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ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและค่าความเที่ยงของแบบคัดกรองบุคคล เสียการสื่อความ 
สระบุรี: SD-SLP-01 

 
รัชนี สุภวัตรจริยากุล*, ปรียา หล่อวัฒนพงษา**, อภิญญา เอื้อศิริรัตนไพศาล*** 

 
*งานวจีบำบัด กลุ่มงานโสตศอนาสิก โรงพยาบาลสระบุรี 

**ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
***ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา :  พัฒนาหรือสร้างแบบคัดกรองบุคคลเสียการสื่อความ  ที่สามารถระบุความบกพร่อง   

ทางภาษาและการพูดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยทำการศึกษาในขั้นตอนการสร้างแบบ

การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงของแบบคัดกรอง 

กลุ่มตัวอย่าง :  กลุ่มทดลอง  เป็นบุคคลที่มีภาวะเสียการสื่อความที่วินิจฉัยได้จากแบบประเมินบุคคลเสียการสื่อความ

มาตรฐาน  และเป็นผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองและผ่าตัดสมองจำนวน  14  คน  เข้ารับการรักษาที่หน่วยผู้ป่วย     

โรคหลอดสมอง  โรงพยาบาลสระบุรี  ระหว่างวันที่  25/05/2554  –  15/08/2554  กลุ่มควบคุม  เป็นบุคคลสุขภาพดีที่    

ไม่มี ภาวะเสียการสื่อความที่วินิจฉัยได้จากแบบประเมินบุคคลเสียการสื่อความมาตรฐาน จำนวน 20 คน  เข้ารับการ

ทดลองระหว่างวันที่ 25/10/2554 – 15/12/2554 

วิธีดำเนินการวิจัย : ศึกษาโดยวิธีทำการทดลอง มีขั้นตอนการทดลองดังนี้ ศึกษาข้อมูลทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ

เสียการสื่อความ  เพื่อจัดทำร่างแบบคัดกรอง กำหนดข้อหลัก ข้อย่อย และกิจกรรมการทดสอบ แล้วนำไปประเมินกับ

กลุ่มทดลอง นำคะแนนที่ได้มาจัดอันดับจากคะแนนน้อยไปหามาก  และคำนวณหาค่าความไวในการระบุความผิดปกติ

ของแต่ละกิจกรรมด้วยค่าร้อยละ  ผู้วิจัยนำข้อมูลมาทดสอบคุณสมบัติในเรื่อง  ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์  การประเมิน 

การตัดสินผลการประเมิน  และเวลาที่ใช้ประเมิน  เกณฑ์การคัดเลือกกิจกรรม  กำหนดให้มาจากการทดลองในสัดส่วน 

0.60 และมาจากความเห็นของผู้วิจัย 0.40 ข้อหลักข้อย่อยและกิจกรรมใดที่มีคะแนนรวมต่ำกว่า 1 จะถูกคัดออก ส่วน

ที่มีคะแนนเท่ากับหรือมีกว่า 1 ได้บรรจุเป็นแบบคัดกรองบุคคลเสียการสื่อความ สระบุรี: SD-SLP-01 นำคะแนนที่ได้มา

คำนวณหาค่าความไวในการตรวจประเมินด้านการรับรู้ภาษาและด้านการแสดงออกทางภาษา  การพยากรณ์การมีหรือ

ไม่มีภาวะเสียการสื่อความของแบบทดสอบ  จากนั้นนำแบบคัดกรองบุคคลเสียการสื่อความ  สระบุรี:  SD-SLP-01  มา

ตรวจประเมินกลุ่มควบคุม  นำคะแนนที่ได0จากกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาคำนวณหาค่าความไว  ความตรงตาม

คุณสมบัติ และความถูกต้องของแบบคัดกรองทั้งฉบับ 

ตัววัดที่สำคัญ : ความตรง  (Validity)  ของแบบคัดกรองคำนวณด้วยค่า  Sensitivity,  Specificity,  Predictive  positive 

value, Predictive negative value และ Accuracy และคำนวณหาความเที่ยงจากค่าสหสัมพันธ์ Cronbach’s Alpha 

ผลการวิจัย : แบบคัดกรองฉบับร่างมีเนื้อหาครอบคลุมทักษะทางภาษา  6  ด้านหรือ  6  ข้อหลักคือ  การพูดสื่อสาร 

การฟงั  การพูด  การอ่าน  การเขียน  และการคำนวณ  14  ข้อย่อย  แต่ละข้อย่อยมีกิจกรรม  1-10รายการ  รวม  63 

รายการ  เมื่อทำการประเมินในกลุ่มทดลองและผ่านขบวนการให้ความเห็นชอบของผู้วิจัยในสัดส่วน  0.60  ต่อ  0.40 
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ตามลำดับ ได้เป็นแบบคัดกรองบุคคลเสียการสื่อความ สระบุรี: SD-SLP-01 ที่มี 6 ข้อหลัก 12 ข้อย่อย แต่ละข้อย่อย

มีกิจกรรม  1-5  รายการ  รวม  29  รายการ  มีลักษณะเป็นภาพทดสอบและคำสั่ง  มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องความเข้าใจ

ภาษาและการแสดงออกทางภาษาคือ  พูด  อ่าน  เขียน  และคำนวณ  ถือเป็นแบบคัดกรองที่สร้างใหม่  และศึกษา    

คา่ความตรงของเนือ้หาโดยการทดลองกบับคุคลเสยีการสือ่ความชนดิพดูไมค่ลอ่ง (Non Fluent Aphasia) จำนวน 11 คน 

หรือคิดเป็นร้อยละ  78.57  และชนิดพูดคล่อง  (fluent  Aphasia)  3  คนหรือคิดเป็นร้อยละ  21.43  แบ่งกลุ่มทดลองตาม

องค์ประกอบด้านความเข้าใจภาษาออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีความเข้าใจภาษาบกพร่องมีจำนวน 9 คนหรือคิดเป็น

ร้อยละ 64.29 และเข้าใจภาษาได้ดี  5 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 37.71 ผลการศึกษาในกลุ่มทดลองพบว่า แบบคัดกรอง

ตรวจวัดความเข้าใจภาษาบกพร่องได้เท่ากับร้อยละ  67.86  และวัดการแสดงออกทางภาษาบกพร่องได้เท่ากับร้อยละ 

80.48  สามารถพยากรณ์ผลการประเมินเป็นบวกและลบ  หรือ  ผ่านและไม่ผ่าน  ได้คิดเป็นร้อยละ  74.38  และ  25.62 

ตามลำดบั  โดยมคีวามเทีย่งของกลุม่ตวัอยา่งในการตอบสนองตอ่การประเมนิดว้ยแบบคดักรองซึง่วดัดว้ยวธิ ี Cronbach’s 

 Alpha เท่ากับ 0.96 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบการใช้แบบคัดกรองตรวจประเมินกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองพบว่า แบบ

คัดกรองมีค่าความไว ความตรงตามคุณสมบัติและความตรงเชิงเนื้อหาคิดเป็นร้อยละ 100 ในทุกเรื่อง 

สรุป : การศึกษาทดลองครั้งนี้แสดงว่าแบบคัดกรองบุคคลเสียการสื่อความ  สระบุรี:SD-SLP-01  เป็นแบบประเมินที่มี

คุณสมบัติของเนื้อหาและความไวอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะจะนำไปใช้ในการคัดกรองหาบุคคลเสียการสื่อความ  และมี

คุณสมบัติเพียงพอสำหรับการนำเข้าสู่ขั้นตอนการศึกษาเพื่อพิสูจน์ค่าความตรงตามสภาพจริงกับตัวแปรภายนอกและ

ตรวจสอบความเชื่อมั่นเมื่อเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบกลับกับแบบทดสอบมาตรฐาน 
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นวัตกรรมครูหุ่นช่วยสอน 
 

นางจินดารัตน์ ชวีกลกิจ, นางปนัดดา หงษ์เวียงจันทร์, นางดวงจันทร์ ทองทับ, 
นางพิมลพรรณ์ ศรีทอง, นางสาวเสาวนิจ เพ็รชมะโนราห์ และ นางสาวปรีดา ปิยะนุช 

 
ศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: เนื่องจากหอศัลยกรรมประสาทมีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาโดยวิธีการเจาะคอ 

เพื่อช่วยในการหายใจเป็นจำนวนมาก (มิ.ย.55 – ก.ย. 55จำนวน 50 คน) และมีผู้ป่วยที่ต้องจำหน่ายจากหอผู้ป่วยโดย

ต้อง on silver  tubeกลับบ้าน(มิ.ย.55 – ก.ย 55 จำนวน 19 คน) พบว่าญาติผู้ดูแลขาดความรู้และทักษะในการดูแล   

