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การออกกำลังกาย 5 ท่าเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุร ี
 

ภาวิณี  วิไลพันธ์, ณภัทรารัตน์ เทพแก้ว 

 

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุร ี

 
ที่มาและความสำคัญของปัญหาในการศึกษา 

 การหกล้มในผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญและอันตรายมากสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่กล้ามเนื้อหลักในการเดิน

การทรงตัวอ่อนแรงนำมาซึ่งปญัหาต่างๆ มากมาย ส่งผลทำให้กระดูกหัก เสี่ยงต่อภาวะติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทาง

เดินปสัสาวะมีผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองไม่ได้ นอกจากนี้ผู้สูงอายุอาจ

เกิดภาวะวิตกกังวล กลัวการหกล้มมีภาวะซึมเศร้า หมดความมั่นใจในตนเองส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 เพื่อศึกษาผลการออกกำลังกาย 5 ท่าเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี 

ระเบียบวิธีวิจัย  

 เป็นการศึกษาแบบทดลอง โดยคัดกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ในกลุ่มตวัอยา่งจำนวน 

80 คน (เพศชาย 35 คน เพศหญงิ 45 คน) แบง่เปน็กลุม่ทดลอง (intervention) 40 คน และกลุ่มควบคุม (control) 40 

คน จากผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60-82 ปี ที่อาศัยในเขตจังหวัดลพบุรี กลุ่มทดลองได้รับการฝึกภายใต้การดูแลของ 

นักกายภาพบำบัด ที่งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จำนวน 10 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง ส่วน

กลุ่มควบคุมได้รับการฝึกที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมกับแจกแผ่นพับอธิบายท่าการออกกำลังกาย  

นำไปฝึกปฏิบัติที่บ้าน โดยทั้ง 2 กลุ่มมีการฝึกปฏิบัติต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ โดยเน้นท่าฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

หลักที่ใช้ในการเดินและการทรงตัว ทั้งหมด 5 ท่าทำการประเมินผลความสามารถในการทรงตัว [Function reach test 

(FR test)] และความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการเดินและการทรงตัว [One-Legged Stance Test (OLS test)] ทั้ง

ก่อนและหลังเข้าโปรแกรมปฏิบัติ วิเคราะห์ผลโดยใช้ Paired - Sample T testกลุ่มทดลอง วัดค่า FR test และ OLS 

test ก่อนและหลังการฝึก เฉลี่ยเท่ากับ 30.25 และ 5.41, 31.93และ 5.90 กลุ่มควบคุม 31.12 และ 5.42, 33.29 และ 

5.46 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการฝึกทั้งสองครั้งพบว่าค่า FR test และ OLS test หลังการฝึกในทั้ง 2 

กลุ่มสูงกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษา  

 จากผลการวิจัยพบว่าการฝึกกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการเดินและการทรงตัวในผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี โดยใช้ท่า

กายบริหาร 5 ท่าในการฝึกมีผลต่อการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการเดินและการทรงตัว และหลัง

จากการติดตามผลการฝึกการออกกำลังกาย 5 ท่าเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ไม่พบปญัหาผู้สูงอายุที่ได้รับการ

ฝึกเกิดอุบัติการณ์หกล้ม 
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การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ 

 การนำผลการวิจัยมาใช้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการส่งเสริมการออกกำลังกายและท่าทางที่ถูกต้องเป็นประจำ

สำหรับผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีการทรงตัวดีขึ้น 

บทเรียนที่ได้รับ 

 จากผลการวิจัยพบว่าการฝึกกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการเดินและการทรงตัวในผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี โดยใช้ท่า

กายบริหาร 5 ท่าในการฝึกมีผลต่อการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการเดินและการทรงตัว สามารถ

ป้องกันการหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุได้ 100% 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 1. ผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นต้องการช่วยเหลือผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรีเพื่อป้องกันการหกล้ม 

 2.  การร่วมมือที่ดีจาก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลอาสาสมัครหมู่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงาน

วิจัย 

การสนับสนุนที่ได้รับ  

 1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 

ที่ให้การสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำงานวิจัย ยานพาหนะในการออกชุมชนให้คำปรึกษาและกำลังใจในการทำงาน

วิจัย 

 2. บุคลากรสาธารณสุขเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล อสม. ที่ให้การร่วมมือประสานงาน

กับผู้สูงอายุในชุมชน 

 3. องค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนท้องถิ่นสนับสนุนยานพาหนะในการรับส่งผู้สูงอายุ 

 

 

 

การประชุมวิชาการประจำปี 56 คณะแพทยศาสตร์ มศว Patient Safety 



*225*

ผลลัพธ์ของการจัดคลินิกโรคหืดอย่างง่าย โรงพยาบาลผักไห่ 
 

เกษศรินทร์ ขุนทอง ,หนึ่งฤทัย สุนทราทิพย์ 

 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลผักไห่ 

 
ที่มาและความสำคัญของปัญหาในการศึกษา 

 ผู้ป่วยโรคหอบหืดของโรงพยาบาลผักไห่ มีประมาณ 216 ราย ปญัหาที่พบบ่อยคือปญัหาที่พบบ่อย ได้แก่ 

การไมม่าตามนดั การมาตรวจซำ้ภายใน 48 ชัว่โมง และการพน่ยาไมถ่กูตอ้งตามแผนการรกัษา ซึง่อตัราการ Re-Admit 

ปี 2553 – 2555 เท่ากับ 8.43, 14.57, 11.5 ตามลำดับ และอัตราการ Re-visit ปี 2554 – 2555 เท่ากับ 10.46, 

14.01 ตามลำดับ ซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยหอบหืด ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2555 เป็น 10,516,116 บาท, 

10,696,095 บาท  และ 12,542,569 บาท ตามลำดับ โดยมีจำนวน visit ในการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็น 

2,642 ครั้ง 2,796 ครั้ง และ 3,309 ครั้ง ตามลำดับ ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 โรงพยาบาลผักไห่ ได้เข้าร่วมการจัดตั้ง

คลินิกโรคหืดแบบง่าย (Easy Asthma Clinic) ของ สปสช. ซึ่งต้องมีกระบวนการรักษา การประเมิน ด้านต่างๆ ตาม

เกณฑ์ ซึ่งยาพ่นเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาและควบคุมอาการของผู้ป่วยหอบหืดได้ โดยตามเกณฑ์หลักผู้ป่วย 

หอบหืดต้องได้รับยาพ่นสเตียรอยด์ ให้เร็วเพื่อลดการอักเสบ และปรับเพิ่มเป็นสูตรสเตียรอยด์ผสมยาขยายหลอดลม

ออกฤทธิ์ยาว ซึ่งส่งผลต่อการจัดซื้อยาพ่น ที่ต้องสั่งซื้อมากขึ้นและมูลค่ามากขึ้นเพราะเนื่องจากยาพ่นสูตร สเตียรอยด์

ผสมยาขยายหลอดลมออกฤทธิ์ยาว คือ Seretide จะมีราคาแพง โดยมูลค่ายา Seretide เทียบการจัดซื้อช่วงปี 2555 
ราคา 23,005 บาท ส่วนปี 2556 (ต.ค.55-มี.ค.56) ได้ทำการจัดซื้อแล้วถึง 59,813 บาท เพิ่มขึ้นถึง 160 % ดังนั้นจึง

ต้องการศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนกระบวนการรักษาเหล่านี้ว่าจะส่งผลการ re-admitหรือ re-visit หรือไม่ เพราะจาก

ข้อมูลการ re-admit ของผู้ป่วยใน พบว่าผู้ป่วยโรค Asmtha/COPD เป็นอันดับ 1 ซึ่งส่งผลถึงค่าใช้จ่ายในการดแูลผูป้ว่ย

และภาระงานเจ้าหน้าที่ที่มากขึ้นเช่นกันดังนั้นเมื่อการจัดตั้งคลินิกหอบหืด ที่เพิ่มค่าใช้จ่ายด้านยาพ่นแล้ว จึงต้องการ

ศึกษาผลด้านต่างๆ ของการรักษาโรคหอบหืด ซึ่งเป็นผลจากการจัดตั้งคลินิกที่มีการรวมตัวกันของสหสาขาวิชาชีพ 

และปรับรักษาโรคหอบหืดตามแนวทางของ GINA Guideline 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาผลลัพธ์จากการจัดตั้งคลินิกหอบหืดอย่างง่าย  

ระเบียบวิธีวิจัย  

 เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังจากแบบบันทึกในคลินิกหอบหืด โดยเริ่มเก็บข้อมูล ตั้งแต่ 

1 กรกฎาคม 2555 – 31 มิถุนายน 2556 ซึ่งมีจำนวนประประชากร 154 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ได้รับการวินิจฉัย

จากแพทย์ว่าเป็น โรคหืด (Asthma) ตามแนวทางของ GINA Guideline ลงทะเบียนเข้ารับการรักษาในคลินิกโรคหืด

อย่างง่าย และมารับการตรวจรักษาอย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไปโดยเก็บข้อมูลจากแบบบันทึกของผู้ป่วยในการเกิดอาการ

กำเริบในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาในเวลากลางวัน การเกิดอาการกำเริบในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาในเวลากลางคืน 

ในช่วงเวลา 4 สัปดาห์ที่  ผ่านมาใช้ยาบรรเทาอาการหอบ ในช่วงเวลา 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอาการกำเริบจนต้องมา

ห้องฉุกเฉินในช่วงเวลา 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอาการกำเริบจนต้องนอนโรงพยาบาลและค่า PEFR โดยการเก็บข้อมูล
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จากการสัมภาษณ์ตามแบบประเมินผลการรักษา ASTHMA ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผู้ป่วยเข้าคลินิกครั้งแรก ให้ถือเป็นอาการ

ก่อนเข้าได้รับดูแลในคลินิกหอบหืด เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามแบบประเมินผลการรักษา ASTHMA แต่ละครั้ง

ทีเ่ขา้คลนิกิหอบหดืการวเิคราะหข์อ้มลู สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก ่ จำนวนและรอ้ยละคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และเปรียบเทียบค่า PEFR คิดเป็น % predict จากการเข้าร่วมคลินิกหอบหืด ก่อนและหลัง โดยใช้สถิติ pair t-test 

ผลการศึกษา 

 มีจำนวนผู้ป่วยที่คัดเข้าตามเกณฑ์ 84 ราย และมาเข้าคลินิกต่อเนื่อง 3 ครั้ง ผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบในเวลา

กลางวัน และกลางคืนในช่วง 4 สัปดาห์ ลดลง จาก 55 เป็น 46 รายและ 63 เป็น 55 ราย ตามลำดับ แต่การใช้ยา

พ่นบรรเทาอาการเพิ่มขึ้น การมาห้องฉุกเฉิน ลดลงจาก 5 รายเป็น 2 ราย ส่วนค่า % predict ไม่มีความแตกต่างทาง

สถิติ P-value< 0.005แต่เมื่อวิเคราะห์ค่า % predict ในการนำมาแบ่งระดับความรุนแรงของโรคหืด การเข้าคลินิก 

ต่อเนื่อง จนถึง visit ที่ 3 สามารถลดจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในระดับ severe จาก 60 รายลดเป็น 54 ราย โดยผู้ป่วยไป

