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การเกิดภาวะภูมิไวเกินจากยาเคมีบำบัดกลุ่ม Taxane 

สุจิรา ฟุ้งเฟื่อง, จุไรรัตน์ ธรรมเพียร, โยธิน ไชยวุฒิ

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ที่มาและความสำคัญของปัญหา  : โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิให้การรักษาผู้ป่วย

โรคมะเร็ง โดยผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำต่อปีมีจำนวนมากในปี พ.ศ. 2555 มีผู้ป่วย 

มาใช้บริการจำนวน 2,421 ราย ของการฉีดยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำ

 แม้ว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดจะมีประโยชน์ในการรักษาโรคมะเร็งแต่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางร่างกาย 

กับผู้ป่วยได้ ภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity Reactions:HSRs) จากยาเคมีบำบัดเป็นภาวะแทรกซ้อนหนึ่งที่พบได้จาก

การได้รับยาเคมีบำบัดบางชนิด อาการดังกล่าวส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังได้รับยาเคมีบำบัดในครั้งแรกๆ หรือเมื่อได้รับยา

เคมีบำบัดหลายครั้งในยาบางชนิด โดยอาการแสดงจะแตกต่างตามระดับความรุนแรงของการเกิด จากรายงาน

กลุ่มยาเคมีบำบัดที่พบภาวะภูมิไวเกินได้บ่อย คือ Taxanes, Platinum compounds, Asparaginase, และ monoclonal 

antibodies1,2 ในบริบทของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีส่วนใหญ่ให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งชนิดเป็นก้อน (solid tumor) จาก 

ข้อมูลยาเคมีที่ใช้บ่อยได้แก่ กลุ่ม Taxanes ที่ใช้ในการรักษามะเร็งได้หลายชนิด การวิจัยจึงมุ่งเน้นยาในกลุ่ม Taxanes 

 จากข้อมูลข้างต้นโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

ให้ความสำคัญในการค้นหาการเกิดภาวะภูมิไวเกินจากยาเคมีบำบัด ซึ่งวิธีการปฏิบัติงานที่ใช้อยู่มีการรายงานข้อมูล 

การเกิดภาวะ HSRs จากระบบรายงานความเสี่ยงของโรงพยาบาล และการสุ่มประเมินของทีมความคลาดเคลื่อนทางยา

(Medication Error:ME) ดังนั้นเพื่อประเมินความถูกต้อง ของระบบการเฝ้าระวังการเกิดภาวะ HSRs ทีมการดูแลผู้ป่วย

จึงเห็นความสำคัญในการศึกษาการเกิดภาวะ HSRs แบบติดตามไปข้างหน้า ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะช่วยให้เห็น

ถึงประสิทธิภาพของระบบการเฝ้าระวัง รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาการดูแลของผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมี

บำบัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะภูมิไวเกินได้อย่างเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา : เพื่อศึกษาการเกิดภาวะภูมิไวเกินของยาเคมีบำบัดกลุ่ม Taxane ได้แก่  Paclitaxel และ 

Docetaxel  

ระเบียบวิธีวิจัย  :  การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดกลุ่ม Taxane 

ได้แก่ ยา Paclitaxel และ Docetaxel ที่แผนกผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด และหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ในช่วงเดือน 

มีนาคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ 2556 หรือจนกว่าจะเก็บข้อมูลครบจำนวน  253 ราย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ประกอบ  

ด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย 1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 2. แบบ 

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการรักษา ได้แก่ การวินิจฉัยโรคและระยะความรุนแรงของโรค (cancer staging) 

โรคร่วม ประวัติการแพ้อาหารและยา และประวัติการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ได้แก่ การได้รับยาเคมีบำบัดมาก่อน 

สูตรยาเคมีบำบัดที่ได้รับ (regimen) รอบของการรักษา (cycle) Pre-medication ขนาดยาและอัตราเร็วในการให้ยา และ 

ส่วนที่ 2 แบบบันทึกการเฝ้าระวังภาวะภูมิไวเกิน โดยใช้เกณฑ์จาก Common Terminology Criteria Adverse Event 

(CTCAE) Version 4.0 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงผู้ทรง     
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คุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด และผู้เชี่ยวชาญด้าน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยา

เคมีบำบัด จำนวน 3 ท่าน นำมาปรับแก้ตามคำแนะนำและคำนวณค่า Content Validity Index (CVI) เท่ากับ 0.95 

ผลการศึกษา : 

 ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วย 253 ราย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 175 ราย (69.2%) อายุ เฉลี่ย 63.5 ปี 

(S.D. = 8.4) เป็นผู้ป่วยมะเร็งปอด 101 ราย (39.9%) และมะเร็งเต้านม 93 ราย (36.8%)

 Chemotherapy agents N Grade 1 Grade 2 Cycle 1 Cycle 2 

 Paclitaxel  209  3.8 (8)  2.9 (6)  40  24.1

 Docetaxel  44  6.8 (3)  2.3(1)

 โดยภาพรวมของภาวะ HSRs ของกลุ่ม Taxane พบ 7.1% การให้ Pre-medication ส่วนใหญ่ให้แบบ Standard 

prophylaxis regimen 207 ครั้ง (81.8%) และพบว่าในกลุ่มที่ให้ยาเคมีบำบัดแบบ weekly paclitaxel ไม่พบภาวะ 

HSRs และในป่วยที่มีประวัติการเกิด mild HSRsในรอบของการรักษา (cycle) ก่อน จำนวน 4 ราย (28.58 %) มี 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด HSRs ในรอบของการรักษาถัดไป

การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ  : ผลการวิจัยที่ได้พบว่าการเกิด HSRs มีการเกิดที่  ใกล้เคียงกับ

ระบบการตามรอย และเฝ้าระวังการเกิดภาวะ HSRs จากการได้รับยาเคมีบำบัดในกลุ่ม Taxane ที่โรงพยาบาล 

ดำเนินการอยู่ โดยในระบบพบ 5.7 % และผลการวิจัยพบ 7.1% ซึ่งทำให้เห็นได้ว่า แนวทางที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของ 

โรงพยาบาล การเฝ้าระวังขณะที่ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และแก้ไขดูแลอย่างเหมาะสมรวดเร็ว 

เมื่อเกิด mild HSRs จะลดช่วยผลกระทบของการเกิด HSRs ชนิดรุนแรงได้ และการดำเนินการต่อไปควรมีการติด    

ตามประเมินระบบการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงจากการเกิด 

mild HSRs ในรอบของ การรักษาก่อน 

บทเรียนที่ได้รับ  :  การประสานความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง คือปัจจัยสำคัญของการพัฒนา

กระบวนการดูแลผู้ป่วย การเฝ้าระวัง และประเมินระบบการดูแล ช่วยให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาการดูแลได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ แต่ควรมีการปรับแนวทางการดูแลตามสถานการณ์และองค์ความรู้ใหม่ เช่น มีรายงานพบว่าการเกิด 

HSRs มีความแตกต่างกันในตัวยาเคมีบำบัดชนิดเดียวกัน ที่มา จากต่างบริษัทยา

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  : งานวิจัยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในหน้างานโดยตรงทั้งทีมแพทย์

พยาบาลและเภสัชกรในการติดตามประเมินและปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วย ช่วยให้การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย

กลุ่มนี้มีความต่อเนื่อง

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน :  -
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ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกต่อภาวะเยื่อบุช่องปาก
อักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา และ/หรือเคมีบำบัด

สุจิรา ฟุ้งเฟื่อง 

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ที่มาและความสำคัญของปัญหา  :  จากข้อมูลสถิติของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พบว่าผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอพบ

เป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 28.9 29.8 และ 27.8 ตามลำดับ ของมะเร็งในเพศชาย และพบเป็นอันดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 

9.6 8.4 และ 7.3 ตามลำดับ ของมะเร็งในเพศหญิง1 ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบคือภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยใน

ผู้ป่วยมะเร็งมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีและ/หรือเคมีบำบัด2 สอดคล้องกับข้อมูลของการค้นหาปัญหา

ทางคลินิกของโรงพยาบาลมะเร็ง ลพบุรีพบว่าอุบัติการณ์ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รั

บรังสีรักษาและ/หรือเคมีบำบัด โดยพบว่าในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอจำนวน 73 ราย ในสัปดาห์ที่ 6-7 ของการฉายรังสี 

มีระดับความรุนแรง/เกรด(grade)ของภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ เกรด 2 พบ ร้อยละ 34.2 และเกรด 3 พบร้อยละ 19.2 

ทำให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น และผู้ป่วยบางรายต้องเลื่อนระยะเวลาของก

ารรักษาออกไป ทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อระยะวันนอน ในโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กลุ่มภารกิจบริการวิชาการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีจึงสนใจที่จะการพัฒนา

แนวทางปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก ในการป้องกันและจัดการภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและ

คอที่ได้รับรังสีรักษา และ/หรือเคมีบำบัด โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นพื้นฐานในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพของการดูแลผู้ป่วย  โดยทางทีมคาดหวังว่า แนวทาง ปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกนี้จะช่วยลดอัตรา

และ/หรือระดับความรุนแรงของการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาและ/

หรือเคมีบำบัดได้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  : เพื่อเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็ง

ศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา และ/หรือเคมีบำบัดก่อนและหลังพัฒนาแนวปฏิบัติ และความคิดเห็นของพยาบาล

ต่อการใช้แนวปฏิบัติ

ระเบียบวิธีวิจัย  : การศึกษาใช้แนวคิดตามกรอบการนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการรักษา

พยาบาล โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแนวปฏิบัติโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน

นำมาปรับแก้ตามคำแนะนำ นำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างมี 2 

กลุ่มคือผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา และ/หรือเคมีบำบัดในหอผู้ป่วยใน ช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เป็นกลุ่มผู้ป่วยก่อนใช้แนวปฏิบัติ 73 ราย หลังใช้แนวปฏิบัติ 93 ราย ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียง

กัน และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้แนวปฏิบัติ เป็นพยาบาลวิชาชีพ 48 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย 3 

ส่วนคือ ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย ประกอบด้วย 1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 

2. แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการรักษา ได้แก่ การวินิจฉัยโรค ระยะความรุนแรงของโรค ปริมาณ
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รังสีรักษาที่ได้รับ ชนิดของยาเคมีบำบัดที่ได้รับ สัปดาห์ของการได้รับรังสีรักษาและครั้งที่ของการได้รับเคมีบำบัด 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินระดับความรุนแรงของภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบโดยใช้เกณฑ์ของ Radiation therapy 

oncology group (RTOG) แบ่งเป็น 5 ระดับ 0 - 4 และส่วนที่ 3 แบบประเมินความคิดเห็นของพยาบาลต่อการใช้

แนวปฏิบัติ 5 ประเด็น ในเรื่องความสะดวกในการใช้แนวปฏิบัติ เนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย มีประโยชน์ต่อหน่วยงาน  

สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และพึงพอใจในการใช้แนวปฏิบัติ ใช้เกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 

ระดับ ตามแบบ ของลิเคิร์ท (Likert Scales) จากน้อยที่สุด-มากที่สุด

ผลการศึกษา  : ผลการวิจัยพบว่าระดับความรุนแรงของการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบหลังใช้แนวปฏิบัติน้อยกว่า

ก่อนใช้แนวปฏิบัติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = .018) และระดับความรุนแรงเฉลี่ยก่อนการใช้แนวปฏิบัติ และหลังใช้ 

แนวปฏิบัติอยู่ที่ 2.78 (SD = .854) และ 2.31 (SD = .859) ตามลำดับ โดยพบเกรด 3 น้อยกว่าในกลุ่มหลังใช้แนว

ปฏิบัติ (23.3% กับ 8.6 %) ในสัปดาห์สุดท้ายของการ ฉายรังสี ในด้านความคิดเห็นของพยาบาลต่อการใช้แนว

ปฏิบัติในเรื่องความสะดวกในการใช้แนวปฏิบัติเนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย มีประโยชน์ต่อหน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติ

ได้จริง และพึงพอใจในการใช้แนวปฏิบัติ ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 (SD = .438) 4.25 (SD = .438) 

4.21 (SD = .41) 4.29 (SD 459) และ 4.31 (SD = .468) ตามลำดับการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ 

:  แนวปฏิบัติการพยาบาลนี้มีความเหมาะสมในการจะนำมาใช้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรัง

สีรักษา และ/หรือเคมีบำบัดได้ แต่ควรมีการยกระดับหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน 

และมีการติดตามประเมินแนวปฏิบัติ และผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง เพิ่มประเด็นของการติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยใน

เพื่อความครอบคลุมผลลัพธ์ในองค์รวมบทเรียนที่ได้รับ : การประเมินระบบการดูแลอย่างต่อเนื่อง และการนำแนวทาง

ปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกมาใช้ในพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ควรมีการปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของหน่วยงานโดยรูปแบบการประเมินควรใช้แนวทางเดียวกันในสหสาขาวิชาชีพ

ที่เกี่ยวข้อง จึงจะสามารถใช้ได้ในสถานการณ์จริงและเพิ่มประเด็นการดูแลด้านโภชนาการให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย

ผู้ป่วย

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ : ได้รับความร่วมมือจากพยาบาลผู้ปฏิบัติในการนำแนวปฏิบัติการพยาบาลมาใช้อย่างต่อเนื่อง

และได้รับความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในการปรับแก้แนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุม และเหมาะสม รวมทั้ง

แนวปฏิบัตินำมาปรับใช้ได้ง่ายและเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน :  -

เอกสารอ้างอิง

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี. สถิติโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ปี 2552-2554. 1. 

Rose-Ped AM, Bellm LA, Epstein JB, Trotti A, Gwede C, Fuchs HJ. Complications of Radiation Therapy for 2. 

