นคงในอาชีพ นอกจากนี้ยังพบว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยก็ประสบ

ปัญหาวิกฤตการณ์เช่นเดียวกัน จากสถิติการลาออกของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐใน

ประเทศไทย พบว่าอัตราการลาออกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่าอัตราการลาออกของบุคลากร

ตำแหน่งแพทย์ ใน พ.ศ. 2553 ปีละ 14.99 % พ.ศ. 2554 ปีละ 17.98 % และ พ.ศ. 2555 ปีละ 16.27 % บุคลากร

ตำแหน่งพยาบาล ใน พ.ศ. 2553 ปีละ 8.46 % พ.ศ. 2554 ปีละ 11.18 % และ พ.ศ. 2555 ปีละ 11.94 % และ

ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการแพทย์ ได้แก่ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ ใน พ.ศ. 2553 ปีละ 

4.70 % พ.ศ. 2554 ปีละ 7.12 % และ พ.ศ. 2555 ปีละ 12.24 % โดยสาเหตุที่ส่งผลให้อัตราการลาออกเพิ่มสูงขึ้น

นั้นเกิดจากความไม่มั่นคงในอาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพ คิดเป็น 67.12 % ส่วนค่าตอบแทนและสวัสดิการ     

คิดเป็น 53.02 % ดังนั้นเพื่อให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถแก้ไขปัญหาการลาออกของบุคลากรทางการ

แพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ลดลงได้มากที่สุด ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการวิจัยเรื่องการบริหารเพื่อการธำรงรักษาบุคลากร

ทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐจะสามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวให้ทุเลาลงได้ รวมทั้งสามารถ

ดึงดูดบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถจากภายนอกเข้ามาร่วมงานกับองค์กรได้ ซึ่งจะเป็นแนวทางนำไปสู่การแก้

ปญัหาการลาออกของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์: :  

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารเพื่อการธำรงรักษาบุคลากร

ทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสร้างบรรยากาศในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการบริหารเพื่อการธำรงรักษาบุคลากร

ทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 3.  เพื่อนำเสนอรูปแบบการบริหารเพื่อการธำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 
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วิธีดำเนินการวิจัย: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ทั้งนี้ได้มีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) ประกอบรว่มดว้ย เพือ่นำผลการวจิยัทีไ่ดม้าสนบัสนนุผลการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใชแ้บบสอบถาม 

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 4 แห่ง จำนวน 364 คน 

จากประชากร 3,788 คน และได้สัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้างานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแบบเฉพาะ

เจาะจง จำนวน 20 คน และได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณาบรรยายลักษณะข้อมูลของกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ในการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) โดยได้

เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (stepwise regression analysis) เป็นการวิเคราะห์อิทธิพล

ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตาม 1 ตัว เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน (beta) ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารเพื่อการธำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สรุปค่าความถี่ ค่าร้อยละและได้จำแนกจัดหมวดหมู่ เชื่อมโยงข้อมูล 

วิเคราะห์ส่วนประกอบและสรุปผลสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ 

ผลการศึกษา: จากผลการศึกษาผู้วิจัยสามารถสรุปได้เป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐให้ความสำคัญต่อการบริหารเพื่อการธำรงรักษาบุคลากร

ทางการแพทย์นั้น จะส่งผลดีต่อองค์กร เรียงลำดับความสำคัญ ดังนี้ (1) บุคลากรทางการแพทย์จะเป็นกลไกหลัก

สำคัญในการทำให้องค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน (ค่าเฉลี่ย 3.79) คิดเป็นร้อยละ 75.8 (2) บุคลากรทางการแพทย์   

มคีวามผาสกุและมคีณุภาพชวีติในการทำงานทีด่ ี(คา่เฉลีย่ 3.67) คดิเปน็รอ้ยละ 73.4 และ (3) บคุลากรทางการแพทย 

มีความจงรักภักดีและมีความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว (ค่าเฉลี่ย 3.62) คิดเป็นร้อยละ 72.4 

 ตอนที่ 2 ปจัจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารเพื่อการธำรงรักษาบุคลากร

ทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐเชิงบวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.2 (R2 .632) เรียงตามลำดับความสำคัญ 

ดังนี้ สุขภาพและความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 25.8 (R2 .258) กฎระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหาร

งานบุคคล คิดเป็นร้อยละ 22.8 (R2 .228) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม คิดเป็นร้อยละ 16.6 (R2 

.166) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล คิดเป็นร้อยละ 16.0 (R2 .160) การฝึกอบรม การเรียนรู้และการพัฒนา 

12.0 (R2 .120) และการมอบหมายงาน คิดเป็นร้อยละ 9.7 (R2 .097) 

 ตอนที่ 3 ปจัจัยด้านการสร้างบรรยากาศในองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารเพื่อการธำรงรักษาบุคลากร

ทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐเชิงบวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.2 (R2 .732) เรียงตามลำดับความสำคัญ 

ดังนี้ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 22.0 (R2 .220) การลดความแตกต่างระหว่างชนชั้น คิดเป็นร้อยละ 

19.8 (R2 .198) ผู้นำองค์กร คิดเป็นร้อยละ 18.2 (R2 .18.2) การให้กำลังใจและการชื่นชมพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 

16.9 (R2 .169) ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 14.9 (R2 .149) และการมีส่วนร่วมและการทำงาน

เป็นทีม คิดเป็นร้อยละ 12.3 (R2 .123) 

 จากผลการศึกษาสามารถเสนอเป็นแผนภาพแบบจำลองโครงสร้างกลยุทธ์การบริหารเพื่อการธำรงรักษา

บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ และสามารถสร้าง Model การบริหารเพื่อการธำรงรักษา

บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ (Retaining of Medical Personnel Model) หรือ ROMP Model 

ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้การบริหารเพื่อ

การธำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐประสบความสำเร็จและสามารถนำไปใช้ต่อยอด

องค์ความรู้ในเชิงวิชาการได้ในอนาคต 
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สรุปผลการดำเนินการ: จากผลการวิจัยนี้จะเห็นได้ว่าหน้าที่หลักขององค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญแก่

บุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะสาขาขาดแคลน และจะต้องใส่ใจต่อการวางกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้ เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ได้รับการตอบสนอง

