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สาส์นจากนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นางสาวเอื้อมพร  กาญจนรังสิชัย 

ในการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ  ประจ าปี  2559 
ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559 
 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแกนหลักในการจัดประชุมวิชาการ  ใน
เรื่อง “การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ” (Mobilizing the nursing profession in 
healthcare reform era)  โดยมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ร่วมกัน  เพ่ือความเข้าใจและตระหนักในบทบาทของพยาบาลที่
เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปสุขภาพของประเทศ  บทบาททางสาธารณสุขของพยาบาลเป็นที่ชัดเจน
และมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง  ในการสร้างและท าให้เกิดความเข้มแข็งของระบบสุขภาพในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ  
ทุติยภูมิ  ตติยภูมิและศูนย์ความเชี่ยวชาญ  ครอบคลุม 
การสร้างเสริสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วย  การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ  โดยการสนับสนุนให้เกิดความ
เท่าเทียมและความยุติธรรมในสังคม  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ทั่วถึงและได้รับบริการที่มี
คุณภาพมาตรฐานอย่างเสมอภาคด้วยการรวมพลังวิชาชีพขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ 
 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จัดประชุมวิชาการในเรื่องดังกล่าว  โดยคาดหวังว่าให้พยาบาลได้มี
โอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เพ่ือน าความรู้และกรอบแนวคิดต่าง  ไปพัฒนางาน
ประจ าให้เกิดผลลัพธ์บริการพยาบาลที่เป็นเลิศต่อไป 
 
 ขอขอบคุณ  ส าหรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการประชุมในครั้งนี้ 
 

                                                      
        
     (นางสาวเอ้ือมพร  กาญจนรังสิชัย) 
   นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ค ากล่าวรายงานในพิธีเปิดประชุมสามัญและประชุมวิชาการ  ประจ าปี 2559 
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ค ากล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ  ประจ าปี  2559 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

“การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ” 
 (Mobilizing the nursing profession in healthcare reform era) 

ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส  จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559 

โดย  นางสาวเอื้อมพร  กาญจนรังสิชัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เรียน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
  การปฏิรูประบบสุขภาพ เป็นกระบวนการที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนที่หลายประเทศท่ัวโลกใช้เป็นแนวทาง ใน 
การจัดการปัญหาด้านสุขภาพ โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหรือการบาดเจ็บ ด้วยการมีส่วนร่วมของกลุ่มและชุมชนให้
หันกลับมาเอาใจใส่เรื่องสุขภาพร่วมกัน เน้นให้คนสามารถดูแลตนเองได้อย่างมั่นใจ  ปฏิรูปจากระบบตั้งรับเป็นระบบเชิงรุก  ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในความรับผิดชอบและปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพควบคู่กันไปในทิศทางเดียวกัน   ตอบโจทย์ความ
ต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี   
  นโยบายและทิศทางการพัฒนาสุขภาพ มีแนวคิดในการเช่ือมโยงปัญหากับเหตุปัจจัยอื่น ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การเมือง และสิ่งแวดล้อม  จึงท าให้การพัฒนาสุขภาพใน ยุคปฏิรูป  จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่มีผล
ต่อสุขภาพอย่างเป็นระบบ  โดยมิได้ให้ความส าคัญเฉพาะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียว แต่ได้เน้นเรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพดี” แทนการ  
“ซ่อมแซมสุขภาพเสีย”  นอกจากน้ีการพัฒนาระบบสุขภาพได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดหลัก ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) เพื่อให้ประชาชนทุกคน สามารถใช้
บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพและการประคับประคองระยะสุดท้ายที่มีคุณภาพ โดยไม่เป็น
สาเหตุให้ผู้รับบริการรับภาระหนักด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  

พยาบาลจัดเป็นบุคลากรด้านสุขภาพกลุ่มใหญ่ที่ได้รับเรียนรู้ให้มีมุมมองแบบองค์รวม  ดังน้ัน  สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผู้ป่วยในทุกแง่มุมจะได้รับการพิจารณา  เพื่อการวางแผนและให้การดูแลบุคคลนั้นได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน  แม้ว่ารูปแบบปัจจุบัน
ของการดูแลสุขภาพยังคงเน้นที่การรักษาโรคเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามให้ ความส าคัญของการดูแลปฐมภูมิในชุมชน
ที่อยู่ห่างไกล  ซึ่งการดูแลสุขภาพของคนในชนบท  ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่หมายถึงพยาบาล  ซึ่งมี
บทบาทในการส่งเสริมผู้ร่วมงานในชุมชน  เช่น ผู้ช่วยพยาบาล  พนักงานสาธารณสุข และอสม . ในพื้นที่  ด้วยการสนับสนุน การเป็นพี่
เลี้ยง หรือการท างานร่วมกัน ดังนั้น การยอมรับในความส าคัญของทีมสุขภาพในชุมชนเหล่านี้   ถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาใน
อนาคต  พยาบาลจึงเป็นบุคลากรที่ส าคัญในทุกระดับของระบบสุขภาพที่ช่วยสร้างความเข้มแข็ง เป็นส่วนส าคัญในทีมสหสาขาวิชาชีพ
และมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ ผู้น าทางการพยาบาลมีความสามารถและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เช่ือมโยง
กับความต้องการของประชาชนและท าให้ มั่นใจว่ากลยุทธ์ด้านสุขภาพตรงกับความต้องการของประชากร 

ณ โอกาสนี้ ดิฉันใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดประชุมวิชาการและประชุมสามัญ ประจ าปี 2559 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  “การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ” 
(Mobilizing the nursing profession  in healthcare reform era) 

ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
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ค ากล่าวเปิดการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559                                                 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

“การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ”                
(Mobilizing the nursing profession in healthcare reform era) 

ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา   

 
โดย  นายสุรพันธ์   ดิสสะมาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 
เรียน  ท่านนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
       ท่านประธานกรรมการจัดประชุมวิชาการ คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่าน 
 

ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมงานส าคัญในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการและ
ประชุมสามัญประจ าปี 2559 ที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ด าเนินการทุกปี 
นับว่าเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีความเข้มแข็งและมีความทันสมัย ในการพัฒนาวิชาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก การจัดการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ”  นับว่ามี
ความส าคัญยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายในฐานะพยาบาลวิชาชีพ  จะได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การ
พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล เพ่ือการบริการที่เป็นเลิศ นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลที่ส าคัญ คือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประตูสู่อาเซียน และในระยะ 5-10 ปีที่ผ่านมา ภูมิภาคแถบนี้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
และการศึกษาอย่างรวดเร็ว ท าให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ การสาธารณสุข และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นเหตุผลที่
บุคลากรด้านสุขภาพ ต้องมี 
การปรับตัวให้ทันกับความเจริญรุดหน้าเหล่านี้ เป็นที่ประจักษ์ว่า สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นองค์กรที่มีบทบาท  ในการพัฒนาทั้งวิชาการและวิชาชีพพยาบาลในรูปแบบต่าง   ส่งผลให้
สาขาวิชาชีพการพยาบาลมีความเข้มแข็ง  มีการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพ่ือขับเคลื่อนระบบสุขภาพไปสู่เป้าหมาย  ใน
การประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้รับทราบว่ามีพยาบาลจากหลายสถาบัน หลายหน่วยงาน รวมทั้งนักศึกษาพยาบาลเข้า
มาร่วมประชุม และเป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือน าองค์ความรู้ ไปพัฒนา
วิชาชีพการพยาบาล ก่อให้เกิดกระบวนการดูแลและผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป                                                                                                                                                                      

นอกจากนั้นวิทยากรที่มาบรรยาย ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดียิ่ง   
ผมขอถือโอกาสนี้ แสดงความยินดีและขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการที่มีส่วนท าให้การประชุมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ผมขออวยพรให้การด าเนินงาน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ทุกประการ และขอเปิดการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจ าปี 2559 ณ บัดนี้ 
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ค ากล่าวต้อนรับการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ  ประจ าปี 2559 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

“การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ” 
(Mobilizing the nursing profession in healthcare reform era) 

ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา 
 

โดย     นายแพทย์สมชัย  อัศวสุดสาคร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 
เรียน  ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ท่านวิทยากร   ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
 

ผมนายแพทย์สมชัย  อัศวสุดสาคร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่าน  ในการประชุมวิชาการประจ าปี 2559 ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันนี้   

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหน่วยงานที่ได้ตระหนักและให้
ความส าคัญต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาล ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ในทุกด้านแก่สมาชิก มีการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้สมาชิกได้ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลงานด้านวิชาการ  คัดเลือกบุคลากรดีเด่น  เชิดชูคุณความดีแก่ผู้
ที่ท าคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาล  เพ่ือให้เป็นแบบอย่างการท างานแก่ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพเดียวกัน    ผมขอชื่น
ชมในความมุ่งมั่นตั้งใจ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างยิ่ง   

การประชุมวิชาการครั้งนี้  นอกจากทุกท่านจะได้รับความรู้ได้แนวคิดในการมีส่วนร่วมใน 
การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพแล้ว  ยังเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการ  สร้างสมรรถนะเพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ  ผมขอให้การประชุมบรรลุ
สู่เป้าหมายที่ตอ้งการทุกประการ    

ผมขอต้อนรับทุกท่านสู่การประชุมวิชาการ  ประจ าปี 2559 ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ             
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิสัยทัศน์ (VISION)  
 เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์สทิธิประโยชน์ของผูป้ระกอบวชิาชีพ  
 พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่ความเป็นเลิศ มุ่งชี้นาสังคมดา้นสุขภาพ  

พันธกิจ (Mission)  
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล การวิจัยทางการพยาบาล และการพฒันาสมรรถนะพยาบาลเพื่อ
ระบบบริการสุขภาพที่เปน็เลิศ  

2. พัฒนาคุณภาพการปฏิบตัิวิชาชีพอย่างมีจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ  
3. พัฒนาระบบบริการพยาบาล และระบบบริหารจัดการทางการพยาบาล เพื่อการมีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี  

4. พัฒนาระบบสวัสดิการสาหรับสมาชิก เพื่อผลประโยชน ์และค่าตอบแทนจากการทางานการพยาบาลที่เปน็ธรรม 
เพื่อสวัสดิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพยาบาล  

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาพยาบาล องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพทัง้ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ 
6. เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาล สร้างความสามัคคีระหว่างผูป้ระกอบวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาล ร่วมทา
กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์วชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม  
7. สร้างเสริมความเข้มแข็งของสมาคม ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจของสมาคมฯได้อย่างมีประสิทธภิาพ  
ค่านิยมขององค์กร 

3 C 3 D 
เอ้ืออาทร    Caring  
มีเมตตา    Compassion 
ริเริ่ม สร้างสรรค์   Creative 
ใฝ่พัฒนา    Development 
จิตอาสา    Devote     
รักประชาธปิไตย   Democracy  
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รายนามคณะกรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2559-2561 

นายกกิตติมศักดิ ์
รศ.ดร. สมจติ  แดนสีแก้ว       
กรรมการกิตติมศักดิ ์
รศ. รัตนา  ทองสวัสดิ์    นางเบ็ญจา รัตนากร    นางสาวล าพูน สุวรรณกูฎ   
รศ.ดร. ดรณุ ีรุจกรกานต ์  นางสาววิภา เพ็งเสง่ียม    รศ.ดร. ปิยะรตัน ์นิลอัยยกา   
กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาต  นางอภิญญา  อินทรก าแหง     นางประภาศรี  ศุษิลวรณ์     
นางอรวรรณ   เมฆวิชัย  นางนวลจันทร ์ประเคนร ี  นางสาวเยาวลักษณ์ หาญวชิรพงศ์ 
ดร.ปาริชาต ิ   มาลยั  นางสุพัชรี      โสใหญ ่  นางวันเพ็ญ   ดวงมาลา 
นางสาวชูศร ี  คูชัยสิทธ์ิ  ดร.ปัทมา       แคนยุกต ์  นางทองทิว   แชจอหอ    
นางจินตนา    บุญจันทร์    ดร.ปัทมา       ผ่องศิร ิ  นางทองสมัย  ยุรชัย 
คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นางสาวเอื้อมพร     กาญจนรังสิชัย นายกสมาคมพยาบาลฯ                                       
2. นางจุรีพร           บวรผดุงกิตติ อุปนายกเขตขอนแก่น                                          
3. นางสุชาดา          เสตพันธ์       อุปนายกเขตอุบลราชธาน ี
4. นางสาวประภา      โพธิหัง อุปนายกเขตนครราชสมีา                                    
5. นางกมลวรรณ รวยสูงเนิน เลขาธิการ 
6. น.ส.พัชน ี ทองประเสริฐ* ผู้ช่วยเลขาธิการเขตอุบลราชธาน ี                             
7. นางศิริยุพา      จะสุวรรณ* เหรัญญิก 
8. นางสาวปราณี   แสดคง* ผู้ช่วยเหรญัญิกเขตขอนแก่น                          
9. ดร.นรีลักษณ์        สุวรรณโนบล* ประธานฝา่ยวิชาการ                                          
10. นางรจนา วรวิทย์ศรางกูร ประธานร่วมฝ่ายวิชาการเขตขอนแก่น                    
11. ผศ.ดร.รวมพร คงก าเนิด* ประธานฝา่ยวิจัย                                                       
12. ดร.สุเพียร โภคทิพย์* ประธานร่วมฝ่ายวจิัยเขตอุบลราชธานี                       
13. ดร. เพ็ญศรี    รักษ์วงศ์* ประธานร่วมฝ่ายวจิัยเขตนครราชสีมา                        
14. นางสาวอรชร       มาลาหอม ประธานฝา่ยวิเทศสัมพันธ์                                         
15. นางฑิตยา           เสมรบุญ ประธานร่วมฝ่ายวเิทศสมัพันธ์เขตนครราชสมีา                
16. ดร.กุสุมาลี              โพธิปัสสา ประธานฝา่ยวารสาร                                                      
17. ผศ.ดร.นฤมล       สิงห์ดง* ประธานร่วมฝ่ายวารสารเขตนครราชสีมา                          
18. นางกาญจนา   ชวนไชยสิทธิ ์ ประธานฝา่ยพัฒนาวิชาชีพและบรกิารพยาบาลเขต

นครราชสมีา 
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19. น.ส.มัลลิกา  ลุนจักร ประธานร่วมฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและบริการพยาบาลเขต
ขอนแก่น      

20. นางธนิดา ตั้งยิ่งยง ประธานฝา่ยทะเบยีน                                                       
21. นางสาวสุวรรณา     ธาดาพิพัฒน์* ประธานร่วมฝ่ายทะเบียนเขตขอนแก่น                             
22. น.ส.อัญชลี โสภณ ประธานฝา่ยประชาสัมพันธ ์                                                  
23. นางพิมลพันธ ์ เจริญศรี ประธานร่วมฝ่ายประชาสัมพันธ์เขตอุบลราชธาน ี      

24. นางสาววิไลวรรณ      เนื่อง ณ สุวรรณ* ประธานฝา่ยสวสัดิการและหารายได้เขตขอนแก่น        
25. นางสาวยุวดี เทียมสุวรรณ 

 
ประธานฝา่ยสวสัดิการและหารายได้เขตอุบลราชธานี           
        

 หมายเหตุ * หมายถึง คณะกรรมการที่มาจากการแต่งตั้ง  
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ก าหนดการ โครงการ ประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559                                                                                                                 
“การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ” 

(Mobilizing the nursing profession in healthcare reform era) 
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 

18.00 – 20.00 น.  ประชุมสามัญคณะกรรมการอ านวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยนางสาวเอ้ือมพร กาญจนรังสิชัย  นายกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดการประชุม : โดย นายสุรพันธ์   ดิสสะมาน  รองผู้วา่ราชการจังหวัดนครราชสีมา 

กล่าวรายงาน : โดยนางสาวเอ้ือมพร กาญจนรังสชิัย  นายกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

08.45 – 09.30 น. มอบรางวัลพยาบาลดีเด่น และนักศึกษาพยาบาลดีเด่น 

โดย นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสชัิย  นายกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บันทึกภาพความทรงจ า 

09.30– 10.30 น. ปาฐกถาพิเศษเร่ือง “การขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลสู่ระบบปฏิรปูสุขภาพ”                                     

(Mobilizing the nursing profession in healthcare reform era) 

โดย ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. บรรยายเร่ือง “พยาบาลพลังการเปลี่ยนแปลงกบัการปฏิรูประบบสุขภาพ” 

โดย นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสชัิย  นายกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. น าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล / ผลงานวิจัย 

 Oral presentation : Nursing research/service 

ห้องที่ 1 Nursing research/service  in Tertiary care nursing 1 

ประธานกรรมการ : อ.ดร.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล  ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลฯ 

กรรมการ             อาจารย์ทัศนีย์  จังกาจิตต์       พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.สรรพสิทธิประสงค์  

เลขานุการ            อาจารย์สุวรรณา ธาดาพิพัฒน์  ประธานร่วมฝา่ยทะเบียนเขตขอนแก่น สมาคมพยาบาลฯ 

 ห้องที่ 2  Nursing research/service  in Tertiary care nursing 2 

ประธานกรรมการ : อ.ดร.สุเพียร  โภคทิพย ์  ประธานร่วมฝ่ายวิจัย เขตอุบล สมาคมพยาบาลฯ 

กรรมการ             อ.ดร.วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ  อาจารย์พยาบาล วพบ.นม 
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เลขานุการ  อาจารย์กาญจนา ชวนไชยสิทธ์ิ  ประธานฝา่ยพัฒนาวิชาชีพและบริการเขตนครราชสีมา สมาคมฯ 

 ห้องที่ 3 Nursing research/service  in Tertiary care nursing 3 

ประธานกรรมการ : อ.ดร.เพ็ญศร ี รักวงษ ์   ประธานร่วมฝ่ายวิจัย เขตนครราชสีมา สมาคมพยาบาลฯ 

กรรมการ             อ.ดร.ปรางค์ทิพย์ ทาเสนาะเอลเทอร์   อาจารย์พยาบาล วพบ.นม 

เลขานุการ           อาจารย์ฤดี  แก้วค าไสย์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 

 ห้องที่ 4  Nursing research/service  in Secondary  care nursing 4 

ประธานกรรมการ : ผศ.ดร.จันทรท์ิราเจียรณัย  อาจารย์พยาบาล ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส 

กรรมการ             ดร.กุสุมาลี  โพธ์ิปัสสา      ประธานฝ่ายวารสาร สมาคมพยาบาลฯ 

เลขานุการ           อาจารย์สรุ าไพ  ศรีเพ็ชร    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.สรรพสิทธิประสงค ์

13.00 – 16.00 น. น าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล/ผลงานวิจัยนักศกึษาพยาบาล 

 ห้องที่ 5 ผลงานวิชาการและนวัตกรรมของนักศึกษา  

 กรรมการตัดสินผลงานประเภท Oral Presentation 

ประธานกรรมการ : อ.ดร.ศรัญญา จุฬารี         อาจารย์พยาบาล ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส 

กรรมการ              อาจารย์ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน อาจารย์พยาบาล วพบ.นม 

เลขานุการ            อาจารย์ส าเรจ็  เทียนทอง  อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ 

 กรรมการตัดสินผลงานประเภท Poster Presentation 

ประธานกรรมการ : อ.ดร.ดวงรัตน์  คัดทะเล         อาจารย์พยาบาล วพบ.นม 

กรรมการ             อาจารย์รจนา   วรวิทย์ศรางกูร ประธานร่วมฝา่ยวิชาการเขตขอนแก่น สมาคมพยาบาลฯ 

เลขานุการ           อาจารย์ลักขณา ไชยนอก        อาจารย์พยาบาล ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส 

18.00 – 22.00 น.  มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 

วนัที่ 5 สิงหาคม 2559 

ห้องสุรนารี  A 

08.00 – 09.00 น. บรรยายเร่ือง “การดูแลเพ่ือเพ่ิมผลลัพธ์ทางการพยาบาล” 

โดย ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง   ประธานร่วมฝ่ายวารสาร สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

09.00 – 10.45 น. Panel Discussion “การขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลแบบมีส่วนร่วมสู่ระบบปฏิรูปสขุภาพ” 

1. ผศ.ดร.รวมพร    คงก าเนิด   คณบดี ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 

   2. นางสุชาดา        เสตพันธ์    อุปนายกเขตอุบลราชธานี  สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   3. นางจรรยาวัฒน์  ทับจันทร์    ประธานชมรมพยาบาลชุมชนแหง่ประเทศไทย 
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   4. นางจิตรา          มณีวงษ์     หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น 

ห้องสุรนารี  B 

08.30 – 10.30 น. Poster presentation 1: Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing  

กลุ่มที่ 1 : Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing 1 

ประธาน     อาจารย์จุรีพร  บวรผดุงกิตต ิ อุปนายกเขตขอนแก่น  สมาคมพยาบาลฯ 

กรรมการ   อาจารย์มาลี น่ิมพงษ์พันธ์              พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ 

เลขานุการ อาจารย์สริิลักษณ์ คุณกมลกาญจน์    หัวหน้าศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

กลุ่มที่ 2 Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing 2 

ประธาน    ดร.สุเพียร  โภคทิพย ์            ประธานร่วมฝ่ายวิจยัเขตอุบล สมาคมพยาบาลฯ 

กรรมการ   อาจารย์หนูเพียร ชาทองยศ           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  

เลขานุการ  อาจารย์กรรณิกา  โหตกษาปน์กุล   หัวหน้าหอผู้ป่วย ICU โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 กลุ่มที่ 3 Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing 3 

ประธาน     อาจารย์เยาวลักษณ์  หาญวชิระพงษ์  กรรมการอ านวยการ สมาคมพยาบาลฯ 

กรรมการ   อาจารย์ทัศนีย์ จังกาจิตต์          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ  

เลขานุการ  อาจารย์จินตนา ตาปนิ            อาจารย์พยาบาล ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส 

กลุ่มที่ 4 Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing 4 

ประธาน      อาจารย์ชูศรี  คูชัยสิทธ์ิ           กรรมการอ านวยการ สมาคมพยาบาลฯ 

กรรมการ    อาจารย์กมลวรรณ รวยสูงเนิน      เลขาธิการ  สมาคมพยาบาลฯ  

เลขานุการ   อาจารย์ฤดี แก้วค าไสย ์           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สรรพสิทธิประสงค ์อุบลฯ 

 กลุ่มที่ 5 Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing 5 

ประธาน : อาจารย์วิไลวรรณ  เนื่อง ณ สุวรรณ   ประธานสวัสดิการและหารายได้เขตขอนแก่น สมาคมพยาบาลฯ

กรรมการ   อาจารย์กาญจนา  ชวนไชยสิทธ์ิ  ประธานฝา่ยพัฒนาวิชาชีพและบรกิารเขตขอนแก่น สมาคมฯ 

เลขานุการ   อาจารย์นิยดา  ค าแน่น                พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ 

กลุ่มที่ 6 : Nursing Innovations 

ประธาน    อาจารย์พัชนี  ทองประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมพยาบาลฯ 

กรรมการ   อาจารย์สุวรรณา ธาดาพิทักษ์         ประธานร่วมฝ่ายทะเบียนเขตขอนแก่น สมาคมพยาบาลฯ 

เลขานุการ   อาจารย์ศริิพร  ชิตสงูเนิน            พยาบาลวิชาชีพ APN โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

11.00 – 12.00 น. แถลงผลงานและแผนการด าเนินงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และมอบรางวัลผลงานวิจัย/ นวตักรรม ดีเด่น โดยนางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย  นายกสมาคมพยาบาลฯ สาขา

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  พิธีปิด และถ่ายรูปบันทึกความทรงจ า 
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ตารางน าเสนอผลงานวิจัย/ผลการพัฒนาคุณภาพแบบ Oral Presentation  
วันที่ 4 สิงหาคม 2559  ห้องที่ 1 : Nursing research/Service in Tertiary care nursing 1 
ประธาน    ดร.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล  กรรมการ  อาจารย์ทัศนยี์ จังกาจิตต์ เลขานุการ   อาจารย์สุวรรณา  ธาดาพิพัฒน์ 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 

O 1.1 13.00-13.20 น. ประสิทธิผลการลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลส าคญั ด้วยการตั้งด่านชุมชน “PRASAT 

MODEL3ต1”ในชุมชน อ าเภอปราสาท จังหวัดสรุินทร ์

 

พฤกษชาติ  ทบแป 

O 1.2 13.20-13.40 น. ศึกษาปัญหาการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วยเด็กเบาหวานโรงพยาบาลปราสาท   

ศิริรัตน์  สุระพรพิชิต 

O 1.3 13.40-14.00 น. การพัฒนาช่องทางด่วนฉุกเฉินในการส่งต่อทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีภาวะหายใจล าบาก 
โรงพยาบาลชัยภูม ิ

 

กาญจนา  สถิรพงศ์กลุ 

O 1.4 14.00-14.20 น. การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการดา้นโภชนาการในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง Spinal unit & 

ICU Orthopedic โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 

อรวรรณ ดงหงส ์

O 1.5 14.20-14.40 น. การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้เลือดสู่ Zero defect  

บุดดา ขามพิทักษ์ 

O 1.6 14.40-15.00 น. ผลการจัดการรายกรณีในผู้ป่วย STEMIที่ได้รับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจต่อการ

ลดการตีบซ้ าของขดลวดที่ใส่ค้ ายนั (Re - stenosis) CCU 1โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์

 

นาฏอนงค์ เสนาพรหม 

O 1.7 15.00-15.20 น. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อยที่มีความเสี่ยงปานกลาง

ถึงความเสี่ยงสูงท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น  สุภาพรณ์ ตัณฑ์สรุะ   

 

O 1.8 15.20-15.40 น. การพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนไทยสมทุร เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน    ภคอร  ทองสุข*    

 

O 1.9 15.40-16.00 น แนวทางการให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่น โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  
วาณี  จันทร์สด* 
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ตารางน าเสนอผลงานวิจัย/ผลการพัฒนาคุณภาพแบบ Oral Presentation 2 
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ห้องที่ 2 : Nursing research/Service in Tertiary care nursing 2 
ประธาน ดร.สุเพียร โภคทิพย์  กรรมการ  ดร.วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ  เลขานุการอาจารย์กาญจนา  ชวนไชยสิทธิ ์

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 

O 2.1 13.00-13.20 น. การพัฒนาแนวปฏิบัตเิพื่อส่งเสริมการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอ 

Spinal unit & ICU Orthopedic โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

 

อรวรรณ ดงหงส ์

O 2.2 13.20-13.40 น. การดูแลผู้ป่วยมะเร็งกระดูกระยะสุดท้ายแบบองค์รวม ในกลุ่มงานศลัยกรรมกระดูกและข้อ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 

ศิริพร ชิตสูงเนิน 

O 2.3 13.40-14.00 น. 
โปรแกรมการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดที่คาท่อระบายชนิด Jackson drain   : โรงพยาบาลสรรพ

สิทธิประสงค ์

 

กฤษณา สอนถม 

O 2.4 14.00-14.20 น. การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุด ในผู้ป่วยทารก

และเด็ก กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 

เกศรา ศรสี าอาง 

O 2.5 14.20-14.40 น. Which is the best endotracheal tube fixation method?  

Kornkanya  Pengpala 

O 2.6 14.40-15.00 น. การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อเนื่องในเครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.ขอนแก่น  
วิลาวรรณ ตาลทรัพย ์

O 2.7 15.00-15.20 น. รูปแบบการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงหลังผ่าตัด หอผู้ป่วยหนักศลัยกรรม รพ.สุรินทร ์  

สุชัญญา  มาลัย 

O 2.8 15.20-15.40 น. การรับรู้ และพฤติกรรมเสีย่งต่อโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรี   นิสา  แฝงฤทธิ์*  

O 2.9 15.40-16.00 น การส่งเสริมทักษะพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูในการประเมินและส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่าง 
เป็นองค์รวมโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม ณัชปภา  กวานเหียน* 
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ตารางน าเสนอผลงานวิจัย/ผลการพัฒนาคุณภาพแบบ Oral Presentation 3 
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ห้องที่ 3 : Nursing research/Service in Tertiary care nursing 3 
ประธาน   ดร.เพ็ญศรี  รักวงษ ์ กรรมการ  ดร.ปรางค์ทิพย์ ทาเสนาะเอลเทอร ์เลขานกุาร  อาจารย์ฤดี  แก้วค าไสย 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 

O 3.1 13.00-13.20 น. ผลลัพธ์การให้ค าปรึกษาผูต้ิดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มชายรักชาย รพ.มหาราชนครราชสมีา  

สุณฎัดา   คเชนทร์ชัย   

O 3.2 13.20-13.40 น. ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคต้อหิน รพ.บุรีรัมย์  

อัจฉรา  ศิรินานันท์    

O 3.3 13.40-14.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการบวมของฝีเย็บในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสะโพกและต้นขา    

สุมาลี วุ่นเหลีย่ม 

O 3.4 14.00-14.20 น. ผลของโปรแกรมการสอนต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง 
โรงพยาบาลชัยภูม ิ

 

 สายนาท  พลไชโย  

O 3.5 14.20-14.40 น. ผลของแนวปฏิบัติในการท าความสะอาดช่องปากต่อสุขภาวะช่องปากและจ านวนเชื้อโรคใน

ช่องปากทารกท่ีใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ 

 

วัลลภา เดชาเสถียร 

O 3.6 14.40-15.00 น. อัตราการฆ่าตัวตายและปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกับพฤติกรรมฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลขอนแก่น  
ผ่องศรี  งามด ี

O 3.7 15.00-15.20 น. ผลของการส่งเสริมการปฏิบัตติามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อการปฏิบตัิ

ของพยาบาล และอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยกึ่ง

วิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูม ิ กิตติรตัน์ สวสัดิ์รักษ์ 

 

O 3.8 15.20-15.40 น. ความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ   จารุจติ ประจิตร* 

 

O 3.9 15.40-16.00 น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการศกึษาพยาบาลเอกชน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ   พวงผกา อินทร์เอี่ยม* 
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ตารางน าเสนอผลงานวิจัย/ผลการพัฒนาคุณภาพแบบ Oral Presentation 4 
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ห้องที่ 4 : Nursing research/Service in Secondary care nursing 4 
ประธาน   ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัย กรรมการ ดร.กุสุมาลี  โพธิ์ปัสสา เลขานุการ อาจารยส์ุร าไพ  ศรีเพ็ชร  

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 

O 4.1 13.00-13.20 น. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านด้วยกระบวนการ 1A4C กับ
ความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน (ADL) ของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลปอน
ในกลุ่มชาติพันธ์ุขมุ ,ไทลื้อ, เหาะ และลัวะ 

 

ภควันต์  จันต๊ะ 
O 4.2 13.20-13.40 น. ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในผู้ป่วยเจ็บแน่นหน้าอกชนิดกล้ามเนื้อหัวใจขาด

เลือดเฉยีบพลัน ( AMI) 
 

ดวงใจ บุญตัว 
O 4.3 13.40-14.00 น. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมาลาเรียพลาสโมเดียมฟัลซิพารั่ม(PF)ผู้ป่วยในโรงพยาบาลภูสิงห ์  

น้ าฝน   บัวศิร ิ
O 4.4 14.00-14.20 น. ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน FIELD HEAD SAVER  

ปรีชา   มะโนยศ 
O 4.5 14.20-14.40 น. พัฒนาระบบการดูแลเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ไดด้ว้ยรูปแบบการจัดการราย

กรณ ี
 

สมคิด  สุภาพันธ์                                                                  
O 4.6 14.40-15.00 น. การดูแลผู้ป่วยติดเตียงในเขต อ าเภอภูสิงห์ โดยใช้ Phusing Health Care Model  

วันเพ็ญ  สินธ ู
O 4.7 15.00-15.20 น. การพัฒนาแบบประเมินความก้าวหน้าแผลเพ่ือดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อ SMART Dressing  

Management Scale(Mahachanachai Dressing Model) 
 

ปาณิสรา ไชยนา 
O 4.8 15.20-15.40 น. การพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยใช้โปรแกรมโรงเรียนพ่อแม่ที่ชุมชนมีส่วนร่วม  

เสาวลักษณ์ จักรบตุร* 
O 4.9 15.40-16.00 น การพัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสีย่งสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะ

น้ าหนักเกินมาตรฐานในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชมสะอาด อ าเภอเมยวดี  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

กฤษณา  ศิริวรรณ* 
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ตารางน าเสนอผลงานวิชาการ/การพัฒนาคุณภาพแบบ Poster presentation 
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 : Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing  
กลุ่มที่ 1 : Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing 1 
ประธาน อาจารย์จรุีพร  บวรผดุงกิตติ  กรรมการ อาจารย์มาลี น่ิมพงษ์พันธ ์ เลขานุการ อาจารยส์ิรลิักษณ์ คณุกมลกาญจน ์

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 

P1.1 08.30-08.45 น. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหอบหืดในงานผู้ป่วยนอก  

ชนิดา  ธรรมพร   โรงพยาบาลภสูงิห์ จังหวัดศรีสะเกษ  

P1.2 08.45-09.00 น. ผลการพัฒนาระบบบริการ One  Day Chemotherapy  

นางสาวดรุณี  สีหา โรงพยาบาลขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  

P1.3 09.00-09.15 น. ผลการใช้แบบคัดกรองอย่างง่าย(4 Ticks) ในการค้นหาผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง รพ

สต.บ้านโนน อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ

 

พัชรฉัตร ภูมสิถาน  โรงพยาบาลชัยภูมิ  จังหวัดชัยภมู ิ  

P1.4 09.15-09.30 น. การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อเนื่องในเครือข่ายบรกิารสุขภาพ  

น.ส. วัชรา ศรีหาราช  โรงพยาบาลขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  

P1.5 09.30-09.45 น. ผลของโปรแกรมการสอนต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง 

โรงพยาบาลชัยภูม ิ

 

นางสาวสายนาท  พลไชโย โรงพยาบาลชัยภมูิ  จังหวัดชัยภูม ิ  

P1.6 09.45-10.00 น. ประสิทธิผลการควบคุมอาการหอบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลังการพัฒนาระบบบริการ

ของโรงพยาบาลในจังหวัดบุรรีัมย ์

 

ประภา โพธิหัง โรงพยาบาลบรุีรมัย์ จังหวัดบุรีรมัย ์  

P1.7 10.00-10.15 น. ผลของการให้ค าปรึกษาต่อภาวะซมึเศร้าในผู้ป่วยท่ีมารับบริการในคลินิกสุขภาพจิต  

ภมรสิริ  เนินรมิหนอง  โรงพยาบาลปราสาท   จังหวัดสุรินทร ์  

P1.8 10.15-10.30 น. ประสิทธิผลแนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  

วันดี  แก้วเฮียง  โรงพยาบาลขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น   
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 ตารางน าเสนอผลงานวิชาการ/การพัฒนาคุณภาพแบบ Poster presentation 
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 : Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing  
กลุ่มที่ 2 : Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing 2 
ประธาน   ดร.สุเพียร  โภคทิพย์  กรรมการ อาจารย์หนูเพียร ชาทองสุข เลขานุการ อาจารย์กรรณิกา  โหตกษาปน์กุล 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 

P2.1 08.00-08.15 น. การจัดท าแนวปฏบิัติการพยาบาลในผู้ป่วยใส่เครื่องพยุงการท างานของหัวใจและปอดเทียม 

(ECMO)     

 

วราภรณ์ โชติเชย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์จังหวัดอุบลราชธานี  

P2.2 08.15-08.30 น. การพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดงานอุบตัิเหตุและฉุกเฉิน  

นางสาวธิดาพร สีหะวงษ์  โรงพยาบาลภูสิงห์   จังหวัดศรีสะเกษ  

P2.3 08.30-08.45 น. ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุหมู่ทางถนนในรถนักท่องเที่ยวชาวจีนชน พื้นที่อ าเภอเทิง  

จังหวัดเชียงราย  นางกาญจนา ราชเมืองมูล โรงพยาบาลเทิง  จังหวัดเชียงราย 

 

P2.4 08.45-09.00 น. การพัฒนาแบบบันทึกการส่งต่อผู้ปว่ยหลังได้ยาระงับความรู้สกึในผู้ป่วยวิกฤตที่คาท่อช่วยหายใจ  

ชยาวรักษ์ สัจจวาณิชย์  โรงพยาบาลมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  

P2.5 09.00-09.15 น. รูปแบบบันทึกทางการพยาบาลผูป้่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันท่ีเข้ารับการผ่าตัด

แบบ Endovascular  ที่ได้รับยาชาเฉพาะที ่

 

นางวรรลดา วงศ์วัฒนฤกษ์  โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

P2.6 09.15-09.30 น. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาความรู้และทักษะการคดักรองผู้ป่วยท่ีมีภาวะช็อกและเช้ือใน

กระแสเลือดส าหรับพยาบาลวิชาชีพ 

 

สันศนีย์ ดภีัย  โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

P2.7 09.30-09.45 น. ผลการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อลดอตัราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด  

นางแก้วตา  ศรีประดู่ โรงพยาบาลบุรีรมัย์ จังหวัดบรุีรัมย ์  

P2.8 09.45-10.00 น. การพัฒนาประสิทธิภาพของการชว่ยกู้ชีพทารกแรกเกิด  

อารีย์  ฉายศิลป์   โรงพยาบาลโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา  
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 ตารางน าเสนอผลงานวิชาการ/การพัฒนาคุณภาพแบบ Poster presentation 
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 : Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing  
กลุ่มที่ 3 Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing 3 
ประธาน อาจารย์เยาวลักษณ์ หาญวิชระพงษ์ กรรมการ อาจารย์ทัศนีย์ จังกาจิตต์ เลขานุการ อาจารย์จินตนา ตาปิน 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 

P3.1 08.00-08.15 น. การพัฒนาสื่อวีดีทัศนผ์สมภาพแอนนิเมชั่นให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ป่วยท่ีได้ยาระงับ

ความรูส้ึกทางช่องน้ าไขสันหลังผสมยาแก้ปวดในการผ่าตัดคลอดทางหน้าทอ้ง 

 

ศิริทิพย์  สงวนวงศ์วาน  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธาน ี  

P3.2 08.15-08.30 น. วงล้อนัดฝากครรภ์ 5 ครั้งคณุภาพ    

นางปาณิสรา ไชยนา  โรงพยาบาลมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  

P3.3 08.30-08.45 น. การพัฒนาแนวปฎิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกมารดาที่ไดร้ับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง

เพื่อลดอุบัติการณ์การเกดิภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด 

 

นางพรรณพิศ รตันประสพ  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จังหวัดศรสีะเกษ  

P3.4 08.45-09.00 น. เรื่องการพัฒนาเทคนิคการยึดติดสายสวนหลอดเลือดสะดือในหน่วยงานทารกแรกเกิดป่วยหนัก  

นางดาวดี   แทนค า โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรรีัมย ์  

P3.5 09.00-09.15 น. การพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดร่วมกับการใช้นวัตกรรมถุงตวงเลือดใน

มารดาที่คลอดทางช่องคลอด 

 

ศิริพร  ชมงาม โรงพยาบาลบุรรีัมย์ จังหวัดบุรีรมัย ์  

P3.6 09.15-09.30 น. ผลการใช้แนวปฏิบัติในการใหส้ารน้ าทางหลอดเลือดด าในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก  

สุจิตรา สุขผดุง  โรงพยาบาลบุรรีมัย์  จังหวัดบุรีรมัย ์  

P3.7 09.30-09.45 น. ล้างจมูกไม่ยากอย่างท่ีคิด  

ส าเนียง ไตรพิรยิวงศ์   โรงพยาบาลโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

P3.8 09.45-10.00 น. ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีภาวะความดันโลหติสูงจากการตั้งครรภ์ที่มาคลอด ณ 

โรงพยาบาลมหาสารคาม  ร าไพ เกตุจิระโชติ  โรงพยาบาลมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม 
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ตารางน าเสนอผลงานวิชาการ/การพัฒนาคุณภาพแบบ Poster presentation 
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 : Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing  
กลุ่มที่ 4 Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing 4 
ประธาน   อาจารย์ชูศรี  คูชัยสิทธ์ิ กรรมการ อาจารย์กมลวรรณ รวยสูงเนิน  เลขานุการ อาจารย์ฤดี  แก้วค าไสย  

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 

P4.1 08.00-08.15 น. การพฒันาระบบการป้องกันพลัดตกหกล้ม หอผู้ป่วยใน  

นางสาวสุกันยา ธรรมพร โรงพยาบาลภสูิงห์  จังหวัดศรสีะเกษ  

P4.2 08.15-08.30 น. การเพิ่มประสิทธิภาพการสวนล้างกระเพาะปสัสาวะแบบต่อเนื่อง  

พ.ต.หญิงเรณุกา  จักรโนวัน โรงพยาบาลค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา  

P4.3 08.30-08.45 น. พฤติกรรมจริยธรรมในการให้บริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ  

ศศิธร จันทร์ศรี โรงพยาบาลบุรรีัมย์ จังหวัดบุรีรมัย ์  

P4.4 08.45-09.00 น. ลดค่าใช้จ่ายการ Re-sterile เครื่องมือแพทย์โดยการนึ่งไอน้ าหน่วยจา่ยกลาง  

อนงค์  สุรเตมยี์กุล โรงพยาบาลสรุินทร์ จังหวัดสรุินทร ์  

P4.5 09.00-09.15 น. ประสิทธิผลของการมอบหมายงานการพยาบาลแบบกลุ่มย่อยต่อคณุภาพทางการพยาบาล  

เสาวรส  ศรชัย โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสรุินทร ์  

P4.6 09.15-09.30 น. รูปแบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม  

อริสา สนิทฉัตร  โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์  

P4.7 09.30-09.45 น. การพัฒนาระบบการสื่อสาร การสง่ – รับ เวร โดยใช้ SBAR  

ลักขณา ศรสรุินทร,์ฐิตารีย์ วรางกรู โรงพยาบาลสรุินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

P4.8 09.45-10.00 น. การเปรยีบเทียบความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาลแบบเดิมกับแบบFocus  

charting 

 

ดรุณี  มานุจ า โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร ์  
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ตารางน าเสนอผลงานวิชาการ/การพัฒนาคุณภาพแบบ Poster presentation 
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 : Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing  
กลุ่มที่ 5 Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing 5 
ประธาน อาจารย์วไิลวรรณ  เนื่อง ณ สุวรรณ  กรรมการ อาจารย์กาญจนา ชวนไชยสิทธิ์ เลขานุการ  อาจารย์นิยดา  ค าแน่น 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 

P5.1 08.00-08.15 น. การลดความเมื่อยล้าในผู้ป่วยหลังผ่าตัดจอประสาทตาหลุดลอก ด้วยกิจกรรม 3 ป.  

นางพรรณเพ็ญ มูลศิลป ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธาน ี  

P5.2 08.15-08.30 น. การลดอุบตัิการณ์การบริหารยาเคมีบ าบัดคลาดเคลื่อนในหอผู้ป่วยเคมีบ าบัด  

นางศิริพร  สุขสานต์  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี  

P5.3 08.30-08.45 น. พัฒนาระบบการบริการพยาบาลผูป้่วยผ่าตดัปลูกถ่ายกระจกตา ปี  2558  

นางเอื้อมพร ชมภูมี  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธาน ี  

P5.4 08.45-09.00 น. การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเช้ือดื้อยา ในห้องผู้ป่วยหนัก

ศัลยกรรม 1 

 

มัสยา  วรรณโสภา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี  

P5.5 09.00-09.15 น. การพัฒนาระบบการให้ยา  High Alert drug ( Potassium chloride  injection)  

วันทนีย์  สันดอน โรงพยาบาลภสูงิห์ จังหวัดศรีสะเกษ  

P5.6 09.15-09.30 น. การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในหน่วยฝึกทหารใหม ่  

พ.ท.หญิงหัสยา พงษ์จุฬากุล  โรงพยาบาลค่ายสุรนารี   จังหวัดนครราชสีมา  

P5.7 09.30-09.45 น. ผลของการใช้ Maharat MDRO bundle ในการป้องกันและควบคมุการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา

ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา  ปี 2558 

 

นางสาวสุภาพร  ศรีพนม  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  

P5.8 09.45-10.00 น. การปรับปรุงคุณภาพงาน(CQI)เรื่องการลดอุบัติการณ์ความคลาดเคลือ่นทางยา  

ลักษณา หร่ายพิมาย  โรงพยาบาลบุรีรมัย์  จังหวัดบุรรีัมย ์  
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ตารางน าเสนอผลงานวิชาการ/การพัฒนาคุณภาพแบบ Poster presentation 
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 : Innovations 
กลุ่มที่ 6  Nursing Innovations 
ประธาน อาจารย์พัชนี  ทองประเสริฐ  กรรมการ  อาจารย์มัลลิกา ลุนจักร  เลขานกุาร อาจารย์ศิริพร  ชิตสูงเนิน 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 

P6.1 08.00-08.15 น. ผลการใช้Rosarin Innovation ร่วมกับ VAP  Bundles  

นางพิสมัย  สวนครา้มดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธาน ี  

P6.2 08.15-08.30 น. นวัตกรรม: เครื่องบดยาไฟฟ้า “Electric Drug Grinder”  

อาจารย์ลักขณา ไชยนอก    

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา 

 

P6.3 08.30-08.45 น. นวัตกรรมทางการพยาบาลเรื่อง  ผ้าคลมุเครื่องส่องไฟรักษา All in One  

นางสาวสุธาภินันท์ พรเลิศทวีกลุ  โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม ิ  

P6.4 08.45-09.00 น. เครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร(MbK)  

กิตติยา ศรศีุกร  โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

P6.5 09.00-09.15 น. นวัตกรรม”Cottonoid Counting”  

บุณฑริก   ภูศรีฤทธ์ิ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา จังหวัดนครราชสีมา  

P6.6 09.15-09.30 น. หมอนมหัศจรรย์ หนุนแล้วใส่ tube ง่ายจัง  

ร าพัน หนุนไธสง โรงพยาบาลบรุีรมัย์ จังหวัดบุรรีัมย ์  

P6.7 09.30-09.45 น. จิ้มจุกปั่น  

สุพัตรา  หมวกไธสง  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรรีัมย์  

P6.8 09.45-10.00 น. ผลงานนวัตกรรมกล่องอุ่นทิพย์ (  IV .  Warmming  Box)  

วารี  ประมลูศรี  โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
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ตารางน าเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา แบบ Oral Presentation  
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 
ห้องที่ 5  การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล (Oral Presentation) 
ประธาน  อ.ดร.ศรัญญา จุฬาร ี กรรมการ อ.ทัศนีย์  ทิพย์สูงเนนิ   เลขานุการ อาจารย์ส าเร็จ เทียนทอง 
 
รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 

O 5.1 13.00-13.20 น. ปูนหอย น้อยหน่า ฆ่าลูกน้ ายุง  

นายทวีทรัพย์  จูมศิลป ์นางสาวทิพวัลย ์ โสมณวัฒน ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค ์ จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

O 5.2 13.20-13.40 น. เข็มขัดรักสะอาด คาดคล่องตัว (G-Tube Cap Belt)  

นางสาววรางคณา ใหมค า นางสาวจุฑาทิพย์ ยัดไธสง      
นางสาวเวณิกา อินส าราญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

O 5.3 13.40-14.00 น. ล้อรถ สยบแผลกดทับ (Air bag Air bed)  

นางสาวจิระประภา  ศรีทอง   นางสาวบุญญสิา  สิมณ ีนางสาวศวิตา วันทาดี   
นางสาวระพีพรรณ  บัวเย็น  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

O 5.4 14.00-14.20 น. ผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีของแซทเทียรต์่อการปรับตัวของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี  1  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

 

นางสาวจีรวัฒน ์ แจ่มสุวรรณ ์ นางสาวทัศนีย ์ ทิพย์สูงเนิน  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

 

O 5.5 14.20-14.40 น. ที่นอนยางในรถลด(BEDSORES)  

นายพีรพัทธ  อยู่คง  นายมนสั  แสงชาติ  นายภาณุวัฒน์  วงค์อุดดี 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ์ จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

O 5.6 14.40-15.00 น. สุขภาพจิตของผูสู้งอายุจังหวัดนครราชสมีา: ผลการวิจยัเบื้องต้น  

นางสาวกฤษภุมรินทร์ จงอบกลาง นางสาวกิ่งกมล จ่าพุล ี นางสาวศศิมา โอนโคกกรวด 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

 

O 5.7 15.00-15.20 น. ผลการพยาบาลแบบองค์รวมในมารดาหลังคลอดทีม่ีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ ์  

นางสาวปาริชาติ ประสงค ์ นางสาวสิริวรรณ ศริิปัญญา นางสาวอรนุช ขจีรัมย ์ 
นายรุ่งศักดิ์ บุญเชิด ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

 

O 5.8 15.20-15.40 น. ผลของกิจกรรมการออกก าลังกายแบบแอโรบิกแด๊นซต์่อการควบคมุน้ าหนัก ความเครยีด
และความพึงพอใจ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตช้ันปีท่ี 1 รุ่นที ่61วิทยาลัยพยาบาล
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รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 

บรมราชชนนี นครราชสีมา 
นางสาวกมลรัตน ์ เพ็ชรหิน นางสาวขวัญนภา ซีกงูเหลือม นางสาวจติรลดา ใจอารีย ์  
นางสาวปิยพร เหาะสูงเนิน  นางสาวฟาริดา นางสาวอ่อนเฉวียง สุธัญญา พ้ืนหินลาด  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

 

O 5.9 15.40-16.00 น ภาวะจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นในระยะที ่1 ของการคลอด  

นางสาวสุพิชฌาย์ ซึ้งศริิทรัพย์ นางสาวปาริฉัตร ฉาไธสง             
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

 

O 5.10 15.40-16.00 น ถอดบทเรียนจากการท าคลอดครั้งแรกของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 3  
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

 

นายกฤษฎา อินศิร ิ นางสาวฉฏาธร กลิ่นศรสีุข นางสาวมัลลิกา นพพิบูลย ์  
นางสาวศรณัยาพร จันทร์พุ่ม นางสาวสรุดา ศรีอภัย 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
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ตารางน าเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา Poster Presentation  
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 
ห้องที่ 6  การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล (Poster Presentation) 
ประธานกรรมการอ.ดร.ดวงรัตน์  คัดทะเลกรรมการอาจารย์รจนา วรวิทย์ศรางกูร  
เลขานุการ  อาจารย์ลักขณา ไชยนอก 
 

รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 

P 6.1 13.00-13.10 น. เครื่องสั่นสะเทือน หมุนเวยีนโลหติ     ( Foot vibration)  

นายฐิรวัฒน์   แสงสุข นายชาญชยั   เหลาสาร  นางสาวชิดชนก  ซ้อมวงษ์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค ์ จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

P 6.2 13.10-13.20 น. ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจติโดยประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับเพลงโคราชต่อ

ภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในชุมชนหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 

 

นางสาวภาวณิี ย่อกลาง     นางสาวมนัสวี วงศ์ศรไีข    นางสาวศิรนิภา สอสูงเนิน นางสาว

ภาณมุาศ เกาะม่วง    นางสาวศิริรัตน์ กองจันทร์  นางสาวหฤทัย เอกพันธ ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

 

P 6.3 13.20-13.30 น. ทัศนคติและเหตผุลในการใช้ยาชุดของประชาชนในเขตเมือง นครราชสีมา  

นางสาวกุลธิดารัตน์ ทรัพยเ์รืองศร ี นางสาวศุภัสสร พิลาวงค์   นางสาวสุนสิา ปานะโปย     

นางสาวสุวรรณา พันธ์ภักดิ์  นางสาววรรีย์ วรรณสิงห ์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนาร ี

 

P 6.4 13.30-13.40 น. ปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกในนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6โรงเรยีนบ้าน

นาตาวงษ์ ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

นางสาวเจนจริา จงจอหอ  นางสาวใจภักษ์ นกสามเมือง นางสาวอัญชนา แก้วสีขาว  นางสาว

หนึ่งฤดี เกื้อกุลสุข นางสาวหนึ่งฤทัย ทิมุลนีย์ นางสาวอนงค์ลักษณ์ ประทุมแสง 

นางสาวอรุณี จรครบรุ ี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

 

P 6.5 13.40-13.50 น. ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมสง่เสริมการเรียนรูด้้วยสื่อแอพพลเิคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ 

เรื่องตรวจร่างกายระบบทรวงอกและปอด ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี1รุ่นที่ 
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รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 

61 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

นางสาวอริสา จติคุ้ม  นางสาวจารวุรรณ กองแก้ว  นางสาวฐาปนี เกดิศิลป์   นางสาวฐิติพร 

พันรักษา  นางสาวประกายดาว ศรีเพชร นางสาวสดุารตัน์ ตงกระโทก   วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี นครราชสีมา 

 

P 6.6 13.50-14.00 น. พฤติกรรมการบรโิภคของผูสู้งอายคุวามดันโลหิตสูง  

นางสาวอารียา  นนกระโทก นางสาวอมรรัตน์ เปียนขุนทด นางสาวเสาวรักษ์ ภญิโยวงษ์ 

นางสาวเสาวลักษณ์ แพวขุนทด นางสาวสุนทรี คมข า นางสาวสุวิวณัย์ รุ่มเริง นางสาวสุวารตัน์ 

มุ่งอ้อมกลาง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

 

P 6.7 14.00-14.10 น. การศึกษามุมมองของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑติที่มีต่อนักศึกษาพยาบาลชายเพศท่ีสาม 

และมมุมองของนักศึกษาพยาบาลชายเพศท่ีสามที่มตี่อตนเองในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสมีา 

 

นางสาวจินดารัตน์ จุลสงค์  นางสาวมนัสนันท์ สุขสุทธ์ิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสมีา 

 

P 6.8 14.10-14.20 น. ผลของโปรแกรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพือ่นตามทฤษฎีผูร้ับบริการเป็นศูนยก์ลางต่อความภาคภมูิใจใน

ตนเอของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑติชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสมีา 

 

นางสาววิภารตัน์  แสงจักร  นางสาวปรางเทพิน ปรีดีวงศ์ นางสาวภาสินี ศรสีุข นางสาวมาริสา 

ทองนอก  นางสาวรุ่งอรุณ สีทานอก  นางสาวศศิธร มะโรคะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสมีา 

 

P 6.9 14.20-14.30 น พฤติกรรมการใช้สมุนไพรของหญงิหลังคลอด ในชุมชนหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสมีา 

 

นางสาวณัฐิดา ศรีโท  นางสาวณัฐชา พ่ึงโคกสูง  นางสาวณัชชา กิจจาชาญชัยกุล นางสาวณัฐธ

ยาน์ มิตรหมวด นางสาวธิดา ใจใส นางสาวเสาวลักษณ์ หนูปอง นางสาวหัทยา ยอดชัยภูมิ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

 

P 6.10 14.30-14.40 น ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาลศา  
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รหัส เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หน้า 

สตรบณัฑติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

นางสาวสุธิดา แสนฤาชา นางสาวพนิดา โนมขุนทด  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสมีา 

 

P 6.11 14.40-14.50 น. ผลของการให้ความรูผ้่านเฟสบุค๊ตอ่ความรู้และความตั้งใจที่จะไมด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ

วัยรุ่น 

 

นางสาวสุดารัตน์ ชัยมเีขียว นางสาวสุดารัตน์ ทัศนพงศ์ไพบูลย์ นางสาวกนกกร สิงหส์ีทา

นางสาวปัทมวรรณ  ยอดแก้ว นางสาวประพิศ  สีทากุล  นางสาวสุจติรา เปล่งงูเหลือม 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 

 

P 6.12 14.50-15.00 น. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริการสาธารณสุขของชุมชนหนองโพธิ์ ต าบลโคกสูง 

อ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสมีา และชุมชนหนองหว้าสีชมพู ต าบลสาหร่าย  อ าเภอชุมพวง 

จังหวัดนครราชสีมา 

 

นางสาวกนกวรรณ โคตรพันธุ ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา  

P 6.13 15.00-15.10 น. การพยาบาลมารดา GDM A1 ด้วยหัวใจความมนุษย์ : กรณีศึกษา  

นางสาวอุทัยวรรณ  เอี้ยงสันเทียะนางสาวหัทยา หงษ์อุดร นางสาวศรัญญา  คมขุนทด 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

 

P 6.14 15.10-15.20 น. ผลการพยาบาลที่เน้นครอบครัวเปน็ศูนย์กลางในหญิงหลังคลอดที่เปน็เบาหวานชนิดที่ 2 ขณะ

ตั้งครรภ์ : กรณีศึกษา 

 

นางสาววิชชุกร ทะยอมใหม่ นางสาวสุนารี บุญเฮง  นางสาวรัตนวรรณ ตามกลาง   

นางสาวเกศรินทร์ พิมพล นางสาวพิรญาณ์ ละโลงสูงเนิน  

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
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Oral presentation1.1 
ประสิทธิผลการลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลส าคัญ ด้วยการต้ังด่านชุมชน “PRASAT MODEL3ต1” 
ในชุมชน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

ผู้น าเสนอ : พฤกษชาติ  ทบแป 
หน่วยงาน :  โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร ์
วิธีการศึกษา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาผสานวิธีวิจัยหลายขั้นตอน ในข้ันตอนแรก 

ของใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)เพื่อศึกษาสภาพการต้ังด่านชุมชน “PRASAT MODEL3ต+1”ในห้วงเทศกาลส าคัญและการเกิดอุบัติเหตุ 
ในชุมชน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อค้นพบ และตีความสรุปประเด็นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา จากนั้นใช้การวิจัยเชิง 
ปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลการลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลส าคัญ ด้วยการต้ังด่านชุมชน “PRASAT MODEL3ต+1” 
ในชุมชน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นด้วยวิธีอัลฟาของครอนบาคได้ค่า 
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นเท่ากับ 0.969 ส ารวจเกี่ยวกับกิจกรรมการต้ังด่านชุมชนและประสิทธิผลในการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนพื้นที่ 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนครัวเรือนของชุมชมระดับหมู่บ้าน เขตอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ผ่านการด าเนินการต้ังด่าน 
ชุมชน “PRASAT MODEL3ต+1”ในห้วงเทศกาลส าคัญ ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ 2559 เลือกแบบเจาะจงจ านวน 585 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าผลการวิจัยจากสองขั้นตอนแรกเข้าสู่การพัฒนา ด้วยการน าเสนอในการประชุมกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ 
จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลส าคัญ ด้วยการใช้ฐานชุมชนอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
ผลการศึกษา : สภาพการตั้งด่านชุมชน “PRASAT MODEL3ต+1”ในห้วงเทศกาลส าคัญ และการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  มี
ชุมชนที่ด าเนินการตั้งด่านชุมชนตามแนวทางครบทุกขั้นตอน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลตาเบา ต าบลตานี และบ้านโคกทม ต าบลโคกยาง จ านวนทั้งหมด 29 
หมู่บ้าน เมื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลการลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลส าคัญ ด้วยการตั้งด่านชุมชน “PRASAT MODEL3ต+1”ในชุมชน อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ พบว่าทั้ง 3 ต าบลที่ด าเนินการ สามารถลดจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดจ านวนผู้บาดเจ็บอย่างได้ผลจริง  ส่งผลให้สถิติในภาพรวม
ระดับอ าเภอปราสาทลดลงด้วย กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการต้ังด่านชุมชนและประสิทธิผลในการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนว่า รู้สึกมั่นใจ
และมีความปลอดภัย เมื่อมีการต้ังด่านชุมชนในหมู่บ้าน ในห้วงเทศกาล และต้องการให้มีกิจกรรม การตั้งด่านชุมชน เช่นนี้อีกในเทศกาลต่อ ไป โดยให้คะแนน
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันในสองประเด็นดังกล่าวเท่ากับ  4.24  ส่วนกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดได้แก่ การเริ่มต้นตั้งด่านชุมชน 
ควรมีพิธีมงคลโดยพระหรือผู้สูงอายุที่ควรเคารพในหมู่บ้าน เพื่อเสริมขวัญก าลังใจ ได้คะแนนค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.40 และกิจกรรมก่อนการเริ่มต้นตั้งด่าน
ชุมชน ควรมีการฝึกทักษะการเรียกรถ และทักษะการเตือน เพื่อป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยต ารวจ ได้คะแนนค่าเฉลี่ยต่ าสุด
เท่ากับ 3.80  

ข้อเสนอแนะ : ข้อเสนอเชิงนโยบายในการลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลส าคัญ ด้วยการใช้ฐานชุมชนอ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์จากผลการประชุมสรุปและถอดบทเรียนในพื้นที่ เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ครอบคลุมในประเด็นที่จ าเป็นต้องด าเนินการ จาก
กระบวนการเตรียมชุมชน  , ตั้งด่านชุมชน , ติดตามหลังตั้งด่านชุมชน และกิจกรรมต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องไปถึงนอกเทศกาลส าคัญ
ด้วยสอดคล้องกับบริบทชุมชน รวมทั้งยังได้รับความสนใจให้ไปน าเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการด าเนินมาตรการเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับเทศกาลส าคัญต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 
                                                                                                                                                  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

The  Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division      29                                                                          ฉบับที ่1 ปี 2559    
 

 

 

 

Oral presentation 1.2 
ศึกษาปัญหาการดูแลตนเองทีบ่้านของผู้ป่วยเด็กเบาหวาน โรงพยาบาลปราสาท อ าเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร ์
 

ผู้น าเสนอ: ศิริรัตน์  สุระพรพิชติ 
หน่วยงาน:  โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรนิทร ์

 

วิธีการศึกษา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้ ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รายกรณีเพื่อศึกษา
ปัญหาการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วยเด็กเบาหวานโรงพยาบาลปราสาท อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ศึกษาข้อมูลโดยใช้
หลักการเยี่ยมบ้าน INHOMESSS ตรวจสอบความถูกต้องของข้อค้นพบ และตีความสรุปประเด็นปัญหารายบุคคล  และน ามา
วิเคราะห์เนื้อหาสรุปปัญหาการดูแลตนเองที่บา้นของผูป้่วยเด็กเบาหวานโรงพยาบาลปราสาท 
ผลการศึกษา : การดูแลตนเองต่อเนื่องที่บ้านจากการเยี่ยมบ้าน จ านวน  6  ราย พบประเด็นส าคัญในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
เด็กเบาหวานดังนี้ 1) N – Nutrition,M– Medication แบ่งได้ตามช่วงอายุของผู้ป่วยเด็กเบาหวาน  1.1)ในช่วงอายุ 5-9 ปี 
ผู้ป่วยเด็กเบาหวาน จ านวน 2 ราย ขาดความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อการดูแลตนเอง, ขาดพลังความสามารถในการดูแล
ตนเอง ผู้ป่วยเด็กในช่วงวัยนี้จึงต้องการผู้ดูแลหลักเป็นส าคัญในการควบคุมก ากับพฤติกรรมการดูแลตนเองที่บ้าน  1.2) ในช่วง
อายุ 10-15 ปี ผู้ป่วยเด็กเบาหวานจ านวน 4 ราย ในปี 2559 ไม่พบการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะDKAมีประเด็น
ส าคัญคือ ผู้ป่วยสามารถมองเห็นความสามารถของตนเอง และตัดสินใจทันทีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ,มีพลังในการปรับ
พฤติกรรมทันทีเมื่อได้รับแรงเสริมจากคนใกล้ชิด  และความสามารถในการหาเหตุผล  สามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจด้วย
ตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง จึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่บ้านได้ดีขึ้น 2) O-Other people ผู้ดูแลหลักและ
บุคคลใกล้ชิดดังนี้ 2.1) ผู้ดูแลหลัก มีส่วนส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะในอายุ 5-9 ปี ได้แก่การควบคุม
อาหาร การใช้ยา การใช้บริการทางสุขภาพ 2.2) สมาชิกในบ้านต้องเข้าใจโรค และส่งเสริมการควบคุมอาหารการพักผ่อน การ
ลดความเครียด 3) H-Housing สภาพบ้านสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจครอบครัวดังนี้ 3.1)สภาพบ้านมีพื้นที่ห้องนอนรวม และ
จ านวนสมาชิกในบ้าน 9-11 คน จ านวน 2 รายผู้ป่วยเกิดความเครียดส่งผลให้ไม่สามารถการควบคุมระดับน้ าตาลได้ท าให้เกิด
ภาวะHypoglycemia 3.2) เศรษฐกิจของครอบครัวอยู่ในระดับดี จ านวน 4 ราย ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้
จ านวน 2 รายเนื่องจากมีอาหารจ านวนมากเลือกกินได้ตามใจชอบ และเศรษฐกิจของครอบครัวค่อนข้างยากจน จ านวน 2 ราย 
ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ 1 รายร่วมกับผู้ป่วยอยู่ในช่วงอายุ 5-9 ปี 
ข้อเสนอแนะ : ในการท าวิจัยครั้งนี้ ควรศึกษาปัญหาการดูแลตนเองที่โรงเรียน  และน ามาพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการดูแล
ตนเองที่บ้านของผู้ป่วยเด็กเบาหวาน  และผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังอื่น  อีกต่อไป 
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Oral presentation 1.3 
การพัฒนาช่องทางด่วนฉุกเฉินในการส่งต่อทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีภาวะหายใจล าบาก โรงพยาบาลชัยภูมิ 
 

ผู้น าเสนอ: กาญจนา  สถิรพงศก์ุล 
หน่วยงาน :  NICU  โรงพยาบาลชัยภูม ิ
 

ความเป็นมาและความส าคัญ : ทารกคลอดก่อนก าหนดอายคุรรภ์ 28-29 สัปดาหจ์ะพบภาวะหายใจล าบากร้อยละ76 จาก
การขาดสารลดแรงดงึผิวของ alveoli (surfactant) ส่งผลใหอั้ตราการเจ็บป่วยและตายสูง ตอ้งได้รับการรักษาใน NICU ด้วย
อุปกรณ์การแพทย์ที่มีเทคโนโลยีซับซ้อนมากกว่าหนึง่ชนิด เชน่ เครื่องช่วยหายใจ ตู้อบเด็ก โรงพยาบาลชัยภูมิรับสง่ต่อทารก
คลอดก่อนก าหนดจากโรงพยาบาลลูกข่าย 2554 - 2556 จ านวน 72, 74 และ 62 รายพบว่ามีปัญหาระยะรอคอยเฉลี่ย 65 
นาที มีภาวะแทรกซ้อนจากการส่งต่อเช่น ต าแหน่งท่อช่วยหายใจไม่เหมาะสม ตัวเยน็ น้ าตาลในเลือดสูงและต่ า  
วัตถุประสงค ์: เพื่อพัฒนาช่องทางด่วนฉุกเฉินในการส่งต่อทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีภาวะหายใจล าบาก เครือข่ายทารกแรก
เกิด จังหวัดชัยภูมิ 
วิธีการศึกษา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2 ขั้นตอน 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นศึกษามี 3 วงจร ขั้นสร้างแนวปฏิบัติ 
ขั้นทดลองและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีภาวะหายใจล าบากที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน 
จ านวน 20 คน คัดเลือกเข้าศึกษาอย่างเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่1) แนวปฏิบัติในการดูแลในการส่งต่อ 2) แบบ
บันทึกการประเมินคุณภาพการส่งต่อ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน–ธันวาคม 2558 วิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเชิง
ปริมาณ ใช้สถิติพรรณนา จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติอนุมานได้แก่ One Sample  t–test และเชิงคุณภาพ  
ผลการวิจัย พบว่าทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีภาวะหายใจล าบากเกิดจากมารดาที่มีอายุครรภ์เฉลี่ย 30.10 ± 2.61 สัปดาห์ 
น้ าหนักแรกเกิดเฉลี่ย 2313.70 ± 565.63 กรัม เป็นเพศชายร้อยละ 70 การคลอดปกติ และผ่าท้องคลอดเท่ากันร้อยละ 45 
คะแนน Apgar score เฉลี่ยที่ 1 นาทีแรกคลอดเท่ากับ 6.95 ± 2.87 คะแนน คะแนน Apgar score เฉลี่ยที่ 5 นาทีแรกคลอด
เท่ากับ 8.35 ± 2.57 คะแนน เปรียบเทียบระยะการรอคอยก่อนและหลังการพัฒนาระบบช่องทางด่วนฉุกเฉินกับค่ามาตรฐาน
พบว่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) การประเมินคุณภาพการส่งต่อพบว่า อัตราการใช้
ช่องทางด่วนฉุกเฉินร้อยละ 100 อัตราการเสียชีวิตระหว่างการส่งต่อ และอัตราการเกิดปอดแตกเท่ากับ 0  
ข้อเสนอแนะ การใช้ช่องทางด่วนฉุกเฉินในการส่งต่อได้ผลดี การส่งต่อรวดเร็ว ช่วยลดอัตราเสียชีวิต (Mortality) และอัตรา
ความพิการ (Morbidity) 
ค าส าคัญ : การพัฒนาระบบช่องทางด่วนฉุกเฉิน  ทารกคลอดกอ่นก าหนดที่มีภาวะหายใจล าบาก 
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Oral presentation 1.4  
การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการด้านโภชนาการในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง Spinal unit & ICU Orthopedic 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 

ผู้น าเสนอ: อรวรรณ ดงหงส์  
หน่วยงาน:  หอผู้ป่วย Spinal unit & ICU Orthopedic โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ : ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal cord injury: SCI) มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญหลายระบบ 
รวมทั้งกระบวนการเมตาบอลิสึมจึงต้องการการจัดการภาวะโภชนาการที่เหมาะสม 
วัตถุประสงค:์ เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการด้านโภชนาการในผู้ป่วย SCI และประเมินผลการน าไปใช้ 
วิธีการศึกษา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ศึกษาในผู้ป่วย SCI ทุกรายที่เข้ารับการรักษาใน Spinal unit & 
ICU Orthopedic รพ.มหาราชนครราชสีมาระหว่าง เม.ย. 2557 ถึง ม.ค. 2558 มีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ ระยะที่ 1 ระยะ
เตรียมการ ระยะที่ 2 พัฒนาแนวปฏิบัติ ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แนวปฏิบัติการ
จัดการด้านโภชนาการฯ เครื่องประเมินผลการน าแนวปฏิบัติฯไปใช้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย  
ผลการศึกษา 

1. แนวปฏิบัติฯ มีเนื้อหาข้อปฏิบัติ จ านวน 10 ข้อ แบ่งเป็น 4 หมวด คือ 1) การคัดกรองความเสี่ยงด้านโภชนาการ 2) 
การประเมินความพร้อมของผู้ป่วย SCI ก่อนได้รับอาหาร 3) การประเมินความต้องการพลังงานและสารอาหาร และการให้
อาหารผู้ป่วย  4) การประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกภายหลังได้รับอาหาร  

2. การน าแนวปฏิบัติฯไปใช้ในผู้ป่วย SCI จ านวน 30 คน 1) ด้านกระบวนการ พบว่า พยาบาลใช้แนวปฏิบัติฯ 100% 
และเห็นว่าแนวปฏิบัติฯ มีความเป็นไปได้ในระดับมาก พยาบาล 84.62% มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) 
ผลลัพธ์ทางคลินิก พบว่า ผู้ป่วย SCI 100% ได้รับอาหารภายใน 48 ชม. หลังรับเข้ารับการรักษาและได้รับอาหารมากกว่า 60% 
ของเป้าหมายพลังงาน ภายใน 72 ชม.แรก พบภาวะแทรกซ้อน คือ ท้องเสีย ท้องอืด มี GRV >200ml รวมทั้งสภาพผิวหนัง
และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ  
ข้อเสนอแนะ : แนวปฏิบัติฯที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ แต่การน าไปใช้ในหน่วยงานอื่น ควรพิจารณา
รายละเอียดของแนวปฏิบัติฯให้เหมาะสมกับบริบทก่อนน าไปใช้ 
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Oral presentation 1.5  
การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้เลอืดสู่ Zero defect 
 

ผู้น าเสนอ: บุดดา ขามพิทักษ์  
หน่วยงาน: กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแกน่ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ:  การให้เลือดเป็นสิ่งจ าเป็นที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยตามข้อบ่งชี้ หากเกิดความผิดพลาดในแต่ละ
ขั้นตอนจะส่งผลต่อผู้ป่วยซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้ โรงพยาบาลขอนแก่นมีแนวปฏิบัติการให้เลือดตั้งแต่ พ.ศ.2554 แต่ยังพบว่ามี
อุบัติการณ์ที่เกิดจากความผิดพลาดของการให้เลือด โดยเฉพาะอุบัติการณ์ในระดับ D ได้แก่ เจาะเลือดผิดคน ในปี2556, 2557 
และ 2558 จ านวน 9 ราย 6 ราย และ 19 รายตามล าดับและอุบัติการณ์ระดับ E ที่มีอันตรายต่อผู้ป่วย ได้แก่ ให้เลือดผิดคน 
จ านวน 2 ราย ในปี 2557 จ านวน 1 ราย จากการทบทวนสถานการณ์พบว่า ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
จึงท าให้การปฏิบัติต่างกัน การสื่อสารแนวปฏิบัติไปยังผู้ปฏิบัติยังไม่ครอบคลุม ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ก าหนดแนวปฏิบัติ
และผู้ปฏิบัติรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งโรงพยาบาลขอนแก่นรับการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนและมีผู้ป่วยที่ต้องให้การรักษา
ด้วยการให้เลือดเป็นจ านวนมากมีโอกาสเกิดอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์จากการให้เลือด จึงให้ความส าคัญในการป้องกันการเกิด
อุบัติการณ์จากการให้เลือดโดยก าหนดให้เป็น Zero defect คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแนวฏิบัติการให้เลือดสู่ 
Zero defect  
วัตถุประสงค ์ : (1) เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการให้เลือดที่ส่งผลให้เกิด Zero ที่มีคุณภาพ (2) เพื่อศึกษาผลการใช้แนวปฏิบตัิการ
ให้เลือด  
วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยส่วนท่ี 1 เป็นกลุ่มร่างแนวปฏิบัติประกอบด้วย 
แพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ จ านวน 22 คน ส่วนที่ 2 ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ ที่น าแนวปฏิบัติไปใช้กับ
ผู้ป่วย จ านวน 150 คน ขั้นตอนการด าเนินการมี 4 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์การให้เลือดโดยการส ารวจอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น 
สังเกตการปฏิบัติการให้เลอืด สอบถามและสัมภาษณผ์ู้ปฏบิัติ ระยะที่ 2 พัฒนาแนวปฏิบัติการให้เลือดโดยการทบทวนเกณฑ์จากเอกสาร
วิชาการและ WHO ระยะที่ 3 ด าเนินการตามแนวปฏิบัติการให้เลือด ระยะที่ 4 ประเมินผลและสรุปแนวปฏิบัติการให้เลือดสู่ Zero 
defect เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึก แบบส ารวจ แบบสอบถาม และแบบ Check list เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต 
สอบถาม สัมภาษณ์ และบันทึกอุบัติการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยสถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย 
Content analysis  
ผลการศึกษา: (1) ได้แนวปฏิบตักิารให้เลือดสู่ Zero defect ใหม่และเพิ่มเตมิในประเด็นส าคัญ ได้แก่ ก) การระบผุู้ตรวจสอบเป็น
พยาบาลเช่ียวชาญร่วมตรวจสอบกับพยาบาลผู้เจาะเลือดและพยาบาลผู้ให้เลือด ข) การเจาะเลือดเพือ่ขอใช้เลือดพยาบาลต้องกระท า 1 
ครั้งต่อผู้ป่วย 1 ราย ค) การระบุเวลาในการใหเ้ลือดภายใน 4 ช่ัวโมงโดยใช้นวัตกรรม “สมดุแสนรัก” (2) ผลจากการใช้แนวปฏิบตัสิู ่
Zero defect พบว่า ก) อุบัติการณ์การให้เลือดผิดเท่ากับ 0 ข) ความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติการใหเ้ลอืดคิดเป็นร้อยละ 85.6 ส่วนท่ียังไม่
พึงพอใจ ร้อยละ 14.4 คือประเด็นความลา่ช้าในการตรวจสอบ ซึง่เป็นโอกาสพัฒนาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากข้ึนแตย่ังคงไว้ซึ่งความ
ปลอดภัยของผูป้่วย  
ข้อเสนอแนะ: แนวปฏิบัติการให้เลือดสู่ Zero defect ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน 
น าสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางที่ก าหนด และที่ส าคัญคือผู้ป่วยและผู้ใช้บริการมสี่วนร่วม 
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Oral presentation 1.6 
ผลการจัดการรายกรณีในผู้ป่วย STEMIที่ได้รบัการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจต่อการลดการตีบซ้ าของขดลวดที่
ใส่ค้ ายัน (Re - stenosis) CCU 1โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 

ผู้น าเสนอ : นาฏอนงค์ เสนาพรหม 
หน่วยงาน : งานห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 1 (CCU1) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีจ านวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
เพิ่มมากขึ้นจาก 371 เป็น 387 ในปี 2556-2557 ตามล าดับ และSTEMI เป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงมีภาวะแทรกซ้อนต่าง 
  ได้แก่ การตีบซ้ าของขดลวดที่ใส่ค้ ายัน (Re -stenosis) ในปี 2556 ร้อยละ 6.84 เนื่องจากการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้อง การดูแล
ต่อเนื่องไม่มีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องมีผู้จัดการรายกรณี 
วัตถุประสงค ์: เพื่อลดการเกิดการตีบซ้ าของขดลวดที่ใส่ค้ ายัน (Re – Stenosis) ในผู้ป่วย STEMI 
วิธีการศึกษา :  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ แบ่งเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1) ทบทวนสถานการณ์ มิ.ย.56 - ก.ค.56 พบว่าการปฏิบัติ
ตามCPG ยังต่ าและไม่เป็นไปตามมาตรฐานการช่วยผู้ป่วยให้เลิกบุหรี่เพียงร้อยละ 41.5 พบการตีบซ้ าของขดลวดที่ใส่ร้อยละ 
6.84 .เนื่องจากการรับประทานยาที่ไม่ต่อเนื่อง ผู้ป่วยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ระยะที่ 2)วางแผนและแก้ไข ส.ค. 
56-ต.ค.56 ก าหนดรูปแบบการดูแลแบบผู้จัดการรายกรณีพัฒนาทักษะของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีและน าแนวทางการช่วย
ผู้ป่วยให้เลิกสูบบุหรี่ โดยใช้เทคนิค 5 A มาใช้ ระยะที่ 3) น าแนวทางสู่การปฏิบัติ เดือน ต.ค. 56-ก.ย.58 ได้แก่ การเน้นการ
ปฏิบัติตาม CPG STEMI, โดยใช้แบบประเมิน13 ตัวชี้วัดเพิ่มการทบทวนรายกรณีผู้ป่วยกับทีมวางแผนการจ าหน่ายเน้นการให้
ข้อมูลเรื่องโรค ผลการรักษาที่ได้รับเน้นและติดตามการรับประทานยา Dual Antiplateletเพื่อป้องกันการเกิดภาวะขดลวดอุด
ตันซ้ า ทั้งยา ASA  และยา Clopidogrel การให้ค าแนะน าในการเลิกสูบบุหรี่โดยใช้หุ่นจ าลอง“หัวใจรมควันบุหรี่”เพื่อสร้าง
ความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ที่มีต่อโรคหัวใจ ระยะที่ 4) การประเมินผล  ก.ย.2558  การปฏิบัติตามCPG ผู้ป่วยได้รับยา
ASA เมื่อมาถึงโรงพยาบาล ร้อยละ 98.5  เป็น100%,การให้ASAในผู้ป่วยกลับบ้านได้ร้อยละ 100,ได้รับยา Statin ร้อยละ 
95.90 เพิ่มเป็นร้อยละ 100,ช่วยผู้ป่วยให้เลิกบุหรี่ร้อยละ91เพิ่มเป็น100%และร้อยละของผู้ป่วยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จ 
เป็นร้อยละ51.3, 42.5ตามล าดับ , พบว่าผู้ป่วยที่มีการตีบซ้ าของขดลวดลดลง เหลือร้อยละ1.79 ในปี 2557และรัอยละ1.3 ปี 
2558  ตามล าดับ 
ผลการศึกษา : การดูแลแบบการจัดการรายกรณีในผู้ป่วย STEMI ท าให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐาน ช่วยลดภาวะขดลวด
อุดตันซ้ าลงได้ เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยและญาติพึงพอใจ 
ค าส าคัญ: โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (STEMI), การดูแลแบบการจัดการรายกรณี(Nurse Case Manager 
), การตีบซ้ าของขดลวดที่ใส่ค้ ายัน (Re- Stenosis) 
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Oral presentation1.7 
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจบ็สมองระดับเล็กน้อยที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น 
 

ผู้น าเสนอ: สุภาพรณ์ ตัณฑ์สุระ   
หน่วยงาน: หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลขอนแก่น 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: การบาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อยเป็นการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงและมักจะถูกละเลยหรือขาดการ
เฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาล่าช้าจนเข้าสู่ภาวะวิกฤติและเสียชีวิตหรือทุพลภาพอย่าง
รวดเร็วจากภาวะแทรกซ้อนสมองบาดเจ็บทุติยภูมิซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพด้านการรักษาพยาบาล 
วิธีด าเนินการ: การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาและศึกษาผลลัพธ์ของแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ
สมองระดับเล็กน้อยที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น ด าเนินการศึกษา ณ 
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยใช้กรอบแนวคิด 
Soukup Model มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหาปัญหาจากการปฏิบัติงานและการทบทวนวรรณกรรม  2) การสังเคราะห์
หลักฐานเชิงประจักษ์ 15 เรื่องเพื่อสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาล 5 แนวปฏิบัติ ได้แก่ การประเมินการบาดเจ็บสมองระดับ
เล็กน้อย การเฝ้าระวังภาวะความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น การจัดการอาการภายหลังการบาดเจ็บสมองระยะแรก การให้
ข้อมูลผู้ป่วยและญาติ และการวางแผนจ าหน่าย 3) การน าแนวปฏิบัติลงสู่การปฏิบัติโดยการทดลองใช้กับผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง
เล็กน้อยที่ระดับความเสี่ยงปานกลางถึงรุนแรง 10 ราย ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้แนวปฏิบัติ ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และน าไปปฏิบัติกับผู้ป่วย 260 ราย 4) การวิเคราะห์ สรุปผลการใช้และการเผยแพร่แนวปฏิบัติ  
ผลการศึกษา  1) ด้านผู้ใช้แนวปฏิบัติ พบว่า พยาบาลสามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทุกแนวปฏิบัติได้ ร้อยละ 88 และมีความ
พึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติ ร้อยละ 80 2) ด้านผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อยได้รับการจ าแนกระดับ
ความเสี่ยงถูกต้อง ร้อยละ 90  ได้รับการเฝ้าระวังภาวะความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80  และใน
ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มข้ึนได้รับการรายงานภายใน 5 นาที ร้อยละ 100 ได้รับการจัดการอาการภายหลัง
การบาดเจ็บสมองในระยะแรก ร้อยละ 100  มีความรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนจ าหน่าย ร้อยละ 80 และระดับความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยและญาติ ร้อยละ 90  3) ด้านองค์กร พบการกลับมาตรวจรักษาซ้ าในโรงพยาบาลภายใน 48 ชั่วโมง ร้อยละ 5 แต่ไม่พบ
การกลับมารักษาซ้ าในโรงพยาบาลภายในระยะเวลา 28 วัน และอัตราตายเท่ากับ 0  ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการศึกษาต่อ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการพยาบาลและได้ประกาศเป็นมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง
ระดับเล็กน้อยของโรงพยาบาลขอนแก่น และจะด าเนินการน าเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการ  service plan เขตบริการ
สุขภาพที่ 7 เพื่อก าหนดเป็นแนวปฏิบัติการพยาบาลของเขตต่อไป 
สรุปผลการศึกษา: แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อยที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ย งสูงช่วยให้
พยาบาลสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
ข้อเสนอแนะ: การน าแนวปฏิบตัิสู่การปฏิบัติให้ไดผ้ลลัพธ์ที่ดี ควรให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 
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Oral presentation 1.8  
การพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนไทยสมุทร เขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 

ผู้น าเสนอ : ภคอร  ทองสุข*    
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จงัหวัดขอนแก่น  
 

ความเป็นมาและความส าคัญ : โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญของสาธารณสุข อุบัติการณ์การเกิดโรคมี
แนวโน้มสูงขึ้น จังหวัดขอนแกน่เป็นพืน้ที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ความชุกของโรคพบมากในเขตเมือง 
โดยเทศบาลนครขอนแก่น มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี2553-2557เท่ากับ159.11,124.49,75.58,638.66 และ65.47 
ตามล าดับ เสียชวีิต 2 รายในปี 2556 อัตราตายร้อยละ 0.28 ปัญหาอุปสรรคในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก มาจาก
แหล่งเพาะพันธุย์ุงลายที่มีจ านวนมาก การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประชาชนน้อยและการรายงานการเกิดโรคมีข้อมูลจ านวน
ผู้ป่วยน้อยกว่าจ านวนผู้ป่วยจริง ท าให้การควบคุมการระบาดของโรคไม่ครอบคลุมและทนัเวลา โดยชุมชนที่มีการรายงานการ
เกิดโรคต่ ากว่าข้อมูลผู้ป่วยจริงสงูสุดคือชุมชนไทยสมุทร 
วัตถุประสงค ์ : เพื่อศึกษาสภาพการณ์และพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย แกนน าครอบครัว แกนน าชุมชน เจ้าหน้าที่และผูบ้ริหารหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
วิธีการศึกษา :  เก่ียวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม  และการสังเกต วิธีด าเนินการศึกษาและ
พัฒนางานตามวงจร PDCA  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบประเด็นปัญหาดังนี้ 1) แกนน า
ครอบครัวขาดความรู้เรื่องยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ ์ การควบคุมลูกน้ ายุงลายไม่สม่ าเสมอ 2) รายงานการเฝ้าระวังการเกิดโรค
ไข้เลือดออกมีจ านวนผูป้่วยต่ ากว่าความจริงและการควบคุมโรคไม่ได้ด าเนินการอย่างทนัท่วงที 3) หน่วยงานและชุมชนขาดการ
วางแผนงานร่วมกัน 4) สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง จึงได้ร่วมกันระดมสมองวางแผนและด าเนินงานโดยจดั
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฝึกส ารวจลูกน้ ายุงลาย แจกเอกสารแผ่นพับและประชาสมัพันธ์ทางหอกระจายข่าว ให้
ความรู้อสม.ในการเฝ้าระวัง สอบสวนควบคุมโรคเบื้องต้น รณรงค์ Big cleaning day  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดท าแนว
ทางการป้องกนัควบคุมโรคไข้เลอืดออกชุมชนไทยสมทุร 
ผลการศึกษา : พบว่าประชาชนและเจ้าหนา้ที่มีความพึงพอใจและมีส่วนร่วมปฏิบัตติามแนวทาง ค่าดชันีความชุกลูกน้ ายุงลาย
ลดลง ไม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลอืดออกและได้แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนไทยสมุทรโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ซึ่งก าหนดวิธีการปฏิบตัิในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลอืดออกของแกนน าครอบครัว  แกนน าชุมชนและเจา้หนา้ที่
ผู้เกี่ยวข้อง  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นน าไปปรับใชข้ยายผลการด าเนินป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามบริบทของ
ชุมชนตัวเอง เกิดเป็นความร่วมมือทุกพื้นที่ส่งผลให้เทศบาลนครขอนแก่นเป็นเมืองปลอดไข้เลอืดออกต่อไป 
* นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
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Oral  presentation 1.9  
แนวทางการให้บริการดูแลหญงิตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
 

ผู้น าเสนอ : วาณี  จันทรส์ด* 
หน่วยงาน : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

วัตถุประสงค ์: เพื่อพัฒนาแนวทางการให้บริการหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นของโรงพยาบาลเรณูนคร อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
วิธีการศึกษา : โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วม ใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมวิจัยและผู้ให้ข้อมูล 
ประกอบด้วย หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น จ านวน 10 คน ผู้ดูแลในครอบครัวหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น จ านวน 10 คน แกนน าในชุมชน 
จ านวน 22 คน ซึ่งประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และแกนน าอนามัยแม่และเด็ก เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่เก่ียวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น จ านวน 7 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  – มิถุนายน พ.ศ. 2559 ขั้นตอน
การศึกษาแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น สถานการณ์การ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นของครอบครัวและชุมชน และสถานการณ์การให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นของเจ้าหน้าที่ด้าน
สุขภาพ ขั้นตอนที่ 2 ข้ันตอนการวางแผนในการพัฒนาซึ่งในขั้นตอนนี้ให้ครอบครัวและชุมชนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน และขั้นตอนที่ 4 ขั้นการประเมินผลและสะท้อนผล
กลับและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 จากการศึกษาพบปัญหาและความต้องการในการพัฒนา มีดังนี้คือ 1) หญิงตั้งครรภ์ขาดความรู้การดูแลตนเองที่
เหมาะสมขณะตั้งครรภ์ 2) ครอบครัวและชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น 3) เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพไม่มี
เวลาเพียงพอในการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ดังนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันเสนอแนวคิดและ
ความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาเพื่อให้เกิดแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ในประเด็นดังนี้ 1)มีการพัฒนาหลักสูตรการสอน
โรงเรียนพ่อแม่วัยรุ่น โดยครอบครัวมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร 2) มีระบบบริการฝากครรภ์เฉพาะหญิงตั้งครรภ์ 3) ให้สามี
หรือญาติเข้าร่วมรับรู้ผลการตรวจครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ 4) จัดระบบบริการการป้องกันตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 
ผลการศึกษา : พบว่ากระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริการที่ต่อเนื่องที่ส่งเสริมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นนั้น ท า
ให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นได้รับการตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม จากผลการด าเนินงาน ท าให้โรงพยาบาล
เรณูนคร มีการจัดตั้งคลินิกหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและมีแนวทางการให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ให้ครอบครัวและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการดูแล เพื่อลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น  
ค าส าคัญ : แนวทางให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม 
* นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
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Oral presentation 2.1 
การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยบาดเจบ็ไขสันหลังระดับคอ Spinal unit & ICU 
Orthopedic โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 

ผู้น าเสนอ: อรวรรณ ดงหงษ์  
หน่วยงาน:  หอผู้ป่วย Spinal unit & ICU Orthopedic โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ : ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอ (C-Spinal cord injury: C-SCI) ประสิทธิภาพของการ
หายใจและการไอจะลดลง เกิดภาวะปอดอักเสบ ปอดแฟบ อาจท าให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลว เสียชีวิตได้ 
วัตถุประสงค ์: เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วย C-SCI และประเมินผลการน าไปใช้  
วิธีการศึกษา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ศึกษาในผู้ป่วย C-SCI ทุกรายที่เข้ารับการรักษาใน Spinal unit & 
ICU Orthopedic รพ.มหาราชนครราชสีมา  ระหว่าง พ.ย. 2557 ถึง พ.ค. 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แนว
ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจฯที่พัฒนาขึ้น เคร่ืองประเมินผลการน าแนวปฏิบัติฯไปใช้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
บรรยาย  
ผลการศึกษา 
 1. แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการหย่าเครื่องช่วยหายใจฯ พัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะ
ก่อนหย่า 2) ระยะหย่า และ 3) ระยะหลังหย่าเครื่องช่วยหายใจ 
 2. การประเมินผล ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 1) ผลลัพธ์เชิงกระบวนการ พบว่าพยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติฯ ร้อยละ76.9 
คิดว่า แนวปฏิบัติฯโดยรวมมีความเป็นไปได้ในระดับมากต่อการน าไปใช้ และพยาบาลร้อยละ 92.3 มีความพึงพอใจภาพรวมใน
ระดับมาก 2) ผลลัพธ์ทางคลินิก พบว่าผู้ป่วยมีค่า Vital Capacity เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น อัตราความส าเร็จในการหย่าเครื่องช่วย
หายใจ พบว่าผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของการบาดเจ็บแบบ Complete cord injury กับแบบ Incomplete cord injury มีอัตรา
ความส าเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ร้อยละ 84.6 , ร้อยละ 80 ตามล าดับ 
ข้อเสนอแนะ : แนวปฏิบัติฯที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ การน าไปใช้ในหน่วยงานอื่น ควรพิจารณารายละเอียด
ของแนวปฏิบัติฯให้เหมาะสมกับบริบทก่อนน าไปใช้  
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Oral presentation 2.2 
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งกระดกูระยะสุดท้ายแบบองค์รวม ในกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 
 

ผู้น าเสนอ: ศิริพร ชิตสูงเนนิ 
หน่วยงาน:  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ:  ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นผู้ป่วยที่
ขาดการเตรียมที่ดีจะส่งผลให้ผู้ป่วยไม่อาจเผชิญปัญหาที่คุกคามชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตสังคม และจิตวิญญาณ และไม่
อาจตายอย่างสงบได้  
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลการจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวมในกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
วิธีด าเนินการ :  เป็นแบบ Research and Development ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งกระดูกอายุ 15 ปีขึ้นไป มีการลุกลามของโรค
ไปมากกว่า 1 อวัยวะ ได้รับการรักษาแบบประคับประคองมีคะแนน PPS v2 ≤ 60 คะแนน เข้ารับการรักษาในกลุ่มงาน
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  
ผลการศึกษา: พบว่า มีผู้ป่วยมะเร็งกระดูกระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองจ านวน 32 คน ร้อยละ 53.12 
เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 59.4 (SD=15.05) ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตอบสนองในมิติกาย จิตใจ สังคม รวมถึงการจัดการสิ่งที่ค้าง
คาใจและในจ านวนนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิตจ านวน 15 คน ร้อยละ 60 เสียชีวิตอย่างสงบ (good dead) ซึ่งผู้ป่วยรับรู้เรื่องโรค พยาธิ
สภาพของโรค สามารถท าใจยอมรับได้ ได้รับการตอบสนองในมิติกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ ได้รับการจัดการสิ่ งที่ค้างคาใจ 
ได้เลือกสถานที่ตายคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ส าหรับผู้ป่วยปรารถนาไปเสียชีวิตที่บ้าน ข้อมูลได้รับการส่งต่อไปยัง
เครือข่ายผ่านศูนย์ดูแลต่อเนื่อง 100% 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้:  อาจสรปุได้ว่า การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมส่งผลให้ผู้ป่วยเผชิญปัญหาที่คุกคามชีวิต
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตสังคม และจิตวิญญาณ ในขณะเดียวกันถ้ามีอาการลุกลามของโรคมากข้ึน ก็สามารถยอมรับและพร้อม
ที่จะจากไปอย่างสงบ 
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Oral presentation 2.3  
โปรแกรมการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดที่คาท่อระบายชนิด Jackson drain   
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 
ผู้น าเสนอ :  กฤษณา สอนถม    
หน่วยงาน :  หอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป 1 ( Gen.1)  รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ :  โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ของผู้หญิงไทยและเปน็ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง ท่ีมีแนวโนม้
เพิ่มขึ้นเรื่อย  ส่วนใหญ่พบในผู้หญิงอายุ 40 ปีข้ึนไป มะเร็งเต้านมรักษาด้วยการผ่าตัดมักใช้ในการรกัษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะที่ 2 
และ 3 หลังผ่าตัดจะคาท่อระบายชนิด Radivac drain และ Drain Low pressure จากการทบทวนเวชระเบียน พบว่าผู้ป่วยกลุ่มนีจ้ะ
นอน รพ.นาน 11.51 วัน เพราะรอถอดสาย drain ออกตั้งแต่ ก.ค.57-ปัจจุบัน แพทย์ได้น าท่อระบายชนิด Jackson drain (JD) มาใช้
กับผู้ป่วยหลังผ่าตดั ผู้ป่วยท่ีคาท่อ JD จะได้กลบับ้านเร็วขึ้น แพทย์จะจ าหน่ายพร้อมขวด JD เนื่องจาก JD มีข้อดี คือ พกพาสะดวก สาย
นิ่ม Milking สายได้ เมื่อ content เต็มขวดสามารถเทออกไดโ้ดยไมต่้องเปลี่ยนขวด เมื่อมา F/U แพทย์จะ off JD เมื่อ content ออก 
20-30 ชีชี นานติดต่อกัน 3 วัน จากการสอบถามผู้ป่วยและญาติที่จะคาท่อระบายกลับไปดูแลต่อที่บ้าน พบว่ายังมีความวิตกกังวล ขาด
ความมั่นใจในการดูแลจ าเป็นต้องอาศัยโปรแกรมการวางแผนจ าหนา่ยอย่างเป็นระบบ ทีมจึงไดจ้ัดท าและวัดประสิทธิภาพโปรแกรม
วางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดร้ับการผ่าตดัคาท่อระบายชนิดJDกลับบ้าน 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ มีความเข้าใจ และพึงพอใจในการดูแลตนเองขณะคาท่อระบาย JD เมื่อกลับบ้าน ไม่พบ
อุบัติการณ์การเลื่อนหลุด/Drain อุดตัน/ข้อไหลยึดติด 
วิธีด าเนินงาน :  ใช้ PDCA รอบแรก ทบทวนโปรแกรมวางแผนจ าหน่วยเดิมที่ใช้กับผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่คาท่อระบายชนิด Radivac drain 
และ Drain Low pressure จากการท ากลุ่ม Self-health group โดยทีม สหสาขาวิชาชีพซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเอาท่อระบายออกก่อน
จ าหน่าย ส าหรับผู้ป่วยท่ีคาท่อระบายชนิด JD ผู้ป่วยจะต้องคาท่อระบายกลับไปดูแลต่อที่บ้าน ทีมจึงได้จัดท าโปรแกรมใหม่เพิ่มเติมจาก
เดิม คือ 1).เน้นเทคนิคการติดพลาสเตอร์ป้องกันสายเลื่อนหลุด 2).สอน Milking สาย drain 3).สอนและสาธิตการเท content และ
บันทึกปริมาณในคู่มือการบันทึกที่ให้ผู้ป่วยก่อน D/C 4).ให้ผู้ป่วยลงมือปฏิบัติจนท าได้ถูกต้อง และมีความมั่นใจ 5).สอนสาธิตการวัด
องศาข้อไหล่ด้วยตนเอง 6).ติดตามแบบประเมินผู้ป่วยเมื่อมาตรวจตามนัดทุก 2 เดือน PDCA ในรอบต่อมา : จากท่ีพบปัญหา JD อุดตัน
ขณะผู้ป่วยนอนในรพ. ติดตามผู้ป่วยที่มา F/U พบอุบัติการณ์แขนบวม 2 ราย แผลซึม 1 ราย แพทย์ได้ให้การรักษาและให้ผู้ป่วยกลับ
บ้าน ได้ทบทวนพบว่าบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่คาท่อระบายชนิด JD ได้แตกต่างกันจึงได้ท าสื่อการ
สอน Jackson Drain care พร้อมทั้งออกแบบประเมินความเข้าใจ ความพึงพอของผู้ป่วยและญาติก่อนกลับ แบบประเมินติดตามการ
ปฏิบัติของบุคลากรทางการพยาบาล วิเคราะห์ผลโดยใช้หลักสถิติร้อยละ 
ผลการศึกษา  : ผู้ป่วยที่ได้รับผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านมที่คาท่อระบายชนิด JD กลับบ้าน จ านวน 113 ราย ได้รับการวางแผน
จ าหน่ายทุกราย ผู้ป่วยมาตรวจตามนัดทุกรายไม่มีอุบัติการณ์ drain เลื่อนหลุด การอุดตันของท่อระบาย ไม่พบอุบัติการณ์ข้อไหล่ยึดติด 
ผลการประเมินความเข้าและพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติก่อนกลับ(ประเมินหลังการสอน)ร้อยละ  96.33 บุคลากรทางการพยาบาล
สามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ร้อยละ 95.23 สามารถลดความแออัดจากจ านวนวันนอนที่ลดลง เหลือ 5.24 จากการใช้ท่อระบาย
แบบเดิมและท าให้ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย 1.87 เท่า (711,316: 378,957)  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ขยายผลการน าโปรแกรม D/C Plan ไปใช้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในเขตบริการที่ 10 
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Oral presentation 2. 4 
การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดในผู้ป่วยทารกและเด็ก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 

ผู้น าเสนอ :  เกศรา ศรีส าอางค์, กวินนา บุตตะ, พัชรี พรหมสุวงค์ และคณะ 
หน่วยงาน : กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ  : การเกิดท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดเป็นอุบัติการณ์ที่ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ 
สถิติในหน่วยงานพบว่าอัตราท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดเท่ากับ 13-19 ต่อ 1000 วันคาท่อหลอดลมคอ (พ.ศ. 2555 –2557) ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ของ THIP ระดับ5 จากการวิเคราะห์พบว่าเกิดจาก 1) ผู้ป่วย 2) การเฝ้าระวังไม่ต่อเนื่อง 3)พยาบาลไม่มีแนวปฏิบัติการ
พยาบาลที่เป็นแนวทางเดียวกัน กลุ่มงานกุมารเวชกรรมจึงได้ท าการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อน
หลุดในผู้ป่วยทารกและเด็ก 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและศึกษาผลลัพธ์ของแนวปฏิบัติการการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดในผู้ป่วยทารก
และเด็ก  
วิธีการด าเนินการ  : ใช้รูปแบบการศึกษา EBP สถานที่ด าเนินงาน ห้องผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดและห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม  
6 หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ทารกและเด็กใส่ท่อหลอดลมคอและใช้เครื่องช่วยหายใจ ขั้นตอนการศึกษา 1) วิเคราะห์สถานการณ์และ
ปัญหา 2) สืบค้นข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวข้องจ านวน 9 เร่ือง 3) ยกร่างแนวปฏิบัติ และตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  5 ท่านได้เท่ากับ 0.82 4) ทดลองใช้และปรับปรุงเนื้อหาแล้วน าไปประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติได้ 93% 5) ประชุม
ชี้แจงแนวปฏิบัติแก่พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน NICU และPICU  6) น าสู่การปฏิบัติและเก็บข้อมูลเป็นเวลา 1 เดือน (ส.ค. 2558) ใน
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 80 รายโดยเครื่องมือ ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ,แบบบันทึกอุบัติการณ์ท่อหลอดลมคอ
เลื่อนหลุดและแบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุด และ7) ประเมินผลการด าเนินการได้แนว
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดในผู้ป่วยทารกและเด็ก  3หมวด คือ การยึดตรึงท่อหลอดลมคอ, การเฝ้า
ระวังท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดและการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ท่อหลอดลมคอ   
ผลการด าเนินงาน : อัตราท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดลดลงจาก 15.74 เป็น5.5 ต่อ 1000 วันคาท่อหลอดลมคอ และพยาบาล
สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติได้   93.05 %   
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล : ควรน าแนวปฏิบัติดังกล่าว ไปใช้และมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป : ควรท าเป็นรูปแบบการวิจัยเพื่อศึกษาผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อ
หลอดลมคอเลื่อนหลุดในผู้ป่วยทารกและเด็ก 
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Oral presentation 2.5 
Which is the best endotracheal tube fixation method? 

Name: Kornkanya Pengpala, RN  
Hospital/ Province: Mahasarakham Hospital, Mahasarakham Province  

 

Background: Unintended extubation in critical care setting may prolong ICU stays. A stabilization  
endotracheal (ET) tube decreases in unplanned extubations. There are several tapes available in  
healthcare facilities. Here, we aimed to investigate which tape is the best ET tube fixation method.  
Methods: This study was a pilot study conducted at Semi-intensive medical care unit, 
Mahasarakham Hospital. We enrolled patients who needed ET tube intubation and assigned one ET 
tube fixation method; adhesive tape, fixomull tape, and cotton tape. Each ET tube fixation was 
performed by trained ICU nurses. Outcomes of this study were displacement of the ET tube and 
displacement of the ET tube in rotation. Complications of the ET tube fixation were also observed 
All participated nurses also evaluated each fixation methods in terms of easy to use, complications, 
and overall satisfaction.  
Results: There were 18 patients participated in this study. Each ET tube fixation method comprised 
of six patients. Baseline characteristics of patients in each group were comparable. Regarding 
outcomes of the ET tube fixation methods, adhesive tape group had no ET tube displacement and 
displacement in rotation after 72 hours. Fixomull and cotton group had six and five displacements 
within 72 hours, respectively. None of the patients had oral or ear ulcers after 72 hours. Evaluation 
by nurses found that the fixomull tape had higher satisfaction scores in all three categories.  
Conclusions: Adhesive tape had the best ET fixation property but the nurses preferred to use the 
fixomoll tape.  
Key words: endotracheal tube; fixation; tape; preferences; complications 
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Oral presentation 2.6  
การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ปว่ยกลับไปดูแลต่อเนื่องในเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น 
 

ผู้น าเสนอ : วิลาวรรณ ตาลทรพัย์ 
หน่วยงาน : ศูนย์ส่งต่อ โรงพยาบาลขอนแก่น  
 

ความเป็นมาและความส าคัญ : การพัฒนาระบบรับส่งต่อและส่งกลับผู้ป่วย เป็นมาตรการหนึ่งในการลดความแออัดของผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลใหญ่ จากสถิติผู้รับบริการในโรงพยาบาลขอนแก่น มีผู้มาใช้บริการมากขึ้นในปี พ.ศ. 2557 และ2558  มีผู้ป่วย
นอกจ านวน 696,083 และ715,208 รายตามล าดับ  ผู้ป่วยในจ านวน 76,506 และ 78,266 รายตามล าดับ การจัดระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยเมื่อเกินศักยภาพของหน่วยบริการและการส่งกลับเพื่อดูแลต่อเนื่อง จ าเป็นต้องวางระบบที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยบริการ
แต่ละระดับ ประกอบกับปัจจุบันปัญหาความไม่พร้อมของโรงพยาบาลขนาดเล็ก ปัญหาการฟ้องร้อง ท าให้มีการส่งต่อผู้ป่วย
มากขึ้น เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างหน่วยบริการที่รับส่งผู้ป่วย เกิดปัญหาระหว่างผู้ให้บริการ เกิดปัญหาไม่มีเตียงรับ 
ต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาเตียงรับผู้ป่วยนาน และปัญหาโรงพยาบาลขนาดเล็กปฏิเสธการรับผู้ป่วยกลับไป
ดูแลต่อเนื่อง  เกิดความแออัด ส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลขอนแก่นจึงร่วมกับ
เครือข่ายบริการสุขภาพ เน้นการส่งกลับผู้ป่วยเพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง  เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ โดยการ
จัดบริการสุขภาพที่มีความครอบคลุม มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาสถานการณ์การส่งต่อผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อเนื่องในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อ
พัฒนาระบบการส่งกลับผู้ป่วยไปรับการดูแลต่อเนื่อง และเพื่อศึกษาผลลัพธ์การพัฒนาระบบการส่งกลับผู้ป่วย  
วิธีการศึกษา : โดยใช้แนวคิดวงจรพัฒนาของเดมมิ่ง (Deming cycle) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ 
การวางแผนการปฏิบัติ การด าเนินงาน และการประเมินผล กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารและทีมสหสาขา
วิชาชีพ 10 คน พยาบาลระดับปฏิบัติการ 40 คน และผู้รับบริการ จ านวน 50 คน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 ถึง เมษายน 
2559 รวม 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติการส่งผู้ป่วยกลับการดูแล และเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 2) แบบสังเกตพฤติกรรม 3) แบบสอบถามความพึงพอใจผู้
ให้บริการ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของครอบครัว ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการศึกษา : พบว่าด้านผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องครอบคลุมองค์รวมมากขึ้น ความพึงพอใจของครอบครัวต่อการพัฒนา
ระบบการส่งกลับ อยู่ในระดับดี  ด้านผู้ให้บริการความพึงพอใจต่อระบบการส่งผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อเนื่องอยู่ในระดับดี พยาบาล
มีการปฏิบัติตามระบบการส่งผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อเนื่องที่พัฒนาขึ้นร้อยละ 89.6  
สรุปและข้อเสนอแนะ : การพัฒนาระบบการส่งผู้ป่วยกลับไปดูแลรักษาต่อเนื่องใกล้บ้าน ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ 
ดังนั้นควรน าระบบดังกล่าวไปก าหนดเป็นนโยบายในการส่งผู้ป่วยกลับไปรับการดูแลต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งเครือข่ายเขต
สุขภาพที่ 7 ต่อไป  
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Oral presentation 2.7 
รูปแบบการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงหลังผ่าตดั หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ 
 

ผู้น าเสนอ :  สุชัญญา มาลัย   
หน่วยงาน : SICU โรงพยาบาลสุรินทร์  
 

ความเป็นมาและความส าคัญ :  ความปลอดภัยของผู้ป่วยถือเป็นประเด็นส าคัญที่สุดของกระบวนการดูแล  โดยเฉพาะในผู้ป่วยวิกฤติหลัง
ผ่าตัดใน 24 ชั่วโมงแรก มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จ าเป็นต้องเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด การศึกษาครั้งนี้  
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบ ด้านอุบัติการณ์การเสียชีวิตโดยไม่คาดคิด  การรายงานแพทย์ และระยะวันนอนเฉลี่ยในห้อง
ผู้ป่วยหนัก  
วิธีการศึกษา : เป็นแบบวิจัยเชิงพรรณนา ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ พัฒนาจัดท ารูปแบบการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงหลังผ่าตัด
ภายใน 24 ชั่วโมงแรก โดยใช้รูปแบบของ สเต็ทเลอร์โมเดล 5ขั้นตอน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 
ด าเนินการ ในกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยหลังผ่าตัดใช้เครื่องช่วยหายใจชนิด Dual-controlled. Ventilation ที่เข้ารับการรักษาในหอ
ผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์จ านวน 38 รายวัดผลหลังการใช้รูปแบบเครื่องมือที่ใช้คือ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด 
แนวทางการรายงานแพทย์ แบบบันทึกค่าคะแนนการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงหลังผ่าตัด (Early Warning signs score) ใน 24 
ชั่วโมงซึ่งแบง่ค่าคะแนนเป็น 4 ช่วงคะแนน ด าเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ถึง พฤษภาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติความถี่
และ ร้อยละ 
ผลการศึกษา : ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.6 ช่วงอายุ >60 ปี ร้อยละ 60.5  ได้รับการผ่าตัดบริเวณช่องท้องมากที่สุด 
ร้อยละ63.2 พบว่ากลุ่มที่มีระดับ1-3คะแนน มากที่สุด จ านวน 26 คน (ร้อยละ 65.8) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องจัดการกับอาการรบกวน
ต่าง รองลงมา เป็นกลุ่มที่มีระดับ≥8 คะแนน  จ านวน 6 คน (ร้อยละ 15.8) ซึ่งต้องรายงานแพทย์เพื่อให้มาดูภายใน 5 นาที 
เตรียมความพร้อมในการ Resuscitate ด้านการรายงานแพทย์ พบว่าทุกระดับการรายงานแพทย์ได้ตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ
100 อัตราการเสียชีวิตร้อยละ 10.5 และไม่พบการเสียชีวิตโดยไม่คาดคิดในกลุ่มระดับ ≥8 คะแนน วันนอนเฉลี่ยในห้อง
ผู้ป่วยหนัก 4.7 วัน  
สรุปข้อเสนอแนะ : การมีรูปแบบเพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงหลังผ่าตัด เกิดผลดีในบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 1
ปี ท าให้มีข้อมูลในการติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและช่วยคัดกรองอาการผู้ป่วยที่ก าลังด าเนินเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้ ซึ่ง
ควรมีการขยายผลสู่หน่วยงานอืน่  
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Oral presentation 2.8  
การรับรู้ และพฤติกรรมเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งปากมดลูกของสตรี 
 

ผู้น าเสนอ : นิสา  แฝงฤทธิ์*              
หน่วยงาน : สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน  คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษารับรู้  พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปากมดลูก และความต้องการความช่วยเหลือในการรับบริการตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรี ของต าบลแห่งหนึ่ง ในอ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
วิธีการศึกษา : การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารับรู้  พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปาก
มดลูก และความต้องการความช่วยเหลือในการรับบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรี ของต าบลแห่งหนึ่ง ใน
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ จ านวน 166 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสัมภาษณ์ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2559  วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 
ผลการศึกษา : พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี การรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกโดยภาพรวมอยู่ในระดั บปานกลาง 

(�̅�=2.82, S.D.=0.26) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก อยู่ในระดับสูง (�̅�= 

3.01,S.D. =0.09)  ส่วนการรับรู้ระดับปานกลางได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก (�̅�=2.37, S.D. 

