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พัฒนางาน Routine สู่การเยียวยา 
 

โสพิณ แก้ววิลัย 
 

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุร ี
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: โรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรัง ที่ผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาล และ

ต้องเข้า-ออกโรงพยาบาลเสมอ เพราะต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง เกิดผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ผู้ป่วยอาจมี

อาการรบกวนที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน จากความเจ็บป่วย หรือมีอาการทางด้านจิตใจ เกิดความเครียด ซึมเศร้า 

ท้อแท้ หรือมีอารมณ์ปรวนแปร บุคลากรที่ให้บริการผู้ป่วย ต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจในการให้การ

บำบัดรักษาพยาบาลผู้ป่วย แต่การเผชิญกับสภาวะเช่นนี้ทุกวัน ทำงาน Routine เพื่อให้งานเสร็จไปวัน ๆ จนเกิดความ

เบื่อหน่าย เฉื่อยชา นอกจากนี้ยังทำให้บุคลากรเกิดความเครียดและเหนื่อยล้าได้ ส่งผลกระทบถึงภาวะสุขภาพกาย

และใจทั้งผู้ป่วย ญาติ ตลอดจนตัวบุคลากรเอง จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น หอผู้ป่วยสามัญชาย 1 กลุ่มภารกิจบริการ

วิชาการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จึงสนใจที่จะจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment) นำมาบูรณาการ

เยียวยาด้านร่างกาย จิตใจ ทั้งตัวผู้ป่วย ญาติและบุคลากร เพื่อให้มีพลังและพร้อมในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมี

ความสุข 

วัตถุประสงค์: 

 1.  เพื่อให้บรรยากาศในที่ทำงานมีความสุข สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนผู้ป่วยด้วยกัน ญาติและบุคลากร 

 2.  ลดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ 

 3.  พัฒนางานประจำแฝงไว้กับกิจกรรมที่คิดสร้างสรรค์รูปแบบส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ช่วยให้ทำงานอย่าง 

สนุกสนานไม่เกิดความเบื่อหน่าย เช่น กิจกรรมตามเทศกาล วันเกิด ทำบุญประจำปี 

แนวทางดำเนินการ: 

 1)  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโดยใช้แนวการรักษาแบบ Alternative technique ด้วย Music therapy การ

เคลื่อนไหว จัดให้สอดคล้องกับดนตรี โดยใช้ชื่อว่า “ขยับกาย-ขยับกราม - สบายกาย-สบายจิต” วันละ 2 รอบ ๆ ละ 

10 นาที 

 2) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยและญาติในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ 

สัปดาห์ละครั้ง ๆ ละ 30 นาที และจัดการออกกำลังกายช่องปาก และบริหารกล้ามเนื้อบริเวณคอ ทุกวัน ๆ ละ 3 

ครั้ง ๆ ละ 30นาที บริหารท่าละ 30 ครั้ง 

 3)  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหอผู้ป่วย ให้สะอาด สดใส สวยงาม เพื่อสนองต่อวิถีชีวิต จิตวิญญาณและ

ความเชื่อของผู้ป่วย จัดให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความพร้อมบริการได้ความสะดวกมีคุณภาพ นอกจาก

นี้มีการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ของบุคลากรเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี 
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ผลลัพธ์: 

 1.  ผู้ป่วยมีความรู้สามารถบริหารร่างกายได้ถูกต้อง 

 2.  ผู้ป่วยมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อพยาบาล 

 3.  บุคลากรและผู้ป่วยมีสัมพันธภาพและร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความรักและความผูกพัน 

การนำผลการดำเนินการไปใช้ประโยชน์ในการประจำ:

 1. ปรับปรุงพัฒนาขยายผลการนำไปใช้ในหน่วยงานอื่น ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยนำเสนอ ต่อกลุ่มงานการ

พยาบาลผู้ป่วยใน และกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

 2.  นำมาปรับใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

บทเรียนที่ได้รับ: การสร้างสัมพันธภาพ ทำให้เกิดความไว้วางใจระหว่างผู้ป่วยกับทีมพยาบาล สามารถค้นหาปจัจัย

เสี่ยงต่อการเกิดปญัหา เพื่อนำมาส่งเสริมและป้องกัน ลดภาระที่ต้องมาแก้ไขเมื่อเกิดปญัหา ไม่ว่าจะจากการเจ็บป่วย

หรือภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: กิจกรรมที่ทำได้เยียวยาทั้งผู้ป่วยและทีมพยาบาล รูปแบบงานประจำที่พัฒนาขึ้นเป็นอิสระ

ของวิชาชีพพยาบาลที่สามารถทำได้คู่ขนานกับการรักษาของแพทย์ ด้วยความเป็นอิสระและเอกภาพของพยาบาล ชึ่ง

ต้องทำงานด้วยใจรักก่อให้เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและเพิ่มคุณค่าของงานการพยาบาล 

ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนางานประจำ 
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สื่อสารด้วยใจเมื่อรักษาไข้ในไอซียู 
 

บุศรินทร์ เผด็จทุกข์ 
 

ไอซียู โรงพยาบาลมะเร็งลพบุร ี
 

ที่มาของโครงการ: เมื่อต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในไอซียู ทำให้ผู้ป่วยต้องเผชิญกับความเครียด ความวิตกกังวล

และกลัวตาย ด้วยความเจ็บป่วยที่รุนแรง การรักษาในรูปแบบต่างๆ และด้วยความรู้สึกของผู้ป่วย ว่าถูกแยกออกจาก

ครอบครัว เหงา ว้าเหว่ ด้วยข้อจำกัดในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย จำนวนของคนเข้าเยี่ยม ระยะเวลาของการเข้าเยี่ยม จึง

ทำให้ญาติของผู้ป่วย เกิดความวิตกกังวล ต่อภาวะความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก และมีความรู้สึกว่า ไม่ได้ทำ

หน้าที่ของลูก หลานที่ดี อีกทั้งผู้ป่วยบางรายที่เป็นที่รู้จักของบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งมีผู้ต้องการทราบข่าวคราวความ    

เจ็บป่วย ต้องการเข้าเยี่ยมเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สะดวกด้วยข้อจำกัด ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้ญาติหรือผู้ที่เป็น

กัลยาณมิตร รวมถึงผู้ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ได้แสดงความห่วงใย ความปรารถนาดี ส่งต่อความเอื้ออาทรสู่ผู้ป่วย 

และ ครอบครัว ทีมการพยาบาลงานหอผู้ป่วยหนักจึงได้พัฒนาการให้ข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับตัวผู้ป่วยแก่ญาติ และ

การสื่อสารระหว่างทีมการพยาบาล ญาติ และผู้ป่วยขึ้น 

สาเหตุของปัญหา: 