เพิ่มในระดับ moderate มากขึ้น แต่ระดับ mild ไม่เปลี่ยนแปลง และมีเปรียบเทียบค่า %predict ในแต่ละ visit ตั้งแต่ 

visit ที่ 4 ขึ้นไป พบว่าผู้ป่วยที่มาใน visit ที่ 5 จะมีค่า % predict ที่แตกต่างจากก่อนเข้าคลินิกอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ P-value< 0.005 ส่วนผลภาพรวมในอัตราการ re-visit และ re-admit ในปีงบประมาณ 2556 พบว่า อัตราการ   

re-visit ลดลงจาก เป็น 5.11 ซึ่งลดลงอย่างชัดเจน แต่อัตราการ re-admit เพิ่มขึ้นจาก 11.5 เป็น 13.69 เมื่อวิเคราะห์

แล้วอาจเนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา จะเป็นผู้ป่วย OPD ที่เข้ารับการรักษาและรับยาจึงนำเข้าสู่คลินิกโรคหืด 

แต่ผู้ป่วยกลุ่มที่มีการ re-admit บ่อยครั้ง ไม่ได้เข้าร่วมในกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา ผลจึงอาจไม่สอดคล้องกัน 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ 

 การปรับระบบการติดตามนัดของผู้ป่วยให้เข้าคลินิกต่อเนื่องติดต่อกัน 5 visit เพื่อให้มีการควบคุมโรคได้ใน

ระยะยาวมากขึ้น 

บทเรียนที่ได้รับ 

 การวิจัยเป็นแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง ทำให้ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และกลุ่ม    

ผู้ป่วยที่มีการ re-admit บ่อยครั้งไม่ได้นำเข้าคลินิกโรคหืดด้วย เพื่อให้ได้รับการรักษาจากสหสาขาวิชาชีพครบถ้วน จึง

ทำให้อัตราการ re-admit ไม่ลดลง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 มีระบบการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย ในคลินิกโรคหืดและมีการรักษาตามมาตรฐาน   

มากขึ้น 
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การศึกษาความสัมพันธ์ของผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดที่ตรวจด้วยเครื่อง 
กลูโคมิเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้ในโรงพยาบาลศุภมิตรเสนา 

 

อัจฉรา เปลี่ยนศาสตร์, สุกัลยา อารีชม, ปุณฑะรี กองปญัญา, ทัศวิจ จิตตรีเชื้อ, 

ชาตรี สายรัดทอง, มณีรัตน์ ฤกษ์สุวรรณี 

 

แผนกชันสูตร โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา 

 
ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

 โดยทั่วไปการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ต้องใช้เลือดปริมาณมากเนื่องจาก 

ต้องนำมาปั่นแยกเพื่อนำน้ำเหลืองมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ทำให้เป็นปัญหาสำหรับผู้ป่วยที่ต้องติดตามการรักษา  

จึงได้ได้มีการนำเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจ ณ จุด

ดูแลผู้ป่วย (point of care testing, POCT) ใช้ตัวอย่างตรวจเพียงปริมาณเล็กน้อย และใช้เวลาในการวิเคราะห์สั้นทำให้

สามารถลดระยะเวลาการรอคอยผลเพื่อการรักษา ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ดีขึ้น สำหรับเครื่อง ณ จุด

ดูแลผู้ป่วย ในปจัจุบันมีหลากหลาย เชน่ เครือ่งตรวจวดัระดบันำ้ตาลจากปลายนิว้หรอืเครือ่งกลโูคมเิตอร ์ (glucometer), 

เครือ่งตรวจวดั HbA1c, เครื่องตรวจวัด coagulogram (PT, PTT) เป็นต้น 

 ปจัจบุนัการตดิตามดแูลผูป้ว่ยดว้ยเครือ่งตรวจวดัระดบันำ้ตาลจากปลายนิว้หรอืเครือ่งกลโูคมเิตอร ์ ณ จดุดแูล 

ผู้ป่วยมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง แม่นยำจึงจะช่วยการรักษาให้มีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้จึง

พัฒนาขึ้น เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของผลการตรวจด้วยเครื่องกลูโคมิเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้ในโรงพยาบาล ว่ามีความ

สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ 

 การศึกษาแบบภาคตัดขวาง การวิเคราะห์ Crossectional study 

 • การหาความสมัพนัธข์องผลการตรวจดว้ยเครือ่งกลโูคมเิตอร ์(Cera-chek) กบัเครือ่งอตัโนมตั ิ(BT2000 plus) 

 1. ทำ control เครื่องกลูโคมิเตอร์ No.1 (ใช้ใน LAB) วันละ 1 ครั้ง 2 level (Normal, Abnormal) เพื่อตรวจ

สอบเครื่องก่อนใช้งาน 

 2. เมื่อแพทย์ order ให้ตรวจ Blood sugarในผู้ป่วยที่แผนกชันสูตร นักเทคนิคการแพทย์จะเจาะเลือดจาก

เส้นเลือดดำใส่ tube clot blood เพื่อตรวจด้วยเครื่องอัตโนมัติ (BT2000 plus) และหยดใส่เครื่องกลูโคมิเตอร์ (Cera-

chek) และบันทึกผล 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ทั้ง 2 แบบคือ ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องอัตโนมัติ (BT2000 plus) กับเครื่อง 

กลูโคมิเตอร์ (Cera-chek) และความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องกลูโคมิเตอร์ (Cera-chek) ทุกเครื่องที่ใช้ในโรงพยาบาล  

มีความสัมพันธ์กันดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความมั่นใจในการใช้เครื่องมากขึ้น 

 2. ผลตรวจระดับน้ำตาลด้วยเครื่องกลูโคมิเตอร์ (Cera-chek) มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้น ช่วยให้ 

ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และถูกต้อง รวมถึงการวินิจฉัยเบื้องต้นและติดตามการรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 การควบคุมเครื่องแต่ละเครื่องมีผลต่อการรายงานค่าของคนไข้ถ้าเจ้าหน้าที่มีความรอบคอบในการทำงานจะ

ทำให้ผลLabมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น และสามารถลดระยะเวลาในการรอผล Lab ได้เป็นอย่างดีทั้งยังสามารถ

สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มารับบริการได้อีกด้วย 

การสนับสนุนที่ได้รับ 

 โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

 

 

การประชุมวิชาการประจำปี 56 คณะแพทยศาสตร์ มศว Patient Safety 



*229*

Stat drug เร่งด่วน ทันเวลา 
 

พยุงศักดิ์ บุบผานิโรจน์, อุรสวดี นพวงศ์ ณ อยุธยา, พัชรี ตรีวิสูตร, สุพัตรา แก้วประเสริฐ, 

วิชญาภรณ์  ประเสริฐศรี, กาญจนา ผ่องการ, มานะ อิ่มดิเลกผล, จุฬาภรณ์ งามละมัย,  

จีรายุ แตงอ่อน, สุพัตรา กางถิ่น 

 

แผนกเภสัชกรรม  โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา 

 
ที่มาและความสำคัญ 

 การขอยาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่แพทย์วินิจฉัยมาต้องให้ผู้ป่วยได้รับยาทันที 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาแบบบันทึกยา Stat 

 2. เพื่อเปรียบเทียบเวลาใช้ใบยา Statและไม่ใช้ใบยา ทำให้รับยารวดเร็วก่อนหรือไม่ 

 3. เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบเวลาการขอยา Stat ก่อนและหลังใช้ใบยา Stat 

ระเบียบวิธีวิจัย  

 1. ขั้นวิจัย Research phase 

  1.1 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยาอย่างเร่งด่วน 

  1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฟอร์ม Stat Drug 

 2. ขั้นพัฒนา Development phase 

  2.1 จัดทำแบบฟอร์ม การขอ stat drug  

  2.2 วางระบบการขอใช้ยา stat drug 

  2.3 เป้าหมายคือผู้ป่วยที่ต้องการยาเร่งด่วนจะมีขั้นตอนดังนี้ 

   2.3.1 การเก็บข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมแบบฟอร์มของแต่ละแผนก ในแต่ละเดือน 

   2.3.2 นำมาลงบันทึกข้อมูลของแต่ละเดือน 

   2.3.3 นำมาบนัทกึวา่ในแตล่ะเดอืนการรบัยา Stat Drug รบัยานอ้ยหรอืมากกวา่ 5 นาท ี 

    หรือเปล่า 

   2.3.4 ดำเนินการทดลองโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 9  เดือน 

   2.3.5 ผู้วิจัยรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป 

ผลการศึกษา  

 กราฟเส้นแสดงระยะเวลาเฉลี่ยในการจ่ายยา stat มีนาคม-พฤศจิกายน 2556 ไม่เกิน 5 นาที 
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การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ 

 จากเดมิการสัง่ใชย้า Stat ไมไ่ดถ้กู Set แบบไวใ้นระบบของแผนกทำใหผู้ป้ว่ยไดร้บัยาชา้หรอืเกนิกวา่ 5 นาที 

ทางแผนกไดจ้ดัทำแบบฟอรม์ใบขอยา Stat ขึน้มาและแจกจา่ยไปยงัแผนกทีเ่กีย่วขอ้งถา้ม ี Order Stat ยา โดยแพทย์ 

ให้เขียนลงไปในแบบฟอร์ม Stat แล้วนำมายื่นที่แผนกเภสัชกรรม เภสัชกรรับคำสั่งใบ Stat Drug แจ้งเจ้าหน้าที่จัดยา 

เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้อง เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย รับยา Stat ไปให้ผู้ป่วยทันที 

บทเรียนที่ได้รับ  

 1. การวางระบบ stat ยาที่ดี ทำให้จ่ายยา stat ได้เร็วขึ้น 

 2. สามารถลดอาการของผู้ป่วย ที่เป็นอยู่อย่างรวดเร็วตามแผนการรักษาโดยแพทย์ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

 ผู้ป่วยได้รับยา Stat เร่งด่วนทันเวลาตามระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน 5 นาที 

การสนับสนุนที่ได้รับ 

 คณะกรรมการแผนคุณภาพ โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ลดปัญหาซ้ำซ้อนในงานคอมพิวเตอร์ 
 

คำรณ  มิตร์เทวิน, สุจิตา  ป้อมแก้ว, อาทร  ภิญโญฤทธิ์ 

 

แผนกคอมพิวเตอร์  โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา 
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา  

 การแก้ไขปญัหางานแผนกคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Support ส่วนงานบริการผู้ป่วย และ 

Support Back office ซึ่งในส่วนแรกถือว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขก่อนมีผลกระทบกับผู้ป่วย อาจ

ทำให้การบริการล่าช้าได้ จุดงานบริการผู้ป่วยที่สำคัญคือ การใช้ระบบโปรแกรมโรงพยาบาล SSB และ Internet 

เพื่อตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยทั้ง 3 กองทุนในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในจุดบริการที่สำคัญจะถูกออกแบบให้ทั้ง Online 

และ Offline ดังนั้นในทุกส่วนจะเชื่อมโยงกันโดยระบบ Network ปัญหาที่พบเจอบ่อยที่สุดจากการเก็บปริมาณงาน