=1.04)  การรับรู้ความรุนแรงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก (�̅�=2.94, S.D. =0.14)  การรับรู้อุปสรรคของการป้องกัน

โรคมะเร็งปากมดลูก (�̅�=2.93, S.D.=0.09)  และสิ่งชักจูงที่ท าให้เกิดการป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูก (�̅�=2.85, S.D.=0.34)   

ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกโดยภาพรวมอยู่ในระดับต่ า (�̅�=1.10 S.D.=0.48) โดยพฤติกรรมสี่ยงที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีเพศสัมพันธ์กับสามีหรือคู่นอนที่ไม่ขลิบปลายหุ้มอวัยวะเพศ (�̅�= 2.74, S.D.= 0.60)  ด้านความต้องการ 
การช่วยเหลือในการไปรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีความต้องการดังนี้ 1)ให้พยาบาลที่ไม่ใช่พยาบาลที่รับผิดชอบ
หมู่บ้านนั้นตรวจคัดกรองคิดเป็นร้อยละ 69.28  2) ให้มีการจัดบริการในชุมชนร้อยละ 81.33   3 ) ช่วงเวลาที่ต้องการตรวจ
มากที่สุดคือช่วงเวลา 16..0-22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 67.47   
  ผลการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
ออกแบบจัดบริการ ให้กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และ มีพฤติกรรมการป้องกันโรคปากมดลูกได้อย่าง
เหมาะสม 
ค าส าคัญ: การรับรู้, พฤติกรรมเสี่ยง, มะเร็งปากมดลูก, สตรี  
*  นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัตชิุมชน คณะพยาบาลศาสตร ์
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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Oral presentation 2.9 
การส่งเสริมทักษะพ่อแม่และผูเ้ลี้ยงดูในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมโดยครอบครัวและ 
ชุมชนมีส่วนร่วม 
 

ผู้น าเสนอ:  ณัชปภา  กวานเหียน* 
หน่วยงาน:  โรงพยาบาลเรณูนคร จ.นครพนม 

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อมุ่งส่งเสริมทักษะพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูในการประเมินและส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวัยอย่างเปน็องค์รวมโดย 
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม 
วิธีการศึกษา : การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมทักษะพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูในการ
ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม ใช้แนวคิดทฤษฎีการเลี้ยงดูเด็ก
ตามแนวคิดมนุษยปรัชญาและแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นกรอบคิดในการท างาน กลุ่มเป้าหมาย คือ  พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย จ านวน 18 คน แกนน าชุมชน จ านวน 16 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจ านวน 5 คน    ด าเนินการระหว่าง 8 
ธันวาคม 2558 ถึง 20 มิถุนายน2558  แบ่งเป็น 4 ระยะดังนี้ คือ ระยะที่ (1) การศึกษาสถานการณ์ของพื้นที่บ้านดงบาก ต าบล
โพนทอง อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  ระยะที่ (2) ได้น าเสนอข้อมูลและสถานการณ์ปัญหาในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยใน
ชุมชนและร่วมกันปรึกษาหาแนวทางการแก้ไข และวางแผนพัฒนาทักษะพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  ระยะที่ (3) เป็นการ
ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ร่วมกับครอบครัวและเครือข่ายที่เก่ียวข้องในชุมชนตามประเด็น ดังนี้ คือ (3.1)พัฒนาความรู้
และทักษะในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยส าหรับพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูและแกนน าชุมชน (3. 2  )พัฒนาแนวทางการ
ให้บริการ ของ “คลินิกเด็กดีคุณภาพ”  โดยเน้นที่การจัดระบบบริการ ประสานงานรับส่งต่อการดูแลจากครอบครัวและ
เครือข่ายชุมชนในกรณีที่คัดกรองและพบปัญหาพัฒนาการล่าช้าให้มีการแก้ไขโดยเร็ว  และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องส าหรับพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมทักษะในการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่ดี และป้องกันการเกิดพัฒนาการ
ล่าช้าโดยเปิดโอกาสให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม  ระยะที่ (4) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานโดยการประเมิน
ความรู้ ทักษะการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการของพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยทั้ง 18 คนที่เข้าร่วมในการศึกษาคร้ังนี้ 
ผลการศึกษา : พบว่า พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติในการเลี้ยงดู การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยอย่างครบรอบด้าน จากร้อยละ 38.23 เป็นร้อยละ  94.12    เกิดกลุ่มแพงลูกแพงหลานที่ดูแลกันในชุมชนกลุ่มแกนน ามี
กลุ่มติดตามเยี่ยมบ้านเรื่องการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสถานบริการมีการจัดตั้งคลินิกส าหรับประเมิน
และกระตุ้นพัฒนาการขึ้นและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีแนวทางการให้บริการคลินิกเด็กดีคุณภาพที่เน้นเรื่องการประเมินและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อป้องกันเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและแก้ไขได้เร็วโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม 
ค าส าคัญ  :  การส่งเสริมทักษะพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย แบบองค์รวม 
*  นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
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Oral presentation 3.1 
ผลลัพธ์การให้ค าปรึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มชายรักชาย   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 

ผู้น าเสนอ: สุณัฎดา   คเชนทรช์ัย , ศศิมณฑล  เข็มทองหลาง และ มุจจรินทร์    อัศวพัฒน์   
หน่วยงาน: หน่วยงานปรึกษาและดูแลต่อเนื่อง กลุ่มงานการพยาบาลผูป้่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ : จากสถิติสภากาชาดไทยปี 2552 พบว่า มีอัตราการติดเชื้อเอดส์สูงสุดในกลุ่มชายรักชายถึง 
26% จากข้อมูลการให้ค าปรึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาปี 2558 มีจ านวน 627 รายคิด
เป็น 39 % ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ ส่วนใหญ่พบว่า ใช้ถุงยางอนามัยไม่สม่ าเสมอ เคยตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV แต่กลับมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ค่อนข้างน้อย และบางคนทราบว่าตนเองติดเชื้อ HIV แล้วแต่ไม่กล้าเข้ารับการการรักษา 
จากเหตุผลการถูกตีตราในสังคม “โรคเอดส์เป็นโรคของเกย์”และปกปิดอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง จึงจ าเป็นต้องได้รับการ
ดูแลทางด้านจิตใจเป็นหลัก การให้ค าปรึกษาในผู้ติดเชื้อ HIV เป็นการประคับประคองให้ผู้ติดเชื้อกลุ่มชายรักชายสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการให้ค าปรึกษาผู้ป่วยตดิเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์ ในกลุ่มชายรักชาย 
วิธีด าเนินการ :  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลที่ห้องให้ค าปรึกษาหน่วยงานปรึกษาและดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ในกลุ่มผู้ป่วยชายรักชาย เลือกแบบเจาะจง ที่ยินยอมเปิดเผยข้อมูล ใช้เวลาครั้งละ 45-60 นาที มีจ านวน
ทั้งหมด 20 คน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 1).แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป 2).แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยร้อยละ ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกรวบรวมด้วยวิธีการคุณภาพ อภิปรายผลด้วยข้อมูลเชิง
ปริมาณ  
ผลการศึกษา :  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง อัตลักษณ์ส่วนใหญ่เป็นชายอายุต่ ากว่า 25 ปี อาศัยอยู่ในเขตเมือง ทุกคนได้รับ
เชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์  ด้านพฤติกรรมอนามัย   มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ  มีการเปิดเผยผลเลือดกับคู่ของตน  
พบว่าส่วนใหญ่มีก าลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไป ด้านจิตใจ ส่วนใหญ่คลายเครียดด้วยการ ไปเที่ยว และการเข้าวัด ฟังธรรมะ   ใน
กลุ่ม Bisexual ที่แต่งงานแล้วทุกคน รู้สึกผิดในพฤติกรรมทางเพศของตน ทุกคนรับรู้ว่าเป็นโรคร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ ปลงตก
กับชีวิตไม่กลัวตาย ยึดศาสนาเป็นที่พึ่ง ทุกด้านสังคม ส่วนใหญ่ มีความต้องการที่จะช่วยเหลือสังคม  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช:้  สามารถน าไปใช้เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานที่สามารถน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการท าความเข้าใจกับสถานการณ์ปัจจบุันของชายรักชาย เกิดประโยชน์ในการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อเอชไอวี 
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Oral presentation 3.2 

ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ปว่ยโรคต้อหิน แผนกผู้ปว่ยนอก โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

 

ผู้น าเสนอ : นางสาวอัจฉรา  ศิรินานันท์    

หน่วยงาน: โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

ความเป็นมาและความส าคัญ:โรคต้อหินถือเป็นโรคทางตาที่มีความส าคัญ เนื่องจากมีความรุนแรงถึงขั้นท าให้ตาบอดสนิทถาวร
ได้ แต่ถ้าหากตรวจพบในระยะเริ่มต้น และมีการดูแลตนเองอย่างถูกต้องต่อเนื่อง มารับการตรวจรักษาจากจักษุแพทย์อย่าง
สม่ าเสมอ จะสามารถป้องกันไม่ให้ตาบอดได้  ปัจจุบันพบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยต้อหินมีจ านวนสูงขึ้นในทุก ปี และมีผู้ป่วยใน
กลุ่มโรคนี้เป็นจ านวนมากที่ตาบอดจากต้อหิน จนต้องมีการออกมารณรงค์ในเรื่องของการให้ความรู้ สร้ างความตระหนัก 
รวมทั้งการคัดกรองผู้ป่วยเป็นประจ าทุกปี พบว่าแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2555 -2557  มีผู้ป่วยโรคต้อ
หินมาใช้บริการจ านวน 5,110 คน  4,877 คน และ 5,975  คน ตามล าดับจากการสุ่มสอบถามการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยต้อหิน 30 
คน  พบว่ามีการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง คือ หยอดยาไม่ถูกต้อง หยุดยาเอง ร้อยละ 53.34  ขาดความรู้เรื่องโรคต้อหินร้อยละ 
26.67 ไม่มาพบแพทย์ตามนัดร้อยละ 20.00  
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความรู้ในการดูแลตนเอง และผลการสอนอย่างมีแบบแผนในผู้ป่วยโรคต้อหิน แผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยแบบทดลองเบื้องต้นเลือกแบบเจาะจง จ านวน 63 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 2 ส่วน  ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลและ แบบวัดความรู้โรคต้อหินจ านวน 13 ข้อ  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรง
โดยผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นด้วยวิธีอัลฟาของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความรู้โรคต้อหินเท่ากับ 
0.732  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ 
Dependent paired sample t-test   
ผลการศึกษา: พบว่าผลคะแนนความรู้เรื่องโรคต้อหินก่อนการสอนอยู่ในระดับต่ าร้อยละ 19.05 ปานกลางร้อยละ 41.27 สูง
ร้อยละ 39.68 ผลคะแนนหลังการสอนอย่างมีแบบแผนอยู่ในระดับสูงร้อยละ100  
ข้อเสนอแนะ : จากการศึกษาพบว่าหลังการสอนอย่างมีแบบแผนข้อที่ยังมีคะแนนความรู้ต่ าสุดคือความรู้เกี่ยวกับการรักษาต้อ

หินด้วยการผ่าตัดและการยิงเลเซอร์ คิดเป็นร้อยละ 92.1 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การ

เน้นหนักในเร่ืองของความรู้ในการรักษาโดยให้ทีมจักษุแพทย์เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ รวมทั้งมีการสร้างสื่อที่เหมาะสม

กับกลุ่มตัวอย่างที่มีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและสภาพความเจ็บป่วย สื่อที่ใช้ต้องน่าสนใจ จดจ าได้ง่าย เพื่อให้การสอนมี

ประสิทธิภาพมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรคต้อหินเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีแหล่งสนับสนุนทางสังคม และช่องทางการสื่อสาร

ที่สามารถขอค าแนะน าปรึกษาได้สะดวกรวดเร็ว 
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Oral presentation 3.3 
ปัจจัยที่มีผลต่อการบวมของฝีเย็บในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสะโพกและต้นขา FACTORS PREDICTING OF PERINEAL 
EDEMA IN PATIENTS WITH HIP AND FEMUR FRACTURES SURGERY 
 

ผู้น าเสนอ : สุมาลี วุน่เหลี่ยม และ เอมอร เทียมสุวรรณเลิศ 
หน่วยงาน : ห้องผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลมหาสารคาม 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ : กระดูกหักเป็นปัญหาที่ส าคัญทางออร์โธร์ปิดิกส์ โดยที่กระดูกขาหักพบได้มากที่สุดถึงร้อยละ 
30 – 40โดยเฉพาะกระดูกต้นขา ซึ่งเป็นกระดูกที่ใหญ่และแข็งแรงที่สุด มีความส าคัญต่อการท าหน้าที่ในการรองรับน้ าหนักตัว
ของร่างกาย กระดูกหักเป็นปัญหาที่ส าคัญทางออร์โธร์ปิดิกส์ โดยที่ กระดูกขาหักพบได้มากที่สุดถึงร้อยละ 30 – 40  โดยเฉพาะ
กระดูกต้นขา ซึ่งเป็นกระดูกที่ใหญ่และแข็งแรงที่สุด  มีความส าคัญต่อการท าหน้าที่ในการรองรับน้ าหนักตัวของร่างกาย การจัด
ท่า Fracture table ในผู้ป่วยผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกชนิดแกนโลหะในโพรงกระดูก เป็นกิจกรรมส าคัญของพยาบาลห้อง
ผ่าตัดกระดูกในการดูแลผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักขณะผ่าตัด จากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 พบผู้ป่วย มีฝีเย็บบวม
ช้ าเพิ่มข้ึนเป็น 17 ราย และประสบกับความปวดระดับมาก ไม่สามารถลุกจากเตียงได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด และการเริ่ม
ฝึกเดินด้วยอุปกรณ์ช่วยเดินช้า  
วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบวมของฝีเย็บในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสะโพกและต้นขา  
วิธีด าเนินการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงท านาย โดยเป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางย้อนหลัง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็น
ผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิงที่มีกระดูกต้นขาและข้อสะโพกหักแบบปิดและได้รับการใส่โลหะดามกระดูก
ชนิดแกนโลหะในโพรงกระดูกโดยการจัดทา่ใช้  Fracture table  ทุกคน ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 ที่ห้องผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลมหาสารคาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล  การ
ผ่าตัด  และการบวมฝีเย็บ ตามเกณฑ์การประเมินการบวมของฝีเย็บ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทบทวนข้อมูลย้อนหลังจากเวช
ระเบียนผู้ป่วยและแบบรายงานผู้ป่วยของห้องผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลมหาสารคาม การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ด้วยค่า
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Multiple Logistic Regression  
ผลการวิจัย : กลุ่มตัวอย่าง มีอายุเฉลี่ย  58.85  ปี  (SD = 21.59)  เป็นผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า หรือเท่ากับ 60 ปี ร้อยละ 54.5 
และอายุต่ ากว่า  60 ปี ร้อยละ  47.5  เพศชาย ร้อยละ 55.4   เพศหญิง ร้อยละ 44.6  มีดัชนีมวลกายต่ ากว่า 25 ร้อยละ 83.3  
มีต าแหน่งกระดูกหักที่ trochanteric ร้อยละ 71.3 มีระยะเวลาในการผ่าตัดน้อยกว่า  2  ชั่วโมง  ร้อยละ41.6  มากกว่า  3  
ชั่วโมง ร้อยละ 30.7   ได้รับการจัดท่าใช้  Fracture table  โดยมีองศาการกางขาในการขึ้นขาหยั่ง น้อยกว่า 30 องศา   ร้อย
ละ 70.3  และได้รับการดึงกระดูกในแนวทิศทางเฉียงร้อยละ 75.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบวมของฝีเย็บในผู้ป่วยผ่าตัด
กระดูกสะโพกและต้นขา ปัจจัยที่ท านายการการบวมของฝีเย็บอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติคือ ระยะเวลาในการผ่าตัดและองศา
การกางขาในการขึ้นขาหยั่ง  ซึ่งปัจจัยทั้ง 2 ด้านสามารถอธิบายความผันแปรของการบวมของฝีเย็บได้ร้อยละ 76 (Nagelkerke 
R2 = 0.76, p < .05)  
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Oral presentation 3.4 
ผลของโปรแกรมการสอนต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 
 
ผู้น าเสนอ   :  นางสาวสายนาท  พลไชโย และคณะ 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลชัยภมู ิ
 
ความเป็นมาของปัญหา :   โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางทางระบบประสาทท่ีพบว่าเป็นโรคอันดับ 1 ใน 5 ของโรคสาขาอายุรกรรม
โรงพยาบาลชัยภูมิ ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่าโรคนี้ก่อให้เกิดความพิการ  เป็นภาระแก่ครอบครัว ระยะเวลาการนอนใน
โรงพยาบาลนาน และมีการกลับมารักษาซ้ าภายใน 28 วัน ด้วยภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเช้ือปอดอักเสบจากการส าลัก  แผลกดทับ 
การติดเช้ือในระบบทางเดินปัสสาวะ  พลัดตกหกล้มบางรายถึงแก่ชีวิต จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของ โปรแกรมการ
สอนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อความสามารถในการดูแลตนเอง โดยวัดระดับความรู้และการปฏิบัติตัวในการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแล/
ผู้ป่วย และอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองตีบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชัยภูมิ โดยใช้แ นวคิดแบบ 
Method Model มาเป็นแนวทางในการวางแผนกิจกรรม  
วัตถุประสงค ์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ และการปฏิบัติตัว การกลับมารักษาซ้ าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มที่ได้รับการ
สอนตามปกติกับกลุ่มที่ได้รับการสอนตามโปรแกรมการสอน   
วิธีการศึกษา : การวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมการสอนต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  กลุ่มตัวอย่าง
คือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มานอนพักรักษาที่หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลชัยภูมิ โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
ตามคุณสมบัติที่ก าหนด จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ส่วนได้แก่ 1.แบบบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ 
2.คู่มือการสอนผู้ป่วยและญาติโรคหลอดเลือดสมองตีบที่ปรับปรุงขึ้นผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ 3.แบบ
ประเมินคะแนนความรู้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติโรคหลอดเลือดสมองที่ปรับปรุงขึ้นผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
จากผู้เช่ียวชาญ และทดสอบความเช่ือมั่นโดยวิธีของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.83 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอนกลุ่มตัวอย่างระหว่าง
วันที่ 15 มกราคม-15 เมษายน 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
อนุมานได้แก่ Independent t-test และ Fisher Exact test 
ผลการวิจัย : พบว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติมีคะแนนความรู้และการปฏิบัติตัวเฉลี่ย 27.40   กลุ่มที่ได้รับการสอนตามตาม
โปรแกรมการสอนมีคะแนนความรู้และการปฏิบัติตัวเฉลี่ย 36.46  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติ
โรคหลอดเลือดสมอง ผลการวิจัยพบว่ามีความแตกต่างกัน และเปรียบเทียบการกลับมารักษาซ้ าในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติ กับกลุ่มที่ได้รับการสอนตามตามโปรแกรมการสอน ผลการวิจัยพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 
ข้อเสนอแนะ : 1) จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่าการเตรียมผู้ป่วยและญาติก่อนจ าหน่ายตามแผนการดูแลของทีมสหวิชาชีพ พยาบาลเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในการช่วยให้ผู้ป่วยและญาติสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะ ดังนั้นพยาบาลควรน าโปรแกรมการสอนที่พัฒนาขึ้นมาให้
ในการสอนควรน า 2) ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบหรือโปรแกรมการสอนญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ 3) ควรมีการ
ศึกษาวิจัยรูปแบบเกี่ยวกับการเผชิญความเครียดของผู้ป่วย และญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่บ้าน 
ค าส าคัญ  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, โปรแกรมการสอน, ความสามารถในการดูแลตนเอง 
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Oral presentation 3.5 
ผลของแนวปฏิบัติในการท าความสะอาดช่องปากต่อสุขภาวะช่องปากและจ านวนเชื้อโรคในช่องปากทารกที่ใส่ท่อช่วย
หายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ  
 

ผู้น าเสนอ : วัลลภา เดชาเสถียรRN* , เสาวมาศ คุณล้าน เถ่ือนนาดี PhD** 
 

วัตถุประสงค ์: เพื่อศึกษาผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลในการท าความสะอาดช่องปากผู้ป่วยทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้
เครื่องช่วยหายใจเปรียบเทียบ 2 กลุ่มก่อนและหลังการท าความสะอาดช่องปาก ต่อสุขภาวะช่องปาก จ านวนและชนิดของเชื้อ
โรคในช่องปาก  
วิธีการศึกษา :  การวิจัยกึ่งทดลอง ด าเนินการศึกษาในหอผู้ป่วยหนักเด็กระยะวิกฤตโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ระหว่างเดือน
เมษายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจจ านวน 
24 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 12 ราย โดยเทคนิคการจับเป็นคู่ กลุ่มควบคุมได้รับการท าความสะอาด
ช่องปากตามปกติ กลุ่มทดลองได้รับการท าความสะอาดตามแนวปฏิบัติ และเก็บน้ าลายเพาะเชื้อเพื่อนับจ านวนเชื้อโรค โดยเก็บ
สิ่งส่งตรวจในวันแรก วันที่ 2 และวันที่ 4 ของการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แนวทางปฏิบัติในการท าความ
สะอาดช่องปากผู้ป่วยทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้แนวทางปฏิบัติ แบบ
บันทึกข้อมูลทั่วไปของพยาบาลและทารก โดยแบบสอบถามความคิดเห็นในการใช้แนวทางปฏิบัติ และแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป
ของพยาบาลและทารก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ แบบประเมินช่องปาก แบบบันทึกข้อมูลชนิดและจ านวนเชื้อโรค
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ Chi-square และ Wilcoxon Signed-rank Test ค่าโคโลนีเชื้อโรคใช้การเปรียบเทียบเชิงบรรยาย 
ผลการศึกษา : พบว่าสุขภาวะช่องปากกลุ่มที่ได้รับการท าความสะอาดช่องปากตามแนวปฏิบัติไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ ชนิดจ านวนของเชื้อโรคของกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติและกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามแนวปฏิบัติใน
การท าความสะอาดช่องปากผู้ป่วยทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
สรุปและข้อเสนอแนะ: อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับการท าความสะอาดช่องปากตามแนวปฏิบัติมีแนวโน้ม
ชนิดและปริมาณโคโลนีของเชื้อ Enterococcus spp, Candida, E.aerogenes, Stap.coag. positive ในวันที่ 2 และวันที่ 4 
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ: การท าความสะอาดช่องปากผูป้่วยเด็กใส่ท่อช่วยหายใจ, แนวปฏิบัติในการท าความสะอาดช่องปากทารกที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจ 
*พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หอผู้ป่วยหนักเด็กระยะวิกฤต โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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Oral  presentation 3.6 
อัตราการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลขอนแก่น 
 

ผู้น าเสนอ : พว.ผ่องศรี  งามด,ี พว.อรุณี  พันธุลี  
หน่วยงาน : งานการพยาบาลจติเวช กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลขอนแก่น 
 

วัตถุประสงค์ : การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบศึกษาย้อนหลัง เพื่อศึกษาอัตราการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมฆ่าตัวตาย 
วิธีการศึกษา : เก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2556 -2558) จากรายงานการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและการ
ท าร้ายตนเอง  ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  (รง.506 DS) ซึ่งเป็นข้อมูลของผู้ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย ที่มารับ
บริการที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน  แผนกอายุรกรรม และศัลยกรรม  โรงพยาบาลขอนแก่น จ านวน 294 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติร้อยละ  
ผลการศึกษา : ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ เป็นเพศชายมากกว่าหญิงอัตราส่วน 3.75: 1 ขณะที่ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย 
พบเพศหญิงมากกว่าชาย อัตราส่วน 1.64 : 1 ทั้งผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จและ  ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง 
รองลงมานักเรียน/นักศึกษา ด้านอายุพบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ พบมากที่สุดในช่วงอายุ 31-45 ปี ส่วนผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายพบ
มากในช่วงอายุ 16-30 ปี สถานะภาพโสด พบมากที่สุด จ าแนกตามภาวะซึมเศร้าพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีภาวะซึมเศร้า ส่วนในกลุ่ม
ที่พบภาวะซึมเศร้าจะมีภาวะซึมเศร้าระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 65.06 ประวัติการท าร้ายตนเองส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการท าร้าย
ตนเองซ้ าวิธีการที่ใช้สูงสุดคือ กินยาเกินขนาด คิดเป็นร้อยละ 41.84 รองลงมาเป็นการกินสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 25.87 สาเหตุ
ที่ท าร้ายตนเองส่วนใหญ่เป็นการทะเลาะกับคนใกล้ชิด  คิดเป็นร้อยละ 49.66 รองลงมาน้อยใจถูกต าหนิ  ดุด่า คิดเป็นร้อยละ 
46.60 ส่วนปัญหาโรคจิต พบเพียงร้อยละ 6.80 ส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาสุขภาพ และไม่มีพฤติกรรมส่วนบุคคล ส าหรับกลุ่มที่มี
ปัญหาพฤติกรรมจะติดสุราและติดบุหรี่  ในขณะที่ติดสารเสพติดพบเพียงร้อยละ 6.46 จ าแนกตามความคิดท าร้ายตัวเองอีก
ส่วนใหญ่ไม่มีความคิดที่จะท าร้ายตนเองอีก คิดเป็นร้อยละ 89.45 
สรุปและข้อเสนอแนะ : ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่าการที่จะลดอัตราการฆ่าตัวตายนั้น  ควรเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว และลดความขัดแย้งในครอบครัว 
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Oral presentation 3.7 
ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อการปฏิบัติของพยาบาล และ
อุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ 
 

ชื่อผู้น าเสนอ : กิตติรัตน์ สวัสดิร์ักษ์   และคณะ 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลชัยภูมิ 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการ
ใช้เคร่ืองช่วยหายใจต่อการปฏิบัติของพยาบาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วย
กึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ 
วิธีศึกษา : เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quisi-experimental research) เพื่อศึกษาผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจต่อการปฏิบัติของพยาบาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อ
ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 – 
เดือนเมษายน 2559กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม
โรงพยาบาลชัยภูมิ เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปแบบบันทึก
การสังเกตการปฏิบัติและแบบเฝ้าระวังการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจการส่งเสริมการปฏิบัติ ประกอบด้วย
การอบรมการให้ข้อมูลย้อนกลับการสนับสนุนอุปกรณ์ การติดโปสเตอร์เตือนและแนวปฏิบัติทางคลินิกตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (WHAPO) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
สถิติไควสแควร์และค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ 
ผลการวิจัย : พบว่า ภายหลังด าเนินการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์บุคลากรพยาบาลมีการปฏิบัติในการ
ป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ถูกต้องเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 23.81 เป็นร้อยละ 73.93 ซึ่งแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < .001)และอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจลดลงร้อยละ โดยลดจาก 
12.08คร้ังต่อ 1,000 วันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเป็น 1.82 ครั้งต่อ 1,000วันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (ความแตกต่างของความเสี่ยง= 
6.11; 95% CI: 2.12-17.65) 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้ แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ ช่วยให้บุคลากรมีทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องมากขึ้น และช่วยให้อุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจมีแนวโน้มลดลง จึงควรส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในหน่วยงานอื่น ที่มีผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ อันจะน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพบริการและผู้รับบริการปลอดภัยต่อไป 
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Oral presentation 3.8 
ความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ผู้น าเสนอ : นางสาวจารุจิต ประจิตร* 
หน่วยงาน :  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ : ทั่วโลกมีความขาดแคลนพยาบาล ในปี 2006 องค์การอนามัยโลก คาดการณ์การขาดแคลน
บุคลากรแพทย์ พยาบาลและผู้ช่วยงานบริการด้านสุขภาพจานวน 4.3 ล้านคน ในประเทศไทยการขาดแคลนมีสาเหตุมาจาก
การผลิตพยาบาลลดลง การลาออก การย้ายงาน การเปลี่ยนงาน ในขณะที่ความต้องการบริการด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น มีการ
แสดงความไม่พึงพอใจของพยาบาล โดยการชุมนุมเรียกร้องขอความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน การบรรจุในต าแหน่ง
ข้าราชการ ส าหรับพยาบาล ซึ่งมีภาระงานหนัก รับผิดชอบชีวิต มีเวลาปฏิบัติงานต่างกับอาชีพอื่น ภาระงานสูงเกินเกณฑ์ของ
สภาการพยาบาลและกฎหมายแรงงาน มีความเสี่ยงในงาน เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากการท างาน ต้องท าหน้าที่แทนวิชาชีพอื่น 
แต่ขาดความก้าวหน้า และได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม  
วัตถุประสงค์ : 1). เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ  2). เพื่อศึกษาความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพ 3). เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
วิธีด าเนินการ: 1.เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 2.ท าการศึกษาในโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยใน ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป จานวน 227 คน 4.ใช้แบบสอบถาม 3 ส่วน ได้แก่ 1) 
ข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ 3) แบบสอบถามความตั้งใจคงอยู่ในงาน 5. เก็บ
ข้อมูลโดยการส่งทางไปรษณีย์ 6.วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

ผลการศึกษา : 1.ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับสูง (xˉ =3.56 S.D.= .50) 2.ความตั้งใจคงอยู่ใน

งานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ = 3.16 , S.D.=.96) และ 3.ความพึงพอใจในงานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ระดับปานกลาง  (r = 
.436 , P < .01)  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช ้: น าไปใช้เป็นแนวทางการบริหารเพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในงาน เพิ่มความตั้งใจ
คงอยู่ในงาน การป้องกันแก้ไขปญัหาการลาออกหรือการย้ายงานของพยาบาลวชิาชีพ 
*  นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
๕ 
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Oral Presentation 3.9 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ผู้น าเสนอ: นางพวงผกา อนิทร์เอ่ียม* 
ชื่อหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยเชิงบรรยายแบบการศึกษาเชิงท านาย ท าการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2559 

กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ปฏบิัตงิานตัง้แต่ 1 ปี ขึ้นไป จ านวนทัง้สิ้น 201 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย คือ แบบสอบข้อมูลดา้นบุคคล สภาพการเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และบรรยากาศองค์กร 

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวฒุิจ านวน 7 ทา่น ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .97, .95 และ .97 ตามล าดบัวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นตอน 

ผลการศึกษา: การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และบรรยากาศองค์กรของสถาบนัการศึกษาพยาบาล

เอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x= 3.86, SD= 0.42; x=3.85, SD= 0.62; x= 3.69, SD= 

0.63 ตามล าดับ) ปัจจัยดา้นบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานด้านการปฏิบัติการพยาบาล และ

ประสบการณ์การท างานด้านการสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ ในสถาบนัการศึกษาพยาบาล ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยด้านองค์กรได้แก่ การบริหารเชิงกลยุทธ์และบรรยากาศองค์กร มี

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.67 และ 

0.76 ตามล าดับ) ตวัแปรบรรยากาศองค์กรสามารถพยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสถาบนัการศึกษาพยาบาล

เอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร้อยละ 58 (Adjusted R2= 0.58) 

ข้อเสนอแนะ: ผู้บริหารสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ควรมีนโยบายหรือแผนงานดา้นการพัฒนาและส่งเสริมบรรยากาศ

องค์กรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการพัฒนางานของคณาจารย์โดยบรรจุในแผนกลยทุธ์ของสถาบนัเพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนสู่การ

ปฏิบัต ิ

*  นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
 



     การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 
                                                                                                                                                  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

The  Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division      55                                                                          ฉบับที ่1 ปี 2559    
 

 

 

 

Oral presentation 4.1 
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบ้านด้วยกระบวนการ 1A4C กับความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
(ADL) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปอนในกลุ่มชาติพันธุ์ขมุ ,ไทลื้อ, เหาะ และลัวะ 
ผู้น าเสนอ : ภควันต์  จันต๊ะ 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปอน อ าเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน 
วัตถุประสงค ์: เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ปอน ตามแนวคิด 1A4C ในกลุ่มชาติพันธ์ุขมุ, ไทลื้อ, เหาะ และลัวะ และศึกษาผลลัพธ์ในประเด็น ความสามารถในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน (ADL) ของผู้ป่วย ,การรับรูคุ้ณคา่การดูแลผู้ป่วยท่ีบ้านตามแนวคิด 1A4C  ,ความเครียดและความพึงพอใจของผู้ป่วยและ
ญาต ิ
วิธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 7 ราย/ครอบครัว และญาติผู้ดูแล  48 ราย รวม 55 ราย ประกอบด้วยกลุ่ม
ชาติพันธุ์ขมุ 19 ราย, กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ 14 ราย , กลุ่มชาติพันธุ์เหาะ 14 ราย  และกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ 8 ราย  ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชน
ต าบลปอน  อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558  เครื่องมือการวิจัยคือ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองที่บ้านตามแนวคิด 1A4C แบบประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ตามดัชนีบาร์เธล เอดีแอล (Activity 
Day Living) แบบประเมินการรับรู้คุณค่าการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน ตามแนวคิด 1A4C แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบวัดความเครียด
โรงพยาบาลสวนปรุง ใช้การวิเคราะห์อุปนัย: Analytic Induction 
ผลการศึกษา : 1) รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านตามแนวคิด 1A4C ในกลุ่มชาติพันธุ์ คือ Accessibility : มี
อาสาสมัครล่ามแปลภาษา เบอร์โทรศัพท์ติดไว้ทุกหลังคาเรือน อบต.ช่วยในการส่งต่อผู้ป่วย Continuity: ญาติ แจ้งอสม.เพื่อส่งต่อข้อมูล 
อสม.น าปัญหาไปแจ้งให้ทีมหมอครอบครัว นายกอบต.ลงเยี่ยม Comprehensiveness: มีการนิมนต์พระสงฆ์และเชิญหมอผีสวด
อโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวร Co–ordination: มีการประสานการดูแลกับหมอพื้นบ้าน Community participation: นายกอบต.น า
ข้อมูลไปขอความช่วยเหลือจากพัฒนาสังคม ผู้น าชุมชน/ อสม.ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นท าราวหัดเดิน กะลาชักคะเย่อ ยางยืดเหยียด
แขน ถุงน่องถั่วเขียวบีบมือ 2) ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย  หลังได้รับการดูแลช่วยเหลือตามรูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ตามแนวคิด 
1A4C พบว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิ  และท าให้ผู้ป่วย 5 รายประสบผลส าเร็จในการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุขมุและ
ไทลื้อ ปัจจัยความส าเร็จส าคัญคือการเข้าถึงบริการสขุภาพภายในเวลา 14 วัน และการได้รับการดูแลใกล้ชิดจากญาติและอสม. แต่พบว่า
มีผู้ป่วย 2 รายจากกลุ่มชาติพันธุ์เหาะและลัวะ ที่ไม่ประสบความส าเร็จในการฟื้นฟูสภาพ เนื่องจากยังยึดติดกับประเพณีและความเช่ือ
เดิม  จึงปฏิเสธการรักษาในระยะแรก ท าให้เข้าถึงบริการช้าและท าให้ผู้ป่วยพ้ืนฟูสภาพค่อนข้างช้า 3) หลังการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วย
ที่บ้าน ตามแนวคิด 1A4C ในกลุ่มชาติพันธ์ุ ท าให้ผู้ป่วยกลับไปอยู่ในกลุ่มที่ไม่เป็นการพึ่งพา  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว  ถึง 
5 ราย (ร้อยละ71.43) 4) หลังการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ตามแนวคิด 1A4C ในกลุ่มชาติพันธุ์  ผู้ป่วยและญาติส่วนใหญ่รับรู้
คุณค่าการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ตามแนวคิด 1A4C ในภาพรวมในระดับที่มีคุณค่ามากที่สุด (ร้อยละ 96.50) 5) หลังการใช้รูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยท่ีบ้าน ตามแนวคิด 1A4C ในกลุ่มชาติพันธ์ุ ผู้ป่วยและญาติส่วนใหญ่มีคะแนนความเครียดอยู่ในระดับเครียดน้อย (ร้อยละ 92.73) 
6) หลังด าเนินการ ผู้ป่วยและญาติทุกรายมีความพึงใจในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 100) เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเฉลี่ย 2,000 บาท/ราย 
ข้อเสนอแนะ : เสนอแนะใหม้ีการใช้รูปแบบการดูแลสุขภาพท่ีบ้านดว้ยกระบวนการ 1A4C กับผู้ป่วยภายใน 14 วัน  หลังการเจ็บป่วย  
และขยายแนวทางสู่พื้นที่ต าบลงอบและต าบลทุ่งช้างที่มีกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน 
ค าส าคัญ : การดูแลผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน, 1A4C, ความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน (ADL) 
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Oral presentation 4.2  
ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในผู้ป่วยเจ็บแน่นหน้าอกชนิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  
(AMI) 
 

ผู้น าเสนอ : ดวงใจ บุญตัว 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ : กลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นภาวะวิกฤตที่ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่าง
กะทันหันการประเมินและคัดกรองผู้ป่วยอย่างถูกต้องและรวดเร็วจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและการส่งต่ออย่างทั นท่วงที 
ลดภาวะแทรกซ้อนที่ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับM2ได้เร่ิมให้ยาละลายลิ่มเลือดใน
ป2ี556แต่จากผลการทบทวนข้อมูลพบว่าบุคลากร มีทักษะหรือความรู้ไม่เพียงพอในการประเมินผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันทั้งยังขาดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนและขาดช่องทางด่วนในการประเมินผู้ป่วยที่ชัดเจนระหว่างตึกผู้ป่วยนอกและแผนก
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค ์: เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการประเมินและดูแลผู้ป่วยเจ็บแน่นหน้าอกจากกลุ่มอาการกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยประยุกต์กระบวนการใช้ผลงานวิจัยตามกรอบของไอโอวา 
วิธีการศึกษา : ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Research and Development กลุ่มเป้าหมาย คือ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่เวช
กิจฉุกเฉินในแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและผู้ป่วยนอกทั้งหมด 30คน การศึกษาแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน   เริ่มด าเนินการเดือนตุลาคม 
2557ถึงธันวาคม พ.ศ 2558วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์หาความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis ) 
ผลการศึกษา : จากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าแนวปฏิบัติทางการพยาบาลมีความเหมาะสมกับการน าไปใช้ในหน่วยงานอยู่
ในระดับมากร้อยละ 100 แนวปฏิบัติทางการพยาบาลมีความง่ายและสะดวกในการใช้ร้อยละ 96.6 อัตราการใช้ CPG เพิ่มจาก
ร้อยละ 62,78ในปี 2556และ2557ตามล าดับ เป็นร้อยละ 94ในปี 2558 ผลการศึกษาทางคลินิคพบว่ารูปแบบใหม่ที่ได้คือมี
กระบวนการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่นอกโรงพยาบาลและเมื่อเข้ามาถึงโรงพยาบาลมีกระบวนการคัดแยกผ่าน Clinical path way 
อัตราการเข้าถึงการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจภายใน 10 นาที เพิ่มจากร้อยละ 95 เป็น 98 ตามล าดับ ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็วมี
การค้นหาผู้ป่วยในชุมชนได้รวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้การรักษาและการส่งต่อรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม  โดยDoor to needle time 
เฉลี่ยที่ 35 นาทีจากเดิม 55นาทีผลการศึกษาครั้งนี้ชี้แนะว่าแนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและ
สามารถลดอัตราตายและภาวะแทรกซ้อนได้จริงจึงควรน าแนวปฏิบัติทางการพยาบาลดังกล่าวไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
หน่วยในโรงพยาบาลและปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานโดยมีการปรับปรุงเป็นระยะ อย่างน้อยทุก 2 ปี 
ข้อเสนอแนะ : ควรมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่ช่วยลดระยะเวลาการส่งต่อ รวมทั้งการดูแลก่อน
และขณะส่งต่อในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลชุมชนที่มีขีดความสามารถใน
การรักษาผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว 
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Oral presentation 4.3  
พัฒนาระบบการดูแลผูป้่วยมาลาเรียพลาสโมเดียมฟัลซิพารั่ม(PF)ผู้ป่วยในโรงพยาบาลภูสงิห์ 
 

ผู้น าเสนอ: น้ าฝน   บัวศิริ 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ : อ าเภอภูสิงห์อยู่ติดชายแดนกัมพูชาภูมิประเทศเอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรียสูงเป็น
ล าดับ3ของจังหวัดศรีสะเกษ(งานควบคุมโรคศรีสะเกษ,2557)เป็นพื้นที่มาลาเรียดื้อยา (WHO. Report 2014) จากการทบทวน
การดูแลพบปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการล่าช้าเป็นผู้ป่วยมาลาเรีย4ฉบับ ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ าภายใน 90วัน7ราย ผู้ป่วย
กินยาต้านมาลาเรียไม่ครบ10ราย จนท.ใช้แนวทางปฏิบัติไม่เป็นทางเดียวกันท าให้มีปัญหาในการประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วย 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมาลาเรียพลาสโมเดียมฟัลซิพารั่ม(PF)ที่นอนรักษาในโรงพยาบาลภูสิงห์
จ านวน 29ราย 
วิธีการศึกษา : ใช้กระบวนการPDCA การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้กระบวนการเชิงคุณภาพ การประชุมกลุ่มย่อยแยกเป็น  
7 ประเด็น 1,การให้ความรู้และชี้แจงแนวทางปฏิบัติในทุกวิชาชีพ 2,การประเมินผู้ป่วย 3,การซักประวัติ 4,การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 5,มาตรฐานการสั่งการรักษาและการดูแลผู้ป่วยมาลาเรีย IPD/OPD Case (กรณีไม่ยินยอมนอนโรงพยาบาล) 6,
การจัดหาเวชภัณฑ์ฉุกเฉินเช่นยาต้านเชื้อมาลาเรียแบบฉีดพร้อมจัดท าแนวทางการบริหารยากรณีผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน 7,
การติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยใช้ภาคีเครือข่าย 
ผลการศึกษา : พบว่าระยะเวลาAdmitเฉลี่ย 4 วัน ผู้ป่วยได้รับยาครบตามมาตรฐานการรักษาของกรมควบคุมโรค  ไม่มีข้อ
ร้องเรียน  ผู้ป่วยมาตามนัดเพื่อประเมินอาการ27รายอีก2รายกลับภูมิล าเนาต่างจังหวัด ไม่มีอุบัติการณ์การวินิจฉัยมาลาเรีย
ผิดพลาดใน VISIT แรก อัตราการดูแลผู้ป่วยมาลาเรียตามตามแนวทางปฏิบัติ 100 % อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน 1 
ราย อุบัติการณ์การตายเท่ากับ0ทุกกระบวนการผ่านการตกผลึกจากสหวิชาชีพมีกระบวนการขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์
เวชศาสตร์เขตร้อนในรายที่มีปัญหา เกิดขั้นตอนแนวทางการดูแลผู้ป่วยมาลาเรียที่เป็นองค์รวมเนียนเหมาะกับบริบทมากขึ้นมี
การบริการแบบ one stop service ตั้งแต่การซักประวัติ   การประเมิน  การส่งตรวจทางห้องชันสูตร (ต้องยืนยันเชื้อจนหมด
ถึง D/C ตรวจ G6PD ทุกราย) การรักษาIPD CaseและOPD Case (กรณีไม่ยินยอมนอนโรงพยาบาล) การให้ความรู้เรื่องยา 
เรื่องโภชนบ าบัด การวางแผนการจ าหน่าย การมาตามนัด/การติดตาม  เพิ่มช่องทางการสื่อสารในเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยการ
ประสานงานกับเครือข่ายและองค์กรภายใน/นอก ทีมสหวิชาชีพจะร่วมกันรับผิดชอบรับเข้าไปวางแผนให้การดูแลติดตามการ
ดูแลเชิงรุกและเชิงรับจนมีการเผยแพร่ลงสู่รพ.สต.ในศักยภาพที่รพ.สต.ท าได้พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษา และเผยแพร่เทียบเคียงใน
รพ.ที่มีบริบทใกล้เคียง 
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Oral presentation 4.4 
ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน FIELD HEAD SAVER 
 
ผู้น าเสนอ: ปรีชา   มะโนยศ 
หน่วยงาน: หน่วยงานอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเทิง  จังหวัดเชียงราย  
ความเป็นมาและความส าคัญ : งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินในปัจจุบัน ได้รับความสนใจในการปรับระบบการให้บริการ ทั้งบริการด้าน
อุบัติเหตุ และผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ส่งผลให้มีความต้องการการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้บริการผู้ป่วย โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่มี
ราคาแพงสิ้นเปลืองงบประมาณจ านวนมาก และอุปกรณ์บางชนิดไม่มีประสิทธิภาพตามความต้องการ การประดิษฐ์นวัตกรรมอุปกรณ์
ทางการแพทย์เพื่อการใช้งานจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหา โดยเฉพาะอุปกรณ์ส าคัญต่อการช่วยห้ามเลือดในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ในผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ (Head injury) มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากหากไม่ได้รับการดูแลปฐมพยาบาล
ที่ถูกต้อง ผู้ปฏิบัติการขาดความช านาญในการพันผ้ายืดบริเวณศีรษะเพื่อช่วยในการห้ามเลือดหรือเทคนิคที่ไม่เหมือนกัน รวมไปถึงความ
จ าเป็นต้องเร่งรีบในการให้การปฐมพยาบาล และในบางครั้งผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมอื ครองสติตนเองไม่ได้เกิดเป็นอุปสรรคเกิดความลา่ช้า
ในการให้การช่วยเหลือ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของผู้ป่วยทวีความรุนแรงมากขึ้น และในผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินบางรายมีความ
จ าเป็นต้องช่วยเหลือด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal intubation) จ าเป็นต้องมีการผูกมัดรัดตรึงเพื่อไม่ให้ท่อเลื่อนหรือหลุด 
โดยการใช้ พลาสเตอร์ในการยึดตรึง ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผู้ป่วย อีกทั้งการใช้พลาสเตอร์ในการติดยึดเมื่อสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง  
หรือน้ าลายของผู้ป่วย  ท าให้การติดยึดไม่มีประสิทธิภาพ เกิดการเลื่อนหลุดได้ง่าย 
วัตถุประสงค์ : 1)เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการช่วยห้ามเลือดในผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ 2) เพื่อลดระยะเวลาในการพันผ้ายืด 3) 
เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ป่วยท่ีอยู่ในภาวะบาดเจ็บฉุกเฉิน และผู้ป่วยฉุกเฉินที่จ าเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ(Endotracheal intubation)  
4) เพื่อลดการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 5) เพื่อลดต้นทุนและลดวัสดุสิ้นเปลืองในหน่วยงาน 
วิธีการศึกษา : โดยการน า Elastic bandage มาตัดเย็บเป็นผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน ที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับความกระชับต่อศีรษะ 
และใบหน้า เพิ่มแรงกดบาดแผล โดยสามารถสวมได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องยกศีรษะขึ้นลง มีขนาดส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ แต่ละขนาด
สามารถปรับรอบศีรษะได้ อีกทั้งยังสามารถปิดได้ทั้งศีรษะทั้งส่วนใบหน้าและส่วนศีรษะโดยไม่รบกวนการประเมินผู้ป่วย และสามารถ
เป็นตัวกลางในการช่วยยึดติดพลาสเตอร์ในการยึดท่อช่วยหายใจ เปรียบเทียบระยะเวลาในการพันผ้า Elastic bandage แบบเดิม 
ต้นทุนการผลิต และความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ 
ผลการศึกษา : ผลการใช้นวัตกรรมผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน (FIELD HEAD SAVER) กับผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ พบว่า สามารถห้าม
เลือดได้ดี ลดระยะเวลาในการพันผ้า โดยการการสวมผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน ใช้เวลาไม่เกิน 30 วินาที อีกทั้งการพันพันผ้า Elastic 
bandage แบบเดิมใช้จ านวนผ้ามากกว่า 1 ม้วน และในการพันมีการหลุดเลื่อนขึ้นด้านบน ส่วนผ้าพันศีรษะฉุกเฉินแบบใหม่นี้ตัดเย็บโดย
ใช้ผ้ายืด(Elastic bandage) จ านวน 1 ม้วน ราคา 22 บาทและผ้าตีนตุ๊กแก จ านวน 30 บาท นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ใช้มีความสะดวกใน
การใช้ ญาติมีความพึงพอใจ และสามารถน าซักท าความสะอาดเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ได้   นวัตกรรมผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน (FIELD HEAD 
SAVER) ได้จัดท าและพัฒนารูปแบบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการน าไปใช้ในการออกให้บริการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ ณ จุดเกิด
เหตุ และในโรงพยาบาล รวมทั้งผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ เพื่อน าส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ต่อไป ทั้งนี้โรงพยาบาลอื่น  และหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพที่ออกให้บริการในงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินสามารถน าไปผลิตและ
ใช้ได้ 
ค าส าคัญ : การบาดเจ็บที่ศีรษะ ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน (FIELD HEAD SAVER) การห้ามเลือด การพันผ้ายืด Elastic bandage  
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Oral presentation  4.5 
พัฒนาระบบการดูแลเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ด้วยรูปแบบการจัดการรายกรณี 
ผู้น าเสนอ: สมคดิ  สุภาพันธ์     หน่วยงาน: โรงพยาบาลภูสิงห์  จงัหวัดศรีสะเกษ   
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ 
วิธีการศึกษา : กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานท่ียังควบคมุระดับน้ าตาลไม่ได้(FBS>183mg%ตดิต่อกัน2 visit หรือ HbA1C >10 
%)จ านวน 50 ราย  ระยะเวลาที่ศกึษา 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558  โดยใช้กรอบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  
เครื่องมือท่ีใช้สมุดประจ าตัวโรคเบาหวานส านักงานสาธารณสุขจังหวดัศรสีะเกษและหนังสือการจัดการรายกรณีโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูง   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์  การสนทนากลุ่ม  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
ผลการศึกษา : จากการวิเคราะห์สถานการณ์  พบปัญหาและความต้องการในการพัฒนาดังนี้ 1)ผู้ป่วยมีพฤตกิรรมการดูแลตนเองในเรื่องการควบคุมอาหาร,
การออกก าลังกาย,การใช้ยา,การดูแลเท้า,การจัดการความเครียดและการป้องกนัภาวะแทรกซ้อน เพยีงร้อยละ 41.60 2) เจ้าหน้าที่ใหก้ารดูแลผู้ปว่ยเบาหวาน 
ยังขาดแนวทางการดูแลรายกรณีขาดการประสานการดูแลระหว่างวิชาชีพ และไม่มีการติดตามอยา่งต่อเนื่อง  จึงมีการพฒันาระบบการดูแล ผู้ป่วยเบาหวาน
กลุ่มทีค่วบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ขึ้นโดยใช้ระบบพยาบาลการจัดการรายกรณี (Nurse case manager; NCM) เป็นระบบการดูแลที่มีการท างานร่วมกันของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพในการประเมินสุขภาพ การวางแผนและแนวทางดูแล ดูแลตามแนวทางที่ก าหนด และการติดตามผลลัพธ์อยา่งต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วยอยา่งมีคุณภาพ และมกีารใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (The American Case Management Society, 2002) สามารถให้
การดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธภิาพมากขึ้น ขั้นตอนที่ 1 โดยวิเคราะห์ระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ให้บริการอยู่เดิม รวบรวมข้อมูล =>การวางแผนการพัฒนา
ระบบ  ขั้นตอนที่ 2 น าระบบไปใช้ในรูปแบบการจัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มUn-controlจ านวน 50 ราย โดยนัดกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการจัดการราย
กรณีกับพยาบาลรายกรณี ทั้งหมด 16 สัปดาห์ ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห ์วันละ 5-10 ราย สัปดาห์ที่1  คือ ให้ค าปรกึษาเป็นรายบุคคลแบบสั้นค้นหาปัญหา 
ประเมินวิถีชีวิต การใช้ยา อาหาร การออกก าลังกาย สะท้อนความคิด ผู้ป่วยรับทราบปัญหา ค้นหาแนวทางการแก้ไขปญัหาด้วยตนเอง(10-15 นาที/ราย) ก่อน
พบแพทย์และนัดรวมกลุ่มหลังพบแพทย์ (10-15 นาที) รวมสนทนากลุ่มน าบุคคลต้นแบบร่วมสนทนากลุ่มเพื่อรว่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์สัปดาห์ที่3นัด
ติดตามประเมินผลการจัดการการดูแลตนเองตามสภาพปัญหาผู้ปว่ย ประสานทมีสหสาขาวิชาชีพรว่มจัดการแก้ไขปัญหาในผู้ป่วยแต่ละรายดแูลส่งต่อให้
เครือข่ายร่วมในการดูแลตอ่เนื่องที่บ้าน สัปดาห์ที่8จัดกลุ่มสนทนาเพือ่นช่วยเพื่อน (sale help group) กระตุ้นชี้แนะ ให้ก าลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วย
สามารถจัดการดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่องสัปดาห์ที่12ติดตามผลการจัดการตนเองของผู้ป่วยร่วมกบัทีมสหสาชาวิชาชพีแต่ละรายและสรุปผลการจัดการให้
ผู้ป่วยรับทราบ สัปดาห์ที่16พูดคุยสนทนากลุ่มแลกเปลีย่นเรียนรู้ในกลุ่ม มีกจิกรรมติดตามเยี่ยมบ้านเสริมพลังครั้งที่1,2,3ในสัปดาห์ที่6 10 และ14ตามล าดับ 
โดยทีมFCT นัดสรุปประเมินผลการจัดการในสัปดาห์ที่24 พบว่า กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานUn-control จ านวน 50 ราย มีพฤติกรรมการดูแลตนเองในเรื่องการ
ควบคุมอาหาร,การออกก าลังกาย,การใช้ยา,การดูแลเท้า,การจัดการความเครียดและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน หลังการจัดการรายกรณี มแีนวโน้มดขีึ้น คือ
ร้อยละ 64.40   เปรยีบเทียบจ านวนและร้อยละ ระดับน้ าตาลของผู้ป่วยเบาหวาน Un-controlก่อน-หลังการจัดการรายกรณี  พบวา่ ระดับน้ าตาลในผู้ป่วย
เบาหวานก่อนการพัฒนา ระดับ FBS <183 mg% ร้อยละ 0 ระดับFBS 183-250 mg% ร้อยละ 90 และระดบั FBS > 250 mg% ร้อยละ 10  HbA1C 
>10%  24 ราย หลังการพัฒนาระดับน้ าตาลดีขึ้นอยู่ในระดับ70-124mg%  ร้อยละ 6ระดับ125-154mg%  ร้อยละ 24 ระดับ155-182mg%  ร้อยละ 44 
ระดับ FBS 183-250 mg% ร้อยละ 14 ระดับFBS >250 mg% ร้อยละ 6  HbA1C >10% ลดลงเหลือร้อยละ 16 ราย  