ความพึงพอใจที่สมดุลแล้วบุคลากรก็จะสามารถทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานและ เกิดความจงรักภักดีและความ

ผูกพันต่อองค์กรตามมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Carrell and Others (1992, p. 27) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การที่องค์กร

พยายามที่จะให้ความต้องการส่วนบุคคลของพนักงานได้รับการตอบสนองในการทำงานและปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการ

ทำงานของพนักงาน สร้างความสบายใจ สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย สร้างความสุขในที่ทำงานอันจะ

ทำให้พนักงานมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ กระปรี้กระเปร่า และมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลไปสู่

การมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นและช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดความจงรักภักดีและความผูกพัน

ต่อองค์กรตามมาและสอดคล้องกับแนวคิดของ Davis and Newstrom (1989, p. 22) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความผูกพันต่อ

องค์กรเป็นตัวที่ชี้วัดความเต็มใจในการทำงานกับองค์กรต่อไปในอนาคตของบุคลากร สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นใน

พันธกิจหรือเป้าหมายขององค์กรรวมถึงความพยายามที่จะทำให้งานบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งจะเป็นวัฏจักรความสัมพันธ์

ของการบริหารเพื่อการธำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 
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การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 

นันท์นภัส สกุลชูเดช, อรวรรณ อุ่นน้อย 
 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมด้านภูมิ โรงพยาบาลพัฒนานิคม 
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: บริบทของอำเภอพัฒนานิคม เป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างและห่างไกล การเดินทางมา

รับบริการที่โรงพยาบาลต้องใช้ระยะเวลานานในการมารับการรักษาแต่ละครั้ง ทำให้ผู้ป่วยไม่มารับการรักษาอย่าง    

ต่อเนื่อง และการดูแลผู้ป่วยเบาหวานยังไม่สามารถแก้ปญัหาของผู้ป่วยแต่ละรายได้ จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมระดับ

น้ำตาลในเลือดได้ และตามความชุกของโรคเบาหวาน ในชุมชนอำเภอพัฒนานิคมเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ.2553-2555 

คิดเป็นร้อยละ 3.31,3.98,4.39 ตามลำดับ จำนวนผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ในปี 2553 เท่ากับ 

112,227 คน และในปี 2554 เท่ากับ 111,647 คน จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในปี 2555 ที่มารับบริการโรงพยาบาล 

เท่ากับ 2,414 คน เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เท้า คิดเป็นร้อยละ 78.32 ทางตาคิดเป็นร้อยละ 24.54 ทางไต คิดเป็นร้อยละ 

23.19หลอดเลือดสมอง คิดเป็นร้อยละ 7.73 โรคหัวใจ คิดเป็นร้อยละ 21.68 เพื่อลดผลกระทบจากโรคเบาหวาน     

ต้องมีการดำเนินงานที่ครอบคลุม ทั้งด้านการป้องกันและควบคุมการเกิดโรค การพัฒนาระบบบริการและการดูแล

รักษาผู้ป่วยให้เป็นไปอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ผู้ป่วยเบาหวานแต่ละรายสามารถเข้าถึงระบบบริการดูแลรักษาและ      

คัดกรองการเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยพยาบาลเวชปฏิบัติประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 

 ดังนั้น ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนนั้น ต้อง

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลให้เข้าถึงหลังคาเรือน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจแก้ปัญหาผู้ป่วยเบาหวานเฉพาะรายจึงจะ

สามารถแก้ปญัหาได้อย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: 

 1. พยาบาลเวชปฏิบัติได้รับการทบทวนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเฉพาะราย 

 2.  ผู้ป่วยเบาหวานสามารถปรับพฤติกรรมในการดูแลตนเองได้ 

ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR: Participatory Action research) 

ผลการศึกษา: 

 1.  พยาบาลได้รับการทบทวนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเฉพาะราย 100% 

 2.  ผู้ป่วยเบาหวานสามารถปรับพฤติกรรมในการดูแลตนเองให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้และไม่เกิด

ภาวะแทรกซ้อน 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: 

 1.  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรคเรื้อรังอื่นๆ ได้ 

 2.  ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ต่อเนื่อง 

บทเรียนที่ได้รับ: ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน พยาบาลเวชปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ

ตำบล อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลได้ร่วมมือกันในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อลดภาวะ

แทรกซ้อน และคงไว้ซึ่งสุขภาวะที่ดี 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: ชุมชนมีการร่วมมือกันในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนสามารถ

ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน: 

 โรงพยาบาลสนับสนุน ทรัพยากรบุคคล แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ยานพาหนะ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 อบต สนับสนุน สถานที่ ค่าอาหาร ยานพาหนะส่งเลือด บุคลากร 
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การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของผู้ที่มาคลอดในโรงพยาบาลเสนาระหว่างการจัดท่า
ศีรษะสูง และการนอนตะแคงนวดหลัง 

 
ปราณี เริงพจน์, ดาฤณี หลาวเพ็ชร์, กนกอรณ์ ตรีมงคล 

 
งานห้องคลอด โรงพยาบาลเสนา 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา: การคลอดเป็นภาวะวิกฤตของชีวิตสตรี ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ก่อให้เกิดวงจรของกลุ่มอาการความกลัว ความเครียด และความเจ็บปวด 

(Read, 1984 อ้างใน อุสาห์ ศุภรพันธ์, 2548) ซึ่งถ้าผู้คลอดไม่ได้รับการช่วยเหลือ จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ทั้งต่อ

มารดาและทารก ได้แก่ การคลอดล่าช้า ผู้คลอดจะเกิดภาวะอ่อนเพลีย ไม่มีแรงเบ่ง ต้องใช้สูติศาสตร์หัตถการช่วย

คลอด ทารกเกิดภาวะอันตรายและได้รับบาดเจ็บจากการคลอด และจากสถิติผู้มารับบริการในห้องคลอดโรงพยาบาล

เสนา ปี พ.ศ.2553 จำนวน 1,513 คน เป็นผู้รับบริการที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอด 1,257 คน คิดเป็นร้อยละ 83.08 ของ

ผู้มารับบริการทั้งหมด วิธีบรรเทาความเจ็บปวดมีทั้งแบบใช้ยาและไม่ใช้ยา ซึ่งการใช้ยามีผลข้างเคียง คืออาจก่อให้เกิด