ของแผนก คือระบบคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ และพบว่าเป็นเฉพาะบางเครื่องที่เข้าใช้งานไม่ได้ และเมื่อเจ้าหน้าที่

คอมพิวเตอร์ เข้าแก้ไขปัญหาก็จะสามารถใช้งานได้ทุกครั้ง ก็ปรับเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้เด็ดขาด

สักที   

 ปญัหาหลักคือ ระบบ Network ขัดข้อง บางครั้ง IP Address ชนกันบ้าง เนื่องจากมีบางเครื่อง ใช้งานต่อ

เนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ได้ทำการ Boot หรือ Reset ใหม่ และบางเครื่องพบปญัหาว่าไม่สามารถรับแจก IP 

Address จากเครื่อง Server ได้ ขณะที่บางเครื่องก็รับได้แต่ช้ามาก 

 ทางแผนกคอมพิวเตอร์ จึงสนใจวิเคราะห์ปัญหานี้ให้ถึงรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริง และจะได้ดำเนินการ

ปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระบบ Network ที่มีประสิทธิภาพ องค์ประกอบหลักของระบบที่จำเป็น เพื่อการรองรับงานใน

ปจัจุบันและอนาคต 

 2. เพื่อศึกษาการ SETUP ระบบเครือข่าย จัดระบบให้มีมาตรฐาน 

 3. เพื่อศึกษาการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Life Time เพื่อวางแผนต่อใน

อนาคตที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยในยุคเทคโนโลยีที่ถูกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ 

 แบบงานวิจัย ใช้แบบงานวิจัยเชิงวิเคราะห์ประชากร คือ จำนวนครั้งของปัญหาด้าน Network ที่เกิดซ้ำ 

เครื่องคอมพิวเตอร์เดิม 

 

ผลการศึกษา  

 การวิจัยในครั้งนี้ได้สรุปปญัหางานคอมพิวเตอร์ จำนวน  521 ครั้ง แยกเป็นประเภทปัญหาดังนี้ 

 1. Network = 437 ครั้ง คิดเป็น 84 % (ประเด็นที่สนใจในการทำวิจัยเรื่องนี้) 

 2. Hardware = 25 ครั้ง คิดเป็น 5 %     

 3. Software = 14 ครั้ง คิดเป็น 3 %         
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 ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ลักษณะข้อมูลแบบเชิงปริมาณ (Quantitative data) คือเก็บ 

ข้อมูลจำนวนครั้งจากการเกิดปญัหาด้าน Network นำมาสรุปจำนวนรวมรายเดือน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา

ในแต่ละครั้งว่าเกิดขึ้นจากเครื่องไหนบ้าง จำนวนความถี่ซ้ำ ๆ ปญัหาดังกล่าวเป็นกี่ครั้งต่อเครื่อง หรือกี่ครั้งต่อเดือน 

ประเภทของสถิติแบบพรรณนา (Aware of Problem) เนื่องจากแผนกคอมพิวเตอร์เริ่มตระหนักถึงปญัหา และประกอบ

กับวิชาชีพเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์นี้  ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีและผู้ใช้รุ่นใหม่ 

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ 

 นำผลงานที่เกิดจากการวิเคราะห์มาปรับปรุงระบบ Network ไห้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุด โดยใช้เท่าที่มีอยู่แต่ปรับปรุงวิธีการในการตรวจสอบและแก้ปญัหาเดิมๆ เพื่อลดความซ้ำซาก 

บทเรียนที่ได้รับ 

 เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองกรและวิธีปรับระบบไห้สอดคล้องโดยหาสาเหตุจากงานประจำให้เป็นงานวิจัยและ

เก็บเป็นองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางทำงาน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 เมื่อการตั้งเป้าหมาย มีการวาดภาพจินตนาการไปถึงความสำเร็จ และจะต้องทำอย่างไร สาเหตุเกิดจากอะไร

แก้ไขอย่างไร ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ง มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่อาจขัดขวาง เตรียม

ป้องกันที่จะเอาชนะปญัหาอุปสรรค์ที่คาดว่า แต่ขณะเดียวกันมองโลกในแง่ดี มีความหวัง มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย 

การสนับสนุนที่ได้รับ    

 จากคณะกรรมการแผนคุณภาพ โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา 
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ลดความเขินอาย เพิ่มความพึงพอใจ ในการตรวจภายใน 
 

พวงเพชร เชตพันธ์, สุวรรณา ฤกษ์ศิริ, ภิญญดา แตงทองคำ, วารี ตรีรัตนา, 

รัชนีกร อินต๊ะวิน, นาตยา สีหะดม, สายฝน นาพันธ์ดุง, หนึ่งฤทัย  สังข์ทอง, 

อัมพรพรรณ หน่อตุ้ย, เกศริน สุขสมโภชน์, วันวิสา สุขสมโภชน์, 

สุณิษา โกษะ, กรรณชุตตา  จ่างมณี 

 

แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา 

 
ที่มาและความสำคัญของปัญหาในการศึกษา 

 สตรีส่วนใหญ่ไม่ยอมตรวจมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากความอายที่ ต้องถูกเปิดเผยร่างกาย ขณะตรวจทีมงาน

จึงได้พัฒนาเครื่องมือพิทักษ์สิทธิของผู้มารับบริการที่มาตรวจภายใน (Pap Smear) ด้วยการต่อยอดแนวคิด กางเกง

วิเศษ ของโรงพยาบาลบางปลาม้า ซึ่งทำได้ดีมาก มาแล้ว 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อลดการเปิดเผยร่างกาย ของผู้มารับบริการ โดยไม่จำเป็น ขณะตรวจภายใน 

 2. เพื่อลดความเขินอายของผู้มารับบริการ ของผู้มารับบริการ  

 3. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ในการตรวจภายใน 

ระเบียบวิธีวิจัย    

 ใช้การวิจัย กึ่งทดลอง  

 ประชากรคือ ผู้ป่วยที่ตรวจภายใน และสมัครใจใช้กางเกงช่วยตรวจภายใน 

 เครื่องมือ ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ และประดิษฐ์กางเกงช่วยตรวจภายใน 

ผลการศึกษา 

 ผู้มารับบริการ อายุ 21 - 80 ปี  ช่วงเวลา ส.ค. – ต.ค.56  จำนวน 52 คน 

 เคยมารับบริการ ที่ โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา 63.5 % 

 มีความเห็นว่า การใช้กางเกงผ้าถุง มีความเหมาะสม 100 % 

 มีความพึงพอใจ 100 % 

 การใช้กางเกงผ้าถุง ช่วยลดความอาย 100 % 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ 

 เปลี่ยนจากการใช้ผ้าถุง มาเป็นกางเกงตรวจภายในทุกราย 

 

บทเรียนที่ได้รับ  

 การใช้กางเกงผ้าตรวจภายใน สามารถช่วยลดการเปิดเผยร่างกายของผู้รับบริการ ในตรวจภายใน จึงทำให้

ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจในการตรวจภายในมากขึ้นและด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันสามารถต่อยอด ประยุกต์
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ออกแบบ กางเกงตรวจภายในโดยคำนึงถึง ความสะดวกในการใช้งาน และประหยัดต้นทุน ด้วย เช่น นำกางเกงที่มี

อยู่ มา เจาะเฉพาะเป้า กางเกง หรือ ติดซิปหรือ ผ่าหน้าตลอดเลยเป้ากางเกงไปด้านหลัง แล้วต่อสายผูกเอว ให้ยาว

ขึ้น เป็นต้น 

ปัจจัยความสำเร็จ 

 คือการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมมือ ร่วมใจ ของบุคคลากรในทีม และการมีทัศนคติที่ดี ในการเปลี่ยนแปลง เพื่อ

การพัฒนางาน 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน / องค์กร 

 ได้รับการสนับสนุนจากผู้จัดการส่วนการพยาบาล และหัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศุภมิตรเสนา  

ทางด้านทุนและคำปรึกษา ในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของแผนกผู้ป่วยนอก 
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ศึกษาอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุของผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลนครนายก 
 

สุพัตรา  แสนสีจันทร์, คะนึง  สมร่าง 

 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครนายก 

 
บทนำ - ความเป็นมา  

 อุบัติเหตุเป็นปญัหาสำคัญของประเทศไทยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

จำนวนมาก อุบัติเหตุมักเกิดในวัยหนุ่มสาวและผู้ที่อยู่ในวัยทำงานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความ

สำคัญในการพัฒนาประเทศ ประเภทการบาดเจ็บ 5 อันดับแรกที่มีอัตราสูงสุดของประเทศ ได้แก่ อุบัติเหตุการขน 

ส่ง การสัมผัสกับแรงเชิงกลของวัตถุสิ่งของ การผลัดตกและหกล้ม การสัมผัสกับแรงเชิงกลของสิ่งมีชีวิต และถูกทำร้าย 

ส่วนสาเหตุของการบาดเจ็บที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนสูงสุดได้แก่ อุบัติเหตุการขนส่ง การถูกทำร้าย 

การทำร้ายตัวเอง ตกน้ำและจมน้ำ และการพลัดตกหกล้ม เมื่อพิจารณาถึงยานพาหนะที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุการ

ขนสง่พบวา่จกัรยานยนตพ์บบ่อยที่สุด (วารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินไทย ฉบับที่ 2 : 2552) จากสถิติการเฝ้าระวังการบาด

เจ็บที่พบในโรงพยาบาลนครนายก (ย้อนหลัง 3 ปี) พบว่า จำนวนผู้ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ปี พ.ศ. 2553 มี

จำนวน 2,339 ราย เสียชีวิต 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.32 ปี พ.ศ.2554 มีจำนวน 2,703 ราย เสียชีวิต 30 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 1.1 ปี พ.ศ.2555 จำนวน 2,756 ราย เสียชีวิต 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.48 จากสถิติการเฝ้าระวัง

การบาดเจ็บโรงพยาบาลนครนายก มีจำนวนผู้ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรเพิ่มขึ้นทุกปี จากสภาพปัญหาที่พบ 

ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดเหตุอุบัติเหตุจราจรซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางควบคุม

ป้องกันอุบัติเหตุจราจรของประชาชนและผู้มารับบริการในโรงพยาบาลนครนายก รวมทั้งโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัด

นครนายก 

วัตถุประสงค์การวิจัย   

 เพือ่ศกึษาอบุตักิารณก์ารเกดิอบุตัเิหตจุราจรของผูบ้าดเจบ็ทีม่ารบับรกิารแผนกฉกุเฉนิโรงพยาบาลนครนายก 

ระเบียบวิธีวิจัย สถานที่ศึกษาวิจัย และระยะเวลาศึกษาวิจัย  

 จากโปรแกรมสำเร็จรูป (IS: Injury survival) แผนกอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครนายก โดยศึกษา

จากเวชระเบียนย้อนหลัง ระยะเวลาศึกษาวิจัย วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555  

ผลการศึกษา 

 การป้องกันอุบัติเหตุจราจร เป็นนโยบายระดับประเทศเนื่องจากในภาวะปัจจุบัน การเกิดอุบัติเหตุจราจรมี

จำนวน ผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีนโยบายออกมาเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร เช่น การ