สรุป การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยรูปแบบการจัดการรายกรณี ท าให้เกิดการดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมองค์รวมและเป็น
ระบบโดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ ส่งผลให้บริการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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Oral presentation 4.6 
การดูแลผู้ป่วยติดบ้านตดิเตียงในเขตอ าเภอภูสิงห์โดยใช้ Phusing Health Care Model 
 
ผู้น าเสนอ: นางวันเพ็ญ สนิธู ต าแหน่งพยาบาลวิชาชพีช านาญการ 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
 
ความส าคัญกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลต่อเนื่องที่บ้านและมีความยากล าบากในการเข้าถึง

บริการสาธารณสุข   จากสถิติในปี 2556 ,2557 และ2558 ของศูนย์ดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลภูสิงห์ พบว่าอัตราการ re-

admission ของผู้ป่วยกลุ่มนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น   ร้อยละ4.44 , 6.61 และ 14.66 ตามล าดับ ซึ่งในการเดินทางมารับบริการที่

โรงพยาบาลแต่ละคร้ังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและครอบครัว ทั้งด้านเศรษฐกิจ การสูญเสียรายได้ เสียเวลา ความ

ยากล าบากในการเดินทาง รวมถึงผลกระทบทางด้านจิตใจด้วย  

วัตถุประสงค์:  เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตอ าเภอภูสิงห์  ช่วงเวลาที่ศึกษา ระหว่าง ต.ค. 2558 – 

เม.ย. 2559 ศึกษาโดยใช้กรอบการพัฒนาตามกระบวนการ PDSA   กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่รับไว้ในศูนย์ดูแล

ต่อเนื่องโรงพยาบาลภูสิงห์ ในช่วงเวลาที่ศึกษาซึ่งได้รับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด จ านวน 80 คน 

วิธีการศึกษา: วิธีการพัฒนาโดยใช้กระบวนการPDSA เริ่มจากศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการสังเกต สัมภาษณ์

รายบุคคลและสนทนากลุ่ม น าข้อมูลที่ได้มาวางแผนและปฏิบัติตามแผนร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ จากการวิเคราะห์ปัญหาในกลุ่ม

ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่re-admissionพบว่า  1) ผู้ดูแลขาดความมั่นใจและขาดทักษะในการดูแลผู้ป่วย 2 )ขาดการเชื่อมโยงไป

ยังชุมชน  3 )ผู้ดูแลวิตกกังวล 4 )ขาดช่องทางในการติดต่อปรึกษาขณะอยู่ที่บ้าน   

ผู้ศึกษาจึงพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โดยเน้นผู้ดูแล ชุมชนและสหวิชาชีพมีส่วนร่ วม มีการฝึกและประเมิน

ทักษะการดูแลผู้ป่วย เตรียมชุมชนและเตรียมความพร้อมก่อนจ าหน่าย สร้างช่องทางสื่อสารเพื่อให้ผู้ดูแลขอค าปรึกษา  รวมถึง

การให้บริการสุขภาพที่บ้านร่วมกับสหวิชาชีพ เกิดเป็น Phusing Health Care Model ทดสอบประสิทธิภาพของ Phusing 

Health Care Model ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ

เชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา: พบว่าผู้ดูแลสามารถดูแลผู้ป่วยที่บ้านในระดับผ่านเกณฑ์ร้อยละ94.44 อัตราการ re-admission ลดลง อัตรา

ผู้ป่วยสามารถควบคุมโรคได้และสามารถดูแลตนเองขณะอยู่ที่บ้านได้เพิ่มข้ึน ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ท าให้การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง

ที่บ้านมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน     ถือเป็นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างแท้จริง การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาให้

ครอบคลุมผู้ป่วยในกลุ่มโรคอื่น  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น           
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Oral presentation 4.7  
การพัฒนาแบบประเมินความก้าวหน้าแผลเพื่อดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อ SMART Dressing  
Management Scale (Mahachanachai Dressing Model) 
 

ผู้น าเสนอ : ปาณิสรา ไชยนา 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
 

ความส าคัญ: จากผลกระทบที่มีการส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มหนังเน่าและแผลเรื้อรังขนาดใหญ่จ านวน  9 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.06  
กลับลงมายังพื้นที่เพื่อให้มีการดูแลใกล้บ้าน ใกล้ใจ ตามนโยบายลดความแออัดของโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ต้องเพิ่มอัตราการ
หมุนเวียนเตียงเพื่อลดจ านวนวันของการอยู่รักษาในโรงพยาบาลและลดค่าใช้จ่ายของการรักษาพยาบาลท าให้ผู้ป่วยกลุ่มหนัง
เน่าและแผลเร้ือรังต้องถูกจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลเร็วข้ึนทั้ง ที่อาการยังไม่คงที่ บางรายไม่มีอุปกรณ์พร้อมในการดูแลแผล 
ส่งผลกระทบกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นและเกินศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรในชุมชนที่จะต้องดูแลแผลขนาดใหญ่ประกอบ
กับแนวทางการส่งต่อด้านการดูแลแผลยังไม่มีเกณฑ์ชดัเจนเพื่อประเมินความรุนแรงของแผลและการประเมินความก้าวหน้าของ
แผลท าให้เกิดอุบัติการณ์การติดเชื้อและเสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.11 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการประเมินความก้าวหน้าแผลให้สามารถวางแผนจ าหน่ายเพื่อการดูแลต่อเนื่องและส่งต่อที่เป็น
ระบบ   
วิธีการศึกษา : ระยะที่1วางแผน:จัดประชุมทีม ต.ค - พ.ย.58 ระยะที่ 2 พัฒนาระบบ : พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานดูแลด้าน
แผล จัดท าแบบประเมินความก้าวหน้าแผล พ.ย. – ธ.ค.58 ระยะที่ 3 ประเมินผล : ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม 
การประชุมกลุ่ม การสังเกต และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ม.ค.- ก.พ.59 ใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย 
ระยะที่ 4 สะท้อนข้อมูล : การสะท้อนผลการศึกษาคืนกลับสู่คณะท างานในโรงพยาบาลและเครือข่ายมี.ค. - เม.ย.59และ
น ามาใช้ถึงปัจจุบัน   
ผลการศึกษา : จากการประเมินผู้รับบริการท าแผลที่โรงพยาบาลชุมชนจ านวน 43 รายและผู้รับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลจ านวน 43 ราย มีระดับคะแนนSMART DRESSING ที่ 13-20(Minimal), 21-30 (Mild),31-40(Moderate) ,41-
65(Critical) มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ และจากการประเมินเจ้าหน้าที่ จ านวน 21 ราย สามารถใช้แบบประเมิน
ความก้าวหน้าของแผลได้ถูกต้อง,มีสมรรถนะเพิ่มข้ึน,มีความเหมาะสมในการสง่ต่อและดูแลต่อเนื่อง,บุคคลากรและผูร้ับบริการมี
ความพึงพอใจ,มีระดับคะแนนเฉลี่ยมากที่ 3.9 และสามารถน ามาเป็นเครื่องมือและเกณฑ์ในการส่งต่อและดูแลแผลต่อเนื่องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดที่ 4.6และท าให้มีอัตราส่งต่อ รพท.ลดลงจาก2.56เป็น2.04 ,อัตราส่งต่อรพ.สต.ลดลงจาก 3.76 เป็น
3.40 , อัตราการส่งกลับรพ.เพิ่มจาก 0.09 เป็น 0.34 การน าผลการศึกษาไปใช้การพัฒนาแบบประเมินความก้าวหน้าแผลเพื่อ
การดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อรพ.มหาชนะชัยโดยการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท าให้เกิดการวินิจฉัยทางการ
พยาบาลและวางแผนการจ าหน่ายเพื่อการดูแลต่อเนื่องและส่งต่อที่เป็นระบบเหมาะสมกับการไปใช้ได้จริงและมีประโยชน์ต่อ
ผู้ป่วยในด้านการสื่อสารระหว่างแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับความก้าวหน้าแผลในผู้ป่วยแต่ละราย 
ข้อเสนอแนะ : ควรมีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นกับหน่วยงานอื่นที่คล้ายคลึงกันและระบบส่งต่อในระดับเครือข่ายที่
สูงขึ้นทั้งระดับจังหวัดและระดับเขต 
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Oral presentation 4.8  
การพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยใชโ้ปรแกรมโรงเรยีนพ่อแม่ที่ชุมชนมีส่วนร่วม 
 

ผู้น าเสนอ: เสาวลักษณ์ จักรบุตร* 
หน่วยงาน:  โรงพยาบาลส่งเสรมิต าบลหนองน้ าใส 

 

วัตถุประสงค ์: เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ที่พัฒนาโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
วิธีการศึกษา : การศึกษาในพื้นที่ชุมชนชนบทในรับผิดชอบของโรงพยาบาลต าบลหนองน้ าใส   อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2558 ถึง มิถุนายน 2559   กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  12 คน กลุ่มแกนน าชุมชน 6 คน และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 คน  แบ่งการศึกษาเป็น  4 ขั้นตอน คือ  (1) วิเคราะห์สถานการณ์การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดยการสังเกต 
สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลพื้นฐานเอกสารเกี่ยวข้อง  (2) น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเสนอต่อกลุ่มพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู แกนน าชุมชน 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ร่วมกันสรุปหัวข้อและประเด็นความรู้และทักษะที่พ่อแม่ผู้ เลี้ยงดูควรพัฒนาร่วมกัน  จัดท า
เป็น “หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ในการดูแลเด็กปฐมวัย” ประกอบด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน 4 ครั้ง  (3) 
ปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู เป็นระยะเวลา 3 เดือน และ (4) ติดตามประเมินผลการ
พัฒนาโดยการประเมินความรู้ ทักษะการดูแลของพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 12 คนที่เข้าร่วมใน
การศึกษาคร้ังนี้  
ผลการศึกษา : พบว่า โปรแกรมชุมความรู้โรงเรียนพ่อแม่ที่พัฒนาขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิด
และโครงสร้างจากหลักสูตรเดิมของกรมอนามัย แต่ได้น าเทคนิคและวิธีการฝึกปฏิบัติต่อเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของเด็กและบริบทของพื้นที่มากขึ้น ได้น าแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวมนุษย์ปรัชญา ซึ่งเน้นให้ผู้ดูแลเกิดความ
ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและศักยภาพของตนเอง  เข้าใจเด็กเล็กอย่างเป็นองค์รวม จากการติดตามผล พบว่า ผู้เลี้ยงดูเด็กมีความรู้
ในการเลี้ยงดูลูก เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 67.7  เป็นร้อยละ 88.56  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสามารถออกแบบ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กมากขึ้น ทุกครอบครัวมีความพึงพอใจในการร่วมจัดการเรียนรู้ในระดับดีมาก มีความเข้าใจ
เด็กมากขึ้นสามารถดูแลเด็กครอบคลุมทั้งกาย จิต สังคมและอารมณ์จิตใจ และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมากขึ้นด้านแกนน า
ชุมชน พบว่าเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการสนับสนนุพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ 
ให้การสนับสนุนการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเด็กปฐมวัยขึ้นในชุมชน โดยมีมติเสนอการจัดตั้ง “สนามเด็กเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ตามธรรมชาติ” ขึ้นในชุมชนในแผนพัฒนาต าบลปีงบประมาณ 2560 และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม “คนเลี้ยงลูกในชุมชน” เพื่อ
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะผู้เลี้ยงดูเด็ก และสืบสานการละเล่นพื้นบ้านการร้องเพลงกล่อมลูก  ซึ่งส่งผลให้ชุมชนเกิดความ
สามัคคีกัน ให้ความส าคัญในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กมากขึ้น ประกอบกับการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านความรู้
ทักษะและการติดตามเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแกนน าชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ก่อให้ เกิดก าลังใจและส่งผลดีต่อการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
* นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
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Oral presentation 4.9  
การพัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานในพื้นที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชมสะอาด อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ผู้น าเสนอ : นางกฤษณา  ศิริวรรณ* 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชมสะอาด   
 

วัตถุประสงค์ : ศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพการช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิธีการศึกษา : การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดกระบวนการท างาน PDCA ผู้ร่วมการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงสูง
โรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐาน ผู้ดูแลหลัก อสม. และผู้น าชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ผลการศึกษา : พบว่ากลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานส่วนใหญ่รับรู้เรื่องโรคเบาหวานสามารถบอก
อาการและภาวะแทรกซ้อนได้ แต่ไม่ทราบความหมายของกลุ่มเสี่ยงสูงและบอกระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ ไม่รู้ว่าความอ้วนเป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคเบาหวาน ด้านพฤติกรรมสุขภาพพบว่า กลุ่มเสี่ยงสูงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารและการออกก าลังกายไม่เหมาะสม ผู้ดูแลหลักมีการช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มเสี่ยงสูงน้อยและการรับรู้ยังไม่ถูกต้อง 
องค์กรในชุมชนไม่ทราบสถานการณ์และไม่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงสูง หน่วยบริการสุขภาพมีการจัดบริการส าหรับ
กลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานไม่ต่อเนื่องการพัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานที่มี
ภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานในชุมชนมีดังนี้ 1)อบรมเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเสี่ยงสูง 2)จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับผู้ดูแลหลัก  3)สนทนากลุ่มฝึกทักษะแกนน าชุมชนในการออกก าลังกายและจัดกิจกรรมการออกก าลัง
กายในชุมชน 4)ฝึกทักษะ อสม.ในการเยี่ยมบ้านและการให้ค าแนะน า 5)จัดเสวนากลุ่มองค์กรชุมชนในการช่วยเหลือกิจกรรม
การบริการสุขภาพส าหรับกลุ่มเสี่ยงสูง 6)เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีแผนการด าเนินงานจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การประเมินผล
พบว่า  กลุ่มเสี่ยงสูงส่วนใหญ่มีความตระหนักและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การ
จัดการความเครียด และลดการสูบบุหรี่ ส่งผลท าให้กลุ่มเสี่ยงสูงส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายลดลง  เส้นรอบเอวลดลงและระดับ
น้ าตาลในเลือดหลังอดอาหารลดลง   บางรายระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ  62.5   และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 
ค าส าคัญ  :   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   กลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน   น้ าหนักเกินมาตรฐาน 
* นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
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Poster Presentation 1.1 
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหอบหืดในงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลภูสิงห์ 
 
ผู้น าเสนอ: ชนิดา ธรรมพร 
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ       
 
ความเป็นมาและความส าคัญ: โรคหอบหืดเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ รักษาไม่หายขาดและจัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่
ส าคัญ  
วัตถุประสงค:์ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหอบหืดในงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลภูสิงห์ โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
การดูแลผู้ป่วยตามกระบวนการ 7 Aspect of care โดยพัฒนาตามวงล้อ PDCA กลุ่มเป้าหมาย: เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย 
Asthma&COPDที่เข้ารับการรักษาในตึกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลภูสิงห์เครื่องมือที่ใช้ดัดแปลงแบบประเมินผลติดตามการ
รักษาผู้ป่วยAsthma&COPD ของเครือข่ายคลินิกหอบหืด รศ. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์  
วิธีการศึกษา: ประเมินคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ระดับคะแนน MMRC dyspnea scale (คะแนนความรู้สึกเหนื่อย)ที่คะแนน 3-
4 คะแนน จ านวน 30ราย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจ านวน 4 ราย  ด าเนินการพัฒนาระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ด าเนิน
การศึกษาเป็น 3 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนที่1 ศึกษาสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดในกลุ่มผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง  
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืด โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงาน ปฏิบัติตาม
แผน สะท้อนผลการปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติ ขั้นตอนที่3ประเมินผลลัพธ์ 
ผลการศึกษา: ผู้ป่วย Admit ปี2556 ร้อยละ 20.78 ปี2557 ร้อยละ17.03 และปี2558 ร้อยละ 13.25  อัตราการ Re admit 
ปี2556 ร้อยละ 16.27 ปี 2557 ร้อยละ 8.77 และปี2558 ร้อยละ 7.73 พบ ER  visit ปี2556 ร้อยละ 79.22 ปี 2557 ร้อยละ 
30 และปี2558 ร้อยละ 30.12พบอุบัติการณ์การเกิด acute respiratory failure ปี 2556ร้อยละ 7.18 ปี2557 ร้อยละ 3.34 
ปี 2558 ร้อยละ 1.66 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาพบว่า 1.ไม่มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยหอบหืด ไม่มีคลินิกและผู้ที่รับผิดชอบคลินิก
เฉพาะ 2.ผู้ป่วยขาดความรู้เรื่องการดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม จึงด าเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืด  โดยใช้
กระบวนการ 7 Aspect of careในการประเมินผู้ป่วย การติดตามการรักษาผู้ป่วย Asthma&COPD การจัดการอาการรบกวน
ต่าง และความปลอดภัย  จัดกิจกรรมสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวโดยการสนทนากลุ่ม  ร่วมแก้ไขปัญหา
ซับซ้อนโดยทีมสหวิชาชีพ จัดท าแบบประเมินผลติดตามการรักษา ประเมิน CATS SCORE และ MMRC จัดคลินิกเฉพาะวัน
ส าหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด ติดตามเยี่ยมบ้านและดูแลต่อเนื่องเน้นความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย ด้านเจ้าหน้าที่
ร่วมกันก าหนดแนวทางการ 
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Poster Presentation 1.2 
ผลการพัฒนาระบบบริการ One  Day Chemotherapy 
 
ผู้น าเสนอ: นางสาวดรุณี  สีหา   
ชื่อหน่วยงาน: งานผูป้่วยนอกรังสีรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ: โรงพยาบาลขอนแก่นเป็น CA Excellent Center ได้มีการพัฒนาระบบบริการด้านมะเร็งสู่การ
บริการเป็นเลิศ มีผู้ป่วยมะเร็งมารับยาเคมีบ าบัดจ านวนมาก ปีละประมาณ10,000 ราย ร้อยละ 80 ผู้ป่วยจะได้รับยาเคมีบ าบัด
ที่ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบ าบัด โดยมีการให้ยาทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก วันละ 70 รายต่อวัน โรงพยาบาลขอนแก่นได้
จัดสร้างหน่วยบริการด้านรังสีรักษาและเคมีบ าบัดโดยเฉพาะ ถึงแม้ว่าจะมีการขยายงานบริการ แต่โรงพยาบาลมีพื้นที่จ ากัด 
ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบ าบัดจึงมี ความจ าเป็นที่ต้องออกนอกพื้นที่โรงพยาบาลขอนแก่น มีระยะทางห่างกันประมาณ 500 
เมตร แต่ศูนย์ฯ อยู่ในบริเวณชุมชนหนาแน่น การจราจรติดขัด ท าให้มีความยากล าบากทั้งในเรื่องการรับส่งผู้ป่วย ยาเคมีบ าบัด 
และอุปกรณ์ให้ยา ส่งผลให้กระบวนการบริการด้านเคมีบ าบัดมีประสิทธิภาพลดลง ทีมบริการได้มีทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นในทุก
กระบวนการ  
วัตถุประสงค:์ เพื่อพัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น 
วิธีการศึกษา: การศึกษาคร้ังนี้เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการพัฒนาระบบบริการ One 
Day Chemotherapy ด าเนินการศึกษา งาน One Day Chemotherapy งานผู้ป่วยนอกรังสีรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น 
ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยประสานความร่วมมือกับสหสาขาวิ ชาชีพ ได้วิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการดังนี้ 1. วางแผนระบบการรับส่งผู้ป่วย 2.จัดระบบการ
รับส่งยาที่รวดเร็ว 3. วางแผนอัตราก าลังบุคลากรทั้งในด้าน 4. วางแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับยา 5. ประสานงานกับงาน
เทคโนโลยีสนเทศเพื่อวางระบบคอมพิวเตอร์ 6. จัดเตรียมสถานที่ในการให้ยาอย่างเหมาะสมต่อการบริการ 7. การจัดระบบ
บริการพยาบาลให้ยาอย่างมีคุณภาพ 8. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตขณะรอรับยา เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณา ผลการศึกษา 1).ลดระยะเวลาการรับยาเคมีบ าบัดลดลงจากคนละ 6 ชั่วโมงเหลือคนละ 4 ชั่วโมง 2). ลดความ
แออัดของผู้ป่วยจากให้ยาครั้งละ 20 คนต่อรอบ ลดเป็น 10 คนต่อรอบ 3) ลดจ านวนผู้ป่วยตกค้างหลังเวลา 20 .00 น.ลดลง
จาก 10 คนเป็น 4 คน 4) ลดปัญหาการคลาดเคลื่อนทางยาจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ0  5) ลดภาวะแทรกซ้อน เรื่อง Phlebitis 
ลดลงจากร้อยละ 0.03 เป็นร้อยละ0  6) ปรับอัตราก าลังของพยาบาลเหมาะสมกับภาระงาน จาก จ านวนพยาบาลต่อผู้ป่วย1 : 
15 เป็น 1:7 7) เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยจากร้อยละ 70 เป็นร้อย 98 
ผลการศึกษา: ผลการพัฒนาระบบบริการ One Day Chemotherapy ท าให้ผู้ป่วยมีระยะเวลาการรับยาลดลง ลดจ านวน
ผู้ป่วยตกค้างในโรงพยาบาล ลดความแออัดของผู้ป่วย ลดปัญหาการคลาดเคลื่อนทางยา ลดภาวะแทรกซ้อน อัตราก าลังของ
พยาบาลเหมาะสมกับภาระงาน ผู้ป่วยพึงพอใจ 
ข้อเสนอแนะ: การศึกษานี้บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากการประสานความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 
คือ ผู้ป่วยปลอดภัย รวดเร็ว ได้รับบริการอย่างมาตรฐาน 
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Poster Presentation 1.3 
ผลการใช้แบบคัดกรองอย่างง่าย (4 Ticks) ในการค้นหาผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง รพสต.บ้านโนน อ.
เมือง จ.ชัยภูม ิ
 
ผู้น าเสนอ: พัชรฉัตร ภูมิสถาน และคณะ 
ชื่อหน่วยงาน: งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ: การคัดกรองทางสุขภาพเป็นกลยุทธ์ในการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกเพื่อพยายามค้นหาโรคหรือภาวะ
ผิดปกติในประชากรทั่วไปซึ่งเป็นระยะก่อนเกิดอาการ (Pre-symptomatic disease)หรือมีปัจจัยเสี่ยง(Risk factors) ต่อการเกิดโรค 
ด้วยความเช่ือว่ากลยุทธ์นี้คือการต่อสู้กับโรคที่ดีที่สุดและด้วยความหวังว่าการรักษาแต่เนิ่น จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและอัตราป่วย
ของประชากรในภาพรวม (วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่7 ฉบับที่3 2556 :325) หลังการคัดกรอง สงสัยว่าอาจเป็นโรค ผู้ถูกคัด
กรองจะต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยเครื่องมือที่มีความจ าเพาะดีกว่า เพื่อยืนยันการวินิจฉัย จากข้อก าหนดขององค์การ
อนามัยโรคได้วางหลักเกณฑ์การคัดกรองด้านสุขภาพ เครื่องมือหรือวิธีการคัดกรองโรคหรอืภาวะตอ้งเป็นที่ยอมรับของประชาชน(ง่าย ไม่
ยุ่งยาก ไม่เสียเวลา) ท าให้ผู้วิจัยและทีมได้คิดเครื่องมือคัดกรองอย่างง่ายในการค้นหาผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง “ 4 Ticks ” 
วัตถุประสงค:์ 1.สร้างเครื่องมือในการคัดกรองผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่ายส าหรับ รพสต.  

 2.ศึกษาผลการใช้แบบคัดกรองผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่ายที่สร้างขึ้น 
วิธีการศึกษา: การวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)ประชากรและการกลุ่มตัวอย่างประชากรที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบรพสต.บ้านโนน ที่มีประวัติเคยสูบบุหรี่ หรือเคยเป็นผู้ป่วยท่ีมีประวัติป่วยด้วย อาการโรคภูมิแพ้ โรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง แล้ว
ขาดการรักษาที่ต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่าง จากจ านวนผู้ป่วยและผู้มีอาการที่มารับบริการที่รพสต.บ้านโนนระหว่างวันที่ 1ตุลาคม 2557 – 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 102 คน มีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันการวินิจฉัยจากแพทย์และเข้าสู่กระบวนการรักษาเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและให้การดูแลต่อเนื่องจ านวน 50 คน 
ผลการศึกษา: การศึกษาผลผลการใช้แบบคัดกรองอย่างง่ายในการค้นหาผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังของ รพสต.บ้านโนน ต.โนน
ส าราญ อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ ท่ีคัดกรองพบว่าเป็นโรคหืด ( Asthma) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และโรคอื่น  ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์
โดยใช้กระบวนการทางสถิติ แบ่งออกเป็น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการคัดกรองโดยใช้แบบถามตอบ และ ข้อมูลการประเมินค่าสมรรถภาพ
ปอด ( Peak flow meter) 1.ข้อมูลทั่วไป ผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองส่วนใหญ่เพศหญิงร้อยละ40 , มีอายุอยู่ในช่วง 51 - 60 ปี มากถึง
ร้อยละ 32 การศึกษาไม่ได้เรียนร้อยละ40 ,ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ54 มีประวัติเคยสูบปัจจุบันหยุดสูบแล้ว ร้อยละ 42 
 เกิดเครื่องมือในการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นในรพสต. เป็นการค้นหาผู้ป่วยอย่างง่าย เพื่อให้เข้าถึงบริการ บ าบัดรักษา และส่ง
ต่อการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็วผลการคัดกรอง ท าให้เกิดระบบบริการที่รพสต.ในการค้นหาผู้ป่วยที่เป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และขยายผลในการคัดกรองไปทุกหมู่บ้าน ต.โนนส าราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และเชื่อมโยงระบบบริการกับรพ.ชัยภูมิเมื่อคัดกรอง
พบผู้ป่วยใน การออกให้บริการที่รพสต.ของทีมคลินิกโรคหืด –COPD โรงพยาบาลชัยภูมิ ยังเป็นการลดการรับบริการที่แออัดใน
โรงพยาบาลชัยภูมิ และยังเป็นการลดอัตราตายจากกลุ่มโรคNCDs ซึ่งเป็นนโยบายในการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งโรคทางเดินหายใจ
เรื้อรังเป็นโรคที่ก าหนดให้ลดอัตราตายเหลือร้อยละ 25 ในปี2568 เมื่อเปรียบเทียบกับปี2553 (รายงานสถานการณ์โรคNCDs,2557:5-
21) 
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Poster Presentation 1.4 
การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ปว่ยกลับไปดูแลต่อเนื่องในเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น 
 

ผู้น าเสนอ: น.ส.วัชรา ศรีหาราช, นางวิลาวรรณ ตาลทรัพย์ และคณะ ศูนย์ส่งต่อ โรงพยาบาลขอนแก่น 
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์ส่งต่อ โรงพยาบาลขอนแก่น 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: การพัฒนาระบบรับส่งต่อและส่งกลับผู้ป่วย เป็นมาตรการหนึ่งในการลดความแออัดของผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลใหญ่ จากสถิติผู้รับบริการในโรงพยาบาลขอนแก่น มีผู้มาใช้บริการมากขึ้นในปี พ.ศ. 2557 และ2558 มีผู้ป่วย
นอกจ านวน 696,083 และ715,208 รายตามล าดับ ผู้ป่วยในจ านวน76,506 และ 78,266 รายตามล าดับ การจัดระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยเมื่อเกินศักยภาพของหน่วยบริการและการส่งกลับเพื่อดูแลต่อเนื่อง จ าเป็นต้องวางระบบที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยบริการ
แต่ละระดับ ประกอบกับปัจจุบันปัญหาความไม่พร้อมของโรงพยาบาลขนาดเล็ก ปัญหาการฟ้องร้อง ท าให้มีการส่งต่อผู้ป่วย
มากขึ้น เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างหน่วยบริการที่รับส่งผู้ป่วย เกิดปัญหาระหว่างผู้ให้บริการ เกิดปัญหาไม่มีเตียงรับ 
ต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาเตียงรับผู้ป่วยนาน และปัญหาโรงพยาบาลขนาดเล็กปฏิเสธการรับผู้ป่วยกลับไป
ดูแลต่อเนื่อง เกิดความแออัด ส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลขอนแก่นจึงร่วมกับ
เครือข่ายบริการสุขภาพ เน้นการส่งกลับผู้ป่วยเพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ โดยการ
จัดบริการสุขภาพที่มีความครอบคลุม มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาสถานการณ์การส่งต่อผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อเนื่องในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อ
พัฒนาระบบการส่งกลับผู้ป่วยไปรับการดูแลต่อเนื่อง และเพื่อศึกษาผลลัพธ์การพัฒนาระบบการส่งกลับผู้ป่วย 
วิธีการศึกษา: โดยใช้แนวคิดวงจรพัฒนาของเดมมิ่ง (Deming cycle) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ 
การวางแผนการปฏิบัติ การด าเนินงาน และการประเมินผล กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารและทีมสหสาขา
วิชาชีพ 10 คน พยาบาลระดับปฏิบัติการ 40 คน และผู้รับบริการ จ านวน 50 คน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 ถึง เมษายน 
2559 รวม 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติการส่งผู้ป่วยกลับการดูแล และเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 2) แบบสังเกตพฤติกรรม 3) แบบสอบถามความพึงพอใจผู้
ให้บริการ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของครอบครัว ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษา: พบว่าด้านผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องครอบคลุมองค์รวมมากขึ้น ความพึงพอใจของครอบครัวต่อการพัฒนา
ระบบการส่งกลับ อยู่ในระดับดี ด้านผู้ให้บริการความพึงพอใจต่อระบบการส่งผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อเนื่องอยู่ในระดับดี พยาบาล
มีการปฏิบัติตามระบบการส่งผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อเนื่องที่พัฒนาขึ้นร้อยละ 89.6 สรุปและข้อเสนอแนะ : การพัฒนาระบบการ
ส่งผู้ป่วยกลับไปดูแลรักษาต่อเนื่องใกล้บ้าน ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ ดังนั้นควรน าระบบดังกล่าวไปก าหนดเป็น
นโยบายในการส่งผู้ป่วยกลับไปรับการดูแลต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7 ต่อไป 
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ผลของโปรแกรมการสอนต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 
 
ผู้น าเสนอ: นางสาวสายนาท พลไชโย และคณะ 
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลชัยภมู ิ
 
ความเป็นมาและความส าคัญ: โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางทางระบบประสาทท่ีพบบ่อย เป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 3 รองจาก
โรคหัวใจ และอุบัติเหตุ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีความชุกเพิ่มขึ้นจาก 690 คนเป็น 2 ,400 คนต่อประชากร100,000 คน พบว่าเป็นโรค
อันดับ 1 ใน 5 ของโรคสาขาอายุรกรรมโรงพยาบาลชัยภูมิ ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่าโรคนี้ก่อให้เกิดความพิการ เป็นภาระแก่
ครอบครัว ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลนาน และมีการกลับมารักษาซ้ าภายใน 28 วัน ด้วยภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเช้ือปอด
อักเสบจากการส าลัก แผลกดทับ การติดเช้ือในระบบทางเดินปัสสาวะ พลัดตกหกล้ม บางรายถึงแก่ชีวิต จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาผลของ โปรแกรมการสอนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อความสามารถในการดูแลตนเอง โดยวัดระดับความรู้และการ
ปฏิบัติตัวในการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแล/ผู้ป่วย และอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองตีบที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลชัยภูมิ โดยใช้แนวคิดแบบ Method Modelมาเป็นแนวทางในการวางแผนกิจกรรม ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา 
(medication; M) สิ่งแวดล้อม และภาวะเศรษฐกิจของผู้ป่วย (environment & economic; E) การรักษาพยาบาล (treatment; T) 
ภาวะสุขภาพ (health; H) ระบบการส่งต่อ (outpatient referral; O) และโภชนาการ (diet; D) 
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบความรู้ และการปฏิบัติตัว การกลับมารักษาซ้ าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มที่ได้รับการสอน
ตามปกติกับกลุ่มที่ได้รับการสอนตามโปรแกรมการสอน 
วิธีการศึกษา: สอนกลุ่มตัวอย่างระหว่างวันท่ี 15 มกราคม-15 เมษายน 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตพิรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานได้แก่ Independent t-test และ Fisher Exact test 
ผลการศึกษา: กลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติมีคะแนนความรู้และการปฏิบัติตัวเฉลี่ย 27.40 กลุ่มที่ได้รับการสอนตามตามโปรแกรมการ
สอนมีคะแนนความรู้และการปฏิบัติตัวเฉลี่ย 36.46 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติโรคหลอดเลือด
สมอง ผลการวิจัยพบว่ามีความแตกต่างกัน และเปรียบเทียบการกลับมารักษาซ้ าในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระหว่าง
กลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติ กับกลุ่มที่ได้รับการสอนตามตามโปรแกรมการสอน ผลการวิจัยพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 
ข้อเสนอแนะ: เนื่องจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเป็นโรคที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ และผลจากการเจ็บป่วยจะท าให้เกิด
ภาระแก่ครอบครัว หรือผู้ดูแล และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคตามมา อาจท าให้เกิดการกลับมารักษาซ้ าในโรงพยาบาล ดังนั้นใน
การวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและญาติควรได้รับการสอนตามโปรแกรมการสอนทุกราย     1. จากการศึกษาครั้งนี้
พบว่าการเตรียมผู้ป่วยและญาติก่อนจ าหน่ายตามแผนการดูแลของทีมสหวิชาชีพ พยาบาลเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการช่วยให้ผู้ป่วยและ
ญาติสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะ ดังนั้นพยาบาลควรน าโปรแกรมการสอนที่พัฒนาขึ้นมาให้ในการสอนควรน า  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบหรือโปรแกรมการสอนญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ  
3. ควรมีการศึกษาศึกษาวิจัยรูปแบบเกี่ยวกับการเผชิญความเครียดของผู้ป่วย และญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่

บ้าน 
ค าส าคัญ: ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, โปรแกรมการสอน, ความสามารถในการดูแลตนเอง 
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Poster Presentation 1.6 

ประสิทธิผลการควบคุมอาการหอบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หลังการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลใน

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ผู้น าเสนอ : ประภา โพธิหังและวิสาร์กร มดทอง 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ : ประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 5 ของประเทศ

จากการวิเคราะห์ปัญหาปี 2555-2556 พบว่า โรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์เปิดให้บริการคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพียงร้อย

ละ14.29มีอัตราเสียชีวิตติดอันดับ 1 ใน 5 ของผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ยังไม่มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยและการรับส่ง

ต่อผู้ป่วยดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาเครือข่ายของโรงพยาบาลในจังหวัด การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา(Research and 

Development: R&D) 

วัตถุประสงค ์: เพื่อพัฒนาและศึกษาผลของการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาลจังหวัด

บุรีรัมย์ต่อประสิทธิผลการควบคุมอาการหอบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ระหว่าง1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2558 

วิธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์รวม

ทั้งหมด 23 โรงพยาบาลและมารับบริการต่อเนื่องอย่างน้อย4 ครั้งต่อปีปี 2556 จ านวน 5,174 คน ปี2557จ านวน 5,755 คน 

และปี2558 จ านวน 5,855 คนวิธีด าเนินการคือศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์เดิม พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง ทดลองปฏิบัติ ประเมินผลและขยายไปในเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ สถิติที่ใช้คือร้อยละและ Chi – 

square(2) 

ผลการศึกษา : พบว่าได้ระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังโดยให้ บริการแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ หลังการพัฒนา
พบว่าอัตราการนอนโรงพยาบาลอัตราการรับไว้รักษาซ้ าใน28 วันลดลงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p-value 
=0.000)ร้อยละผู้ป่วยCOPDที่ยังสูบบุหร่ีเลิกบุหร่ีได้เมื่อได้รับบริการในคลินิกอดบุหร่ีเพิ่มข้ึนกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติ(p-value=0.000) ส่วนอัตราตายของผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาลก่อนและหลังการพัฒนาไม่แตกต่างกัน(p-
value=0.096)ดังนั้นควรเปิดบริการคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและดูแลผู้ป่วยแบบทีมสหสาขาวิชาชีพและควรขยายเครือข่าย
ให้บริการครบทุกโรงพยาบาลทุกระดับเนื่องจากผู้ป่วยส่วนหนึ่งมารับบริการเมื่อมีอาการรุนแรงแล้วจึงควรให้บริการเชิงรุกเพื่อ
ค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการยังไม่รุนแรงและรณรงค์เรื่องการเลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจังซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝ่ายทั้ง
ผู้ป่วยและญาติ เจ้าหน้าที่บุคลากรสุขภาพทุกระดับจึงจะเกิดประสิทธิผลในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
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Poster Presentation 1.7 
ผลของการให้ค าปรึกษาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยท่ีมารับบริการในคลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ 
 

ผู้น าเสนอ: นางภมรสิริ เนนิริมหนองและคณะ 
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร ์
 

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มารับบริการปรึกษา เพื่อเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าก่อนและหลังรับบริการ
ปรึกษา 
วิธีการศึกษา: เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการที่งานสุขภาพจิต ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยการสุ่มแบบเจาะจง( Purposive sampling )จ านวน 20 ราย เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและแบบประเมินภาวะ
ซึมเศร้า เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการ คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลปราสาท ระหว่างวันที่ 
1 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติพรรณนาได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ Paired samples t-test 
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุ 31-40 ปี มีสถานะภาพคู่ การศึกษาระดับประถมศึกษา และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้ามีคะแนนเฉลี่ยของภาวะซึมเศร้าก่อนก่อนการให้ค าปรึกษาเท่า 
13.9 และหลังการให้ค าปรึกษาเท่ากับ 8.4 เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า คะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าก่อนการให้
ค าปรึกษาสูงกว่าหลังการให้ค าปรึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย: การดูแลผู้ป่วยที่ภาวะซึมเศร้าระดับน้อยสามารถให้ค าปรึกษาได้ แต่ในกลุ่มผู้ป่วยที่ภาวะซึมเศร้า
ระดับปานกลางหรือระดับรุนแรง ควรมีการท าจิตบ าบัดร่วมกับการใช้ยาต้านเศร้า(Antidepressant) ภาวะซึมเศร้าเป็นแล้ว
รักษาหายได้ เมื่อพบในระยะแรก หากปล่อยไว้เป็นเวลายาวนาน โดยไม่ได้รับการรักษา สามารถเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังได้ ซึ่งใน
อนาคตมีแนวโน้มที่จะจ านวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น เกิดภาวะเสี่ยงต่อการท าร้ายตนเองตามมาได้ดังนั้น ทุกหน่วยบริการหรือในพื้นที่
ชุมชนควรมีการรณรงค์ ส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบ เพื่อสร้างเสริมพลัง ชุมชนเกิดรวมกลุ่มในการ
ดูแลสุขภาพจิตตัวเอง 
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ประสิทธิผลแนวปฏิบัติทางการพยาบาล เพื่อวางแผนจ าหน่าย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

 

ผู้น าเสนอ: วันดี แก้วเฮียง, พิศมัย จ้ายหนองบัว และกนกวรรณ ไชยเดช  
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: โรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน มีอุบัติการณ์เกิดร้อยละ 70 ของโรคทางระบบประสาท 
ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดความพิการถาวร ได้ร้อยละ60 และเสียชีวิตได้ร้อยละ20 จากภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง สถิติปี 2555 - 2558 
ของโรงพยาบาลขอนแก่นมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจ านวน 2,423 2,522 และ2,827 ราย ตามล าดับ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ร้อยละ10 การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลและการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยจึงมีความส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน ดังนั้นทีมพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยจึงมีความสนใจศึกษาผลลัพธ์ในการปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อวางแผน
จ าหน่ายและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังกลับบ้าน 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลลัพธ์ในการปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อวางแผนจ าหน่ายและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยของ
พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) โรงพยาบาลขอนแก่น 
วิธีการศึกษา: การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในกิจกรรมการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เป็นผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบและอุดตันระยะเฉียบพลัน ทั้งหญิงและชายที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke 
Unit) โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ผลการศึกษา: พบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจ านวน 200 ราย เป็นหญิง 89 ราย (ร้อยละ 44.45) เป็นชาย 111 ราย (ร้อย
ละ55.55) มีอาการดีขึ้นจ านวน 165 ราย (ร้อยละ 82.5) อาการคงที่ จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 12.5 ) และอาการแย่ลง จ านวน 
10 ราย (ร้อยละ 5) การปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 100 ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร้อยละ 100 และไม่พบผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ าในโรงพยาบาล 
สรุปและข้อเสนอแนะ: การศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบถึงผลลัพธ์ในการปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อวางแผนจ าหน่ายและเตรียม
ความพร้อมของผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีผลท าให้ผู้ป่วยมี 
ADL เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ80 พร้อมทั้งผู้ดูแลหลักที่มีความรู้และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  
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Poster Presentation 2.1 
การจัดท าแนวปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยใส่เครื่องพยุงการท างานของหัวใจและปอดเทียม (ECMO)      โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ผู้น าเสนอ:  วราภรณ์ โชติเชย และ อรดี ตอวิวัฒน์   
หน่วยงาน:  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ:  การใช้เครื่องพยุงการท างานของหัวใจและปอด (ECMO) เพื่อช่วยให้หัวใจและปอดของผู้ป่วยได้พักและ
ฟื้นตัวในห้องผ่าตัด ร.พ. สรรพสิทธิประสงค์ มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นในปี2556, 2557 และปี2558 มีจ านวน 14  ,16 และ 29 รายตามล าดับ 
แต่มีจ านวนพยาบาลเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดการพยาบาลทรวงอกหัวใจและหลอดเลือดน้อย ท าให้เกิดความยุ่งยากในการ
เตรียมทีมพร้อมส าหรับการผ่าตัด ซึ่งเป็นการผ่าตัดในภาวะฉุกเฉินที่ต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ส่งให้เกิดการ
บริการล่าช้าและอาจเกิดผลเสียกับผู้ปว่ยได้ จึงต้องการพัฒนาแนวปฏิบตัิการพยาบาลในผู้ป่วยใส่เครือ่งพยุงการท างานของหัวใจและปอด
เทียมขึ้นในหน่วยงานห้องผ่าตัด ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์  
วัตถุประสงค:์ เพื่อจัดท าแนวปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยใส่เครื่องพยุงการท างานของหัวใจและปอดเทียม  
วิธีด าเนินการ:  1) รูปแบบการศึกษาเป็น กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ(CQI) ใช้แนวคิดพัฒนา Deming Model 2) สถานที่และระยะเวลา
ด าเนินการที่ห้องผ่าตัด ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559   3) กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพห้อง
ผ่าตัดที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานห้องผ่าตัดแผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกอย่างน้อย 2 เดือน 20 คน 4) ขั้นตอนการศึกษา
ประกอบด้วย (1) Planning วิเคราะห์สถานการณ์และความต้องการแก้ปัญหา ทบทวนแนวปฏิบัติการพยาบาลทางห้องผ่าตัด  (2)Do 
วางแผนการระดมสมองตามหัวข้อเนื้อหาที่จ าเป็น จ านวน 4 เรื่องที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านคือ
ศัลยแพทย์เฉพาะทางฯ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ และหัวหน้าห้องผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ตรวจสอบคุณภาพความ
ตรงของเนื้อหา (3) Check: เก็บรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงแนวปฏิบัติตามข้อคิดค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ น ามาจัดท าเพื่อสร้างเป็น
แบบประเมินและทดลองน าร่องการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด ในผู้ป่วยจ านวน 3 ราย  (4) Act: ประกาศใช้แนว
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเฉพาะโรคในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องพยุงหัวใจและปอดเทียม 5) วิธีการเก็บข้อมูล โดยใช้เครื่องมือประเมินที่
สร้างขึ้นในการเก็บข้อมูล  6) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา  
ผลการศึกษา:  พยาบาลห้องผ่าตัดสามารถปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยใส่เครื่องพยุงการท างานของหัวใจและปอด
เทียมในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 84.5 แต่ในรายข้อ พบว่า ข้อที่ปฏิบัติได้ดีคือการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุส าหรับการผ่าตัด และ
การส่งต่อผู้ป่วยกลับ ward คิดเป็นร้อยละ 91 และ 85 ตามล าดับ ข้อที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ คือการประสานงานเพื่อ
จัดเตรียมทีมผ่าตัดนอกเวลาราชการ และการดูแลขณะผา่ตัด การส่งเครื่องมือตามขั้นตอนการผ่าตัด คิดเป็นร้อยละ 78 และ79 ตามล าดับ 
ข้อเสนอแนะ: ข้อที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ วางแผนการพัฒนาโดย จัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลขณะผ่าตัด    
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป :   การประสานงานเพื่อจัดเตรียมทีมผา่ตัดนอกเวลาราชการ เพื่อเสนอผู้บริหารในการพัฒนาระบบการ
ตามทีมส ารองเมื่อทีมในเวรนอกเวลาราชการไม่พร้อม  
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Poster Presentation 2.2 
การพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลภูสิงห์ 
 

ผู้น าเสนอ: นางสาวธิดาพร สีหะวงษ์ 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  
      
ความเป็นมาและความส าคัญ: โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นโรคที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต จ าเป็นต้องมีการคัดกรอง
ที่ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที  
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ให้ได้รับการดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจุด triage และจุดวัดสัญญาณชีพจ านวน 14 คน ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจ านวน 400 คน ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาระหว่างเดือนตุลาคม 2558- มีนาคม 2559 
วิธีด าเนินการ: โดยใช้กรอบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA เครื่องมือที่ใช้ แบบคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือด  แบบประเมินความรู้การคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บันทึกข้อมูล  
ผลการศึกษา: จากการวิเคราะห์สถานการณ์ในปีที่ผ่านมา ปีงบ58 พบผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 16 ราย เสียชีวิต 2 
ราย คัดกรองผิดพลาด 1 ราย พบปัญหา 1)เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 2)ผู้ป่วยได้รับการประเมินคัด
กรองไม่เหมาะสม จึงมีการพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดดังนี้ 1)จัดวิชาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 2)จัดท าแบบคัดกรองและแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 3)
ประเมินความรู้ทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ก่อนและหลังด าเนินงาน 4)ก าหนดแนวทางในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการตรวจ ในจุด triage โดยใช้แบบคัดกรองสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลเลือก
กลุ่มเสี่ยงวันละ 5 รายช่วงเวลา 08.00 – 12.00 น.ในวันเวลาราชการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน กลุ่มเสี่ยงที่ได้จากคัดกรองส่งตรง
ประเมินที่ห้องฉุกเฉิน ประเมินซ้ าด้วย EKG  5)ติดตามประเมินผลหลังการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานช่วงเดือนตุลาคม 58- 
มีนาคม 59 ผลการประเมินความรู้ทักษะเจ้าหน้าที่ ก่อนการด าเนินการพัฒนา อัตราเจ้าหน้าที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน พยาบาล  
40%  เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน 33.3% ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 25% ผลการประเมินความรู้ทักษะเจ้าหน้าที่ หลังการด าเนินการ
พัฒนา พยาบาล 80%  เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน 100% ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 25%  จ านวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 400 คน ได้รับการท า 
EKG และพบผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จ านวน 4 ราย เป็น STEMI 2 ราย NSTEMI 2ราย ไม่พบ
อุบัติการณ์คัดกรองผิดพลาด มีแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ที่น ามาใช้ในหน่วยงานได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนั้น ถ้าได้รับการคัดกรองที่รวดเร็วและถูกต้อง จะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา
ได้ทันท่วงทีและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากความรุนแรงของโรคได้   
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Poster Presentation 2.3 
ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุหมู่ทางถนนในรถนักท่องเท่ียวชาวจนีชน พ้ืนที่อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 
ผู้น าเสนอ: นางกาญจนา  ราชเมืองมูล  ,นายปรีชา   มะโนยศ 
หน่วยงาน: หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเทิง  จังหวัดเชียงราย  
 
วัตถุประสงค:์ เพื่อ 1)เพื่อศึกษาลักษณะเหตุการณ์ในเรื่องสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บและการเสียชีวิต 2) เพื่อน าใช้ข้อมูลใน
การหาแนวทางในการควบคุมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันนี้ 
 3) หาแนวทางการลดความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าว  
วิธีด าเนินการ: โดยได้ท าการศึกษาจากการทบทวนเวชระเบียนผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลเทิง และศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์ผู้บาดเจ็บ บุคคลากรทางการแพทย์  เจ้าหน้าที่ต ารวจ  และเจ้าหน้าที่กู้ภัย ส ารวจสภาพเส้นทางและสถานที่เกิดเหตุ เพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุโดยหลัก 
Haddon Matrix Model  
ผลการศึกษา: พบว่า ๑) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีพวงมาลัยทางซ้ายมือใช้ช่องทางการจราจรทางขวามือ ท าให้ทัศนะวิสัยในการมองเมื่อ
ขับตามรถคันหน้าไม่สามารถมองเห็นรถท่ีสวนมาใช้ช่องจราจรตรงข้ามได้ ๒) ผู้ขับข่ีชาวจีน ไม่มีความช านาญเส้นทางจราจร ไม่สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ และป้ายเตือนท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ๓) ขาดความรู้ในการใช้ช่องทางจราจรในประเทศไทย  เมื่อคับ
ขัน ไม่สามารถตัดสินใจบังคับยานพาหนะเข้าช่องจราจรที่ถูกต้องได้ จึงท าให้เกิดการจนประสานงาโดยไม่ทันบังคับหยุด ๔) พบอุปกรณ์
ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดในรถไม่เพียงพอ ๕)การจราจรติดขัด ส่งผลให้ทีมรักษาพยาบาลเข้าถึงเหตุยาก ขาดการอ านวยความสะดวก
เส้นทางจราจรในช่วงต้น ๖)ชุมชนขาดความรู้ในการรับสถานการณ์การสาธารณภัย  การบริหารจัดการเหตุสาธารณภัย ท าให้ชุมชนเข้าให้การ
ช่วยเหลือ ยก และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความรุนแรงของการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น  ๗) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านถนนมี
แสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ ขอบทางมีความชัน ส่งผลให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถบังคับยานพาหนะหลบให้พ้นได้ 
  จากการด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางแก้ไขโดย ๑) ควรมีระเบียบการขออนุญาตการน ายานพาหนะมาใช้ในประเทศ
ไทย ๒) พัฒนาการอบรมให้ความรู้ทางด้านจราจรโดยกรมการขนส่งทางบกแก่นักท่องเที่ยว ๓)พัฒนาระบบการบริการด้านสุขภาพ และ
ประกันชีวิตแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนในระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย ๔) มีการส่งเสริมความเข้าใจให้ชุมชน ในการจัดการแจ้งเหตุ
สาธารณภัย และการช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยเบื้องต้น ๕) ส ารวจ และปรับปรุง บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ให้เหมาะสมเช่นการเพิ่มแสงสว่างน าทาง ๖) มีอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ๗) ป้ายเตือนที่เป็นสากล ๘) มีการส ารวจและขึ้น
ทะเบียนทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถทางด้านภาษาต่าง  ในชุมชน ส าหรับอ านวยความสะดวกทางด้านภาษาเมื่อเกิดเหตุที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ ๙)จัดบริการพนกังานขับรถ ท่ีมีคุณภาพส าหรับจ้างขับในประเทศไทย และได้น าเสนอแนวทางต่อที่ประชุมคณะกรรการ
ป้องกันอุบัติภัยจังหวัดเชียงรายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
จากนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยมีส่วนราชการต่าง ในจังหวัดเชียงรายโดยมีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานด าเนินการ โดยเริ่มจุดบริการ
ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอ าเภอเชียงของ มีการจัดตั้งศูนย์กลางประสานเพื่อขอความช่วยเหลือของนักท่องเที่ยวในแต่ละด้าน ด าเนินการ
ร่างระเบียบปฏิบัติในระดับประเทศ และระหว่างประเทศขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
ค าส าคัญ  อุบัติเหตุนักท่องเที่ยวชาวจีน อุบัติการณ์ ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุหมู่ทางถนน 
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Poster Presentation 2.4 
การพัฒนาแบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยหลังได้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยวิกฤตที่คาท่อช่วยหายใจ 
 