 1.  ผู้ป่วยถูกแยกจากการถูกแยกจากญาติ ต้องอยู่กับสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย เกิดความรู้สึกเหงา หว้าเหว่ 

เครียด วิตกกังวล 

 2. จากการสัมภาษณ์ญาติผู้ป่วยที่เข้ารับ การรักษาในหอไอซียู พบว่า ทุกคนต้องการทราบข้อมูลของผู้ป่วย

อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ไม่ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ต้องการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้

กำลังใจผู้ป่วย อยู่เป็นเพื่อน คอยดูแลเท่าที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ ผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจาก     

เจ้าหน้าที่ แต่ก็เข้าใจ และยอมรับ ถึงความเจ็บป่วยของผู้ป่วย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วย

หนัก 

 3.  จากการพูดคุย ญาติบอกว่า ต้องการให้พยาบาลอธิบายอาการและอาการแสดงของผู้ป่วย ให้ญาติได้รับ

ทราบข้อมูลทุกวัน โดยที่ไม่ต้องรอให้ญาติเข้ามาถามพยาบาลเอง เพราะว่า บางครั้งรู้สึกเกรงใจพยาบาล และญาติ

บางคนก็ไม่กล้าถามพยาบาล 

 4. การคน้หาปญัหาในเชงิลกึของผูป้ว่ยและครอบครวัไมค่รอบคลมุ จำเปน็ตอ้งใชเ้วลาในการสรา้งสมัพนัธภาพ 

 ดังนั้นการให้ความเป็นกันเอง จะทำให้ สามารถเข้าถึง สภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิต สัมพันธภาพ ในครอบครัวได้เป็น

อย่างดี ส่งผลให้ทีมการพยาบาล สามารถวางแผนการพยาบาลได้อย่างครอบคลุม ตรงกับปญัหาและความต้องการ

ที่แท้จริงของผู้ป่วยและญาติ 

วัตถุประสงค์:เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 

ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนปรับปรุง/หลังปรับปรุง: 

 1. รวบรวมปญัหาจากข้อแนะนำจากผู้ใช้บริการ และจากแบบสอบถาม 

 2.  ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลผู้ป่วย 
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 3.  สร้างรูปแบบ โดยการทำ Flow การดำเนินงาน 

 4.  ทดลองใช้รูปแบบการให้ข้อมูลในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 

 5. สรุปผลการดำเนินงาน 

งบประมาณที่ใช้: ไม่ใช้งบประมาณ 

วิธีการใช้งานและการพัฒนาต่อเนื่อง:

การพัฒนาต่อเนื่อง: จัดทำแนวปฏิบัติและจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบแนวปฏิบัติ เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการเตรียมให้ข้อมูลผู้ป่วยทุกรายก่อนที่จะย้ายเข้าไอซียู 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ: 

 

ลำดับตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

 1.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก  > 80  95.38 

 2.  ร้อยละความพึงพอใจของญาติในหอผู้ป่วยหนัก  > 80  89.04 

 3.  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย  > 80  89.69 

 

ผลลัพธ์จาการพัฒนา: 

 1.  มีรูปแบบการเยี่ยม ที่ทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

 2.  ความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างทีมการพยาบาลกับญาติและผู้ป่วย พบได้จากรอยยิ้ม การแสดงออกซึ่งกัน

และกัน 

 การนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในงานประจำ: ใช้เป็นแนวทางในการให้ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับการ

รักษาในหอผู้ป่วยหนัก 

บทเรยีนทีไ่ดร้บั: การสือ่สารทีแ่สดงออกถงึความรกัความหว่งใยซึง่กนัและกนั ระหวา่งทมีผูใ้หก้ารรกัษากบัผูป้ว่ย และ 

ญาติกับผู้ป่วย มีส่วนสำคัญยิ่ง ในการสร้างพลังแรงใจให้ผู้ป่วยต่อสู้กับความเจ็บป่วย ทำให้ญาติมีกำลังใจในการดูแล  

ผู้ป่วย อีกทั้งยังเป็นการกล่อมเกลาความรู้สึกของทีมผู้ให้การดูแล ให้มีความเอื้ออาทรต่อผู้เจ็บป่วยยิ่งๆขึ้น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ:การเปลี่ยนทัศนคติของทีมผู้ให้การดูแลผู้ป่วย ที่มองเห็นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน: ได้รับการสนับสนุนด้านคำแนะนำใน

การดำเนินงาน จากหัวหน้ากลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน 
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การเปรียบเทียบค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงและต้นทุน
ระหว่างการดูดเสมหะด้วยระบบเปิดกับระบบปิดในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลเสนา 

 
พรเพ็ญ แสงสายฟ้า, อัญชลี สิงห์โต 

 
ห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา:ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลเสนา มากกว่าร้อยละ 90 

เป็นผู้ป่วยวิกฤตที่มีปัญหาการหายใจล้มเหลว จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการใส่ท่อหลอดลมและใช้เครื่องช่วย

หายใจ ดังนั้นการดูแลให้ทางเดินหายใจโล่งโดยการดูดเสมหะจึงเป็นกิจกรรมการพยาบาลที่สำคัญ (Kollef, 1999) เพื่อ

ช่วยให้การแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอดดีขึ้น (Ackerman, 1996) โรงพยาบาลต่างๆ จึงได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการ

ดูดเสมหะที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่เกิดภาวะพร่องออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง 

 หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลเสนา ใช้วิธีการดูดเสมหะแบบระบบเปิด ปัจจุบันมีการดูดเสมหะแบบระบบปิด 

(Closed tracheal suctioning system) เป็นวิธีการดูดเสมหะโดยไม่ต้องปลดอุปกรณ์ที่กำลังให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย โดยมี

อุปกรณ์พิเศษที่สามารถดูดผ่านอุปกรณ์ช่วยหายใจหรืออุปกรณ์ที่ให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วยได้โดยที่ผู้ป่วยยังคงได้รับ

ออกซิเจน และเครื่องช่วยหายใจยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการดูดเสมหะ ทำให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนที่เพียงพอ

ตลอดการดูดเสมหะ ทำให้ป้องกันภาวะพร่องออกซิเจนได้ดีกว่าการดูดเสมหะแบบระบบเปิดในผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้น

สภาพปอด (Lasocki, Sartorius, Fouillat, Remerand, & Rouby, 2006) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบ

เทียบค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงและต้นทุนของการดูดเสมหะในระบบปิดและระบบเปิด นำไปใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการพยาบาล 

วัตถุประสงค์การวิจัย: 

 1. เพื่อเปรียบเทียบความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงของการดูดเสมหะแบบระบบเปิดและการดูดเสมหะ

แบบระบบปิดในผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนของการดูดเสมหะแบบระบบเปิดและการดูดเสมหะแบบระบบปิดในผู้ป่วยที่ใส่

เครื่องช่วยหายใจ 

ระเบียบวิธีวิจัย:การวิจัยนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบสองกลุ่มวัดก่อนหลังการทดลอง 

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อหลอดลมและใช้เครื่องช่วยหายใจไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง จำนวน 30 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับ 

 การดูดเสมหะด้วยระบบเปิด จำนวน 15 ราย และกลุ่มที่ได้รับการดูดเสมหะด้วยระบบปิด จำนวน 15 ราย 

เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึง 15 มกราคม 2555 วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ

เชิงบรรยาย เปรียบเทียบต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความอิ่มตัว

ของออกซิเจนในเลือดแดง โดยใช้สถิติ Mann- Whitney u test 
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ผลการศึกษา: 

 1.  ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงของการดูดเสมหะในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจแบบระบบปิดสูงกว่า

ระบบเปิด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.05) 

 2.  ต้นทุนของการดูดเสมหะแบบระบบปิดในผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจน้อยกว่าการดูดเสมหะแบบระบบ เปิดใน

ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ (119.75 และ 207.56 ตามลำดับ) 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: จากการนำผลศึกษาวิจัยจากงานประจำเสนอต่อทีมบริหาร      

โรงพยาบาลเสนาทำให้ปัจจุบันหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลเสนาวิธีการดูดเสมหะแบบระบบปิด (closed suctioning) 

เนื่องจากมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและต้นทุนของการดูดเสมหะแบบระบบปิดในผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจน้อยกว่า

การดูดเสมหะแบบระบบเปิดในผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน 

บทเรียนที่ได้รับ: การพัฒนางานประจำโดยนำผลจากงานวิจัยมาใช้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในการ

ทำงาน ผู้รับบริการมีความปลอดภัย องค์กรมีความคุ้มค่าคุ้มทุน และผู้ให้บริการพึงพอใจในการทำงาน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ:จากทีมพี่เลี้ยง R2R โรงพยาบาลเสนาและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

การสนับสนุนที่ได้รับ: ผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา หัวหน้าพยาบาล หัวหน้าห้อง    

ผู้ป่วยหนัก ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพี่เลี้ยง R2R ของโรงพยาบาลเสนา ที่เสนอข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ ที่เป็น

ประโยชน์ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และสนับสนุนให้กำลังใจผู้วิจัยมาโดยตลอด พยาบาลประจำหอผู้ป่วยหนัก

ที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จได้

ด้วยดี 
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โครงร่างวิจัย 
เรื่องประสิทธิผลของ7 life style sweet model ต่อการควบคุมโรคเบาหวาน 

 
จินดา ดวงเจริญ และคณะ 

 
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา : โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปญัหาทางสาธารณสุขทางสุขภาพซึ่งอัตราความ

ชุกของโรคเบาหวานในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี (ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานอำเภอ

ลำลูกกา 2556) อันเนื่องมาจากโรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และยังถ่ายถอดทางพันธุกรรมได้

สำหรับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพบว่ามีประชากรทั้งสิ้น 236,150 คน เป็นเพศชาย 111,653 คน เพศหญิง 

124,497 คน มีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ขึ้นทะเบียนรักษาที่คลินิกเบาหวานจำนวนรวม 4,516 

คน เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและวัดค่าระดับน้ำตาล HbA1c จำนวน 1,777 คนและยังมีผู้ป่วยด้วยโรค      

เบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้จำนวน 1,071 คนคิดเป็นร้อยละ 60.27 (ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย

เบาหวานอำเภอลำลูกกา, 2556) ซึ่งโรคเบาหวานเป็นสาเหตุการตายของประชากรในเขตอำเภอลำลูกกาจังหวัด

ปทุมธานีในปี 2556 เป็นลำดับที่ 1 คิดเป็นอัตราป่วย 5,489.73 ต่อแสนประชากรโดยแพทย์และพยาบาลได้พยายาม   

หาแนวทางและวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมโรคได้เช่นการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตน

ได้อย่างถูกต้อง ความรู้มีความสำคัญที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมและก่อให้เกิดความ

สามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเนื่องจากการมีความรู้ที่เหมาะสมทำให้ทราบว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรและจะต้อง

สามารถปฏิบัติได้จริง ดังนั้นความรู้และการปฏิบัติตนจึงมีความสัมพันธ์กันกล่าวได้ว่าถ้าผู้ป่วยมีความรู้ที่เหมาะสมแล้ว

จะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติตนตามไปด้วยถ้าหากผู้ป่วยไม่มีความรู้ความเข้าใจก็จะไม่สามารถปฏิบัติตนอย่างถูกต้องได้ 

 จากความสำคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องการใช้โปรแกรม 7life style 

sweet model ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการตรวจรักษาในคลินิกเบาหวานของ       

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีเพื่อเน้นให้ทางคลินิกโรคเบาหวานในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ความสำคัญในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยมากขึ้นและแนะนำการปฏิบัติตนแก่ผู้ป่วยในส่วนที่ยัง

ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับพฤติกรรมในการดูแลตนเองได้และสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย: 

 1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม 7life style sweet modelต่อการปรับพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่ง

อินซูลินที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้หลังการใช้โปรแกรม 

 2.  เพื่อศึกษาค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่สามารถควบคุมได้หลังการใช้โปรแกรม 

ระเบียบวิธีวิจัย : การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (QUASI-EXPERIMENTAL DESING) เพื่อศึกษาผล

ของการโปรแกรม 7life style sweet model ต่อการปรับพฤติกรรมและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบา

หวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในค่าปกติได้ และเป็นผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่      

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ที่มารับการรักษาที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เดือน สิงหาคม – กันยายน 2556 โดย

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) จำนวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 1.  โปรแกรมการสอนอย่างมีแบบแผนตามชุดกิจกรรม 7life style sweet model 

 2.  แบบสัมภาษณ์ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน โดยมีส่วนประกอบของเนื้อหาที่สำคัญได้แก่ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเบาหวาน 

  ส่วนที่ 2 การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย 

  ส่วนที่ 3 แบบบันทึกระดับน้ำตาลในเลือดก่อนและหลังการใช้โปรแกรม 7life style sweet model 

 3. แบบประเมินผู้สอน เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับหลักการสอนแบบ Rating scale 3 ระดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาตัวของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างจากแบบเวชระเบียนและ

แบบบันทึกผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับค่าระดับน้ำตาล 

ส่วนสูง น้ำหนัก ลงในแบบสัมภาษณ์ส่วนที่ 1 

 2.  ในวันที่วิทยากรกลุ่มดำเนินการสอนวิทยากรพี่เลี้ยงประเมินวิทยากรผู้สอนตามแบบประเมินผู้สอน 