ผู้ป่วยที่เจาะคอ  on  silver  tubeและใช้เวลาในการเรียนรู้นานเนื่องจากญาติมีความหวาดกลัวในการที่จะทดลองปฏิบัติ

กับผู้ป่วยในระหว่างการเรียนการสอนจากพยาบาลในหน่วยงานทำให้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น  (พบว่าหลัง

แพทย์เปลี่ยน silver tube และจำหน่ายแล้วผู้ป่วยยังต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อรอสอนญาติประมาณ 5-7วัน) ทางหน่วย

งานจึงได้คิดประดิษฐ์นวัตกรรมครูหุ่นช่วยสอนเพื่อให้  ญาติได้ทดลองฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเจาะคอ  on  silver  tube      

กับนวัตกรรมครูหุ่นช่วยสอน เพื่อให้ญาติเกิดความชำนาญและมั่นใจในการที่จะดูแลผู้ป่วยที่บ้านต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพนวัตกรรมครูหุ่นช่วยสอน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: 

  1.  เพื่อให้CARE  GIVER  มีความรู้  สามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่เจาะคอ  on  silver  tubeได้อย่างถูกต้อง

ปลอดภัย และมีความพึงพอใจ 

  2.  ลดจำนวนวันนอนโรงพยาบาล 

  3.  ป้องกันการ Re-admit จากการดูแลผู้ป่วยเจาะคอ on silver tube ไม่ถูกต้องของญาติ 

วิธีดำเนินการวิจัย: 

  1.  ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบถึงการทำนวัตกรรมครูหุ่นช่วยสอน 

  2.  รวบรวมสถิติผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาโดยวิธีการผ่าตัด  Tracheostomy  tube  และจำนวนผู้ป่วยที่ต้อง 

on silver tube กลับบ้าน 
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  3.  รวบรวมปญัหาอุปสรรคจากการสอนญาติดูแลผู้ป่วยเจาะคอ  on  silver  tube  พบว่าญาติเกิดความกลัว   

ไม่กล้าที่จะปฏิบัติกับผู้ป่วยคิดเป็น 100% 

  4.  จัดทำนวัตกรรมครูหุ่นช่วยสอนพร้อมสาธิตการใช้นวัตกรรมครูหุ่นช่วยสอนกับเจ้าหน้าที่ทุกคน 

  5.  นำนวัตกรรมครูหุ่นช่วยสอนมาให้ญาติได้ทดลองปฏิบัติจริงในการดูแลผู้ป่วยเจาะคอ  on  silver  tube  ใน

ขั้นตอนการ Dressing แผล on silver tube ,การถอดล้าง inner tube , การใส่กลับ inner tube, การ suction 

  6.  ประเมินการปฏิบัติโดยใช้วิธีการสอบถามและสังเกตระหว่างญาติปฏิบัติกับนวัตกรรมครูหุ่นช่วยสอนจน

เกิดความชำนาญและพร้อมที่จะปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย 

  7.  พยาบาลวิชาชีพ สาธิตการดูแลผู้ป่วย on silver tube กับผู้ป่วยจริงให้ญาติดู 

  9.  ให้ญาติลงมือปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงโดยมีพยาบาลวิชาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประเมินความ

พร้อมของญาติที่จะรับผู้ป่วยที่ on silver tubeกลับไปดูแลที่บ้านด้วยความมั่นใจ 

  10. ส่ง บส.1 ทุกรายเพื่อประสานงานการดูแลต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน: 

  1.  ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถดูแลผู้ป่วยที่เจาะคอ on silver tubeได้อย่างถูกต้อง 

  2.  ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมีความพึงพอใจ  และมีความพร้อมในการได้ทดลองลงมือปฏิบัติกับนวัตกรรมครูหุ่นช่วย

สอนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยคิดเป็น 100% 

  3.  ไม่พบอุบัติการณ์ผู้ป่วยกลับมาRe admit ด้วยสาเหตุจากการดูแลผู้ป่วยไม่ถูกต้อง หรือมีเสมหะอุดกั้น 

 4.  ลดจำนวนวนันอนโรงพยาบาลหลงัแพทยเ์ปลีย่น silver tube และจำหนา่ยผูป้ว่ย เพือ่สอนญาตดิแูลผูป้ว่ย 

on silver tubeจาก 5-7 วัน เป็น 1-2 วัน (จำนวนผู้ป่วยเจาะคอ on silver tube กลับบ้าน 3 เดือน (ต.ค. 56 – ธ.ค. 

56 ) = 15 คน 

บทเรียน/การเรียนรู้ที่ได้รับ: จากการใช้นวัตกรรมครูหุ่นช่วยสอนในการให้ญาติได้ทดลองปฏิบัติ  ทำให้ญาติมีความรู้

และความมั่นใจที่จะปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงและ พร้อมที่จะรับผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อที่บ้านด้วยความมั่นใจ 

แผนพัฒนาต่อเนื่อง: จัดทำ Home program ในผู้ป่วยที่มีความพิการ 

การประชุมวิชาการประจำปี 56 คณะแพทยศาสตร์ มศว Patient Safety 
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การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคองและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยระบบเครือข่าย 
โรงพยาบาลสระบุร ี

 
บรรยง มีนิรันดร์ และคณะ 

 
ทีมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: โรงพยาบาลสระบุรีเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง  ที่มีขีดความสามารถรองรับ   

ผู้ป่วย ครอบคลุม 8 จังหวัดที่ต้องการการรักษาที่ยุงยาก ซับซ้อน ระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูง มีจำนวนเตียง

ผู้ป่วย  700  เตียง  ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่มีปญัหาสุขภาพหลากหลาย  และ  ซับซ้อน  เฉลี่ยผู้ป่วยนอกวันละ  3,000  – 

4,000  ราย  มีทั้งผู้ป่วยเร่งด่วน  และ  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ทำให้มีความแออัด  และมีระยะเวลาการรอคอยนาน  การส่งต่อ      

ผู้ป่วยแบบประคับประคอง  และผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ไปรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้าน หรือ  ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน    

จะทำให้ผู้ป่วยและญาติได้รับความสะดวกสบาย และได้อยู่กับคนใกล้ชิด  ในครอบครัว  เกิดความอบอุ่นใจ  ไม่กังวลว่า

จะถูกทอดทิ้ง 

  ผู้ป่วยของเรา ฐานะยากจน ขาดอุปกรณ์ที่จะช่วยให้สบายขึ้น บรรเทาความทุกข์ทรมาน ขาดเครื่องใช้  หรือ

แม้แต่อาหารแต่ละมื้อ  ไม่มีใครดูแลผู้ป่วยเลย  หรือดูแลเป็นบางเวลา  หรือดูแลกันเอง  แม้กระทั่งภรรยาที่พิการ  ก็ยัง

ต้องดูแลสามีที่ป่วย ผู้ป่วยต้องดูแลตัวเอง แล้วพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง 

การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยระบบเครือข่าย:  โรงพยาบาลสระบุรี  ร่วมกับ  สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  ได้จัดทำโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  และการดูแลป่วยระยะสุดท้าย 

ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสระบุรีจำนวน๑๑ แห่ง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ๑๔๕ แห่ง  เพื่อ

ให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการทุกระดับให้ได้มาตรฐาน  สร้างเสริม   

สุขภาพในชุมชน  โดยมีกลยุทธ์หลัก  ได้แก่  การพัฒนากระบวนการดูแลรักษา  การประสานงาน  และการพัฒนา

บุคลากร  โดยให้  โรงพยาบาลสระบุรี  เป็นแกนนำ  ด้านวิชาการ  การฝึกอบรม  และเป็นที่ปรึกษา  ระดับโรงพยาบาล

ชุมชนสามารถให้การดูแลทั่วไป และจัดการเรื่องความปวดได้ ผู้ดูแล ( care giver) สามารถให้การดูแลที่บ้านได้ 

เป็นผู้เชี่ยวชาญ - จัดฝึกอบรม , 

 แกนนำแนวทางการดูแล , เป็นที่ปรึกษา 

ให้คำปรึกษาทั่วไป 

จัดการความปวดที่บ้านได้ 

ผู้ดูแล / ชุมชน ( ให้การดูแลที่บ้านได้ ) 

รพ.ชุมชน (ลูกข่าย ) 

รพ.สระบุรี 

รพ.ศูนย์ ( แม่ข่าย ) 

ศูนย์รับส่งต่อ 
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วิธีดำเนินการวิจัย: มีการกำหนดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ได้แก่ ความรู้เรื่องโรค เช่น โรคมะเร็ง ชนิด

ต่างๆ  โรคเรื้อรังต่างๆ  ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  ได้แก่  การใช้แบบประเมิน  Palliative 