ผู้น าเสนอ:  ชยาวรักษ์ สจัจวาณิชย์   ศิวพล ศรีแก้ว 
หน่วยงาน:  โรงพยาบาลมหาสารคาม, วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา: ระบบการส่งต่อข้อมูลของของผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยวิกฤตที่คา
ท่อช่วยหายใจของกลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลมหาสารคามยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน   ท าให้การสื่อสารข้อมูลกับ
พยาบาลประจ าหอผู้ป่วยไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะข้อมูลที่ เป็นปัญหา ภาวะเสี่ยงของผู้ป่วย อาจส่งผลให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อน และมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องในด้านการดูแลผู้ป่วย  
วัตถุประสงค:์ เพื่อพัฒนาแบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยหลังได้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยวิกฤตที่คาท่อช่วยหายใจ 
วิธีด าเนินการ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน เป็นผู้ที่ใช้แบบบันทึก ได้แก่ 
วิสัญญีพยาบาล จ านวน 25 คน และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤต จ านวน 75 คน แบบบันทึกพัฒนาขึ้นโดยพยาบาล
วิสัญญีจ านวน 3 คน และพยาบาลวิชาชีพประจ าหอผู้ป่วยจ านวน 5 คน วิสัญญีแพทย์จ านวน 2 คน ระยะเวลาในการพัฒนา 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ขั้นตอนการด าเนินงานประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการ
เตรียมการ ขั้นด าเนินการ การสังเกตและการสะท้อนการปฏิบัติและปรับปรุงแผน ทดสอบความตรงทางด้านเนื้อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ทดสอบความเที่ยงด้วยวิธี Inter-rater และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์
จากโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ผลการศึกษา: พบว่า  แบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยหลังได้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยวิกฤตที่คาท่อช่วยที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 
ข้อมูลส่วนบุคคล การวินิจฉัยโรค ชนิดของการผ่าตัด จ านวนการเสียเลือด เลือดและสารน้ าที่ได้รับ ยากลุ่มความเสี่ยงสูงที่ได้รับ 
ชนิดของการคาท่อช่วยหายใจ การคาอุปกรณ์อื่น  ไว้ในร่างกาย เครื่องมือเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง และภาวะแทรกซ้อนที่
ต้องเฝ้าระวังขณะส่งต่อ  แบบบันทึก มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 1.00 ทดสอบค่าความเที่ยง (Inter-rater 

reliability) เท่ากับ 0.89 พยาบาลผู้ใช้แบบบันทึกมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 3.51, SD = 0.71) ผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นว่า แบบบันทึกส่งต่อที่พัฒนาขึ้น เป็นเครื่องมือสื่อสารทางพยาบาลที่มีคุณภาพที่มีทั้งความตรงและความเที่ยง  
ข้อเสนอแนะ: สามารถน าไปเป็นแนวทางในการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ทาง
คลินิกก่อนและหลังใช้แบบบันทึก 
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Poster Presentation 2.5 
รูปแบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ Endovascular 
ที่ได้รับยาชาเฉพาะที่ 
 

ผู้น าเสนอ: นางวรรลดา  วงศ์วัฒนฤกษ์ 
ชื่อหน่วยงาน: หน่วยผ่าตัดอาคารเฉลิมพระเกียรติ  กลุ่มงานการพยาบาลผูป้่วยผา่ตัด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน ( Peripheral arterial disease : PAD ) เป็นโรคที่ยังเป็น
ปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก ในไทยพบความชุกประมาณร้อยละ 5.2  ในอดีตการรักษาผู้ป่วย critical limb ischemia มักลงท้าย
ด้วยการตัดขาเนื่องจากแผลติดเชื้อและลุกลามหลังการรักษา  ต่อมาการรักษาทางศัลยกรรมหลอดเลือดได้พัฒนาขึ้น  โดยใช้
เทคนิค Endovascular  เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการผ่าตัดและการดมยาสลบ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ได้ให้บริการผ่าตัด แบบ Endovascular เฉลี่ยจ านวนผู้ป่วย 150 รายต่อปี   ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดจะ
ได้รับการระงับความรู้สึกแบบยาชาเฉพาะที่ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการดมยาสลบจากการมีโรคร่วม ในระยะผ่าตัดพยาบาลห้อง
ผ่าตัดต้องมีการMonitor ผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาชาเฉพาะที่  และสารทึบแสง จากการศึกษาข้อมูล
พบว่าพยาบาลห้องผ่าตัดไม่มีการบันทึกทางการพยาบาลในระยะก่อน ขณะ และหลังผ่าตัด ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับความ
ปลอดภัย และท าให้การบริการพยาบาลไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานการพยาบาล 
วัตถุประสงค:์ พัฒนารูปแบบ ทดลองและประเมินรูปแบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันที่
เข้ารับการผ่าตัดแบบ  Endovascular ที่ได้รับยาชาเฉพาะที่ 
วิธีด าเนินการ: 1.) ศึกษาโดยวิจัยและพัฒนา  ( Research and  Development  )   เพื่อสร้างรูปแบบบันทึกทางการพยาบาล 
2.)น าไปใช้กับผู้ป่วย และบุคลากรทางการพยาบาลที่หน่วยผ่าตัดอาคารเฉลิมพระเกียรติ3.พัฒนารูปแบบบันทึกทางการ
พยาบาลโดยอ้างอิงจากเอกสาร 2016 AORN Guidelines for Perioperative Practice ในหัวข้อเรื่อง Guideline for care 
of the patient receiving local anesthesia   
วิธีการเก็บข้อมูล เร่ิมเก็บข้อมูลวันที่ 1 กรกฎาคม – 25 กรกฎาคม 2559 จ านวนผู้ป่วยผ่าตัด 10 ราย จ านวนบุคลากรทางการ
พยาบาล 10 คน   
ผลการศึกษา: พบว่าแบบบันทึกทางการพยาบาลยังขาดกระบวนการพยาบาลในส่วนของการประเมินผล และรายละเอียดใน
ส่วนของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่แพ้ยาชาหรือสารทึบแสง 
ข้อเสนอแนะ: ใช้ในผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับการผ่าตัดที่ได้รับยาชาเฉพาะที่  
รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงแบบบันทึกให้ครอบคลุมกระบวนการพยาบาลและท าการวิจัยในครั้งต่อไป 
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Poster Presentation 2.6 

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาความรู้และทักษะการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกและติดเชื้อในกระแสเลือดส าหรับ
พยาบาลวิชาชีพ (The Development of Knowledge & Skill Training Curriculum on Sepsis & Septic 
Shock for Register Nurse) 
 

ผู้น าเสนอ: สันศนีย์ ดีภัย, นฤมล ฮามพทิักษ์, ศักดิ์ขรินทร์ นรสาร 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลขอนแก่น 
 

บทน า: การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาความรู้และทักษะการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกและติด
เชื้อในกระแสเลือดส าหรับพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลขอนแก่น  
วัตถุประสงค:์ เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาความรู้และทักษะการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะชอ็กและติดเชื้อในกระแสเลือดส าหรับ
พยาบาลวิชาชีพ และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบฯ ในการพัฒนาความรู้และทักษะการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกและติด
เชื้อในกระแสเลือดส าหรับพยาบาลวิชาชีพ  
วิธีด าเนินการ: กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 26 คน กระบวนการแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การถอด
บทเรียนและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การยกร่างรูปแบบ 2) การ
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) การทดลองน าร่องใช้รูปแบบ และ 4) การปรับปรุงรูปแบบ ระยะที่ 3 การทดลองใช้
รูปแบบ (รูปแบบปรับปรุง) และระยะที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบ และ 2) การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบที่มีความสมบูรณ์ 
ผลการศึกษา: พบว่า 1) ความรู้และทักษะการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกและติดเชื้อในกระแสเลือดของพยาบาลวิชาชีพ
ภายหลังได้รับการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 2) ความสามารถในการใช้แบบคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกและติดเชื้อในกระแสเลือดของ
พยาบาลวิชาชีพ ภายหลังได้รับการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นและจากการสนทนากลุ่มกับพยาบาลวิชาชีพ พบว่า เป็นรูปแบบที่เหมาะสม
ในระดับมาก ที่ท าให้เกิดความสามารถในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกและติดเชื้อในกระแสเลือดได้    
ค าส าคัญ: การพัฒนารูปแบบ, ความรู้และทักษะ, ภาวะช็อกและติดเชื้อในกระแสเลือด 
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ผลการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อลดอัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด  
ในหอผู้ป่วยหนัก ศัลยกรรมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
 

ผู้น าเสนอ: นางแก้วตา  ศรีประดู่  
หน่วยงาน: โรงพยาบาลบุรีรัมย์  
 

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดและเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดท่อช่วย
หายใจเลื่อนหลุดหลังหลังการใช้แนวทางปฏิบัติ 
วิธีด าเนินการ: กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจทั้งหมดจ านวน 41 คนในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมที่เข้ารักษาในระหว่าง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 59 ถึง 19 มีนาคม 59 เป็นการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือข้อมูลทั่วไปและแนวทางปฏิบัติซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
น าแนวทางปฏิบัติไปใช้กับผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 59 ถึง 19 มีนาคม 59 แล้วเก็บข้อมูลการ
เกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างที่ใส่ท่อช่วยหายใจได้ใช้แนวทางปฏิบัติการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดเรื่องการผูกยึด  การ
แก้ปัญหาความปวด  การสื่อสาร  การดูแลทางเดินหายใจให้โล่งโดยการดูดเสมหะและน้ าลายในปาก  การใช้แบบประเมิน
ระดับความรู้สึกตัว Ramsay Scale เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดท่อหลุด 
เมื่อใช้แนวทางปฏิบัติ ไม่พบอัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดซึ่งได้ตามเป้าของโรงพยาบาลบุรีรัมย์คือ   อัตราการเกิดท่อ
ช่วยหายใจเลื่อนหลุด <5 ต่อ 1000 วันใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 
ข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรมีการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันท่อช่วยหายใจหลุดได้แก่ ประเมินเสมหะและน้ าลาย  การติด
และดูแลพลาสเตอร์  การผูกยึดผู้ป่วยอย่างถูกวิธี  การประเมิน Pain Score เพื่อจะจัดการกับความปวดได้เหมาะสม  การ
สื่อสารกับผู้ป่วยเป็นระยะเพื่อประเมินความต้องการและหาวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละคน  การใช้ Ramsay Scale เพื่อ
แบ่งความเสี่ยงของผู้ป่วยต่อการเกิดท่อหลุดเป็นเสี่ยงมาก  เสี่ยงปานกลางและเสี่ยงน้อย ท าให้เกิดการปฏิบัติและการเฝ้าระวังที่
ตรงกับผู้ป่วยแต่ละคน 
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การพัฒนาประสิทธิภาพของการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด 
 

ผู้น าเสนอ: นางอารีย์  ฉายศิลป ์   
ชื่อองค์กร: โรงพยาบาลโชคชัย  
 

ความเป็นมาและความส าคัญ :จากสถิติงานห้องคลอดโรงพยาบาลโชคชัย ในปี 2557 และ 2558 มีจ านวนทารกที่ต้องได้รับ
การช่วยกู้ชีพ (APGAR score นาทีที่ 1 ≤  7) 30 ราย และ 25 ราย มีจ านวนทารกที่ได้รับการช่วยกู้ชีพส าเร็จ จ านวน 24 ราย 
และ 17 ราย คิดเป็น 80% และ 68 %  ตามล าดับ จึงได้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการกู้ชีพไม่ส าเร็จ ดังนี้ 1. เตรียมกู้ชีพ 
และอุปกรณ์ไม่พร้อมคิดเป็น 60% 2. ขาดความรู้และทักษะคิดเป็น 30% 3. จากพยาธิสภาพของทารก ได้แก่ทารกมีความ
พิการแต่ก าเนิด คิดเป็น 10% ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาการช่วยกู้ชีพในห้องคลอดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการช่วยกู้ชีพ
ทารกแรกเกิด โดยวัดจากอัตราความส าเร็จในการช่วยกู้ชีพจากคะแนน APGAR score นาทีที่ 5 > 7 คะแนน เพื่อช่วยให้ทารก
ผ่านพ้นภาวะวิกฤตปลอดภัย และไม่เกิดความพิการ หรือเสียชีวิตตามมา 
วัตถุประสงค:์ อัตราของความส าเร็จในการกู้ชีพทารกแรกเกิด (คะแนน APGAR score นาทีที่ 5 > 7 คะแนน)  > 90%   
วิธีด าเนินการ: ประชุมผู้เก่ียวข้องเพื่อทบทวนบทบาทการกู้ชีพทารกแรกเกิด , ก าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับ
เด็กที่เสี่ยงต่อการกู้ชีพดังนี้  ด้านบุคลากร เตรียมบุคลากรอย่างน้อย 4 คน ได้แก่ กุมารแพทย์ / แพทย์เวร จ านวน 1 คน  
พยาบาลวิชาชพีที่ผ่านการอบรมการกู้ชีพ จ านวน 2 คน พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 คน, จัดเตรียมเคร่ืองมือพื้นฐานใน
การกู้ชีพให้พร้อมตลอดเวลา และเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้พร้อมใช้งาน ได้แก่  กล่องอุปกรณ์ใส่ UVC ,ด้านระบบงาน โดย
มอบหมายหน้าที่ในการรับเด็กโดยใช้สัญลักษณ์”N” ในใบมอบหมายงาน และต้องทราบข้อมูลที่จ าเป็นก่อนรับเด็ก ได้แก่ อายุ
ครรภ์ น้ าหนักทารกและสีน้ าคร่ า, ทบทวน และจัดท าป้ายระบุหน้าที่ของทีม Resuscitateไว้ในห้องคลอด, ท าผังการด าเนินการ
ช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดที่ชัดเจนในห้องคลอด , ฝึกทักษะ และฟื้นฟูความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดแก่บุคลากรใน
หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง,ประเมินผลการช่วยกู้ชีพร่วมกับกุมารแพทย์ / แพทย์เวร 
ผลการด าเนินงาน: อัตราของความส าเร็จในการกู้ชีพทารกแรกเกิดปีพ.ศ.2559 (ต.ค.58-มี.ค.59) จ านวนทารกคลอดทั้งหมด 
496 คน  จ านวนทารกที่ได้รับการกู้ชีพ 14 คน  จ านวนกู้ชีพส าเร็จ 14 คน คิดเป็น 100% 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้  

1. สามารถน าไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการกู้ชีพมารดา 
2. ศึกษาภาวะแทรกซ้อนหลังการช่วยฟื้นคืนชีพ 
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การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ผสมภาพแอนนิเมชั่นให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ป่วยท่ีได้ยาระงับความรู้สึกทางช่อง
น้ าไขสันหลังผสมยาแก้ปวดในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี 
 

ผู้น าเสนอ:  ศิริทิพย์  สงวนวงศ์วาน, กัลยา  อุ่นรัตนะ 
หน่วยงาน: งานวสิัญญีพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงคอ์ุบลราชธานี 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ : ปัจจุบันในรพ.สรรพสิทธิประสงค์การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมีร้อยละ 47.05 ของการคลอด
ปกติ ใช้วิธีชนิดฉีดยาชาเข้าช่องน้ าไขสันหลังผสมยาแก้ปวด ร้อยละ 76.5  เพื่อลดอาการปวดหลังผ่าตัด  หญิงตั้งครรภ์ มักมี
ความวิตกกังวล และกลัว จึงต้องการความรู้เรื่องการปฏิบัติตัว ก่อนและหลังได้ยาระงับความรู้สึกซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความ
ร่วมมือขณะให้ยาระงับความรู้สึก และการปฏิบัติติตัว หลังผ่าตัด พบว่าการให้ค าปรึกษา ด้วยวาจา ไม่เพียงพอต่อการรับรู้และ
การจดจ า 
วัตถุประสงค:์ วัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาสื่อให้ความรู้ในรูปแบบวีดีทัศน์ผสมแอนนิเมชั่น วัตถุประสงค์รอง  เพื่อเปรียบเทียบ
ความรู้ก่อนและหลังชมสื่อวีดีทัศน์  ติดตามพฤติกรรม ก่อน ขณะ และหลังให้ยาระงับความรู้สึก และ ประเมินความพึงพอใจต่อ
สื่อ 
วิธีการศึกษา: การศึกษาแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง ให้สื่อวีดีทัศน์ในหญิงตั้งครรภ์ที่แพทย์นัดผ่าตัดคลอดทางหน้า
ท้องล่วงหน้าและถูกเตรียมความพร้อม ณ.คลินิกวิสัญญี ห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สื่อสารและมีสติสัมปชัญญะ คัดออกคือ ก าลังเจ็บครรภ์ โดยผู้ป่วยจะได้รับความรู้จากการชมสื่อวีดี
ทัศน์ผสมภาพแอนนิเมชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นเองจากเอกสาร ต าราทางวิสัญญี ร่วมกับประสบการณ์ เนื้อหาประกอบด้วย 
procedural information, sensory information , behavioral information, coping skills information ผ่าน
การตรวจสอบความตรงของเนื้อ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน CVI = 0.89 วัดความเที่ยงของเครื่องมือใช้ KR20 = 0.72 
เปรียบเทียบ แบบวัดความรู้ก่อนและหลัง ติดตามประเมินพฤติกรรม ก่อน ขณะ หลังให้ยาระงับความรู้สึกที่ห้องผ่าตัด  
หอผู้ป่วยและติดตามประเมินความพึงพอใจต่อสื่อ วีดีทัศน์ 
ผลการศึกษา : มีผู้เข้าร่วมการศึกษา 40 ราย พบว่า อายุเฉลี่ย 28 ± 4.63 ปี  ส่วนใหญ่จบชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 57.5  ไม่
เคยได้รับรู้ข้อมูลร้อยละ 97.5 คะแนน หลังชมสื่อวิดีทัศน์ พบว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 มีความรู้เท่าเดิมร้อยละ18 และ
ความรู้ลดลงร้อยละ 7 และเมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ หลังชมสื่อ พบมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.001) ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ในด้านเนื้อหา  เทคนิค ภาพ ภาษา และเวลา ด้านภาพรวมของโปรแกรม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรน าสื่อวีดีทัศน์นี้ไปใช้ประโยชน์ต่อ  และส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ทั้งในระยะ 
ก่อน ระหว่าง และหลังการให้ยาระงับความรู้สึก ไม่พบผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลมาก 
เสนอแนะ: ควรมีสื่อวีดีทัศน์เพื่อให้ข้อมูลผู้ป่วย ในหน่วยบริการที่ท าหัตถการ 
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Poster presentation 3.2 
วงล้อนัดฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ 

 

ชื่อผู้น าเสนอ: นางปาณิสรา ไชยนา 
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร   
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: ปัจจุบันการดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้ได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ต้องได้รับการดูแลก่อน
คลอดครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ของการดูแลผู้ฝากครรภ์แนวใหม่ในช่วงเวลาที่ก าหนด คือ ครั้งที่ 1. ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ 
ครั้งที่ 2. อายุครรภ์ 20 สัปดาห์(บวกลบ 2 สัปดาห์) ครั้งที่ 3. อายุครรภ์ 26 สัปดาห์(บวกลบ 2 สัปดาห์) ครั้งที่ 4. อายุครรภ์ 
32 สัปดาห์(บวกลบ 2 สัปดาห์) คร้ังที่ 5. อายุครรภ์ 38 สัปดาห์(บวกลบ 2 สัปดาห์) 
จากการให้บริการงานห้องคลอดและฝากครรภ์มีความยุ่งยากในการจดจ าช่วงวันนัดการฝากครรภ์คุณภาพหรือค านวณอายุ
ครรภ์ที่จะต้องมารับบริการคุณภาพ  ท าให้มีขั้นตอนมากและเสียเวลาให้บริการเพื่อพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพการได้รับการ
ตรวจครรภ์ ตามเกณฑ์และบันทึกถูกต้อง จึงคิดหาวิธีช่วยในการค านวณนัดฝากครรภ์คุณภาพให้ง่ายขึ้น 
วัตถุประสงค์: 1.) เพื่อช่วยในการค านวณวันนัดฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพได้ถูกต้อง 2. ) เพื่อใช้แทนการดูตารางการนัดฝาก
ครรภ์ 5 คร้ังคุณภาพ สะดวกใช้ในงานประจ า 3.) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับบุคลากรในการบริการ 
วิธีด าเนินการ: ระยะที่ 1 พัฒนานวัตกรรม พ.ย.57- ม.ค.58, ระยะที่ 2 น านวัตกรรมไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดย
กลุ่มเป้าหมายเป็นพยาบาลวิชาชีพ รับผิดชอบงานแม่และเด็ก จ านวน 24 รายระยะเวลา ก.พ. -เม.ย. 58,ระยะที่3 ประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมในระยะ ก.พ.-เม.ย.58,ระยะที่4 สรุปผลการน านวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือ
ประจ าหน่วยงาน ในระยะ พ.ค. 58 – ปัจจุบัน เครื่องมือที่ใช้ แบบบันทึกการคลอด 
แบบบันทึกการฝากครรภ์ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจ                        
ผลการศึกษา: 1.)ค านวณอายุครรภ์วันนัดฝากครรภ์คุณภาพถูกต้องเพิ่มขึ้น90%,95%,100% ตามล าดับ  2.) ความสะดวกง่าย
ในการใช้งานเพิ่มขึ้น70%,85%,96%ตามล าดับ 3.) ความพึงพอใจของบุคลากรเพิ่มขึ้น75%,90%,98%ตามล าดับสามารถลด
ขั้นตอนได้ 8 ขั้นตอน,ลดระยะเวลาได้ 4 นาที/ครั้ง ลดจ านวนครั้งมาฝากครรภ์เกินความจ าเป็น 7 ครั้ง  ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การมารับบริการ 1,600 บาท/คอร์ส 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้: นวัตกรรมวงล้อนัดฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อ านวยความ
สะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการการนัดฝากครรภ์และการค านวณอายุครรภ์คุณภาพ ลดความยุ่งยากในการจดจ าช่วงนัดฝาก
ครรภ์คุณภาพ ส่งผลให้การบริการได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความมั่นใจ  ได้
มาตรฐานถูกต้องและรวดเร็วขึ้น สามารถน าไปใช้ได้จริง  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป: สามารถน าไปในแผนกที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลและใช้นอกหน่วยงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในเครือข่ายอ าเภอมหาชนะชัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน  อาสาสมัครหมู่บ้าน
และหญิงตั้งครรภ์ และบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในการค านวณการตั้งครรภ์ การก าหนดการฝากครรภ์ 5 คร้ังคุณภาพ
ได้  และสามารถใช้นวัตกรรมนี้ได้เอง 
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Poster presentation 3.3 
การพัฒนาแนวปฎิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องเพื่อลดอุบัติการณ์
การเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดโรงพยาบาลศรีสะเกษ 

 

ชื่อผู้น าเสนอ: นางพรรณพิศ รัตนประสพ,  นางสาวจิราพร โสดาโคตร   
ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มงานการพยาบาลด้านวิสญัญี กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: ภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด (Birth asphyxia) เป็นผลให้ทารกตายหรือทุพพลภาพ
น าไปสู่การสูญเสียของครอบครัวและสังคม ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณเลือดไปเลี้ยงมดลูกน้อยลง ภาวะพร่องออกซิเจน
ของมารดา  การลดอุบัติการณ์ภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด ถือเป็นเป้าหมายส าคัญของนโยบายสาธารณสุข ใน
ปัจจุบันการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องเป็นหัตถการทางสูติศาสตร์ที่พบมากขึ้น จากการศึกษาของ บรรพจน์ สุวรรณชาติ 
(2545) พบว่าการคลอดโดยวิธีผ่าตัดคลอดมีอัตราเสี่ยงต่อเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด 3.8 เท่าของการคลอดปกติ 
จากสถิติงานวิสัญญีโรงพยาบาลศรีสะเกษปี 2557 ในมารดาได้รับการวินิจฉัย CPD หรือ Previous C/S ที่ได้รับการผ่าตัดคลอด
แบบไม่ฉุกเฉินพบทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนร้อยละ 5.98 ซึ่งส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ งานวิสัญญีจึงได้มีการพัฒนารูปแบบ
การให้ยาระงับความรู้สึกมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด ซึ่งบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างแนวปฏิบัติ โดยน ากรอบแนวคิด
วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA)มาพัฒนารูปแบบการด าเนินงานใหม่ได้แก่ 1) พัฒนาแนวปฏิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกใน
มารดาที่ได้รับผ่าตัดคลอด 2) พัฒนาการเตรียมมารดาโดยใช้สื่อภาพพลิก 
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนางานบริการระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง และลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะขาด
ออกซิเจนในทารกแรกเกิด 
วิธีการศึกษา : การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไปในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดเป็นการน าองค์ความรู้จาก
หลายสถาบันมาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ  เป็นรูปแบบวิจัยพัฒนาเชิงกึ่งทดลองแบบสองกลุ่ม วัดก่อน -หลังการ
ทดลองโดยใช้ปีงบประมาณ 2557 เป็นข้อมูล Pre-test เปรียบเทียบผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2558 เป็นข้อมูล Post-
test  โดยพัฒนารูปแบบการด าเนินงานใหม่ ได้แก่ 1)พัฒนาขั้นตอนการระงับความรู้สึกมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด 2) 
พัฒนาการเตรียมผู้ป่วยโดยใช้สื่อภาพพลิก 
ผลการศึกษา: เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลังการพัฒนาพบว่าการประเมินความรู้ทีมวิสัญญีพยาบาล 20 คน 

มีคะแนนค่าเฉลี่ยความรู้เพิ่มขึ้น(ก่อนทดสอบ x̅=  12.47 หลังทดสอบ x̅= 14.56) ปฏิบัติตามแนวทางร้อยละ 97.27 ส่วนใน

ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยโดยการใช้สื่อภาพพลิกค่าเฉลี่ยความรู้มารดาเพิ่มขึ้น (ก่อนการทดลอง x̅= 9.27 หลังการทดลอง x̅= 
12.18) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P< 0.05) และอัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดลดลงร้อยละ 3.23 
พบว่ารูปแบบการด าเนินงานที่พัฒนาขึ้นท าให้อุบัติการณ์การเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดลดลง    สามารถน าไปใช้
ในการระงับความรู้สึกมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดได้ 
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Poster presentation 3.4 
การพัฒนาเทคนิคการยึดติดสายสวนหลอดเลือดสะดือในหน่วยงานทารกแรกเกิดป่วยหนักd 
 

ผู้น าเสนอ: นางดาวดี แทนค า, นางสาวสุภาวรรณ มิ่งขวัญ, นางสาววรัญญา เลิศสกุลกิจ, นางสาวจริยา   คุณแก้ว 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ: ทารกที่เข้ารับการรักษาในหน่วยงานทารกแรกเกิดป่วยหนัก (NICU) เป็นทารกคลอดก่อน
ก าหนด และทารกคลอดครบก าหนดที่อยู่ในระยะวิกฤตและมีความเสี่ยงสูง  ในการักษาพยาบาลจ าเป็นต้องมีการให้สารน้ า ยา 
และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการบ่อยครั้ง แพทย์จึงจ าเป็นต้องพิจารณาใส่สายสวนหลอดเลือดสะดือ เพื่อให้ได้รั บการตรวจ
วินิจฉัย การรักษาได้อย่างรวดเร็ว ลดความเจ็บปวดของทารก  ในการใส่สายสวนหลอดเลือดสะดือภายหลังแพทย์ได้เย็บสาย
สวนหลอดเลือดสะดือกับสายสะดือทารกแล้ว จะมีการยึดติดสายสวนหลอดเลือดสะดือโดยใช้ Microspore ตั้งเป็นสะพาน และ
ติดบริเวณหน้าขาของทารก เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุด ต่อมาพบปัญหาประสิทธิภาพในการยึดติดของ Microspore ลดลง ซึ่ง
อาจท าให้เกิดการเลื่อนหลุดของสายสวนหลอดเลือดสะดือ  เมื่อ  Microspore เปื้อนเลือดหรือแพทย์พิจารณาให้เอาสายสวน
หลอดเลือดด าสะดือ(UVC) หรือสายสวนหลอดเลือดแดงสะดือ(UAC)ออกไม่พร้อมกัน จ าเป็นต้องมีการยึดติดสายสวนหลอด
เลือดสะดือ โดยตั้งสะพานใหม่ ท าให้เสี่ยงต่อการเลื่อนหลุดได้ และการสังเกตภาวะแทรกซ้อนต่าง   เช่น สะดือแดง สารน้ า
รั่วซึมได้ยาก รวมไปถึงกรณีที่มีการติดตั้งทั้งสายสวนหลอดเลือดด าสะดือ (UVC) และสายสวนหลอดเลือดแดงสะดือ (UAC) ซึ่ง
สายสวนหลอดเลือดมีลักษณะใกล้เคียงกัน ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในการให้ยา สารน้ า หรือส่วนประกอบของเลือด
ได้โดยสถิติการท าหัตถการนี้  ในปี 2556 , ปี  2557 , ปี 2558  มีดังนี้ 194 ราย , 213 ราย ,154 ราย ตามล าดับ  จากสถิติ
ดังกล่าว หน่วยงานทารกแรกเกิดป่วยหนักได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหานี้ จึงได้คิดพัฒนาเทคนิคการยึดติดสาย
สวนหลอดเลือดสะดือ เพ่ือลดความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับทารก และความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
วัตถุประสงค:์  1.)เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของสายสวนหลอดเลือดสะดือ 
      2.) เพือ่ให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
ผลการศึกษา : แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาล  

1.ประสทิธิภาพในการยึดติดสายสวนหลอดเลือดสะดือแบบเก่า ความพึงพอใจระดับปานกลางร้อยละ 70  

2.ประสิทธิภาพในการยึดติดสายสวนหลอดเลือดสะดือแบบใหม่ ความพึงพอใจระดับมากที่สุดร้อยละ 80  

3.นวัตกรรมมีความเหมาะสม ความพึงพอใจระดับมากที่สุดร้อยละ 80 

4.น าไปใช้ได้จริง ความพึงพอใจระดับมากทีสุ่ดร้อยละ 85 

5.ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อนวัตกรรม “การพัฒนาเทคนิคการยึดติดสายสวนหลอดเลือดสะดือ” ความพึงพอใจระดบัมาก

ที่สุดร้อยละ 85 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  ไม่เกิดการเลื่อนหลุดของสายสวนหลอดเลือดสะดือ 
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Poster Presentation 3.5 
การพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดร่วมกับการใช้นวัตกรรม ถุงตวงเลือดในมารดาที่คลอดทาง
ช่องคลอด(Development of clinical practice guidelines for preventing postpartum 
hemorrhagewith Buriram collecting bag during vaginal delivery) 

 

ผู้น าเสนอ: ศิริพร ชมงาม 
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: รพ.บุรีรัมย์ ได้พัฒนาและประดิษฐ์นวัตกรรมถุงตวงเลือดเพื่อใช้วัดปริมาตรเลือดในมารดาที่
คลอดทางช่องคลอด ท าให้สามารถประเมินภาวะตกเลือดหลังคลอดได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.47 เป็นร้อยละ 2.11 และจากการ
ทบทวนมารดาที่มีภาวะเสี่ยงต่อการตกเลือดจากสาเหตุมดลูกหดรัดตัวไม่ดีหรือมีการฉีกของช่องทางคลอด จ านวน 487 ราย
พบว่ามีภาวะตกเลือดหลังคลอดจ านวน 123 รายคิดเป็นร้อยละ 25.3 ผู้วิจัยจึงคิดพัฒนาแนวทางการป้องกันการตกเลือดแบบ
ใหม่เพื่อลดอัตราการตกเลือดและเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดร่วมกับการใช้นวัตกรรมถุงตวงเลือด และเปรียบเทียบ
อัตราการตกเลือดก่อนและหลังใช้แนวทางการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด 
วิธีการศึกษา: 1.ผู้วิจัยน าโครงร่างวิจัยเสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์เพื่อพิจารณา2.
ประชุมทีมผู้ร่วมวิจัย เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางป้องกันการตกเลือดหลังคลอดแบบใหม่3.คัดเลือกมารดาที่คลอดทาง
ช่องคลอดในห้องคลอดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 สามารถพูด ฟังและ
เข้าใจภาษาไทยได้ดีและยินดีเข้าร่วมโครงการ 4. ข้ันประเมินผล วิเคราะห์เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดจากใช้แนวทางป้องกันการ
ตกเลือดหลังคลอดแบบใหม่ 
ผลการศึกษา: ได้แนวทางการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดร่วมกับการใช้นวัตกรรมถุงตวงเลือดในมารดาที่คลอดทางช่อง
คลอดที่มีเลือดออกทางช่องคลอด 300 ซีซี ขึ้นไปมีภาวะมดลูกหดรัดตัวไม่ดีและมีการฉีกขาดของช่องทางคลอด ซึ่งเมื่อน าไปใช้
สามารถลดอัตราการตกเลือดจากร้อยละ 25.3 เป็น ร้อยละ 6.8 และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ใช้แนวทางการ
ป้องกันการตกเลือดหลังคลอดแบบใหม่กับกลุ่มที่ใช้แนวทางแบบเดิม พบว่ามารดาในกลุ่มทดลองมีสัดส่วนการตกเลือดหลัง
คลอดน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ข้อเสนอแนะ: ควรน าแนวทางปฏิบัตินี้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ให้กับเครือข่ายห้องคลอดโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์
ต่อไปประเมินการหดรัดตัวของมดลูก การฉีกขาดของช่องทางคลอด ให้ได้มาตรฐานเดียวกันและมีการประเมินติดตามผลเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง 
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Poster Presentation 3.6 
ผลการใช้แนวปฏิบัติในการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
 

ผู้น าเสนอ: นางสุจิตรา สุขผดุง 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: การติดเชื้อในโรงพยาบาลจากการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าเป็นภาวะแทรกซ้อน 
ที่ส าคัญของการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลบุรีรัมย์พบการเกิดหลอดเลือดด าอักเสบ
ร้อยละ 11.6 และการติดเชื้อที่ต าแหน่งให้สารน้ าร้อยละ 1.6 สาเหตุจากพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการให้สารน้ าทาง
หลอดเลือดด าไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษานี้  
วัตถุประสงค์: 1) เพื่อศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติของการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า 2) เปรียบเทียบผลของการใช้แนว
ปฏิบัติของการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าก่อนและหลังการปฏิบัติของการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า 
วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรม
กระดูก  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่ได้รับการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าระหว่างวันที่  1 – 29 กุมภาพันธ์   2559  มีจ านวน  35  
คน เลือกแบบเจาะจง   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ จ านวน ร้อยละ 
ผลการศึกษา: พบว่าพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า 3 อันดับแรก คือ ชนิดของสารละลาย
ถูกต้อง/ถูกคน ร้อยละ 100 รองลงมา คือ ชุดน้ าอยู่ในระบบปิด/ไม่มีรอยรั่วซึม/เลือดค้างตามสาย ร้อยละ 100 และไม่พบการ
ติดเชื้อต าแหน่งให้สารน้ าร้อยละ 100  พยาบาลไม่ปฏิบัติตามแนวทางการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า 3 อันดับแรก คือ ผู้ป่วย/
ญาติทราบถึงการปฏิบัติตัวขณะให้สารละลาย ร้อยละ 71.4 รองลงมา คือ ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์การให้สารละลายทางหลอด
เลือดด า ร้อยละ 60.0 และอัตราการไหลถูกต้องตามแผนการรักษาร้อยละ 22.9  เมื่อเปรียบเทียบการใช้แนวปฏิบัติของการให้
สารน้ าทางหลอดเลือดด าก่อนและหลังการปฏิบัติของการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า พบว่าหลังการปฏิบัติของการให้สารน้ า
ทางหลอดเลือดด าพบการเกิดหลอดเลือดด าอักเสบลดลงจากร้อยละ 11.6 เป็นร้อยละ 8.6 และไม่พบการติดเชื้อต าแหน่งให้
สารน้ า 
อภิปรายสรุปและข้อเสนอแนะ: จากการศึกษาไม่พบการติดเชื้อที่ต าแหน่งการให้สารน้ าและการเกิดหลอดเลือดด าอักเสบลดลง
เนื่องจากเป็นผลจากการที่มีแนวทางการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าที่ชัดเจนท าให้พยาบาลปฏิบัติตามแนวทางได้ถูกต้องมาก
ขึ้นส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ควรน าแนวปฏิบัตินี้ไปใช้กับผู้ป่วยที่ให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าในหอผู้ป่วยอื่น   
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Poster presentation 3.7 
ล้างจมูกไม่ยากอย่างท่ีคิด 
 

ผู้น าเสนอ : ส าเนียง  ไตรพิริยวงศ์ ,วรวรรณ  พิพิธภัณฑ์ , อรวรรณ  เณรเจียม  
หน่วยงาน : โรงพยาบาลโชคชยั อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 

ความเป็นมาและความส าคัญ :  ปี 2557-2558  ตึกผู้ป่วยในเด็กโรงพยาบาลโชคชัย มีผู้ป่วยเด็กที่มานอนรักษาในรพ.ด้วยโรค
ระบบทางเดินหายใจ  566 และ 693 ราย  คิดเป็น  47.7 %และ 49.9 % ตามล าดับและเป็นโรคอันดับ 1 ของผู้ป่วยเด็กที่เข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล  ทีมได้ท าวิจัยเรื่องความรู้และการปฏิบัติของมารดาในการดูแลผู้ป่ว ยปอดอักเสบในเด็ก  พบ
มารดา/ผู้ดูแลมีความรู้เรื่องการปฏิบัติเมื่อเด็กมีน้ ามูกอุดตันจมูกเท่ากับ  63.3%  แต่ในเรื่องการปฏิบัติเมื่อเด็กมีน้ ามูกอุดตัน
จมูก  พบปฏิบัติเป็นบางครั้งรวมถึงไม่ปฏิบัติเลยเท่ากับ  80%  เนื่องจากไม่มั่นใจไม่กล้าปฏิบัติกลัวเด็กเจ็บปวดและได้วิจัย
เปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการให้สุขศึกษาแก่ผู้ปกครองในผู้ป่วยปอดอักเสบในเด็ก พบ มารดา/ผู้ดูแล  ไม่ทราบว่าการ
ล้างจมูกเป็นวิธีการปฏิบัติที่ช่วยส่งผลต่อการรักษาปอดอักเสบ  67%  และไม่ทราบว่าการล้างจมูกปฏิบัติด้วยตนเองได้ 43.3% 
ทีมจึงได้ปรับปรุงท าแนวทางล้างจมูกโดยใช้วีดีโอและแผ่นพับเป็นสื่อการสอน โดยเน้นให้มารดา/ผู้ดูแลทดลองปฏิบัติตามจน
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
วัตถุประสงค ์:  เพื่อให้มารดา/ผู้ดูแลเด็กป่วยด้วยปอดอักเสบสามารถล้างจมูกได้ถูกต้อง 
วิธีด าเนินการ  :  น าผลการวิจัยแจ้งในที่ประชุมและร่วมกันวางแผนพัฒนา,ให้ความรู้พยาบาลเรื่องการล้างจมูกเพื่อให้ปฏิบัติ
เป็นแนวทางเดียวกัน, จัดท าเอกสารแผ่นพับเร่ืองการล้างจมูกโดยแจกให้มารดา/ผู้ดูแลทุกรายที่มีการล้างจมูก, จัดท าวิดีโอสอน
เรื่องการล้างจมูก โดยจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนแบบเคลื่อนที่ใช้รถเข็นเพื่อให้สามารถสอนเป็นรายบุคคล/รายกลุ่มได้ , สอน
และสาธิตการล้างจมูกโดยใช้เอกสารแผ่นพับและเปิดวิดีโอให้ดูในตึกผู้ป่วยเด็ก แล้วให้มารดา/ผู้ดูแลทดลองปฏิบัติจริงทุกราย
จนเกิดความมั่นใจ  ล้างจมูกได้ถูกต้อง , ประเมินความรู้และติดตามประเมินผลการปฏิบัติของมารดา/ผู้ดูแล  ที่ได้รับการสอน
ทุกรายและทุกเวร  ถ้าพบว่ายังปฏิบัติไม่ถูกต้อง  ให้เปิดวิดีโอ  สอนและสาธิตใหม่อีกคร้ังจนกว่าจะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง  
ผลการศึกษา :   มารดา/ผู้ดูแลเด็กป่วยปอดอักเสบล้างจมูกได้ถูกต้อง 100% (ม.ค.-เม.ย.59) 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ : 1). ใช้ในการสอนเคาะปอดเด็ก ที่ต้องใช้ญาติและผู้ดูแลมีส่วนร่วม 
2.)ศึกษาผลการดูแลของมารดา/ผู้ดูแลเด็กป่วยปอดอักเสบในกรณีที่เด็กกลับมานอนรักษาซ้ าที่รพ. 
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Poster presentation 3.8 
ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ที่มาคลอด ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
 

ผู้น าเสนอ: ร าไพ เกตุจิระโชติพร้อมคณะ 
หน่วยงาน:  กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด โรงพยาบาลมหาสารคาม 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ 
วิธีการศึกษา : การวิจัยย้อนหลังครั้งนี้มีเพื่อศึกษาผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ที่มาคลอด ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม ระหว่างปี พ .ศ. 2555-
2557 จ านวน 234 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลโดยใช้แบบบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
บรรยายและการทดสอบไคสแควร์  
ผลการวิจัย : พบว่ากลุ่มตัวอย่างอายุเฉลี่ย 26.45 ปี เป็นสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น ร้อยละ 21.8 สตรีตั้งครรภ์อายุมาก ร้อยละ 15.8  
เป็นสตรีครรภ์แรก ร้อยละ 57.5 เป็นความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ชนิดรุนแรง ร้อยละ 56.8 มีภาวะชัก ร้อยละ 4.3 การ
คลอดก่อนก าหนดพบ ร้อยละ 29.1 หลังคลอดย้ายไปหอผู้ป่วยหนัก/กึ่งหนัก ร้อยละ 4.3 ทารกแรกเกิดคะแนนแอปการ์นาทีที่ 
1 และ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ร้อยละ 12 และ 5.6 ตามล าดับ น้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 37.6 ทารกถูก
ส่งไปหอผู้ป่วยทารกป่วย/วิกฤต ร้อยละ 75.4 อายุของมารดาและการฝากครรภ์ครบเกณฑ์คุณภาพมีความสัมพันธ์กับชนิดของ

ภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2  = 12.43,  p = .014) และ .001 (2 = 
23.987,  p = .000) ตามล าดับ ชนิดของภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับคะแนนแอปการ์นาทีที่ 1 

นาทีที่ 5 และน้ าหนักทารกแรกเกิด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (2  = 27.164,  p = .000), (2 = 28.337,  p = 

.000) และ (2  = 22.198,  p = .000) ตามล าดับ เห็นได้ว่า ภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์เป็นภาวะแทรกซ้อนที่
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพมารดาและทารก พบมีภาวะชัก และมีการชักซ้ า ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องทบทวนการ
ด าเนินงาน เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติในการดูแล 
ข้อเสนอแนะ: 1) ด้านปฏิบัติการพยาบาล 1.1) เพิ่มการเฝ้าระวังในสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Preeclampsia 
ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์แรก สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น สตรีตั้งครรภ์อายุมาก สตรีตั้งครรภ์แฝด และสตรีที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม 1.2) 
ทบทวนแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาภาวะ Preeclampsia โดยการศึกษาเชิงลึกรายกรณีที่มีภาวะ Eclampsia โดยเฉพาะกรณี
ชักซ้ า 2) ด้านการบริหารการพยาบาล  2.1) ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและดูแลรักษาภาวะ 
Preeclampsia ของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการทุกระดับ เพื่อน าไปสู่การเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพ 3) ด้านการวิจัยทางการพยาบาล 3.1) ศึกษาไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์เพื่อ
ป้องกันภาวะ Preeclampsia และป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตรายจากภาวะ Preeclampsia 
ค าส าคัญ  ความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ ภาวะชัก ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ 
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Poster  Presentation 4.1 
การพัฒนาระบบการป้องกันพลัดตกหกล้มหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลภูสิงห์ 
 

ผู้น าเสนอ: นางสาวสุกันยา ธรรมพร  
หน่วยงาน:  โรงพยาบาลภูสิงห์  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: การหกล้มเป็นเหตุการณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลท าให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ซึ่งในการให้บริการพยาบาลได้ให้ความส าคัญและน ามาเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญในโรงพยาบาลเนื่องการพลัดตกหกล้ม
ในโรงพยาบาลเป็นเร่ืองของความปลอดภัยของผู้รับบริการที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะผู้ป่วยเร้ือรัง สูงอายุ มีปัจจัย
สูงในการพลัดตกหกล้มถึง 70 -80  % ของภาวะเสี่ยงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ได้รับยากล่อมประสาท ยากันชัก  สับสน ยิ่งมี
ภาวะเสี่ยงสูงต่อการพลัดตกหกล้มเพิ่มข้ึน 1.7 เท่า ( American Geriatrics Society , 2001 )  ซึ่งในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลภู
สิงห์ให้การดูแลผู้ป่วยหลายประเภททั้งผู้สูงอายุ  จิตเวชสับสน ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรังช่ วยเหลือตัวเองได้น้อย จึงมีความเสี่ยง
และเกิดอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มในแต่ละปี ดังนี้ ปี 2555   จ านวน 1 ราย ปี 2556 จ านวน 4 ราย  ปี 2557  จ านวน 1  ราย 
ท าให้เกิดการบาดเจ็บ นอนโรงพยาบาลนานขึ้น และเสี่ยงต่อการฟ้องร้อง 
วัตถุประสงค:์ เพื่อการพัฒนาการป้องกันพลัดตกหกล้มหอผู้ป่วยใน 
วิธีการศึกษา: กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวหอผู้ป่วยใน จ านวน 30 ราย พยาบาลวิชาชีพ  9 ราย  ระยะเวลาใน
การศึกษา  ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559  โดยใช้กรอบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  โดยมีกระบวนการ 1 .ทบทวนอุบิ
การณ์จากเวชระเบียนเพื่อวิเคราะห์ ปัญหา 2. คัดกรองกลุ่มเสียงโดยใช้แบบประเมิน  Fall  risk assessment  tool : MORSE   
ออกแบบโดยโปรแกรมexcel โดยมีการเฝ้าระวังกลุ่มคะแนน 25- 50 และ มากกว่า 51  คะแนน เมื่อมีผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ปฏิบัติ
ดังนี้ คือ ประเมินความเสี่ยงทุกวัน  ให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติพร้อมเซ็นเอกสารการให้ความรู้  แขวนป้ายเฝ้าระวัง ล็อคขา
เตียง ถ้าผู้ป่วยเด็กติดผ้าใส่ไม้กั้นเตียงไม่ให้ศีรษะหรือล าตัวลอดได้   ตรวจเยี่ยมทุก 1-2 ชม.   สาธิตการใช้สัญญาณฉุกเฉินการ
ยกไม้กั้นเตียงและสาธิตย้อนกลับ  แนะน ามีญาติเฝ้าตลอด  จัดโซนผู้ป่วยตามเตียงโซนสีแดงคือ (เตียง 5,6,7,8,17,18,19,20)  
มีการส่งต่อเวรทุกเวรติดป้ายแยกประเภทผู้ป่วยที่หน้าชาร์ด มีป้ายระวังลื่นล้มระหว่างท าความสะอาด มีแถบสัญลักษณ์ติด
บริเวณทางต่างระดับ  มีจัดราวจับในห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ การส่งต่อเวรทุกเวรติดป้ายแยกประเภทผู้ป่วยที่หน้าชาร์ด 
ผลการศึกษา: เมื่อพิจารณาตามช่วงคะแนน  0- 24  จ านวน 5 รายคิดเป็นร้อยละ 16 ผู้ป่วยไม่มีความเสี่ยงพลัดตกหกล้ม และ
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มโดยมีคะแนน 25-50 จ านวน 10 รายคิดเป็นร้อยละ 33และมากกว่า 51 คะแนน 
จ านวน15  รายคิดเป็นร้อยละ 50 เมื่อมีการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยใน ประเมินปี งบ
2558   ไม่พบอุบัติการณ์พลัดตกหกล้ม ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 85 
ข้อเสนอแนะ: การพัฒนาระบบการป้องกันพลัดตกหกล้มหอผู้ป่วยและการประเมินอย่างต่อเนื่องสามารถป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี 
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Poster  Presentation 4.2 
การเพิ่มประสิทธิภาพการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง 
 

ผู้น าเสนอ:  พ.ต.หญิงเรณุกา  จักรโนวัน 
หน่วยงาน:  โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  จังหวัด  นครราชสีมา 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: จากปัญหาการดูแลผู้ป่วย Vesical calculi  Malignancy (CA bladder, CA cervix)  การติด
เชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (UTI) พบว่าจะมีกลุ่มโรคเลือดออกในระบบทางเดินปัสสาวะเมื่อพบปัสสาวะเป็นเลือด (  
Hematuria) ต้องได้รับ Continuous bladder Irrigation (CBI) ซึ่งมักจะพบปัญหาการอุดตันของสายสวนปัสสาวะจากลิ่ม
เลือด สาเหตุจาก การก าหนด grade ของ hematuria และการปรับ rate IV ตามสีของ hematuria  ที่ไม่ชัดเจน  
วัตถุประสงค:์  CQI การเพิ่มประสิทธิภาพการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง 
วิธีการศึกษา: 1.)ก าหนด Grade ของ hematuria และการปรับ rate ตาม grade ของ hematuria โดยสร้างเครื่องมือในการ
พัฒนาการประเมินสีน้ าปัสสาวะและการปรับหยดน้ าเกลือตามสีน้ าปัสสาวะ 2.)การใช้เคร่ืองมือในการสื่อสารวางแผนการรักษา
ร่วมกับแพทย์  เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
วิธีด าเนินการ: เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ เม.ย. 59 1.)ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  และทบทวนองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องอ้างอิงจากแนวปฏิบัติ  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย  เรื่องการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา  
Care map ใหม่ โดยการลดระยะเวลาการคาสายสวนปัสสาวะภายหลังที่ผู้ป่วยได้รับการส่องกล้องผ่าตัดต่อมลูกหมากใน
โรงพยาบาลศิริราช 2.)ออกแบบเครื่องมือโดยใช้ แผ่นทดสอบ   เรียบเรียงวิธีการใช้งานแผ่นทดสอบ ดังนี้ 2.1)ใช้ทดสอบความ
ชัดเจนจากการอ่านตัวอักษรผ่านท่อที่ต่อจากสายสวนปัสสาวะในระยะ 10 นิ้ว  วางแผ่นทดสอบด้านล่างท่อที่ต่อจากสายสวน
ปัสสาวะ แล้วอ่านโดยผู้ทดสอบ 2 คน ได้ตรงกัน ( Double check) 2.2)ปรับ Rate CBI ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติ ประเมิน
สีน้ าปัสสาวะและการปรับหยดน้ าเกลือตามสีน้ าปัสสาวะ 
ผลการศึกษา : CQI การเพิ่มประสิทธิภาพการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาระบบการดูแลและการ
สื่อสารในทีมการพยาบาล ก าหนด Grade ของ hematuria และการปรับ rate ตาม grade ของ hematuria ท าให้อุบัติการณ์
การอุดตันของสายสวนปัสสาวะ = 0 ความสมบูรณ์ของการบันทึกพยาบาลตาม glade ของ hematuria =100%  ผู้ป่วยไม่เกิด
ความเจ็บปวด ทุกข์ทรมานจากการต้องใส่สายสวนปัสสาวะใหม่ 
ข้อเสนอแนะ: การสร้างความยั่งยืนและขยายผลไปยังหน่วยงานอื่น  ต้องสื่อสารภายในหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางเดียวกัน ในการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสม ทั้งการส่งเวรในวอร์ดและต่างวอร์ด การสื่อสารกับแพทย์ การลงบันทึกทางการ
พยาบาล ให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดในการพยาบาลผู้ป่วย 
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พฤติกรรมจริยธรรมในการให้บริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบุรีรัมย์  
 

ผู้น าเสนอ:  นางสาวศศิธร จันทร์ศรี  
หน่วยงาน: โรงพยาบาลบุรีรัมย์  
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: พฤติกรรมจริยธรรมในการให้บริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชพี โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นแบบ
เชิงพรรณนา (descriptive research) 
วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมในการให้บริการพยาบาลของพยาบาลและเพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งงานในปัจจุบันและประสบการณ์การท างาน 
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 613 คน เครื่องมือในการวิจัยเป็น แบบสอบถาม  
ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคลและแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมในการให้บริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติอนุมานได้แก่ 
Independent t test และ one way ANOVA 
ผลการศึกษา: พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ร้อยละ 95.6 เป็นเพศหญิง  มีอายุต่ ากว่า 30 ปีร้อยละ 49.2 สถานภาพโสดร้อย
ละ 55.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ 96.4 ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันในกระทรวงสาธารณสุขร้อยละ 
52.2  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปีร้อยละ 43.4 และเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ 93.0  พฤติกรรมจริยธรรมของ
พยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพรายด้านพบว่า ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
สอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด พยาบาลวิชาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรมในการให้บริการน้อย
ที่สุด  พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพมีความแตกต่างกันในเร่ือง  อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่ง
งานในปัจจุบันและประสบการณ์การท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ข้อเสนอแนะ: ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม รวมทั้งติดตามประเมินพยาบาลวิชาชีพในระดับปฏิบัติการที่
มีอายุและประสบการณ์การท างานน้อยอย่างต่อเนื่อง  ควรน าผลการประเมิน พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพมาจัดท า
เป็นแผนพัฒนาต่อเนื่อง  ควรมีการจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ  เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความเหมาะสมควรมีการศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพตามการ
รับรูข้องผู้รับบริการ 
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Poster  Presentation 4.4 
ลดค่าใช้จ่ายการ Re-sterile เครื่องมือแพทย์โดยการนึ่งไอน้ าหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลสุรินทร์  
 