อันตรายแก่ผู้คลอด และทารกได้ ส่วนวิธีการบรรเทาความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยา เป็นกิจกรรมการพยาบาลที่เป็นบทบาท

อิสระของพยาบาลที่สามารถนำมาใช้ในการพยาบาลผู้คลอดได้โดยก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ   

ซึ่งสามารถแบ่งตามกลไกการลดปวดและอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีควบคุมประตูและควบคุมความเจ็บปวดภายใน ซึ่ง    

โรงพยาบาลเสนามีวิธีการลดปวดที่หลากหลาย ประกอบกับบุคลากรทางการพยาบาลมีจำนวนจำกัด ผู้วิจัยจึงสนใจ

ศึกษาเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของผู้คลอดระหว่างการจัดท่าศีรษะสูงและการนอนตะแคงนวดหลัง ซึ่งคาดว่าผล

การศึกษาครั้งนี้ จะทำให้มีวิธีบรรเทาความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยา เพื่อใช้เป็นแนวทางและทางเลือกในการช่วยเหลือ      

ผู้คลอด พัฒนาการพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลเสนาต่อไป 

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของผู้คลอดในระยะที่ 1 ของการคลอดระหว่างการจัดท่าศีรษะสูง

และการนอนตะแคงนวดหลัง 

ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มวัดก่อนหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือหญิง

ครรภ์แรกที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ที่มารับบริการคลอดบุตรที่โรงพยาบาลเสนา ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 

2554 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2554 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 50 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 ได้รับการจัดท่า

ศีรษะสูงเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด จำนวน 25 คน และกลุ่มที่ 2 ได้รับการนอนตะแคงนวดหลังเพื่อบรรเทาความ    

เจ็บปวด จำนวน 25 คน เก็บข้อมูลโดยให้ผู้คลอดประเมินความเจ็บปวดด้วยตนเองในระยะที่ 1 ของการคลอด โดยใช้

แบบวัดระดับความเจ็บปวดแบบ Numeric rating scale สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติเชิงบรรยาย 

(descriptive statistics) ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบที (t-test) 

 

ผลการวิจัย: พบว่า 

 1. ระดับความเจ็บปวดในระยะที่ 1 ของการคลอด หลังได้รับการจัดท่าศีรษะสูงน้อยกว่าก่อนได้รับการจัดท่า

ศีรษะสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 2.  ระดับความเจ็บปวดในระยะที่ 1 ของการคลอด หลังได้รับการนอนตะแคงนวดหลังน้อยกว่าก่อนได้รับการ

นอนตะแคงนวดหลังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.  ระดับความเจ็บปวดระหว่างการจัดท่าศีรษะสูงกับการนอนตะแคงนวดหลัง ไม่แตกต่างกัน 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: วิธีการบรรเทาความปวดเป็นสำหรับผู้คลอดควรเลือกวิธีการตาม

ความเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล ในกรณีที่ผู้คลอดมีจำนวนมาก หรือภาระงานมากอาจเลือกวิธีการจัดท่าเพื่อ

บรรเทาความปวด สำหรับการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดอาจส่งเสริมให้ญาติหรือสามีช่วยนวดหญิงตั้งครรภ์เพื่อลด

ความปวด 

บทเรียนที่ได้รับ: การคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะการบรรเทาความปวดในผู้คลอดโดยการจัดท่า 

ศีรษะสูง หรือนอนตะแคงนวดหลังทำให้ผู้คลอดรู้สึกสบายขึ้น มีความพึงพอใจในการดูแลด้วยหัวใจจากบุคลากรที่ดูแล 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องจากเป็นงานวิจัยจากงานประจำเป็นการศึกษาที่ทำไป

พร้อมกับการปฏิบัติงาน ผลจากงานวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคคลากรทางการ

พยาบาล และมีประโยชน์ต่อผู้รับบริการในการบรรเทาความเจ็บปวดขณะเจ็บครรภ์คลอด 

การสนับสนุนที่ได้รับ: ผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา สูติแพทย์ 

คณะพี่เลี้ยง R2R ของโรงพยาบาลเสนา ที่เสนอข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนแก้ไข       

ข้อบกพร่องต่างๆ และสนับสนุนให้กำลังใจผู้วิจัยมาโดยตลอด พยาบาลประจำห้องคลอดที่ให้ความร่วมมือและช่วย

เหลือในการเก็บข้อมูล และผู้คลอดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี 
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ประสิทธิผลของการใช้แนวทางปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด 
ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

 
จิราวรรณ เชื้อเล็ก, นิภาภัทร พวงสุวรรณ์, นพสร ชูชัยมงคล,จิตตราพร คำขุม 

 
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ 

 

ที่มา: โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียงมีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นจำนวนมาก

และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก ใช้ยาพ่นไม่ถูกวิธี ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและสภาพ       

สิ่งแวดล้อมที่บ้านและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ขาดการฝึกกล้ามเนื้อหายใจ การการบริหารปอดที่ถูกวิธี ขาดความ    

ต่อเนื่องในการรักษา ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญได้ให้การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยให้     

คำแนะนำเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรค มาพบแพทย์ตามนัด เมื่อมีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลจึงมีการสอน    

สุขศึกษาเรื่องการบริหารปอดจากนักกายภาพบำบัด แต่ยังไม่มีแนวทางในการดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นแบบเชิงรุก 

ดังนั้นทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ เริ่มจาก แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักกายภาพบำบัด   

จึงได้ก่อตั้งคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังขึ้นเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตาม

แนวปฏิบัติอย่างแท้จริงและสามารถยกระดับคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังให้  

มีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับฟื้นฟูสมรถภาพปอดของผู้ที่เป็นโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

ระเบียบวิธีวิจัย: การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก

สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล

วิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับการ

ตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับการตรวจ

รักษาที่คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ถึง มิถุนายน 2555 

จำนวน 88 คน โดยกำหนดคุณสมบัติได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและมีอาการทางคลินิก

คงที่ นัดผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้องรังที่ผ่านเกณฑ์เข้าคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เปิดทุกวันอังคาร เวลา 08.00 น. - 

12.00 น. เมื่อผู้ป่วยมาถึงพยาบาล 2 คน ทำหน้าที่คัดกรองและซักประวัติผู้ป่วย โดยใช้เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล    

ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ วัดความดันโลหิตวัด Spirometry วัด MMRC scale วัด CAT Score และ วัด SpO จากนั้น

พยาบาลให้ความรู้ในเรื่องของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง ปจัจัยที่ทำให้เกิดโรค วิธีการ

รักษา และการดูแลตัวเองเมื่ออยู่ที่บ้านพร้อมกับแจกเอกสารแผ่นพับ พยาบาลจะส่งตัวผู้ป่วยมาพบนักกายภาพบำบัด

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอด นักกายภาพบำบัดให้ความรู้และสอนด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดโดยการทำ Breathing 

exercise , Chest mobilization , เป่าน้ำในขวด , เป่าลูกโป่ง , ปั่นจักรยาน , สอนการไอ พร้อมแจกเอกสารแผ่นพับ 

นักกายภาพบำบัดทดสอบ 6 MWT หลังการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ในกรณีที่ผู้ป่วยยังสูบบุหรี่อยู่และผู้ป่วยมีความ

ต้องการเลิกบุหรี่พยาบาลจะส่งตัวไปยังคลินิกเลิกบุหรี่ นักกายภาพบำบัดส่งตัวผู้ป่วยพบแพทย์ และได้รับการตรวจ

2 
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รักษาจากแพทย์ แพทย์ส่งผู้ป่วยไปพบเภสัชกรเพื่อรับยาและรับความรู้ด้านการใช้ยา สอนวิธีการพ่นยา โดยใช้เครื่อง

มือที่ใช้รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ผู้ป่วยกลับบ้านรับใบนัดครั้งต่อไป นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง นำมาแจกแจงหาความถี่ และคำนวณหาร้อยละ เปรียบเทียบความทนในการปฏิบัติ

กิจกรรมของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้องรังที่ประเมินได้จากก่อนและหลังการทดสอบ 6MWT ด้วยสถิติทดสอบที (t-test 

for dependent sample) 

ผลการศึกษา: ศึกษาในผู้ป่วยจำนวน 88 คน เป็นเพศชายร้อยละ 86.4 เพศหญิง ร้อยละ 13.6 มีประวัติเคยสูบบุหรี่

ร้อยละ 91.2 ปจัจุบันเลิกสูบแล้วร้อยละ 82.53 พ่นยาไม่ถูกต้องร้อยละ 18.9 หายใจไม่ถูกต้องร้อยละ 74.5 6MWT 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ 236.04 เมตร และภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม เพิ่มเป็น 270.72 เมื่อเปรียบเทียบความแตก

ต่างของระยะทางพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: จากผลการศึกษาในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงปัญหาของผู้ป่วยโรคปอด  

อุดกั้นเรื้อรังอย่างแท้จริง จึงได้พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพขึ้น และเมื่อได้นำไปทดลองใช้ ผลปรากฏว่า

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นหลังการได้รับแนวทางปฏิบัติทางคลินิก แสดงให้เห็นว่าควรที่จะให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรังได้รับการสร้างเสริมสุขภาพโดยการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดอย่างต่อเนื่อง 

บทเรียนที่ได้รับ: คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอาจไม่เห็นผลที่ดีขึ้นได้ทันที ต้องมีการพัฒนารูปแบบการ

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: ความร่วมมือระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ และความตั้งใจจริงที่จะดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร: ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการทำวิจัยจากงานประจำอย่าง     

ต่อเนื่อง จัดให้มีการอบรมการทำวิจัยจากงานประจำให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 
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ผลของการรักษาฟื้นฟูสภาพรูปแบบเดิมกับการรักษาฟื้นฟูสภาพด้วยทีมสหวิชาชีพ 
ร่วมกับ Hemiplegic Program ในชุมชน 

 
สราวุธ สมพงษ์ 

 
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายก 

 

วัตถุประสงค์: เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบการให้การรักษาฟื้นฟูสภาพแบบเดิมกับการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด

และการดูแลเชิงคุณภาพ ด้วยโปรแกรมการฝึกสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครี่งซีก (Hemiplegic Program) ในกลุ่มอาสาสมัคร   

ผู้เข้าร่วมงานวิจัยเพศชายและเพศหญิง ซึ่งเป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกในเขตพื้นที่อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก      

ที่มีอายุระหว่าง 40 - 85 ปี จำนวน 30 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน และ

กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จำนวน 15 คน โดยจะทำการฟื้นฟูด้วยทีมสหวิชาชีพร่วมกับการใช้ Hemiplegic Program เชิงรุก

ในชุมชน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ฟื้นฟูสภาพด้วยทีมสหวิชาชีพโดยไม่มีการใช้ Hemiplegic Program วัดผลด้วย Bathel 

Index of Activity Daily Living (BTI), Motor Assessment Scale (MAS) และความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติในการ

เข้าร่วมการรักษาฟื้นฟู 

ผลการวิจัย: พบว่าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย Barthel Index of Activity Daily living (BTI) ก่อนการและหลังการฟื้นฟู

สภาพในกลุ่มควบคุมพบว่า BTI ก่อนทำการฟื้นฟูสภาพ 65.33 และหลังสิ้นสุดโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพ 71.66 มีการ

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ (p< .05) ส่วนในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของ BTI ก่อนทำการฟื้นฟู 72.66 หลังสิ้นสุด

โปรแกรมการฟื้นฟู 78.33 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .05) เช่นกัน แต่เมื่อทำการวิเคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างค่า Barthel Index of Activity Daily living(BTI) ของทั้งสองกลุ่มซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่าง   

มีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .05) และจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย Motor Assessment Scale (MAS) ก่อนและ

หลังการฟื้นฟูสภาพในกลุ่มควบคุมพบว่า MAS ก่อนทำการฟื้นฟูสภาพ 2.483 และหลังสิ้นสุดโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพ 

2.508 พบว่าไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p > .05) ส่วนในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของ MAS ก่อนทำการ

ฟื้นฟู 2.808 หลังสิ้นสุดโปรแกรมการฟื้นฟู 2.072 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) และเมื่อ

ทำการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่า Motor Assessment Scale (MAS) ของทั้งสองกลุ่มซึ่งพบว่ามีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ (p< .05) และพบว่าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจก่อนการและหลังการฟื้นฟู

สภาพในกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นทั้งสองกลุ่ม แต่ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของทั้งสองกลุ่มไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ (p> .05) 

ผลการศึกษาวิจัย: รูปแบบการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยการดูแลเชิงคุณภาพโดยทีมสหวิชาชีพร่วมกับการ

ให้ Hemiplegic Program ซึ่งเป็นรูปแบบการฟื้นฟูสภาพของงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลปากพลี มีประสิทธิภาพ

มากกว่าการฟื้นฟูสภาพด้วยรูปแบบเดิม การปฏิบัติงานด้วยทีมสหวิชาชีพ (การทำงานเป็นทีม) ทำให้ผู้ป่วยได้รับการ

ประเมินปญัหาอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งทำให้สามารถรับรู้ปญัหาและแก้ไขปญัหาของผู้ป่วยได้แบบองค์รวมต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: คือ ความร่วมมือของทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล และการที่ผู้ป่วยและญาติได้มีส่วนร่วม

ในการฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง เกิดกระบวนการและเปลี่ยนเรียนรู้โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการรักษาฟื้นฟูสภาพ 
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การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลนรสิงห์ 
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

 
นางมะลิวัลย์ ฟองเพชร 

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา : ในช่วง 50 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2503-2553) สังคมไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

อย่างมากและรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงผ่านทางประชากรจากภาวะการเกิดสูง ตายสูงมาสู่การเกิดต่ำตายต่ำ อัตรา

การเพิ่มของประชากรผู้สูงอายุมีอัตราการเพิ่มสูงกว่าอัตราเพิ่มประชากรรวม เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยได้เข้าสู่

สังคมผู้สูงวัยแล้ว ปี 2553 มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ13.2 (รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี2554 : มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย) โดยพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปญัหาสุขภาพจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 

 การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานผู้สูงอายุระยะยาวและเป็นการแก้ไขปัญหา

การรวมตวัของผูส้งูอาย ุเพือ่ดำเนนิกจิกรรมตา่งๆ ในการชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั ตำบลนรสงิหม์ผีูส้งูอายจุำนวน 496 คน 

ชมรมผู้สูงอายุ 1 ชมรม มีการประชุมและร่วมทำกิจกรรมทุกเดือน ปญัหาที่พบของผู้สูงอายุ คือปญัหาด้านสุขภาพ

และการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุด้วยการป้องกันจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในระยะยาว จึงเป็น

ที่มาของการวิจัยในครั้งนี้ ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้สมาชิก

ที่เข้าร่วมได้ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรผู้สูงอายุอย่าง     

มีคุณภาพเพื่อการพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดูแลสุขภาพ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา : 

 1.  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

 2.  เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคเรื้อรังรายใหม่ในชมรมผู้สูงอายุ 

ระเบียบวิธีวิจัย : การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย สมาชิก

และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 55 คน ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล นรสิงห์ 1 คน ผู้อำนวยการ     

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนรสิงห์ 1 คน เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนรสิงห์ 1 คน 

อาสาสมัครสาธารณสุขจำนวน 7 คน ขอบเขตพื้นที่ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ระยะเวลาการ

ศึกษา 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 

ผลการศึกษา : พบว่า ปญัหาของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ คือ ปญัหาทางสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งขาด

ความรู้ในการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี หน่วยงานที่สนับสนุนให้การสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง ภายหลังระดมความคิดและ

วิเคราะห์ปญัหาร่วมกัน มีการวางแผน และกำหนดกิจกรรมในการแก้ไขปญัหาสุขภาพ รวมทั้งแสวงหาทรัพยากรเพื่อ

หนุนเสริมความเข้มแข็งแล้วลงมือปฏิบัติตามแผน รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานพบว่า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมี

พัฒนาการ การตระหนักรู้และเข้าใจในแนวทางการดูแลตนเองให้ดีขึ้น สมาชิกชมรมผู้สูงอายุไม่เป็นโรคเรื้อรังรายใหม่ 
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การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ : การป้องกันเป็นวิธีการแก้ไขปญัหาระยะยาวที่สำคัญ และการประชุม

เพื่อระดมสมองเป็นการนำเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตรงประเด็น ดังนั้นเมื่อสามารถทราบ

ปัญหา วิธีการแก้ไขและสามารถป้องกันได้ โดยใช้การะบวนการมีส่วนร่วมและความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการดูแล

สุขภาพ ปญัหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจะลดลง นำไปสู่การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและยั่งยืน 

บทเรียนที่ได้รับ : ปจัจัยหนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานภายนอกจะทำให้ชมรมเติบโตเร็วและมี

ความมั่นคง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ : ความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ทำให้ทราบปญัหาและวิธีการแก้ไขปญัหา

และสามารถพัฒนาการะบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพได้ 

การสนับสนุนที่ได้รับ จากผู้บริหารหน่วยงาน / องค์กร : ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล

นรสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก 
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Neutropenia เกรด 3 และ เกรด 4 
 

นางสาวทิพวรรณ เจริญวงค์ , นางสาววิจิตรา สุวรรณพันธ์ , นางนดาพิม ใจภาส 
 

งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 
 

เป้าหมาย 

 1.  ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างได้รับยาเคมีบำบัดและมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ อยู่ในระดับเกรด ≥ 3 

  จะได้รับการคัดกรองประเมินสภาพผู้ป่วยและได้รับการตรวจจากแพทย์ภายในเวลา 30 นาที 

 2.  ผู้ป่วยปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากภาวะ Neutropenia 

 3.  ผู้ป่วยพึงพอใจในการติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันงานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบำบัดมีผู้ป่วยมารับบริการตรวจและรักษาด้วยยาเคมีบำบัดจำนวนมาก

เฉลี่ยวันละ 80 – 120 ราย และได้รับการรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัด เฉลี่ยวันละ 40 – 50 ราย การให้ยาเคมี

บำบัดในผู้ป่วยแต่ละราย มีการรักษาและกระบวนการพยาบาลที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของโรค ระยะของโรค ชนิด

ของยาที่ให้ อายุและสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยความซับซ้อนของสูตรยาเคมีบำบัดและวิธีการรักษา จึงทำให้    

ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัดต้องเผชิญกับอาการข้างเคียงต่างๆ ซึ่งเป็นปญัหาเฉียบพลัน รุนแรง ภาวะ

แทรกซ้อนที่พบได้บ่อยคือ ภาวะ Neutropenia ส่งผลให้ภูมิต้านทานในร่างกายต่ำลง ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย อาจ

ทำให้เกิดภาวะ Febrile neutropenia (ชัชวาล จตุปาริสุทธ์ และศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ, 2550) และเป็นอันตรายกับ

ชีวิตผู้ป่วยได้ กรณีดังกล่าวทำให้การให้ยาเคมีบำบัดจำเป็นต้องเลื่อนการรักษาออกไปก่อน 1-2 สัปดาห์ แล้วแต่ดุลย

พินิจของแพทย์เจ้าของไข้ ในผู้ป่วยบางรายที่เม็ดเลือดขาวต่ำแต่ไม่มีไข้ร่วมด้วยแพทย์จะให้เลื่อนการให้ยาเคมีบำบัด

ออกไปก่อน โดยพยาบาลจะให้คำแนะนำและแผ่นพับเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยเพื่อให้กลับไปดูแลตนเองที่บ้าน 

และมีใบบันทึกติดตามเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการดูแลจากสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ส่วนผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ด

เลือดขาวต่ำร่วมกับการมีไข้ด้วยนั้นแพทย์จะรับไว้ในโรงพยาบาล ตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ Febrile 

neutropenia และจากอุบัติการณ์ความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยยาเคมี ในปีงบประมาณ 2555 พบผู้ป่วย

ที่มีภาวะ Neutropenia มากเป็นอันดับ 1 จำนวน 168 ราย ซึ่งแบ่งแยกตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้ 

 

Grade  Risk  ANC Cell/mm  จำนวน (คน)  ร้อยละ 

2  normal  1,500-1,000  102  60.72 

3  moderate  1,000-500 58  34.53 

4  Severe  < 500  8  4.77 

 

 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าภาวะ Neutropenia ตั้งแต่เกรด 3 ขึ้นไปพบว่าเมื่อผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้านแล้วมีการติด

เชื้อจำนวน 2 ราย โดยไม่สามารถมาตามนัดได้ คิดเป็น 3.03 % 

 จากอุบัติการณ์ความเสี่ยงดังกล่าว หน่วยงานจึงมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพเรื่องนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ

การรักษาที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดอันตรายที่รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นถึงขั้นเสียชีวิต 

3 
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วิธีคิดและกระบวนการทำงาน 

 1. สำรวจวิธีการปฏิบัติงานในปัจจุบันตั้งแต่ขั้นตอนผู้ป่วยมาติดต่อขอรับบริการตรวจรักษาทางด้านเคมีบำบัด

จนถึงขั้นตอนการรับคำสั่งแพทย์ ให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน 

 2.  นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อหาความเสี่ยง 

 3.  กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ในการวางระบบ Fast 

track ร่วมกัน 

 4. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยและญาติรับทราบ ติดไว้ที่หน้าหน่วยงาน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย     

“ผูป้ว่ยทา่นใด มไีข ้หรอืมอีาการหนาวสัน่ ครัน่เนือ้ ครัน่ตวั ใหร้บีแจง้พยาบาลทราบทนัท”ี กรณกีอ่นรบัการเจาะเลอืด 

มีอาการดังกล่าว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องเจาะเลือดทราบ พร้อมกับการประชาสัมพันธ์ทางวาจาให้ผู้ป่วยและญาติ

ทราบทุกเช้าในขั้นตอนการคัดกรองประเมินสภาพผู้ป่วย 

 5.  จัดทำป้ายข้อความ “ผู้ป่วยเร่งด่วน ANC ต่ำ” “ผู้ป่วยฉุกเฉิน” ไว้สำหรับติดหน้าอกและหน้าแฟ้มประวัติ

ผู้ป่วย 

 6.  จัดทำคู่มือปฏิบัติเรื่อง “แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Neutropenia” 

 7.  มีการโทรศัพท์ติดตามอาการผู้ป่วยที่มีภาวะneutropenia อยู่ในระดับเกรด 3 ขึ้นไปเมื่อกลับไปอยู่บ้านทาง

หน่วยงานจะมีการโทรศัพท์ติดตามสอบถามอาการผู้ป่วยพร้อมให้ข้อมูล 

 8.  ประเมินผลการดำเนินงาน 

 9.  วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ผลการศึกษา 

 1.  ผู้ป่วยที่มีภาวะ Neutropenia ในระดับเกรด 3 ขึ้นไปได้รับการดูแลตามแนวทางปฏิบัติ 100% 

 2. จากการเฝ้าระวังตามตัวชี้วัด ซึ่งทางหน่วยงานได้โทรศัพท์ไปสอบถามอาการที่บ้าน พบผู้ป่วยที่มีภาวะ 

Neutropenia ในระดับเกรด 3 ขึ้นไปเมื่อกลับไปอยู่บ้าน สามารถดูแลตนเองได้ถูกต้อง ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อที่

รุนแรง สามารถมาตรวจตามนัดได้ 100 % 

 (ข้อมูลผู้ป่วย Neutropenia ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม 55-กันยายน 56) พบว่าผู้ป่วย Neutropenia 

เกรด 3 จำนวน 45 รายและ เกรด 4 จำนวน 21ราย ไม่มีการติดเชื้อ ) 

 3.  ความพึงพอใจในการติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน = 94 % 

บทเรียนที่ได้รับ 

 1.  ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะFebrileneutropenia ได้รับการดูแลที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.  ผู้ป่วยที่เกิดภาวะ Febrile neutropenia ได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็วลดระดับความรุนแรงของการติดเชื้อ 

 3.  ผู้ป่วยที่มีภาวะ Neutropenia ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และสามารถกลับมาตรวจตามนัดได้ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

 1.  ได้รับความร่วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 

 2.  ได้รับความร่วมมือจากการให้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายในการโทรติดตามอาการ 

เอกสารอ้างอิง 

 ชัชวาล จตุปาริสุทธิ์, ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ . Febrile neutropenia. อายุรศาสตร์อีสาน 2550; 6(2):6 -14. 
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ลักษณะการแพ้ยา และผื่นแพ้ยารุนแรงชนิด Stevens-Johnson syndrome 
และ toxic epidermal necrolysis 