สวมหมวกนิรภัย มีการให้เปิดไฟใส่หมวกนิรภัย มีการรณรงค์บังคับใช้กฎหมาย ระหว่างที่มีวันหยุดยาว เป็นต้น ต่างๆ 

เหล่านี้ ซึ่งมาตรการมีส่วนช่วยทำให้ แนวโน้มการได้รับบาดเจ็บลดลง จากการศึกษา พบว่า ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุจราจร ร้อยละ 59.47 เป็นผู้ชายและ 40.53 เป็นผู้หญิงช่วงอายุที่ได้รับอุบัติเหตุจราจร มากที่สุด 11 – 20 ปี 

ร้อยละ 23.1 รองลงมาช่วงอายุ 21- 30 ปี ร้อยละ 19.34  แต่ช่วงอายุที่เสียชีวิตมากที่สุด คือ 21 – 30 ปี และ 31 – 

40 ปี ร้อยละ 26.83 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุจราจรมากที่สุด คือ 16.00 – 19.59 น. ร้อยละ 30.22 รองลงมาคือ 
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12.00 – 15.59 ร้อยละ 18.00 แต่ช่วงเวลาเสียชีวิตมากที่สุด คือ 20.00 – 23.59 น. ร้อยละ 36.59 รองลงมาคือช่วง

เวลา 00.00 – 03.59 น. ร้อยละ 19.51 พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุจราจรมากที่สุดคือ จักรยายยนต์ ร้อยละ 78.84 เป็น   

ผู้ขับขี่ ร้อยละ 84.35 ผู้โดยสาร ร้อยละ 61.63 รองลงมาคือรถปิกอัพ ร้อยละ 7.45 เป็นผู้ขับขี่ ร้อยละ 3.69 และเป็น

ผู้โดยสาร ร้อยละ 19.19 อาชีพที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรมากที่สุดคือ อื่นๆ (รับจ้างทั่วไป) ร้อยละ 25.07 

รองลงมาคือ นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 22.64 แต่พบว่าผู้ที่เสียชีวิตมากที่สุดคือผู้ใช้แรงงาน ร้อย 24.39 รองลงมาคือ 

อื่นๆ (รับจ้างทั่วไป) 21.95 ประเภทของผู้บาดเจ็บมากที่สุด คือ ผู้ขับขี่ ร้อยละ 72.80 รับไว้รักษาใน รพ.ร้อยละ 76.93 

เสียชีวิต ร้อยละ 56.10 รองลงมาคือผู้โดยสาร ร้อยละ 23.35 รับไว้รักษาใน รพ.ร้อยละ 18.20 เสียชีวิต ร้อยละ 31.71 

ผู้บาดเจ็บจากการจากอุบัติเหตุจราจร เป็นผู้ใช้ แอลกอฮอล์ ร้อยละ 23.43 ไม่ใช้แอลกอฮอล์ ร้อยละ 68.25 และ  

ไม่ทราบ ร้อยละ 4.17 ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่ ใช้แอลกอฮอล์ ร้อยละ 82.97 เสียชีวิต ร้อยละ 66.67 และ

ไม่ใช่ แอลกอฮอล์ ร้อยละ 69.48 และเสียชีวิต ร้อยละ 50 ผู้บาดเจ็บ มากที่สุด คืออุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์     

คิดเป็นร้อยละ 78.84 รองลงมาเป็นรถปิคอัพ ร้อยละ 7.45 ขับขี่ จักรยานยนต์ และผู้โดยสารที่ รับไว้รักษาใน     

โรงพยาบาล ร้อยละ 30.68 และเสียชีวิต ร้อยละ 0.75 พบว่า ผู้บาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์เกิดจากการเฉี่ยวชน   

มากที่สุดร้อยละ 78.71 รองลงมา คือรถปิคอัพ เฉี่ยว ชน ร้อยละ 7.58  ตกจากพาหนะ เกิดจากรถปิคอัพ มากที่สุด 

ร้อยละ 47.06 รองลงมาคือ ตกจากรถ จักรยานยนต์ ร้อยละ 41.18และ พาหนะ พลิกคว่ำ ล้ม มากที่สุดคือ จักรยาน

ยานยนต์ ร้อยละ 83.10 รองลงมาคือรถจักรยาน ร้อยละ 9.49 ผู้บาดเจ็บที่ใช้หมวกนิรภัย ร้อยละ 22.49 ไม่ใช้หมวก

นิรภัย ร้อยละ 46.87 และไม่ทราบ ร้อยละ 3.37 ผู้บาดเจ็บที่ใช้หมวกนิรภัย ร้อยละ 91.94 เป็นผู้ขับขี่ รองลงมา    

ร้อยละ 8.06 เป็นผู้โดยสารและ ผู้บาดเจ็บที่ไม่ใช้หมวกนิรภัย ร้อยละ 75.00 เป็นผู้ขับขี่ รองลงมา ร้อยละ 24.92 เป็น

ผู้โดยสาร 

 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ  

 นำข้อมูลไปบูรณาวางแผนป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร เทศกาลปีใหม่, วันสงกรานต์, ช่วงวันหยุด 

นักขัตฤกษ์ที่มีวันหยุดยาว และวางแผนดำเนินงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ   

 ทีมงานที่ดี 

การสนับสนุนที่ได้รับ   

 ไม่มี 
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ผลการใช้รูปแบบการให้ข้อมูลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่กระดูกขาหัก 
จากอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลนครนายก 

 

สุดา  หมั่นตลุง, ปภัสษร  พรวัฒนา 

 

ศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลนครนายก 

 
ที่มาและความสำคัญของปัญหา   

 การบาดเจ็บจากกระดูกหักเป็นปัญหาสำคัญของการสาธารณสุขของประเทศ และเป็นสาเหตุของอัตราตาย

สูงถึงร้อยละ 21.9 (สถิติสาธารณสุข, 2554) จากข้อมูลสถิติผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรที่มารับบริการ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลนครนายก ในปี 2553 – 2555 เท่ากับ 2,339, 2703 และ 2.756 ตามลำดับ พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกๆ

ปี (สถิติอุบัติเหตุจราจรงานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน รพ.นครนายก, 2556) นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากกระดูก

ขาหัก ยังเป็น 1 ใน 5 อันดับโรคสำคัญของ ตึกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลนครนายก (ข้อมูลสถิติตึกศัลยกรรม

กระดูก, 2556) วิธีการรักษากระดูกหักมีหลายวิธี เช่น การดึงกระดูกด้วยเครื่องดึง การใส่เฝือก การทำผ่าตัดจัดกระดูก

ที่หักให้เข้าที่ และใช้วัสดุที่เป็นโลหะยึดตรึงแนวกระดูกที่หัก ปัญหาที่พบเสมอในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยกระดูก

หักคือ ความกลัว ความวิตกกังวล ความไม่เข้าใจ ซึ่งเกิดจากการไม่รู้ข้อมูล/ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งมีผลต่อการ

ตัดสินใจ ด้านการรักษาพยาบาล และการปฏิบัติตัว 

 การให้ข้อมูลผู้ป่วยกระดูกหักในปัจจุบัน ของหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกเป็นการให้ข้อมูลทั่วไปไม่เป็นข้อมูล

เฉพาะสำหรับตำแหน่ง/อวัยวะที่หัก โดยการให้คำอธิบายเพียงอย่างเดียว บางครั้งทำให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลไม่

ครอบคลุม ครบถ้วน เห็นภาพไม่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความเครียด ความวิตกกังวล และไม่พึงพอใจต่อ

การบริการที่ได้รับ จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูล เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการให้

ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ป่วยปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและสามารถกลับไป

ดำเนินชีวิตประจำวันในสภาพปกติหรือใกล้เคียงสภาพปกติให้มากที่สุด  

วัตถุประสงค์การวิจัย    

 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่กระดูกขาหัก จากอุบัติเหตุจราจรภายหลัง

การใช้รูปแบบการให้ข้อมูลกับเกณฑ์คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลนครนายก 

สมมุติฐานการวิจัย   

 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างภายหลังการใช้รูปแบบการให้ข้อมูลเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานบริการ

ของโรงพยาบาลนครนายก ( ≥ 85% ) 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 เปน็การวจิยักึง่ทดลอง กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูป้ว่ยทีก่ระดกูขาหกัจากอบุตัเิหตจุราจร เขา้รบัการรกัษา ณ หอผูป้ว่ย 

ศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลนครนายก จำนวน 30 คน โดยคัดเลือกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และมี

การให้ข้อมูลตามคู่มือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถาม
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ความพึงพอใจ และคู่มือการแนะนำผู้ป่วยกระดูกขาหัก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป

และวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง  

ผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการที่กระดูกขาหักจากอุบัติเหตุจราจร ภายหลังการได้รับรูปแบบ

การให้ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 88.27 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลนครนายก ( ≥ 85%) 

การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ 

 สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางสำหรับพยาบาลหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูลกับผู้ป่วยที่กระดูก

ขาหักได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

บทเรียนที่ได้รับ 

 การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ร่วมกับการให้ข้อมูลทีถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ทำให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความ

พึงพอใจและประทับใจ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 ทีมงานที่ดี ความมุ่งมั่นและความพยายามที่จะสร้างสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ให้กับผู้ป่วย 

การสนับสนุนที่ได้รับ 

 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครนายก 
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ผลการติดตามจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยคลินิกโรคหืดอย่างต่อเนื่อง 
โรงพยาบาลนครนายก 

 

จินตนะ ศรีตะปญัญะ 

 

งานบริการผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครนายก 

 
ที่มาและความสำคัญ 

 โรคหืด (Asthma) เป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ที่ส่งผลให้หลอดลมของผู้ป่วยมีปฏิกิริยา 

ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนปกติ และพบว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการเข้ารับการรักษาใน 

โรงพยาบาลและแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครนายกจัดตั้งคลินิกโรคหืดแบบง่าย (Easy Asthma clinic) ขึ้นเพื่อช่วย

ให้โรงพยาบาลสามารถรักษาโรคหืดได้ดี และเพื่อจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหืดให้ได้มาตรฐาน โดยความร่วมมือของ

แพทย์ พยาบาล และ เภสัชกร โดยที่ผ่านมาเภสัชกรสามารถคน้หาปญัหาทีเ่กีย่วกบัการใชย้าในผูป้ว่ยโรคปอดอดุกัน้

เรือ้รงัถงึรอ้ยละ 75.0 ของผูป้ว่ยในคลนิกิ 

  ในจำนวนนี้มีบางรายที่พบมากกว่า 1 ปญัหา และบางรายถูกส่งมาประเมินและจัดการปญัหาที่เกี่ยวกับยา

หลายครั้ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะค้นหา ติดตามและรวบรวมผลการจัดการปญัหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยคลินิก

โรคหืด 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาผลการจัดการปญัหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยคลินิกโรคหืด  

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพื่อศึกษาผลการจัดการปญัหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา

ของผู้ป่วยในคลินิกโรคหืด โดยประเมินปัญหาที่เกี่ยวกับยาในผู้ป่วยทุกรายที่มารับการรักษาในช่วงที่ทำการศึกษาก่อน