ผู้น าเสนอ:  อนงค์  สุรเตมีย์กุล 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลสุรินทร์ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ : ในปี 2557  หน่วยจ่ายกลางพบมีการน าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์มาท าการนึ่งไอน้ าซ้ า (Re-
sterile) เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยและอายุการใช้งาน7วัน ในหน่วยงานที่ส ารวจ 10 หน่วยงานพบว่า มี
จ านวนการส่งนึ่งซ้ า 739 รายการรวมเป็นเงิน 8237.62 บาท ผู้วิจัยในฐานะพยาบาลหัวหน้าหน่วยจ่ายกลางจึงหาแนวทาง ใน
การแก้ปัญหา 
วัตถุประสงค:์ เพื่อลดการส่งอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นึ่งไอน้ าซ้ า 
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้าหน่วยงานในโรงพยาบาลสุรินทร์ 39 หน่วยงาน เครื่องมือคือแบบบันทึกรายการ 
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์หมดอายุ แบบบันทึกค่าใช้จ่ายในการนึ่งไอน้ า ด าเนินการในช่วง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 
2558 ด าเนินการพัฒนาโดยรวบรวมจ านวนอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ที่ส่งมานึ่งซ้ าจากหน่วยงาน บันทึกจ านวนแยกเป็นรายการ  
และค านวณค่าใช้จ่ายในการนึ่งไอน้ า  สะท้อนปัญหาให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นรายบุคคล  ร่วมกันหาวิธีก ากับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเช่น การแลกเซ็ทที่ใกล้หมดอายุกับหน่วยงานที่ใช้บ่อย เป็นต้น 
ผลการศึกษา: จ านวนอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ที่ส่งนึ่งไอน้ าซ้ า 5 รายการแรกที่ส่งนึ่งไอน้ าซ้ าเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
เซ็ทสวนปัสสาวะ เซ็ทท าแผล เซ็ทท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ เซ็ทกาวาจ และเซ็ทให้อาหารทางสายยาง จ านวนอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ที่ส่งนึ่งซ้ าจากหน่วยงานลดลงจาก 1700 เซ็ท เป็น 1034 เซ็ท ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) โดย
ค่าใช้จ่ายในการนึ่งไอน้ าซ้ าอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ส าหรับ 5 รายการนี้ ลดลงจาก 29775.85 บาท เป็น 18185.5 บาท ลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p < .05) (ในการคิดค่าใช้จ่ายครั้งนี้ไม่ได้คิดค่าแรงและค่าเสื่อมสภาพเครื่องนึ่ง) 
ข้อเสนอแนะ: ปัญหาที่หน่วยจ่ายกลางพบและมีการสะท้อนปัญหาถึงหัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการวางแผนงาน
ร่วมกัน ซึ่งเป็นการใช้วิธีการง่าย  ในการท างาน  พบว่าสามารถลดปัญหาและลดค่าใช้จ่ายให้โรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก  อนึ่ง
การน าเสนอค่าใช้จ่ายนี้คิดเพียง 5 รายการ (Top five) เท่านั้น ถ้ารวมรายการทั้งหมด  อาจพบว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่าง
มหาศาล และควรศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้การส่งอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นึ่งไอน้ าซ้ าเป็นศูนย์ 
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ประสิทธิผลของการมอบหมายงานการพยาบาลแบบกลุ่มย่อยต่อคุณภาพทางการพยาบาล 
ผู้น าเสนอ: เสาวรส  ศรชัย    หน่วยงาน: โรงพยาบาลสุรินทร์ 
วัตถุประสงค:์ เพื่อประเมินประสิทธิผลของการมอบหมายงานการพยาบาลแบบกลุ่มย่อย 
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลหลักคือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย อาคาร14 ช้ัน 4 โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ 28 คน ผู้ช่วยพยาบาล 5 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 6 คน ด าเนินการในช่วง 1 มีนาคม ถึง 31 ตุลาคม 2558 
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ ลีน (Lean Management) และแนวคิดการเปลี่ยนแปลงการดูแลผู้ป่วย ณ ข้างเตียง (Transforming care 
at the Bedside:TCAB) เป็นกรอบในการพัฒนา แบ่งการด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ 1) ศึกษาสถานการณ์    2) พัฒนาการมอบหมาย
งานการพยาบาลแบบกลุ่มย่อย ร่วมกับน าแนวทางไปทดลองใช้ ปรับปรุงแนวทาง และ 3) ประเมินประสิทธิผลของการมอบหมายงาน
การพยาบาลแบบกลุ่มย่อย เครื่องมือในการวิจัย คือผู้วิจัย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบบันทึกระยะเวลาในการรับส่งเวร แบบ
บันทึกระยะเวลาในการปฏิบัติตามแผนการรักษา (Stat order) และแบบบันทึกระยะเวลาการรอจ าหน่ายกลับบ้าน วิเคราะห์ข้อมูล โดย
ใช้ความถี่ และร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา สถิติวิเคราะห์ใช้การทดสอบที (Independent t - test)  
ผลการศึกษา: พบว่า การมอบหมายงานเดิมเป็นการพยาบาลตามหน้าที่ ที่มุ่งหมายความส าเร็จของงาน การมอบหมายงานที่พัฒนาขึ้น
เป็นการบูรณาการการมอบหมายงานตามหน้าท่ี (Functional nursing) ผสมผสานกับการพยาบาลเป็นรายผู้ป่วย (Case assignment) 
โดยเลือกใช้เฉพาะจุดดีของแต่ละแบบ เรียกว่าการพยาบาลแบบกลุ่มย่อย ดังนี้คือ ในกลุ่มประเภทผู้ป่วยทั่วไปซึ่งมี 2 ทีม ผู้ดูแลคือ
พยาบาลทีมละ 3 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 คน ในกลุ่มผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ (Semi-ICU) 8 เตียง ผู้ดูแลคือพยาบาล 2 คน ผู้ช่วยพยาบาล 2 คน 
ในแต่ละทีมมีพยาบาลที่ผ่านการประเมินสมรรถนะการเป็นหัวหน้าทีม คอยให้ค าปรึกษาและบริหารจัดการในเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนเกิน
ศักยภาพของพยาบาลในทีม ในขณะเดียวกันพยาบาลในทีมทุกคนทั้งหัวหน้าทีมและสมาชิกทีมทุกคนมีผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล  
รับผิดชอบการพยาบาลผู้ป่วยที่ตนเองดูแลทุกอย่าง สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการพยาบาลอย่างเต็มที่ มีอิสระในการตัดสินใจ
ภายใต้ขอบเขตวิชาชีพ การประเมินผลพบว่า (1) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพยาบาลในกลุ่มที่มีประสบการณ์ 1 ปีแรกของการท างาน จะมี
ความเครียดในช่วงแรก  เนื่องจากขาดความมั่นใจ ต่อมารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและรู้สึกว่าตนเองมีสมรรถนะสูงขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว (2) 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพยาบาลที่เคยรับผิดชอบเป็นหัวหน้าเวรพบว่าการมอบหมายงานแบบใหม่ท าให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่ต้อง
ก้มหน้าอยู่กับกองเวชระเบียนเหมือนเดิม มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น รู้สึกว่าได้ใช้ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยและในการ
ให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกทีมมากข้ึน  (3) การส่งเวรของพยาบาลมีความครอบคลุมปัญหาของผู้ป่วยมากขึ้นเนื่องจากพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย
เป็นผู้ส่งเวรเอง ใช้เวลาส่งเวรลดลง เดิมเฉลี่ย 58.3 นาที เหลือเฉลี่ย 17.0 นาที ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) พยาบาล
ปฏิบัติตามแผนการรักษา (stat order) เร็วข้ึนเนื่องจากขั้นตอนลดลงเดิมใช้เวลาเฉลี่ย 46.7 นาที เหลือเวลาเฉลี่ย 15.7 นาที ลดลงอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (5)  
ผู้ป่วยจ าหน่ายสามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้น เนื่องจากพยาบาลสามารถจัดการเรื่องยากลับบ้าน การให้ค าแนะน าและอื่น  ได้ทันทีหลัง
แพทย์มีค าสั่งการรักษา ระยะเวลารอจ าหน่ายเดิมใช้เวลาเฉลี่ย 179 นาที เหลือเฉลี่ย 62.7 นาที ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
ข้อเสนอแนะ: การมอบหมายงานการพยาบาลแบบกลุ่มย่อยส่งผลดีในหลายมิติ  พยาบาลรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  ได้ใช้กระบวนการ
พยาบาลเต็มรูปแบบ กระบวนการปฏิบัติตามแผนการรักษารวดเรว็ข้ึนเนื่องจากขั้นตอนลดลง ส่งเวรเสร็จเร็วและมีความครอบคลุมผู้ป่วย
ไม่ต้องรอจ าหน่ายนาน หน่วยงานอ่ืนท่ีมีผู้ป่วยจ านวนมาก สามารถน ารูปแบบท่ีพัฒนานี้ไปปรับใช้ได้ และควรศึกษาประเมินผลลัพธ์อื่น 
ในประเด็นความคลาดเคลื่อนทางยา ความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งแพทย์และผู้ป่วย ตลอดจนอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น  เป็นต้น  
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Poster  Presentation 4.6 
รูปแบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ 
 

ผู้น าเสนอ:  นางสาวอริสา สนิทฉัตร   
หน่วยงาน: โรงพยาบาลสุรินทร ์
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: แผลกดทับเป็นปัญหาที่พบบ่อย โดยเฉพาะผู้ที่ไม่รู้สึกตัวเคลื่อนไหวไม่ได้ เกิดความทุกข์ทรมาน หาก
ไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมจึงศึกษา
รูปแบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ 
วัตถุประสงค:์ เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ และอัตราการเกิดแผลกดทับ 
วิธีการศึกษา: เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ การศึกษาแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์การเกิดแผลกดทับ กลุ่มตัวอย่าง พยาบาลวิชาชีพ 
จ านวน 17 คน  พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 6 คน ในช่วง ระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2558 ระยะที่ 2  สร้างรูปแบบการป้องกันการเกิดแผล
กดทับ โดยใช้รูปแบบของ สเต็ทเลอร์ ระหว่าง เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2558  โดยใช้การมีส่วนร่วมของบุคลากร ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ระยะที่ 3 น ารูปแบบไปใช้และประเมินผล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 
โรงพยาบาลสุรินทร์ ในช่วงเดือน  ธันวาคม 2558 ถึง  เมษายน 2559 จ านวน 202 ราย เครื่องมือที่ใช้ คือ รูปแบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ เครื่องมือ
ที่ใช้รวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินการเฝ้าระวังต่อการเกิดแผลกดทับ แบบบันทึกการประเมินลักษณะผิวหนัง รวบรวมข้อมูล โดยสถิติความถี่ และ 
ร้อยละ  
ผลการศึกษา: ได้รูปแบบการป้องการเกิดแผลกดทับ ที่ประกอบการประเมินความเสี่ยงพร้อมสื่อสารให้บุคคลากรในทีมทราบ 
ระดับความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังโดยใช้สติ๊กเกอร์สี การดูแลผิวหนัง การระบุต าแหน่งกรณีพบแผลกดทับ ผลการศึกษาในผู้ป่วย
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.4  อายุ >60 ปี ร้อยละ 57.5 ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดช่องท้องมากที่สุด ร้อยละ 63.2  
การประเมินตาม Braden scale พบกลุ่มความเสี่ยงปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 70.8 รองลงมาคือกลุ่มความเสี่ยงสูง ร้อยละ 16.3  
อัตราการเกิดแผลกดทับพบว่า ลดลง จากร้อยละ  4.4  เหลือ ร้อยละ  1.9  ต าแหน่งที่เกิดบริเวณก้นกบมากที่สุด ร้อยละ 75 ระดับ
การเกิดแผลกดทับพบระดับ 2 ร้อยละ 100 ทั้งก่อนและหลังด าเนินการ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง  
ข้อเสนอแนะ: การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับท าให้บุคลากรรับทราบปัญหา เกิดการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ ตลอดจนการเฝ้าระวังป้องกันการลุกลามสู่ระดับอื่น มีความส าคัญ การค้นพบที่รวดเร็วช่วยให้พยาบาลมีการวางแผน
ป้องกันได้รวดเร็วเช่นกัน ส่งผลต่อการหายของแผล เป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการพยาบาล  
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Poster  Presentation 4.7 
การพัฒนาระบบการสื่อสาร การส่ง – รับ เวร โดยใช้ SBAR 
 

ผู้น าเสนอ:  นางลักขณา ศรสุรินทร์,  นางสาวฐิตารีย์  วรางกูร 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: การรับส่งเวรเป็นกระบวนการที่ส าคัญของพยาบาล เพื่อสื่อสารทางสุขภาพระหว่างช่วงผลัดเวร ถ่ายทอด
ปัญหา อาการ ความต้องการ ข้อมูลที่ส าคัญ ต้องเฝ้าระวังติดตามจากเวรปัจจุบันสู่เวรถัดไป ถ้าการสื่อสารไม่ครบถ้วนจะส่งผลถึงคุณภาพ
การบริการพยาบาล หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม มีพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 31.5 พบปัญหาการส่งข้อมูลไม่
ครบถว้น ใช้เวลาในการส่งเวร 20-25 นาที/คน 

วัตถุประสงค:์ เพื่อพัฒนาระบบการรับส่งเวร ลดระยะเวลาการรับส่งเวรได้ข้อมูลครบถ้วน และบุคลากรพึงพอใจ 
วิธีการศึกษา: วิจัยเชิงพรรณนาแบบเปรียบเทียบ (Comparative descriptive)  โดยน า Lean Concept ร่วมกับน าเทคนิคการรับส่ง
เวร แบบ SBAR  ที่มี 4 องค์ประกอบคือ 1) S-Situation 2) B-Background 3) A-Assessment  4) R-Recommendation มาพัฒนาระบบ
การรับส่งเวร วัดผลก่อน-หลัง กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ จ านวน 16 
คน เก็บข้อมูลก่อนและหลังการด าเนินการ แบบไปข้างหน้า เครื่องมือที่ใช้คือ รูปแบบการรับส่งเวร แบบ functional team เทคนิค แบบ 
SBAR  เครื่องมือรวบรวมข้อมูล แบบบันทึกระยะเวลาการส่งเวร ความครบถ้วนของข้อมูล  แบบบันทึกการส่งการติดตามการรายงานผล
ทางห้องปฏิบัติการ และแบบสอบถามความพึงพอใจบุคลากร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง  ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 ท่าน ด าเนินการ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน  2558  ถึง เดือน มีนาคม 2559  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ผลการศึกษา: ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง มากที่สุด ร้อย 93.7  การศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 100  ผ่าน
การอบรมเฉพาะทาง ร้อยละ 37.5 ประสบการณ์ท างานในหอผู้ป่วยหนัก ช่วง < 1 ปี ,1-5 ปี และมากกว่า 10 ปี เท่ากันคือร้อยละ 
31.2  ระยะเวลารับส่งเวร ก่อนด าเนินการเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 10 นาที หลังใช้ระบบการสื่อสาร การส่ง – รับ เวร โดยใช้ SBAR เหลือ 25.7 นาที  
พยาบาล 1 คนใช้เวลาส่งเวรเฉลี่ย  12.1 นาที ต่อการส่งข้อมูลผู้ป่วย 2 ราย บุคลากรมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.8 ความครบถ้วนของข้อมูล  
ก่อนด าเนินการส่งจ้อมูลไม่ครบถ้วน  287 ครั้ง  หลังด าเนินการจ านวน 123 ครั้ง ลดลงจาก ร้อยละ 19.9  เหลือ ร้อยละ 8.5  ก่อนการ
ด าเนินการ พบข้อมูลไม่ครบถ้วนเรื่อง การติดตามและการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการมากที่สุด  ร้อยละ 68.6 รายละเอียดเกี่ยวอาการ
เปลี่ยนแปลง  ร้อยละ  33.4  การบริหารยาร้อยละ 8  หลังด าเนินการ พบข้อมูลไม่ครบถ้วน เรื่องการติดตามและการรายงานผลทาง
ห้องปฏิบัติการมากที่สุด  ร้อยละ 28.0 รายละเอียดเกี่ยวอาการเปลี่ยนแปลง  ร้อยละ  36.6  การบริหารยา ร้อยละ 15.4   
ข้อเสนอแนะ: การน า Lean Concept ร่วมกับเทคนิค SBAR รับส่งเวร ท าให้พยาบาลจะมีรูปแบบที่จะเตรียมความพร้อม เตรียม
ข้อมูลที่จะส่งเวร ประกอบกับการลดขั้นตอนปรับระบบการส่งเวรท าให้ลดระยะเวลาได้มากขึ้น และเพิ่มเวลาในการดูแลผู้ป่วย แต่
อย่างไรก็ตามการพัฒนาบุคลากรที่มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปีที่ต้องดูแลผู้ป่วยวิกฤตมีความส าคัญ ที่ควรก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน 
ระบบการส่งเวรวิธีนี้สามารถขยายผลในหน่วยงานอื่น ได้ 
 
 
 
 



     การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 
                                                                                                                                                  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

The  Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division      96                                                                          ฉบับที ่1 ปี 2559    
 

 

 

 

Poster  Presentation 4.8 
การเปรียบเทียบความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาลแบบเดิมกับแบบ Focus  charting 

 

ผู้น าเสนอ:   นางดรุณี  มานุจ า 

หน่วยงาน: โรงพยาบลปราสารท จังหวัดสุรินทร์ 
 

วัตถุประสงค:์ เพื่อเปรียบเทียบความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาลแบบเดิมกับแบบFocus  charting 
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างคือ เวชระเบียนผู้ป่วยในที่แผนก  อายุรกรรมหญิงโรงพยาบาลปราสาท โดยการบันทึกทางการ
พยาบาลแบบเดิมใช้เวชระเบียนของปีงบประมาณ 2558ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2558 และแบบ Focus charting ใช้เวช
ระเบียนปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2559 โดยการใช้การสุ่มอย่างง่าย จ านวน 96 ฉบับ และ 124 ฉบับ 
ตามล าดับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกเกณฑ์การตรวจประเมินและการให้คะแนนคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
ผู้ป่วยใน หัวข้อ Nurse’s note help full จ านวน 9 ข้อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ Independent t test 
ผลการศึกษา: ความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาลแบบเดิม ร้อยละ 83.22  ความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการ
พยาบาลแบบ Focus charting ร้อยละ 85.48 เมื่อเปรียบเทียบความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาลระหว่างการ
บันทึกแบบเดิม กับการบันทึกแบบ Focus charting  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของการบันทึกทางการพยาบาลไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ 
ข้อเสนอแนะ: ควรมีการส่งเสริมการบันทึกทางการพยาบาลแบบ Focus charting ต่อ และ ปรับปรุงพัฒนาการบันทึกทางการ
พยาบาลแบบ focus charting เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของพยาบาล, เวลาที่ใช้บันทึก หรือกระดาษที่ใช้ ระหว่างแบบเดิมกับแบบ Focus charting ควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาลในหน่วยงานอื่น  ในโรงพยาบาลปราสาทเพื่อ พัฒนาการบันทึก
ทางการพยาบาลให้มีคุณภาพมากข้ึน  
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Poster Presentation 5.1 
การลดความเมื่อยล้าในผู้ป่วยหลังผ่าตัดจอประสาทตาหลุดออก ด้วยกิจกรรม 3 ป. 
 

ผู้น าเสนอ: นางพรรณเพ็ญ มูลศิลป์ พยาบาลวิชาชพีช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยพิเศษพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ 3 โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ อุบลราชธานี 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: โรคจอประสาทตาหลุดลอกพบมาก 1 ใน 5 ของโรคทางจักษุ และเป็นกลุ่มเสี่ยงทางคลินิก ที่
ส าคัญ การรักษาที่ได้ผลดีคือการผ่าตัดน้ าวุ้นลูกตาและฉีด gas ให้ลอยตัวไปกดจอประสาทตาที่หลุดลอกให้ติดกับผนังลูกตา ท่า
นอนที่เหมาะสมเพื่อให้ gas ลอยตัว คือการนอนคว่ าหน้าอย่างน้อย 18 - 20 ชม./วัน ท ากิจกรรมเฉพาะที่จ าเป็น พบปัญหาว่า
ไม่สามารถนอนคว่ าหน้าได้ตามแผนการรักษา เนื่องจากเมื่อยล้า(ระดับความเม่ือยล้ามากสุด คือ 3 -4 คะแนน) เกิดภาวะเครียด 
หงุดหงิดจากถูกจ ากัดกิจกรรมและนอนท่าเดียวนาน  ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจอประสาทตาหลุดลอกมากขึ้น ต้องให้การ
รักษาเพิ่ม บางรายต้องผ่าตัดซ้ า LOS นานขึ้น ปี 2556 -2558 มีผู้ป่วยผ่าตัดจอประสาทตาหลุดลอก 21 ราย นอนคว่ าหน้าได้ 
18-20 ชม. เพียง 12 ราย (57.14%)มีผู้ป่วยที่มีการหลุดลอกของจอประสาทตาเพิ่มต้องผ่าตัดซ้ า 9 ราย (42.86%) LOS เฉลี่ย 
9 วัน/คน หน่วยงานจึงหาแนวทางเพื่อลดความเม่ือยล้าของผู้ป่วยด้วยกิจกรรม 3 ป. 
วัตถุประสงค์: 1) เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ป่วย 2) เพื่อให้ผู้ป่วยนอนคว่ าหน้าได้ ≥ 18 ชม./วัน 3) เพื่อป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจอประสาทตาหลุดลอกซ้ า โดยมีตัวชี้วัดคือ1) ผู้ป่วยที่มีคะแนนความเมื่อยล้าน้อยกว่าระดับ 3 ≥ 80% 2) 
ผู้ป่วยที่นอนคว่ าหน้าได้ ≥ 18 ชม./วัน≥ 80%3) อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจอประสาทตาหลุดลอกซ้ า เป็นศูนย์ 4) ความพึง
พอใจของผู้ป่วยและญาติ ≥ 80% 5) บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการดูแล≥ 80% มีระยะเวลาด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2558 – 
31 มีนาคม 2559 
วิธีการศึกษา: 1) ประชุมทีมและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา 2) ทบทวนเอกสารต าราวิชาการ น าเอา 7 Aspect of care และ
เครื่องมือประเมินระดับความเม่ือยล้าของไปเปอร์มาประยุกต์ใช้ 3) จัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ 7 Aspect of care คือ 
ประเมินผู้ป่วยและจัดการอาการรบกวน เน้นความต่อเนื่องในการดูแลความปลอดภัยและป้องกันภาวะแทรกซ้อนร่วมกับทีมสห
สาขา สนับสนุนการดูแลตนเองและเพิ่มความพึงพอใจ ผ่านกิจกรรม 3 ป. คือ ป.1 การปรับความรู้ความเข้า ใจ ทัศนคติของ
ผู้ป่วย /ญาติและบุคลากรเก่ียวกับโรคและความส าคัญของการปฏิบัติตัว ป.2 การปรับเปลี่ยนท่านอน จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม 
เช่น หมอนเจาะรู ประเมิน เยี่ยมตรวจให้ก าลังใจเพื่อให้ผู้ป่วยนอนคว่ าหน้าได้นานโดยไม่อึดอัดป.3 คือการประคบอุ่นด้วยลูก
ประคบสมุนไพร เพิ่มการไหลเวียนโลหิต ลดการเกร็งกล้ามเนื้อและเกิดความผ่อนคลาย 4) น าแนวทางสู่การปฏิบัติภายใต้การ
นิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้าเวร 5) เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดโดยใช้แบบประเมิน แบบสอบถาม/ สังเกต 6) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ น าผลมาปรับปรุงพัฒนา 7) สรุปและรายงานผล 
ผลการศึกษา: ผลด าเนินการบรรลุตามตัวช้ีวัด ผู้ป่วยผ่าตัด 10 ราย นอนคว่ าหน้าได้ครบร้อยละ 90 ระดับคะแนนความเมื่อยล้าน้อยกว่า 
3 = 83.33% อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดจอประสาทตาหลุดลอกซ้ า = 0 ผู้ป่วย/ญาติพึงพอใจ 94% เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
แนวทางการดูแล 93.75% LOS เฉลี่ย 6 วัน/คน 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้: เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงประสานฝ่ายแพทย์ แผนไทยมาให้บริการประคบอุ่นที่
หอผู้ป่วย และสามารถขยายผลไปยังหน่วยงานท่ีให้บริการผู้ป่วยประเภทเดียวกัน 
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Poster Presentation 5.2 
การลดอบุัติการณ์การบริหารยาเคมีบ าบัดคลาดเคลื่อนในหอผู้ป่วยเคมีบ าบัด 

 

ผู้น าเสนอ: นางศิริพร สุขสานต ์และ น.ส.นลิุบล สีหะวงษ์ 
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยเคมีบ าบัด กลุ่มงานการพยาบาลผูป้่วยอายุรกรรมสาย 3 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: ยาเคมีบ าบัดเป็นยาเสี่ยงสูงที่ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งใน
อวัยวะต่าง ในร่างกาย หากบริหารยาคลาดเคลื่อน เช่น ผิดขนาด ผิดคนอาจท าให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ 
การบริหารยาเคมีบ าบัดจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความถูกต้องและปลอดภัย ในหอผู้ป่วยเคมี
บ าบัดดูแลผู้ป่วยมะเร็งทุกระบบที่รักษาด้วยเคมีบ าบัด ซึ่งมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ในปี 2556 -2558 จ านวนผู้ป่วย 3,470 ราย 
3,019 ราย และ 4,324 ราย จ านวนครั้งของการให้ยา 11,020ครั้ง 14,722 ครั้ง และ 27,896 ครั้งตามล าดับ พบว่ามีการ
บริหารยาเคมีบ าบัดคลาดเคลื่อน จ านวน 8ครั้ง 7ครั้งและ 4 ครั้งตามล าดับ แบ่งระดับความเสี่ยงเป็นระดับ C จ านวน8, 3, 1 
ครั้ง ระดับ D จ านวน 0, 1, 3 ครั้ง ระดับ E จ านวน 0, 1, 0 ครั้ง ระดับ F จ านวน 0, 2, 0 ครั้ง มีผลกระทบท าให้ผู้ป่วยต้อง
ได้รับการเฝ้าระวัง รักษาเพิ่ม และนอนโรงพยาบาลนานขึ้น ดังนั้นทีมหอผู้ป่วยเคมีบ าบัดได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา 
จึงทบทวนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
วัตถุประสงค:์ เพื่อลดอุบัติการณ์การบริหารยาเคมีบ าบัดคลาดเคลื่อนและเพื่อให้บุคคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารยา
เคมีบ าบัดอย่างถูกต้องตามหลัก 6R ตัวชี้วัด 1. อุบัติการณ์การบริหารยาเคมีบ าบัดคลาดเคลื่อน 0 ครั้ง 2. ร้อยละของบุคลากร
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารยาเคมีบ าบัดถูกต้องตามหลัก 6R ≥ 80 
วิธีการศึกษา: ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 โดยใช้กระบวนการ PDCA วิเคราะห์ปัญหาพบว่า การ
บริหารยาเคมีบ าบัดคลาดเคลื่อนในด้านการระบุตัว ล าดับการให้ยา ลืมให้ยา ให้ยาไม่ครบ ให้ยาล่าช้า นอกจากนี้บุคลากร
ปฏิบัติตามมาตรฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน จึงทบทวนมาตรฐานปฏิบัติเดิมและพัฒนามาตรฐานการบริหารยาเคมีบ าบัดขึ้นใหม่ 
เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติตามหลัก6Rในการตรวจสอบการระบุตัว ตัวยา ขนาดของยามากยิ่งขึ้นโดยพัฒนาจากแนว
ปฏิบัติการพยาบาลการบริหารยาเคมีบ าบัดทางหลอดเลือดด า(CNPG) ในด้านบุคลากรมีการพัฒนาโดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ด้านการบริหารยาเคมีบ าบัดร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ การนิเทศติดตามและทบทวนความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เก็บข้อมูลทุก
คร้ังที่เกิดอุบัติการณ์ รวบรวมข้อมูลทุก 1 เดือน และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของบุคลากร 
ผลการศึกษา: พบว่า อุบัติการณ์การบริหารยาเคมีบ าบัดคลาดเคลื่อนในเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม2559 0 ครั้งและบุคลากร
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารยาเคมีบ าบัดถูกต้อง ร้อยละ 89 
แผนพัฒนาต่อเนื่อง: ติดตามการบริหารยาเคมีบ าบัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารยาเคมีบ าบัดอย่างถูกต้อง 
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Poster Presentation 5.3 
พัฒนาระบบการบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา ปี 2558 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 

ผู้น าเสนอ: นางเอ้ือมพร ชมภูมีและนางจินตนา ค าจนัดี 
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: ข้อมูล WHO ปี พ.ศ. 2545 มีคนตาบอดทั่วโลกประมาณ 37 ล้านคน ในประเทศไทยปี 2549 
พบว่ามีอัตราตาบอดร้อยละ 0.59 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคต้อกระจก ต้อหิน แผลกระจกตา พยาธิในตาและการขาดวิตามิน
เอ ซึ่งโรคในกลุ่มนี้กว่าร้อยละ 80 สามารถป้องกันและเป็นกับส่วนหน้าของลูกตา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2557 มีประชากร 
1,836,523 คน ประมาณการคนตาบอดจากโรคกระจกตาราว 133 คน และในปี 2558 โรงพยาบาลมีจักษุแพทย์เฉพาะทางโรค
กระจกตา ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการบริการการพยาบาลผู้ปว่ยผา่ตัดปลูกถ่ายกระจกตา ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการบริการที่เป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายอวัยวะของโรงพยาบาล 
วัตถุประสงค์: 1) เพื่อพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาด้านการบริหาร การบริการและการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของห้องผ่าตัด 2) เพื่อให้ผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตามีความปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
วิธีการศึกษา: 1) การศึกษาเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 2) สถานที่และระยะเวลาด าเนินการที่ห้องผ่าตัดจักษุ ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 3)กลุ่มเป้าหมายพยาบาลห้องผ่าตัดจักษุ จ านวน 20 คน 4) ขั้นตอนการศึกษา(1)ด้าน
บริหารงาน มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ มีระบบการนิเทศทางการพยาบาลโดยพยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัด (2)ด้าน
บริการ พยาบาลห้องผ่าตัดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติ ติดตามเฝ้าระวังอุบัติการณ์
ต่าง  และวิเคราะห์ทุกเดือน (3)พัฒนาศักยภาพบุคลากรมีการศึกษาดูงานสภากาชาดไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ประเมิน
ทักษะการปฏิบัติงาน 5) วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ระดมสมอง แบบประเมินเก็บข้อมูล 6) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ใช้สถิติ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการศึกษา: 1)ระบบการบริการการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา ประกอบด้วยการพัฒนาระบบด้านบริหารงาน มี
การมอบหมายงานและการนิเทศติดตามคิดเป็นร้อยละ 85.20 และ 84.1 ตามล าดับ ด้านบริการพยาบาลห้องผ่าตัดปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติเร่ืองการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 86 และด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของห้องผ่าตัด พยาบาลห้องผ่าตัดจักษุ มีความรู้และมีทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 82.2 และ2) มีการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาในผู้ป่วยตาบอดและสายตาเลือนรางจากโรคกระจกตา 9 ราย ผู้ป่วยปลอดภัย 
F/U ตามนัด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป: 1) ทบทวนและพัฒนาแนวปฏิบัติเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาให้มี
ความเหมาะสม และ2) ศึกษาและประเมินระบบการบริการพยาบาลผู้ป่วยปลูกถ่ายกระจกตาที่พัฒนาขึ้น 
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Poster Presentation 5.4 
การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา ในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 1 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
 

ผู้น าเสนอ: มัสยา วรรณโสภา, นันทิยา นนตะแสน, ขนิษฐา ผกักูด และอรชร มาลาหอม 
ชื่อหน่วยงาน: ห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม1 โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ จงัหวัดอุบลราชธานี 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: ปัญหาเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลมีความส าคัญ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งมี  ICU 25 
แห่ง จากสถิติเชื้อดื้อยาในผู้ป่วยหนักที่ ICUS1พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2557และ 2558 พบผู้ป่วยเชื้อดื้อยา เพิ่มจาก 23 
เป็น 29 ราย คิดเป็น ร้อยละ 2.7 และ 2.8 ตามล าดับ ระบบที่พบมากที่สุด คือ VAP รองลงมา คือBSI และ SSI จากการ
ประเมินสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ พบว่า การแยกผู้ป่วยไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วย การปฏิบัติ
ตามแนวทางฯของโรงพยาบาล ร้อยละ 80.8 ประเด็นที่ยังท าได้น้อยคือ การท าความสะอาดเปลย้ายผู้ป่วยและ slide pad หลัง
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมทั้งแนวทางปฏิบัติฯไม่สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วยที่รับไว้ ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับบริบท จะส่งผลให้การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยามีประสิทธิภาพและยั่งยืน จ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทีมสหสาขาที่เก่ียวข้องก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น 
วัตถุประสงค:์ 1) เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาใน ICUS1 
วิธีการศึกษา: ประกอบด้วย 1. รูปแบบการศึกษา ตามแนวคิด PDCA 2. สถานที่ด าเนินการ ICUS1 3. กลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้ป่วยหนักที่รับไว้ใน ICUS1 4. ขั้นตอนการศึกษา ประกอบด้วย (1) การทบทวนแนวทางปฏิบัติฯร่วมกับประสานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ปรับแนวทางปฏิบัติใหม่ 5. วิธีการเก็บข้อมูล ใช้ระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล และการประเมินการ
ปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทางฯใหม่ โดยใช้แบบประเมินและวิธีการสังเกต 6. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติร้อยละ 
ผลการศึกษา: 1) แนวทางปฏิบัติที่ปรับใหม่เพิ่มเติมในประเด็นการท าความสะอาดร่างกาย ,อุปกรณ์ต่าง , การจัดการมูลฝอย
และการห้ามวางเวชระเบียนหรืออุปกรณ์การแพทย์บนตัวผู้ป่วย 2)การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาระหว่างเดือนตุลาคม 2558 -มีนาคม 
2559 มีผู้ป่วย 400 ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 3)การปฏิบัติตามแนวทางฯใหม่ คิดเป็น ร้อยละ 91.2 
ข้อเสนอแนะ: 1) การน าผลการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในกลุ่มผู้ป่วยหนัก การนิเทศ
ทางการพยาบาล การประเมินซ้ าทั้งด้านผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและอาการทางคลินิก การรายงานผลโดยเร็ว รวมกับ
ความร่วมมือจากทีมสหสาขา จะช่วยให้การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ข้อเสนอแนะใน
การศึกษา ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเชื้อดื้อยาในผู้ป่วยหนักศัลยกรรม เพื่อน า
ผลการศกึษามาออกแบบระบบการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 
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Poster Presentation 5.5 
การพัฒนาระบบการให้ยา High Alert drug ( Potassium chloride injection)โรงพยาบาลภูสิงห์ 
 

ผู้น าเสนอ: วันทนีย์ สันดอน 
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลภสูิงห ์อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ: เนื่องจากยา Potassium chloride injectionเป็นยาที่มีการออกฤทธิ์ให้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยที่มี
ภาวะ Hypokalemia แต่ในขณะเดียวกันหากกระบวนการการให้ยาไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน ก็อาจส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายจนถึง
แก่ชีวติจากการให้ยาได้ 
วัตถุประสงค:์ เพื่อพัฒนาระบบการให้ยา High Alert drug ( Potassium chloride injection) 
วิธีการศึกษา: กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยจ านวนท่ีได้รับการวินิจฉัย Hypokalemia 50 ราย เจ้าหน้าที่แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ Lab จ านวน 15 ท่าน ระยะเวลาที่ศึกษา ต.ค.2557-มี.ค.2558 โดยใช้กรอบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมกับการพัฒนา Competency เจ้าหน้าท่ี 
ผลการศึกษา: พบปัญหาและความต้องการพัฒนาได้แก่ 1) พบอุบัติการณ์ผู้ป่วย อาการเกร็งกล้ามเนื้อ ปวดบริเวณกล้ามเนื้อหดเกร็ง 
และ พบผู้ป่วยมี ผื่นนูนแดง ปวด ระคายเคือง บริเวณที่ให้ยา 2)เจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพมีความรู้เรื่องการให้ยา High Alert drug ( 
Potassium chloride injection) ร้อยละ 80 และยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้ยาความเสี่ยงสูงแก่ผู้ป่วย จึงได้มีการพัฒนาระบบ
การให้ยา High Alert drug ( Potassium chloride injection) โดยร่วมกับการใช้กระบวนการ 10R ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในกาให้ยาความเสี่ยงสูง (High Alert drug ) แก่ผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและทันท่วงที ได้แก่ เมื่อผู้ป่วยได้รับการตรวจเลือด
วินิจฉัยจากห้องปฏิบัติการ Lab มีภาวะ Hypokalemia ( K  มีค่าต่ ากว่า 3.00mmol/) รายงานเจ้าหน้าที่พยาบาลภายทันที(Alert Lab) 
เจ้าหน้าที่พยาบาลรายงานผลการตรวจ Lab ให้แพทย์ทราบทันที เจ้าหน้าที่พยาบาลแจ้งเจ้าหน้าที่เภสัชกรทราบ เภสัชกรจัดยาความ
เสี่ยงสูง มีการตรวจฉลากยาความเสี่ยงสูงก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อป้องกันการหยิบยาผิดพลาด มีการร่วมกันจัดท าคู่มือการใช้ยา 
High Alert drug ที่จัดท าข้ึนและมีการบ่งช้ียา High Alert drug ด้วยสติกเกอร์สีแดง เมื่อยาถึงแผนกผู้ป่วยในมีการตรวจสอบการให้ยา
โดยเจ้าหน้าที่พยาบาล 2 ท่าน (double check) ก่อนผสมยาลงให้ IV Fluid มีการตรวจสอบการให้ยาแบบ Check list การให้ยากับ
แบบบันทึกการให้ยาแก่ผู้ป่วยโดยลงช่ือการให้ยาโดยเจ้าหน้าที่พยาบาล 2 ท่านและติดป้าย High Alert drug (HAD) ที่ขวด IVF ให้
ทราบ มีการใช้เครื่อง infusion pump ในการควบคุมปริมาณยา High Alert drug ( Potassium chloride injection) เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการให้ปริมาณยาที่มากเกินขนาด ป้องกันผู้ป่วยปรับ IV fluid ด้วยตนเอง ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อผู้ป่วย มีป้ายบ่งช้ี
การให้ยา ความเสี่ยงสูงให้ผู้ป่วยและญาติได้รับทราบ มีการจัดท าแบบประเมิน V/S การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการให้ยา 
Potassium chloride injectionที่มุ่งเน้นเฉพาะรายที่ให้ยา High alert drug( Potassium chloride injection) แยกจากการประเมิน 
V/S ทั่วไป วัด V/S ก่อนการให้ยา และ ประเมิน V/S หลังการให้ยา ประเมินภาวะแทรกซ้อนจากยา การเกร็งกล้ามเนื้อ การปวด บวม 
ผื่นนูนแดงการระคายเคืองบริเวณที่ให้ยาผู้ป่วย ทุก 2 ชม. หลังจากการหลังจากการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องพบว่ากลุ่มผู้ให้ยา 
Potassium chloride injection50 ราย ผู้ป่วยไม่พบภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการให้ยา High alert drug( Potassium chloride 
injection) 0 รายเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพ มีความรู้และมีทักษะในการให้ยา ความเสี่ยงสูง จากเดิมร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 98 แสดงให้
เห็นว่าการพัฒนาระบบโดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีสหสาขาวิชาชีพท าให้เกิดการแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบร่วมกันในแผนก
ผู้ป่วยในและน ามาใช้ในปัจจุบันได้เป็นอย่างด ี
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Poster Presentation 5.6 
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในหน่วยฝึกทหารใหม่ 
 
ชื่อผู้น าเสนอ:  พ.ท.หญิงหัสยา พงษ์จุฬากุล  และคณะ 
ชื่อหน่วยงาน:  แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ: จากเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในทหารใหม่ผลัด 2/58 พบว่า มีการระบาดของโรคไข้หวัด
ใหญ่เกิดขึ้นในหน่วยฝึกทหารใหม่ถึง 5 หน่วย จากจ านวนทั้งหมด 21 หน่วย โดยพบผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่จ านวนมากในช่วง 2 
สัปดาห์แรกของการฝึกทหารใหม่ จากผลการสอบสวน พบว่า สาเหตุของการแพร่ระบาดมาจากการอยู่รวมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์
ค่ายสุรนารี สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี ในวันรายงานตัวเพื่อเข้าประจ าการในหน่วยต้นสังกัดวันแรก อีกทั้งทีมท างานสอบสวนและ
ควบคุมโรคขาดประสบการณ์การท างานในด้านการเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะการสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT: Surveillance and 
Rapid Response Team) ส่งผลให้การควบคุมโรคต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ซึ่งการเจ็บป่วยของทหารใหม่มีผลกระทบต่อการฝึก 
ท าให้ทหารใหม่ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทางทหารในระหว่างการฝึกทหารใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทาง
ทหารต่อไป  
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนากระบวนการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มทหารใหม่จังหวัดนครราชสีมา โดยการลดการแพร่
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในหน่วยฝึกทหารใหม่ 
วิธีด าเนินการ: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการพัฒนากระบวนการ โดยเก็บข้อมูลในหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัด 
1/59 ทั้ง 21 หน่วย ในจังหวัดนครราชสีมา แบ่งการด าเนินการเป็นก่อนด าเนินการ โดยการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ของ
ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวัง ออกมาตรการและเน้นย้ าการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในหน่วยฝึกทหารใหม่ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระหว่างด าเนินการ โดยการคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ในวันรายงานตัวและท าสัญลักษณ์คัดแยกผู้ป่วย ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  และเก็บข้อมูลหลังด าเนินการ จากการติดตามอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในหน่วยฝึกทหารใหม่ วิเคราะห์
โดยการเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในหน่วยฝึกระหว่างผลัด 2/58 และ 1/59 
ผลการศึกษา: ผลการพัฒนากระบวนการเฝ้าระวัง พบว่า เกิดอุบัติการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ในทหารใหม่ ผลัด 1/59 ที่มีสาเหตุการ
ติดต่อมาจากการอยู่ร่วมกันในวันรายงานตัวลดลงจาก 5 หน่วยใน 21 หน่วย เหลือเพียง 1 หน่วย  ใน 21 หน่วย ส่วนอัตราการเกิดโรค
ไข้หวัดใหญ่ในทหารกองประจ าการไม่แตกต่างกัน และพบว่ามีการระบาดเกิดขึ้นหน่วยฝึกทหารใหม่ที่มีสาเหตุมาจากการสัมผัสใกล้ชิด
กับครูฝึกทหารใหม่ และญาติทหารใหม่ท่ีมาเยี่ยมในวันพบญาติของหน่วยฝึกที่พบการระบาดหลังสัปดาห์ที่ 2 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

1) การน าผลการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล ผลการพัฒนาในครั้งนี้สามารถน าไปปรับใช้ในกลุ่มอื่น  ที่ต้องอยู่
ร่วมกัน เช่น กลุ่มเยาวชนท่ีเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือกลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร และควรน ากิจกรรมไปใช้ในกลุ่ม
ของผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับทหารใหม่ ได้แก่ กลุ่มครูฝึกทหารใหม่ และกลุ่มญาติ 

2) ข้อเสนอแนะในการศึกษา ครั้งต่อไป/ในอนาคต       ควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะคล้ายกับทหารกองประจ าการ 
ที่ต้องอยู่เป็นกลุ่มก้อน ในช่วงเวลาเดียวกัน และมีก าหนดเวลาชัดเจน ได้แก่ กลุ่มเยาวชนในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
หรือกลุ่มนักโทษในเรือนจ า หรือในกลุ่มนักศึกษาวิชาทหารที่เข้าค่ายร่วมกัน  

 



     การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 
                                                                                                                                                  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

The  Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division      103                                                                          ฉบบัที่ 1 ปี 2559    
 

 

 

 

Poster Presentation 5.7 
ผลของการใช้ Maharat MDRO bundle ในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา 
ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ปี 2558 
 

ชื่อผู้น าเสนอ:  นางสาว สุภาพร  ศรีพนม   
ชื่อหน่วยงาน:  ศูนย์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (ศูนย์ IC) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ: เชื้อดื้อยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในสถานบริการสาธารณสุข   รพ.มหาราชนครราชสีมาให้บริการ
รับส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดและเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์  ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการหนัก หอผู้ป่วยสภาพแออัด ภาระงานที่หนัก  ท า
ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการสัมผัสทาง contact precaution  ข้อมูลปี2555-2558 เชื้อแกรมลบดื้อยาชนิด MDR -AB 
แนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 ,59,65และ2558 เป็นร้อยละ66  การติดเชื้อดื้อยาท าให้ต้องใช้ยาปฏิชีวนะราคาแพง ค่าใ ช้จ่ายใน
การรักษาสูงขึ้น ต้องอยู่รพ.นานขึ้น อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น  การปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา เป็น
การป้องกันที่ดีที่สุด  ศูนย์IC ได้รณรงค์ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่องปี 2557 โดยจัดประชุมวิชาการท า  KM 
เชื้อดื้อยา ท า MDROs campaign โดยรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตาม MDRO bundleอย่างต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์: ศึกษาผลการปฏิบัติ MDRO bund การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา 
วิธีด าเนินการ: การวิจัยเชิงพรรณนา ประชากร : ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาที่admitหอผู้ป่วยใน รพ.มหาราชนครราชสีมา ม.ค. – ธ.ค. 
2558 กลุ่มตัวอย่าง 1,154 คน Intervention : การปฏิบัติตาม  Maharat MDRO bundle  เครื่องมือที่ใช้ : Maharat MDRO 
bundle  check list  วิธีการเก็บข้อมูล 1.)บุคลากรปฏิบัติตาม  MDRO bundle  2.) ICN ประเมินการปฏิบัติตาม MDRO 
bundle check list (18 กิจกรรม) หอผู้ป่วยละ10 ราย/3เดือน 3.) ICN นิเทศและช่วยแก้ไขปัญหาหน้างาน 4.) Key ข้อมูลใน
โปรแกรม IC bundle วิเคราะห์ผลและส่งรายงานกลับหอผู้ป่วยเพื่อพัฒนาคุณภาพต่อ 
ผลการศึกษา: MDRO bundle compliance  ปี 2558 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 81 เป็น 87 ปี 2557  MDRO bundle  check 
list ทั้ง 18 กิจกรรม พบว่า  กิจกรรมที่ปฏิบัติได้มากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ 1.มีขวด AHR ไว้ที่เตียงผู้ป่วย ร้อยละ 98.3  2. 
เช็ดอุปกรณ์ทางการแพทย์ monitor ต่าง ด้วยน้ าและผงซักฟอกวันละ 1 ครั้ง  ร้อยละ 95.3    
3. สวม mask ทุกครั้งเมื่อท ากิจกรรมที่อาจมีการกระเด็น/ฝอยละออง ร้อยละ 93.7   กิจกรรมที่ปฏิบัติต่ ากว่าร้อยละ80ได้แก่ 
ล้างมือทันทีหลังถอดถุงมือ ร้อยละ77.9  ติดสติกเกอร์"Contact Precautions" บน Chart ร้อยละ77.6 , บุคลากรล้างมือตาม 
5 Moments ร้อยละ 73.6  ,กรณีติดเชื้อดื้อยา CRE แนะน าให้ย้ายหอแยกโรคหากย้ายไม่ได้ให้แยกโซน ร้อยละ 72.8 และสวม
ถุงมือ เมื่อสัมผัส ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาทุกครั้งร้อยละ 72.4 ส่วนกิจกรรมที่ปฏิบัติได้น้อยที่สุดคือการ จัดเตรียมถุงมือและเสื้อกาวน์
ที่เตียงผู้ป่วยร้อยละ 57.5     
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้: น ากลยุทธ์หลายอย่างมาใช้ในการด าเนินงานตั้งแต่ผู้บริหารให้ความส าคัญ ให้ความรู้
บุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อดื้อยาสู่
ผู้ป่วยรายอื่น ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐานเพื่อลดโอกาสเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วย นิเทศติดตามการปฏิบัติของ
หน่วยงานต่อเนื่องสม่ าเสมอ น าโปรแกรมมาช่วยวิเคราะห์และรายงานผลกลับเพื่อปรับปรุงแก้ไขหน้างาน อย่างรวมเร็วและ
ต่อเนื่องจึงท าให้การปฏิบัติตาม Maharat MDRO bundle มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
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Poster Presentation 5.8 
การปรับปรุงคุณภาพงาน(CQI)เรื่องการลดอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา 
 

ชื่อผู้น าเสนอ: นางลักษณา หร่ายพิมาย 
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยพิเศษศลัยกรรมชั้น  5  โรงพยาบาลบุรีรมัย์ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ: ความคลาดเคลื่อนทางยา  หมายถึง  เหตุการณ์ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ หรือน าไปสู่การใช้ยาที่ไม่ เหมาะสม
หรือเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย การบริหารยาเป็นบทบาทร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งในหอผู้ป่วยนั้นพยาบาลมีหน้าท่ีหลักในการบรหิารยา
และบริหารยาเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงตัวผู้ป่วย จึงนับว่าพยาบาลมีบทบาทส าคัญมากในการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา และได้ก าหนดความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นจุดเน้นที่
ส าคัญของโรงพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมช้ัน  5  ให้บริการผู้ป่วยพิเศษที่มีปัญหาทางด้านศัลยกรรม ซึ่งมีผู้ป่วยทั้งหมด 13 ห้อง  
มีการใช้ยาต่าง หลายชนิดในการรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นยาฉีด ยาพ่น ยารับประทาน  และยาใช้ภายนอก จากสถิติความคลาดเคลื่อน
ทางยาของหอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมช้ัน  5 พบอัตราความคลาดเคลื่อนทางยา(administration error)อยู่ในอัตราสูงและมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น คือ ในปี  2557  และ 2558  มีอัตราเท่ากับ 5.69 /1000 วันนอน  และ6.74  /1000 วันนอน  ตามล าดับ และในปี 2559 ไตร
มาสแรก มีอัตราเท่ากับ12.72/1000วันนอน   
วัตถุประสงค์: ทางหน่วยงานจึงต้องการพัฒนางานบริหารความคลาดเคลื่อนทางยา  ให้มีความคลาดเคลื่อนทางยาไม่เกิน 5 /1000 วัน
นอน   
วิธีด าเนินการ: จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา จากเดือน มกราคม 2559 –กุมภาพันธ์ 2559 พบ
ความคลาดเคลื่อนทางยา(administration error)ท้ังหมด 14 ครั้ง(18.77/1000วันนอน) ชนิดของความคลาดเคลื่อนทางยา คือไม่ได้ให้
ยา 12 ครั้ง และให้ยาผิดเวลา 2 ครั้ง ระดับความรุนแรงตั้งแต่ระดับ C-E โดยขั้นตอนที่เกิดความคลาดเคลื่อนมากที่สุด คือ ขั้นตอนการ
ตรวจสอบค าสั่งแพทย์กับใบ MARS (5ครั้ง) รองลงมา คือข้ันตอนการให้ยา(3ครั้ง),การ print ใบ MARS (3ครั้ง) และขั้นตอนการรับค าสั่ง 
(2ครั้ง)   เมื่อวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนเป็นรายบุคคล  พบว่า ความคลาดเคลื่อนจะเกิดกับพยาบาลคนเดิม  ซึ่งมีเพียง 2 คน ที่เกิด
ความคลาดเคลื่อนบ่อย ทางหน่วยงานจึงได้มีการพัฒนางาน ดังนี้  
1.เพิ่มกระบวนการในการบริหารยาในหอผู้ป่วย ดังนี้ 

 -หลัง print ใบ MARS ใหม่ ทุกครั้ง ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกันกับค าสั่งแพทย์ 
         - เพิ่มการเช็คค าสั่งแพทย์กับใบ MARS จากเดิมเช็คเฉพาะเวรดึกเป็นเช็คทุกเวร 
2. สร้างเสริมความตระหนักและความระมัดระวังในการบริหารยาโดย 
         -  เก็บยอดสาเหตุความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นรายบุคคล ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559  
โดยเก็บข้อมูลของแต่ละบุคคลเป็นความลับ 
          -  แจ้งยอดให้หัวหน้างานและเจ้าตัวทราบจ านวนครั้งและล าดับที่ของการท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา                                
          - หัวหน้างานตักเตือนบุคลากรที่ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาบ่อย  
          - เจ้าตัววิเคราะห์ตัวเองและหาแนวทางแก้ไข 
          - มอบรางวัลแก่บุคลากรที่ไม่ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา หรือ ท าให้เกิดน้อยท่ีสุด 
ผลการพัฒนา: อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาลดลงจากเดิม คือ จากเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2559  มีอัตราเท่ากับ3.74/1000 วันนอน 
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Poster presentation 6.1 
ผลการใช้ Rosarin Innovation ร่วมกับ VAP Bundles 
 

ผู้น าเสนอ:  นางพิสมัย สวนคร้ามดี และ น.ส.รสริน เหมือนเหลา 

หน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้น 5 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ:หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้น 5 มีผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจปี 2555,2556และ2557 จ านวน 
824,604และ 698 คน   พบ อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VAP)  2.6,1.4และ1.3 ครั้งต่อ 
1000 วันของการใช้เครื่องช่วยหายใจ วันนอนเฉลี่ย 17 ,15และ 15 วัน ตามล าดับ  การหย่าเครื่องช่วยหายใจ ,  ท า
ความสะอาดมือ,  จัดท่านอนยกศีรษะสูง, ดูแลอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจขณะที่ใช้กับผู้ป่วย,  ท าความสะอาดปากและ
ฟัน, การดูดเสมหะ ปฏิบัติได้เพียงร้อยละ25,46.1, 20,79,60.6 และ82.5  ตามล าดับ  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงน า 
“Rosarin Innovation”มาร่วมใช้กับVAP  Bundles  เดิม 