 
นางพนารัตน์ ชุติมานุกูล และ นางสาวปภัสรา วรรณทอง 

 
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: การศึกษาเกี่ยวกับผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรงในประเทศไทยที่ยังมีอยู่อย่างจำกัด 

ประกอบกับยังไม่เคยมีการศึกษาในโรงพยาบาลอ่างทอง และมีการศึกษาการใช้ SCORTEN ในการประเมินความรุนแรง

ของการเกิด SJS และ TEN ในคนไทยจำนวนจำกัด ในขณะที่ SCORTEN มีการศึกษาการนำมาใช้ในการพยากรณ์

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย TEN ในหลายประเทศ ซึ่งได้ผลการพยากรณ์ที่ใกล้เคียงกับอัตราการเสียชีวิตจริง ทำให้    

ผู้วิจัยสนใจศึกษาลักษณะการแพ้ยาของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลอ่างทอง และลักษณะอาการทางคลินิกของผื่นแพ้ยา

รุนแรงชนิด SJS และ TEN และการใช้ SCORTEN ในการประเมินอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย SJS และ TEN       

ในคนไทย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: ศึกษาลักษณะการแพ้ยาของผู้ป่วยใน จากยาที่มีรายงานในโรงพยาบาลอ่างทอง และ

ลักษณะอาการทางคลินิกของผื่นแพ้ยารุนแรง Stevens-Johnson Syndrome (SJS) และ Toxic Epidermal Necrolysis 

(TEN) และการใช้ SCORTEN ในการทำนายอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย 

ระเบียบวิธีวิจัย: ศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 

โดยทบทวนข้อมูลการแพ้ยาจากแบบบันทึกข้อมูลการแพ้ยาผู้ป่วยในของเภสัชกร ร่วมกับเวชระเบียนผู้ป่วยที่เกิด SJS 

และ TEN จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา: พบผู้ป่วยแพ้ยา 155 คน เป็นเพศหญิง 92 คน (ร้อยละ 59.4) อายุเฉลี่ย 43.9 ฑ 24.0 ปี ลักษณะ

การแพ้ยาที่พบมากที่สุด คือ maculopapular rash (ร้อยละ 43.9) รองลงมาคือ angioedema (ร้อยละ 11.6) และ 

anaphylaxis (ร้อยละ 9.7) โดยกลุ่มยาที่เป็นสาเหตุการแพ้ยามากที่สุด คือยาปฏิชีวนะ (ร้อยละ 46.8) รองลงมาคือ ยา

ต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (ร้อยละ 18.1) และยาต้านอาการชัก (ร้อยละ 8.0) ตามลำดับ ความชุกของการเกิด 

SJS และ TEN เท่ากับ ร้อยละ 0.02 (ผู้ป่วย10 คน จากผู้ป่วยในทั้งหมด 40,521 คน) จำนวนวันนอนในโรงพยาบาล

เฉลี่ย 12.3 วัน การหลุดลอกผิวหนังโดยเฉลี่ย คือ ร้อยละ 15.9 ของพื้นที่ผิวกายทั้งหมด กลุ่มยาที่เป็นสาเหตุของ 

SJS และ TEN พบบ่อยที่สุด คือยาปฏิชีวนะ (7 เหตุการณ์) โดยยา Cotrimoxazole เป็นสาเหตุการแพ้ยา SJS และ 

TEN มากที่สุด (4 เหตุการณ์) เมื่อประเมินความรุนแรงของการแพ้ยาโดย SCORTEN พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจริง และ

จำนวนผู้เสียชีวิตที่พยากรณ์ได้ คือ 3 คน และ 2.2 คนตามลำดับ 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: นำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อวางแผนพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่เริ่ม

รับยาซึ่งเป็นสาเหตุแพ้ยาชนิดรุนแรง SJS และ TEN และวางแผนการใช้ SCORTEN ในการประเมินความรุนแรง SJS 

และ TEN ในโรงพยาบาล 
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บทเรียนที่ได้รับ: การเก็บข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้บางส่วนยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากเป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 

จึงควรปรับปรุงเรื่องการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยผู้ป่วยแพ้ยา SJS และ TEN ที่ดำเนินต่อจากการศึกษาครั้งนี้ 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ฝึกทักษะในการทำงานวิจัย และช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยเรื่องอื่นๆ ต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: ความร่วมมือของทุกคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูลของผู้ป่วยแพ้ยา และให้ข้อ

เสนอแนะต่างๆ ในการทำงานวิจัย 

การสนับสนุนที่ได้รับ: ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มงานเภสัชกรรม และงานเวชระเบียนผู้ป่วย 
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คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้และความต้องการข้อมูลของผู้ป่วยนอกที่มารอรับการผ่าตัด
ในห้องรอผ่าตัดโรงพยาบาลอ่างทอง 

 

นางสุภาพัฒน์ ลิขิตรัตนากุล, นางบุญเรือน เรืองโรจน์แข และ นางวัชราภรณ์ สุวรรณไตรย์ 

 

โรงพยาบาลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: การศึกษาคุณภาพการพยาบาลเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ต้องทำผ่าตัดจะ

มองการผ่าตัดเป็นสิ่งคุกคาม กระตุ้นให้เกิดความกลัวและวิตกกังวล พยาบาลห้องผ่าตัดจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทในการดูแล

ผู้ป่วยผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้ผู้ป่วยผ่านประสบการณ์ผ่าตัดอย่างมั่นใจได้รับการผ่าตัดที่ปลอดภัย ปราศจาก

ภาวะแทรกซ้อน ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึงคุณภาพการพยาบาลและความต้องการของผู้ป่วยที่ห้องรอผ่าตัด

ในโรงพยาบาลอ่างทองเพื่อที่จะนำผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนาระบบการบริการของห้องผ่าตัดโรงพยาบาลอ่างทอง

ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริการผู้ป่วยที่ห้องรอผ่าตัดได้ดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: ศึกษาคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้และความต้องการข้อมูลรวมทั้งความวิตกกังวล