Performance  Scale  (PPS)  ในการประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วย  การจัดการอาการรบกวน  เช่น 

การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อน  และ  หลังแจ้งข่าวร้าย  การวางแผนจำหน่ายและการดูแลภายหลังการสูญเสีย  การ

ดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต  การแพทย์ทางเลือก  การเล่าเรื่องเพื่อการเยียวยา  มีรูปแบบบริการ  โครงสร้าง  และทีม

บุคลากร  (Multidisciplinary  team)  ให้บริการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ทั้งใน

โรงพยาบาล และเครือข่าย พัฒนาระบบการรับส่งต่อจากลูกข่าย และการส่งกลับผู้ป่วยไปยังลูกข่าย / ชุมชน / บ้าน 

จัดระบบข้อมูลเพื่อการรับส่งต่อ การติดตามประเมินผลการดูแลอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้ง บุคลากร  / ทีมนำ  / จิตอาสา 

ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองภายในเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ: เครือข่าย โรงพยาบาลสระบุรีจำนวน 11 แห่ง ได้รับการสนับสนุน เพื่อ

ที่จะให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดย มีกิจกรรม / โครงการ พัฒนา การดูแลอย่างต่อเนื่อง สามารถดำเนิน

กิจกรรมหลัก  เช่น  การบรรเทาความปวดด้วยยามอร์ฟีน  การรักษา/บรรเทาอาการหอบเหนื่อย  ด้วยยามอร์ฟีน  ผู้ป่วย  

ที่ได้รับการวางแผนการดูแลตนเองล่วงหน้า  (Advance  care  plan)  เช่น  ปฏิเสธการช่วยฟื้นคืนชีพ  /  ให้ช่วยฟื้นคืนชีพ 

รับส่งต่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน/ชุมชน ดูแลภาวะเศร้าโศกของครอบครัวหลังผู้ป่วยเสียชีวิต จัดหาเครื่องมือ  / อุปกรณ์

การแพทย์ ดูแลที่บ้าน 

  นอกจากนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ในจังหวัดสระบุรี  จำนวน  145  แห่งได้รับการเสริม  ความรู้ 

ทักษะ  การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  และ  การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  โดยมี  โรงพยาบาลชุมชนเป็นพี่เลี้ยงใน

การปฏิบัติ การที่ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อ ให้อยู่ในรพ.ใกล้บ้าน /บ้าน จะทำให้ผู้ป่วย / ญาติ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เข้ามารับการรักษาใน  รพ.ศูนย์  ในรายที่ขอรับการรักษาต่อเนื่องใน  รพ.สระบุรี  พบว่าเกิดจากไม่มั่นใจเรื่องการดูแล    

ผู้ป่วยต่อเนื่อง เป็นโอกาสพัฒนาของโรงพยาบาลเครือข่ายที่ต้องพัฒนาให้มีคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นต่อไป 
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การพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว กลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลสระบุร ี

 
บรรยง มีนิรันดร์ และคณะ 

 
ทีมพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยเด็กมะเร็งและโลหิตวิทยา โรงพยาบาลสระบุรี 

อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: โรงพยาบาลสระบุรี  ได้ให้การดูแลผู้ป่วยเด็กมะเร็งอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 

2549  โดยมีสถิติผู้ป่วย  โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  ชนิด  ALL  ร้อยละ  48  โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดAMLร้อยละ  17 

มะเร็งต่อมน้ำเหลือ  ร้อยละ  9  solid  tumor  ร้อยละ  15  และอื่นๆ  ร้อยละ  10  จากการรวบรวมข้อมูลการบริการยัง   

พบปญัหาการดูแลรักษา และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น จึงได้มีการพัฒนาระบบบริการดูแล เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: 

  1.  เพิ่มประสิทธิภาพการพยาบาลผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

  2.  ติดตามประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

วิธีดำเนินการวิจัย: 

  1.  วิเคราะห์สถานการณ์การบริการพยาบาลผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว  โดย  การประชุมหัวหน้าหอผู้ป่วย

และผู้ปฏิบัติงานเพื่อวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงคุณภาพบริการพยาบาล 

  2.  กำหนดแผนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

  3.  พัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

  4.  การนำรูปแบบการบริการพยาบาลผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวลงสู่การปฏิบัติ 

  5.  ส่งเสริมให้มีการนำหลักฐานเชิงประจักษ์ มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล 

  6.  จัดหาจิตอาสาแบบสมัครใจมาร่วมทำกิจกรรมในหอผู้ป่วยที่มีผู้ป่วยมะเร็ง  เช่น  สอนหนังสือ  วาดรูปเพื่อ 

เสริมความรู้ตามพัฒนาการของเด็ก 

  7.  ติดตามประเมินผลรูปแบบการให้การพยาบาลผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโรงพยาบาลสระบุรีและ

พัฒนาปรับเปลี่ยนตามบริบทของโรงพยาบาล 
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ผลการดำเนินงาน: 

                                   ปี 2554                ปี 2555               ปี 2556  

                              เป้าหมาย    ผลลัพธ์    เป้าหมาย    ผลลัพธ์    เป้าหมาย   ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล     58%   59%   -   - 

1.  อัตราการรอดชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 

  เม็ดเลือดขาว 

  1.1 อัตราการรอดชีวิตที่ 3 ปี  -  - 

  1.2. อัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปี   

2.  โอกาสเสียชีวิตของผู้ป่วย   10%   9.7%   10%   9.0 %   10%   4.5% 

  Febrile Neutropenia 

3.  คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กมะเร็ง   2.5   2.5   2.5   2.63   2.5   2.7 

4.  อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อน  0.5%   0.5%   0.5%   0.38%   0.5%   0 

  ยาเคมีบำบัด    

5.  อัตราการเกิด Extravasation   0.5%   0.3%   0.5%   0   0   0 

 

สรุปผล: มีปรับปรุงระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว มีการวิเคราะห์ส่วนขาด เช่น การปรับปรุงแผน 

การนำหลักฐานเชิงประจักษ์  มาใช้  เช่น  เกณฑ์จำแนกความเสี่ยงผู้ป่วยเด็ก  febrile  neutropenia  การประเมินระดับ

ความปวด เพื่อให้มีการดูแลต่อเนื่อง 
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เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลทารกที่ได้รับบาดเจ็บจากการคลอด 
 

ทีมพัฒนาคุณภาพตึกเด็ก 3 โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: หอผู้ป่วยเด็ก  3  ให้การดูแลทารกที่เจ็บป่วยจำนวน  30  เตียง  เป็นทารกที่รับใหม่ 

และรับย้ายมาจากห้องคลอดที่มีปญัหาทางสุขภาพ ทารกส่วนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากการคลอดอย่างรุนแรง  เช่น  Erb’s 

palsy  ทารกกลุ่มนี้  จะต้องใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนาน  บางคนอาจต้องได้รับการผ่าตัด  จึงจะสามารถใช้แขนได้

ตามปรกติ  ถ้าทารกได้รับการดูแลรักษาไม่ต่อเนื่อง  จะส่งผลให้  ไม่สามารถใช้แขนข้างนั้นได้ต่อไปในอนาคต และเสี่ยง

ต่อการเกิดการฟ้องร้องตามมาภายหลัง  จากสถิติ  ภาวะ  Erb  ’s  palsy  ในโรงพยาบาลสระบุรี  ในปี  2553,  2554,   

2555  และ  2556(ตค.55-  มิย.56)  มีจำนวน  4,  4,  5  และ5  ราย  ตามลำดับ  มีการฟ้องร้องถึงศาล  จำนวน  1  ราย      

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหอผู้ป่วยเด็ก  3  จึงได้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติการดูแลทารกที่ได้รับบาดเจ็บจาก       

การคลอด และคิดหาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ทารกเหล่านี้ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย: บิดา มารดา ที่บุตรบาดเจ็บจากการคลอด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: 

  1.  เพื่อให้ทารกได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 

  2.  เพื่อให้บิดามารดา หรือญาติมีความพึงพอใจในการให้บริการทารกที่ได้รับบาดเจ็บจากการคลอด   

  3.  บิดามารดาทราบแนวทางในการรักษาของทารกอย่างชัดเจน 

วิธีดำเนินการวิจัย: 

  1.  ประชุมปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยเด็ก 3 

  2.  ทบทวนแนวทางการดูแลทารกที่ได้บาดเจ็บจากการคลอด โดย 

    2.1  เมื่อได้รับการประสานงานจากห้องคลอดว่าจะย้ายทารกได้รับบาดเจ็บจากการคลอดมาที่หอผู้ป่วย

เด็ก  3  เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยเด็ก3  จะมีการประเมินอาการทั่วไปของทารก  และประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน 