พบแพทย์ จัดการปญัหา ติดตามผลและประเมินปญัหาการใช้ยาอีกในนัดครั้งต่อมา 

ผลการศึกษา 

 ผลการรวบรวมข้อมูลการจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับยาจากแบบบันทึกข้อมูลการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม  

ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2556 ในผู้ป่วยคลินิกโรคหืดอย่างง่าย โรงพยาบาลนครนายก 38 ราย พบว่า 

ค้นหาปญัหาเกี่ยวกับยา 25 ปญัหาในผู้ป่วย 19 ราย(ร้อยละ 50) ส่วนใหญ่เป็นปญัหาที่ผู้ป่วยไม่ได้รับยาครบตาม

แพทย์สั่ง (Failure to receive prescribed drug) เนื่องมาจากการใช้ยาสูดพ่นไม่ถูกต้องถึง 10 ราย 14 ปญัหา และการ

ขาดความรว่มมอืในการใชย้าของผูป้ว่ย 3 ราย รองมาเปน็ปญัหาการไมไ่ดร้บัยาทีส่มควรจะไดร้บั (Untreatedindication) 

โดยยังไม่ได้รับยาสูดพ่น สเตียรอยด์ 6 ราย ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินปญัหาเกี่ยวกับยา และติดตามผลการ

จัดการปญัหาที่เกีย่วกบัยา ในนดัครัง้ตอ่มา พบวา่ สามารถจดัการปญัหาใหห้มดไป 20 ปญัหา ปญัหาลดลง 3 

ปญัหาและพบปญัหาใหม่ 2 ปญัหา 
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การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ 

 การศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกี่ยวกับยาที่พบมากในผู้ป่วยคลินิกโรคหืด ซึ่งเภสัชกรสามารถนำไป

ปรับแนวทางการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม รวมถึงการป้องกันการเกิดปญัหา 

บทเรียนที่ได้รับ 

 พบว่าการค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยานั้น นอกจากการจัดการและติดตามปัญหาที่พบแล้ว การค้นหา

ปัญหาใหม่ๆ และติดตามปัญหาเดิมอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากแม้แก้ปัญหาเก่าจนหมดแล้วก็พบว่าอาจ

เกิดปญัหาใหม่ได้อีก หรือแม้แต่ปญัหาเดิมก็อาจเกิดซ้ำได้ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 การค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับยาในผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องถือเป็นความรับผิดชอบที่ท้าทายอย่างหนึ่งของเภสัชกร   

ที่จะสามารถ ค้นหา และจัดการปัญหาเกี่ยวกับยา เพื่อให้ผู้ป่วยสามรถใช้ยาได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์

สูงสุด 

การสนับสนุนที่ได้รับ 

 ไม่มี 
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ผลของการส่งเสริมการใช้แนววิธีปฏิบัติการป้องกันแผลกดทับต่ออุบัติการณ์ 
การเกิดแผลกดทับในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลนครนายก 

 
ศิริขวัญ ปานสมพงษ์, ประภาศรี  ทับทิมทอง, จันทร์นภา  คำวัจนัง 

 
หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลนครนายก 

 
ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

 แผลกดทับเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดได้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความ

จำกัดในการเคลื่อนไหว จากอุบัติการณ์พบผู้ป่วยเกิดแผลกดทับร้อยละ 6.4 จนถึงร้อยละ 55 ของผู้ป่วยที่เข้ารับการ

รักษาในสถานบริการสาธารณสุข (ฐิตินันท์ วัฒนชัย และคณะ, 2550) ผลจากการเกิดแผลกดทับที่เกิดขึ้น คือ ความ

เจ็บปวด การจำกัดการเคลื่อนไหว เกิดการติดเชื้อเฉพาะที่ และการติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้จำนวนวันเฉลี่ยของ

การนอนรักษาในโรงพยาบาลสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นภาระการดูแลและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของครอบครัว บางรายแผลกด

ทับกลายเป็นแผลเรื้อรัง เกิดการติดเชื้อลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดจนทำให้เสียชีวิตได้ (ฐิตินันท์ วัฒนชัย และคณะ, 

2550) 

 การเกิดแผลกดทับเป็นปญัหาที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลนครนายก 

พบว่าอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับเฉลี่ย 3.44 ครั้งต่อ1000 วันนอน (ปี 2555) การเกิดแผลกดทับสามารถป้องกันได้ 

โดยเฉพาะในระยะที่ 1 เพราะยังไม่มีการลุกลามไปถึงชั้นหนังแท้ แต่หาก ลุกลามไปยังระยะที่ 2 การดูแลจะเป็นไปได้

ยากขึ้นและสามารถลุกลามไป ได้ง่าย และรวดเร็ว การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกัน การเกิดแผล 

กดทับในปัจจุบันมีเพิ่มขึ้น โดยได้มาจากการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย จึงควรมีการทบทวน การปฏิบัติ

พยาบาล โดยมีจุดเน้นที่การปฏิบัติที่มีมาตรฐาน ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล   

เชิงประจักษ์  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับภายหลังการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติป้องกันแผลกดทับในหอผู้ป่วย

หนักโรงพยาบาลนครนายก 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของการส่งเสริมการใช้แนววิธีปฏิบัติการป้องกันการ

เกิดแผลกดทับในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลนครนายก ทำการศึกษาในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2556 

ได้กลุ่มตัวอย่าง 60 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

ดำเนินการ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการและขั้นดำเนินการ   

 

ผลการศึกษา 

 พบว่า หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มควบคุมเกิดแผลกดทับ ร้อยละ 6.67 กลุ่มทดลองไม่เกิดแผลกดทับ   

การเปรียบเทียบความแตกต่างของอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับระหว่างกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง พบว่ากลุ่ม

ทดลองมีอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ 

 ได้นำผลการวิจัยนำเสนอต่อผู้ร่วมงานและผู้บริหาร และนำนวัตกรรมที่ได้พัฒนา (ป้ายกระตุ้นเตือน) ไปใช้ใน

หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

บทเรียนที่ได้รับ 

 ได้พัฒนาตนเองเกี่ยวกับกระบวนการทำวิจัย ประโยชน์ของการนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ การสืบค้น

ข้อมูลและการทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และได้รับความร่วมมือในการทำวิจัยจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี  

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน   

 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครนายก สนับสนุนทุนวิจัย 1,000 บาท 
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เปรียบเทียบความผูกพันของข้าราชการ กับ ลูกจ้างที่มีต่อโรงพยาบาลผักไห่ 
 

นงลักษณ์ พุทธคุณ, ศศิธร แม้นทอง 

 

โรงพยาบาลผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: การบริหารและการพัฒนาองค์การ จะเน้นความสำคัญไปที่ การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ซึ่งมีแนวคิดว่า ควรรักษาคนดี ปรับปรุงคนที่มีจุดบกพร่องให้ดี ส่งเสริมความก้าวหน้าแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อช่วย

กันพัฒนา องค์การให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย นักบริหารจะเน้นไปที่ความผูกพันต่อองค์การ Buchanan,1974:533 ศึกษา

ว่า พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การสูง จะมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และมีผลการปฏิบัติงานดีกว่า พนักงาน

ที่มีความผูกพันต่ำ 

 สำหรับโรงพยาบาลผักไห่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง ศึกษาความผูกพันขององค์การ ปี 2555 ลดลง

จาก ปี 2554 จากร้อยละ 70.07 เป็นร้อยละ 67.83 ความผูกพันที่น้อย พบว่า เป็นเรื่องของบุคลากรมองว่าตนเองไม่มี

ขวัญและกำลังใจในการรับคำชมเชยจากผลงาน และ 6 เดือนที่ผ่านมา คนอื่นมองว่าตนเองมีการพัฒนาน้อยลง  

แต่เขายังมองว่า งานเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้เป้าหมายของโรงพยาบาลบรรลุ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ศึกษาแต่

บุคลากรภาพรวมเท่านั้น ปี 2556 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความผูกพันของบุคลากร แยกรายตำแหน่ง เนื่องจากใน

ระบบข้าราชการ ตำแหน่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย: ใช้แนวคิดทฤษฎีแนวคิดของอัลเลนและเมเยอร์ ด้านรูปแบบความผูกพันต่อองค์การมาเป็น
แนวทางในการศึกษาการเปรียบเทียบความผูกพันของข้าราชการ กับ ลูกจ้างที่มีต่อโรงพยาบาลผักไห่ โดยพิจารณา

จากความผูกพันต่อองค์การในองค์ประกอบด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ ด้านบรรทัดฐาน 

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันของข้าราชการ กับ ลูกจ้างที่มีต่อโรงพยาบาลผักไห่ 

ระเบียบวิธีวิจัย:  
 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติในโรงพยาบาล

ผักไห่จำนวน105 คน แยกเป็น กลุ่มข้าราชการ 54 คน และกลุ่มลูกจ้าง 51 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 เป็น

คำถามเกี่ยวกับความผูกพันขององค์การ คำถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า Rating scale ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลาย

เปิด เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของ ธีระพนธ์ มณีสุต ซึ่งได้มีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 

และหาความเชื่อมั่น และหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ได้เท่ากับ .902 เก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อวันที่ 3-28 

มิถุนายน 2556 ประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโดย ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ข้อมูล

ด้านความผูกพันต่อองค์การใช้ แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการเปรียบเทียบความ

ผูกพันของข้าราชการ กับ ลูกจ้างที่มีต่อโรงพยาบาลผักไห่ ใช้ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย Independent    

T-Test 

ผลการวิจัย: 
 ด้านความผูกพันของบุคลากรความผูกพันขององค์การ ภาพรวมทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 74.49 เมื่อแยกเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านจิตใจ มีความผูกพันร้อยละ 76.13 ในด้านการคงอยู่ พบว่า มีความผูกพันร้อยละ 64.98 ด้าน

บรรทัดฐาน พบว่า มีความผูกพันร้อยละ 76.03 
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 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ ของข้าราชการ กับ ลูกจ้าง ภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่าง   

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

 ด้านจิตใจ ภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบ

ว่าความผูกพันต่อองค์การ ของข้าราชการ กับ ลูกจ้าง มีความปรารถนาที่จะทำงานกับโรงพยาบาลแห่งนี้จนเกษียณ 

พอใจที่จะพูดถึงโรงพยาบาลของฉันกับบุคคลอื่น, รู้สึกว่าปัญหาของโรงพยาบาลเป็นปัญหาของฉัน ,รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของโรงพยาบาลแห่งนี้, รู้สึกรักและผูกพันกับโรงพยาบาลแห่งนี้,โรงพยาบาลแห่งนี้มีความหมายต่อชีวิตของฉัน และ 

หากหยุดงานนานๆ ฉันจะรู้สึกคิดถึงโรงพยาบาล 

 ด้านการคงอยู่ ภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

ความผูกพันต่อองค์การ ของข้าราชการ กับ ลูกจ้าง ฉันจะประสบปญัหาหากลาออกในขณะนี้และ โรงพยาบาลอื่น