 3. ในวันผู้ป่วยมาตรวจตามนัดครั้งที่ 3 หลังจากใช้โปรแกรมกับกลุ่มตัวอย่างแล้วผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอย่างตามแบบสัมภาษณ์ในเรื่องการปฏิบัติตัว ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าระดับน้ำตาล ลงในแบบสัมภาษณ์ส่วนที่ 1 และ

ส่วนที่ 2 

 4.  นำข้อมูลมาวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS For Window version 12(Statistical Package for the Social 

Science) และใช้สถิติดังนี้ 

 1.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

 2. เปรียบเทียบค่าระดับน้ำตาลก่อนและหลังการใช้โปรแกรม 7life style sweet model โดยการทดสอบ     

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มเดียวกันด้วยค่าทีไม่อิสระ (pair t-test) 

 3. เปรียบเทียบค่าคะแนนการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการใช้โปรแกรม 7life style sweet model โดยการ

ทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มเดียวกันด้วยค่าทีไม่อิสระ (pair t-test) 
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โครงร่างวิจัย
เรื่องประสิทธิภาพการขอความช่วยเหลือจากทีมดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม
โดยการใช้สัญญาเตือนในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายโรงพยาบาลเสนา 

 
วิไลพร ศรีแจ่ม, กำไล จงเจริญ 

 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: การประเมินอาการผู้ป่วยเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับทีมผู้ดูแล หากผู้ให้บริการ

ประเมินภาวะสุขภาพไม่เหมาะสมหรือประเมินไม่ถูกต้องจะส่งผลเสียต่อผู้ป่วยให้เกิดอาการรุนแรงจนเป็นอันตรายถึง

ชีวิตได้ ดังนั้นบุคลากรจึงต้องมีความรู้ ความชำนาญ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิด

ภาวะแทรกซ้อนต่อผู้ป่วยโดยไม่จำเป็น แต่ภาวะข้อจำกัดด้านบุคลากรส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วย หอผู้ป่วย     

อายุรกรรมชาย โรงพยาบาลเสนา มีการผลัดเปลี่ยนบุคลากรบ่อย บุคลากรพยาบาลที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี 

คดิเปน็รอ้ยละ 33.33 สง่ผลใหข้าดความมัน่ใจในการประเมนิอาการผูป้ว่ย หรอืไมส่ามารถประเมนิผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

เหมาะสม ทันเวลา ก่อให้เกิดความล่าช้าในการขอความช่วยเหลือจากทีมผู้ดูแลผู้ป่วย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยอาการ

รุนแรงขึ้นจนต้องได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพหรือเข้ารักษาตัวในหอผู้ป่วยหนักโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะกลุ่ม  

ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงหรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เช่น ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด และผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในหอ    

ผู้ป่วยอายุรกรรมชายติดอันดับ 1 ใน 10 ทุกปี 

 ดังนั้นหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย จึงสนใจที่จะนำสัญญาณเตือนมาใช้ประเมินอาการกลุ่มผู้ป่วยอายุรกรรมเพื่อ

ขอความช่วยเหลือจากทีมดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลเสนา เพื่อให้ทีมผู้ดูแลมีแนวทางการประเมินอาการ

เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขอความช่วยเหลือจากทีมดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา ผู้ป่วยปลอดภัย 

วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขอความช่วยเหลือจากทีมดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมก่อนและหลัง

การนำสัญญาณเตือนมาใช้ประเมิน 

ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบสองกลุ่มวัดก่อนหลังการทดลอง 

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลเสนา ด้วยโรคหลอด

เลือดสมองกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เบาหวานและติดเชื้อในกระแสเลือด ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 ถึง 31 

มีนาคม พ.ศ.2557 กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ จากนั้นผู้วิจัยได้นำสัญญาณเตือนอาการ

ที่ใช้ประเมินผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด และผู้ป่วย  

โรคเบาหวาน เพื่อขอความช่วยเหลือจากทีมผู้ดูแลมาใช้ในการประเมินอาการผู้ป่วยโดยพยาบาล พนักงานผู้ช่วยเหลือ

คนไข้ ญาติผู้ดูแล 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการขอความช่วยเหลือในด้านความปลอดภัยจากการใส่ท่อช่วย

หายใจ cardiac arrest การย้าย ICU โดยมิได้วางแผน โดยใช้สถิติไคกำลังสอง (xฒ) หรือ สถิติ ฟิชเชอร์ (fisher exact 

test) เปรียบเทียบระยะเวลาที่ทีมขอความช่วยเหลือจนได้รับคำสั่งการรักษาจากแพทย์ โดยใช้สถิติทดสอบ ที 

(Independent t-test) (ถ้าการกระจายของข้อมูลเป็นโค้งปกติ) หรือใช้สถิติ Mann -Whitney U test (กรณีการแจกแจง

ของข้อมูลไม่เป็นโค้งปกติ) 
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ผลการศึกษา: ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างก่อนการนำสัญญาณเตือนมาใช้ประเมินอาการเพื่อขอความช่วยเหลือ

เรียบร้อยแล้ว ขณะอยู่ในระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูลหลังการนำสัญญาณเตือนมาใช้ประเมินอาการ 

การสนับสนุนที่ได้รับ: ผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา หัวหน้าพยาบาล หัวหน้าหอ     

ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพี่เลี้ยง R2R ของโรงพยาบาลเสนา ที่เสนอข้อคิดเห็นและคำแนะนำ

ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และสนับสนุนให้กำลังใจผู้วิจัยมาโดยตลอด พยาบาลประจำ

หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ทำให้งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี 
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โครงร่างวิจัย
เรื่องประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลีนิกเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอาย ุ

 
อัญธิชา คำพืช 

 
ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ความสำคัญและที่มาของโครงการวิจัย: หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 11/2 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่ามีอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้ม 1 ราย ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้น     

น่าจะเกิดจากการปฏิบัติการป้องกันของเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยที่แตกต่างกัน แม้ว่าหอผู้ป่วยจะมีการนำแนวทางการ

ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มมาใช้ก็ตาม แต่จากข้อสังเกตพบว่ามีการใช้เฉพาะส่วนแรก ได้แก่ ส่วนของการ

ประเมินความเสี่ยง ส่วนการจัดการเพื่อป้องกันการหกล้ม จะไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ ส่วนใหญ่ยังใช้

ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ด้วยเหตุนี้อาจทำให้ไม่สามารถป้องกันการพลัดตกหกล้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นระบบ 

 ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางปฏิบัติทางคลีนิก เพื่อป้องกันการหกล้มในโรงพยาบาลที่ใช้ได้กับทุกอายุ มาประยุกต์ใช้ใน