ขา และมือ ว่าทารกสามารถยกแขน ขา และขยับปลายนิ้วได้หรือไม่ และทำได้ในระดับใด เช่น แขนยกได้ในแนวราบ 

หรือยกได้ไม่สุด หรือยกได้ในแนวตั้งฉาก เป็นต้น 

    2.2  ประสานงานกับพยาบาลห้องคลอดและพยาบาลหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด  เพื่อให้สูติแพทย์รับ

ทราบ และพูดคุยกับบิดามารดา เรื่องการทำคลอด 

    2.3  แจ้งกุมารแพทย์รับทราบเพื่อประเมินเด็ก อธิบายแผนการรักษาและอาการก้าวหน้ากับบิดามารดา 

    2.4   เขียนใบอุบัติการณ์ และแจ้งเวรนิเทศ เมื่ออยู่นอกเวลาราชการ 

    2.5  แจ้งหัวหน้าตึกรับทราบ เมื่ออยู่ในเวลาราชการ 

    2.6  พยาบาลมีการสื่อสารในทีมอย่างต่อเนื่อง และพูดคุยกับบิดา มารดาด้วยท่าที่ที่นุ่มนวล 

    2.7   เปิดโอกาสให้บิดามารดาเข้าเยี่ยมเป็นระยะๆ และให้เข้ามาให้นมบุตรตามเวลา 

    2.8  ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกและท่าทีของบิดามารดาตลอดเวลา 

    2.9  แจ้งทีมไกล่เกลี่ย ถ้าพบท่าทีของบิดามารดา/ญาติแสดงความไม่พึงพอใจอย่างรุนแรง 

    2.10 ส่งปรึกษาแพทย์แผนกศัลยกรรมกระดูกตามแผนการรักษา  เพื่อให้แพทย์ได้มาตรวจเยี่ยมเด็กและ

แจ้งการรักษาให้ญาติทราบ 
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    2.11  ส่งปรึกษากายภาพบำบัด (PT) และแพทย์ฟื้นฟู ตามแผนการรักษา และให้แพทย์ฟื้นฟูได้พูดคุยกับ

บิดา มารดา 

  3.  แนวทางปฏิบัติการดูแลทารกเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

    3.1  พึงสังวรว่าทารกอาจได้รับบาดเจ็บจากการคลอดทุกราย  โดยประเมินอาการทั่วไปและประเมินการ

ยกได้ของแขน ขา ของทารกทุกราย ที่รับใหม่หรือรับย้าย โดยมิใช่เฝ้าระวัง แต่เฉพาะรายที่ห้องคลอดประสานงานมา 

    3.2  หากพบว่า  ทารกยกแขนขาได้ไม่เต็มที่  ให้รายงานแพทย์  หรือแพทย์เวรรับทราบทันที  เพื่อให้การ

ดูแลรักษาอย่างถูกต้อง  เช่น  X-RAY  หากพบว่า  มี  Fx.  Clavicle  หรืออาการ  ที่แสดงว่าทารกได้รับบาดเจ็บจากการ

คลอด ให้ปฏิบัติตามข้อ 2.2 – 2.10 

    3.3   เปิดโอกาสให้  บิดา  มารดา  พูดคุย  หรือ  สอบถามความคับข้องใจ  ให้กำลังใจตามระยะเวลาที่

เหมาะสม 

    3.4  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงายงานอื่นๆ  เช่น  แผนกศัลยกรรมกระดูก  และปรึกษากายภาพ 

บำบัด  จะต้องแจ้งให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ  และช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจให้

สะดวกมากขึ้น 

    3.5  ออกแบบฟอร์มบันทึกการให้ข้อมูลแก่ญาติ  และให้มีการลงนามผู้ให้ข้อมูล  และผู้รับข้อมูลเป็นลาย

ลักษณ์อักษรทั้งแพทย์และพยาบาล 

    3.6  กำหนดผู้รับผิดชอบการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์  (Phone  Follow  up)  หลังจากจำหน่าย  เพื่อ

ประเมินการดูแลทารกที่บ้านและให้การช่วยเหลือปญัหาต่างๆ ตามที่บิดา มารดาต้องการขอความช่วยเหลือ 

    3.7   เขียนใบ บส. 1 เพื่อสื่อสารให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตที่รับผิดชอบออกเยี่ยมบ้าน 

ตัวชี้วัด: อัตราการฟ้องร้องเป็น 0 

ผลการดำเนินงาน: อัตราการฟ้องร้องเป็น 0 

สรุปผล: จากการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลทารกที่ได้รับบาดเจ็บจากการคลอด ทำให้เกิดผลดีในการดูแลและความพึง

พอใจระหว่างผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ ซึ่งทำให้เกิดบทเรียนดังนี้ 

  1.  การที่ญาติได้รับทราบข้อมูลและแผนการรักษาอย่างรวดเร็วจากแพทย์  พยาบาล  เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

ทำให้ญาติรู้สึกพึงพอใจกับการบริการมากขึ้น 

  2.  พยาบาลมีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการให้ข้อมูลญาติมากขึ้น เป็นการลดการเกิดข้อร้องเรียน 

  3.  การพูดจาด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล เป็นการแสดงถึงความใส่ใจดูแลเด็กมากขึ้น 
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ป้องกันความผิดพลาดในการบริหารยา 
 

ทีมพัฒนาคุณภาพตึกเด็ก 3 โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: การบริหารยาที่หอผู้ป่วยเด็ก 3  ได้ดำเนินการตามมาตรฐานของกลุ่มการพยาบาล 

แต่การมอบหมายงานของหอผู้ป่วยเด็ก  3  แตกต่างจาก  ward  สามัญโดยทั่วไป  โดยมีการมอบหมายงานเป็นแบบ

พยาบาลเจ้าของไข้ ดังนั้น เมื่อผู้ป่วยมียารับประทานหรือยาฉีด พยาบาลเจ้าของไข้จะคัดลอกเบอร์เตียง ชื่อผู้ป่วย ชื่อ

ยา  ปริมาณยา  และเวลาให้ยาลงในเศษกระดาษส่วนตัว  และเก็บไว้ในกระเป๋าชุดทำงานของตนเอง  และจดจำเวลา

ฉีดยาด้วยตนเอง เมื่อให้ยาแล้วจึงเซ็นชื่อกำกับในใบ Mar และไม่ได้มีการ Double check เนื่องจากไม่ได้เป็นยาในกลุ่ม 

High  arert  drug  แต่จากการปฏิบัติงานพบว่า  มีอุบัติการณ์ลืมฉีดยา  Antibiotic  ในเวลา  22.00  น.  ในเดือนมีนาคม 

2556 เป็นจำนวน 2 ครั้ง จากการทำ RCA พบว่า เมื่อถึงเวลาฉีดยาในวันนั้น เป็นเวลาเดียวกับการมีผู้ป่วยรับใหม่ที่มี

ภาวะแทรกซ้อน และต้องการให้การพยาบาลอย่างเร่งด่วน จึงทำให้พยาบาลเจ้าของไข้ลืมฉีดยาในเวลานั้น ซึ่งจะทำให้

มีผลต่อประสิทธิภาพการรักษา ดังนั้นทีมพัฒนาคุณภาพหอผู้ป่วยเด็ก 3 จึงต้องการพัฒนาระบบการบริหารยา 

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ป่วยที่มีการบริหารยาในตึกเด็ก 3 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนจากให้ยา 

วิธีดำเนินการวิจัย: 

  1.  ทบทวนการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาและการบริหารยาที่ถูกต้อง 

  2.  ระดมความคิดของเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยเด็ก3 

  3.  ออกแบบใบป้องกัน  ME  ขนาดครึ่งของกระดาษ  A4  เพิ่มขึ้น  เพิ่มเติมจากมาตรฐานหรือข้อกำหนดของ

ฝ่ายการพยาบาล  สามารถปริ๊นได้จากคอมพิวเตอร์  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ซ้ำและกำหนดเป็นมาตรฐานการ

ปฏิบัติภายในหน่วยงาน (ดังตัวอย่างข้างล่าง) โดย 

    3.1  ให้พยาบาลทุกคนเขียนเบอร์เตียง ชื่อผู้ป่วย ชื่อยา ปริมาณยา และเวลาให้ยาลงในใบป้องกัน ME 

ตามแบบฟอร์มทั้งเวรดึก เช้า บ่าย 

    3.2  แปะใบป้องกัน  ME  ที่ตู้กระจกใส่ของ  Sterile  บริเวณด้านหลังของเคาน์เตอร์พยาบาล  เพื่อให้

พยาบาลทุกคนสามารถมองเห็นได้ง่าย 

    3.3  เมื่อพยาบาลฉีดยาแล้ว ให้ใช้เครื่องหมาย (    ) ในช่องเวลาให้ยา 

    3.4  พยาบาลในเวรจะต้องช่วยกันตรวจสอบ  หากพบว่ายังไม่มีเครื่องหมาย  (    )  ที่เวลาให้ยา  จะ

สามารถทักท้วงพยาบาลเจ้าของไข้ได้ 

    3.5  ก่อนลงเวร ให้พยาบาล Incharge ตรวจสอบใบป้องกัน ME อีกครั้ง 

 

3

3
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ตัวอย่าง: 

 

แบบฟอร์มทบทวน และ ป้องกัน ME จากยา Small dose และอื่นๆ Date ………….. 