อาจไม่ให้ค่าตอบแทนได้เท่ากับโรงพยาบาลแห่งนี้ มีความผูกพันไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส่วนในข้อฉันกังวลหากต้องออกจากโรงพยาบาลแห่งนี้และไปทำงานที่อื่น,ฉันลำบากใจที่จะลาออกจากโรงพยาบาลนี้

แม้ว่าอยากจะเปลี่ยนงาน,ฉันรู้สึกว่าสูญเสียหากตัดสินใจลาออก และ ฉันมองหางานที่อื่นหรือในโรงพยาบาลแห่งใหม่ 

มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ด้านบรรทัดฐาน ภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าความผูกพันต่อองค์การ ของข้าราชการ กับ ลูกจ้าง โรงพยาบาลนี้ได้ให้สิ่งที่ดีๆแก่ฉันมาโดยตลอด, ฉันรู้สึกผิด

หากลาออกไปทางานที่โรงพยาบาลอื่น, ฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีหากทางานอยู่กับหน่วยงานแห่งเดียว, ฉันไม่คิดจะลาออก

จากโรงพยาบาลในเวลานีเ้พราะมคีวามรูส้กึถงึภาระผกูพนัตอ่บคุลากรในโรงพยาบาลนี,้ ทกุคนในหนว่ยงานมคีวามหมาย 

ต่อฉัน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในข้อบุคลากรควรมีความจงรักภักดีต่อ       

โรงพยาบาลของตนมีความผูกพันไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ด้านข้อเสนอแนะของบุคลากร พบว่า บุคลากรต้องการให้ผู้บังคับบัญชา มีความเสมอภาค ยุติธรรม คิดเป็น

ร้อยละ 66.6 ต้องการให้บุคลากรมีความสามัคคี ร้อยละ 33.3 

การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: 
 1. ได้นำผลการศึกษาที่ได้ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมความผูกพันขององค์การ ทั้งต่อลูกจ้าง และ 

ข้าราชการในโรงพยาบาล โดยพิจารณาจากปัญหาแต่ละกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นต้นว่า กิจกรรมเชื่อมความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับ กิจกรรมพบปะสังสรรค์ การจัดบอร์ดประกาศเกียรติคุณ ในผลงานเด่น และผู้ที่

กระทำความดีที่สร้างสมมา เพื่อให้บุคลากรมีความภูมิใจในตนเอง การกล่าวถึง ผู้ที่เกษียณอายุจากองค์การไปในทาง

ที่ดี การเพิ่มช่องทางความคิดเห็นใน Intranet การปรับเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มสวัสดิการ การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร 

 2. ได้นำผลการศึกษา นำเสนอผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมปจัจัยที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ของ

บุคลากรในโรงพยาบาลเช่น มีการสร้างแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี ยกย่องชมเชย ช่วยกันแก้ไข

เมื่อเกิดปัญหา มีส่วนร่วมในการทำงานคุณภาพ และนำผลมาพิจารณาความดีความชอบ บุคลากรเพื่อส่งเสริมให้

บุคลากร มีความมุ่งมั่น พัฒนาคน และงานให้ต้องการประสบความสำเร็จต่อไป 
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บทเรียนที่ได้รับ: 
 *  นเรื่องของการจัดสรรตำแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ที่ต้องการความ

ก้าวหน้าของตนเอง 

 * ค่าตอบแทนบางฉบับ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การเงินของโรงพยาบาล ทำให้จัดสรรไม่ได้ความต้องการ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

การสนับสนุนที่ได้รับ: ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้การสนับสนุน 
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การศึกษาพฤติกรรมกรรมก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการให้ความรู้ในการดูแล ผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลผักไห่ 

 
ปทิตตา สุภารส,กรณ์วิกา หาญมุ่งธรรม 

 
โรงพยาบาลผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: แผลกดทับเป็นปญัหาสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณภาพการดูแล โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยที่จำกัดการเคลื่อนไหวจากสภาพการเจ็บป่วย เช่น ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย

ไม่รู้สึกตัว เป็นต้น การมีปจัจัยเส่ียงต่อการเกิดแผลกดทับมีทั้งปจัจัยภายใน เช่น อายุ ภาวะทุพโภชนาการ โรคเดิม

ของผู้ป่วย ปจัจัยภายนอก เช่น แรงกด แรงเสียดทาน ความเปียกชื้น และการรักษาที่ทำให้ความสามารถในการ

เคลื่อนไหวลดลง ในประเทศสหรัฐอเมริกามีความชุกของการเกิดแผลกดทับสูงถึงร้อยละ ๒.๐-๔๐ (Berczak, Barnett, 

Childs, &Bosley, ๑๙๙๗) สำหรับการศึกษาในประเทศไทยในโรงพยาบาลทั่วไปมีผู้ป่วยร้อยละ ๘.๕ เกิดแผลกดทับใน

ระดับความรุนแรงต่างๆ ประเมินได้ว่าแต่ละปีจะมีผู้ป่วยแผลกดทับ ๒๖๐,๐๐๐ – ๓๔๐,๐๐๐ ราย (สมหวัง ด่านชัย

วิจิตร, ๑๙๙๕) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ปี ๒๕๔๑ พบความชุกของแผลกดทับร้อยละ ๒๒.๐ (อภิชนา     

โฆวินทะ และกัลยาณี ยาวิละ, ๒๕๔๑) การเกิดแผลกดทับจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วย เกิดความทุกข์ทรมาน 

การรักษา ที่ยุ่งยากซับซ้อน ทำให้ต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและที่สำคัญคือเกิดการติดเชื้อที่แผล

กดทับอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 

 แนวคิดการปฏิบัติตามหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์ (Evidence–Based Practice) เป็นแนวคิดการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติโดยอาศัยหลักฐานหรือความรู้เชิงประจักษ์ที่เป็น Good Practice หรือ Best Practice จึงน่าจะเป็นวิธี

การทีไ่ดผ้ลดทีีส่ดุและมคีวามเสีย่งนอ้ยทีส่ดุ ทัง้นีต้อ้งกระทำอยา่งเปน็ระบบ (พกิลุ นนัทชยัพนัธุ,์ ๒๕๔๗) โรงพยาบาล 

ผักไห่เป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐เตียง จากผลการเฝ้าระวังการการเกิดแผลกดทับ ย้อนหลัง ๓ ปี ๒๕๕๓,๒๕๕๔ 

และ ๒๕๕๕ พบอัตราการเกิดแผลกดทับ ๙.๗๖ ,๒๒.๘๓และ ๒๕.๗๙ ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มการเกิดสูงขึ้นทุกปี    

ผู้วิจัยสนใจจะนำวิธีการที่จะทำให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยคาดว่าจะส่งเสริมให้บุคลากรใน 

โรงพยาบาล ผักไห่มีความรู้และปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการการเกิดแผลกดทับ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย: ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีการเสริมแรงของฮัลล์ (Hull’s reinforcement) 

ซึ่งฮัลล์มีแนวคิดว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองโดยมีการเสริมแรง 

(reinforcement) เป็นสำคัญ 

วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการให้ความรู้ ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม

เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลผักไห่ 

ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) ชนิดหนึ่งกลุ่มวัดก่อนและ

หลัง (one group pretest-posttest design) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการให้ความรู้ ในการ

ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลผักไห่ ตั้งแต่

เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเปรียบเทียบความรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกต้องของ
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บุคลากรพยาบาล ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการเกิดแผลกดทับ ระหว่างก่อนและหลังการใช้โปรแกรม

การให้ความรู้ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ กลุ่มประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ บุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย

ใน ๙ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกการ

สังเกต แบบวัดความรู้ และแผนการอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งคู่มือในการป้องกันการเกิดแผลกดทับ ซึ่งผ่านการตรวจ

สอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบบันทึกการสังเกต

เทา่กบั .๙๔ คา่ดชันคีวามตรงตามเนือ้หาของแบบวดัความรูเ้ทา่กบั .๙๗ คา่ความเชือ่มัน่ของแบบวดัความรูเ้ทา่กบั .๗๑ 

ผลการวิจัย: ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรพยาบาลมีอายุเฉลี่ย ๓๗.๒๒ ปี ได้รับความรู้หรือการอบรมในการป้องกันการ

เกิดแผลกดทับ ร้อยละ ๕๕.๕๖ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในเฉลี่ย ๑๕.๗๘ ปี ภายหลังการใช้

โปรแกรมการให้ความรู้ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ บุคลากรพยาบาลที่ศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เพิ่มขึ้น จาก 

๘.๐๐ คะแนน เป็น ๑๗.๕๖ คะแนน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑ และจากการสังเกต     

การปฏิบัติในการป้องกันการเกิดแผลกดทับแบบมาตรฐาน หลังได้รับโปรแกรมการให้ความรู้ของบุคลากรพยาบาล 

โรงพยาบาลผักไห่ ถูกต้องเพิ่มขึ้นในหมวดกิจกรรม คือ หมวดการดูแลทั่วไปหมวดการผู้ป่วยที่ได้รับยา และหมวดการ

ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ/ปัสสาวะ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .๐๐๑ ส่วนใน

หมวดการดูแลด้านอาหารและหมวดการดูแลผู้ป่วยที่ใช้อุปกรณ์ต่างๆ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .๐๕ 

การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: 

 ๑. โรงพยาบาลชุมชน ควรมีการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการเกิดแผลกดทับแบบ

มาตรฐาน โดยการใช้หลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การอบรมให้ความรู้พร้อมทั้งแจกคู่มือ การให้ข้อมูลย้อนกลับ ทั้งนี้ควรมี

การกระตุ้นและส่งเสริมการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง จะทำให้บุคลากรมีความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 ๒. ควรปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะรับใหม่ ให้ครอบคลุมการประเมินคะแนนตามแบบประเมิน

ของบราเดน 

บทเรียนที่ได้รับ: สามารถนำความรู้ที่ได้จากการทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ มาใช้ในโรงพยาบาลชุมชน บุคลากร

พยาบาลมีความรู้ในการดูแล และนำความรู้มาปฏิบัติแก่ผู้ป่วย ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: ผู้บริหารและบุคลากรพยาบาลให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

การสนับสนุนที่ได้รับ: ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายการ หัวหน้าพยาบาล และพยาบาลหอผู้ป่วย

ในทุกท่าน รวมทั้งการดูแลอย่างดี ของทีมพี่เลี้ยงโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ผลการใช้เกณฑ์การประเมินความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจ 
 

ทองเปลว ชมจันทร์ และคณะ 
 

หอผู้ป่วยหนัก 2 โรงพยาบาลสิงห์บุร ี
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสิงห์บุรี มีผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจปีละ 500-600 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 85 ของผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักทั้งหมด ปจัจุบันหอป่วยหนักมีแนวปฏิบัติในการหย่า

เครื่องช่วยหายใจซึ่งสร้างขึ้นโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยพยาบาลสามารถเริ่มการหย่าเครื่องช่วยหายใจได้ทันที เมื่อ

ประเมินผู้ป่วยแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์การหย่าเครื่องช่วยหายใจ จนถึงระยะที่ผู้ป่วยสามารถ On T-piece ได้ จากนั้นต้อง

รอให้แพทย์เจ้าของไข้เป็นผู้พิจารณา ในการถอดท่อช่วยหายใจเป็นรายๆไป โดยส่วนใหญ่จะ On T-piece ไว้อย่างน้อย 