Head and Neck Cancers. The Patient’s Perspective. Cancer Nurs 2002;25:461-7.
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การศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการรับริการทางทันตกรรม
ในเด็กก่อนวัยเรียน

จิราพร  บุญสันต์, สุวภัทร  คำโตนด   

กลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

ความสำคัญของปัญหา  :  เนื่องจากในการให้บริการทางทันตกรรมในเด็กก่อนวัยเรียนนั้นมักพบปัญหาในการให้

บริการเนื่องจากเด็กส่วนใหญ่จะมีปฏิกิริยาต่อต้านในการรับบริการทางทันตกรรม ซึ่งแสดงออกโดยการไม่ยอมให้ความ

ร่วมมือ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลการให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กก่อนวัยเรียนระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2555 

พบว่าเด็กก่อนวัยเรียนสามารถรับบริการทางทันตกรรมสำเร็จเพียงร้อยละ 48.97 และเด็กที่สามารถรับบริการทันตกรรม

ได้สำเร็จนั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความลำบาก ต้องสูญเสียทรัพยากรมากกว่าการให้

บริการที่ได้รับความร่วมมือ ดังนั้นเพื่อให้การบริการทางทันตกรรมในเด็กก่อนวัยเรียนประสบความสำเร็จมากขึ้น จำเป็น 

ต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่เด็กว่าตนเองสามารถให้ความร่วมมือต่อการรับบริการทางทันตกรรมได้ โดยสร้างให้เกิด

ประสบการณ์ในการรับบริการทางทันตกรรมที่ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง มีกิจกรรมให้เด็กก่อนวัยเรียนได้มีการ

เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ เครื่องมือ และทันตบุคลากร ซึ่งหากเด็กก่อนวัยเรียนมีโอกาสได้รับบริการทางทันตกรรมด้วย

วิธีการค่อยเป็นค่อยไป และได้เห็นตัวแบบรับบริการทันตกรรมสำเร็จ จะทำให้เด็กก่อนวัยเรียนมีความเชื่อมั่น และ

สามารถให้ความร่วมมือต่อการรับบริการทางทันตกรรมในครั้งต่อไป   

วัตถุประสงค์  :  เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมการมารับบริการทางทันตกรรมของเด็ก

ก่อนวัยเรียน ในประเด็นพฤติกรรมต่อไปนี้

 - สามารถเข้ารับบริการทางทันตกรรมได้โดยลำพัง

 - สามารถนั่งบนยูนิตทำฟันได้

 - สามารถอ้าปาก  ขัดฟันได้

 - สามรถเคลือบฟลูออไรด์ได้

ระเบียบวิธีวิจัย  : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental  Research)  หนึ่งกลุ่มวัดผล สองครั้ง

รวบรวมข้อมูลตามตัวแปรก่อนและหลังการทดลอง  

 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  

  - โปรแกรมทันตสุขศึกษาที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ทัศนศึกษาในคลินิกทันตกรรม

การเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เก้าอี้ทันตกรรม หลอดดูดน้ำลาย หัวยางขัดฟัน ผงขัดฟั แผ่นยางกัดเคลือบ

ฟลูออไรด์ สารฟลูออไรด์รสต่างๆ นาฬิกาทราย และการดูตัวแบบในการ เคลือบฟลูออไรด์

 -  สื่อทันตสุขศึกษาหุ่นมือเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเคลือบฟลูออไรด์

 - ชุดนิทานทันตสุขศึกษาเรื่องหนูนิดไปหาหมอฟัน สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 -  วีดีทัศน์หุ่นมือเพื่อสุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

    -  เพลงทันตสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน และวัยก่อนเรียน สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวง 

สาธารณสุข
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 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมการมารับบริการทางทันตกรรมของเด็กก่อน

วัยเรียน 

 กลุ่มตัวอย่าง เด็กก่อนวัยเรียนที่ศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ในช่วงเดือน 

ธันวาคม 2555 ถึง เมษายน 2556 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง จากการสุ่มโดยวิธีจับสลากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ 

จำนวน 47 คน  

 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ t-test   parired t-test  Willcoxon Signed Rank Test  

ผลการศึกษา  :  พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถในการรับบริการทาง

ทันตกรรมของเด็กก่อนวัยเรียนก่อนและหลังการทดลอง พบว่า หลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถ

ในการเข้าห้องทันตกรรมได้โดยลำพัง คะแนนเฉลี่ยของความสามารถนั่งเก้าอี้ทันตกรรม คะแนนเฉลี่ยของการอ้าปาก-

ขัดฟัน และคะแนนเฉลี่ยรับบริการเคลือบฟลูออไรด์ได้ เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p-value<0.001)   

การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ  : เมื่อนำโปรแกรมทันตสุขศึกษามาใช้กับเด็กก่อนวัยเรียนพบว่า

เด็กให้ความร่วมมือในการรับบริการทางทันตกรรมดีขึ้นโดยใช้ระยะเวลาในการให้บริการลดลง ให้บริการทันตกรรม

สำเร็จมากขึ้น ทันตบุคลากรให้บริการทันตกรรมได้สะดวกขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และ 

ประหยัดทรัพยากร

บทเรียนที่ได้รับ :

 1. การให้เด็กก่อนวัยเรียนได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานของอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมในห้องทันตกรรม

ด้วยตนเอง ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมมากขึ้น และเมื่อได้

ลองรับบริการทันตกรรมจนประสพความสำเร็จทำให้เด็กก่อนวัยเรียนเกิดความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถรับบริการทาง

ทันตกรรมได้ ส่งผลให้เด็กก่อนวัยเรียนให้ความร่วมมือในการรับบริการทันตกรรมมากขึ้น    

 2. การนำตัวแบบที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมจะช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมีความ

มั่นใจในการเลียนแบบพฤติกรรมตามที่ตัวแบบปฏิบัติให้เห็น  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ : การทำงานเป็นทีม

การสนับสนุนที่ได้รับ  : ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงาน R2R สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อ่างทอง
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ศึกษาผลของการนวดไทยแบบราชสำนักร่วมกับการประคบสมุนไพรต่ออาการ
ปวดหลังในหญิงหลังคลอด โรงพยาบาลโก้ จังหวัดอ่างทอง

นิตยา  บำรุงเวช, พรเพ็ญ  โพธิ์เจริญ,สุนีย์  เกตุวงษ์  

        

โรงพยาบาลสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

ที่มาและความสำคัญของปัญหา  : หญิงหลังคลอดปกติระยะแรกมักมีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังกระเบนเหน็บ

สะโพกและต้นขา เนื่องจากในช่วงระหว่างการคลอดปกติจะเกิดอาการเกร็ง การขยายตัวและการหดตัวของกล้ามเนื้อ

การรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน จะใช้วิธีการรักษาโดยการฉีดยาแก้ปวดและการกินยาแก้ปวด นอกจากนี้การนวด

เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ได้ เช่น ปวดหลัง ปวดกระเบนเหน็บปวด สะโพกและขา ปัจจุบันระบบบริการสาธารณสุขของประเทศมีการพัฒนา

และส่งเสริมการนำความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการมากขึ้น มีการผสมผสานศาสตร์การแพทย์

แผนไทยกับแผนปัจจุบันในการดูแลรักษาผู้ป่วย การป้องกันการฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การนวดไทย

แบบราชสำนักร่วมกับประคบสมุนไพร การกดจุดสัญญาณสามารถบังคับเลือดความร้อนพลังประสาทไปยังส่วนต่าง ๆ

ของร่างกายมีผลต่อการไหลเวียนเลือดน้ำเหลืองระบบประสาทให้ทำงานดีขึ้นกล้ามเนื้อคลายตัวลงอาการปวดก็ลดลง

ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการบรรเทาอาการปวดหลังในกลุ่มหญิงหลังคลอดปกติในระยะแรกเป็นการรักษาแบบองค์รวม

เป็นการรักษาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม  ส่งผลให้ผู้ป่วยลดการใช้ยาแก้ปวด 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา :

 1.  เพื่อศึกษาผลของการนวดไทยแบบราชสำนักร่วมกับการประคบสมุนไพรในหญิงหลังคลอดที่มีอาการปวด

หลังระยะแรก 

    2. เพื่อเปรียบเทียบผลการนวดไทยแบบราชสำนักร่วมกับการประคบสมุนไพรในหญิงหลังคลอดที่มีอาการ

ปวดหลังระยะแรก ก่อนการนวดและหลังการนวด

ระเบียบวิธีวิจัย : การศึกษากึ่งทดลอง (quasi experimental research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบอาการปวดกล้าม

เนื้อหลัง ก่อนและหลังนวดแบบราชสำนักร่วมกับการประคบสมุนไพร กลุ่มตัวอย่างคือหญิงหลังคลอดปกติ ที่ตึกผู้ป่วยใน 

โรงพยาบาลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 ถึงเดือน กันยายน 2556 จำนวน 

30 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด คือหญิงหลังคลอดที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลัง 

ตรงตำแหน่งสัญญาณ 1-3 หลัง ที่ได้รับการนวดจากผู้ศึกษาตามสูตรราชสำนัก และประเมินระดับอาการปวดกล้ามเนื้อ

หลัง ระหว่างก่อนและหลังนวด ทั้ง 3 ครั้ง โดยใช้มาตรวัดความรู้สึกปวด Pain Scale 0-10 โดยให้ผู้ป่วยเป็นผู้ประเมิน

ความรู้สึกปวดด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์

ข้อมูลระดับอาการปวดกล้ามเนื้อหลังระหว่างก่อนและหลังนวดโดยการใช้สถิติ paired t-test                                    

ผลการศึกษา  :  ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียระดับความรู้สึกปวดกล้ามเน้ือหลังของหญิงหลังคลอดปกติ หลังได้รับการ

นวดแบบราชสำนักร่วมกับประคบสมุนไพร ในการนวดคร้ังท่ี 1 การนวดคร้ังท่ี 2 และการนวดคร้ังท่ี 3 อาการปวดกล้าม

เนื้อหลังลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( p-value < 0.05 )
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การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ  :  ได้รูปแบบการดูแลหญิงหลังคลอดปกติระยะแรกที่มีอาการปว

ดหลังโดยใช้การนวดไทยแบบราชสำนักร่วมกับการประคบสมุนไพร ในการบรรเทาอาการปวดหลังแทนการฉีดยาและ

กินยาแก้ปวด

บทเรียนที่ได้รับ : การนวดไทยแบบราชสำนักร่วมกับการประคบสมุนไพร สามารถลดอาการปวดหลังในหญิงหลังคลอด

ปกติได้ ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ สามารถนั่งให้นมลูกได้อย่างสบายขึ้นไม่ปวดหลัง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ : ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ทีมงานตามงานที่ได้รับมอบหมาย

การสนับสนุนที่ได้รับ : เงินบำรุงโรงพยาบาลสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
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ผลของโปรแกรมการเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีภาวะอ้วนลงพุง
ของเครือข่ายสุขภาพอำเภอไชโย

เกศสุดา เหมทานนท์ และคณะฯ

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอไชโย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

ที่มาและความสำคัญของปัญหาในการศึกษา  :  ภาวะอ้วนลงพุงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการโรคอัมพฤกษ์อัมพาต และ

โรคหัวใจ ผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุงมีโอกาสเกิดโรคได้มากกว่าคนปกติ ๒ - ๔ เท่า นอกจากนี้ยังพบว่า รอบเอวที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 

๕ เซนติเมตร จะเพิ่มโอกาสเกิดโรคเบาหวาน ๓ - ๕ เท่า คนที่มีน้ำหนักเกินตั้งแต่ ๑๓ กิโลกรัมขึ้นไป มีถึงร้อยละ ๓๐

ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง คนอ้วนร้อยละ ๓๐ - ๔๐ มีอาการข้อกระดูกเสื่อมเร็วกว่าปกติและเสี่ยงต่อการเป็น

โรคเก๊าท์ (สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์. ๒๕๕๔) จากการศึกษาของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (๒๕๕๔)

พบว่าการลด น้ำหนักลงได้เพียง ร้อยละ ๕ - ๑๐ ของน้ำหนักตัว จะสามารถลดความเสี่ยงที่เป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ 

และหลอดเลือด อัตราการเสียชีวิต ร้อยละ ๓๗, ๙ และ ๔๔ ตามลำดับ 

 จากผลการดำเนินงานคนอ่างทองไร้พุง ปี ๒๕๕๕ ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอไชโย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ -

 ๒๕๕๓ มีประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นที่รอบเอวเกิน ร้อยละ ๒๑.๖๕ และ ๒๑.๐๕ ตามลำดับ ในอำเภอไชโย ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ -

 ๒๕๕๓ มีประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นที่รอบเอวเกิน ร้อยละ ๒๔.๖๒ และ ๒๗.๕๐ ตามลำดับ เมื่อแยกเป็นเพศหญิงเพศชาย 

ในปี ๒๕๕๓ พบประชากรชายมีรอบเอวเกิน ร้อยละ ๒๓.๖๗ และประชากรหญิงอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปมีรอบเอวเกิน ร้อยละ 

๓๐.๙๔ (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโย. 2555) ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินชุมชนสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยที่

กำหนดไว้ ประชากรชายมีรอบเอวเกินไม่เกินร้อยละ ๑๐ และประชากรหญิง มีรอบเอวเกินไม่เกินร้อยละ ๓๐ (คู่มือ

การดำเนินงานชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย. ๒๕๕๕) 

 การที่ประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองนั้นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือ

การเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของราศีคันธีสาร (๒๕๔๘) พบว่าการใช้

กระบวนการสร้างพลังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรมการบริโภคการออก กำลังกาย และมีผลต่อการลดระดับน้ำตาล

ในเลือด จึงนำไปสู่การศึกษาเพื่อพัฒนาโปรแกรมการเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีภาวะอ้วนลงพุง

เพื่อให้ผู้มีภาวะอ้วนลงพุงมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง และนำไปใช้ใน

การวางแผน ปรับปรุง รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเครือข่ายอำเภอไชโย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา :

 1. เพื่อศึกษาโปรแกรมการเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมของผู้มีภาวะอ้วนลงพุง 

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีภาวะอ้วนลงพุง

ระเบียบวิธีวิจัย Research Design :

 การศึกษาโปรแกรมการเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีภาวะอ้วนลงพุงเครื่องมือที่ใช้คือประเด็น

คำถาม เก็บข้อมูลโดยวิธีการ focus group
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 การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีภาวะอ้วนลงพุง โดย 

ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนและ Pair t-test เพื่อเปรียบเทียบ พฤติกรรมสุขภาพ น้ำหนัก รอบเอว และ BMI ก่อนและ

หลังเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผลการศึกษา  : จากการเชิญประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงาน และผู้เข้าร่วมการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ทั้งหมดจำนวน ๒๒ คน เพื่อการศึกษาโปรแกรมการเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของผู้มีภาวะอ้วนลงพุง สรุปได้ว่าลักษณะโปรแกรมการเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีภาวะอ้วนลงพุง

โดยลักษณะโปรแกรมจะเน้นให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์

สาเหตุ และหาวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะแก้ไขปัญหา อุปสรรค จนบรรลุเป้าหมายสุขภาพที่ตนเองป้องกัน

หลังจากได้ดำเนินการโปรแกรมการเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีภาวะอ้วนลงพุงพบว่า พฤติกรรม

สุขภาพด้านการบริโภค อาหาร การออกกำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา มีการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้น้ำหนัก และค่า BMI ลดลง ร้อยละ ๘๘ และ ๘๖ ตามลำดับ 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ :

 ๑. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอไชโยสามารถนำผลการวิจัยไปใช้วางงแผน ปรับปรุง โปรแกรมปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง

 ๒. ทำให้เกิดบุคคลต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลอื่นปฏิบัติตาม

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ :

 ๑. กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมคือ กลุ่มผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข

ซึ่งเป็นผู้นำและแกนนำสุขภาพ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่คนในชุมชน 

 ๒. การมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหา และค้นหาแนวทางทำให้เกิดการยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติได้

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน  :  ได้รับงบประมาณจากเครือข่ายบริการ

สุขภาพอำเภอไชโย
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ผลสัมฤทธิ์ของการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมร่วมกับ
การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อการรักษาผู้ป่วยติดบุหรี่

*ปัญชลีย์  ฐิติวงศ์วิภาส, **กมลวรรณ เลี้ยงถนอม

กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดสระบุรี*,

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดสระบุรี**

ที่มาและความสำคัญของปัญหาในการศึกษา  :  ประชากรโลก 6 ล้านคนเสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ ผู้ที่

สูบบุหรี่จัด มีโอกาสเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 20 เท่า ใน 20 ปีข้างหน้า  จากการสำรวจอัตราการ

บริโภคของประชากรไทยจะลดลงช่วง 18 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ พ.ศ.2534 - พ.ศ.2552 ยังมีผู้เสพถึ 10.91 ล้านคน

ซึ่งหมายถึงว่าประเทศไทยจำเป็นต้องคิดถึงระบบการเลิกบุหรี่อย่างจริงจัง องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้การติดบุหรี่ 

(Tobacco Dependence) เป็นโรคเรื้อรังเป็นๆ หายๆ คล้ายกับโลกทางกายอื่นๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การ

ดูแลรักษาโรคติดบุหรี่จึงเป็นหน้าที่สำคัญของบุคลากรสาธารณสุข ปัจจุบันการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ของไทยและ

การแพทย์ทางเลือก เนื่องจากโรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี ประกาศเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% ในปีพ.ศ. 