 

          เ วรดึก                              เวรเช้า                        เวรบ่าย 

      Drug          Dru          Dru 

 ed  ame    im  ed  ame  g    ime  ed  ame  g    ime 

        e 

      Ampi 

      cillin 300 mg IV  0น. 

      Ampi 

      cillin 200 mg IV  0น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด: 

 

  1.  อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาจากการลืมให้ยาเป็น “0” 

  2.  ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจ > 80 % 

ผลการดำเนินงาน: 

  1.  อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนจากการลืมให้ยาเป็น “0” 

  2.  ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจ 80 % 

สรุปผล: การบริหารจัดการยาในตึกเด็ก 3 แม้ไม่ใช่เป็นยาในกลุ่ม High Alert drug ก็มีความสำคัญต่อชีวิตเด็ก ถ้ามี

การให้ยาล่าช้า  ไม่ได้ให้ยา  จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการรักษา  ตึกเด็ก3จึงมีความคิดว่า  “แม้จะเพิ่มงานอีกนิด       

ขอเพียงไม่ผิด... พลาด... จาก... การปฏิบัติ... ฉันก็พอใจ” 

แสดงว่าฉีดยาแล้ว 
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การพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน NICU 
 

หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา:  จากสถิติของทารกที่รับการรักษาใน  NICU  ที่ผ่านมาพบว่าอัตราการได้รับนม

มารดาของทารกที่รับการรักษาใน  NICU  อยู่ในระดับค่อนข้างน้อยและไม่ต่อเนื่อง  อัตราการได้รับนมมารดา  ปี  2554 

คิดเป็น 77.50 % คณะกรรมการ QIT จึงได้มีการพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน NICU 

กลุ่มเป้าหมาย: มารดาทารกแรกเกิดที่เข้ารับการดูแลรักษาในหอผู้ป่วย NICU และพยาบาลวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: 

  1.  ทารกได้รับนมแม่อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 

  2.  มารดามีความรู้/ทักษะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

  3.  เจ้าหน้าที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับมารดาและครอบครัวได้อย่างมั่นใจ 

วิธีดำเนินการวิจัย: 

  1.  ส่งเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการอบรมความรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่โรงพยาบาลศิริราชจำนวน  1  คน 

และนำมาถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ 

  2.  ประชุมคณะการมการวางแผนดำเนินงาน 

  3.  ปรับปรุงแผ่นพับสอนมารดาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ครบทุกเรื่อง 

  4.  จัดหาสื่อการสอนเช่นภาพพลิก และเต้านมปลอมสำหรับสาธิตการบีบ เก็บนมแม่ 

  5.  เบิกตู้เย็นสำหรับจัดเป็นธนาคารนมแม่ 

  6.  มอบหมายให้พยาบาลเจ้าของไข้ ประเมินความรู้ทักษะก่อนและหลังการ สอน สาธิตวิธีการบีบเก็บนมแม่

ในครั้งแรกที่มารดามาเยี่ยมทุกรายยกเว้นมารดที่เป็น HIV 

  7.  ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก 

  8.  ประสานงานกับหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอดแจ้งมารดาทราบในกรณีที่ทารกพร้อมรับนม 

  9.  แนะนำมารดานอนพักค้างที่ห้องมารดาในกรณีบ้านอยู่ไกล 

  10. จัดมุมนมแม่ และจัดหาเครื่องปั๊มนมให้มารดาสามารถบีบเก็บนมมารดาไว้ให้บุตร 

ตัวชี้วัด: 

  1.  อัตราทารกได้รับนมมารดาอย่างต่อเนื่อง > 80 % 

  2.  เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 100% 

ผลการดำเนินงาน: 

  1.  อัตราทารกได้รับนมมารดาปี2555และปี2556 คิดเป็น 81.50% และ 86.82% ตามลำดับ 

  2.  เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 100% 

สรุปผล: งานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกคน  มีการใช้ความรู้

ทักษะในการสร้างแรงจูงใจมารดาให้เห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตลอดจนคิดหาแนวทางพัฒนาต่อเนื่อง 
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กรณีศึกษาผลการฝังเข็มในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง (systemic sclerosis) 
 

แพทย์หญิงอุบล เลาหเจริญสมบัติ และนางสาวชรินทร มหาวัง 
 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา :  โรคหนังแข็ง  (systemic  sclerosis)  เป็นโรคในระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ทำให้มี

เนื้อเยื่อพังผืดแทรกอยู่ในชั้นผิวหนังและอาจรวมถึงอวัยวะภายในมากผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ  โดยเชื่อว่าเกิดจาก

ระบบภูมิคุ้มกันตนเองผิดปกติ  (autoimmune  disorder)  ในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่ามีอุบัติการณ์อยู่ที่     

1/100,000  คน  แม้เป็นโรคที่พบได้น้อยมากแต่ทำให้เกิดอัตราความพิการสูง  และปจัจุบันยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการ

พิสูจน์ว่าสามารถหยุดยั้งการดำเนินโรคหรือรักษาให้หายขาดได้  เพียงรักษาตามอาการและเฝ้าระวังพยาธิสภาพที่เกิด

กับอวัยวะภายใน  เช่น  ไต ปอด หัวใจ  เพื่อให้การรักษาจำเพาะซึ่งสามารถลดอัตราตายได้ นอกจากนั้นเนื่องจากเป็น

โรคที่พบได้น้อยมากจึงเป็นการยากที่จะทำวิจัยที่ดีด้านการรักษาโรคหนังแข็งในพื้นที่เดียว  ซึ่งต้องทำเป็น  multicenter 

ซึ่งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมาก 

  มีบางงานวิจัยรายงานว่าผู้ป่วยโรคนี้ทีมีการใช้แพทย์ทางเลือกร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้  ในแง่การฝงัเข็มแม้มีหลายงานวิจัยรายงานว่าการฝังเข็มไม่ได้ประโยชน์โดยรวมต่อโรคหนังแข็ง  แต่

บางงานวิจัยชี้ว่าการฝังเข็มอาจช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปบริเวณมือและนิ้ว  ช่วยรักษาแผลที่ปลายนิ้ว  และ 

Raynaud’s  syndrome  ได้  บางงานวิจัยรายงานว่าอาจช่วยลดการสร้างเนื้อเยื่อพังผืด  (fibrous  tissue)  และช่วยลด

อาการปวดได้ นอกจากนั้นการฝงัเข็มยังมีราคาถูกและผลข้างเคียงน้อย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย :  เพื่อศึกษาผลการฝงัเข็มในผู้ป่วยโรคหนังแข็งที่ได้รับการรักษาด้วยแพทย์แผนปจัจุบัน    

ในด้าน 1) อาการทางคลินิก 2) สุขภาพทั่วไป และ 3) คุณภาพชีวิต 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยโรคหนังแข็งทุกรายที่ได้รับการวินิจฉัยแน่นอนและได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนปจัจุบัน

โดยแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคข้อ  ที่เข้ารับการฝังเข็มที่คลินิกฝังเข็ม  โรงพยาบาลสระบุรีและยินยอมให้ข้อมูล    

ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 

วิธีดำเนินการวิจัย : 

  1. ประชาสัมพันธ์ สอบถามความสมัครใจและเซ็นใบยินยอมรับการฝงัเข็มหลังให้คำอธิบายแก่ผู้ป่วย 

  2.  ฝงัเข็ม 0-2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยแพทย์คนเดิม ขึ้นกับความสะดวกของผู้ป่วยและแพทย์ที่ฝงัเข็ม 

  3.  การรักษาด้วยแพทย์แผนปจัจุบันตามแพทย์ที่รักษาต่อเนื่อง 

  4.  สอบถามอาการ ประวัติยา พฤติกรรม ผลข้างเคียง ก่อน ระหว่างและสิ้นสุดระยะเวลา 

  5. ทำแบบสอบถามสุขภาพทั่วไป  และวัดคุณภาพชีวิตเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับการฝังเข็มครบคอร์ส 

2-3 สัปดาห์ 

  6.  บันทึกจำนวนเข็มที่ใช้ 
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ตัววัดที่สำคัญ : 