วัตถุประสงค:์ เพ่ือศึกษาผลการใช้นวตกรรม“Rosarin Innovation”  ร่วมกับVAP  Bundles 
วิธีด าเนินการ: ใช้แนวคิด PDCA โดยน าแนวทางปฏิบัติการลดVAP Bundles ของรพ. สรรพสิทธิประสงค์มาใช้ ร่วมกับ
นวัตกรรมที่สร้างขึ้น โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 3  ระยะ  ระยะที่ 1 ออกแบบนวัตกรรมช่วยลด VAP  คือ “Rosarin 
Innovation”ประกอบด้วย 1. วงกลมปรับองศาเตียง ใช้ก ากับการปรับหัวเตียงเพ่ือให้ผู้ป่วยได้นอนศีรษะสูงระดับ  30 
– 45 องศา  2. ถ้วยใส่น้ ายาบ้วนปาก 2in 1 ที่มีช่องใส่ chlorhexidine และช่องใส่น้ าเปล่า  ใช้ในการ mouth care  
3. C-clamp ใช้เก็บหัว suction  เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน  4. กระป๋องใส่น้ าล้างสาย  suction  ระยะที่ 2 พัฒนา 
(Development) โดยทดลองใช้ในผู้ป่วย 10 คน ระยะที่ 3 การน าเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงกับผู้ป่วย  735  คน
พยาบาลวิชาชีพ  20  คนเก็บข้อมูลโดยใช้แบบ Check  list สังเกตการปฏิบัติและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้
วิเคราะห์ ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้  สรุปผลก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมด้วยสถิติค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ผลการศึกษา: ในปี 2558 พบว่า  มี VAP เพียง  0.4  ครั้งต่อ 1000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ วันนอนเฉลี่ย 6.2  วัน   
ผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจได้ถึงร้อยละ  43.79  การท าความสะอาดมือเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 86.5 การจัดท่านอนยก
ศีรษะสูงถูกต้องร้อยละ 94 การดูแลอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจขณะที่ใช้กับผู้ป่วย ร้อยละ 92 การท าความสะอาดปาก
และฟันถูกต้องร้อยละ 90 การดูดเสมหะถูกต้องร้อยละ 95 พยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากร้อยละ  85  
ระดับปานกลางร้อยละ  15 
ข้อเสนอแนะ: 1) การน าผลการศึกษาไปใชใ้นการปฏิบตัิการพยาบาล ควรมีการติดตามผลการใช้ Rosarin innovation ร่วมกับ 
VAP Bundlesเป็นระยะ   เพื่อประเมินคุณภาพการใช้ในระยะยาวและในบริบทที่แตกต่างกัน 2) ในการศึกษาครั้งต่อไป /ใน
อนาคตควรน าผลการศึกษาในครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการวิจัยในการลด VAPให้มีประสิทธิภาพ 
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Poster presentation 6.2 
นวัตกรรม เครื่องบดยาไฟฟ้า “Electric Drug Grinder” 
 

ผู้น าเสนอ:  อาจารย์ลักขณา ไชยนอก/ ผศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันตส์วัสดิ/์ ผศ.ดร.อนันท ์อุ่นศิวิไลย์ 
หน่วยงาน:  ส านักวชิาพยาบาลศาสตร ์และส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
จังหวัดนครราชสีมา  
 

ความเป็นมาและความส าคัญ:การให้ยาแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารและยาเองได้นั้น  พยาบาลผู้ดูแลต้องบดยาเม็ดให้
ละเอียดแล้วน ามาผสมน้ า จึงสามารถให้ยาแก่ผู้ป่วยผ่านทางสายยางได้ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการบดยาปัจจุบันคือ โกร่งบดยา 
(Mortar grinding machine) วัสดุทาจากกระเบื้องเคลือบดินเผา ต้องใช้แรงในการบดให้ละเอียด ท าให้สิ้นเปลืองเวลาและ
พลังงาน โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้ป่วยจ านวนมาก เช่น หอผู้ป่วยหนัก อาจท าให้ผู้ป่วยได้รับยาไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด อีกทั้งยา
บางส่วนอาจกระเด็นออกจากภาชนะที่บด หรือผงยาติดอยู่บนโกร่งบดยาเสมอ ท าให้ขนาด (dose) ของยาที่ผู้ป่วยควรได้รับไม่
ครบถ้วน ดังนั้นการประดิษฐ์นวัตกรรมทางการพยาบาล “เครื่องบดยาไฟฟ้า” จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรทางการ
พยาบาลและมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารและยาได้ด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมทางการพยาบาลได้แก่ เครื่องบดยาไฟฟ้าต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ มีขนาดกะทัดรัด 
และง่ายต่อการพกพา 2. เพื่อจดอนุสิทธิบัตร และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต 
วิธีด าเนินการ:การประดิษฐ์เครื่องบดยาไฟฟ้า เร่ิมต้นจากการศึกษาปัญหาจากการใช้งานของโกร่งบดยาในปัจจุบันเพื่อน าข้อมูล
มาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หลังจากนั้นท าการออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นตามแบบ เครื่องบดยาไฟฟ้าได้รับการตรวจสอบความเที่ยง
ในการใช้งานโดยเภสัชกรจ านวน 3 คน ได้แก ่1) การตรวจสอบน้ าหนักของเครื่องบดยาไฟฟ้าซึ่งก าหนดไว้ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 2) 
การเปรียบเทียบน้ าหนักของเม็ดยาก่อนและหลังบดยา รวมทั้งได้รับการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานโดยพยาบาล
วิชาชีพจานวน 30 คน โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม  
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ 
ผลการศึกษา: จากการประดิษฐ์ท าให้ได้นวัตกรรมเครื่องบดยาไฟฟ้าต้นแบบจ านวน 1 เครื่อง ผลการศึกษาพบว่า 1) น้ าหนักไม่
เกิน 1 กิโลกรัมจากที่ก าหนดไว้ มีขนาดกะทัดรัด สะดวกต่อการใช้งาน 2) น้ าหนักของเม็ดยาภายหลังบดพบว่ามีปริมาณยา
คงเหลือ 91.84% (ปริมาณยาหายไป 8.16%) และ 3) พบว่าพยาบาลผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29 
จากคะแนนเต็ม 5 
ข้อเสนอแนะ: 1) การน าผลการศึกษาไปใช้ในการปฏบิัติการพยาบาล: สามารถน านวัตกรรมเครื่องบดยาไฟฟ้านี้ไปใช้กับผู้ป่วยที่
มีความจ าเปน็ต้องบดยาได ้แต่ต้องท าความสะอาดภายหลังการใช้งานทุกครั้ง  2) ข้อเสนอแนะในการศึกษา คร้ังต่อไป/ใน
อนาคต: ท าการพฒันาเครื่องบดยาไฟฟา้สู่เชงิพาณชิย์ในอนาคต 
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Poster presentation 6.3 
นวัตกรรมทางการพยาบาลเรื่อง  ผ้าคลุมเครื่องส่องไฟรักษา All in One 
 

ผู้น าเสนอ:  นางสาวสุธาภินันท์  พรเลิศทวีกุล และคณะ 

หน่วยงาน: หอผู้ป่วยเด็ก 3  โรงพยาบาลชัยภูมิ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ : อาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิด หมายถึง การสะสมของสารเหลืองเรียกว่า “บิลิรู
บิน”(bilirubin) ในกระแสเลือดของทารกแรกเกิดสูงกว่าปกติ และเข้าสู่เนื้อเยื่อผิวหนังของทารกแรกเกิด ท าให้เกิดอาการตัว
เหลือง การส่องไฟรักษา (phototherapy) เป็นวิธีการรักษาอาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิดที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดย
อาศัยแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดสีขาว (White Lamp) และ/หรือชนิดสีน้ าเงิน (Blue Lamp) ท าปฏิกิริยาบริเวณ
ผิวหนังทารกท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของโมเลกุลของบิลิรูบิน ให้เป็นสารที่ละลายในน้ าได้ สามารถขับถ่ายบิลิรู
บิลได้ทางปัสสาวะและทางอุจจาระ การส่องไฟรักษาจะรักษาอาการตัวเหลืองได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ผ้าที่ใช้คลุมเครื่อง
ส่องไฟรักษาเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะช่วยลดการกระจายตัวของแสงไฟได้ระดับหนึ่ง จากการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเด็ก 3 พบว่า 
แสงไฟสีฟ้าจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดสีน้ าเงินจากเครื่องส่องไฟ สามารถทะลุผ่านผ้าคลุมมาได้ และส่งผลกระทบต่อ
พยาบาลและผู้ปฏิบัติงาน โดยท าให้รู้สึกหน้ามืด วิงเวียนศีรษะได้ หากได้รับแสงไฟสีฟ้านาน  ผู้จัดท าจึงได้ทบทวนงานวิจัยที่
ผ่านมา โดยพบว่าการกั้นเครื่องส่องไฟด้วยอะลูมินัมฟอยล์ ที่มีพื้นผิวสีเงิน มัน วาว จะลดการกระจายแสงได้ดีที่สุด รองลงมา 
คือผ้าสีฟ้า และผ้าสีขาว ตามล าดับ (นภัทร สิทธาโนมัย และ เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์, 2552) จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้จัดท า
ได้น าผลการศึกษามาพัฒนานวัตกรรมผ้าคลุมเครื่องส่องไฟรักษา All in One จากเดิมที่ใช้ผ้าสีฟ้าธรรมดา เปลี่ยนมาเป็น ผ้า 
UV ที่มีสองด้าน โดยให้ด้านสีเงินที่มีคุณสมบัติคล้ายอะลูมินัมฟอยล์มากที่สุดอยู่ด้านใน และผ้าด้านสีฟ้าออกด้านนอก คาดหวัง
ว่า คุณสมบัติของผ้าคลุมที่ได้ จะช่วยลดการกระจายตัวของแสงไฟได้มากข้ึน  
วัตถุประสงค:์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่องไฟรักษา ลดจ านวนวันนอนของทารกแรกเกิดตัวเหลือง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
พึงพอใจ และบิดามารดาพึงพอใจในการรักษาพยาบาลที่ได้รับ 
วิธีการศึกษา: ผู้จัดท าได้ทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา โดยน าผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนานวัตกรรมผ้าคลุมเครื่องส่องไฟ
รักษา All in One จากเดิมท่ีใช้ผ้าสีฟ้าธรรมดา เปลี่ยนมาเป็น ผ้า UV ที่มีสองด้าน โดยให้ด้านสีเงินที่มีคุณสมบัติคล้าย
อะลูมินัมฟอยล์มากที่สุดอยู่ด้านใน ส่วนผ้าด้านสีฟ้าออกด้านนอก โดยน านวัตกรรมที่ได้น ามาใช้กับทารกที่มีอาการตัว
เหลืองทุกราย ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็ก 3 โรงพยาบาลชัยภูมิ ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงปัจจุบัน 
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Poster presentation 6.4 
เครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร (MbK) 
 

ผู้น าเสนอ:  น.ส. กิตติยา ศรีศุภร, นาย ประสาน โพธิ์รุด 
หน่วยงาน: ห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร งานห้องผ่าตดั รพ.ขอนแก่น 
ความเป็นมาและความส าคัญ:โรงพยาบาลขอนแก่น ให้บริการส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยกล้องวีดีทัศน์ เพื่อช่วยวินิจฉัยและ
รักษา ตลอด24 ช่ัวโมง   สถิติผู้ป่วยเข้ารับการบริการปี2556-2558 มีจ านวน 3705,4810,4,386 รายตามล าดับ  หลังการส่องตรวจแต่
ละรายต้องท าความสะอาดกล้องตามขั้นตอนการล้าง 7 ข้ันตอน  จากขบวนการดังกล่าวพบว่าเจ้าหน้าที่ล้างกล้องเกิดความเจ็บป่วยด้วย
อาการปวดนิ้ว  ข้อมือ หลังและขาจากการยืนล้างกล้องตลอดวัน   อุปกรณ์ในการล้างและช่องดูดของกล้องช ารุด  ในปัจจุบันมีเครื่องมือ
ส าหรับล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารซึ่งราคาประมาณ 90,000 บาทแต่ห้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารยังไม่มีเครื่องมือนี้
ใช้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะประดิษฐ์เครื่องล้างกล้องขึ้นมาโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ให้ได้ง่ายและราคาถูก โดยมีผู้เช่ียวชาญให้ค าปรึกษา
พร้อมกับค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม 
วัตถุประสงค:์ 1.เพื่อทดแทนการล้างกล้องด้วยแปรง 2. ลดค่าใช้จ่าย 3.ป้องกันการติดเช้ือและลดความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
วิธีการศึกษา: 1.รวบรวมข้อมูลและอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วน ามาวิเคราะห์   2. ทบทวนวรรณกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เกีย่วข้อง 3. ระดม
สมองความคิดเห็นกับทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องส่องกล้อง   4. ร่วมออกแบบสร้างเครื่องล้างกล้องจ าลอง  5. ประกอบเครื่องลา้งและ
น ามาทดลองใช้ 6. ประเมินผลการใช้งาน 
ผลการศึกษา: ผลการล้างกล้องด้วยเครื่องมือที่ประดิษฐ์กับการล้างด้วยแปรง  

กิจกรรม เครื่องมือที่ประดิษฐ์ ล้างด้วยแปรง การแปลผล 

ต้นทุนของเครื่องมือ  (บาท) 15,000 2,700 x 15 = 40,500 ลดค่าใช้จ่าย 

ผลการตรวจความสะอาดของกล้อง 

(n=10;โดยการใช้ ATP=Adenosine 
Triphosphate ) 

11.5    RLU ช านาญ    16     RLU 
ผลการล้างอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
(ผลการตรวจต้อง<200RLU ) 

อาการเจ็บป่วยจากการท างาน(ปวดมอื) ไม่พบ ยังพบมีอาการ ลดความเจ็บป่วย 

กิจกรรมการล้างกล้อง 30 30 ลดภาระงาน 

ความพึงพอใจผู้ปฏิบัติงาน 95% 80% ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

บทเรียนที่ได้รับ:   การใช้เครื่องลา้งกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารที่ประดิษฐ์ขึ้นเองสามารถพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้เกิดความคดิ
สร้างสรรค์   ลดค่าใช้จ่ายขององค์การ   ผู้ประดิษฐ์คิดค้นมีความภาคภูมิใจและต้นแบบในการพัฒนาและเรียนรู้การน าวัสดุอุปกรณ์ที่มี
ราคาถูกหาง่ายสามารถน ามาใช้เพิม่มูลค่าของได้  ตลอดจนเผยแพร่งาน 
โอกาสพัฒนา:    พัฒนาเครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารชิ้นน้ีให้เป็นระบบอัตโนมตัิ   ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยลดการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ราคาแพงได้และจดลิขสิทธ์ิ 
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Poster presentation 6.5 
นวัตกรรม”Cottonoid Counting” 
 

ผู้น าเสนอ:  บุณฑริก   ภูศรีฤทธิ์ 
หน่วยงาน: กลุ่มงานการพยาบาลผูป้่วยผา่ตัด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ:พยาบาลห้องผ่าตัดเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหรือหัตถการอื่น ในห้อง
ผ่าตัด ทั้งระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการประเมิน วินิจฉัย วางแผน ปฏิบัติการ
พยาบาลและประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาล ดังนั้นพยาบาลห้องผ่าตัดจึงต้องมีสมรรถนะที่เพียงพอสอดคล้องตาม
บทบาทหน้าที่ดังกล่าว การผ่าตัดระบบประสาทเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงต่อการมีสิ่งตกค้างในเนื้อสมองขณะผ่าตัดเนื่องจาก
มีการใช้แผ่นซับโลหิตที่มีขนาดเล็ก (Cottonoid) เป็นจ านวนมากในการผ่าตัดแต่ละราย พยาบาลห้องผ่าตัด จึงคิดพัฒนา
นวัตกรรม”Cottonoid Counting”ขึ้น 

วัตถุประสงค:์ 1) เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่มีสิ่งตกค้างในแผลผ่าตัด 2) เพื่อลดระยะเวลาในการนับแผ่นซับโลหิต (Cottonoid) 
วิธีการศึกษา: วิเคราะห์ปัญหา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนับแผ่นซับโลหิตที่มีขนาดเล็ก(Cottonoid)  ทั้งก่อน ขณะ และหลัง
ผ่าตัด ในหน่วยงานโดยน าวัสดุเหลือใช้ในการผ่าตัดมาใช้ในการพัฒนาการนับแผ่นซับโลหิตที่มีขนาดเล็กรวบรวมข้อมูลการใช้
งานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ระยะเวลา 7 เดือน ประเมินการใช้งานโดยใช้ในผู้ป่วยผ่าตัดด้าน
ศัลยกรรมประสาทและสมองที่ผ่าตัดในเวลาราชการโดยการเก็บข้อมูลความร่วมมือการใช้นวัตกรรม สอบถามความพึงพอใจ
ของพยาบาลส่งเคร่ืองมือผ่าตัด พยาบาลช่วยรอบนอก และเฝ้าระวังการนับจ านวนแผ่นซับโลหิตที่มีขนาดเล็ก (Cottonoid) ที่
ใช้งานทั้งก่อนขณะ และหลังผ่าตัด 
ผลการศึกษา: เมื่อน านวัตกรรมไปใช้ พบว่า 1) ไม่พบสิ่งตกค้างในแผลผ่าตัด 2) ระยะเวลาในการนับแผ่นซับโลหิตลดลงกว่าวิธี
เดิม 3) ความร่วมมือการใช้นวัตกรรม (80%) 
ข้อเสนอแนะ: ปัจจุบันหน่วยผ่าตัดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้น า แผ่น Cottonoid counting 
มาใช้ในการช่วยนับแผ่นซับโลหิตที่มีขนาดเล็ก (Cottonoid) ในการผ่าตัดผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและสมองที่ผ่าตัดในเวลา
ราชการ พบว่าบุคลากร ให้ความร่วมมือในการใช้นวัตกรรม ลดระยะเวลาในการนับ สะดวกต่อการใช้งาน และไม่พบอุบัติการณ์
การมีสิ่งตกค้างในแผลผ่าตัด และไม่พบอุบัติการณ์แผ่นซับโลหิตที่มีขนาดเล็ก (Cottonoid) หายขณะผ่าตัด 
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Poster presentation 6.6 
หมอนมหัศจรรย์ หนุนแล้วใส่ tube ง่ายจัง 
 

ผู้น าเสนอ:  ร าพัน   หนนุไธสง 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลบุรีรัมย ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ:   โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ มีผู้ป่วยที่มาผ่าตัดและได้รับการระงับความรู้สึก ชนิดใส่ท่อช่วย
หายใจ (Endotracheal tube ; ET tube) ปี2556  9,427ราย/ปี มีห้องผ่าตัด 14 ห้อง วิสัญญีพยาบาล 1 คน/ห้อง  ท าหน้าที่
ให้ยาระงับความรู้สึกและใส่ ET tube ภายใต้การดูแลก ากับของวิสัญญีแพทย์ การจัดท่าท า laryngoscope ส าหรับใส่ ET 
tube คือ sniffing position (นอนหงายท า cervical fixation ร่วมกับ atlanto occipital extension) หนุนท้ายทอยและให้
หน้าแหงนเพื่อให้ oral axis (OA) และ pharyngeal axis (PA) มาอยู่ในแนวเดียวกัน หมอนที่ใช้หนุนท้ายทอย วิสัญญีพยาบาล
ประจ าห้องจะท าใช้เองโดยใช้ผ้าสี่เหลี่ยมมาพับเป็นรูปหมอนสี่เหลี่ยม ความสูงประมาณ 5 -10 ซม. กรณีที่ใส่ ET tube ยาก 
และมีการ call for help ต้องมีการปรับเปลี่ยนความสูงของหมอนใหม่ เพื่อให้ใส่ ET tube ได้ง่ายขึ้น ท าให้เสียเวลาและยุ่งยาก 
ข้อเสียของหมอนผ้าคือ ความสูงไม่คงที่ เปื้อนแล้วทิ้งท าใหม่บ่อย นวัตกรรมหมอนหนุนมหัศจรรย์จึงประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้การใส่ 
ET tube ท าได้ง่าย รวดเร็ว มีใช้เหมือนกันทุกห้อง มีขนาดและความสูงเท่ากัน รูปทรงคงทนท าความสะอาดง่าย 

วัตถุประสงค:์ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้หมอนหนุนมหัศจรรย์ กับหมอนหนุนแบบเดิม 
วิธีการศึกษา: ประชุม วางแผน และออกแบบ หมอนหนุนท้ายทอยโดยใช้ขนาดเท่าเดิม แต่ความสูงต่างกันแล้วน าไปทดลองใช้ 
น ามาปรับปรุงแก้ไขจนได้ขนาดและความสูงที่ต้องการ กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้ป่วยที่มาผ่าตัดและได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดใส่ 
ET tube และมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด วิธีการศึกษา  คือ  ประดิษฐ์นวัตกรรม “หมอนหนุนมหัศจรรย์” ท าการศึกษาเก็บ
ข้อมูลในผู้ป่วยที่ใช้นวัตกรรมจ านวน 49 ราย เปรียบเทียบประสิทธิผลกับกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้หมอนหนุนแบบเดิม จ านวน 49 ราย 
ช่วงเวลาที่ศึกษา ตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 รวม 5 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้จ านวน และค่าเฉลี่ย 
ผลการศึกษา: 1. กลุ่มที่ใชน้วัตกรรมใส่ ET tube ไม่ส าเร็จ 1  ราย 2.กลุ่มที่ใช้นวัตกรรม oxygen saturation ต่ าสดุ 

หลังใส่ ET tube 99-100% 3.กลุ่มที่ใช้นวัตกรรม การบาดเจ็บของ airway 0 คน 4.กลุ่มที่ใชน้วัตกรรม ความพึงพอใจมากทีส่ดุ

ในการ apply laryngoscope ระดับคา่เฉลี่ย4.57 5.กลุ่มที่ใชน้วัตกรรม การมองเห็น vocal cord ไดช้ัดเจน ระดับ grade I 

ระดับค่าเฉลี่ย4.69 6.ความง่ายในการใส่ ET tube กลุ่มที่ใชน้วัตกรรม ระดับคา่เฉลี่ย 4.40 7.เวลาที่ใส ่ กลุ่มที่ใช้นวัตกรรม 

ระดับค่าเฉลี่ย 60.02 

ข้อเสนอแนะ: การใส่ ET tube ที่ง่ายและเร็วนั้น ต้องมีการจัดท่าที่เหมาะสมและถูกต้อง จึงเป็นที่มาของการประดิษฐ์

นวัตกรรม “หมอนหนุนมหัศจรรย์” ที่ผ่านการออกแบบ ทดลองใช้ และปรับปรุงจนได้นวัตกรรมใช้งานได้เหมาะสม เจ้าหน้าที่

ในหน่วยงานพึงพอใจ และร่วมท างานกันเป็นทีม หมอนหนุนมหัศจรรย์ไม่ใช่นวัตกรรมที่สามารถใช้ได้ดีกับผู้ป่วยทุกราย ใน

ผู้ป่วยที่มีช่องทางเดินหายใจที่ยุ่งยากและซับซ้อนกว่าปกติ ก็ยังต้องใช้เคร่ืองมือพิเศษร่วมด้วย 
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Poster presentation 6.7 
จิ้มจุกปั่น 
 

ผู้น าเสนอ:  นางสุพัตรา  หมวกไธสง   
หน่วยงาน: พยาบาลวิชาชีพช านาญการและเจ้าหนา้ที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ:หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 โรงพยาบาลบุรีรัมย์  ให้บริการผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 
ปี ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางอายุรกรรม เช่น โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อ ในระบบทางเดินหายใจ โรค
ไข้เลือดออก ชักจากไข้สูง และโรคติดเชื้ออื่น    ในการรักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะซีด ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
จ าเป็นต้องมีการตรวจและติดตามเปอร์เซ็นของเม็ดเลือดแดงอัดแน่น(Hematocrit/Hct)  การเจาะ Hctเป็นหัตถการที่พยาบาล
ปฏิบัติเองบ่อยเป็นการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วใส่ในหลอดแก้ว แล้วน าไปปั่นโดยใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ให้เม็ดเลือดแดงไปกอง
รวมกันที่ก้นหลอดแก้ว  การเจาะปั่นต้องอุดปลายหลอดแก้วด้วยดินน้ ามันเพื่อป้องกันการไหลทิ้งของเลือด  ซึ่งเดิมการอุดดิน
น้ ามันจะใช้ดินน้ ามันทั้งก้อนและใช้หลอดแก้วปักลงในก้อนดินน้ ามันจนแน่ใจว่าไม่หลุด พบว่ามีเลือดไหลลงไปปนเปื้อนในก้อน
ดินน้ ามัน  มีท่อหลอดแก้วหักคา มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อและเกิดหลอดแก้วทิ่มต าได้ 
วัตถุประสงค:์ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน  ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อและลดอุบัติการณ์ของมีคมทิ่มต า 
วิธีการศึกษา:  

1. ทบทวนปัญหาจากการปฏิบตัิงาน อุบตัิการณ์/วิเคราะห์สาเหตุ  

2. ประชุมทีมและหาข้อตกลงร่วมกันจัดท านวัตกรรม จุกดินน้ ามันแบบใช้คร้ังเดียว โดย 

 -  เก็บจุกพลาสติกของ Ampoule NSS 3 cc /5cc และ SWI 10 cc 

 -  ใช้ดินน้ ามันบรรจุในจุก Ampoule ให้เต็ม 

 -  เก็บในกล่องบรรจุที่มีฝาปิดมดิชิด  ป้องกันดนิน้ ามันแห้ง 

 -  เมื่อเจาะ Hctใช้ท่อหลอดแก้วอุดดินน้ ามนัจากจุกดินน้ ามันแบบใช้ครั้งเดียวทิง้ 

 -  ปั่น Hct ตามแนวทางปฏบิัต ิ

3.  ประเมินผลการใชน้วัตกรรมจุกดินน้ ามนัแบบใช้ครั้งเดียวร่วมกันก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท าเป็นเวรดึกทุกวัน 
ผลการศึกษา:  

1. จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทีใ่ช้นวัตกรรมจุกดินน้ ามันแบบใชค้ร้ังเดียว (พยาบาล 18 คน และนักศึกษาแพทย์ 10 คน มีความ

พึงพอใจ ร้อยละ 100  

2. ไม่พบอุบัติการณ์ท่อหลอดเลอืดเจาะ Hct หักและทิ่มต าผูป้ฏบิัติงาน 
ข้อเสนอแนะ: การจัดท านวัตกรรมจุกดินน้ ามันแบบใช้ครั้งเดียว เปน็การสร้างอุปกรณ์ช่วยให้การปฏบิัติงานมีความสะดวกและปลอดภยั 

ในการจัดท าไม่ได้ใช้งบประมาณเพิ่ม ใช้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกนัจัดท าในเวรดึกท่ีว่างจากภาระงาน ส่งเสรมิให้มีความรับผิดชอบและ

มีการท างานเป็นทีม   
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Poster presentation 6.8 
ชื่อผลงานนวัตกรรมกล่องอุ่นทิพย์ (  IV .  Warmming  Box) 
  
ผู้น าเสนอ: วาร ีประมูลศรี   
หน่วยงาน: กลุ่มงานวิสัญญีวทิยา โรงพยาบาลสุรนิทร์  
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: สารน้ าที่ตั้งในห้องผ่าตัดซึ่งมีอุณหภูมิเย็นจัด 22-25 องศาเซลเซียส  เมื่อผู้ป่วยได้รับสารน้ าที่
อุณหภูมิห้องจะท าให้ผู้ป่วยเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ าลงกว่าปกติ(Hypothermia ) เกิดผลเสียทุกระบบของร่างกายกล่าวคือ
ระบบหายใจท าให้หลอดเลือดส่วนปลายหดตัว ร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้นอย่างมาก  ลดกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
ยาดมสลบท าให้ผู้ป่วยฟื้นจากยาสลบช้า ผลต่อระบบเลือดเกิดภาวะ DIC เกิดภาวะเกร็ดเลือดต่ าและการท างานของเกร็ดเลือด
ผิดปกติเกิดภาวะมีเลือดออกขณะผ่าตัดมากยิ่งขึ้น  ผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายท างานลดลง เกิดภาวการณ์ติดเชื้อระยะ
หลังผ่าตัดเพิ่มขึ้น  ผลต่อระบบประสาทท าให้เลือดไปเลี้ยงสมองลดลง   อาจเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นต้น  ซึ่งเป็น
ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดและได้รับยาระงับความรู้สึกเป็นเวลานาน ได้รับสารน้ าเลือดและ
ส่วนประกอบของเลือดในปริมาณมากขณะผ่าตัด   จากสถิติผู้ป่วยที่มารับการให้ยาระงับความรู้สึกในปี 2558  พบว่าในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดวิกฤตและมีการเสียเลือดขณะผ่าตัดเกิน 2,000 ซีซี และได้รับสารน้ าทดแทนจ านวนมากเกิน  3,000 ซีซี 
จ านวน 389 ราย พบผู้ป่วยมีภาวะอุณหภูมิกายต่ ากว่าปกติทุกราย   บทบาทวิสัญญีพยาบาลมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่มารับการให้
ยาระงับความรู้สึก ตระหนักถึงปัญหานี้  แต่หน่วยงานยังขาดอุปกรณ์อุ่นสารน้ าซึ่งมีราคาแพง จึงได้คิดค้นประดิษฐ์กล่องอุ่น
ทิพย์ขึ้นใช้ 
วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น โดยการให้สารน้ าที่อุ่นมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง  37-39องศาเซลเซียส
ตลอดการผ่าตัด เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยรักษาอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยให้อยู่ในค่าปกติ  
วิธีการศึกษา: กล่องอุ่นทิพย์ประดิษฐ์จากกล่องโฟมขนาดกว้างภายใน16×20×16 นิ้วซึ่งสามารถบรรจุขวดสารน้ าได้ประมาณ 
5-6 ขวด  ผนังภายในบุด้วยฉนวนกันความร้อนสามารถรักษาความอุ่นของสารน้ าได้ดีระดับหนึ่ง  เมื่อวางผ้าห่มไฟฟ้าขนาดเล็ก
ขนาด15×18 นิ้วและปรับอุณหภูมิในระดับต่ าสุดซึ่งปลอดภัยจากการใช้    จะสามารถรักษาอุณหภูมิของสารน้ าได้ดียิ่งขึ้น  ถ้า
ต้องการอุณหภูมิของสารน้ าที่เพิ่มมากขึ้นก็สามารถหมุนปรับ ระดับความร้อนของผ้าห่มไฟฟ้าที่สูงมากขึ้น (medium,hight) 
ได้  แต่เมื่ออุณหภูมิของสารน้ าสูงเกินไปเกิน42 องศาเซลเซียสก็สามารถหมุนปรับลดระดับความร้อนของผ้าห่มไฟฟ้าลงได้  การ
ทดสอบประสิทธิภาพกล่องอุ่นทิพย์ ทดสอบโดยน าขวดสารน้ าที่ผ่านการอุ่นแล้วอุณหภูมิ    39  องศาเซลเซียสมาตั้งไว้ที่
อุณหภูมิห้อง 22   องศาเซลเซียส  และเปรียบเทียบกับอุณหภูมิของสารน้ าที่ตั้งไว้ในกล่องอุ่นทิพย์เมื่อเวลาผ่านไป  4 ชั่วโมง  
ผลการศึกษา: พบว่าอุณหภูมิของสารน้ าที่ตั้งอยู่ในอุณหภูมิห้อง 22ºC จะลดต่ าลงเร่ือย  ส่วนสารน้ าที่อยู่ในกล่องอุ่นทิพย์จะมี
อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไป 4 ชั่วโมงยังคงรักษาอุณหภูมิได้ 37 ºC ซึ่งมีความเหมาะสมที่ใช้กับผู้ป่วยที่มารับการ
ผ่าตัด 
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ห้องท่ี 5 ผลงานวิชาการของนักศึกษาพยาบาลแบบ Oral Presentation 
& Poster Presentation 
(วันที่ 4 สิงหาคม 2559) 
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Oral presentation 5.1 
ปูนหอย น้อยหน่า ฆ่าลูกน้ ายุง 
 

ผู้น าเสนอ: ทวีทรัพย์  จูมศิลป์ และทิพวัลย์  โสมณวัฒน ์
หน่วยงาน: วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิประสงค์   
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: การควบคุมและก าจัดยุง เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ โดยเฉพาะประเทศในเขต
อบอุ่นและเขตร้อน องค์การอนามัยโลกแนะน าให้ใช้ทรายอะเบทใส่ในแหล่งน้ า เพื่อก าจัดลูกน้ ายุง ป้องกันไม่ให้ยุงแพร่พันธุ์ได้ 
การใช้สารเคมี แม้จะมีประสิทธิภาพดี ในระยะเวลาอันสั้น แต่มีค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลระยะยาว และปัญหามลพิษ เนื่องจาก
สารเคมีตกค้าง การใช้พืชสมุนไพรก าจัดลูกน้ ายุง เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนในการใช้สารเคมีลงได้ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสทิธิภาพการก าจัดลูกน้ ายุงจากวตัถุดิบพื้นบ้าน 
วิธีการศึกษา: ใช้วิธีแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) โดยใช้สมุนไพรและวัตถุดิบพื้นบ้าน ได้แก่ เมล็ดแก่
น้อยหน่า เปลือกหอยแครง ขมิ้นชัน ท าการทดลอง 4 คร้ัง ครั้งที่ 1 แบ่งเป็น 3 สูตร สูตรที่ 1 ปูนขาว 9 กรัม เมล็ดน้อยหน่า 1 
กรัม สูตรที่ 2 ปูนขาว 9 กรัม ขมิ้นชัน 1 กรัม สูตรที่ 3 ปูนขาว 9 กรัม เมล็ดน้อยหน่า 0.5 กรัม ขมิ้นชัน 0.5 กรัม ปั้นเป็นก้อน
ขนาด 5 กรัม และตากแดดให้แห้ง ทดสอบ โดยใช้ขวดใส่น้ า 300 ซีซี. ใส่ลูกน้ ายุงขวดละ 10 ตัว ใส่สมุนไพรขวดละ 1 ก้อน/
สูตร พบว่า สูตรที่ 1 ปูนเปลือกหอย 9 ส่วน เมล็ดน้อยหน่า 1 ส่วน สามารถฆ่าลูกน้ ายุงตายหมดในเวลา 10 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 ใช้
ส่วนผสมในสูตรที่ 1 มาเพิ่มอัตราส่วนของปูนเปลือกหอยขึ้นครั้งละ 1 ส่วนจนถึง 5 ส่วน อัตราส่วนของเมล็ดน้อยหน่าคงที่ ได้
ส่วนผสม 5 สูตร แบ่งเป็นก้อนละ 5 กรัม ท าการทดลองเหมือนครั้งแรก พบว่า สูตรที่ 3 ปูนเปลือกหอย 3 ส่วน กับเมล็ด
น้อยหน่า 1 ส่วน สามารถฆ่าลูกน้ ายุงตายทั้งหมดเวลา 10 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 หาปริมาณที่ต่างกันในสูตรที่ 3 ต่อปริมาตรน้ าคงที่ 
โดยเพิ่มปริมาณส่วนผสมตั้งแต่ 1 กรัมจนถึง 10 กรัม ต่อน้ า 1000 ซซีี. ใส่ลูกน้ ายุงขวดละ 10 ตัว 
ผลการศึกษา: สูตรที่ 1 ปูนเปลือกหอย 3 ส่วน กับเมล็ดน้อยหน่า 1 ส่วน ปริมาณ 1 กรัม ก าจัดลูกน้ ายุงได้ในเวลา 24 ชั่วโมง 
คร้ังที่ 4 ก าหนดส่วนผสมให้คงที่ โดยใช้ปูนเปลือกหอย 3 ส่วน เมล็ดน้อยหน่า 1 ส่วน ใน 1 กรัม เพิ่มน้ าครั้งละ 5, 10, 15, 20 
ลิตร ใส่ลูกน้ ายุง  5 ตัว พบว่า ปูนเปลือกหอย 3 ส่วน เมล็ดน้อยหน่า 1 ส่วน ขนาด 1 กรัม ในน้ า 5 ลิตร สามารถฆ่าลูกน้ ายุง
ตายหมดใน 12 ชั่วโมง สรุป สูตรที่เหมาะสมในการก าจัดลูกน้ ายุง คือ ปูนเปลือกหอย 3 ส่วนกับเมล็ดน้อยหน้า 1 ส่วน ขนาด 1 
กรัม ในน้ า 5 ลิตร เป็นสูตรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ก าจัดลูกน้ ายุงได้หมดในเวลา 12 ชั่วโมง 
ข้อเสนอแนะ: ควรมีการขยายพื้นที่ในการน านวัตกรรมปูนหอย น้อยหน่า ฆ่าลูกน้ ายุง ไปใช้เพิ่มขึ้น เพื่อลดการใช้สารเคมีในการ
ก าจัดลูกน้ ายุง 
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Oral presentation 5.2 
เข็มขัดรักสะอาด คาดคล่องตัว (G-Tube Cap Belt) 
ผู้น าเสนอ: วรางคณา ใหมค า, จุฑาทิพย์     ยัดไธสง, เวณิกา อินส าราญ 
หน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ความเป็นมาและความส าคัญ: สาย Gastrostomy เป็นสายที่ต่อออกจากกระเพาะอาหาร ใช้ในการให้อาหารทางหน้าท้อง 
โดยที่ปลายสายจะอยู่ที่กระเพาะอาหารหรือล าไส้เล็กของผู้ป่วย ในรายผู้ป่วยที่ไม่สามารถใส่สายให้อาหารผ่านทางจมูกถึง
กระเพาะอาหาร หรือในรายผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายเป็นเวลานาน   เช่นในรายที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว เพื่อให้ร่างกายได้รับ
สารอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ลักษณะของการใส่สายสวนทางหน้าท้อง เป็นสายสวนคาตลอดเวลามีโอกาสที่
สายสวนจะเป็นทางผ่านของเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยตรงมีสูงมาก จากการที่สายสวนเก็บไม่มิดชิดและสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่
สกปรก นอกจากนี้หากในกรณีของผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ โอกาสที่ผู้ป่วยจะสัมผัส 
ดึงสาย เกิดการร้ังของสาย จนท าให้สายมีการเลื่อนหลุดออกมาภายนอกร่างกาย หรือสายหลุดเข้าไปในร่างกายได้ การพัฒนา
นวัตกรรม “เข็มขัดรักสะอาด คาดคล่องตัว” ที่ตอบสนองในการป้องกันสายสวนจากสิ่งสกปรกในสิ่งแวดล้อม ป้องกันการถูก
กระทบกระเทือนแผลผ่าตัด และคาดเก็บสายไปกับตัวผู้ป่วย โดยที่ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องตัว  ไม่ให้สายมีการเลื่อน
หลุด หรือหลุดเข้าไปในร่างกาย ทั้งยังมีขนาดกะทัดรัด สะดวกแก่การ พกพา ถอดเก็บ หรือท าความสะอาดได้ง่าย 
วัตถุประสงค:์ เพื่อป้องกันไม่ให้ปลายสายสวน Gastrostomy ดึงรั้ง เลื่อนหลุด และไม่สัมผสักบัสิ่งแวดล้อมที่สกปรก หรือเป็น
ทางผา่นของเชื้อโรค 
กลุ่มเป้าหมาย: เด็กป่วยที่ได้รับการใส่ Gastrostomy 
สถานที่: โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 
วิธีการศึกษา:  
1.ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับการดูแลและจัดเก็บสาย Gastrostomy 2.ระดมความคิดเขียนแบบร่างเพื่อน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา 3.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 4.น าแบบร่างและผ้าไปปรึกษาหารือกับร้านตัดเย็บ 5.ตัดเย็บตามแบบร่างที่วางไว้แล้ว   G-Tube 
Cap Belt 6.ทดลองใช้กับผู้ป่วยและประเมินผล 7.น าเสนอและสรุปผลการทดลองใช้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 8. เสนอขอจด
อนุสิทธิบัตร  9.มอบให้ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการใส่ Gastrostomy  และน าเสนอนวัตกรรมในที่ประชุมต่าง เพื่อให้เกิดความ
แพร่หลายในการพัฒนางาน 
ผลการศึกษา: ประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับผลงานจาก ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการใส่ Gastrostomy จ านวน 8 ราย ดังนี้ 1.)

สามารถป้องกันปลายสายสวนสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่สกปรก ระดับมากที่สุด100% 2.)สามารถป้องกันการดึงรั้งสายสวน จากการ

เคลื่อนไหวของผู้ป่วย ระดับมากที่สุด 87.5% 3.)สามารถป้องกันการกดทับ การกระแทก บริเวณแผลผ่าตัด Gastrostomy ระดับมาก
ที่สุด 75% 4.)สายเข็มขัดสะอาด คาดคล่องตัวกับผู้ป่วย ท าให้สะดวกแก่การใช้งาน และสะดวกในการเคลื่อนไหว ระดับมากที่สุด 
100% 5.)ความสวยงาม ระดับมากที่สุด 100% 6.)ความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 100% 
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Oral presentation 5.3 
ล้อรถ สยบแผลกดทับ (Air bag Air bed) 
 

ผู้น าเสนอ: จิระประภา  ศรีทอง, ศวิตา  วันทาดี , ระพีพรรณ  บัวเย็น 
หน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ:  แผลกดทับเป็นปัญหาที่ส าคัญในกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อจ ากัดในการเคลื่อนไหวและการท ากิจกรรม
ลดลง การเกิดแผลกดทับท าให้เกิดผลกระทบต่อตัวผู้ป่วย คือ ท าให้ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานกับบาดแผล ก่อเกิดความไม่สุข
สบายและอาจเกิดการติดเชื้อจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ การเกิดแผลกดทับถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ จะต้องให้การรักษาเพิ่มขึ้น 
ผู้ป่วยอาจจ าเป็นต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น ส่งผลให้เกิดรายจ่ายที่มากเกินความ จ าเป็นทั้งต่อตัวผู้ป่วยและโรงพยาบาล 
ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว จึงเป็นแนวทางที่ส าคัญที่บุคลากรทางการพยาบาลควรตระหนัก
และเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะสมองขาดออกซิเจน พิการแต่ก าเนิด หรือโรคทางระบบ
ประสาท จะมีสภาพเป็นผู้ป่วยติดเตียง แต่อย่างไรก็ตามการค านึงถึงภาวะเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยเด็กมักจะถูก
ละเลย เพราะขนาดมวลกายเด็กไม่มากเท่าผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในสภาวะติดเตียงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดแผล
กดทับได้เท่าผู้ป่วยติดเตียงทุกนวัตกรรม Air bag Air bed มีราคาถูกกว่าที่นอนลมที่มีขายในท้องตลาด  ผู้ป่วยสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ที่บ้านได้ และพกพาสะดวก  เบาะใช้รองเฉพาะส่วนได้ เช่น ปุ่มกระดูก ต่าง  นอกจากนี้ยังใช้งานสะดวก  
วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยเด็กที่มีขอ้จ ากัดการเคลื่อนไหว และสง่เสริมความสะดวกในการใช้งาน
และสามารถพกไปตามสถานที่ตา่ง  
กลุ่มเป้าหมาย: เด็กป่วยที่มีข้อจ ากัดในการเคลื่อนไหว 
สถานที่: โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 
วิธีการศึกษา: 1) ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับแผลกดทับและที่นอนลม เพื่อน ามาปรับใช้กับวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่  
2)ระดมความคิดเขียนแบบร่างเพื่อน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 3)เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 4)น าแบบร่างและผ้าไปปรึกษาหารือกับร้าน
ตัดเย็บ 5)ปฏิบัติการตัดเย็บ Air bag 6)ตัดเย็บตามแบบร่างที่วางไว้แล้ว น ายางในล้อรถใส่ใน Air bag 7)ทดลองประสิทธิภาพ
ในการรองรับน้ าหนักและการพกพาและประเมินผล 8)น าเสนอและสรุปผลการทดลองใช้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 9) เสนอขอ
จดอนุสิทธิบัตร 10)มอบให้ผู้ป่วยเด็กที่มีข้อจ ากัดการเคลื่อนไหว และน าเสนอนวัตกรรมในที่ประชุมต่าง เพื่อให้เกิดความ
แพร่หลายในการพัฒนางาน 
ผลการศึกษา: โดยประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับผลงานจาก ผูดู้แลผู้ป่วยเด็กที่มีข้อจ ากัดการเคลื่อนไหว  
จ านวน 5 ราย พบว่า 1)สามารถป้องกันแผลกดทบัได้ ระดบัมากที่สุด 100%  2)สามารถน าไปใช้ได้จริง ระดับมากทีสุ่ด 80%  
3)สะดวกต่อการพกพา ระดับมากที่สุด 80%  4)ความสวยงาม ระดับมากทีสุ่ด 100%  5)ความพึงพอใจต่อผลงานระดับมาก
ที่สุด 100% 
ข้อเสนอแนะ: การพัฒนาวิธีการเพื่อลดกลิ่นจากยางล้อรถ และ มีขนาดต่าง ให้เหมาะกับผู้ปว่ยที่มีขนาดรูปรา่งแตกต่างกัน
ตั้งแต่เด็กเล็กจนเด็กโต 
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Oral presentation 5.4 
ผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีของแซทเทียร์ต่อการปรับตัวของ 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑติชั้นปีที่  1  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
ผู้น าเสนอ: จีรวัฒน์  แจ่มสุวรรณ,์ ทัศนีย์  ทิพย์สูงเนิน 
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
วัตถุประสงค์: เพื่อ 1) ประเมินระดับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล 2) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการปรับตัวก่อนและหลังการทดลอง
ของกลุ่มทดลอง 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล หลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
วิธีการศึกษา: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีที่ 1 รุ่นที่ 61 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 172 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศา
สตรบัณฑิตช้ันปีที่ 1 รุ่นที่ 61 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่ตอบแบบวัดการ
ปรับตัวโดยมีคะแนน  1) ผู้ที่ได้ระดับคะแนนการปรับตัวได้เล็กน้อย คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง 1.51-2.50 และ 2) สมัครใจในการเข้า
ร่วมงานวิจัย และผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างมาจ านวน 16 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) จากนั้นแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม จ านวนกลุ่มละ  8 คน โดยวิธีการสุ่มจ าแนกกลุ่ม (Random assignment) 
ซึ่งกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีของแซทเทียร์ จ านวน 10 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-1 ½ 
ช่ัวโมง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง กลุ่มควบคุมได้รับการให้ค าปรึกษาตามปกติกับอาจารย์ที่ปรึกษา ตามกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึ กษาของ
วิทยาลัยฯ พบเดือนละ 1 ครั้ง สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ 1) แบบวัดการปรับตัว จ านวน 32 ข้อ มีค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficiency) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 โดยใช้
กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง คือเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีที่1 รุ่นที่ 61 วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา และไม่ได้คัดมาเป็นกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม จ านวน 30 คน และ 2) โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ตาม
ทฤษฎีของแซทเทียร์ ซึ่งได้น ามาหาค่าความตรงโดยให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ ความถูกต้อง ความเหมาะสม และ
ความสอดคล้องของเนื้อหา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษาและการให้ค าปรึกษาตาม
แนวคิดทฤษฎีของแซทเทียร์ โดยใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ หรือการหาค่า IOC (Item-Objective 

congruence Index) มีค่าเท่ากับ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  (X ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) 
และการทดสอบค่าสถิติใช้ Pair T-test และ Independent T-test 
ผลการศึกษา: 1) ระดับค่าเฉลี่ยการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล พบว่าก่อนการทดลองส่วนใหญ่มีคะแนนของการปรับตัวอยู่ในระดับ
ปรับตัวได้เล็กน้อย และหลังการทดลองมีระดับการปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในระดับปรับตัวได้ดี และมีคะแนนการปรับตัวอยู่ในระดับ
การปรับตัวได้เล็กน้อยลดลง  2) คะแนนเฉลี่ยการปรับตัว ของนักศึกษาพยาบาล พบว่านักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการ
ปรับตัวหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) คะแนนเฉลี่ยการปรับตัว ของนักศึกษา
พยาบาล พบว่าหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยการปรับตัวของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ข้อเสนอแนะ: จากผลการวิจัยที่มีค่าของการปรับตัวที่ดีขึ้น ควรมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้านการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล -ศาสตร
บัณฑิตช้ันปีที่ 1 ที่มีการปรับตัวต่อทั้งด้านการเรียนด้านสังคม ด้านอารมณ์และส่วนตัว และด้านความรู้สึกต่อสถาบัน โดยการให้
ค าปรึกษาตามแนวคิดของแซทเทียร์ เพื่อท าให้นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 มีการปรับตัวที่ดีขึ้น อันจะเกิดผลดีต่อการเรียน 
และการใช้ชีวิตในหอพักของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   
ค าส าคัญ: นักศึกษาพยาบาล, การให้ค าปรึกษา, โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีของแซทเทียร์, การปรับตัว 
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Oral presentation 5.5 
ที่นอนยางในรถลด BEDSORES 
 

ผู้น าเสนอ: พีรพัทธ   อยู่คง, มนัส   แสงชาติ  และ ภาณุวัฒน์   วงค์อุดดี 

ชื่อหน่วยงาน:  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: แผลกดทับเป็นปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยและครอบครัว ท า
ให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น จากการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก พบว่า ผู้ป่วยที่มีข้อจ ากัด
ในการเคลื่อนไหวจะเกิดปัญหา คือ แผลกดทับ ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับที่ส าคัญ คือ การใช้อุปกรณ์ลด
แรงกด เช่น ที่นอนท าจากเจล โฟม ลม น้ า เป็นต้น (บังเอิญ   กลิ่นเจาะ, 2558)  ซึ่งที่นอนลม Alpha bed ราคา 5,000 บาท
ขึ้นไป ทางกลุ่มจึงได้มีแนวคิดที่จะประยุกต์ที่นอนลมจากวัสดุที่สามารถหาได้ง่าย วิธีการท าไม่ยุ่งยาก และประหยัดงบประมาณ 
จากนวัตกรรมของ ปัญญภัทร   ภัทรกัณทากุล (2554) พบว่า ที่นอนลมจากยางในรถจักรยานยนต์นั้นยังมีข้อจ ากัด คือ  
สามารถสูบลมเข้าได้ทีละเกลียว ไม่สามารถปรับแรงดันของลมและสลับลอนได้  กลุ่มจึงคิดจะพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมให้มี
ความสมบูรณ์และสามารถน าไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน โดยพัฒนาให้สามารถปรับแรงดันและสลับลอนโดยน าปั๊มลม
ที่ยังใช้การได้ดีจากเตียง Alpha bed ที่ช ารุดแล้วมาพัฒนาต่อเข้ากับยางในรถจักรยานยนต์แล้ววางเรียงกันเป็นที่นอน 
วัตถุประสงค:์ เพื่อพัฒนาที่นอนลมจากยางในรถจักรยานยนต์ในการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่มีข้อจ ากัดหรือมีภาวะ
ของโรคที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย 
วิธีการศึกษา: วางแผนการด าเนินการโดยใช้กระบวนการ PDCA มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม มีขั้นตอนดังนี้ ทบทวน
วรรณกรรมและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแผลกดทับ ร่างแบบนวัตกรรมน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุง สร้าง
นวัตกรรมและน านวัตกรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุง น านวัตกรรมไปให้พยาบาลบนหอผู้ป่วยจ านวน  30  คน 
ประเมินความพึงพอใจในนวัตกรรมที่นอนยางในรถลด BEDSORE ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating 
scale )  แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษา: พยาบาลมีระดับคะแนนความพึงพอใจต่อนวัตกรรม  ดังนี้ ด้านที่มีคะแนนมากที่สุด คือ อุปกรณ์มีความปลอดภัย 
(X=4.20 S.D.=.40) และ มีการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (X=4.17 S.D.=.37) ระดับความพึงพอใจมาก คือ อุปกรณ์มี
ความมั่นคงแข็งแรง (X=3.91 S.D.=.51) อุปกรณ์มีสีสันรูปร่างน่าใช้งาน (X=3.87 S.D.=.39) และ มีวิธีการใช้งานที่เข้าใจง่าย  
(X=3.86 S.D.=.25) ระดับปานกลาง คือ มีความสะดวกในการใช้งาน (X=3.39 S.D.=.37) มีความสะดวกในจัดเก็บ (X
=3.15 S.D.=.45) และ สามารถดูแลท าความสะอาดได้ง่าย (X=3.12 S.D.=.39) และระดับน้อย คือ มีความสะดวกต่อการ
เคลื่อนย้าย (X=2.57 S.D.=.26) 
ข้อเสนอแนะ:    ปรับปรุงลอนยางให้ชิดกันมากขึ้น ผ้าควรท าจากวัสดุที่ระบายอากาศได้ดีและควรน าไปทดลองใช้จริงบนหอ
ผู้ป่วยพร้อมกับศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักตัวของผู้ป่วยกับแรงดันของลม 
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Oral presentation 5.6 
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา : ผลการวิจัยเบื้องต้น  
Mental Health of Elderly, Nakhonratchasima Province : Preliminary Findings 
 

ผู้น าเสนอ: กฤษภุมรินทร์ จงอบกลาง , กิ่งกมล จ่าพุล ี, ศศิมา โอนโคกกรวด  
หน่วยงาน: ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: ในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากสถิติในปี 2559 ประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
มีจ านวนมากถึง 10 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด  ซึ่งเมื่อบุคคลมีการก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุนั้นย่อมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ไปตามสรีรวิทยา ความแข็งแรงของร่างกายก็ย่อมถดถอย มีปัญหาด้านสุขภาพทางกายเพิ่มมากขึ้น ท าให้มีหลายคน
สนใจและใส่ใจทีจ่ะดูแลสุขภาพทางกายของผู้สูงอายุเป็นหลัก โดยลืมค านึงถึงสุขภาพจิตของผู้สูงอายุด้วย 
วัตถุประสงค์: เพื่อ 1) ศึกษาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจติของผู้สูงอายุ เขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสมีา 
วิธีการศึกษา: การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในชุมชนเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 
150 ราย เก็บข้อมูลตั้งแต่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่คัดเลือกจะต้องมีอายุ
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลได้ มีสติสัมปัชชัญญะดี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 4 แบบสอบถาม ได้แก่ 1) 
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบวัดความซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย พัฒนาโดยกลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง (Train The Brain Forum 

Thailand) เป็นมาตราประเมินแบบถูก-ผิด (0 และ 1 คะแนน) จ านวน 30 ข้อ (α=0.77) 3) แบบประเมินความเครียด ( ST-5) พัฒนา
โดยอรวรรณ ศิลปกิจ เป็นแบบวัดความเครียด 5 ข้อ เพื่อประเมินอาการหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระยะ 2-4 สัปดาห์ แบ่งการประเมิน

เป็น 4 ระดับ คือ แทบไม่มี (0 คะแนน เป็นครั้งคราว ถึง 3 คะแนน เป็นประจ า) (α=0.70) และ 4) แบบประเมินความสุขในผู้สูงอายุ 
พัฒนาโดย กัตติกา ธนะขว้าง ซึ่งเป็นแบบประเมินความสุขในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาและในอนาคต จ านวน 2 ข้อ (1 คะแนน ทุกข์มาก 

และ 10 มีความสุขมากที่สุด)(α=0.93) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
ผลการศึกษา: ผลการวิจัยเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สูงอายุจ านวน 76 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ60.5) มีอายุเฉลี่ย 71.7 ปี ส่วน
ใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 55.3) การศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา (ร้อยละ 65.8) ไม่ได้เป็นสมาชิกในองค์กรหรือชมรมต่าง  
(ร้อยละ78.9) มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ61.8) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีความซึมเศร้า (Mean = 7.32 ± 3.09) ผู้สูงอายุมีความสุขใน
ระดับดี (Mean = 13.52 ± 4.78) และมีความเครียดปานกลาง (Mean = 4.16 ± 1.85) จากการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง พบว่า การได้ประกอบอาชีพมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้าและความเครียด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = -0.384, -
0.375, p<0.01, 0.05) ตามล าดับ ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางลบกับความสุข (r = -0.381, p<0.01) และภาวะซึมเศร้ามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียด (r= 0.721, p<0.01) 
ข้อเสนอแนะ: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ที่วัดจากภาวะซึมเศร้า ความสุข และความเครียด คือ การที่ผู้สูงอายุได้ท างาน 
ดังนั้น เราจึงควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม หรือได้ท างานเพื่อส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีค วามสุข 
ไม่มีปัญหาเรื่องภาวะซึมเศร้าและความเครียด 
ค าส าคัญ : Elderly , Aging , Stress , Depression , Happiness, Mental health  
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Oral presentation 5.7 
ผลการพยาบาลแบบองค์รวมในมารดาหลังคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ : กรณีศึกษา 
 