2545 และเป็นสมาชิกคลินิกฟ้าใส ตั้งแต่พ.ศ.2556 จากข้อมูลผู้มารับบริการคลินิกฟ้าใสมีผู้เข้ามารับบริการ 142 คน 

จากการติดตามผล 3 เดือน และ 6 เดือน โรงพยาบาลบ้านหมี่ เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้นำกิจกรรมที่ได้อบรมเรื่อง 

การดูแลผู้ติดบุหรี่ด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 

เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2555 ด้วยการบูรณาการการใช้แพทย์ทางเลือกโดยนวดกดจุดสะท้อนเท้าร่วมกับการใช้

โปรแกรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยติดบุหรี่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ

และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยา ดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเป็นระบบ พร้อมมีการติดตามประเมินผลและติดตาม

อาการเป็นระยะๆ เช่นเดียวกับโรคเรื้อรังอื่นๆ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา :

 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อน

เท้าเพื่อการรักษาผู้ป่วยติดบุหรี่

 2. ได้แนวทางใหม่ในการดูแลผู้ป่วยติดบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพและไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำบัดผู้ป่วยติดบุหรี่

ระเบียบวิธีวิจัย :

 1. เมื่อผู้ป่วยสมัครใจเข้าโปรแกรม ผู้บำบัดเริ่มต้นสร้างสัมพันธภาพที่ดี

 2. ประเมินความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วยต่อการบำบัดรักษา

 3. ผู้บำบัดให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบำบัดรักษา โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการสูบบุหรี่ และประโยชน์จากการได้รับการบำบัด 

 4. ผู้บำบัดขอตรวจวัดระดับก๊าซในลมหายใจ โดยให้เป่าลมเข้าเครื่องตรวจวัดระดับ CO ค่า CO ตั้งแต่ 5 

PPM และหรือผู้ติดบุหรี่ประเมินจากแบบประเมิน FTND คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนนขึ้นไป
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 5. ให้การปรึกษารายบุคคลโดยใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม 2 วัน/สัปดาห์ โดยเข้ารับ

การบริการจำนวน 15 ครั้ง ก่อนไปนวดกดจุดสะท้อนเท้า แต่ละครั้งจะมอบหมายการบ้านให้ผู้ป่วยกลับไปฝึกต่อที่บ้าน

 6. หลังจากผู้บำบัดได้ใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมแล้วจะส่งต่อผู้ติดบุหรี่ไปยังหน่วยงาน

แพทย์แผนไทย 

 7. ผู้ทำการบำบัดจะส่งต่อไปยังผู้ร่วมทำวิจัยที่แพทย์แผนไทย โดยผู้วิจัยจะแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยเป็น 2 

กลุ่ม ซึ่งผู้ติดบุหรี่มีโอกาสได้รับการสุ่มให้อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่าๆ กันคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

 8. หลังจากเข้ารับการรักษาครบทั้ง 15 ครั้งแล้ว ผู้บำบัดจะติดตามสอบถามอาการและความรู้สึกของผู้ติด

บุหรี่ รวมทั้งขอตรวจระดับก๊าซในลมหายใจ จำนวน 3 ครั้ง คือภายหลังการรักษา ครั้งที่ 1 (1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน) 

ซึ่งเป็นการติดตามอาการของผู้ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกฟ้าใสตามปรกติ

ผลการศึกษา  : กลุ่มทดลอง 8 ราย ผลการติดตามภายหลังการรักษาครั้งที่1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ไม่สูบบุหรี่ 

กลุ่มควบคุม 8 ราย ผลการติดตามภายหลังการรักษาครั้งที่ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน พบว่าติดตามที่เดือนที่ 6 

พบว่าไม่สูบบุหรี่ 1 ราย  ยังสูบบุหรี่อยู่ 7 ราย

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ  : เนื่องจากการทำการศึกษากลุ่มทดลองและควบคุมพบว่ากลุ่ม

ทดลองประสบความสำเร็จในการเลิกบุหรี่มากกว่ากลุ่มควบคุม จึงจะนำการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนความคิดและ

พฤติกรรมร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อการรักษาผู้ป่วยติดบุหรี่โดยใช้วิธีการปฏิบัติในผู้ป่วยโรคติดบุหรี่โดย

ใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อรักษาอาการติดบุหรี่ต่อไป เพื่อ

ประสิทธิภาพในการบำบัด

บทเรียนที่ได้รับ  :  การวิจัยนี้ได้ประสิทธิผลในการบำบัดผู้ป่วยติดบุหรี่ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยยาโดย

ประยุกต์ภูมิปัญญาไทยควบคู่กับการให้โปรแกรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  : การที่ผู้ติดบุหรี่มีแรงจูงใจและมีวินัยในการทำการบ้านส่งผลในความสำเร็จ การมาตามนัด 

15 ครั้ง การที่ผู้ที่เข้ามารับการบำบัด walk in เข้ามามักประสบความสำเร็จในการบำบัดการสนับสนุนที่ได้รับจาก

ผู้บริหารหน่วยงาน : แพทย์มีการคัดกรองผู้ที่ติดบุหรี่คัดกรองและส่งมาบำบัดที่คลินิกฟ้าใส

การประชุมวิชาการประจำปี 56 คณะแพทยศาสตร์ มศว Patient Safety 



*191*

ผลการรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในสมองแตกด้วยการผ่าตัด
ในโรงพยาบาลสระบุรี

สุรเชษฐ์ ศรีแก้ว

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ความสำคัญและที่มาของปัญหา

 โรคหลอดเลือดโป่งพองในสมองแตก เป็นโรคที่อันตราย หากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที จะมีอัตราการ

เสียชีวิตสูง ปัจจุบันการผ่าตัด (Clipping aneurysm) เป็นมาตรฐานในการรักษา

วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาผลของการผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในสมองแตกด้วยการผ่าตัดในโรงพยาบาลสระบุรี

รูปแบบการวิจัย

 ศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study)

กลุ่มตัวอย่าง

 ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (Clipping aneurysm) โดย ผู้วิจัยทั้งหมดตั้งแต่ ก.ค.53 - ธ.ค.56

วิธีการวิจัย

    ผู้ป่วย จำนวน 60 ราย ได้ถูก นำมาศึกษา โดยทั้งหมด ได้รับการประเมิน อาการทางระบบประสาทก่อน

ผ่าตัดด้วย Hunt and Hess grading และประเมิน ปริมาณและลักษณะเลือดออกในสมอง (subarachnoid hemorrhage)

ด้วย Fisher grading โดยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาตาม มาตรฐาน ดัวยการป้องกันภาวะหลอดเลือด

สมองตีบ (vasospasm) ได้แก่ Triple-H therapy, Calcium channel blocking agent ประเมินผล ของการผ่าตัดที่ระยะเวลา 

30 วัน ด้วย Glasgow outcome scale (GOS)

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

     ผลการผ่าตัดประเมินจาก Glasgow outcome scale (GOS) โดยกำหนดว่าผลการผ่าตัดที่ได้ผลดี (favorable 

outcome) หมายถึง GOS5, 4 ผลการผ่าตัด ได้ผลไม่ดี (unfavorable outcome) หมายถึง GOS3,2 และเสียชีวิตหมายถึง 

GOS1

ผลการวิจัย

    ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด 60 รายเป็นเพศชาย 15 ราย (25%), หญิง 45 ราย (75% ) มีอายุระหว่าง  31 - 79 

ปี (mean = 58) ก่อนผ่าตัด Hunt and Hess grade II 20 ราย, (33.3%) grade III 21 ราย (35 %), grade IV 19 ราย 

(31.7%) ลักษณะ subarachnoid hemorrhage ตาม Fisher grading grade I 1 ราย (1.7% ), grade II 9 ราย (15%), grade 

III 13 ราย (21.7%),  grade IV 37 ราย (61.7%) จากการ  ติดตามหลังผ่าตัดที่30วันพบว่า มีผู้เสียชีวิต 12 ราย (20%) 
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ผลการผ่าตัด น่าพอใจ (GOS5,4) 30 ราย (50%) ผลการผ่าตัดไม่น่าพอใจ (GOS3,2) 18 ราย (30% ) ผู้ป่วยที่เสียชีวิต 

ทุกรายก่อนผ่าตัด มี Fisher grading IV (100%) และทุกรายมีภาวะหลอดเลือดสมองตีบ (vasospasm) หลังผ่าตัด 

(100%) ผู้ป่วยที่ผลการผ่าตัดน่าพอใจส่วนใหญ่มีFisher gradingก่อนผ่าตัดที่I-III (19 ราย 63.3%) และ Hunt and Hess 

grading II-III  29 ราย (96.6% ) ผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดสมองตีบหลังผ่าตัด จะมีอัตราการเสียชีวิตสูง ถึง 33.3% 

(12 ราย) และผู้ป่วยที่มี Fisher grade IV (37 ราย)มีอัตราการเสียชีวิต 32.4% (12 ราย) ในขณะที่ได้ผลการผ่าตัดดี 11 

ราย (29.7%)

สรุปผลการวิจัย

     ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด Clipping aneurysm 60 ราย มีผู้เสียชีวิต 12 ราย (20%) มีผลการ ผ่าตัดได้ผลดี 

30 ราย (50%) ผลการผ่าตัดไม่ดี 18 ราย (30%) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการผ่าตัดได้แก่ ลักษณะของเลือดที่ออก

(subarachnoid hemorrhage) และภาวะหลอดเลือดในสมองตีบหลังผ่าตัด (post-operative vasospasm)
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อัตราการรอดชีวิตของโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี ปี พ.ศ. 2550-2555

สุรกิจ  พรชัย

กลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลสระบุรี 

ความสำคัญ :  มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ของสตรีทั่วโลก

วัตถุประสงค์  :  เพื่อศึกษาอัตรารอดชีพโดยรวมและปัจจัยที่มีผลต่ออัตรารอดชีพโดยรวมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับ

การรักษาที่โรงพยาบาลสระบุรี

รูปแบบการศึกษา : ภาคตัดขวางแบบวิเคราะห์

สถานที่ : โรงพยาบาลสระบุรี

วัสดุและวิธีการ : สำรวจข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วยในโรงพยาบาลสระบุรีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 จำนวน 398 ราย โดยข้อมูลประกอบด้วย เพศ, อายุ, ปีที่วินิจฉัย, ระยะ, histological types, 

histological grades, lymphovascular invasion และ hormone receptor status เพื่อประเมินอัตรารอดชีพโดยรวมและปัจจัย

ที่มีผลต่ออัตรารอดชีพโดยรวมโดยใช้ Kaplan-Meier method และ log-rank test 

ผลการศึกษา : ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจำนวน 398 คนที่ถูกคัดเลือกเข้าการศึกษานี้ เป็นผู้หญิง 395 คน (99.3%) และ 

ผู้ชาย 3 คน (0.7%) ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ 51-60 ปี (31.7%), อายุเฉลี่ยคือ 52.66 ปี. อัตรารอดชีพโดยรวมคือ 

74.9% อัตรารอดชีพโดยรวมของ stage 0, I, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC และ IV คือ 100%, 100%, 95.2%, 94.7%, 76.8%, 

58.1%, 45.5% และ 11.9% ตามลำดับ. อัตรารอดชีพที่ 5 ปีของ stage 0, I, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC และ IV คือ 100%, 

100%, 94.6%, 92.8%, 74.8%, 47.4%, 35.5% และ 9.1% ตามลำดับ. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรารอดชีพโดยรวมประกอบด้

วย stage, T status, N status, M status, LVI, PR, Her-2 receptor and molecular subtype.

สรุป  :  อัตรารอดชีพโดยรวมของการศึกษานี้ไม่ได้แตกต่างจากการศึกษาอื่นๆ ที่ทำในประเทศไทย ดังนั้นแสดงให้เห็น
ว่าการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลสระบุรีไม่ได้ด้อยกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ ในประเทศไทย

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  :  สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

เต้านมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ในโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี

บทเรียนที่ได้รับ : ได้ทราบถึงจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น อัตรารอดชีพโดยรวม ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา
รอดชีพโดยรวมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ :  1. สามารถตรวจค้นเวชระเบียนได้มากกว่า ร้อยละ 90   

    2. ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่า ร้อยละ 90   

    3. การวิจัยนี้ได้เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับสู่สากล

การสนับสนุนที่ได้รับ : แผนกศัลยกรรมสระบุรีและคณะกรรมการโรคเต้านมโรงพยาบาลสระบุรีที่เป็นผู้ให้การสนับสนุน

ผู้นิพนธ์ ทั้งด้านข้อมูล และกำลังใจ
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นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกกับการใช้บริการห้องสมุด

อัมพร อินทร์เปี่ยม, สมศิริ พันธุ์ศักดิ์ศิริ, ณฤดี ทัศนะ

โรงพยาบาลสระบุรี

ความสำคัญและที่มาของปัญหา : โรงพยาบาลสระบุรี เป็นสถาบันในโครงการร่วมมือเพื่อการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว

ชนบท และรับผิดชอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก ห้องสมุดของโรงพยาบาลสระบุรี จึงมีภารกิจ

หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน ค้นคว้า ตำรา เอกสาร งานวิจัย ทั้งนักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์ เพื่อให้

การบริการและจัดสรรทรัพยากรสารนิเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จึงต้องศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

ห้องสมุดของนักศึกษาแพทย์เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการและจัดหาสารนิเทศที่เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์  : เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ที่มีต่อสภาพความเป็นจริงด้านตัวนักศึกษา ด้านห้องสมุด 

ด้านการเรียนการสอน และการให้บริการของห้องสมุด

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการใช้บริการห้องสมุด

วัสดุและวิธีการ  :  เป็นการศึกษาแบบ Descriptive study ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นคลินิก 

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 ทุกคนที่ศึกษาอยู่โรงพยาบาลสระบุรี เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม

ผลการศึกษา  :  นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกร้อยละ 54.5 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 39.0 เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 

การใช้บริการห้องสมุดส่วนมากใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการมากที่สุดคือ วันจันทร์-วันศุกร์ 

เวลา 16.30 - 20.00 น.สารนิเทศที่เลือกใช้มากที่สุดคือ ตำราภาษาไทย และตำราภาษาต่างประเทศ สำหรับความคิด

เห็นที่มีต่อสภาพความเป็นจริงพบว่า นักศึกษาแพทย์ต้องการให้ห้องสมุดเปิดให้บริการนานขึ้น และรู้สึกดีที่ห้องสมุด

อยู่อาคารเดียวกับหอพัก นักศึกษาแพทย์จะมีเวลาเข้าห้องสมุดน้อยลงหากต้องขึ้นปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย นักศึกษา

พึงพอใจต่อการให้บริการที่เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติของเข้าหน้าที่ห้องสมุด และพอใจกับปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์

ที่มีเพียงพอต่อการสืบค้นข้อมูล 

สรุป  :  ห้องสมุดของโรงพยาบาลสระบุรีตั้งอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม มีเทคโนโลยีเพียงพอต่อการให้บริการ แต่อาจ

ต้องขยายเวลาการเปิดให้บริการเนื่องจากนักศึกษาแพทย์มีภาระกิจที่ต้องปฏิบัติงานตรวจรักษาผู้ป่วยทั้งในเวลาราชการ

และนอกเวลาราชการ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน

คำสำคัญ : นักศึกษาแพทย์, การใช้บริการห้องสมุด 
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ประสิทธิผลของวิธีการกำจัดอากาศในชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
โดยใช้ระบบเปิด และระบบปิด

พรปวีณ์  ธนเศรษฐ์ชูชื่น*, ศิริธร  ยิ่งเรงเริง **

*โรงพยาบาลสระบุรี

** วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

ที่มา  และความสำคัญของปัญหาในการศึกษา  :  การให้ยา สารน้ำ สารอาหารทางหลอดเลือดดำเป็น สิ่งจำเป็น

ที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับให้ครบถ้วน ถูกต้องตามแผนการรักษา แต่เนื่องจากภาระงานที่ค่อนข้างมาก จึงมีโอกาสพบสาร

น้ำหมดไปจากขวดก่อนเวลาต่อขวดใหม่ พบปัญหา มีอากาศไหลเข้าไปในสายยางของชุดให้สารน้ำปริมาตรค่อนข้าง

มากพยาบาลส่วนใหญ่ใช้วิธีกำจัดอากาศออกด้วยระบบเปิด ซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา แต่จัดเป็นวิธี

ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน เสียเวลา สิ้นเปลืองทรัพยากร และเสี่ยงต่อการติดเชื้อขณะกำจัดอากาศ ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิ

ดค้นวิธีปฏิบัติแบบใหม่ พบว่า ระบบปิด เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ แต่ยังไม่พบหลักฐาน

อ้างอิงเชิงประจักษ์ วัตถุประสงค์ของการศึกษา : เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ 

ต่อการกำจัดอากาศในชุดให้สารน้ำด้วยระบบเปิดและระบบปิด และศึกษาความเป็นไปได้ ต่อการนำระบบปิดไปใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

ระเบียบวิธีวิจัย  :  เป็นการวิจัยกึ่งทดลองชนิด One group pretest posttest design กลุ่มตัวอย่าง เป็นพยาบาล

วิชาชีพ สาขากุมารเวชกรรมจำนวน 30 คน โดยให้ผู้ช่วยวิจัยสอน/สาธิต วิธีการกำจัดอากาศฯ ด้วยระบบปิด และ

ให้กลุ่มตัวอย่างสาธิตย้อนกลับ 2 ครั้ง และแนะนำวิธีการกำจัดอากาศฯ ด้วยระบบเปิด อย่างถูกต้องตามหลักป้องกั

นการติดเชื้อ แล้วให้กลุ่มตัวอย่างทำการทดลองทั้ง 2 วิธี ตามลำดับที่จับฉลากได้  โดยมีผู้ช่วยวิจัยสังเกตการใช้วัสดุ

อุปกรณ์ จับเวลา และตอบแบบประเมินความ พึงพอใจต่อการกำจัดอากาศฯ ทั้ง 2 ระบบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ

แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test

ผลการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างอายุ <30 ปี ร้อยละ 33 และอายุ >40 ปี ร้อยละ 36.7 มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน

ด้านการพยาบาลน้อยกว่า 5 ปีคิดเป็นร้อยละ 33  ปฏิบัติงาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 33 และปฏิบัติงานมากกว่า 15 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 36.7 เคยอบรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในระยะ 3 ปี ทุกคน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หรือเทียบเท่าทุกคน และเคยอบรมการป้องกันการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลในระยะ 3 ปี ทุกคน พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้

ระยะเวลาเฉลีย่ในการกำจดัปรมิาตรอากาศดว้ยระบบปดิ นอ้ยกวา่ระบบเปดิ 1.5 (SD = .56) นาท ี(t = 15.84, p <.001) พยาบาล

มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการกำจัดอากาศด้วยระบบปิดมากกว่าระบบเปิด 2.33 (SD = 2.73) และมีความเห็นว่า   

เป็นวิธีปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้ ในการนำไปใช้ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 56.0 และมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 

32.7 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ  : จากการนำงานวิจัยไปใช้พบว่า ระบบปิด นอกจาก จะช่วยลด

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และพยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจในการปฏิบัติแล้ว ยังพบว่ามีประโยชน์ในเรื่องสำคัญ 
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อื่นๆ ได้แก่ 1) ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล (ระบบเปิดใช้สำลีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 2 ก้อน แต่ระบบ 

ปิดไม่ต้องใช้สำลีแอลกอฮอล์) 2) ลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อขณะกำจัดอากาศออกจากชุดให้สารน้ำ และ 3) ช่วยลด

การสูญเสียปริมาณยา สารน้ำ สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำในขณะกำจัดอากาศ

 นำผลงานวิจัยเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสระบุรี ได้รับการสนับสนุนให้เผยแพร่ในการประชุม

ร่วมกับหัวหน้าหอผู้ป่วย และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัตินำระบบปิดไปใช้ในการกำจัดอากาศในชุดให้สารน้ำ โดยเปิดโอกาส

ผู้วิจัยให้เข้าไปสาธิตปฏิบัติให้แก่บุคลากรทางการพยาบาลระดับปฏิบัติการทุกหอผู้ป่วย 

บทเรียนที่ได้รับ : 

1. งานใหม่ๆ จะเกิดได้ ต้องมาจากความใส่ใจในการค้นหาปัญหาในสิ่งเดิมๆ แล้วแสวงหาวิธีการ ในการ 

แก้ปัญหา จะช่วยให้สามารถค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่าได้ 

 2. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร จะทำให้งานที่ค้นพบใหม่ๆ สามารถลงสู่ผู้ปฏิบัติได้ง่าย ปัจจัยแห่งความ 

สำเร็จ : การได้รับการสนับสนุนของศูนย์วิจัยของโรงพยาบาลสระบุรี และการได้รับ กำลังใจจากที่ปรึกษา ทำให้มี

พลังใจในการมุ่งมั่นให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อให้พยาบาลได้มีโอกาสนำวิธีปฏิบัติใหม่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหาร : ไม่มี 
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ผลของการใช้ Surfactant ในทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่เป็น Respiratory distress syndrome 

ของโรงพยาบาลสระบุรี

ชนิตา พจน์พิศุทธิพงศ์, พรมนัส พันธุ์สุจริตไทย

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี

 Respiratory distress syndrome (RDS) เป็นสาเหตุท่ีทำให้ทารกแรกเกิดก่อนกำหนดมีภาวะหายใจเหน่ือยพบบ่อยท่ีสุด 

เกี่ยวข้องกับ การสร้างสาร surfactant ในปอดยังไม่เพียงพอ และเป็นโรคที่เป็นสาเหตุอัตราการเสียชีวิตของทารก

แรกเกิดที่พบมากที่สุดของทารกแรกเกิดก่อนกำหนด โรงพยาบาลสระบุรีเริ่มมีการนำ surfactant มาใช้รักษาในผู้ป่วย

กลุ่มนี้เมื่อ พ.ศ. 2555 แต่เนื่องจากราคาของ surfactant ค่อนข้างสูง ไม่สามารถให้กับผู้ป่วยได้ทุกราย เป็นการรักษาแบบ 

selective surfactant therapy จึงได้ทำการศึกษาการผลของการใช้ surfactant ต่ออัตราการเสียชีวิตและการลดภาวะ

แทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการรักษา รวมทั้งระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจและ

ค่าใช้จ่าย โดยการสืบค้นข้อมูลประวัติการป่วยและการรักษาจากเวชระเบียนของทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2000 

กรัม และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น moderate to severe RDS ศึกษาปัจจัยทั้ง อายุครรภ์ เพศ น้ำหนักแรกเกิด APGAR 

SCORE การได้รับ Dexamethasone  ก่อนคลอดและการได้รับ surfactant ในการรักษา เปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตจาก 

RDS และ การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการรักษา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2555 การศึกษาแบบ 

retrospective analysis โดยใช้ Cox Proportional hazard regression พบว่ามีผู้ป่วยทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่เป็น 

moderate to severe RDS 64 ราย เป็นผู้ป่วยที่ได้รับ surfactant 18.75% ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ surfactant 81.25% ไม่มี

ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดย surfactant ที่เสียชีวิตจากโรค RDS และไม่พบการเกิด pneumothorax หรือ pneumomediastinum 

ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ การเกิดภาวะ pneumothorax ในผู้ป่วยทำให้มีอัตราการเสียชีวิตที่มากขึ้น โดยเฉพาะ bilateral pneumothorax 

HR 3.5 ( 95% CI 0.44 – 28.79) แต่ยังพบการเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้ คือ patent ductus arteriosus, pulmonary 

interstitial emphysema และ bronchopulmonary dysplasia ได้ สามารถลดความรุนแรงได้ แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ HR 

0.71 ( 95% CI 0.14 – 3.68 ) เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายไม่มีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ surfactant น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

สรุปว่า การให้ surfactant ในผู้ป่วย ที่เป็น moderate to severe RDS สามารถลดอัตราการเสียชีวิต และ ลดภาวะ 

แทรกซ้อนที่ตามมาจากการรักษาได้ แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากยังมีปัจจัยเรื่องจำนวนประชากรในการศึกษา 

ความแตกต่างของจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับและไม่ได้รับ surafactant ค่อนข้างมาก
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ความสัมพันธ์ระหว่างโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้กับคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิวาพร ทรัพย์สพรั่ง, พาณิภัค เต็มบุญนาค, อรพรรณ  โพชนุกูล

โรงพยาลสระบุรี

ความสำคัญและที่มาของปัญหา  : โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วโลก และมีความชุกเพิ่มขึ้น โดยโรค

ภูมิแพ้ที่พบบ่อยที่สุดและเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญทั่วโลก ได้แก่ โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ อาการสำคัญของ

โรคภูมิแพ้ได้แก่ น้ำมูก คัดจมูกและคันจมูก ซึ่งอาการเหล่านี้ถ้าเป็นเรื้อรังจะมีผลต่อคุณภาพชีวิต คุณภาพของการ

นอนแย่ลง ส่งผลให้การเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันแย่ลงได้ จากการสำรวจนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ พบว่ามีปัญหาเรื่องการนอนหลับ มีอาการอ่อนเพลีย มีความรู้สึกอดนอนระหว่างวันทำให้ขาดสมาธิใน

การเรียน มีการนอนหลับในห้องเรียน ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโรคจมูกอักเสบ

ภูมิแพ้กับปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ธรรมศาสตร์ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของนักศึกษาแพทย์ และศักยภาพของคณะแพทย์ต่อไป

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อหาความชุกของโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบถึงคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของนักศึกษาแพทย์ที่เป็นและไม่เป็นโรคเยื่อบุจมูกอักเสบ\

จากภูมิแพ้จมูก

รูปแบบวิจัย : การวิจัยเชิงพรรณนา

กลุ่มตัวอย่าง : นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-6 ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 

214 คน

ขั้นตอนการดำเนินการศึกษาตามลำดับ  :  ทำการศึกษาในนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 214  

ราย ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลสระบุรี วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 

28 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2556 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกรายทำแบบสอบถาม 2ชุด ชุดแรกเป็นแบบสอบถาม

เพื่อประเมินภาวะภูมิแพ้ทางจมูก (ISAAC) และชุดที่2เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้

จมูก (Rcq-36) นักศึกษาที่มีคะแนนเข้าตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคภูมิแพ้จมูกจากแบบสอบถามที่ 1 ( ISAAC) จะได้รับการ

ทดสอบภูมิแพ้ผิวหนังต่อสารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อย5 ชนิดได้แก่ ไรฝุ่น หญ้า ขนสัตว์(แมว, สุนัข)และ แมลงสาบ เพื่อ

วินิจฉัยว่าเป็นเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ จากนั้นนำข้อมูลมาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของโรคภูมิแพ้จมูกกับคุณภาพ

ชีวิตสำหรับโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 6 ด้าน ได้แก่ คุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับ อาการทางจมูก, อาการทางตา, 

อาการทางระบบอื่น, การการเรียนและความจำ, ด้านการทำกิจวัตรประจำวัน, ด้านการนอน, ด้านการเข้าสังคม, 

ด้านอารมณ์ และคุณภาพชีวิตโดยรวม
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ผลการศึกษา  :  นักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 214 คน โดยจากการตอบแบบสอบถาม ISAAC มี 

นักศึกษาที่มีอาการเข้าได้กับภาวะเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้จำนวน 160 คน และเมื่อได้ทำการทดสอบภูมิแพ้ที่

ผิวหนัง พบว่ามีนักศึกษาแพทย์ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังจำนวน 129 คน ได้ผลบวกต่อการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง

โดยส่วนใหญ่ได้ผลบวกต่อไรฝุ่น และแมลงสาบ นักศึกษาส่วนใหญ่มีอาการทางจมูก คือจาม น้ำมูกไหล แน่นหรือ

คัดจมูกโดยไม่ได้เป็นหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยมักมีอาการทางจมูกมากกว่า 1 เดือน ซึ่ง  

เดือนที่มีคนมีอาการมากที่สุดคือ มกราคมและพฤศจิกายน และอาการทางจมูกและทางตาสร้างความรำคาญให้กับ

นักศึกษาที่มีภาวะเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มากกว่านักศึกษาอีกกลุ่ม ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตด้าน การเรียนรู้ 

การทำกิจกรรมออกกำลังกาย การนอนหลับ การเข้าสังคม แย่กว่านักศึกษาที่ไม่เป็นภูมิแพ้จมูก

สรุป  :  นักศึกษาแพทย์ที่มีภาวะเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้จมูก มีคุณภาพชีวิตด้อยกว่านักศึกษาแพทย์ที่ไม่มีภาวะ

เยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ด้านการเรียนรู้ การทำกิจกรรม การนอนหลับ และการเข้าสังคม หากนักศึกษากลุ่มที่

ปัญหาจากภูมิแพ้จมูกได้ทราบถึงปัจจัยกระตุ้น และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ได้จะทำให้คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ดีขึ้น

คำสำคัญ : โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้, ความชุก, คุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จมูก
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การเจริญเติบโตและระดับฮีโมโกลบินในเด็กที่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียเมเจอร์ที่ได้รับเลือด
ของโรงพยาบาลสระบุรี

นที สาครยุทธเดช, อัจจิมา อิสสระ, บังอร อุบล

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี

ความสำคัญและที่มาของปัญหา : ในช่วงปี 2555-2556 ที่โรงพยาบาลสระบุรีมีผู้ป่วยเด็กประมาณ 300 คนมีภาวะ 

โลหิตจางรุนแรง ต้องได้รับเลือดสม่ำเสมอร่วมกับยาขับเหล็กเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ใกล้เคียงกับปกติ แต่ยังไม่มีการ

ศึกษาที่แสดงให้เห็นข้อมูลในด้านการเจริญเติบโต และค่าเชิงโลหิตวิทยาของผู้ป่วยดังกล่าว 

วัตถุประสงค์  : เพื่อศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตและระดับของฮีโมโกลบินในเด็กที่ป่วยด้วยธาลัสซีเมียเมเจอร์ใน  

โรงพยาบาลสระบุรี 

วัสดุและวิธีการ : การศึกษานี้เป็นแบบย้อนหลังเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจางเบต้าธาลัสซีเมีย

เมเจอร์ที่ไม่ได้ตัดม้ามและได้รับเลือด วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก และบันทึกระดับฮีโมโกลบินก่อนให้เลือด นำส่วนสูงและ 

น้ำหนักมาคำนวณหาค่า Z-score และมัธยฐาน นำค่าฮีโมโกลบินครั้งแรกก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับเลือดมาเปรียบเทียบกับ

ครั้งหลัง 

ผลการศึกษา  :  ส่วนสูงและน้ำหนักที่วัดได้ของผู้ที่นำมาศึกษาอยู่ในช่วงต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ เมื่อผู้ป่วยมีอายุมากขึ้น 

อัตราการเพิ่มขึ้นของส่วนสูงและน้ำหนักจะลดลง และมีค่าฮีโมโกลบินที่ต่ำกว่าที่ควร 

สรุป  : ผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลสระบุรีควรเพิ่มความถี่ในการรับเลือดขึ้น เพื่อให้คงระดับฮีโมโกลบินที่

สูงเพียงพอ ร่วมไปกับการให้ยาขับเหล็ก การเสริมสร้างภาวะทางโภชนาการและสุขอนามัย เพื่อให้ผู้ป่วยมีการเติบโต

ใกล้เคียงกับเด็กปกติที่สุด

คำสำคัญ : การเจริญเติบโต การให้เลือด ธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบิน
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การศึกษาประสบการณ์ที่มีผลต่อความวิตกกังวลและความเครียด
ของผู้ปกครองเด็กป่วยในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี

นางโสภา  เกิดพิทักษ์ และคณะ

โรงพยาบาลสระบุรี

ที่มาและความสำคัญของปัญหาที่ศึกษา : การเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็กหนักกุมารเวชกรรม เป็น

สถานการณท์ีร่นุแรงและเปน็สิง่ทีค่กุคามตอ่ชวีติ   ซึง่สง่ผลกระทบไมเ่พยีงแตจ่ะเกดิขึน้กบัผูป้ว่ยเดก็เทา่นัน้  แตม่ผีลกระทบ

ต่อผู้ปกครองอีกด้วย โดยอาจทำให้ผู้ปกครอง มีความรู้สึกกังวลและ เครียดสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Melnyk, 