  1.  อาการ: ปวด ความตึงของผิวหนัง Raynaud’s syndrome ประเมินโดยผู้ป่วย 

  2.  อาการแสดง: สีของลิ้นและเล็บ ประเมินโดยผู้ป่วยและแพทย์ 

  3.  สุขภาพทั่วไป:  ใช้แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป  (Thai  GHQ-30)  ของกรมสุขภาพจิต  (เป็นแบบคัดกรอง

ปญัหาสุขภาพจิต ถ้าได้ 4 คะแนนขึ้นไป = ผิดปกติ) 

  4.  คุณภาพชีวิต:  ใช้แบบเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ  ฉบับภาษาไทย  (WHOQOL 

– BREF – THAI) 

  5.  ผลข้างเคียง: ปวด จ้ำเลือด 

ผลการศึกษา : 

 รายที่ 1 

  เพศหญิงโสด อายุ 40 ปี case Diffuse cutaneous systemic sclerosis วินิจฉัย สิงหาคม 2554 สงสัยว่ามี

พยาธิสภาพที่ปอดร่วมด้วย  เดิมทำงานโรงงานแต่ลาออกมารักษาตัว มีอาการปวดตึงหลัง และแขน 2 ข้างมาก ผิวสี

ดำคล้ำทั้งหน้าและลำตัว ตอนเช้าถ้าอากาศเย็นโดนน้ำไม่ได้จะเกิดอาการนิ้วปวดมีสีคล้ำ ลิ้นซีดขาว เล็บซีดขาว รักษา

โรงพยาบาลรามาธิบดี  ไปตามนัดทุกครั้ง  ซื้อยาสมุนไพรผงไม่ทราบชนิดจากวัดกินมา  2  เดือนรู้สึกว่าผิวดูมันลดลง     

ฝงัเข็มรวมทั้งหมด 14 ครั้ง ใช้เข็มครั้งละ 28-35 เข็ม อาการข้างเคียง ปวดเล็กน้อยเวลาแทงเข็ม 

  ระหว่างฝงังดยาสมุนไพร ฝงัไป 1-2 ครั้งอาการปวดตึงลดลงบ้าง แต่เห็นผลปวดตึงลดลงชัดเจน เริ่มมีคนทัก

ว่าหน้ากระจ่างขึ้น  ลิ้นและเล็บมีสีแดงขึ้นหลังฝงั  6-7  ครั้ง  ระหว่างฝงัเข็มได้มีการลดยาแผนปจัจุบันบางตัวเนื่องจาก

เอนไซม์ตับผิดปกติ ไม่มีอาการกำเริบขึ้น เริ่มสวดมนต์วันละครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง 

  หลังฝงัครบ 14 ครั้ง ไม่มีอาการปวด ความตึงตัวของผิวหนังลดลงร้อยละ 70 ตอนเช้าสามารถโดนน้ำเย็นได้ 

อาบน้ำได้  มีอาการ  Raynaud’s  syndrome  กำเริบบ้างนานๆครั้งและไม่รุนแรงเท่าเดิม  สีผิวที่หน้าและท้องเริ่มกระจ่าง

ขึ้น สีคล้ำลดลง ลิ้นมีสีแดงดูปกติ เล็บที่โคนเล็บมีสีแดงชัดเจนสูงขึ้นมาที่เล็บประมาณ 0.4 ซม. และปลายถัดออกมา

มีสีแดงจางๆ 

  คะแนนคัดกรองปญัหาสุขภาพจิต(Thai GHQ-30) ก่อนฝงั 17 (ผิดปกติ) หลังฝงัเข็ม ลดลงเหลือ 2 (ปกติ) 

  คะแนนคุณภาพชีวิต (WHOQOL – BREF – THAI) 

                             ก่อนฝงัเข็ม (คะแนน/ระดับ)         หลังฝงัเข็ม (คะแนน/ระดับ) 

  คะแนนรวม   65 (กลาง)     104 (ดี) 

  ด้านกาย   16 (ไม่ดี)     31 (ดี) 

  ด้านจิตใจ   16 (กลาง)     25 (ดี) 

  ด้านสังคม   4 (ไม่ดี)     7 (ไม่ดี) 

  ด้านสิ่งแวดล้อม   24 (กลาง)     33 (ดี) 

  ความพอใจกับสุขภาพ   เล็กน้อย     มากที่สุด 

 รายที่ 2 

  เพศหญิง  อายุ  55  ปี  case  Limited  cutaneous  systemic  sclerosis  วินิจฉัย  เมษายน  2554  ข้าราชการ

เกษียนก่อนหมดอายุราชการ  รักษาโรงพยาบาลศิริราช  ไปตามนัดทุกครั้ง  ไม่ได้ซื้อยาสมุนไพรหรือรักษาร่วมอย่างอื่น  

มอีาการตงึหนา้มาก อา้ปากไดไ้มส่ดุ รกัษาดว้ยวธิเีลเซอร ์1 ครัง้อา้ปากไดม้ากขึน้แตย่งัไมส่ดุตงึทีน่ิว้มอื ตน้ขา 2 ขา้ง 
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 ลิ้นสีแดงปกติ มีรอยแตก ฝงัเข็มรวมทั้งหมด 14 ครั้ง ใช้เข็มครั้งละ 28-35 เข็ม อาการข้างเคียง ปวดเล็กน้อยเวลา

แทงเข็ม มีจ้ำเลือด 1 ครั้งหลังเอาเข็มออก 

  ระหว่างฝงัไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านอาหาร การพักผ่อนและพฤติกรรมอื่นๆ ไม่ได้ออกกำลังเหมือนเดิม ฝงัไป 

1-2 ครั้งอาการปวดตึงลดลงบ้าง แต่เห็นผลปวดตึงลดลงชัดเจน หน้ากระจ่างขึ้น หลังฝงั 4-5 ครั้ง ระหว่างฝงัเข็มได้มี

การลดยาแผนปจัจุบันบางตัว  (endoxan  เมื่อ  ส.ค.56)  เนื่องจากเม็ดเลือดขาวต่ำ  มีอาการปวดที่แขนกำเริบฝงัเข็มไป

หายปวด อ้าปากได้มากขึ้น 

  หลังฝงัครบ 14 ครั้ง ไม่มีอาการปวด ความตึงตัวของผิวหนังลดลงร้อยละ 70 ยังเหลือตึงเยอะที่นิ้วมือ รู้สึก

สีผิวที่หน้ากระจ่างขึ้น ลิ้นสีแดงปกติ เล็บสีแดงปกติ อ้าปากได้สุด ล่าสุดได้หยุดยา prednisolone เมื่อ 30 พ.ย. 56 

  คะแนนคัดกรองปญัหาสุขภาพจิต(Thai GHQ-30) ก่อนฝงั 21 (ผิดปกติ) หลังฝงัเข็ม ลดลงเหลือ 0 (ปกติ) 

  คะแนนคุณภาพชีวิต (WHOQOL – BREF – THAI) 

                             ก่อนฝงัเข็ม (คะแนน/ระดับ)          หลังฝงัเข็ม (คะแนน/ระดับ) 

  คะแนนรวม   86 (กลาง)     100 (ดี) 

  ด้านกาย   20 (กลาง)     26 (กลาง) 

  ด้านใจ   15 (กลาง)     23 (ดี) 

  ด้านสังคม   11 (กลาง)     12 (ดี) 

  ด้านสิ่งแวดล้อม   32 (ดี)     32 (ดี) 

  ความพอใจกับสุขภาพ   เล็กน้อย     ปานกลาง 

 

สรุปผล : 

  การฝังเข็มสามารถใช้รักษาร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันได้ในโรคหนังแข็ง  เนื่องจากสามารถลดอาการและ

อาการแสดง ได้แก่ อาการปวด ความตึงตัวของผิวหนัง Raynaud’s syndrome และอาจเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปที่ลิ้น

และปลายนิ้วมือได้ ทั้งยังลดปญัหาสุขภาพจิตและเพิ่มคุณภาพชีวิต ในราคาที่ถูกและผลข้างเคียงต่ำ 

การประชุมวิชาการประจำปี 56 คณะแพทยศาสตร์ มศว Patient Safety 



*335*

ผลศึกษาจำนวนวันนอนเฉลี่ยในการรับรู้การปฏิบัติตัว ของผู้ป่วยเด็กโรคอ้วน หอผู้ป่วยเด็ก 1 
 

ทีมพัฒนาคุณภาพบริการหอผู้ป่วยเด็ก 1 
 

โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: 

  1.  เด็กไทยวัยก่อนเรียนและวัยเรียนมีความชุกของโรคอ้วนเพิ่มขึ้นปี ละ ร้อยละ 36 

  2.  โรคอ้วนและโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน  เช่น  เบาหวาน  ไขมันในเลือดสูง  หลอดเลือดแข็ง  โรคหัวใจขาด