ของผู้ป่วยนอกก่อนผ่าตัดที่รอรับการผ่าตัดในห้องรอผ่าตัดโรงพยาบาลอ่างทอง 

ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยแบบผู้ป่วยนอกที่มา   

รอรับการผ่าตัดที่ห้องรอผ่าตัด ระหว่างเดือน สิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 จำนวน 84 รายและนำข้อมูลที่ได้

ไปวิเคราะห์ทางสถิติ 

ผลการศกึษา: พบวา่ ผูป้ว่ยนอกทีม่ารบัการผา่ตดัโรงพยาบาลอา่งทองจำนวน 84 ราย เปน็เพศหญงิ 49 ราย (รอ้ยละ 

58.3) อายุเฉลี่ย 52±18.65 ปี สถานภาพสมรสคู่ 56 ราย(ร้อยละ 66.7) ผ่าตัดในแผนกศัลยกรรม 31 ราย (ร้อยละ 

36.9) ระยะเวลาในการรอผ่าตัด 121-150 นาที เฉลี่ย 114.67±42.99 นาที ไม่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน 54 ราย    

(ร้อยละ 64.3) คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยมากที่สุดคือผู้ให้บริการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ     

เท่าเทียมกัน ร้อยละ 100 และน้อยที่สุดคือ มีผู้คนเดินพลุกพล่านได้คะแนนคุณภาพการพยาบาลเพียงร้อยละ 41.6 

ด้านความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัดพบว่า ผู้ป่วยต้องการข้อมูลด้านสาเหตุของโรค ร้อยละ 100 และด้านความวิตก

กังวลพบว่า ความกังวลอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 61.9 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: เป็นแนวทางในการวางแผนการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด โดย

พิจารณาจากความต้องการของผู้ป่วยและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและจัดสภาพแวดล้อมใน   

ห้องรอผ่าตัดให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

บทเรียนที่ได้รับ: การเก็บข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเวลาที่ให้ผู้ป่วย

ได้ตอบแบบสอบถาม จึงควรปรับปรุงเรื่องแบบสอบถามให้มีความกระชับให้มากขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยจำเป็นต้องฝึก

ทักษะในการทำวิจัยให้มากขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนางานต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: ความร่วมมือของทุกคนในหน่วยงานที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้ตอบแบบสอบถามได้อย่างครบถ้วน 

การสนับสนุนที่ได้รับ: ได้รับการสนับสนุนจากอดีตหัวหน้าห้องผ่าตัด หัวหน้าห้องผ่าตัดและเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดทุก

ท่าน 
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การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนเมือง โดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน: 
กรณีศึกษาชุมชนตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 
นางนิลุบล วินิจสร, นายแพทย์ปรีดา ตั้งจิตเมธี, นางนฤนาท ยืนยง และ นางสมคิด ปานบุญ 

 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: จากการที่ผู้สูงอายุนั้นได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามวัยของผู้สูงอายุเอง 

และการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคเรื้อรังในระบบต่างๆ ของร่างกายที่ส่งผลต่อสุขภาวะ (Health) และความผาสุก (Well-

being) โดยรวม ผลกระทบทางสถิติพบว่า ปญัหาที่พบบ่อย 3 อันดับแรกที่พบบ่อยในโรคเรื้อรังได้แก่ โรคความดัน

โลหิตสูง พบร้อยละ 43.4, เบาหวานร้อยละ16.5 และข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 12.3 (Lettrakarnnon P. Kusinsiri W. & 

Suwansiri S., 2006) จึงทำให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในการดูแลภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยมุ่ง   

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Quality of life) ความผาสุก (Well being) และสุขภาวะ (Health) ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุโรคเรื้องรัง

ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อการลดอัตราการเกิดโรคที่รุนแรงขึ้น ที่เป็นสาเหตุของการทุพพลภาพและการ

เสยีชวีติ อกีทัง้สามารถลดอตัราการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลซำ้ (Readmission) การดแูลผูส้งูอายทุีม่คีวามเจบ็ปว่ย 

ด้วยโรคเรื้อรังในปจัจุบัน ยังไม่เข้าถึงการตอบสนองทางด้านจิตสังคม และด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุได้ครอบคลุม

และตรงตามสภาพปัญหาจริงในบริบทนั้นๆ สิ่งสำคัญของรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในประเทศพัฒนาและ

กำลังพัฒนาจึงมีความสำคัญต่อการดำรงสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในสังคมอย่าง

เท่าเทียมกัน ทั้งในประเทศไทย โดยเฉพาะจากข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี มีจำนวนผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขะแยง       

มีทั้งหมดจำนวนถึง 492 คน 

 ดังนั้นทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขะแยง จึงจัดทำวิจัยครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการการ

พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนเมือง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในกลุ่มผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมในเขตตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นการศึกษาข้อมูลและหาแนวทางใน

การกำหนดนโยบาย การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชนเมือง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนเมือง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบล     

บางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตาม Chronic care model 

 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนเมือง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบล     

บางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตาม Chronic care model เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน 

ระเบียบวิธีวิจัย: 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้มาโดยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นประชากร 5 กลุ่มหลัก ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง ในเขต

เทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 
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 1) ผู้บริหารทางด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    

บางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 2)  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3)  ผู้สูงอายุโรคเรื้อรังและ 

 4)  ผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง 

 5) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อ.ผ.ส.) และชมรมผู้สูงอายุ รวมทั้งหมด 50 ราย 

ผลการศึกษา: 

 1. จัดตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงานให้ผู้สูงอายุโรคเรื้อรังได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอำนวยความ

สะดวกโดยจัดรถรับส่ง 

 2. ดําเนินโครงการจิตอาสาโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณ ส่วนสาธารณสุข

เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของจิตอาสาให้สามารถดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังไดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้สามารถดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: 

 1. เพื่อนำไปกำหนดเป็นนโยบายแนวทางในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน ตำบลบางขะแยง   

อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 2. เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัด

ปทุมธานี 

บทเรียนที่ได้รับ: การมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคมในการให้การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในการจัดบริการด้าน

สุขภาพตามนโยบาย 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: ความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคมในการให้การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในการจัดบริการ

ด้านสุขภาพในชุมชน 

การสนับสนุนที่ได้รับ: ได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายให้มีการทำงานประจำสู่งานวิจัย สนับสนุนด้านนโยบายจาก

ผู้นำในองค์กร 
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