1996) สาเหตุของความเครียด และความวิตกกังวล ของผู้ปกครอง เช่น สภาพและอาการเจ็บป่วยของบุตร การเห็น

บุตรได้รับการทำหัตถการ  เห็นบุตรเจ็บปวด สิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วย พฤติกรรมและการสื่อสารของบุคลากรในหอผู้ป่วย

เด็กหนักกุมารเวชกรรม เป็นต้น (Melnyk, 1996; Riddle, Hennessey, Eberly, Carter, & Miles, 1989) ถ้าหาก ผู้ปกครอง

ไม่สามารถที่จะเผชิญกับปัญหาหรือ ไม่มีวิธีการลดความเครียดนั้นได้ก็จะส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 

อาทิเช่น ปัญหาทางด้านจิตใจ สภาวะอารมณ์ด้านลบและอาจทำให้ผู้ปกครองไม่มั่นใจที่จะดูแลบุตรของตนได้ดีเท่าที่ควร

ดังนั้นถ้าหากลดภาวะความเครียดหรือ ความวิตกกังวลของผู้ปกครองได้ ก็จะช่วยทำให้ผู้ปกครองเพิ่มความมั่นใจ

ในความสามารถของตนในบทบาทที่จะดูแลบุตร อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือด้านอารมณ์ และการ

เผชิญปัญหาของบุตรของผู้ปกครองแต่ละคนได้ (Smith, et. al, 2007) การที่จะให้ผู้ปกครองสามารถเผชิญกับความ

เครียดได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มความสามารถในการจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำได้โดยการ

ให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง (เลขา  แพ่งนุเคราะห์, 2548) 

 การให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่เป็นการให้ข้อมูลตามมุมมองของผู้ให้บริการซึ่ง บางครั้งอาจไม่

ตรงกับประสบการณ์ของผู้ปกครอง ที่มีบุตรเจ็บป่วยในสถานการณ์นั้นๆ (Johnson, 1999) และยังไม่มีแบบแผนที่เป็นไ

ปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งการให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและ สามารถลดความเครียด และความวิตกกังวลได้ดีนั้น ข้อมู

ลที่ให้จะต้องได้มาจากประสบการณ์ส่วนใหญ่ของผู้ปกครองที่มีบุตรเจ็บป่วย ในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม (Johnson, 

1999) จากเหตุผลดังกล่าว จึงสนใจที่จะศึกษาประสบการณ์ของผู้ปกครองเด็กป่วยในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม เพื่อ

นำประสบการณ์ของผู้ปกครองส่วนใหญ่ ไปสร้างเป็นข้อมูลที่จะให้กับผู้ปกครองเด็กป่วยในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  :  เพื่อศึกษาประสบการณ์ที่มีผลต่อความวิตกกังวลและความเครียดของผู้ปกครองเด็ก

ป่วยในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม

ระเบียบวิธีวิจัย : 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองของเด็กป่วยที่มีอายุ ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 15 ปี มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจ 

และใส่เครื่องช่วยหายใจ เคยเข้ามารักษามาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง มีระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์

 การดำเนินการศึกษา โดยในวันแรกสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสภาพแวดล้อมของ

หอผู้ป่วย สัมภาษณ์ผู้ปกครองผู้ป่วยเด็กประมาณ 30-40 นาที และในวันที่ 2 สังเกตการปฏิบัติงานและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสภาพแวดล้อมของหอผู้ป่วยเพิ่มเติมจากวันแรกที่สังเกตยังไม่ครบถ้วน เมื่อสิ้นสุดการ

สัมภาษณ์มีการพัฒนาแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
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ผลการศึกษา : ประสบการณ์การรับรู้ที่มีผลต่อความวิตกกังวลและความเครียดของผู้ปกครองในด้านต่าง ๆ มีทั้งหมด 

10 ด้าน ส่วนด้านที่มีผลต่อความวิตกกังวลและความเครียดของผู้ปกครองมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) มีดังนี้ 1) 

กิจกรรมที่ผู้ปกครองต้องทำก่อนเข้า และออกจากหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม (ร้อยละ 70.85) 2) กิจกรรมการพยาบาล

ที่ผู้ป่วยเด็กจะได้รับในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม (ร้อยละ 70.85) 3) ข้อมูลที่เกิดขึ้นตามลำดับเหตุการณ์ ในการรักษา 

(ร้อยละ 57.2) 4) เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และหัตถการที่ผู้ป่วยเด็กจะต้องได้รับ (ร้อยละ 55.68) 5) สถานที่ 

และสภาพแวดล้อมของหอผู้ป่วย (ร้อยละ 55.63) 6) เหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม 

(ร้อยละ 50.75) 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ในงานประจำ : นำข้อมูลไปใช้ในการสร้างรูปแบบการให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองเด็กป่วยที่เข้ารับ

การรักษาในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม

บทเรียนที่ได้รับ : ควรมีการจัดทำแบบสังเกตนำไปใช้ในการสังเกตร่วมด้วยจะทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และ 

ควรเพิ่มข้อคำถามในประเด็นของประสบการณ์ของผู้ปกครองที่เคยมีบุตรเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม 

และควรเปิดคำถามกว้างๆ โดยไม่ใช้คำถามนำ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ : ความมุ่งมั่นของพยาบาลของหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมที่ต้องการจะให้ผู้ปกครองของผู้ป่วย

ได้มีความเชื่อมั่นในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ของหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล

สระบุรี 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหาร :

 1. หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรี

 2. คณะกรรมการการวิจัยในคนของโรงพยาบาลสระบุรี
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ความเชื่อมั่นในการอ่านผลอุลตร้าซาวด์สมองของแพทย์ในไอซียูทารกแรกเกิด

วราลัคน์  สุภวัตรจริยากุล, พรมนัส พันธุ์สุจริตไทย

วัตถุประสงค์  :  ประเมินความเชื่อมั่นในการอ่านผลอัลตราซาวด์สมองทารกแรกเกิดในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดหนักโดย  

แพทย์ทั่วไปเทียบกับผลการอ่านของรังสีแพทย์

รูปแบบการวิจัย :  ศึกษาจากการเก็บข้อมูลไปข้างหน้าเพื่อนำมาวิเคราะห์ (prospective analysis) 

กลุ่มตัวอย่าง : เก็บข้อมูลจากทารกแรกเกิดในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดหนักทั้งหมด 65 คน ตั้งแต่ กรกฎาคม- ตุลาคม 

2556

วิธีดำเดินการวิจัย  : เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือบันทึกวัดผลการอ่านอัลตราซาวด์สมองที่บันทึกโดยรังสีแพทย์ 

และแพทย์ทั่วไปเพื่อนนำไปวิเคราะห์

ตัววัดที่สำคัญ : วัดความสอดคล้องของผลอ่านจากแพทย์ทั่วไปเทียบกับรังสีแพทย์โดย Cohen’s kappa statistic และ 

weight kappa 

ผลการวิจัย  :  พบความความสอดคล้องโดยรวมอยู่ในระดับน้อย แต่เมื่อแยกวิเคราะห์ตามความรุนแรงและลักษณะ

ของโรคแล้วพบว่า ความสอดคล้องของผ่านอ่าน IVH  grade 1 หรือ 2, IVH grade 3 หรือ 4, และ PVL อยู่ในระดับ 

ปานกลางถึงระดับดี (kappa=0.45, 0.52, 0.71 ตามลำดับ) ส่วนความสอดคล้องของผลอ่าน IVH grade 3 และ ventricular 

enlargement อยู่ในระดับแย่

สรุป : พบว่าความเชื่อมั่นของการอ่านผลอัลตราซาวด์ของแพทย์ทั่วไปเทียบกับรังสีแพทย์แปรผันตั้งแต่ระดับแย่ จนถึง 

ระดับดี ขึ้นอยู่กับความยากในการแปรผลและความชำนาญของผู้อ่าน มีความเห็นว่าแพทย์ทั่วไปควรได้รับการฝึกฝน

เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณภาพในการวินิจฉัย
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการใช้ NP-CPAPในผู้ป่วยทารกแรกเกิด
โรงพยาบาลสระบุร ี

นางดวงพร โสภิตลาภธนา และคณะ

หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี

วัตถุประสงค์ : ทารกแรกเกิดที่มีภาวะหายใจลำบาก จำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ปัจจุบันมีการรักษาโดยใช้เครื่องช่วย

หายใจผ่านทางจมูก NP-CPAP ซึ่งช่วยลดโอกาสติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ท่อช่วยหายใจ แต่ยังพบปัญหา

ในประสิทธิภาพการใช้ NP-CPAP ให้ประสบความสำเร็จ การศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการใช้ NP-CPAP 

จะช่วยให้หน่วยงานสามารถนำไปพัฒนาแนวทางในการใช้ NP-CPAP ที่เหมาะสม 

รูปแบบการวิจัย :  retrospective study โดยทบทวนเวชระเบียนย้อนหลังกลุ่มตัวอย่างทารกแรกเกิดที่มีปัญหาทางเดิน

หายใจและได้รับการช่วยหายใจด้วยการใช้ NP-CPAP 

กลุ่มตัวอย่าง : ทารกแรกเกิดที่มีปัญหาทางเดินหายใจและได้รับการช่วยหายใจด้วยการใช้ NP-CPAP ที่หอผู้ป่วยหนัก

ทารกแรกเกิดโรงพยาบาลสระบุรี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 จำนวน 50 คน

วิธีดำเนินการวิจัย  : เก็บข้อมูลทั่วไป และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการใช้ NP-CPAP ได้แก่ น้ำหนักแรกเกิด

อายุครรภ์ คะแนน APGAR โรคที่เป็นสาเหตุ

ตัววัดที่สำคัญ : วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ logistic regression

ผลการวิจัย : ผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่ต้องใส่ NP-CPAP ส่วนใหญ่เป็นทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีอายุครรภ์อยู่ในช่วง 32-36

สัปดาห์ (ร้อยละ 54) มีน้ำหนักแรกเกิด 1500-2499 กรัม (ร้อยละ 52)  และโดยมี APGAR score ที่ 1นาทีอยู่ในช่วงคะแนน 

8-10 (ร้อยละ 78)  สาเหตุในการใช้ NP-CPAP มี 6กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาวะแรงดันเลือดในปอดสูง (transient tachypnea of 

newborn) 2) ภาวะกลุ่มอาการหายใจลำบากจากการขาดสารลดแรงตึงผิวในถุงลม (surfactant) 3) ปอดอักเสบติดเชื้อ 

4) ภาวะหยุดหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนด 5) ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 6) โรคหัวใจพิการแก่กำเนิด ผลการศึกษา

พบว่าตัวแปร ได้แก่ อายุครรภ์ ปอดอักเสบติดเชื้อ และภาวะกลุ่มอาการหายใจลำบากจากการขาดสารลดแรงตึงผิว

ในถุงลม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการใช้ NP-CPAP ของทารกแรกเกิด โดยอายุครรภ์ที่เพิ่มขึ้น ทารกเป็น

โรคปอดอักเสบติดเชื้อ ทารกภาวะกลุ่มอาการหายใจลำบากจากการขาดสารลดแรงตึงผิวในถุงลม การใช้ NP-CPAP

มีโอกาสล้มเหลวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุป  :  อายุครรภ์ ปอดอักเสบติดเชื้อ และภาวะหายใจลำบากจากการขาดสารsurfactant นับเป็น ปัจจัยที่มีผลต่อ

ความสำเร็จของการใช้ NP-CPAP ในทารกแรกเกิด 
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โครงการศึกษาผลการรักษาโรคนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบน
โดยวิธีสลายนิ่วด้วยคลื่นช็อคเวฟ ในโรงพยาบาลสระบุรี

พิทยา  ชาญเชิงภพ, ดุษณีย์  สมบุรุษ, วราภรณ์  ไวทยบูรณ์

ศูนย์สลายนิ่ว โรงพยาบาลสระบุรี

วัตถุประสงค์  : เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพการรักษาโดยสลายนิ่วด้วยคลื่นช็อคเวฟของผู้ป่วยที่เข้ารับการสลายนิ่ว

ระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนครั้งแรกในโรงพยาบาลสะบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556

ปัญหาและสาเหตุ  : โรงพยาบาลสระบุรีเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูงรับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพของประชาชน

ในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงของภาคกลางตอนบน  มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะ โดยมี

ศัลยแพทย์เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ 4 คน จากสถิติการให้บริการผู้ ป่วยที่มีปัญหาโรคนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ

มากขึ้นทุกปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่นอกจากการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดแล้วจะได้รับการรักษาโดยวิธีสลายนิ่ว ซึ่งการสลายนิ่ว 

(Extracorporeal shock wave lithotripsy: ESWL) โดยใช้คลื่น SHOCK WAVE ซึ่งเป็นคลื่นเสียงความถี่สูงกระแทกจาก

เครื่องซึ่งอยู่นอกร่างกาย ไม่มีบาดแผล มีภาวะแทรกซ้อนน้อย ลดระยะเวลาพักฟื้นและสามารถกลับไปทำงานได้เร็ว

กว่าเดิม โรงพยาบาลสระบุรีได้นำวิธีการรักษานิ่วด้วยคลื่นช็อคเวฟเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2547 จนถึงปัจจุบัน 

โดยการทำสัญญาเช่าเครื่องจากบริษัท เพราะเครื่องสลายนิ่วมีราคาต้นทุนสูงมาก ดังนั้น เพื่อประเมินมาตรฐาน

คุณภาพของการรักษาทางทีมงาน จึงได้จัดทำโครงการเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาโดยวิธีสลายนิ่วด้วยคลื่น

ช็อคเวฟในโรงพยาบาลสระบุรี และนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการรักษาผู้ป่วยสลายนิ่วด้วยคลื่น

ช็อคเวฟต่อไป

วิธีดำเนินการ :  เป็นการศึกษาย้อนหลังโดยคัดเลือกผู้ป่วยแบบเจาะจง มีการเก็บข้อมูลโดยสร้างขึ้นเอง การวิเคราะห์

ใช้ค่าทางสถิติ คือ ร้อยละ

ผลการศึกษา : ผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน  214 คน แยกเป็นผู้ป่วยชายร้อยละ 52.80  ผู้หญิงร้อยละ 47.20 อายุเฉลี่ย 

53 ปี กลุ่มอายุที่พบมากคือ ระหว่าง 40-59 ปี โดยจำแนก ออกเป็นนิ่วในไตจำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 

66.21และนิ่วที่ท่อไตจำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 38.79 โดยก้อนนิ่วมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านที่ยาวที่สุดเฉลี่ย 12 

มิลลิเมตร  ผลการรักษาพบว่าสามารถสลายนิ่วออกหมดสมบูรณ์ในครั้งเดียวจำนวน  73   คน คิดเป็นร้อยละ 34.11 โดย

นิ่วท่อไตมีผลการรักษาสำเร็จร้อยละ49.40  และนิ่วในไตมีผลการรักษาสำเร็จร้อยละ 24.43 ใช้เวลาในการสลายนิ่วเฉลี่ย 

45 นาที ต่อครั้ง ในด้านความสัมพันธ์ของขนาดนิ่วกับผลการรักษานั้นพบว่ามีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันโดยนิ่วยิ่ง

มีขนาดเล็กจะถูกทำให้แตกละเอียดง่ายกว่าเม็ดนิ่วที่มีขนาดใหญ่ ทั้งนี้ผู้ป่วยที่เป็นนิ่วชนิดที่ต่างกันให้ผลการรักษา

ที่ไม่แตกต่างกันและผู้ป่วยที่มีตำแหน่งนิ่วต่างกันให้ผลการรักษาที่แตกต่างกันโดยนิ่วในท่อไตจะมีผลการรักษาที่ดีกว่า

สรุป : การรักษาโดยวิธีสลายนิ่วด้วยคลื่นช็อคเวฟนั้นเป็นทางเลือกที่ได้ผลการรักษาที่ดี