เลือดไปเลี้ยง เป็นโรคที่เริ่มต้นจากวัยเด็กแล้วค่อยมีอาการแสดงเห็นชัดเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ 

  3.  ผู้ปกครองยังมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องโรคอ้วน ไม่เพียงพอ ปฏิเสธการรักษา / การรักษาไม่ต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: เพื่อศึกษาจำนวนวันนอนเฉลี่ยในการรับรู้การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเด็กโรคอ้วน  สำหรับ

วางแผนการพยาบาล และให้คำแนะนำ ผู้ป่วยและญาติที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

ระเบียบวิธีดำเนินการ: 

  1.  กำหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคอ้วน  ร่วมกับกุมารแพทย์  เช่น  การกำหนดอาหาร  การปรึกษาสห

สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

  2.  กำหนด mapping กิจกรรมรักษาที่ผู้ป่วย / ครอบครัวควรได้รับ 

  3.  ประเมินผล  ความรู้  ความเข้าใจ  การปฏิบัติผู้ป่วยเด็ก  โดยใช้แบบประเมินที่หอผู้ป่วยสร้างขึ้น  โดย

ประเมิน ทุก 3 วัน 

  4.  เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยเด็กโรคอ้วน ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็ก1 ปี 2554 – ปี 2556จำนวน 35 

ราย ที่ผ่านการประเมินความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตัวในเรื่องอ้วน 

  5.  นำมาวิเคราะห์ ข้อมูลเป็นจำนวนวันนอนเฉลี่ยตั้งแต่วันที่เข้ารับการรักษา จนถึงวันที่ผ่านการประเมิน 

ผลดำเนินการ: จำนวนวันนอนเฉลี่ยในการรับรู้การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเด็กโรคอ้วน หอผู้ป่วยเด็ก 1 เท่ากับ 7.8 วัน 

บทเรียนที่ได้รับ:  สิ่งสำคัญในการดูแลเด็กโรคอ้วนให้ได้ผล  ผู้ปกครองต้องตระหนักที่จะ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เพื่อ  

มิให้เด็กต้องเผชิญปญัหาในอนาคต 
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ผลของการใช้วิธีการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา
กับเครื่องตรวจแบบอัตโนมัติที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

 
สุนันทา ระงับพาล, วรรณศิริ เหมคช, อาวัชนา อารีชม 

 
งานชันสูตร โรงพยาบาลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา :  ปัจจุบันโรคที่เป็นปันหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยมีหลายโรครวมทั้งโรค   

เบาหวานที่เป็นปัญหาสำคัญ  ซึ่งในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานให้มีสุขภาพชีวิตที่ดี  ต้องประกอบด้วยหลายปัจจัย 

ปจัจัยหนึ่งที่สำคัญคือการตรวจวินิจฉัย 

  ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการตรวจอยู่หลายวิธีได้แก่วิธีที่เป็นมาตรฐานคือวิธีการตรวจเลือดโดยเจาะเลือดจาก

เส้นเลือดดำแล้วตรวจด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ  โดยหลักการ  glucose  oxidase  กับวิธีการตรวจโดยเจาะเลือดจาก

เส้นเลือดฝอยปลายนิ้วแล้วตรวจด้วยเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา  การตรวจโดยวิธีมาตรฐานนั้นประกอบด้วย

หลายขั้นตอน  รวมทั้งต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยนาน  ส่วนการเจาะเลือดโดยตรวจด้วยเครื่องตรวจชนิดพกพานั้น

สามารถช่วยลดขั้นตอนในการตรวจ  ในปัจจุบันโรงพยาบาลท่าเรือได้เปิดให้บริการคลินิกเบาหวาน  มีผู้มารับบริการ

จำนวนมาก  ห้องชันสูตรซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยในด้านของการตรวจวินิจฉัย  จึงเห็นความสำคัญของ

ประเด็นปญัหาต่างๆของวิธีการตรวจและเครื่องตรวจทั้งสองชนิดนี้ โดยดูจากการรายงานค่าวิกฤติของห้องชันสูตร กรณี

ที่ใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาในผู้ป่วยคลินิกเบาหวานนั้น  สามารถรายงานผลให้พยาบาลที่เกี่ยวข้องทราบ

ผลกรณีที่ผู้ป่วยมีค่าระดับน้ำตาลอยู่ในช่วงค่าวิกฤติได้ทันที  ก่อนที่ผู้ป่วยจะเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์จำนวน  42  ราย 

ในช่วงเดือน พฤศจิกายน  2555-มกราคม  2556 ทั้งนี้การที่จะได้ผลการตรวจที่  มีคุณภาพนั้นต้องประกอบด้วย ความ

ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ของผลการตรวจ และกรณีที่มีการใช้เครื่อง และวิธีการตรวจหลายแบบนั้นห้องชันสูตรควรจะ

มีการหาค่าความสัมพันธ์  ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่  เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการพัฒนาระบบการดูแล

รักษาผู้ป่วยเบาหวาน และเพื่อให้มีผลการตรวจที่ถูกต้องเชื่อถือได้ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย : เพื่อหาความสัมพันธ์  ของระดับน้ำตาลในเลือดที่ได้จากการตรวจโดยเครื่องตรวจหา

ระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพากับเครื่องตรวจอัตโนมัติที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

วิธีดำเนินการวิจัย :  เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง  โดยใช้ตัวอย่างเลือดจากการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำ

และการเจาะเลือดจากปลายนิ้วของ  อาสาสมัครที่เป็นผู้ป่วยซึ่งเข้ารับบริการตรวจน้ำตาลในเลือด  คลินิกเบาหวาน    

โรงพยาบาลท่าเรือ  ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2556-กันยายน 2556 จำนวน 60 ราย และไม่มีประวัติของโรคโลหิตจาง 

เพื่อทำการตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจหาระดับ 

  น้ำตาลในเลือดชนิดพกพา  Accu-check  Performa  และนำผลที่ได้ไปหาความสัมพันธ์กับค่าระดับน้ำตาลใน

เลือดที่ตรวจด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติที่ใช้ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีมาตรฐาน 

ผลการศึกษา : ผลจากการหาค่าความสัมพันธ์ (R) correlation ของการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจ

หาระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพากับเครื่องตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดอัตโนมัติที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ  พบว่าได้ค่า

ความสัมพันธ์ (R) 0.974 
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การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำวัน : จากผลการศึกษาพบว่าค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่ได้จากเครื่อง

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดทั้งสองชนิดมีความสัมพันธ์กันดังนั้นในกรณีที่มีผู้มารับบริการคลินิกเบาหวานเป็นจำนวนมาก 

จึงสามารถเลือกใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาแทนการใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแบบอัตโนมัติที่ใช้ในห้อง

ปฏิบัติการได้ 

บทเรียนที่ได้รับ : การนำปญัหาในการทำงานประจำวันมาทำการศึกษาในครั้งนี้ทำให้สามารถแก้ปญัหางานประจำวัน

เพราะได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนการทำงานประจำวัน  ให้มีประสิทธิภาพมาก  

ยิ่งขึ้น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ :  การที่ทุกคนในหน่วยงานตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหานั้น

อย่างจริงจังเพื่อประโยชน์ต่อผู้รับบริการและหน่วยงาน 

การสนบัสนนุทีไ่ดร้บั จากผูบ้รหิารหนว่ยงาน : ไดร้บัการสนบัสนนุจากผูอ้ำนวยการและหนว่ยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เป็นอย่างดีในทุกๆด้าน 
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CAT scale เร็วทันใจ 
 

ศศิภาส์ อริสริยวงศ์ 
 

คณะทำงานดูแลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลธัญบุร ี
 

หลักการและเหตุผล:  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นปญัหาทางสาธารณสุขที่สำคัญโรคหนึ่งผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาอย่าง

มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  การวางแผนในการดูแลรักษาจึงเป็น      

สิ่งสำคัญ  ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะได้รับการประเมินคุณภาพชีวิตโดยใช้  COPD  Assessment  Test  :  CAT  แบบ

ประเมินนี้ช่วยในการพิจารณาปรับแผนการรักษาโรคเพื่อให้ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดผู้ป่วยโรคปอดอัดกั้น

เรื้องรัง ที่ได้รับการดูแลในคลินิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งในแบบประเมิน COPD Assessment Test : CATเป็นคำถาม 

8 ข้อ ให้ผู้ป่วยให้คะแนนเช่น ถามเรื่องอาการไอ ให้คะแนน 0 – 5 คะแนน 0 คือ ไม่มีอาการไอ คะแนน5 คือ ไอ