การนำแนวทางปฏิบัติทางคลีนิก เพื่อป้องกันการลื่นหกล้ม ตกเตียง ไปใช้สำหรับการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ โดย

ควบคุมขั้นตอนของการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อลดอุบัติการณ์ของการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการวิจัย: 

 1. เปรียบเทียบอุบัติการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุ ก่อนและหลังการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการป้องกันการ

พลัดตกหกล้ม 

 2. ศึกษาความพึงพอใจของทีมผู้ดูแลและผู้สูงอายุ หลังการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการป้องกันการพลัด

ตกหกล้ม 

กรอบแนวคิดในการวิจัย: 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก เพื่อการป้องกันการพลัด

ตกหกล้มในผู้สูงอายุ ในหอผู้ป่วย อายุรกรรมหญิง (11/2) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี โดยนำแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการป้องกันการลื่นล้ม ตกเตียง มาใช้กับผู้สูงอายุ ผู้ศึกษาได้ประยุกต์รูปแบบ 

PDSA มาใช้ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) วางแผนงาน 2) ปฏิบัติ 3) วิเคราะห์ผลการปฏิบัติ 4) ประเมินผล โดย

ศึกษาในผู้สูงอายุจำนวน 30 ราย ใช้เวลาทั้งสิ้น 6 เดือน การ 

 ประเมินประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม โดยการประเมินจาก

ผลลัพธ์ของการเกิดอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
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วิธีการดำเนินการวิจัย: 

 1.  กลุ่มตัวอย่าง มี 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษา ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง    

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 30 คน คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มที่ 2 เป็นบุคลากรที่

ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 

 2. เครื่องมือที่ใช้ คือ แบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม และ แบบบันทึกอุบัติการณ์การเกิดการ

พลัดตกหกล้ม 

 3.  วิธีรวบรวมข้อมูล คือ 

  3.1 วางแผนหรือเตรียมการ ประชุมเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนร่วมเพื่อจัดตั้งทีมดูแลในหอผู้ป่วย โดยชี้แจง

วัตถุประสงค์ ความสำคัญ และวิธีการของการนำแนวทางปฏิบัติทางคลีนิก เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

จากนั้นกำหนดผลลัพธ์ของการดูแล และจัดบอร์ดแสดงความรู้เกี่ยวกับการหกล้มและป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูง

อายุ 

  3.2 ปฏบิตั ิ โดยทมีผูด้แูลประเมนิความเสีย่งตอ่การพลดัตกหกลม้ในผูส้งูอายทุีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่ง วางแผน 

การพยาบาลผู้ป่วยรายบุคคลกับทีมผู้ดูแล และปฏิบัติการพยาบาลตามแผนที่วางไว้ โดยผู้ศึกษา ติดตามตรวจเยี่ยม 

การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

  3.3  วิเคราะห์ผลการปฏิบัติ จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคของการปฏิบัติทาง    

คลีนิค พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุสัปดาห์ละครั้ง 

 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมุลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณา และการเปรียบเทียบอุบัติ

การณ์การเกิดพลัดตกหกล้มระหว่างก่อนและหลังการใช้แนวทางปฏิบัติทางคลินิกเพื่อป้องกันการเกิดการพลัดตกหกล้ม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 

 1. ทีมบุคลากรที่ดูแลมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวปฏิบัติ และนำแนวการปฏิบัติสู่งานประจำ หลังการใช้

แนวทางปฏิบัติทางคลินิกผู้สูงอายุมีการพลัดตกหกล้มลดลง บุคลากรพึงพอใจต่อการใช้แนวทางปฏิบัติทางคลินิก 

 2. มีการขยายผลการวิจัยสู่หน่วยงานอื่นๆ และในกลุ่มผู้ป่วยโรคอื่นในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางคลินิก

เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการดำเนินงานต่อไป 
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โครงร่างวิจัย
เรื่องสิ่งแวดล้อมในการทำงานและความรุนแรงในสถานที่ทำงาน

ของบุคลากรทางการพยาบาล 
 

ศศิธร บุญจันทร์ 
 

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ความสำคัญและที่มาของโครงการวิจัย: ความรุนแรงในสถานที่ทำงานในโรงพยาบาล เป็นปัญหาสำคัญด้าน

สาธารณสุข ที่หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสนใจ และศึกษากันอย่างกว้างขวาง บุคลากรทางการพยาบาลเป็น   

กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกกระทำความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ ทั้งใน และนอกสถานบริการสุขภาพ 

 ในประเทศไทยพบการศึกษาความรุนแรงในสถานที่ทำงานของบุคลากรทางการพยาบาล พบว่าอัตราความชุก

ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาของการปฏิบัติงานพบการถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายและทางจิตใจ ได้แก่ การถูกกระทำ

ทางวาจา ,การถูกล่วงเกิน , การถูกคุกคามข่มขู่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และถูกก่อกวน ซึ่งเมื่อเกิดความรุนแรงในสถาน

ที่ทำงานแม้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบได้หลายประการทั้งบุคลากรผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ 

และองค์กรการซึ่งการศึกษาอัตราความชุกของความรุนแรงในสถานที่ทำงาน และการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร

ทางการพยาบาลจะนำไปสู่การจัดทำมาตรการควบคุมป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการถูกกระทำความรุนแรงในสถาน

ที่ทำงานที่สอดคล้องกับบริบทของสิ่งแวดล้อมในการทำงานของบุคลากรทางการพยาบาล ส่งผลให้บุคลากรอยู่ใน    

สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด คือ บุคลากรมีสุขภาพที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการ

พัฒนาองค์กร และประเทศชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการวิจัย: 

 1. เพื่อสำรวจอัตราความชุกของความรุนแรงในสถานที่ทำงานของบุคลากรทางการพยาบาล 

 2. เพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมในการทำงานต่อการถูกกระทำความรุนแรงในสถานที่ทำงาน

ตามการรับรู้ของบุคลากรทางการพยาบาล 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมในการทำงานและความรุนแรงในสถานที่ทำงานของบุคลากร

ทางการพยาบาล 

กรอบแนวคิดในการวิจัย: การศึกษาสิ่งแวดล้อมในการทำงานและความรุนแรงในสถานที่ทำงานของบุคลากรทางการ

พยาบาลในครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของ เชพพ์เพลล์ และได มาร์ติโน ที่กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมในการทำงาน เป็นปจัจัย

เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงในสถานที่ทำงาน ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ และด้านองค์กรการทำงาน 

ประเมินโดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สำหรับความรุนแรงในสถานที่ทำงาน 

ประเมินอัตราความชุกของการถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกาย และทางจิตใจ โดยใช้แบบสอบถามที่ดัดแปลงจาก