แผนพัฒนาต่อไป : จัดทำแนวคัดเลือกผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีสลายนิ่วด้วยคลื่นช็อคเวฟ
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การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียง อำเภอเมืองปทุมธานี

ศักดิ์ชาย  ธนะรัชต์, นฤนาท  ยืนยง, สัญญา  เหมือนโพธิ์ทอง, สุดารัตน์  อิ่มสมบัติ, 

ปณชญา  กิตติสุทธิเปรม, ศุภณัฐ  ประดิษฐ์

เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ที่มาและความสำคัญของปัญหา : ด้วยบริบทของชุมชนเมือง จำนวนผู้ป่วยติดเตียงมีจำนวน 257 รายในปี 2556 และ

มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การดูแลและการเข้าถึงบริการอย่างเหมาะสมของผู้ป่วยยังน้อย ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและ

เป็นภาระของครอบครัว การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องอาศัยการดำเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกระดับและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเตียงแบบองค์รวม ส่งผลกระทบต่อทางด้านสังคม

และทางด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมถึง ในสภาวะปัจจุบันในอำเภอเมืองปทุมธานีที่เป็นชุมชนส่วนใหญ่เป็น

ชุมชนเมือง ทำให้มีการแข่งขัน รีบเร่งในการทำงาน ทำให้ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยขาดการดูแลและเอาใจใส่ผู้ป่วย

ติดเตียงเท่าที่ควรจะเป็น รวมถึงสร้างผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่เท่าเทียมกัน ทำให้ผู้ป่วยถูก

ซ้อนเร้นในสังคม รวมถึงผู้ดูแลยังขาดความรู้ที่เหมาะสมในการดูแลด้านการกายภาพ หรือ ยังขาดวัสดุกายภาพบำบัด

เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ ทางภาคีเครือข่ายอำเภอเมืองจึงได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้เป็น

ระบบเดียวกันและเป็นมาตรฐานในการดูแลหรือลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันแก่ผู้ป่วยให้สามารถ

เข้าถึงบริการมากขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยติดเตียง และสร้างความยังยืนโดยการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้ง

สร้างภาคีในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง สร้างคุณค่าแก่จิตอาสา เพื่อให้เกิดความยังยืนในการปฏิบัติต่อไป 

โดยจากสำรวจผู้ป่วยติดเตียงตามมาตรฐานการประเมินผู้ป่วยแบบ ADL (Basic activity of daily living) เพื่อจำแนก

ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงจริง 257 ราย จึงทำให้คณะผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย

ติดเตียงให้สามารถเข้าถึงการบริการทุกมิติในการดูแลผู้ป่วย เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับบริการของผู้ป่วยติดเตียง

ในอำเภอเมืองปทุมธานีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา : 

 1. เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

 2.  เพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจต่อการดำเนินงานของเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ 

ระเบียบวิธีวิจัย : เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงใน

พื้นทีอำเภอเมืองปทุมธานี โดยอาศัยกระบวนการตาม CIPP MODEL เพื่อสร้างการมีร่วมในการจัดทำมาตรฐาน (CPG)

ทั้งภาคสาธารณสุขและภาคประชาชน โดยทำการศึกษาในกลุ่มเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. จำนวน 21 แห่งและผู้ป่วยติดเตียง 

257 ราย โดยดูผลการศึกษาจากผลการประเมิน ADL โดยทำการศึกษาในปีงบประมาณปี 2557 โดยอาศัยการมีส่วน

ร่วมทุกระดับตั้งแต่กระบวนการทำ CPG การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ อสม.และผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและรวมถึงการให้

อุปกรณ์ในการกายภาพบำบัดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี
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ผลการศึกษา  :  จากการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม พบว่าผู้ป่วยติดเตียงที่

มีระดับความพึงพิงสมบูรณ์จำนวน 148 คน มีระดับความพึงพิงดีขึ้นเป็นระดับพึงพิงรุนแรง จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.37 และผู้ป่วยติดเตียงมีมีระดับความพึ่งพิงรุนแรงจำนวน 103 คน มีระดับความพึ่งพิงเป็นระดับปานกลางจำนวน 

25 คน คิดเป็นร้อยละ 24.27 ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอเมือง

ปทุมธานีจากจำนวนหน่วยบริการ 21 แห่ง มีความพึงพอใจในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงคิดเป็นร้อยละ 91 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ : 

 1. มีระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่และง่ายต่อการดูแลลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ (ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ

ทุกราย)

 2. มีข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบันในแต่ละพื้นที่ (กระบวนการคืนข้อมูลสู่ชุมชน) เพื่อจัดทำโครงการในกองทุน 

สปสช.

 3. เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระหว่างภาครัฐ,ภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนในการปัญหาในชุมชน

เกิดนวัตกรรมใหม่ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

 4.  สนับสนุนการดำเนินงานของ DHS และตัวชี้วัดในองค์กรด้านการดูแลเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่

บทเรียนที่ได้รับ : 

 1. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ถึงว่าเป็นที่จำเป็นและ

เป็นหัวใจในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขต่างๆ

 2. ชุมชนในพื้นที่มีกระบวนการจัดการอยู่แล้วแต่ต้องค้นหาและสนับสนุนให้เกิดความเหมาะสมถึงวิธีจึงทำให้

งานสำเร็จได้

 3. ผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังขาดการดูแลจากภาครัฐและภาคประชาชนและยังถูกหลบซ่อนอยู่ในชุมชนเมือง

 4. รูปแบบการพัฒนาตามระบบ DHS เป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ :

 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมือง

ปทุมธานี

 2. รูปแบบการจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่มีการดูแลที่แตกตางกันไปมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันไป

จึงจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนการดูแลและจัดทำแนวทางที่เหมาะสมในพื้นที่และในระบบงานของสาธารณสุข (CPG 

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนพร้อมประกาศใช้ร่วมกัน)

 3. ภาคีเครือข่ายทั้งส่วนสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

พื้นที่ การดำเนินงานภาคประชาชนและองค์กรในท้องถิ่นมีความจำเป็นมาในการสร้างกระบวนการจัดการให้เกิดความ

ยังยืนในพื้นที่โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลประชาชนในพื้นที่ของตนเองโดยทางสาธารณสุขมีหน้าที่ใน

การสนับสนุนองค์ความรู้และติดตามประเมินผลพร้อมทั้งมีการคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
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การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน  :  สปสช.เขต 4 : ให้การสนับสนุน

งบประมาณในการดำเนินงาน โรงพยาบาลปทุมธานี : สนับสนุนวิชาการ สนับสนุนแพทย์ นักกายภาพบำบัด 

นักกิจกรรมบำบัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ: จัดทำแผนงาน ควบคุม กำกับ ประเมินผล(รวบรวมผลงาน)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล: สนับสนุนในการประสานงาน วิชาการ และลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และระบบส่งต่อ
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การไม่มาตรวจตามนัดของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

โชติพร  พันธุ์วัฒนาชัย, วันเพ็ญ  คำดี, สุกัญญา  กริสสมัย

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ความสำคัญและที่มาของปัญหา  : โรคทางจิตเวชเป็นการเบี่ยงเบนของอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรม มีความ

บกพร่องในกิจวัตรประจำวัน สถิติกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ผู้ป่วยโรคทางจิตเวชมีแนวโน้มสูงขึ้น พบว่ามี

ผู้มาใช้บริการผู้ป่วยนอก สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 จำนวน 1,494,585 คน ปี 2554 จำนวน 

1,674,388 คนและปี 2555 จำนวน 1,825,738 คน สถิติของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชย้อนหลัง 3 ปี มีผู้ป่วย

จิตเวชมารับบริการแบบผู้ป่วยนอก ปี 2553 จำนวน 4,053 คน ปี 2554 จำนวน 4,925 คนและปี 2555 จำนวน 5,251 คน

ซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชได้เปิด

ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2544 โดยมีระบบการบำบัดรักษา  การนัดและการประสานติดตามผู้ป่วยเพื่อให้มารับการรักษา

ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการติดตามการรักษาจากแพทย์ผู้รักษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรค  

การรักษา วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง มีความเสี่ยงของการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลและการมาห้องฉุกเฉินลดลง สำหรับ

ผู้ป่วยไม่มาตรวจรักษาตามแพทย์นัด มีผลทำให้ป่วยซ้ำ อาการทางจิตกำเริบรุนแรงเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

ต้องมารับการบำบัดรักษาที่ห้องฉุกเฉิน คุณภาพชีวิตลดลงและขาดโอกาสในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นจากแพทย์  

มีความเสี่ยงในการขาดยา ขาดโอกาสในการเรียนรู้ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น ขาดความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับโรค การรักษาและการดำเนินของโรคที่ตนเองเป็นอยู่ รวมถึงการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องตามแผนการรักษา

ของแพทย์  

 กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชได้มีการสำรวจพบปัญหาการไม่มาตรวจ ตามนัดของผู้ป่วย

จิตเวชในปีพ.ศ.2547 คิดเป็นร้อยละ 44 โดยมาหลังวันนัด มาก่อนวันนัดและไม่ให้ความสำคัญกับการมาตรวจตรง

วันนัด  จึงได้จัดระบบการนัดและติดตามผู้ป่วยโดยออกจดหมายตามผู้ป่วยที่ไม่มาตรวจตามนัดตั้งแต่  2 สัปดาห์ขึ้นไป   

ทำให้ในปี 2550 การไม่มาตามนัดเท่ากับร้อยละ 33.76 ได้ทบทวนและพัฒนาระบบการนัด โดยออกจดหมายตาม

ผู้ป่วยที่ไม่มาตรวจตามนัดตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไปร่วมกับประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพื้นที่ที่ผู้ป่วย

อาศัยอยู่ติดตามให้ โดยใช้แบบติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ส่งผลให้การไม่มาตรวจตามนัดลดลง ปี 2555 ร้อยละ 31.30 

อย่างไรก็ตามพบว่าสถิติการรักษาแบบผู้ป่วยในของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ดังนี้ ปี 2553 จำนวน 1,008 คน ปี 2554 จำนวน1,059 คนและ ปี 2555 จำนวน 1,126 ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

ที่มีอาการกำเริบรุนแรง อยู่ในภาวะเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน ปี2554 จำนวน 79 คน 

ปี 2555  จำนวน 122 คน คน มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจำนวนสูงถึง 475,830 บาท/ปีเฉลี่ย 4,575 บาท/ราย  

 กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและยังไม่เคย

มีการศึกษามาก่อน จึงได้ทำการศึกษาอัตราการไม่มาตรวจตามนัด สาเหตุและผลกระทบจากการไม่มาตรวจตามนัด 

นำมาประกอบกับการพัฒนานวตกรรม เพื่อลดอัตราการไม่มาตรวจตามนัดของผู้ป่วยจิตเวชต่อไป     

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  : เพื่อศึกษาอัตราการไม่มาตรวจตามนัด สาเหตุการไม่มาตรวจตามนัดและผลกระทบ

จากการไม่มาตรวจตามนัดของผู้ป่วยจิตเวชที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลพระนารายณ์

มหาราช
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ระเบียบวิธีวิจัย  :  เป็นวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตเวชตามเกณฑ์

การวินิจฉัยขององค์การอนามัยโลก (ระบบ ICD-10 กลุ่ม F) ที่ไม่มาตรวจตามนัด มารับการตรวจรักษาที่กลุ่มงาน

จิตเวช โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างเดือนสิงหาคม 2556  ถึง เดือนกันยายน 

2556 จำนวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบบันทึกข้อมูลของวิชชุดา 

จันทราษฎร์ (2554) และจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วยส่วนที่ 1 คือข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยจำนวน 13 ข้อ 

ส่วนที่ 2 คือข้อมูลการมาติดตามการรักษา จำนวน 6 ข้อและส่วนที่ 3 คือข้อมูลสาเหตุการไม่มาตรวจตามนัด การ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศกึษา : อัตราการไม่มาตรวจตามนัดคิดเปน็รอ้ยละ17.77 สาเหตุการไม่มาตรวจตามนัดสว่นใหญค่อืตดิธรุะสว่นตวั

ร้อยละ 29.8 รองลงมาคือลืมวันนัด ร้อยละ 25.5 ผลกระทบจากการไม่มาตรวจตามนัดคือ มีภาวะจิตเวชฉุกเฉิน

ร้อยละ 93.6  ต้องปรับยา ร้อยละ 91.6 รับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ร้อยละ 4.2

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ  :  นำผลการศึกษาที่ได้มาใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย

จิตเวช เฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการผิดนัด แก้ไขปัญหาสาเหตุการผิดนัดที่พบบ่อย กำหนดระยะเวลาการนัดที่เหม

าะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย  ระยะเวลาการติดตามผู้ป่วย เพื่อเพิ่มอัตราการมาตรวจตามนัด รวมถึงการพัฒนานวตกรรม

ที่นำมาใช้เพื่อลดอัตราการไม่มาตรวจตามนัดของผู้ป่วยจิตเวชซึ่งทีมผู้วิจัยจะได้ทำการศึกษาต่อไป

บทเรียนที่ได้รับ  ปัจจัยแห่งความสำเร็จและการสนับสนุนที่ได้รับ  :  ได้ประสบการณ์เพิ่มเติมในการทำวิจัยใน

รูปแบบ “จากงานประจำสู่งานวิจัย” (Routine to Research)เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวตกรรม นำมาใช้

เพื่อทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทีมผู้วิจัยได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายในองค์กรและได้รับการสนับสนุนจาก

ทีมผู้บริหาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกในการดำเนินการและให้

กำลังใจทีมผู้วิจัยเป็นอย่างดี
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ผลพัฒนาการใช้หนังสือนิทานเล่มแรกในเด็กอายุ 0-2 ปี 
ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ชาญวิทย์ คุ้มวงศ์*, ณิชานันท์ เสมาทอง*,เมลดา พุทธมาตร์*,อุไรลักษณ์ ลาภเบญจกุล*
ธัชญ์ธัมว์ เขียวศิริ**, ปีฐะกาญจน์ แสงณฤทธิ์**, พัฒชนินท์ พัฒนยินดี**, อาภัสสร เสริมชีพ**,

ณัศสิทธิ์ วงศ์จิรปภัทร**, ธนภัทร พันธุ์สว่างวงศ์**, ธนภูมิ ไลไธสง**

*โรงพยาบาลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
**คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มาและความสำคัญ : 

 1. โรงพยาบาลลำสนธิตรวจพบเด็ก LD (Learning disability) ในช่วงอายุ 7-12 ปี จำนวน 150 คน โดย 

นักจิตวิทยาคลินิก ถ้าไม่ส่งเสริมพัฒนาการในด้านที่บกพร่อง เด็กมีความเสี่ยงจะถูกชักจูงไปในทางที่ไม่เหมาะสมได้ง่าย 

เช่น เป็นเด็กก้าวร้าวใช้ความรุนแรง ติดยาเสพติด แข่งรถซิ่งสร้างความเดือดร้อน

 2. อำเภอลำสนธิพบเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนได้เป็นบางคำ, เด็กที่เรียนหนังสือ

ไม่จบมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากเด็กไม่ได้รับการกระตุ้นด้านการเรียน

 3. เด็กและวัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น เช่น พบวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี มาคลอดบุตรสูงเกินเกณฑ์ 

(เกณฑ์ < ร้อยละ 10) ปี 52,53,54 และ 55 ร้อยละ 27,29.4,29.5 และ 25.4 และมีวัยรุ่นเข้ารับการบำบัดยาเสพติด 

ในปี 54 ยอดรวม 51 ราย  

 4. วัยทำงานมีอัตราความชุกโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.28,3.34,และ 3.51 ในปี 52-54 อัตราความชุก

โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.94,7.07 และ 7.53 เหตุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรม

สุขภาพ เช่น การชอบรับประทานอาหารรสหวาน เค็ม 

 จากปัญหาที่กล่าวแล้วนั้นเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของเด็ก พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่

เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน ถึงแม้ว่าได้ดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่เพียงพอและทันเหตุการณ์ที่จะลด

พฤติกรรมเสี่ยงได้ โรงพยาบาลลำสนธิจึงกลับมาทบทวนว่าหากจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาวควรเริ่ม

ที่วัยเด็ก การปลูกฝังและสร้างเด็กให้มีคุณภาพด้วยหนังสือนิทานเล่มแรก (book start)เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ

เพื่อเป็นทางออกในการแก้ปัญหา 

วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยการใช้หนังสือนิทานเล่มแรกของผู้ดูแลเด็ก

 2. เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการใช้หนังสือนิทานเล่มแรก

 3. เพื่อศึกษาการใช้หนังสือนิทานเล่มแรก
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ระเบียบวิธีวิจัย : 

 1. ประชากรที่ศึกษา/พื้นที่ ผู้ดูแลเด็ก ที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี มีทะเบียนบ้านใน ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 

จำนวน 55 คน 

 2.  วิธีการศึกษา

 ในระยะแรกหาปัจจัยการใช้หนังสือนิทานเล่มแรกโดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์, การประเมินพัฒนา

การเด็กด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา,ในระยะสองการหาแนวทางการส่งเสริมการใช้หนังสือนิทานใช้กระบวนการ

สนทนากลุ่ม และระยะสามติดตามเยี่ยมบ้านโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้หนังสือนิทาน

 3.  ช่วงเวลา เมษายน – กรกฎาคม 2555

 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล

 แบบสัมภาษณ์ผู้ดูแลเด็กและแบบประเมินทางจิตวิทยาเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าร้อยละ และแบบ

สังเกตพฤติกรรม เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการศึกษา :

 1.  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้หนังสือนิทานเล่มแรก (55 คน)พบว่าเป็นเด็กชายร้อยละ 44 เป็นเด็กหญิงร้อยละ 

56, เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยร้อยละ 63 พัฒนาการสูงกว่าวัยร้อยละ 33 พัฒนาการต่ำกว่าวัยร้อยละ 4, พ่อ แม่ คือ

ผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดที่สุดร้อยละ 74 รองลงมา ย่า ยายร้อยละ 20, ความสามารถในการอ่านหนังสือโดยอ่านหนังสือออก

ร้อยละ 89, ความสามารถในการเล่านิทานของผู้ดูแลเด็ก สามารถเล่านิทานได้ร้อยละ 69,สามารถอ่านหนังสือได้และ

เล่านิทานได้มี 36 คน คิดเป็นร้อยละ 65,ไม่เคยอ่านหนังสือให้เด็กฟัง/ไม่เคยเล่านิทานมี 22 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

เนื่องจากผู้ดูแลเด็กคิดว่าเด็กที่ยังพูดไม่ได้ ถึงแม้เล่านิทานไปแล้วก็ยังไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ และอีกเหตุผลหนึ่งคือ ผู้ดูแล

เด็กเลี้ยงเด็กไปโดยไม่ได้คิดว่าการเล่านิทานให้เด็กฟังจะส่งผลดีอะไรกับเด็ก 

 2. การส่งเสริมการใช้นิทานเล่มแรกด้วยกระบวนการสุนทรีสนทนา (Dialogue) กับผู้ดูแลเด็ก 38 คน ซึ่งผู้ดูแล

เด็กต้องมีคุณสมบัติ 1) เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่จะเลี้ยงดูเด็กให้ดีที่สุด 2) เชื่อมั่นว่าการอ่านหนังสือหรือ

เล่านิทานจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้ 3) ผู้ดูแลมีเวลาอ่านหนังสือนิทานวันละ 5-15 นาที 

 3. ผลการใช้หนังสือเล่มแรก (38 คน) มีการใช้หนังสือเพิ่มขึ้นหลังผ่านกระบวนการสุนทรีสนทนาพบว่า 1) 

ใช้หนังสือนิทานเล่มแรก 4-6 วัน/สัปดาห์พบร้อยละ 65.78  2) ใช้หนังสือนิทานเล่มแรก 7 วัน/สัปดาห์พบร้อยละ 21.05  

3) ใช้หนังสือนิทานเล่มแรก 1-3 วัน/สัปดาห์พบร้อยละ 13.15 

การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ : 

 1. การใช้หนังสือเล่มแรกในเด็ก 0-2 ปี ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่สามารถอ่านนิทานกับเด็กได้จึงได้พัฒนาต่อยอด

ด้วยการส่งเสริมการใช้นิทานเล่มแรกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 แห่ง ด้วยกระบวนการสุนทรีสนทนา

 2. ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กเร็วขึ้นและดีขึ้น ทั้งด้านการรับสาร-ส่งสาร 

 3. เป็นเครื่องมือสร้างความรักความอบอุ่นของครอบครัว เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องมีส่วนร่วม

 4. ได้เครือข่ายผู้ปกครองเด็กจากการใช้หนังสือนิทานเล่มแรกเป็นเครื่องมือส่งเสริมพัฒนาการ

 5. สร้างกระแสการมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นในชุมชน (DHS)
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บทเรียนที่ได้รับ  :  ได้เรียนรู้ว่าการใช้หนังสือนิทานเล่มแรกสามารถส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กในทุกๆ ด้านได้จริง

และเห็นความรักความทุ่มเทของผู้ดูแลเด็กที่ใช้หนังสือนิทานอย่างต่อเนื่อง กระบวนการสุนทรีสนทนาสามารถโน้มนำให้

ผู้ดูแลเด็กมีความมั่นใจที่จะใช้หนังสือนิทานอย่างต่อเนื่อง ผู้ดูแลเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถใช้รูปภาพในหนังสือ

ประกอบท่าทางและเล่นกับเด็กได้

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ :

 1. Develop personal skill ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อดึงความรู้สึกรักเด็กที่ผูกพันออกมา และ

สร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ปกครองสามารถพัฒนาเด็กได้ด้วยความรัก 

 2.  Create supportive environment ปรับทัศนคติการเลี้ยงเด็กที่เหมาะสมเกิดความรักและเชื่อมั่นในการสร้าง

เด็กที่ดีเพื่อสร้างชุมชนให้มีคุณภาพ  

 3. Strengthen community action ชุมชนมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้เกิดความสนิทสนมกันในหมู่บ้าน 

สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญพัฒนาของเด็ก 

 4. ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้หนังสือนิทานเล่มแรก ในการพัฒนาเด็กจึงสนับสนุนให้เกิด

กิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การสนับสนุนที่ได้รับ  :  อบต.หนองรี สนับสนุนหนังสือนิทานสำหรับเด็ก, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สนับสนุนงบประมาณ, โรงพยาบาลลำสนธิสนับสนุนยานพาหนะ  
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ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยผู้ป่วยวิกฤต
ตามการรับรู้ของตนเอง

นางสาวดวงพร อุ่นอนันต์,  นางสาววิชดา แข้โส  

งานห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม รพ. พระนารายณ์มหาราช  จ.ลพบุรี
                                                                       

ที่มาและความสำคัญของปัญหาในการศึกษา  :  การบริหารหน่วยงานของรัฐโดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ซึ่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีสมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะทั่วไปที่ทุกคนพึงมี เพื่อสนับสนุนให้

ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น (สำนักวิจัยและพัฒนา

ระบบงานบุคคล:ก.พ.ร,2547ข) พยาบาลวิชาชีพต้องมีการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ เพื่อให้การปฏิบัติการพยาบาลมี

มาตรฐานตอบสนองความต้องการของสังคมและประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพยาบาลในหน่วย

ผู้ป่วยวิกฤตจำเป็นต้องมีทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากมีภาระงานที่

เร่งรีบในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต พยาบาลกลุ่มนี้อาจไม่เห็นความสำคัญในการแสดงภาวะผู้นำที่ได้จากการทำงานประจำ

ในการจัดการการดูแลผู้ป่วยเรื่องการรายงานการรับ-ส่งเวร การประชุมปรึกษาทางการพยาบาลก่อนการปฏิบัติงาน การ

ประชุมปรึกษาทางการพยาบาลหลังการปฏิบัติงาน การเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล   การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 

และการประชุมปรึกษาเชิงเนื้อหา โดยปฏิบัติไม่สม่ำเสมอตลอดจนวิธีการปฏิบัติในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมยังไม่ถูกต้อง

ทำให้ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วมงาน หากพยาบาลกลุ่มนี้ไม่มีการพัฒนาตนเองและไม่ได้รับการสนับสนุน

จากผู้บริหารให้มีการพัฒนาภาวะผู้นำในงานผู้ป่วยวิกฤต จะทำให้พยาบาลไม่สามารถปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจผิดพลาดกับผู้ป่วยได้ ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย

และไม่มีความสุขในการทำงาน สุดท้ายอาจลาออกจากองค์กร การพัฒนาความก้าวหน้าของความสามารถทางคลินิก

ของพยาบาลกลุ่มนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีความเจริญและพัฒนาด้านทักษะทางคลินิกเพื่อให้เกิดคุณภาพ

บริการที่ดีและการดูแลผู้ป่วยให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตของชีวิตได้ (เพลินตา ศิริปการและคณะ, 2551) ตามแนวคิดบันได

วิชาชีพของ Benner (1984) ที่ให้ความสำคัญเรื่องของความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้รับจาก

ประสบการณ์ตรงจากการทำงาน  และ Knowles (1973) ที่กล่าวว่าผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ที่เน้น

การนำไปใช้ได้จริงอ้างอิงกับประสบการณ์เดิมและเสริมแนวคิดที่ได้รับการเรียนรู้ พยาบาลที่ทำงานแล้วซึ่งถือว่าเป็น

ผู้ใหญ่ จึงสามารถเรียนรู้ได้เป็นกระบวนการต่อเนื่องไปตลอดชีวิต และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง Burns (1978) 

ได้อธิบายภาวะผู้นำ โดยเริ่มจากมีคุณลักษณะและความสามารถพิเศษ  การดลใจ  การกระตุ้นการใช้ทักษะทางปัญญา 

และการคำนึงถึงผู้อื่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในหน่วยวิกฤตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

 จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีการศึกษาภาวะผู้นำเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทำงานใน

หน่วยวิกฤตตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่บริบทของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช พบว่ามีพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์

ทำงานในหน่วยวิกฤตต่ำกว่า 5 ปี มีจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43 จากปัญหาและความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัย

จึงสนใจศึกษาการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำที่บูรณาการแนวคิดภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Burns

(1978) แนวคิดบันไดวิชาชีพของ Benner (1984) และแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ของ Knowles (1973) เพื่อใช้ในการ

วางแผนพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยผู้ป่วยวิกฤตให้แสดงพฤติกรรมภาวะผู้นำที่เหมาะสม
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ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลผลิตในงานเพิ่มขึ้นและเพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงภายใน

องค์กร ซึ่งจะนำไปสู่ความมีคุณภาพประสิทธิภาพในการบริหารบุคลากรรวมถึงการให้บริการทางการพยาบาลส่งผล

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยตลอดจนพัฒนาวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  : 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมสมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยผู้ป่วย

วิกฤต ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำ 2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้พฤติกรรมสมรรถนะ

ภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยผู้ป่วยวิกฤต ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมสมรรถนะภาวะ

ผู้นำ                                                                                     

ระเบียบวิธีวิจัย  : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi–experimental research) ชนิด ศึกษา 1 กลุ่ม 

วัดก่อนและหลังการทดลอง (One-Group pretest- posttest design) 

ผลการศึกษา  : 1. ระดับการรับรู้พฤติกรรมภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพ หลังการทดลอง อยู่ในระดับ มากที่สุด     

ส่วนก่อนทดลองอยู่ในระดับ ปานกลาง 2. ค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้พฤติกรรมภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพ หลังการใช้

รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ : นำรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพมา

ใช้ในงานประจำของงานผู้ป่วยหนักอายุรกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลการประเมินสมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลทั้ง

โดยรวมและรายบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนมีการทำงานเป็นทีมมากขึ้น และลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ  ตลอดจนเพิ่ม 

บรรยากาศในการทำงาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

บทเรียนที่ได้รับ  :  พยาบาลทุกคนมีสมรรถนะภาวะผู้นำมากน้อยแตกต่างกัน การได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก

ผู้บริหารให้พยาบาลมีการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำ โดยให้แสดงพฤติกรรมภาวะผู้นำที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

มีส่วนสำคัญมาก                                                                  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  : การเป็นที่ปรึกษาและติดตามการทำงานตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำของ

พยาบาลวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

การสนับสนุนที่ได้รับ จากผู้บริหารหน่วยงาน/ องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน : เป็นที่ปรึกษา/นิเทศและติดตาม
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ผลของการใช้ Warm chain ในการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิด 
2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด

สุภาภรณ์  แสงเขียว, พรทิพย์   จันทาทิพย์

ห้องคลอด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่มาและความสำคัญของปัญหาในการศึกษา  :  ภาวะอุณหภูมิกายต่ำของทารกแรกเกิดเป็นปัญหาที่พบบ่อยใน

ห้องคลอด สาเหตุจากระบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายของทารกยังไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับผู้ใหญ่ ประกอบกับลักษณะ

ทางสรีระของทารกแรกเกิดจะมีพื้นที่ผิวกายกว้างเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักตัวและมีปริมาณไขมันใต้ผิวหนังน้อย ทำให้

การเก็บรักษาความร้อนไว้ภายใต้ร่างกายไม่ดีพอ จึงมีการสูญเสียความร้อนได้ง่าย อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงได้

ตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อม นอกจากนี้หลังคลอดทารกที่เปียกชื้นจากน้ำคร่ำของมารดาและอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม

ที่หนาวเย็นระหว่างคลอด ทำให้ทารกแรกเกิดสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายในปริมาณมาก ทั้งโดยกระบวนการ

ระเหยจากผิวกาย การนำ การพาและการแผ่รังสีความร้อน ทารกแรกเกิดจึงมีอุณหภูมิร่างกายลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 15-30 นาทีแรกเกิด อย่างไรก็ตาม ร่างกายทารกจะมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มความร้อนภายใน

ร่างกายโดยการเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมัน น้ำตาล ซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่ต้องใช้ออกซิเจนและกลูโคสจำนวน

มาก ขณะที่ทารกแรกเกิดมีข้อกำจัดในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนและกลูโคสให้กับร่างกาย ออกซิเจนและกลูโคสที่สะสม

ในร่างกายถูกนำไปใช้ในปฏิกิริยาดังกล่าวอย่างมาก ทำให้ทารกเกิดภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำ (Hypoglycemia) และ

ภาวะขาดออกซิเจนในกระแสเลือด (Hypoxemia) ส่งผลให้ทารกเสียชีวิตได้หากได้รับการช่วยเหลือไม่ทัน และแม้ว่าการ

สูญเสียความร้อนทารกจะไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพทารกในด้านต่างๆ  เช่น น้ำหนักตัวลดลง 

ติดเชื้อได้ง่ายหรือเกิดความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว การดูแลทารกแรกเกิดไม่ให้เกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำตั้งแต่ก่อนคลอด ขณะคลอด และ

หลังคลอด จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งการดูแลจะต้องครอบคลุมปัจจัยต่างๆ เช่น การควบคุมอุณหภูมิห้อง การเช็ดร่างกาย 

ทารกแรกเกิดให้แห้งทันที การใช้เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสี การให้มารดาอุ้มสัมผัสทารกแรกเกิดแบบเนื้อแนบเนื้อ 

หรือการรักษาความอบอุ่นให้ทารกขณะเคลื่อนย้าย เป็นต้น

 จากสถิติของการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ปี พ.ศ. 