12 ชั่วโมง ซึ่งพบว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีผู้ป่วยถอดท่อช่วยหายใจได้ 507 ราย จากผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ทั้งหมด 616 ราย โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยในการ On t-piece เพื่อรอถอดท่อช่วยหายใจออก 17.5 ชั่วโมงนับว่าสูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของต่างประเทศอยู่มาก โดยเกณฑ์มาตรฐานของต่างประเทศอยู่ที่ 30 นาที – 4 ชั่วโมง (King, 2012; 

Moores, 2012) เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการรอแพทย์เจ้าของไข้เพื่อถอดท่อช่วยหายใจ ทำให้ระยะเวลารวมในการ

คาท่อช่วยหายใจนานขึ้น ซึ่งเกิดผลกระทบ คือ ความเสี่ยงในการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้น   

ผู้ป่วยบางรายดึงท่อช่วยหายใจออกในระหว่างการ On T-piece และไม่ต้องได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำ แสดงว่าผู้ป่วย

พร้อมที่จะถอดท่อช่วยหายใจแล้ว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจ 

เพื่อให้ผู้ป่วยถอดท่อช่วยหายใจได้เร็วขึ้น เป็นการลดระยะเวลาในการ On t-piece โดยเกณฑ์การประเมินความพร้อม

ในการถอดท่อช่วยหายใจพัฒนาจากการทบทวนงานวิจัยที่มีมาก่อน (Siner, 2011;Macintyre, 2012; Krinsley, 2012) 

และปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลสิงห์บุรี เกณฑ์การประเมินความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจที่

พัฒนาขึ้นผ่านการตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านมีค่าความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .90 ค่าความเที่ยง

เท่ากับ .88 

วัตถุประสงค์การศึกษา: เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการใช้เกณฑ์การประเมินความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจ 

ระเบียบวิธีวิจัย: วิจัยเชิงเปรียบเทียบ (Comparative study) ชนิด 2 กลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้เกณฑ์

ประเมินความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจ 

เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง: ได้แก่ 

 1)  ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก และใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนัก 

 2)  หย่าเครื่องช่วยหายใจได้และอยู่ระหว่างรอการถอดท่อช่วยหายใจ 

 3)  ยินยอมให้ความร่วมมือในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มก่อนใช้เกณฑ์ประเมินความพร้อม

ในการถอดท่อช่วยหายใจ จำนวน 56 ราย และกลุ่มที่ใช้เกณฑ์ประเมินความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจ จำนวน 

63 ราย 
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เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่: 

 1) แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ศาสนา อาชีพ และ

ระดับการศึกษา 

 2) แบบบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วยประกอบด้วย การวินิจฉัยโรค โรคร่วม ระดับความรู้สึกตัวสาเหตุของการใช้

เครื่องช่วยหายใจ และระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจ 

 3)  เกณฑ์ประเมินความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจ ประกอบด้วย 

  3.1) Haemodynamic stable (Dopamine < 5mcg/Kg/min  

  3.2)  SaO2 >95% 

  3.3)  PEEP < 5-8 cmH2O 

  3.4)  Vt > 5ml/Kg 

  3.5)  Cuff leak test pass และ 

  3.6)  ไอได้แรงดี 

 4) แบบบันทึกข้อมูลผลลัพธ์จากการใช้เกณฑ์การประเมินความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจประกอบด้วย 

ระยะเวลาในการ On T-piece ความสำเร็จในการถอดท่อช่วยหายใจ (ประเมินจากการไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำใน   

48 ชั่วโมง ถือว่าถอดท่อช่วยหายใจสำเร็จ) 

การเก็บรวมรวมข้อมูล: ภายหลังผ่านการรับรองจริยธรรมในการวิจัยของโรงพยาบาลแล้ว ผู้วิจัยชี้แจงสอนและสาธิต 

เกณฑ์การประเมินความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจแก่ทีมพยาบาล จากนั้น นำแนวปฏิบัติทดลองใช้เกณฑ์การ

ประเมินความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจกับผู้ป่วยที่มีลักษณะตรงตามกลุ่มตัวอย่าง 6 ราย เพื่อทดสอบความเป็น

ไปได้ในทางปฏิบัติ แล้วจึงดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1) กลุ่มก่อนการใช้ เกณฑ์การประเมินความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนย้อน

หลัง 6 เดือน 

 2) กลุ่มที่ใช้เกณฑ์การประเมินความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจโดยเก็บข้อมูลไปข้างหน้าเป็นเวลา 6 

เดือน เลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้กลุ่มตัวอย่าง 63 ราย ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและ

ข้อมูลการเจ็บป่วยของกลุ่มตัวอย่างจากเวชระเบียน เมื่อกลุ่มตัวอย่าง On T-piece ครบ 4 ชั่วโมง จึงประเมินความ

พร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจตามเกณฑ์การประเมินความพร้อม ถ้าผู้ป่วยผ่านเกณฑ์ทุกข้อแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อ

พิจารณาถอดท่อช่วยหายใจ ถ้ายังผ่านเกณฑ์ไม่ครบทุกข้อให้ประเมินซ้ำทุก 2 ชั่วโมง เมื่อผ่านเกณฑ์ทุกข้อจึงแจ้งให้

แพทย์ทราบ เมื่อถอดท่อช่วยหายใจแล้ว ให้การดูแลตามมาตรฐานของหอผู้ป่วยหนักจนครบ 48 ชั่วโมง 

การวิเคราะห์ข้อมูล: 

 1) แจกแจงความถี่ จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 

 2) เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรด้านระดับความรู้สึกตัว สาเหตุของการใช้เครื่องช่วยหายใจและ 

ระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยสถิติ Chi –square 3) เปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาในการ On T-

piece และเปรียบเทียบอัตราการถอดท่อช่วยหายใจสำเร็จ ระหว่างกลุ่มก่อนและหลังการใช้เกณฑ์การประเมินความ

พร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจด้วยสถิติ t-test 
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ผลการวิจัย : 

 1) ระยะเวลาในการ On T-piece ของกลุ่มที่ใช้เกณฑ์การประเมินความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจน้อย

กว่ากลุ่มก่อนใช้เกณฑ์การประเมินความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p= .025) 

 2) อัตราการถอดท่อช่วยหายใจสำเร็จ ระหว่างกลุ่มก่อนและหลังการใช้เกณฑ์การประเมินความพร้อมในการ

ถอดท่อช่วยหายใจไม่แตกต่างกัน (p = .169) 

การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: 

บทเรียนที่ได้รับ: การทำงานชิ้นนี้เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นว่าการทำ R2R ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อน แต่

เป็นการแก้ปญัหาในงานประจำให้ดีขึ้นและทำให้ได้ R2R เรื่องอื่นๆ ตามมา 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: การทำงานเป็นทีม ความร่วมมือของทุกคนในหน่วยงาน 

การสนับสนุนที่ได้รับ: ได้รับการสนับสนุนจากประธานคณะกรรมการห้องผู้ป่วยหนักและคณะกรรมการ R2R ของ  

โรงพยาบาลในการให้คำแนะนำปรึกษาและหลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น ได้จัดทำ Extubation protocol สำหรับผู้ป่วยใน   

หอผู้ป่วยหนัก โดยใช้เกณฑ์การประเมินความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจดังกล่าว 
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ความต้องการความสุขสบายและความสุขสบายที่ได้รับของผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 
 

นางทองเปลว ชมจันทร์ และคณะ 
 

หอผู้ป่วยหนัก 2 โรงพยาบาลสิงห์บุร ี
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสิงห์บุรี มีผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจปีละ 300-400 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 85 ของผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักทั้งหมด การใช้เครื่องช่วยหายใจถึงแม้ว่าจะช่วยชีวิต 

ผู้ป่วยได้ แต่เนื่องจากผู้ป่วยที่ ใช้เครื่องช่วยหายใจ ต้องได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจคาไว้ในปากตลอดเวลา จึงทำให้ 

ส่งผลกระทบต่างๆตามมา ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตวิญญาณ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อ

ร่างกาย ทำให้เกิดความเจ็บปวด ไม่สุขสบาย (สุพัตรา อยู่สุข, 2536; Price, ๒๐๐๔) เกิดแผลบริเวณช่องปาก  

ทางเดินหายใจ ขาดอิสระในการเคลื่อนไหว (Johnson & Sexton, 1990) แบบแผนการนอนหลับเปลี่ยนแปลงและอาจ

เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดแตก ปอดอักเสบ (Halm & Alpen,1993) ผลกระทบด้านจิตวิญญาณ พบว่าทำให้เกิด

ความวิตกกังวล ความกลัว(Hupcey, 2000) จากการไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ รู้สึกกลัวและไม่ปลอดภัย 

(ดวงใจ นิยม, 2536) ผลกระทบด้านสังคมพบว่าต้องประสบกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ต้องปฏิบัติตามกฎของหอผู้ป่วย

หนัก ซึ่งมีข้อจำกัดในการเยี่ยม (Blanchard, 1995) ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวอยู่บนเตียง สื่อสารด้วยคำพูดไม่ได้ ถูกแยก

จากบุคคลอันเป็นที่รักและสังคม (Jones, Griffiths & Humphries, 2000;) รู้สึกถูกโดดเดี่ยว (Hupcey, 2000) ส่วนผล

กระทบด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยจากเสียงต่างๆ เช่น เสียงจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือ

ทางการแพทย์ เสียงโทรศัพท์ เสียงพูด ส่งผลกระทบต่อความสุขสบายทำให้นอนไม่หลับ ขาดความสามารถในการ

ควบคุมความเครียด เกิดความวิตกกังวลสูง (Urban, 1993) ทำให้ผู้ป่วยรับรู้ว่าเป็นภาวะที่ไม่สุขสบาย (Kolcaba, 2003) 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความต้องการความสุขสบายและความสุขสบายที่ได้รับของผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหอ

ผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสิงห์บุรี โดยใช้กรอบแนวคิดความสุขสบายของโคคลาบา (Kolcaba, 2003) ที่ครอบคลุมความ

ต้องการความสุขสบาย 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตวิญญาณ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำผลการ

ศึกษาไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมความสุขสบายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยให้พยาบาล

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้ครบทุกด้าน ช่วยให้ผู้ป่วยสุขสบาย และมีการฟื้นฟูสภาพทั้งร่างกายและ

จิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์การศึกษา: เพื่อเปรียบเทียบความต้องการความสุขสบายและความสุขสบายที่ได้รับของผู้ป่วยที่ใช้เครื่อง

ช่วยหายใจ 

ระเบียบวิธีวิจัย: วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) 

กลุ่มตัวอย่าง: ได้แก่ ผู้ป่วยทั้งชายและหญิงที่อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ใส่ท่อช่วยหายใจทางปากและใช้เครื่องช่วย

หายใจ ในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสิงห์บุรี โดยใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เลิกใส่เครื่องช่วยหายใจ

และถอดท่อช่วยหายใจออกได้ สามารถสื่อสารกับผู้วิจัยได้เข้าใจ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี และจำเหตุการณ์ในขณะ