แบบสอบถาม 
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วิธีการดำเนินการวิจัย: 

 1.  ประชากร คือ บุคลากรทางการพยาบาล ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โดยมีประสบการณ์ใน

การทำงานในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยดัดแปลงจากแบบสำรวจความรุนแรงในสถานที่

ทำงานของบุคลากรทางการพยาบาล 

 3. การรวบรวมข้อมูล ทำโดยกำหนดหมายเลขให้ตรงกันระหว่างรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละชุด จากนั้น

ทำการแจกแบบสอบถามตามคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างและทำการรวบรวมแบบสอบถามคืน ภายใน 2 สัปดาห์ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ โดยอัตราความชุกของความรุนแรงใช้สถิติเชิง

พรรณนา และหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานกับความรุนแรงในสถานที่ทำงานด้วยสถิติ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการพยาบาลได้ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และนำไปสู่

การจัดทำมาตรการป้องกันที่ครอบคลุมตามหลักการและเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล 
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โครงร่างวิจัย
เรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนการส่งใบลากรณีศึกษา:ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

 
มุกดา เขียวอ่อน 

 
ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 

ที่มา: ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและจากภาระงานประจำที่เพิ่มขึ้น จึงต้องมีการ

พัฒนางานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายองค์กรต้องมีการปรับกระบวนการในการทำงาน ซึ่งหากองค์กร

ใดสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรมองเห็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ 

 ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นหน่วยงานในสังกัด 

คณะแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานสายสนับสนุน มีหน่วยงานย่อยในสังกัด 31 หน่วยงานและมีบุคลากร 579 คน ซึ่ง

ปัจจุบันการส่งใบลาของบุคลากรสังกัดฝ่ายการพยาบาล มีกระบวนการส่งที่ซ้ำซ้อนและใช้ทรัพยากรในทุกขั้นตอน 

แม้ว่าจะเป็นกระบวนการเล็กๆ แต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาต้นทุนประมาณการ

ของการส่งใบลาแต่ละประเภทของบุคลากรสังกัดฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ โดยใบลาที่จะทำการศึกษาจะเป็น

เอกสารและใบลาที่ทำการศึกษาจะมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือ ใบลากิจ, ใบลาพักผ่อน, ใบลาป่วย จะมีกระบวนการ

ส่งที่เหมือนกัน แต่มีปริมาณการส่งไม่เท่ากัน โดยประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม (Activity-base Costing) มาประยุกต์

เพื่อเป็นแนวทาง ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นเพียงการคิดต้นทุนการส่งใบลาเฉพาะค่าลิฟต์โดยสารฝั่งอาคารศูนย์การแพทย์ฯ และ

อาคารคณะแพทยศาสตร์, ค่าเสียเวลา, ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร, ค่ากระดาษ, ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ที่ใช้ใน

การผลิตใบลา 

วัตถุประสงค์: ศึกษาต้นทุนการส่งใบลาในหน่วยงานสังกัดฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระเบียบวิธีวิจัย:การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยศึกษาต้นทุน

ระบบการส่งใบลา เพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบต่อไป โดยมีขั้นตอนการศึกษา ได้แก่ 

 1) ศึกษากระบวนการหรือขั้นตอนการส่งใบลาภายในหน่วยงานกรณีศึกษา (12 ขั้นตอน) 

 2) เก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ได้แก่ จำนวนครั้งในการใช้ลิฟต์ส่งใบลาฝั่งอาคารศูนย์การ

แพทย์ฯและฝั่งอาคารคณะแพทยศาสตร์, จำนวนชั่วโมงที่ไปส่งใบลา และค่าจ้าง(เงินเดือน)ของผู้ปฏิบัติงานบริหาร/    

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ว หอผู้ป่วย 

 3)  ประเมินผล รวบรวมข้อมูลต้นทุนในแต่ละรายการมาคำนวณและนำมาวิเคราะห์ผล 

กลุ่มตัวอย่าง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ จำนวน 32 

หน่วยงาน 
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การวิเคราะห์ผล: คำนวณต้นทุนในแต่ละกระบวนการ/และขั้นตอนออกมาเป็นค่าใช้จ่าย แล้วนำค่าใช้จ่ายที่ได้เข้าสู่

กระบวนการหรือขั้นตอนเดียวกัน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ:

 1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทราบถึงต้นทุนการส่งใบลาของหน่วย

งานฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ ทีมีบุคลากรครึ่งหนึ่งของจำนวนบุคลากรทั้งหมดของโรงพยาบาล 

 2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการส่งใบลาได้ 

 3.  มีแนวทางการส่งใบลาที่สามารถลดต้นทุนได้ 

ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ:มีการพัฒนาระบบงานโดยใช้หลักของ Lean management 

มาช่วยในการวิเคราะห์ความสูญเปล่าและขจัดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนให้ลดลงเพื่อลดปญัหาค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 
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โครงร่างวิจัย
เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความยึดมั่นและผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 
 

นงนุช แย้มวงษ์ 
 

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 

คำถามการวิจัย: มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อระดับความยึดมั่นและผูกพันในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์การ

แพทย์สมเด็จพระเทพฯ 

ที่มา:จากสถานการณ์การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพทั่วโลก ทำให้เกิดปญัหาการ ให้บริการสุขภาพประสบปญัหาเรื่อง

อัตรากำลัง พยาบาลวิชาชีพ เป็นอย่างยิ่ง จากการวิเคราะห์อัตรากำลังคน ของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑ์ของ

พื้นที่ (GIS) พบว่าพยาบาลใน โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 723 แห่งมีจำนวนพยาบาลที่ขาดแคลน อยู่ถึง 

5,681 คน(1)และมี แนวโน้มที่จะลาออกไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้นเนื่องจาก ระดับรายได้ที่แตกต่างกัน ศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพฯ ต้องเผชิญภาวะ ดังกล่าวมีอัตราการลาออกสูง ส่งผลกระทบต่อองค์กรเนื่องจากมีผู้มาใช้ บริการมาก

ขึ้น ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่มีภาระงานเพิ่ม ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าและขาดกำลังใจ ผู้บริหารทางการพยาบาลต้องหา

กลยุทธ์ต่างๆ ในการบริหาร จัดการเพื่อให้มีการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพมากขึ้น จากปัญหาการลาออก ของ

พยาบาลวิชาชีพที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายการพยาบาลได้ตระหนักถึง ความสำคัญของความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร

กล่าวคือหากพยาบาลวิชาชีพ มีความยึดมั่นผูกพันกับองค์กร เจตคติที่ดีต่อองค์กร ต้องการความเป็น สมาชิกองค์กร 