2553 , 2554 และ 2555 คิดเป็นร้อยละ 3.24 , 4.25 และ 4.21 ตามลำดับ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกั

นอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ตามขั้นตอน Warm chain ของ WHO ผ่านการตรวจสอบ

จากผู้ทรงคุณวุฒิและพยาบาลผู้ปฏิบัติงานห้องคลอด นำมาทดลองปฏิบัติกับทารกแรกเกิดคลอดครบกำหนด จำนวน 

10 ราย พบว่าทารกกลุ่มดังกล่าวไม่มีภาวะอุณหภูมิกายต่ำภายใน 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  :  เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติตามขั้นตอน Warm chain ในการป้องกันภาวะ

อุณหภูมิกายต่ำในทารกคลอดครบกำหนด 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด
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ระเบียบวิธีวิจัย  :  เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดหลังการทดลอง (Two group-posttest design) กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นทารกแรกเกิด ครรภ์ครบกำหนด จำนวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 15 คน และกลุ่มควบคุม 15 คน 

กลุ่มทดลองได้รับแนวปฏิบัติตามขั้นตอน Warm chain และกลุ่มควบคุมได้รับแนวปฏิบัติตามปกติ ในการป้องกัน

ภาวะอุณหภูมิกายต่ำ เก็บรวบรวมข้อมูลในระยะ 2ชั่วโมงแรกหลังคลอด โดยการวัดอุณหภูมิทารกทางทวาร 3 ครั้ง 

หลังทารกคลอด 10 นาที 1 ชั่วโมง และ2 ชั่วโมง ตามลำดับ

ผลการศึกษา :  ทารกแรกเกิดที่รับแนวปฏิบัติตามขั้นตอน Warm chain มีอุณหภูมิร่างกาย ใน 10 นาที 1 ชั่วโมง 

และ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด สูงกว่า ทารกแรกเกิดที่ได้รับ แนวปฏิบัติปกติ ในการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำ 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ  : สามารถนำแนวทางการปฏิบัติตามขั้นตอน Warm chain เพื่อ

ป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกคลอดครบกำหนด 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด จากการศึกษานี้ไปใช้ในการป้องกัน

การสูญเสียความร้อนในทารกแรกเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพในห้องคลอด โดยเฉพาะในช่วง 60 นาทีหลังคลอดเป็น

ช่วงที่ทารกจะมีอุณหภูมิร่างกายลดต่ำลงมากที่สุด บุคลากรต้องเฝ้าระวังการสูญเสียความร้อนของทารกแรกเกิดให้มาก

ที่สุดเช่นเดียวกัน

บทเรียนที่ได้รับ  : ควรมีการประเมินผลการใช้แนวทางทางการปฏิบัติตามขั้นตอน Warm chain เพื่อป้องกันภาวะ

อุณหภูมิกายต่ำในทารกคลอดครบกำหนด 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดในห้องคลอดและติดตามผลลัพธ์ คือ อุบัติการณ์

การเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดที่คลอดครบกำหนดเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  : การได้รับความร่วมมือจากพยาบาลห้องคลอดโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชในการ

ทดลองใช้แนวทางการปฏิบัติตามขั้นตอน Warm chain เพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกคลอดครบกำหนด 

2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด 

การสนับสนุนที่ได้รับ จากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน :

 คู่มือปฏิบัติในการป้องกันอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิด โดยการปฏิบัติตามขั้นตอน Warm chain ของ WHO 

ซึ่งพัฒนามาจากแปลภาษาและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและภาษาที่ใช้โดยสูติ

แพทย์ กุมารแพทย์ และหัวหน้าห้องคลอด ได้นำมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ    
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้ป่วยติดเตียง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
  

นางศิรินทร์ทิพย์ วัชระไพโรจน์*, นางสาวพัฒนา คล้ายพงษ์*, นางสาวธาริณี ฤกษนันทน์**, 
นางผกามาศ เพ็งศรี***, นางพัชรินทร์ ทองพุ่ม****, นางอริยาภรณ์ คงพูลพิพัฒน์***** 

  
 *โรงพยาบาลไชโย, **สำนกังานสาธารณสขุอำเภอไชโย, ***โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบลจรเขร้อ้ง 

****โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทวราช, ****โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะไว 
  

 จากสถานการณ์ปัจจุบันระบบการแพทย์ได้พัฒนา ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และประเด็นปัญหา

สาธารณสุขที่สำคัญที่ ผู้สูงอายุบางรายเป็นผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ ซึ่งเราจัดว่าเป็นกลุ่ม     

ติดเตียง ต้องได้รับการดูแลจากผู้อื่น โดยพบว่าส่วนมากเนื่องมาจากสาเหตุจากผลของภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง  

แต่ผู้สูงอายุหลายครอบครัวมักได้รับการดูแลไม่เหมาะสม หรือบางรายไม่มีผู้ดูแล เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวต้อง

ออกไปทำงานนอกบ้าน เนื่องจากปญัหาเศรษฐกิจในครอบครัว จากสถิติข้อมูลในอำเภอไชโย ปี พ.ศ. 2556 – 2557  

พบว่าผู้ป่วยติดเตียงมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น คือ จำนวน 51 คน  , 75 คน ตามลำดับ   ซึ่งผู้ป่วยนอนติดเตียง

ส่วนใหญ่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย และยังมีปัญหาในด้านคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความ

สัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตและการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาแบบเจาะจง 

โดยเป็นผู้ป่วยที่พึ่งตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จากพื้นที่ทั้ง ๙ ตำบล ในอำเภอไชโย จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ ราย  

มีการประเมินก่อนและหลังการทดลอง  ดำเนินการทดลองตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๕๖ โดยพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจากทีมผู้ดูแล (Caregivers Team) อำเภอไชโยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ

ประเมิน คุณภาพชีวิต ขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL – BREF - THAI) ซึ่งมีองค์ประกอบ ๔ ด้าน คือ ด้าน

ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม แบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิต

ประจำวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนา 

ได้แก่ จำนวน ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ ที (pair t – test)        

  จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยติดเตียงส่วนมากเป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุระหว่าง ๗๑ – ๘๐ ปี โดยสาเหตุ

มาจากโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดมากที่สุด เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอไชโยได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย

ติดเตียงที่ประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพ เรียกว่าทีมผู้ดูแล (Caregivers Team) ทั้งในระดับตำบลและอำเภอ เข้าติดตาม

เยี่ยมผู้ป่วยตามแผน ซึ่งพบว่า การรับรู้ด้านร่างกายของตนเองก่อนและหลังการทดลอง ไม่แตกต่างกัน (P-value = 

0.160) , การรับรู้ทางจิตใจของตนเอง ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 , การรับรู้ความสัมพันธ์ด้านสังคม 

การรับรู้ด้านสังคมก่อนและหลังการทดลอง ไม่แตกต่างกัน (P-value = 0.134) และการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ก่อน

และหลังการทดลองลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และจากการประเมินดัชนีบาร์เธลเอดีแอล ก่อนและ

หลังการทดลอง ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งจากการศึกษานั้นผู้ป่วยอาจอาจรับรู้การเปลี่ยนแปลง

ด้านร่างกายไม่แตกต่างกัน ซึ่งปจัจัยด้านผู้ป่วยบางรายนอนป่วยมานาน การเปลี่ยนแปลงย่อมต้องใช้เวลามาก อาจยัง

ไม่รู้สึกว่าเปลี่ยน ประกอบกับบางรายการรับรู้อาจคลาดเคลื่อนจากสภาวะปกติ แม้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ผู้ป่วย

อาจสื่อสารได้ไม่ชดเจน ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ อาจมีประสบการณ์และทักษะในการฟื้นฟูผู้ป่วยไม่มากเท่ากับผู้มี

ประสบการณ์ตรง เช่น นักกายภาพบำบัด แต่การรับรู้ด้านจิตใจนั้นลดลงเนื่องจากผู้ป่วยอาจรู้สึกเครียด วิตกกังวล ที่
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ต้องนอนป่วยนานๆ เมื่อมีทีมเข้าไปติดตามเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้ป่วยย่อมรู้สึกผ่อนคลายและมีกำลังใจมากขึ้น  และ

การเปลี่ยนแปลงของเอดีแอล ก่อนและหลังการทดลองที่พบนั้นส่วนหนึ่งได้จากการประเมินซักถามจากญาติ การ

สังเกตผู้ป่วย อาจไม่ได้ซักถามโดยตรงเพราะผู้ป่วยบางคนไม่สามารถสื่อสารได้ แต่ให้ผุ้ป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำบาง

รายสามารถทำตามคำสั่งได้ดี  

 จากการศึกษาครั้งนี้สิ่งที่ได้รับคือการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อเข้าติดตามเยี่ยมผู้ป่วยด้วยใจ คือ เข้าถึง    

ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่องนั้นย่อมเกิดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และสร้างแรงบันดาล

ใจที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งผู้ป่วยและญาติ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินการทำแผนติดตามเยี่ยมผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดย

ชุมชนหรือส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น และดำเนินงานด้วยตนเอง อย่างยั่งยืน ตามแนวการดำเนินงาน CBL  

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการดูแลผุ้ป่วยที่เข้มแข็งต่อไป 
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ศึกษาการใช้โปรแกรม 3อ 1ย ต่อการควบคุมระดับ HBA1c ในผู้ป่วย Uncontrolled DM 
โรงพยาบาลไชโย จังหวัดอ่างทอง   

  
นางเกษสุดาพร  แป้นทอง และ นางกัญญารัตน์  ทองสด     

  
งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

  

ที่มาและความสำคัญของปัญหา:  โรงพยาบาลไชโยได้เลือกโรคเบาหวานมาเป็นโรคสำคัญที่เป็นจุดเน้นในการพัฒนา 

เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานเป็นกลุ่ม High Rick, High Cost, และ High Volume รองจาก Hypertension พบปญัหาใน

การดูแลที่ซับซ้อน จึงได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการดูแลตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ทีมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ

ดูแลผู้ป่วยเบาหวานซึ่งประกอบด้วย ทีม PCT ของโรงพยาบาล ทีมจาก รพ.สต.9 แห่ง  ได้พัฒนารูปแบบการดูแลผู้

ป่วยเบาหวาน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับปกติ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 

 ปี 2553 - 2555  พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาในคลินิก ไม่สามารถคุมน้ำตาลในเลือดได้ มากกว่า ร้อยละ 

39.79  30.73 และ 34.00 ทีม PCT และ รพ.สต. 9 แห่งในอำเภอ ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ และพัฒนาโปรแกรม 

3อ 1ย (อาหาร  ออกกำลังกาย อารมณ์ และยา ) โดยการพัฒนาเป็นรูปแบบโปรแกรมของเครือข่ายการในการดูแล  

ผู้ป่วยเบาหวาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทีมในการใช้โปรแกรม 3อ 1ย ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง 

ให้สามารถดูแลตนเอง ป้องกันภาวะแทรกซ้อนเบาหวานที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน ตรงกับปญัหา และความต้องการ และ

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม ระหว่างทีมสหวิชาชีพ  ผู้ป่วย และครอบครัว 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรม 3อ 1ย ต่อการควบคุมระดับ HBA1c ในผู้ป่วย 

Uncontrolled DM 

ระเบียบวิธีวิจัย: 

 1. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง: การสุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจงผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถ

ควบคุมระดับน้ำตาลได้ มีระดับ HbA1C มากกว่า 7 จำนวน 63 ราย 

   2.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา: ตัวแปรต้น คือ โปรแกรม 3อ 1ย  ตัวแปรตามคือ ระดับ HbA1C 

 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

         3.1 คู่มือโปรแกรม 3อ 1ย (อาหาร  ออกกำลังกาย อารมณ์ และยา) สำหรับบุคลากร ได้พัฒนาโดย

ทีมสหวิชาชีพร่วมกับเครือข่ายฯ โดยปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ป่วย โดยให้บุคลากรมีการทดลองใช้ 

และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

         3.2  คู่มือโปรแกรม 3อ 1ย (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ และยา) สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ได้พัฒนา

โดยทีมสหวิชาชีพร่วมกับเครือข่ายฯ โดยปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ป่วย โดยการทดลองใช้กับผู้ป่วย 

และปรับปรุงให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

         3.3 กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ ได้ปรับกิจกรรมซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยเน้น การสอน 

สาธิต ทดลองปฏิบัติ 

 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวัดผล HbA1C ก่อนการดำเนินการ และหลังการดำเนินการ และระยะ

เวลาเก็บรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง (Pre-test) โดยใช้ผลระดับ HbA1C ในครั้งแรกของการ
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ดำเนินการทดลองในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  2555  และดำเนินการโปรแกรม 3อ 1ย (อาหาร  ออกกำลังกาย 

อารมณ์ และยา) รวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง (Post-test) โดยใช้การวัดผลระดับ HbA1C ในเดือนที่ 6 หลังดำเนิน

การโปรแกรม 3อ 1ย 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ จำนวน ร้อยละ โดยนำคะแนนที่ได้จากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและหลังดำเนินการโปรแกรม 3อ 1ย ในผู้ป่วย Uncontrolled DM มาคำนวณ โดยใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

         5.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยหาค่าจำนวน และร้อยละ 

          5.2 วิเคราะห์ ผลระดับ HbA1C เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการใช้โปรแกรม 3อ 1ย ในผู้ป่วย 

Uncontrolled DM โดยใช้สถิติ จำนวน และร้อยละ  

สรุปผลการศึกษา:  จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานหลังการใช้โปรแกรม 3อ 1ย สามารถควบคุมระดับ

น้ำตาล โดยสามารถลดระดับ HBA1c<7 ได้ร้อยละ 76.19 และพบว่ามีระดับ HBA1c>7 ร้อยละ 23.81 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: 

 1.  พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย ให้เกิดผลลัพธ์ด้านต่างๆ เช่น ทางคลินิก คือ ลดผู้ป่วย Uncontrolled DM, 

Readmit, Revisit และ Complication ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ เพิ่มกลุ่ม Controlled กลับสู่ชุมชน ผู้ป่วยและผู้ให้

บริการเกิดความพึงพอใจ และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเบาหวาน ของเครือข่ายในระยะยาว 

     2.  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้ป่วย และทีมสหวิชาชีพ ในการพัฒนารูปแบบการทำงาน 

      3.  ปลุกกระแส ให้หน่วยงานและบุคลากร ได้เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการทำงานประจำสู่งานวิจัย 

บทเรียนที่ได้รับ: 

 1.  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน เกิดทักษะในการจัดการความรู้ 

     2.  เกิดความสามัคคีในทีม ความภาคภูมิใจของทีม 

    3. วิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ในการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อแสวงหาคำตอบ

สำหรับปญัหา หรือคำถามการวิจัยที่กำหนดไว้ หรือเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: 

 1.  ผู้บริหารให้การสนับสนุน เห็นความสำคัญ กำหนดเป็นนโยบายขององค์กร 

    2.  มีผู้จัดการโรค และผู้ประสานการทำงานเป็นทีมของ สหวิชาชีพ 

    3.  บรรยากาศการเรียนรู้ และการประสานงานที่ดีระหว่างทีมในเครือข่าย 

     4.  มีผู้ให้คำปรึกษาในทีมด้านวิชาการ 

     5.  นำผลงานนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับองค์กรภายนอก เพื่อพัฒนา 

    6.  มีการนำหลักความรู้ทางวิชาการเข้ามาบูรณาการ พัฒนาต่อยอด เช่น CQI., R2R 

      7.  ความร่วมมือของผู้ป่วย ครอบครัว และภาคีเครือข่ายในชุมชน 

    8.  นำผลการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และติดตามผลของการใช้โปรแกรม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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การสนับสนุนที่ได้รับ: 

 1.  การกำหนดเป็นนโยบาย ให้ทุกหน่วยงานพัฒนากิจกรรม CQI นวัตกรรม R2R อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

     2. สนับสนุนงบประมาณโครงการ กิจกรรม และรางวัลในกิจกรรมประกวดผลงานพัฒนากิจกรรม CQI 

นวัตกรรม R2R ประจำปี ปีละ 1 ครั้ง 

    3. การสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรได้พัฒนาด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก 
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