ใช้เครื่องช่วยหายใจได้ไม่มี ปญัหา การมองเห็น การได้ยิน และประสาทสัมผัสอื่นๆ ยินยอมให้ความร่วมมือในการวิจัย 
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เครื่องมือในการวิจัย: 

 1) แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ศาสนา อาชีพ ระดับ

การศึกษา แผนกที่ทำการรักษา สาเหตุและจำนวนวันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ และประสบการณ์ในการใช้เครื่องช่วย

หายใจ 

 2) แบบสอบถามความต้องการความสุขสบายและความสุขสบายที่ได้รับของผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ  

ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จากกรอบแนวคิดความสุขสบายของโคคลาบา (Kolcaba, 2003) และแบบสอบถามความต้องการ

ความสุขสบาย และการได้รับการตอบสนองความต้องการความสุขสบายของผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจของนิตเยาว์ 

ไชยทองรักษ์ (2551) แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมีค่าความตรง เท่ากับ .82 ค่าความเที่ยงเท่ากับ .91 

การเก็บรวมรวมข้อมูล: ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูลไปข้างหน้าเป็นเวลา 6 เดือน เลือกกลุ่มตัวอย่าง

ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้กลุ่มตัวอย่าง 86 ราย ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างตามแบบบันทึก

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและสอบถามกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับความต้องการความสุขสบาย และความสุขสบายที่ได้รับ

ระหว่างใช้เครื่องช่วยหายใจตามแบบสอบถามที่สร้างขึ้นหลังจากกลุ่มตัวอย่างถอดท่อช่วยหายใจออก 24-48 ชั่วโมง 

การวิเคราะห์ข้อมูล: 

 1) แจกแจงความถี่ จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 

 2) คำนวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลความต้องการความสุขสบายและความสุข

สบาย ที่ได้รับ จำแนกเป็นรายด้านและโดยรวม 

 3) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความต้องการความสุขสบายและความสุขสบาย ที่ได้รับด้วยการ

ทดสอบ pair t- test 

ผลการวิจัย: ค่าเฉลี่ยคะแนนความต้องการความสุขสบายโดยรวม มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสบายโดยรวม

ที่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=.037) และค่าเฉลี่ยคะแนนความต้องการความสุขสบายรายด้าน ได้แก่ด้าน

ร่างกาย ด้านจิตวิญญาณ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสบายที่ได้รับทุกด้าน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=.005, p=.033, p=.021, p=.025) ตามลำดับ 

การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: นำกิจกรรมการพยาบาล 3 อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างต้องการใน

แต่ละด้านมาปรับเพิ่มในมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วยหนัก ทำให้

ผู้ป่วยพึงพอใจ และเผยแพร่มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ไปยังหอผู้ป่วยอื่นในโรงพยาบาล 

กิจกรรมการพยาบาลบทเรียนที่ได้รับ: การทำงานชิ้นนี้เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นว่าการทำ R2R 

ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อน แต่เป็นการแก้ปญัหาในงานประจำให้ดีขึ้นและทำให้ได้ R2R เรื่องอื่นๆ ตามมา 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: การทำงานเป็นทีม ความร่วมมือของทุกคนในหน่วยงาน  

การสนับสนุนที่ได้รับ: ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ R2R ของโรงพยาบาลในการให้คำแนะนำปรึกษาและ

หลังนำเสนอผลการวิจัย ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ในหอผู้ป่วยหนักให้ตอบสนองความสุขสบายของผู้ป่วย 
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คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ได้รับเคมีบำบัดครบ 6 ครั้ง 
 

จุฑามาศ กันนุช, ณัฐนันท์ ประภาศิลป์, อัปสร ตันติพานิช 
 

หน่วยงานพิเศษหลวงพ่อแพเขมังกโร ชั้น 8 โรงพยาบาลสิงห์บุร ี
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหาในการศึกษา: โรคมะเร็งลำไส้เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสุขภาพของโลก ซึ่ง    

อุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่พบเป็นลำดับที่ 3 ของอัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็ง จากสถิติดังกล่าวสอดคล้อง

กับแนวโน้มอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทย โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้พบเป็นอันดับที่ 1 ในเพศชาย และ

อันดับ 3 ในเพศหญิง อย่างไรก็ตามจากสถิติที่พบนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการรักษามะเร็งลำไส้ซึ่ง ประกอบ

ด้วยการผ่าตัด รังสีรักษา และ/หรือการให้ยาเคมีบำบัด (American Cancer Society, 2012) มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมา 

โดยเป้าหมายหลักของการรักษาเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งภายหลังการผ่าตัด 

ควบคุมอาการ เพิ่มคุณภาพชีวิต และเพิ่มอัตราการอยู่รอดของผู้ป่วย (Andre & Schmiegel, 2005) 

 สถานการณ์โรงพยาบาลสิงห์บุรี โดยเฉพาะโรคด้านศัลยกรรม พบว่าอันดับ 1 ของผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วย

โรคมะเร็ง เป็นโรคมะเร็งลำไส้ ซึ่งภายหลังการได้รับการผ่าตัดผู้ป่วยจะถูกส่งต่อไปรักษาที่สถาบันมะเร็ง อย่างไรก็ตาม

ในส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด จะได้รับการดูแลที่ต่อเนื่องในโรงพยาบาลสิงห์บุรีซึ่งจากผลการศึกษา

วิจัยของ จุฑามาศ กันนุช และคณะ (2553) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยขณะได้รับยาเคมีบำบัดในระยะเวลา 6 เดือน 

ที่ได้รับโปรแกรมการดูแลตนเองขณะได้รับยาเคมีบำบัด พบว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูงมีเพียงบางรายลดลง

เล็กน้อยเนื่องจากผู้ป่วยกลัวว่าเมื่อไม่ได้ยาเคมีบำบัดแล้วจะทำให้โรคมะเร็งลำไส้ลุกลาม กลัวการกลับเป็นซ้ำ และ 

ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไร ทั้งนี้จากผลวิจัยดังกล่าวนี้ทำให้ทีมผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในผู้ป่วยหลังจากได้รับยา

เคมีบำบัดครบ 6 เดือน ซึ่งยังไม่พบงานวิจัยที่มีการติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในกลุ่มนี้ต่อไป ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้มุ่ง

เน้นถึงการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ทำให้ทีมสหสาขาวิชาชีพได้เห็นภาพสะท้อนต่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

เฉพาะกลุ่มโรคมะเร็งลำไส้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดครบ 6 ครั้ง 

ระเบียบการวิจัย: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่

ได้รับยาเคมีบำบัดครบ 

 ประชาการละกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ได้รับการผ่าตัดและได้รับการรักษาด้วย 5FU+Leucoverin 

ครบ 6 ครั้ง จำนวน 12 ราย 

 แผนการดำเนินการวิจัยเมื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ตามเกณฑ์และผู้ป่วยยินยอม โดยการสัมภาษณ์ผู้ป่วย 

หลังให้ยาเคมีบำบัดครบ 1 เดือนขึ้นไป 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่ได้แยกชนิดของมะเร็ง คือ Functional 

Assessment of Cancer Therapy-General (Thai Version) ฉบับภาษาไทยแปลโดย วรชัย รัตนธราธร แม้นมนา จิระจรัส

และสุวรรณี สิริเวิศตระกูล (2544) โดยประเมินคุณภาพชีวิตจากความรู้สึกของผู้ป่วย 4 ด้าน คือ ความผาสุกด้าน

ร่างกาย ความผาสุกด้านสังคม/ครอบครัว ความผาสุกด้านอารมณ์จิตใจ และความผาสุกด้านการปฏิบัติกิจกรรม โดย

มีเกณฑ์การประเมินแบบ 5 ระดับ (Likert scales: 0-4) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์จำแนกระดับคุณภาพชีวิตทั้ง

รายข้อ รายด้านและโดยรวม 

ผลการศึกษา: 

 คะแนนคุณภาพชีวิต 

                คุณภาพชีวิต  X  พิสัย  ร้อยละ 

โดยรวม(100 คะแนน)  84.67  31-97  84.67 

1. ความผาสุกด้านร่างกาย(28 คะแนน)  25.5  8-28  91.07 

2. ความผาสุกด้านสังคม/ครอบครัว (20 คะแนน)  16.33  10-20  81.65 

3. ความผาสุกด้านอารมณ์ จิตใจ (24 คะแนน)  21.67  8-24  90.29 

4. ความผาสุกด้านการปฏิบัติกิจกรรม (28 คะแนน)  21.17  5-28  75.61 

 

 ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้จำนวน 12 รายพบ คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูงมาก จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.33 

คุณภาพชีวิตระดับสูง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.33 คุณภาพชีวิตระดับต่ำ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.33 ภาพรวม

คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูงและสูงมากเนื่องจากไม่มีอาการข้างเคียงของการได้รับยาเคมีบำบัด ทำให้สามารถ          

รับประทานอาหารได้เป็นปกติและมากขึ้น ผู้ป่วยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

และการทำงานได้เหมือนเดิม แต่พบว่าด้านการปฏิบัติกิจกรรมพบน้อยกว่าด้านอื่นเนื่องจาก ผู้ป่วยต้องการลด

กิจกรรม กลัวการคุกคามของโรค 

 การการศึกษาพบผู้ป่วย 1 รายมีคุณภาพชีวิตโดยรวมต่ำเนื่องจาก ระหว่างได้รับยาเคมีบำบัดและหลังให้ยา

เคมีบำบัดยังคงสูบบุหรี่และดื่มสุราเนื่องจากมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ไม่สามารถกลับไปทำงานได้และการกลับมา

เป็นซ้ำของโรค และอาการปวดที่คุกคามชีวิตประจำวัน 

การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: หลังจากได้ยาเคมีบำบัดครบ ควรมีการจัดระบบทีมพยาบาลใน

การเยี่ยมและการติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดครบ 6 เดือน และมีการจัดระบบ Fast track ในการ

ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในภาวะฉุกเฉียบพลันได้ทันท่วงที 

บทเรียนที่ได้รับ: ผู้ป่วยแต่ละรายมีระดับคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปจัจัยพื้นฐาน เช่น รายได้ของครอบครัว 

ซึ่งผู้ป่วย 1 รายที่มีคุณภาพชีวิตในระดับต่ำ ผู้ป่วยอยู่กับภรรยา ไม่มีเครือญาติที่จะคอยสนับสนุน ช่วยเหลือให้     

คำปรกึษา สำหรบัทมีสขุภาพพบวา่การชว่ยเหลอืกบัอาการรบกวนของโรคยงัไมเ่พยีงพอจงึมผีลตอ่คณุภาพชวีติของผูป้ว่ย 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: การเริ่มมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มการรักษาโดยการผ่าตัดและมีต่อเนื่องตลอดจนให้

ยาเคมีบำบัด และการใช้โทรศัพท์เยี่ยมอาการผู้ป่วยเป็นระยะ ทำให้ผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจ ระบายปญัหา 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ให้ทุน: กลุ่มการพยาบาล หัวหน้าหน่วยงาน 

แพทย์ที่รักษา ผู้ร่วมงาน และ น.ส มนพร ชาติชำนิ หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการและวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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