โดยไม่คิด โอนย้ายหรือลาออกจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพของ องค์กร จาการศึกษาสาเหตุลาออกโอนย้ายของพยาบาล

วิชาชีพพบว่า พยาบาลต้องรับภาระหลาย บทบาทและหน้าที่ทำให้เกิดความคับข้องใจในการ ทำงานมีปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการลาออก ได้แก่ ด้านผลตอบแทน ด้านการ ประเมินผลการมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจของพยาบาล(2) และการ

ได้รับการ เพิ่มความสามารถแห่งตน ซึ่งเป็นแรงจูงใจเป็นการส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะ เชิงวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

บุคคลที่ได้รับการส่งเสริมแรงทางบวกในการ ทำงานทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร เกิดแรงจูงใจต้องการ

ทำงานให้ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเกิดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปจัจัยที่มีผลต่อระดับความรู้สึกผูกพันและยึดมั่นในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย: การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กรอบแนวคิดของ Hirschi (1996) โดย

ศึกษาใน 4 ด้าน คือ 

 (1) ด้านความใกล้ชิดผูกพันกับองค์กร 

 (2)  ข้อผูกมัดกับองค์กร 

 (3)  การมีส่วนร่วมกับองค์กร 

 (4)  ความเชื่อมั่นในองค์กร 
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วิธีการดำเนินการวิจัย:

 ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล (Key performance) คือ พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้น

ไปและปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายการพยาบาล จำนวนทั้งสิ้น 30 คน เครื่องมือ 

 (1)  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยคำถาม 8 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ตำแหน่ง ภูมิลำเนา รายได้

เฉลี่ย สถานภาพสมรส สถานที่ปฏิบัติงาน อายุงาน 

 (2)  แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi Structure interview guide) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนาหา

ค่าความถี่และร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานข้อมูล เชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 

Analysis) ของ Jonhnson&Lamontagene (1993) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

 1.  ผู้บริหารระดับสูงนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบวนสร้างความรักและผูกพัน ในองค์กรให้เกิดอย่างเป็นรูป

ธรรม 

 2.  นำข้อมูลที่ได้รับไปวางแผนพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองต่อความ ต้องการอย่างเหมาะสม 
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โครงร่างวิจัย
เรื่องการพัฒนาระบบการเลื่อนนัดผู้ป่วยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยใช้โปรแกรม

SMSMKTในคลินิกพิเศษแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรมศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 
 

หทัยทิพย์ โสภารัตน์ 
 

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 

คำถามการวิจัย: การเลื่อนนัดผู้ป่วยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยใช้โปรแกรม SMSMKT ในคลินิกพิเศษแผนก     

ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลื่อนนัดผู้ป่วยได้ดีขึ้นหรือไม่ 

ที่มา: ปัจจุบันนี้การเจ็บป่วยบางประเภทจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อย่าง      

ต่อเนื่อง การติดตาม การนัดหมายผู้ป่วย ตลอดจนถึงการเลื่อนนัดผู้ป่วยก็มีความสำคัญ อีกทั้งยังส่งผลต่อการรักษา    

ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก กรณีที่แพทย์มีความจำเป็นและมีภารกิจที่ไม่สามารถออกตรวจตามวันเวลาที่ได้นัดหมายกับผู้ป่วย

ไว้ล่วงหน้าได้ เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการติดต่อเลื่อนนัดได้โดยใช้เบอร์โทรศัพท์จากสมุดบันทึกการนัดหมาย ผู้ป่วย 

หลายครั้งเกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อเลื่อนนัดผู้ป่วยจากหลายสาเหตุ เช่นการที่ไม่สามารถติดต่อผู้ป่วยได้จากการ 

ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ญาติหรือผู้ป่วยไม่รับโทรศัพท์ บางกรณีรับทราบแต่มาผิดวันนัดจากการไม่ได้บันทึก หรือจาก

การรับฟงัการสื่อสารที่ผิดไปเป็นต้น มีผลให้ ผู้ป่วยหลายรายต้องเดินทางไกลจากต่างจังหวัดเพื่อมารับการตรวจรักษา

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในคลินิกพิเศษต้องผิดหวังและไม่พึงพอใจอย่างมากเมื่อไม่ได้รับการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสารในการเลื่อนนัดนี้ส่งผลทำให้ผู้ป่วยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยไม่จำเป็น     

ทั้งยังขาดโอกาสในการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ส่งผลกระทบต่อการรักษาและคุณภาพการให้การบริการอย่าง

ยิ่งดังนั้นคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหา และหาโอกาสพัฒนาระบบการสื่อสารในการเลื่อนนัดผู้ป่วย

คลินิกพิเศษ คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการพัฒนาระบบการเลื่อนนัดผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยการ     

นำรูปแบบโปรแกรม SMSMKT มาใช้ในระบบการเลื่อนนัดผู้ป่วยคลินิกพิเศษแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม ศูนย์การ

แพทย์สมเด็จพระเทพฯ เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ ให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารเลื่อนนัดกับ   

ผู้ป่วย ลดข้อร้องเรียนการบริการ และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อพัฒนาระบบการเลื่อนนัดผู้ป่วยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยการใช้โปรแกรม SMSMKT ในคลินิก

พิเศษแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ 

 2. ศึกษาผลของการพัฒนาระบบการเลื่อนนัดผู้ป่วยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยใช้โปรแกรม SMSMKT 

ในคลินิกพิเศษแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย: 

วิธีการดำเนินการวิจัย: 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คอื ผูป้ว่ยนดัหมายในคลนิกิพเิศษ แผนกผูป้ว่ยนอกกมุารเวชกรรม ศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพ ฯ 

ประจำปี 2556 มี 7,830 ราย ถูกเลื่อนนัด 863 ราย(สถิติโรงพยาบาล,2556) 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยนัดหมายในคลินิกพิเศษ แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จ    

พระเทพฯ ที่ถูกเลื่อนนัด 

 คำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง 286 คน และใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบง่าย(Simple Sampling) 

เครื่องมือในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ชุด ดังนี้ 

 1. เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็น ของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ต่อระบบการเลื่อนนัด   

ผู้ป่วยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยใช้โปรแกรม SMSMKT ในคลินิกพิเศษแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม ศูนย์การ

แพทย์สมเด็จพระเทพฯ 

 2. เป็นแบบบันทึกข้อมูลการเลื่อนนัดผู้ป่วยคลินิกพิเศษผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยใช้โปรแกรม 

SMSMKT ในคลินิกพิเศษแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อคลินิก

พิเศษที่เลื่อนนัด ชื่อ-สกุลผู้ป่วย วันที่ เวลา สาเหตุการเลื่อนนัด ผู้ป่วยที่มาตามการเลื่อนนัด และไม่มาตามการเลื่อน