มากตลอดเวลา  เป็นต้น  เนื่องจากผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  ซึ่งจะใช้เวลาในการคิดเพื่อให้ค่า

คะแนนในแต่ละข้อค่อนข้างมาก โดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 1 นาที 30วินาที ถึง 3 นาทีต่อการทำประเมินครบทั้ง 8 

ข้อ  ในแต่ละครั้งที่มีการตรวจรักษาจะมีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมารับบริการประมาณ  20-30  ราย  โดยผู้สูงอายุที่

มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปประมาณ10-20 ราย ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ และยังสังเกตเห็นภาวะเครียดที่เกิด

ขึ้นกับผู้ป่วยขณะทำแบบประเมิน นอกจากนี้ค่าคะแนนที่ได้ไม่สอดคล้องกับอาการที่เป็นอยู่ของผู้ป่วย ทำให้ไม่สามารถ

วางแผนในการรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

วัตถุประสงค์: 

  1.  เพื่อลดระยะเวลาในการทำแบบประเมินCOPD Assessment Test 

  2.  เพื่อลดความเครียดของผู้ป่วยและญาติในการทำแบบประเมินCOPD Assessment Test 

  3.  เพื่อนำข้อมูลจาก COPD Assessment Test : CAT ที่ถูกต้องมาใช้ในการปรับแผนการรักษาให้เหมาะสม

กับผู้ป่วยแต่ละราย 

ระเบียบวิธีวิจัย: นำกระบวนการ PDCA มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 Plan: วางแผนจากข้อมูลปญัหา และวางแผนการแก้ปญัหา 

 Do: ทำแบบประเมิน COPD Assessment Test : CATทั้งแบบเดิมและแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

 Check:  บันทึกระยะเวลาที่ใช้ในการทำแบบประเมิน  COPD  Assessment  Test  เปรียบเทียบแบบใช้คำถาม

แบบเดิมกับรูปแบบของ CAT Scale ที่พัฒนาขึ้นพร้อมกับประเมินความพึงพอใจกับการใช้ CAT Scale 

 Action: นำ CAT Scale ที่ได้พัฒนาขึ้นมาใช้กับผู้ป่วย และผลการประเมินที่ได้สอดคล้องกับอาการของผู้ป่วย 

ทำให้สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาปรับแผนการรักษาโรคเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผลการศึกษาและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: 

  จากการนำมาใช้จริงกับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอายุ  60  ปีขึ้นไป  จำนวน  80ราย  ระยะเวลาในการทำ

แบบประเมิน COPD Assessment Test : CAT ในแต่ละรายลดลงจากใช้เวลาเฉลี่ย 1นาที 30 วินาที ถึง 3 นาที/ราย 

การประชุมวิชาการประจำปี 56 คณะแพทยศาสตร์ มศว Patient Safety 
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เหลือระยะเวลาเฉลี่ย 45 วินาทีถึง 1 นาที/รายจะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละครั้งลดลงชัดเจน และความพึงพอใจ

กับการทำแบบประเมินแบบเดิมกับการทำแบบประเมินโดยใช้CAT Scale เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 100 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาและความพึงพอใจในการทำแบบประเมิน 

COPD Assessment Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับบริการในคลินิกโรคหืด โรงพยาบาลธัญบุรี 

บทเรียนที่ได้รับ: แบบประเมินที่สามารถจับต้องได้ มองเห็นได้ชัดเจน ทำให้ผู้ป่วยสามารถทำแบบประเมินได้โดยไม่มี

ภาวะเครียด  และเกิดความพึงพอใจในการทำแบบประเมิน  ค่าคะแนนที่ได้สอดคล้องกับอาการของผู้ป่วย  ทำให้

สามารถวางแผน ปรับเปลี่ยนการแผนการรักษาให้เหมาะสมทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมครอบคลุม กาย จิต และสังคม 

การสนับสนุนที่ได้รับ: โรงพยาบาลธัญบุรี 

การประชุมวิชาการประจำปี 56 คณะแพทยศาสตร์ มศว Patient Safety 



*340*

 

 

แบบประเมิน COPD Assessment Test : CAT แบบเดิมที่ใช้ถามผู้ป่วย 
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“CAT Scale เร็วทันใจ” 

เป็นนวัตกรรมที่ทำขึ้นประกอบการทำแบบประเมิน COPD Assessment Test 

การประชุมวิชาการประจำปี 56 คณะแพทยศาสตร์ มศว Patient Safety 



*342*

ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน โรงพยาบาลบ้านนา 
 

จารุณี จันทร์เปล่ง, สาวิตรี พาทีทิน 

 

โรงพยาบาลบ้านนา 
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหาในการศึกษา:  จากผลการสำรวจพฤติกรรมในกลุ่มเยาวชน  พบว่ามีเพศสัมพันธ์

หลายคนและการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เยาวชนติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และ

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อีกทั้งจากรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แสดงผลผู้ป่วยดังกล่าวมีจำนวนสูงสุดอยู่

ในกลุ่มเยาวชน อายุ 15-24 ปี และพบว่า 1 ใน 5 ของแม่ที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรในปี พ.ศ.2551 มีอายุน้อยกว่า 20 

ปี  ซึ่งข้อมูลของประเทศสอดคล้องกับสถานการณ์เยาวชนและสถานการณ์โรคเอดส์จังหวัดนครนายก  พบว่า  ร้อยละ

ของเยาวชนชายที่ใช้ถุงยางอนามัยที่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรัก  เฉลี่ยเพียงร้อยละ  35  อายุเฉลี่ยของการมีเพศ

สัมพันธ์ครั้งแรกน้อย  เฉลี่ยอายุ  16 ปี การวัดความรู้และความตระหนักเรื่องโรคเอดส์ ตามตัวชี้วัด UNGASS จำนวน 

5  ข้อ  สำหรับนักเรียน  ม.  2  ม.5  และปวช.2  ไม่เกินร้อยละ  40  ข้อมูลการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ร้อยละ  30.02  ซึ่งเกิน

เกณฑ์เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: 
  1.  เพื่อพัฒนาบริการสุขภาพทางเพศที่มีคุณภาพ  ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  ให้เชื่อมโยงกับบริการป้องกัน

และดูแลรักษาโรคเอดส์ ได้อย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่และท้องถิ่น 

  2.  เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงบริการในการได้รับคำปรึกษาปญัหาวัยรุ่น 

ระเบียบวิธีวิจัย: 
  1.  มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานระบบบริการที่เป็นมิตรของภาคีเครือข่ายอำเภอบ้านนา 

  2.  อบรมแกนนำเยาวชนและครูในเรื่องการให้คำปรึกษาเบื้องต้น อนามัยเจริญพันธ์ 

  3.  สร้างเครือข่ายร้านขายยาในอำเภอบ้านนาโดยใช้นามบัตรบอกทางได้  และเครือข่ายถุงยางอนามัยพูดได้

ในกลุ่มวินมอเตอร์ไซด์ 

  4.  รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ในวันเอดส์

โลก วันวาเลนไทน์ วันสงกรานต์ โดยแกนนำเยาวชนและกลุ่มชายรักชาย 

  5.  สร้างนวัตกรรมกระเป๋าขายตรงความรู้ และคุณชูสอนน้อง 

  6.  จัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนโรงพยาบาลบ้านนา  ให้บริการทุกวัน  จันทร์-ศุกร์  เวลา13.00  -

16.00 น. 

ผลการศึกษา: 
  1.  อัตราการติดเชื้อรายใหม่ HIV ลดลง 

  2.  เกิดการสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการทำงานเยาวชนในระดับอำเภอ 

  3.  เยาวชนมีความรู้และความตระหนักเรื่องโรคเอดส์ ตามตัวชี้วัด UNGASS ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 82 
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การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ:  เยาวชนมีช่องทางเข้าถึงบริการการได้รับคำปรึกษาเพิ่มขึ้น  และมี

ระบบการส่อต่อในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ  และมีกระเป๋าขายตรงความรู้ที่เยาวชนสามารถนำไปใช้ได้จริงในการให้ความ

รู้กับกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนและในชุมชน 

 

บทเรียนที่ได้รับ: 
  การคืนข้อมูลให้ชุมชน  ทำให้ชุมชนเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจะทำให้ได้รับความร่วมมือในการทำงานปัจจัยแห่ง

ความสำเร็จ 

  การมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วนทำให้การทำงานดำเนินไปได้ด้วยดี 

การสนับสนุนที่ได้รับ: 
  ได้รับงบประมาณจากกองทุนโลก จากเทศบาลตำบลบ้านนา 

การประชุมวิชาการประจำปี 56 คณะแพทยศาสตร์ มศว Patient Safety 