นัด สาเหตุการไม่มาตามนัดที่ถูกเลื่อน 

            INPUT                         ROCESS                         OUTPUT 

1. ศึกษาถึงปญัหาที่เกิดจาก 1. สื่อสารประชาสัมพันธ์การ 1. อัตราการมาตรวจตามนัด 

 ระบบงานเดิมจากการโทรศัพท์  ใช้รูปแบบการเลื่อนนัดผู้ป่วยคลินิก  2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 เลื่อนนัดผู้ป่วยคลินิกพิเศษ  พิเศษผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 3.  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 

2.  ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้โปรแกรม SMSMKT  ผู้ใช้ระบบ 

3.  รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 2. อบรมบุคคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อ 

4.  ประชุมระดมสมองทีมงานและ  นำรูปแบบสู่การปฏิบัติ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ 3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดทำ 

พัฒนาระบบการเลื่อนนัด  แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพ 

ผู้ป่วยคลินิกพิเศษ   ระบบ และสอบถามความคิดเห็น 

    ของผู้รับบริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ 

    ผู้ใช้ระบบและแบบบันทึกข้อมูล 

    การเลื่อนนัดผู้ป่วย  
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การวิเคราะห์ข้อมูล:ข้อมูลที่รวบรวมได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ

วิเคราะห์เชิงพรรณนา ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

 1.  หน่วยงานแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯได้เพิ่มประสิทธิภาพในการ

เลื่อนนัดผู้ป่วยคลินิกพิเศษที่เป็นต้นแบบในการเผยแพร่ผลการพัฒนาสู่คลินิกอื่นๆ ในด้านการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลด

ระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

 2. นำผลการวิจัยไปเผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์ และการนำเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการ

ประจำปีของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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โครงร่างวิจัย
เรื่องการศึกษาผลการรักษาภาวะUmbilicalgranulomaในเด็กแรกเกิดจนถึง1เดือน

ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
 

ลัดดาวัลย์ วงษ์กวน 
 

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 

ที่มา: Umbilical granuloma เป็นโรคที่พบได้บ่อยในทารกแรกเกิด แต่เป็นภาวะที่ไม่อันตรายรุนแรง สามารถพบได้ถึง 1 

ใน 500 ของทารกแรกเกิดทั่วไป Umbilical cord จะแห้งและหลุดไปภายใน 6-8 วันหลังคลอด หลังจากนั้นจะมีผิวหนัง

บางๆ งอกไปปกคลุม raw surface ทำให้แผลสะดือหลุดหายเองภายใน 12 -15 วัน หลังจากนั้นบริเวณแผลจะแห้งลง

และหายเป็นปกติ การหายของบาดแผลจะเริ่มจากการสร้างเนื้อเยื่อที่เรียกว่า granulation tissue ซึ่งประกอบด้วยเซลล์

เยื่อบุด้านในผนังหลอดเลือด (endothelial cell) ที่มีการแบ่งตัวและกลายเป็นหลอดเลือดฝอย (capillaries ) นำเลือดและ

สารอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในภาวะปกติ granulation tissue ที่เกิดขึ้นเมื่อเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนเต็มแผลแล้วจะแห้งลง

กลายเป็นผิวหนังปกติหรือเป็นแผลเป็น แต่ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนจะทำให้มีการสร้าง granulation tissue มากผิดปกติ ซึ่ง

ถ้าเกิดบริเวณสะดือเรียกว่า umbilical granuloma ผลข้างเคียงของภาวะนี้ได้แก่ การซึมออกมาของน้ำเหลืองทำให้

ผิวหนังปกติบริเวณรอบแผลมีอาการบวมและแดง การรักษา umbilical granuloma ทำได้หลายวิธี วิธีที่ได้รับความนิยม

มากที่สุดได้แก่ การจี้ด้วยแท่ง silver nitrate แต่วิธีนี้มีข้อเสียเนื่องจากแท่ง silver nitrate มีลักษณะที่เปราะแตกง่าย 

ดังนั้นหากผู้จี้ขาดความชำนาญอาจทำให้แท่ง silver nitrate แตกกระจายและเกิดการทำลายผิวหนังโดยรอบได้ มีการ

รายงานวิธีการรักษาภาวะ umbilical granuloma โดยใช้วิธีอื่นๆ เช่น การพ่นด้วยน้ำแข็งแห้ง (cryotherapy) ตัดออก 

(excision) และเย็บด้วยวิธี double ligation หรือการเย็บด้วยสารที่สามารถสลายตัวเองได้ (absorbable hemostatic 

materials) ซึ่งผลการรักษาดี แต่วิธีการเหล่านี้ยุ่งยากไม่สามารถใช้ปฏิบัติได้โดยทั่วไป 

วัตถุประสงค์: 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาภาวะ umbilical granuloma ด้วย 50% silver nitrate solution และ silver 

nitrate แบบแท่ง 

 2.  ศึกษาปญัหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการรักษาด้วย 50% silver nitrate solution และ silver nitrate แบบแท่ง 

ขอบเขตการวิจัย: การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลัง (Retrospective Research) มุ่งศึกษาเปรียบเทียบผลการ

รักษาภาวะ umbilical granuloma ในเด็กแรกเกิดจนถึง 1 เดือน สถานที่ ณ แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรรม ศูนย์การ

แพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ โดยค้นรายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น umbilical granuloma จากแผนกเวชสถิติและ

เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 – 31 ตุลาคม 2556 ในหัวข้อ อายุ เพศ เวลาที่

สายสะดือหลุด วิธีการรักษาและระยะเวลารวมของการรักษา 

วิธีการดำเนินการวิจัย: เป็นการศึกษาแบบ retrospective โดยค้นหารายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น umbilical 

granuloma จากแผนกเวชสถิติและเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 – 31 ตุลาคม 2556 ในหัวข้อ อายุ เพศ เวลาสายสะดือหลุด       

วิธีการรักษา และระยะเวลารวมของการรักษา 
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1.  เตรียมเครื่องมือรวบรวมข้อมูล 

 

2. ทดลองการวิจัยและศึกษาปญัหา 

 

3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  

 และแปลผล 

 

4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล:ใช้สถิติ T-test ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะต่อเนื่องและกระจายตัวปกติได้แก่ อายุ และใช้

สถิติ Mann-Whitney test ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะต่อเนื่องและกระจายตัวไม่ปกติ ได้แก่ ขนาดของ umbilical 

granuloma เวลาที่สายสะดือหลุด ระยะเวลาการรักษา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:พยาบาลวิชาชีพมีความรู้และสามารถดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ umbilical granuloma ได้อย่างถูกต้อง 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

(หลังจากได้อนุมัติทุน) 

เดือนที่ 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
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