ผู้น าเสนอ: ปารชิาติ ประสงค์, สิริวรรณ ศิริปัญญา, อรนุช ขจีรัมย์, รุ่งศักดิ์ บุญเชิด 
หน่วยงาน: ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ:    ความดันโลหิตสูงในสตรีมีครรภ์ (Pregnancy Induced Hypertension)   หมายถึง  กลุ่ม
ความผิดปกติซึ่งประกอบด้วยความดันโลหิตสงูเป็นหลัก  ถ้ามีอาการรุนแรงอาจท าให้หญิงตั้งครรภ์ชักได้ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อน
ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและทุพพลภาพของมารดาและทารก ท าให้เกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ การพยาบาลแบบองค์
รวมนับเป็นการจัดการทางการพยาบาลที่จะช่วยให้สภาพจิตใจของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดเข้มแข็งขึ้น และเป็นผล
ให้กลไกด้านร่างกายดีขึ้นตามไปด้วย 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมในมารดาหลังคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ 
วิธีการศึกษา: ศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 1 ราย ณ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ ง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ
ทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล  2) แบบประเมินสุขภาพ 11 แบบแผนของกอร์ดอน  
3) แผนการพยาบาลแบบองค์รวม ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ สัญญาณชีพวิเคราะห์โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ได้แก่ พฤติกรรมการนอนหลับ การหลั่งน้ านม สีหน้าท่าทางใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
ผลการศึกษา: หลังให้การพยาบาล 3 วัน 1) มารดาหลังคลอด G1P1A0L1 มีระดับความดันโลหิตลดลง โดยความรุนแรงอยู่ใน
ระดับปานกลาง (SBP 134 - 158 mmHg, DBP 70 -100 mmHg) เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนให้การพยาบาลโดยอยู่ในระดับ
รุนแรง (SBP 167-170 mmHg, DBP 99-110 mmHg) 2) ข้อมูลแบบแผนสุขภาพพบว่าภาวะเบี่ยงเบน 2 แบบแผน คือ นอน
ไม่หลับเนื่องจากความวิตกกังวลแฝงของมารดาและสภาพแวดล้อมที่หอผู้ป่วย และมีความความวิตกกังวลเก่ียวกับภาวะสุขภาพ
ของบุตรและ  การพรากจาก (Sensory deprivation) กับบุตร  
3) กิจกรรมการพยาบาลที่ช่วยให้ความดันโลหิตลดลง ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพ การรับฟังและการอยู่เป็นเพื่อนอย่างจริงใจ 
สนใจใส่ใจในสิ่งที่ผู้ป่วยพูด ใช้เทคนิคสัมผัสมือ เป็นการสัมผัสเพื่อการรักษาที่สามารถถ่ายทอดความเห็นอกเห็นใจสู่ผู้ป่วย การ
สัมผัสเป็นการแสดงความหมายของการดูแลเอาใจใส่ ความห่วงใย เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ปลอบโยน ให้ก าลังใจ ผู้ป่วยจะรู้สึกสุข
สบาย มั่นใจ อบอุ่นใจ มีก าลังใจ ดูแลให้มารดาได้รับยาควบคุมความดันโลหิตตามแผนการรักษา 
ข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษาช่วยให้พยาบาลตระหนักถึงการพยาบาลมารดาหลังคลอดแบบองค์รวม ให้ความส าคัญกับการ
พยาบาลด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณซึ่งช่วยให้ผลกระทบทางกายลดน้อยลงได้ นอกจากนี้ยังท าให้ ผู้ใช้บริการจะมีความพึง
พอใจ และส่งผลต่อระบบบริการสุขภาพ 
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Oral presentation 5.8 
ผลของกิจกรรมการออกก าลังกายแบบแอโรบิกแดนซ์ต่อการควบคุมน้ าหนัก ความเครียด  และความพึงพอใจ ของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑติชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 61   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  
                       
ผู้น าเสนอ: กมลรัตน์  เพ็ชรหิน, ขวัญนภา ซีกงูเหลือม, จิตรลดา ใจอารีย์, ปิยพร เหาะสูงเนนิ,                                         
ฟาริดา อ่อนเฉวียง, สุธัญญา พืน้หินลาด 
หน่วยงาน: วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของกิจกรรมการออกก าลังกายแบบแอโรบิกแดนซต์่อดัชนีมวลกาย ความเครียด
และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปทีี ่1รุ่นที่ 61 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
วิธีการศึกษา: ประชากรคือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 61 จ านวน 96 คน โดยการ Volunteer sampling 
และจัดเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยตารางสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินวิจัยคือ กิจกรรมการออกก าลังกาย
แบบแอโรบิกแดนซ์ โดยยึดหลักตาม F.I.T.T. (ACSM, 1995) และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะบุคคล จ านวน 12 ข้อ, แบบทดสอบความเครียด ST-5 จ านวน 5 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น .73, 
แบบประเมินความรู้สึกเครียดฉบับภาษาไทย (T-PSS-10) จ านวน 10 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น .74 และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จ านวน 13 ค่าความตรงของเนื้อหา .84 สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (Independent t-test)และ Paired t-test 
ผลการศึกษา: พบว่า 1.) ค่าดัชนีมวลกายก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายแบบแอโรบิกแดนซ์ของกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.29 และหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 20.29 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2.) ระดับความรู้สึกเครียดภายในหนึ่งเดือนที่
ผ่านมา และระดับความเครียดในชีวิตประจ าวันก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.96 และหลัง 1.88 อยู่ในเกณฑ์ 
แทบไม่มีหรือมีความเครียดบางครั้ง และมีระดับความเครียดในชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับน้อยทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม  
3.) ระดับความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มทดลองอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.34) 4.) ค่าดัชนีมวลกายเมื่อสิ้นสุด
กิจกรรมการออกก าลังกายแบบแอโรบิกแด๊นซ์ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าต่างกันที่ -1.44 5.)ระดับความรู้สึก
เครียดภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และระดับความเครียดในชีวิตประจ าวันระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม อยู่ในเกณฑ์ 
แทบไม่มีหรือมีความเครียดบางครั้ง และมีระดับความเครียดในชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับน้อยไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
ค าส าคัญ: การควบคุมน้ าหนัก, ความเครียด, ความพึงพอใจ, นักศึกษาพยาบาล 
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Oral presentation 5.9 
ภาวะจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในระยะที่ 1 ของการคลอด : กรณีศึกษา 
 

ผู้น าเสนอ: สุพิชฌาย์ ซึ้งศิริทรพัย์, ปาริฉัตร ฉาไธสง 
หน่วยงาน: ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: การเปลี่ยนแปลงของภาวะจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในระยะเจ็บครรภ์  มักพบเห็นการ
แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น  ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเองลดลง บ่นหรือเรียกร้องขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นมากขึ้น ไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อม พูดน้อยลง มีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น กระสับกระส่าย แสดงความก้ าวร้าว 
ร้องครวญคราง แสดงความกลัว ซึมเศร้า แยกตัว ถดถอยและปฏิเสธ  ทั้งนี้เนื่องจากตามธรรมชาติหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นจัดว่าเป็น
ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นตามวุฒิภาวะ (maturation crisis)  ยังไม่บรรลุวุฒิภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่พร้อมที่จะรับบทบาท
การเป็นมารดา ส่งผลให้ไม่สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงในระยะคลอดได้ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาภาวะจติสังคมของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในระยะที่ 1ของการคลอด 
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบเฉพาะกรณี (case study research) ในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น อายุ 14 ปี จ านวน 1 ราย ที่มา
รับบริการ ณ แผนกห้องคลอด โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2559  เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept-interview)  2) การสังเกตโดยตรง (Direct Observation)  3) 
แบบประเมินความเจ็บปวด (pain score)  และ 4) แบบบันทึกเวชระเบียนของโรงพยาบาล   วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) 
ผลการศึกษา: พบว่า หญิงตั้งครรภ์ 1) มีความเจ็บปวดมาก และแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม 2) มีความกลัวเกี่ยวกับการคลอด 
3) ต้องการให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลอย่างใกล้ชิด 4) ต้องการให้พยาบาลตอบสนองความต้องการของตนเอง 
และ 5) ค้นพบข้อมูลที่ไม่สามารถพบในเวชระเบียนของโรงพยาบาล  
ข้อเสนอแนะ: จากผลการศึกษา ทีมสุขภาพควรประเมินความต้องการของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลอย่างองค์รวมซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยทั้งมารดาและทารก 
ค าส าคัญ: หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น, ระยะที ่1ของการคลอด, ภาวะจิตสังคมในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น  
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Oral presentation 5.10 
ถอดบทเรียนจากการท าคลอดคร้ังแรกของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ผู้น าเสนอ: กฤษฎา อินศิริ , ฉฏาธร กลิ่นศรีสุข , มัลลิกา นพพบิูลย์ , ศรัณยาพร จันทร์พุ่ม และสุรดา ศรีอภัย 
หน่วยงาน: ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
 

วัตถุประสงค์: เพื่อเข้าใจศึกษาประสบการณ์การฝึกงานห้องคลอดคร้ังแรกในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 
3 ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิธีการศึกษา: การศึกษาเชิงคุณภาพ ที่รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ (key informant) โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(criterion based selection) จากนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ฝึกปฏิบัติงานในห้องคลอดของแหล่งฝึก  
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 5 คน บอกเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริงของการท าคลอดครั้งแรก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการศึกษา : นักศึกษาพยาบาลที่ท าคลอดคร้ังแรกมีประสบการณ์ทั้งเชิงบวกและลบ สรุปได้ดังนี้ ด้านบวก คือ  
1)นักศึกมีความภูมิใจในตนเองที่ได้ช่วยเหลือมารดาและให้ก าเนิดทารก  2) ได้เรียนรู้ในการท างานเป็นทีม มีความสามัคคีกัน 
ภายในกลุ่ม 3) ได้ใช้ทักษะการสื่อสาร การตัดสินใจและการจัดการปัญหาอุปสรรค ส่วนด้านลบคือ 1)ความเครียดต่อ 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 2) ความกลัวในเร่ืองของสถานที่และกลัวท าคลอดไม่ได้ 3) ความตื่นเต้นต่อประสบการณ์ใหม่ที่พึ่งเคย 
ได้รับ ส่งผลท าให้เกิดอาการทางด้านร่างกายตามมาเมื่อตื่นเต้น เช่น การมีอาการมือสั่น หายใจผิดปกติ อาการปวดมวนท้อง  
4) ความกดดันต่อสิ่งต่าง  เช่น อาจารย์หรือพยาบาลพี่เลี้ยง และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง  และ5)ความไม่มั่นใจในตนเองส่งผลท า 
ให้เกิดการแต่งตัวล่าช้า  
ข้อเสนอแนะ : นักศึกษาควรมีการใช้เทคนิคการเผชิญความเครียดเพื่อน าไปปรับประยุกต์ในการปรับตัวขณะฝึกปฏิบัติงานได้ 
อย่างเหมาะสม มีการน าการเรียนรู้แบบสะท้อนกลับหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง ได้แก ่การเขียนการสะท้อนกลับ การ 
แลกเปลี่ยนความรู้ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์เหตุการณ์ การวิพากษ์ตนเอง การสังเกตและการประเมิน ส่วน 
อาจารย์ควรมีการประเมินความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกภาคปฏิบัติที่หน่วยห้องคลอด ได้แก ่การเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจ 
ด้านความรู้ ด้านภาวะสุขภาพ และด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งฝึก  
ค าส าคัญ: ถอดบทเรียนประสบการณ์การท าคลอดคร้ังแรก นักศึกษาพยาบาล การเผชิญปัญหาและแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
Poster presentation 6.1 
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เครื่องสั่นสะเทือน หมุนเวียนโลหิต ( Foot vibration) 
 

ผู้น าเสนอ: นายฐิรวัฒน์   แสงสขุ, นายชาญชัย   เหลาสาร, นางสาวชิดชนก  ซ้อมวงษ์  
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธิประสงค์ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: เบาหวานเป็นโรคเร้ือรัง ความรุนแรงของโรคท าให้เกิดการเสื่อมของระบบประสาทส่วนปลายมี
มากข้ึน ท าให้ระบบการไหลเวียนไปยังส่วนปลายและการรับความรู้สึกลดลงด้วย เกิดอาการชาของอวัยวะส่วนปลาย การนวด
เชื่อว่าเป็นการเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ลดอาการบวม สามารถผ่อนคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อ (นิภาภรณ์  อินทนู, 2552) 
ในทางการพยาบาลจึงน าการนวดมาทดลอง และพบว่าการนวด ช่วยลดอาการชาบริเวณปลายเท้าได้ (พนิดา  ภูโยฤทธิ์, 2553)  
วิธีการศึกษา: ทางคณะผู้จัดท าจึงสร้างนวัตกรรม “เครื่องสั่นสะเทือน หมุนเวียนโลหิต (foot vibration)” จากลูกกลิ้งโร
ลออนซ์ ขึ้น โดยอาศัยกลไกการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ผ่านลูกกลิ้งโรลออนซ์  โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนด้วยกันคือ ขั้นที่  1 การ
สร้างนวัตกรรม และขั้นที่ 2 การน านวัตกรรมไปทดลองใช้กับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ที่ตรวจพบเบาหวานมากกว่า 10 ปี 
และมีอาการชาบริเวณปลายเท้า จ านวน 20 คน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงห่องแห่  โดยใช้ Monofilament 
ประเมินอาการชาเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม และใช้แบบประเมินความพึงพอใจภายหลังการใช้
นวัตกรรม “เครื่องสั่นสะเทือน หมุนเวียนโลหิต” ใช้กลไกการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ผ่านลูกกลิ้งโรลออนซ์ ซึ่งเปิดใช้งานได้ 2 
ระบบคือ ระบบที่ 1 ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง และระบบที่ 2 ใช้แบตเตอรี่ขนาด 6 โวลล์ ใช้งานได้นาน 6 ชั่วโมง โดยสามารถชาร์จ
พลังงานส ารองได้  เมื่อน านวัตกรรม “เครื่องสั่นสะเทือน หมุนเวียนโลหิต” ไปใช้กับผู้ป่วยเบาหวานจ านวน 20 คน โดยให้
ผู้ป่วยเบาหวานนั่งบนเก้าอี้ และวางเท้าบนเครื่องสั่นสะเทือน หมุนเวียนโลหิต ใช้เวลาครั้งละ 30 นาที วันละ 1 ครั้ง เป็น
ระยะเวลา 5 วัน  
ผลการศึกษา: พบว่าอาการชาบริเวณปลายเท้าลดลง ประเมินโดยใช้ Monofilament ทั้งนี้น่าจะเป็นผลของ 
การไหลเวียนโลหิตที่เท้าดีขึ้น จากการกระตุ้นด้วยแรงบีบหรือใช้อุปกรณ์ช่วยสะเทือน (Boulton & Vileiyte, 2011) โดยใน
นวัตกรรมชิ้นนี้เป็นการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ผ่านลูกกลิ้งโรลออนซ์ และเมื่อประเมินความพึงพอใจหลังการใช้นวัตกรรม 
พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานมีความพึงพอใจมากที่สุด ด้านการรับความรู้สึกของฝ่าเท้าดีขึ้น ( X  =4.57) ด้านความรู้สึกผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อฝ่าเท้าและกล้ามเนื้อน่อง (X  =4.48) หลังใช้นวัตกรรม “เครื่องสั่นสะเทือนหมุนเวียนโลหิต” เครื่องสั่นสะเทือน 
หมุนเวียนโลหิต เป็นนวัตกรรมที่กระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงที่เท้าและลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน  ช่วยลดการ
บาดเจ็บจากการใช้แรงกดจากเท้าที่มากเกินไป 
ข้อเสนอแนะ: ควรน านวัตกรรมไปทดลองใช้กับผู้ป่วยเบาหวานประเภทอื่น หรือกลุ่มที่มีอาการชาเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการ
ไหลเวียนโลหิตมาเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายให้มากข้ึน และทดสอบประสิทธิภาพของระยะเวลาที่เปิดระบบสั่นสะเทือนและความถี่
ในการใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับเพลงโคราชต่อภาวะซึมเศร้าของ
ผู้สูงอายุในชุมชนหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผู้น าเสนอ: ภาวิณี ย่อกลาง, มนสัวี วงศ์ศรีไข, ภาณุมาศ เกาะมว่ง, ศิรินภา สอสูงเนนิ, ศิริรัตน์ กองจันทร์,  
หฤทัย เอกพันธ์ 
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับเพลงโคราชต่อภาวะ
ซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชนหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research)รูปแบบของการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อน
และหลังการทดลอง (one group pretest – posttest design) โดยเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างก่อน
การทดลองและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่มีภาวะซึมเศร้า ตามเกณฑ์แบบประเมิน TGDS โดยมี
ภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยสุ่มแบบ Purposive 
Sampling กลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 คน โดยมีการวัดภาวะซึมเศร้าก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างได้รับ
โปรแกรมฯที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1) โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับเพลงโคราชต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ  
2) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเครื่องมือทุกชุดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์พยาบาลทางด้านจิตเวช 3 ท่าน คือ อาจารย์ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน อาจารย์ประภาพร ซึมรัมย์ และอาจารย์
กรกานต์ พึ่งน้ า 3) แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุไทย (TGDS) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมองโดย นิพนธ์ 
พวงวรินทร์และคณะ (2537) เครื่องมือชุดที่ 3 มีค่าความเที่ยง(ก ากับด้วยภาษาอังกฤษ) เท่ากับ .93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ท ี
ผลการศึกษา: พบว่า ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้าลดลงหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการ
กลุ่มร่วมกับเพลงโคราช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=11.72) 
ค าส าคัญ: โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิต, ผู้สูงอายุ, ภาวะซึมเศร้า, กระบวนการกลุ่ม, เพลงโคราช 
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ทัศนคติและเหตุผลในการใช้ยาชุดของประชาชนในเขตเมือง นครราชสีมา 
 

ผู้น าเสนอ: กุลธิดารัตน์ ทรัพย์เรืองศรี, ศุภัสสร พิลาวงค์, สุนิสา ปานะโปย, สุวรรณา พันธ์ภักดี, วรรีย์ วรรณสิงห์ 
หน่วยงาน: ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประชาชนจะเข้าถึงระบบประกันสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขได้
อย่างทั่วถึง  แต่ยังพบว่ายังมีประชาชนที่ซื้อยาชุดมารับประทานเอง ซึ่งยาชุดเป็นยาที่ผู้ขายจัดไว้มีจ านวน 3-5 เม็ดขึ้นไป และ
รับประทานทั้งชุด โดยไม่มีการแบ่งชนิดและเวลาในการรับประทาน อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการได้ยาเกินขนาดหรือยาไม่
ครบขนาด หรือได้รับสารสเตียรอยด์และยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม 
วัตถุประสงค:์ การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาหาทัศนคติและเหตุผลในการใช้ยาชุด 
วิธีการศึกษา: โดยในการศึกษาน าร่อง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามทัศนคติและเหตุผลในการใช้ยาชุด
ของผู้ที่เคยใช้หรือก าลังใช้ยาชุดในปัจจุบัน จ านวน 30 ราย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
ผลการศึกษา: พบว่าผู้ใช้ยาชุดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (53.3%) อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย อายุ 45-59 ปี (73.3%) จบการศึกษา
ชั้นประถม (63.3%) อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง  (43.3%) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท (36.7%) ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เคยใช้ยาชุดในอดีต แต่ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว (56.7%) ส่วนใหญ่รับประทานยาชุดทุกครั้งที่มีอาการ (53.3%) เหตุผลที่ใช้
ยาชุด คือ เพื่อรักษาอาการป่วย (63.3%)  ถูกชักชวนให้ลอง (23.3%) และราคาไม่แพง (20%) โรคและอาการส่วนใหญ่ที่ท าให้
รับประทานยาชุดคือ อาการปวดเมื่อย (73.3%)  โรคความดันโลหิตสูง (16.7%)  รักษาริดสีดวง (16.7%) และอาการอักเสบ 
(13.3%) สถานที่ที่หาซื้อยาชุดคือ ร้านค้าทั่วไป (26.7%)  มีคนเร่ขาย (20%) และร้านขายยา (13.3%) ผู้ตอบแบบสอบถาม
ทราบว่า หากยาใช้ยาชุดในระยะยาวจะเกิดผลเสียต่อร่างกาย (43.3%) และผลเสียตามมาอื่น  (23.3%) ได้แก่ ผลต่อตับ ไต  
การดื้อยา กระดูกพรุน (10%)  โรคกระเพาะอาหาร (6.7%) เหตุผลที่เลิกใช้ยาชุด ได้แก่ ระยะนี้ไม่มีอาการเจ็บป่วย ไม่สามารถ
รักษาอาการป่วยได้ ภายหลังทราบว่าเป็นยาที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และไม่มีร้านจ าหน่าย ส าหรับผลข้างเคียงขณะใช้ยาชุด ได้แก่ 
อาการตัวแข็ง เหนื่อยหอบ ส่วนเหตุผลที่จะกลับไปรับประทานยาชุดอีกครั้ง ได้แก่ การรักษาได้ผลค่อนข้างเร็ว ใช้เพื่อบ ารุง
ร่างกาย ป้องกันโรค และเมื่อใช้ยาแผนปัจจุบันไม่ได้ผล ส่วนเหตุผลที่จะไม่กลับไปรับประทานยาชุดอีก  คือ ไม่มีอาการเจ็บป่วย
เกิดขึ้น ทราบว่ายาชุดมีอันตราย และหันกลับมาใช้การดูแลรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะ: จะเห็นได้ว่าประชาชนในเขตเมือง ยังคงใช้ยาชุดอยู่เป็นจ านวนมาก แม้จะทราบถึงผลเสียของการใช้ยาชุด แต่ว่า
ด้วยลักษณะที่ต้องการความรวดเร็ว ราคาถูก มีทัศนคติที่ดีต่อยาชุด และการเจ็บป่วยที่นอกเหนือเวลาท าการของสถานบริการ
ด้านสุขภาพ ท าให้ประชาชนยังคงเลือกใช้ยาชุดต่อไป จึงเป็นปัญหาที่ยังไม่หมดไปจากสังคม ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวอันตราย
ของการใช้ยาชุด และสร้างความตระหนักในการใช้ยาที่ถูกต้อง ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ย าชุดส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขที่มีราคาไม่แพงและมีประสิทธิภาพส าหรับประชาชนต่อไป 
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ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้มีการทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์  
ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผู้น าเสนอ: เจนจิรา จงจอหอ, ใจภักษ์ นกสามเมือง, อัญชนา แก้วสีขาว,  หนึ่งฤดี เกื้อกุลสุข, หนึ่งฤทัย ทิมุลนีย,์ อนงค์ลักษณ์  
ประทุมแสง, อรุณี จรครบุรี 
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายและหญิงที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ ต าบลหนองงู
เหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 30 คนเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ Random Sampling เป็นการสุ่มแบบ
ง่าย โดยการจับสลากเลือกโรงเรียนที่อยู่ในต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการวิจัยระหว่าง
เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการ
ทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 11-12 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา ปัจจัยสนับสนุนให้มีการทดลองสูบ
บุหรี่ครั้งแรกในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา  โดยข้อมูลปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรก 

ผลการศึกษา: พบว่าปัจจัยเอื้อเป็นปัจจัยที่สนับสนุนมากที่สุด ซ่ึงอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x=2.45, SD= .08) คือ มีร้าน
ค้าขายบุหรี่จ านวนมาก และสะดวกการต่อการซ้ือ-ขาย ร้านค้าในชุมชนมีการขายบุหรี่ให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี และมีการ
แบ่งขายบุหรี่ในราคาที่พอซ้ือได้ ปัจจัยที่สนับสนุนให้การทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกล าดับต่อมาคือ ปัจจัยน าซ่ึงอยู่ในระดับน้อย มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x=2.42, SD= .36) คือ การสูบบุหรี่ท าให้กล้าแสดงออกมากขึ้น การสูบบุหรี่เป็นเรื่องธรรมดา และคิดว่าไม่
เสียหายอะไรหากจะทดลองสักครั้ง และปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกน้อยที่สุด คือปัจจัยเสริมซ่ึงอยู่ในระดับ

น้อยที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x=1.19, SD=.22) คือ หากเพื่อนสูบบุหรี่ ควรปล่อยให้เพื่อนสูบต่อไปโดยไม่ตักเตือนใด  การสูบบุหรี่
ในบางโอกาสเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ืออยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ก าลังสูบบุหรี่ และถ้ามีเพื่อนหรือคนในครอบครัวสูบบุหรี่ท าให้มี
ความอยากสูบบุหรี่ตามปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการสูบบุหรี่ครั้งแรกมากที่สุดคือ ปัจจัยเอื้อ พบว่า มีร้านค้าขายบุหรี่จ านวนมาก และ
สะดวกการต่อการซ้ือ -ขาย ร้านค้าในชุมชน มีการขายบุหรี่ให้แก่เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี และปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการสูบบุหรี่ครั้ง
แรกคือปัจจัยน า และปัจจัยเสริม ตามล าดับ 
ข้อเสนอแนะ: ควรด าเนินการอย่างเข้มงวดในการตรวจสอบและควบคุมไม่ให้มีการแบ่งขายบุหรี่ และไม่ให้ร้านค้าขายบุหรี่ให้กับเด็ก
อายุต่ า 18 ปีและให้ผู้ปกครองครูผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียนให้ความส าคัญเกี่ยวกับการคบเพื่อนโดยจะต้องสนใจและติดตาม
สถานการณ์ในการเข้ากลุ่มหรือจับกลุ่มของนักเรียนในแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังควรมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง เช่นการจัดค่ายคุณธรรมแข่งขันกีฬาสี การจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสมีกิจกรรมและมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน 
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ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยส่ือแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เรื่องการตรวจร่างกาย
ระบบทรวงอกและปอด ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่1รุ่นที ่61  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 

ผู้น าเสนอ: อริสา จิตคุ้ม, จารุวรรณ กองแก้ว, ฐาปนี เกิดศิลป,์ ฐิติพร พันรักษา,ประกายดาว ศรีเพชร,  
สุดารัตน์ ตงกระโทก  
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 

วัตถุประสงค:์ ประเมินประสิทธผิลของสื่อแอพพลิเคชั่นโดยวัดจากคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑติชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 61 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา 
วิธีการศึกษา: การวิจัยคร้ังนี้เป็นวิจัยแบบกึ่งทดลอง ระหว่างกลุ่มที่การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อแอพพลิเคชั่นและกลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยแผ่นพับ โดยมีวิธีด าเนินการกับกลุ่มทดลองเพื่อการทดลองเสริมการเรียนรู้โดยใช้
นวัตกรรมสื่อแอพพลิเคชั่น ได้แก่  นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 61 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครราชสีมา จ านวน 60 คน กลุ่มควบคุม เพื่อการทดลองเสริมการเรียนรู้โดยใช้แผ่นพับ ได้แก่  นักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 61 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1)
นวัตกรรมสื่อแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในรายวิชาการประเมินสุขภาพ เรื่องการตรวจร่างกาย
ระบบทรวงอกและปอด 2) แผ่นพับเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในรายวิชาการประเมินสุขภาพ เร่ืองการตรวจร่างกายระบบทรวง
อกและปอด 3) แบบทดสอบผลการเรียนรู้ทางการเรียนบทเรียนวิชาการประเมินสุขภาพ เรื่องการตรวจร่างกายระบบทรวงอก
และปอด วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ร้อยละ Independent t-
test  และ  
Paired Sample t-test 
ผลการศึกษา: พบว่านวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากบทเรียนด้วยสื่อแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ มีคะแนนความรู้จากการท าแบบทดสอบหลังการใช้สื่อแอพพลิเคชั่น
เสริมการเรียนรู้ เรื่องการตรวจร่างกายระบบทรวงอกและปอด สูงกว่านักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย
แผ่นพับ อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 
ข้อเสนอแนะ: ควรปรับปรุงระบบของผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงได้ทั้ง Android และ IOS และควรพัฒนารปูแบบของสื่อ
แอพพลิเคชั่นให้มีความดึงดูด นา่สนใจและเพิ่มฟังก์ชัน่การใช้งานให้หลากหลาย เช่น ภาพ เสียง วีดิโอ เป็นตน้ 
 
 
 
 
Poster presentation 6.6 



     การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 
                                                                                                                                                  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

The  Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division      129                                                                          ฉบบัที่ 1 ปี 2559    
 

 

 

 

พฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง 
 

ผู้น าเสนอ: อารียา  นนกระโทก, อมรรัตน์ เปียนขุนทด,  เสาวรกัษ์ ภิญโยวงษ์, เสาวลักษณ์ แพวขุนทด, สุนทรี คมข า, สุวิวัณย์ 
รุ่มเริง, สุวารัตน์ มุ่งอ้อมกลาง 
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 

วัตถุประสงค:์ เพื่อประเมินพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ต าบลสระจระเข้ อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา 
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  ทั้งชายและหญิงที่อาศัยอยู่ในต าบลสระจระเข้  
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 120 คน ได้จากการสุ่มโดยใช้การสุ่มแบบ Simple random sampling ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน .05 เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ประเมินค่า  5  ระดับ  ที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.71  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  
การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา: พบว่า พฤติกรรมการบริโภคโดยรวมอยู่ในระดับดี (�̅�= 3.73  )และ(S.D.= 1.06) เมื่อจ าแนกพฤติกรรมการ

บริโภคออกเป็น 2 ด้าน ด้านพฤติกรรมการบริโภคทั่วไป อยู่ในระดับดี (�̅�= 3.69)และ(S.D.=1.14) พบว่าส่วนใหญ่รับประทาน
ผักใบเขียวและอาหารที่มีเส้นใย  ร้อยละ 78.45 รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ร้อยละ75.86 ด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อโรค

ความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับดี(�̅�= 3.77)และ(S.D.= 0.97)  พบว่าการบริโภคอาหารหวาน อยู่ในเกณฑ์ดี(�̅�=3.88)และ(S.D.= 
1.30) พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยเติมน้ าตาลในอาหารมากกว่า 2 ช้อนชา ร้อยละ 53.45ไม่เคยรับประทานผลไม้เชื่อม ร้อยละ 50.86 

การบริโภคอาหารที่มีไขมัน อยู่ในเกณฑ์ดี (�̅�=3.65)และ(S.D.= 1.07)พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานอาหารประเภท ข้าวขา
หมู ข้าวมันไก่ ข้าวหมูกรอบ ร้อยละ 59.48  รับประทานอาหารคาวที่มีส่วนผสมของกะทิร้อยละ 46.55  การบริโภคอาหารเค็ม

อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (�̅�= 3.27)และ(S.D.= 1.11)พบว่าส่วนใหญ่ใช้ซุบก้อน ซุปผง ผงชูรสในการปรุงรส ร้อยละ 78.45ใช้

เครื่องปรุงรสในการปรุงอาหาร65.52รับประทานเนื้อสัตว์หมักเกลือ ร้อยละ 31.03การบริโภคเคร่ืองดื่ม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (�̅�= 
4.29)และ(S.D.= 0.41)พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ร้อยละ 94.83 ไม่ดื่มกาแฟ ร้อยละ 70.69และ เติม
น้ าตาลในเครื่องดื่มมากกว่า  2 ช้อนชา ร้อยละ 63.79 
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การศึกษามุมมองของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีต่อนักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สาม และมุมมองของ
นักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สามท่ีมีต่อตนเองในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 

ผู้น าเสนอ: จินดารัตน์ จุลสงค์, มนัสนันท์ สุขสุทธิ์ 
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 

วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษามุมมองของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีต่อนักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สาม และศึกษามุมมอง
ของนักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สามที่มีต่อตนเองประชากร 
วิธีการศึกษา: เป็นวิจัยเชิงส ารวจ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1-4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
จ านวน 731 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 252 คน ค านวณจากสูตรส าเร็จของYamane สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Purposive 
selection 39 คน และ Simple random sampling 213 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเชิงวิชาชีพพยาบาล การใช้ชีวิตประจ าวัน และค าถามปลายเปิด วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 
.948 
ผลการศึกษา: พบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีมุมมองต่อนักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สามระดับมาก คือ มีการยอมรับ
นักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สามในด้านวิชาชีพ และการใช้ชีวิตประจ าวันในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับ และมี
มุมมองว่านักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สามไม่เป็นปัญหาในการท างาน และยังมีสัมพันธภาพที่ดี และนักศึกษาพยาบาลชายเพศ
ที่สามมีมุมมองต่อตนเองระดับมากที่สุด  เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สามมีมุมมองว่าตนเองไม่ได้แตกต่างจากเพศ
หญิงหรือเพศชาย สามารถท างานและร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
ค าส าคัญ: มุมมอง,นักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สาม, นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
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ผลของโปรแกรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนตามทฤษฎีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางต่อความภาคภูมิใจในตนเองของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 

ผู้น าเสนอ: วิภารัตน์  แสงจักร, ปรางเทพิน ปรีดีวงศ์, ภาสินี ศรสีุข, มาริสา ทองนอก, รุ่งอรุณ สีทานอก,  
ศศิธร มะโรคะ 
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 

วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนตามทฤษฎีผู้รับบริการเป็นศนูยก์ลางต่อความภาคภูมิใจในตนเอง
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชัน้ปีที่ 1 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  จ านวน  20  คน  แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ  10  คน  กลุ่มทดลองได้รับการให้ค าปรึกษา  10 ครั้ง  สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง – 2 
ชั่วโมง ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการเข้ากลุ่มกับอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่วิทยาลัยก าหนด  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
แบบสอบถามความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษา ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาแบบสอบถามความภาคภูมิใจของ ประภาส ณ 
พิกุล (2551)  ซึ่งตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha 
Coefficiency) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .924 โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  30 คน  
และโปรแกรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนตามแนวคิดทฤษฎีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางต่อความภาคภูมิใจในตนเอง ผู้วิจัยได้สร้าง
โปรแกรมโดยออกแบบตามระยะของกระบวนการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของมารัม (Marram, 1978 อ้างในสมพร รุ่งเรืองกลกิจ, 
2554) ผ่านการวิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้าน
การสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษาและการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม  โดยใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ

วัตถุประสงค์ หรือการหาค่า IOC มีค่าเท่ากับ .932  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  (X̅) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าสถิติใช้สถิติ T-test   
ผลการศึกษา: พบว่า 1) ระดับความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองก่อนทดลองอยู่ในระดับมากและหลัง
ทดลองอยู่ในระดับมาก 2) ระดับความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองระยะก่อนทดลองและหลังทดลองมี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ระดับความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาลระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการทดลองแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ :ความภาคภูมิใจในตนเอง,โปรแกรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนตามทฤษฎีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ทฤษฏีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
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พฤติกรรมการใช้สมุนไพรของหญิงหลังคลอด ในชุมชนหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผู้น าเสนอ: ณัฐิดา ศรีโท, ณัฐชา พึ่งโคกสูง, ณัชชา กิจจาชาญชยักุล, ณัฐธยาน์   มติรหมวด, ธิดา  ใจใส,  
เสาวลักษณ์ หนปูอง, หัทยา ยอดชัยภูม ิ
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของหญิงหลังคลอด ในชุมชนหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 
วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยเชิงบรรยายจากกลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงที่เคยผ่านการคลอดบุตรมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนดังกล่าว ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนดจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้
สมุนไพร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษา: ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 27.3 ปี ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 18 - 27 ปี ในด้านการศึกษา
ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส าหรับรายได้ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในระดับ 5,000 – 10,000 บาท ล าดับที่
ของการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีล าดับที่ของการตั้งครรภ์คือ คลอดครั้งแรก ลักษณะครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
ครอบครัวขยาย จ านวนสมาชิกเฉลี่ย 4 – 5 คน ชนิดของสมุนไพรที่หญิงหลังคลอดใช้สมุนไพร เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ หัวปลี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 30.99  รองลงมา คือ ขิง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 28.17  และใบหนาด 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.27  ตามล าดับ และเหตุผลของการใช้สมุนไพรของสมุนไพรที่หญิงหลังคลอดใช้สมุนไพร 
เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้  ใช้เพิ่มน้ านม จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 65.12  รองลงมาคือ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ จ านวน 
4 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.30  และท าให้สบายตัว จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.98 ตามล าดับ 
ข้อเสนอแนะ: ควรน าข้อมูลที่ได้ไปศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของหญิงหลัง
คลอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของหญิงหลังคลอดต่อไป 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม สมุนไพร หญิงหลังคลอด 
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ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 

ผู้น าเสนอ: สุธิดา  แสนฤาชา, พนิดา โนมขุนทด และคณะ   
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
วิธีการศึกษา: เป็นวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา ปีการศึกษา 2558 จ านวน 174 คนจ าแนกตามชั้นปี โดยการสุ่มอย่างง่าย (Proportional random 
sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารและแบบบันทึกภาวะ
โภชนาการ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหามีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง ( Index of Concordance : IOC )เท่ากับ.99 
ทดสอบความเชื่อมั่นโดยสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคมีค่าเท่ากับ .78 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ความถี่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
ผลการศึกษา: พบว่า 1) นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา มีพฤติกรรมการบริโภค
โดยรวม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้าน ส่วนใหญ่พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยู่ระดับดี 

(คะแนนระหว่าง 70-79) ร้อยละ37.4   ด้านเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี(x̅= 4.05) ร้อยละ 64.36 และด้าน

การปฏิบัติตนเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี (x̅= 2.92)ร้อยละ 85.6  
2) นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะ
โภชนาการปกติ ร้อยละ55.7 รองลงมา คือกลุ่มน้ าหนักน้อยกว่ามาตรฐานร้อยละ 25.3 กลุ่มอ้วนระดับ 1 ร้อยละ10.3 กลุ่มอ้วน
ระดับ 2 ร้อยละ  6.3 และกลุ่มอ้วนระดับ3 ร้อยละ  2.3  3) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธ์ทางบวก (r= 0.097)  
กับภาวะโภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของพฤติกรรมการบริโภคอาหารแต่
ละด้าน  พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์ทางลบ (r=  -0.011)  กับภาวะโภชนาการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=  0.141) กับภาวะโภชนาการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้าน 
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=  0.139) กับภาวะโภชนาการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  
ข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษาสามารถบ่งชี้ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพเนื่องจากภาวะโภชนาการผิดปกติ คือกลุ่มน้ าหนักน้อยกว่า
มาตรฐาน  กลุ่มอ้วนระดับ1  กลุ่มอ้วนระดับ2  และกลุ่มอ้วนระดับ3  ซึ่งมีจ านวนรวมเป็นร้อยละ  44.3 ที่จ าเป็นต้องช่วยเหลือ
สนับสนุนให้มีการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, ภาวะโภชนาการ 
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ผลของการให้ความรู้ผ่านเฟสบุ๊คต่อความรู้และความตั้งใจที่จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น 
 

ผู้น าเสนอ: สุดารัตน์ ชัยมีเขียว, สุดารัตน์  ทัศนพงศไ์พบลูย์, กนกกร สิงห์สีทา,  ปทัมวรรณ  ยอดแก้ว,  
ประพิศ  สีทากุล, สุจิตรา เปล่งงูเหลือม 
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 

วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาผลของการให้ความรู้ผ่านเฟสบุ๊คต่อความรู้และความตั้งใจที่จะไม่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น 
และเพื่อประเมินระดับความรู้เรื่องพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ 
วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ประเมินระดับความรู้เรื่องพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบที่
เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ และเปรียบเทียบความตั้งใจที่จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างก่อนและหลังให้ความรู้ ของ
วัยรุ่นอายุ 18-22 ปีที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาปีการศึกษา 
2558  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะดังนี้ 1) มีคะแนน Audit อยู่ระหว่าง 1-7 คะแนนหมายถึง 
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ าในการติดแอลกอฮอล์  2) อายุระหว่าง 18-22 ปี 3) ใช้ Smart Phone และมีโปรแกรม Facebook  ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 47 คน โดยผู้วิจัยสร้างกลุ่มบน Facebook ว่า KNC’ ANTI-ALCOHOL แล้วให้กลุ่มตัวอย่างเข้าชมเนื้อหา
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ได้
เปิดให้กลุ่มตัวอย่างได้มีการแสดงความคิดเห็นต่าง  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  
1) แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์    
จ านวน  15  ข้อ  ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.6 –  1.0  และน า
เครื่องมือไปใช้กับกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน โดยใช้วิธีของคู
เดอร์ ริชาร์ดสัน สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 20 (Kuder-Richardson 20 : K-R20) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .60 และ 2) 
แบบสอบถาม ความตั้งใจในการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (จันทิมา เขียวแก้ว, 2550) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ Pair t-test 
ผลการศึกษา: พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการให้ความรู้ผ่านเฟสบุ๊ค มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   (t = 
7.97, p<.05) และค่าคะแนนเฉลี่ยความตั้งใจที่จะไม่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีค่าเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
ข้อเสนอแนะ: การใช้เฟสบุ๊คเพือ่เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์กับวัยรุ่นมีความเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบนั
จึงควรน าสื่อออนไลนไ์ปประยุกต์ใช้ในการให้ความรู้ทางสุขภาพอื่น ในวัยรุ่นต่อไป 
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Poster presentation 6.12 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริการสาธารณสุขของชุมชนหนองโพธิ์ ต าบลโคกสูง อ าเภอเมืองจังหวัด
นครราชสีมา และชุมชนหนองหว้าสีชมพู ต าบลสาหร่าย  อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผู้น าเสนอ: กนกวรรณ โคตพันธุ์ และคณะ 
 

วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริการสาธารณสุขและเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับ
บริการสาธารณสุขระหว่างชุมชนหนองโพธิ์ ต าบลโคกสูง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และชุมชนหนองหว้าสีชมพู ต าบล
สาหร่าย อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
วิธีการศึกษา:  เป็นการศึกษาแบบส ารวจกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการสาธารณสุข ที่อาศัยอยู่
ในชุมชนประชากรที่อาศัยอยู่ในชมุชนหนองโพธิ์ ต าบลโคกสูง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 143 คน และหนองหว้า
สีชมพู ต าบลสาหร่าย อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 93 คน โดยใช้สูตรเปอร์เซ็นต์ในการก าหนดของกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการสาธารณสุขระหว่างชุมชนโคกสูง 
ต าบลโคกสูงอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และชุมชนหนองหว้าสีชมพู ต าบลสาหร่าย  อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
และจากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรต่าง จาก   ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมดัดแปลงตามแ นวคิด
ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนทฤษฎีความพึงพอใจ แนวคิดเกี่ยวกับงานสาธารณสุข  ครอบคลุมระดับความพึงพอใจในการรับ
บริการสาธารณสุข คือ ความสะดวก รวดเร็ว คุณภาพการให้บริการ อัธยาศัยและการเอาใจใส่ การให้ข้อมูล/ค าแนะน าด้าน
สุขภาพและบริการ ค่ายา/ค่าบริการ  อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก แล้วน าเครื่องมือมาปรับแก้ตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและการหา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Paired Sample T-test ค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าเท่ากับ .803 ผู้ศึกษาด าเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
ผลการศึกษา: พบว่า ชุมชนหนองโพธิ์ ต าบลโคกสูง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมทั้งระบบใน 

การให้บริการมีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในมากที่สุด (𝑥 = 4.414, SD = 0.503, t 1.118) ความพึงพอใจต่อจุดยื่นบัตร

และตรวจคัดกรอง (ซักประวัติ วัดสัญญาณชีพ) เฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (𝑥 =4.33, SD = 0.46, t=0.384) ความพึง

พอใจต่อจุดตรวจรักษาเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (𝑥 = 4.414,  SD = 0.503, t = 1.125)  ความพึงพอใจต่อจุดรับยา

และค าแนะน าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (𝑥 = 4.41, SD) = 0.50,  t = 0.717) แสดงให้เห็นได้ว่าระดับความพึงพอใจ
ในการรับการรับบริการของระบบบริการสาธารณสุขของสองชุมชนมีความไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 



     การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 
                                                                                                                                                  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

The  Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division      136                                                                          ฉบบัที่ 1 ปี 2559    
 

 

 

 

Poster presentation 6.13 
การพยาบาลมารดา GDM A1 ด้วยหัวใจความมนุษย์ : กรณีศึกษา 
 

ผู้น าเสนอ: อุทัยวรรณ  เอ้ียงสันเทียะ, หัทยา หงษ์อุดร, ศรัญญา  คมขุนทด 
หน่วยงาน: ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีผลกระทบต่อทั้งมารดาและทารกในครรภ์ ซึ่งการพยาบาลในระยะ
คลอดมีความส าคัญที่ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย 
วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาผลของการพยาบาลมารดา GDM A1 ในระยะของการคลอด  
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบเฉพาะกรณี (case study research) ผู้คลอดที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ชนิดที่ 1 จ านวน 1 
ราย ที่มารับบริการ ณ แผนกห้องคลอด โรงพยาบาลสีคิ้วในระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน 2559   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1.) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept-interview)  2.) การสังเกตอย่างใกล้ชิด 3.) การศึกษาจากเวช
ระเบียน และ4.) แบบประเมินความเจ็บปวด   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) 
ผลการศึกษา: พบว่า 1) ผู้คลอดสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี  2) มารดาสามารถเผชิญความเจ็บปวดได้ด้วยการพยาบาลที่
ยึดหลักหัวใจของความเป็นมนุษย์ และ  3)  ผลลัพธ์ของการคลอดทั้งมารดาและทารกปลอดภัย โดยน้ าหนักทารกแรกคลอด 
3,670 กรัม และติดตามระดับน้ าตาลทารกหลังคลอดใน 1 ชั่วโมง ,6 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมงหลังคลอดอยู่ในระดับปกติ   
ข้อเสนอแนะ: จากผลการศึกษาระบบการพยาบาลของมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขณะตั้งครรภ์ควรเน้นการดูแลแบบ
องค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดย 1) ระยะตั้งครรภ์ ควรมีการให้ความรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคแก่
มารดาและครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์สามารถดูแลตนเอง ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง   2) ระยะคลอด ทีมสุขภาพ
ควรติดตามระดับน้ าตาลอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน   3) ระยะหลังคลอด ควรมีการตรวจติดตามระดับน้ าตาล
ของมารดาและทารกรวมทั้งคัดกรองภาวะเบาหวานในช่วง 6 - 12 สัปดาห์หลังคลอดเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน
ถาวร และ 4) ทีมสุขภาพ ควรเน้นการพยาบาลด้านจิตใจเพื่อส่งเสริมให้มารดาคลายความวิตกกังวล 
ค าส าคัญ: โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์, การดูแลในระยะคลอด 
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Poster presentation 6.14 
ผลการพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางในหญิงหลังคลอดที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ขณะครรภ์: กรณีศึกษา 
 

ผู้น าเสนอ: วิชชุกร ทะยอมใหม่, สุนารี บุญเฮง, รัตนวรรณ ตามกลาง, เกศรินทร์ พิมพล, พิรญาณ์ ละโลงสูงเนนิ 
หน่วยงาน: ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ: ผู้ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีผลกระทบต่อสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์  ถ้าไม่ได้รับ
การรักษาพยาบาลที่ดี ส่วนระยะหลังคลอดแม้ฮอร์โมนฮิวแมนพลาเซนตอลแล็คโตรเจน โปรเจสเตอร์โรน  และเอสโตรเจน
ลดลง แต่ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ต้องได้รับการดูแลระดับน้ าตาลในเลือดต่อเนื่อง โดยเฉพาะในรายที่เลี้ยงทารกด้วยนม
มารดาจะเสี่ยงต่อภาวะระดับน้ าตาลในเลือดต่ า ทารกได้รับน้ านมไม่เพียงพอจะเสี่ยงต่อระดับน้ าตาลในเลือดต่ าเช่นกัน กรณีไม่
ควบคุมอาหาร จะส่งผลให้ระดับน้ าตาลในเลือดสูงได้ ฉะนั้นการพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางนั้นผู้วิจัยเชื่อว่าจะส่งผล
ดีต่อมารดา ทารกแรกเกิดในการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีของมารดา ทารกและบุคคล
ในครอบครัว 
วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาผลการพยาบาลที่เนน้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในหญิงหลังคลอดที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ขณะตั้งครรภ ์
วิธีการศึกษา: รูปแบบการศึกษายึดทฤษฎีครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการดูแล กรณีศึกษามารดาหลังคลอดที่เป็นเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ชนิดที่ 2 จ านวน 1 ราย ณ หอผู้ป่วยสูติกรรม 1 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ
ทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย  2) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป และประเมินหลังคลอด 13B 3) 
แผนการพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
ผลการศึกษา: พบว่า มารดาหลังคลอด 1) ระดับน้ าตาลในเลือดหลังคลอดระหว่างการดูแลอยู่ในช่วง 83-208 mmHg. ความ
ดันโลหิตระยะหลังคลอดในช่วงดูแลอยู่ระหว่าง128-159/61-99 mmHg. 2) การประเมิน LATCH SCORE ในระหว่างการดูแล
อยู่ระหว่าง 6-9 คะแนน ไม่พบปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา และสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลมารดาหลัง
คลอดและบุตร 3) การจัดการความเครียด คือ สมาชิกในครอบครัวให้ก าลังใจและปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  4) 
การปฏิบัติตนในอนาคตพบว่ามารดาหลังคลอดคุมก าเนิดโดยการท าหมัน และมีแนวทางในการควบคุมน้ าหนักโดยการลด
อาหารที่มีรสหวานและมัน จากผลการศึกษามารดาหลังคลอดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองหลังคลอด  ตระหนัก
ถึงความส าคัญของผลกระทบจากโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์  มีวิธีการดูแลตนเองโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร คุมก าเนิดด้วยวิธีการท าหมันถาวร และสมาชิกในครอบครัวมีส่วนรวมในการดูแลมารดาหลังคลอด  
ข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรมีบทบาทในการสร้างเสริมศักยภาพของครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วม
ในการดูแล  และแก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในมารดาหลังคลอด  รวมทั้งส่งเสริมให้มีเครือข่ายในการร่วมดูแลช่วยเหลือ
ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: เบาหวานขณะตั้งครรภ์  การพยาบาลที่เนน้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
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เอกสารบรรยายวิทยากร 
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ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ”                                     

(Mobilizing the nursing profession in healthcare reform era) 

ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2 
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บรรยายเร่ือง “พยาบาลพลังการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูประบบสุขภาพ” 
โดย นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย  นายกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บรรยายเรื่อง : การดูแลเพ่ือเพ่ิมผลลัพธ์ทางการพยาบาล 
โดย : ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง ประธานร่วมฝ่ายวารสาร สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Panel Discussion “การขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลแบบมีส่วนร่วมสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ” 

โดย : ผศ.ดร.รวมพร คงก าเนิด ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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Panel Discussion “การขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลแบบมีส่วนร่วมสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ” 

  นางสุชาดา  เสตพันธ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
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โดย นางจรรยาวัฒน์  ทับจันทร์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ 
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Panel Discussion “การขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลแบบมีส่วนร่วมสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ” 

โดย นางจิตรา มณีวงษ์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชนบท 
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ผลงานวิชาการฉบับเต็มนักศึกษาพยาบาลปริญญาโท 
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การพฒันาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนไทยสมุทร 
เขตเทศบาลนครขอนแก่น  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

                                                                     
                                                                ภคอร  ทองสุข   พย.ม.*            เพชรไสว ล้ิมตระกูล  วท.ม. **   
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการณ์และพฒันาแนวทางการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกโดย
การมีส่วนร่วม กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย แกนน าครอบครัว แกนน าชุมชน เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม  และการสังเกต วธีิด าเนินการศึกษาและพฒันางาน
ตามวงจร PDCA  วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบประเด็นปัญหาดงัน้ี 1) แกนน า
ครอบครัวขาดความรู้เร่ืองยงุลายและแหล่งเพาะพนัธ์ุ การควบคุมลูกน ้ายงุลายไม่สม ่าเสมอ 2)การเฝ้าระวงัการเกิด
โรคไขเ้ลือดออกมีจ านวนผูป่้วยต ่ากวา่ความจริงและการควบคุมโรคไม่ไดด้ าเนินการอยา่งทนัท่วงที 3)หน่วยงานและ
ชุมชนขาดการวางแผนงานร่วมกนั 4)สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ จึงไดร่้วมกนัระดมสมอง
วางแผนและด าเนินงานโดยจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ แจกเอกสารแผน่พบัและประชาสัมพนัธ์ทางหอกระจายข่าว 
รณรงค ์Big cleaning day  จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้จดัท าแนวทางการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกชุมชนไทย
สมุทร ประเมินผลพบวา่ประชาชนและเจา้หนา้ท่ีมีความพึงพอใจและมีส่วนร่วมปฏิบติัตามแนวทาง ค่าดชันีความชุก
ลูกน ้ายงุลายลดลง ไม่พบผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก และไดแ้นวทางการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกชุมชนไทย
สมุทรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงก าหนดวธีิการปฏิบติัในการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของแกนน า
ครอบครัว  แกนน าชุมชนและเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง   
 

ค าส าคัญ    การมีส่วนร่วม,  ไขเ้ลือดออก,  ชุมชนไทยสมุทร 
 

*นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน   
   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
**รองศาสตราจารย ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โรคไขเ้ลือดออกเป็นโรคติดต่อท่ีเป็นปัญหาส าคญัของสาธารณสุขอยา่งยาวนาน โรคน้ียงัไม่มีวคัซีนป้องกนั
และไม่มียารักษาเฉพาะ อุบติัการณ์การเกิดโรคมีแนวโนม้สูงข้ึน องคก์ารอนามยัโลกคาดการณ์ผูติ้ดเช้ือทัว่โลกปีละ
กวา่ 50-100 ลา้นคน กวา่ร้อยละ 70 เกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้1 การระบาดโรคไขเ้ลือดออกใน
ประเทศไทยพบมีการระบาดหลายลกัษณะ เช่น ระบาดปีเวน้ปี ปีเวน้ 2 ปี ระยะหลงัพบวา่การระบาดไม่มีแบบแผน
แน่นอน2  ระบาดมากในช่วงหนา้ฝนอตัราป่วยสูงสุดในกลุ่มอาย ุ 5-14 ปี รองลงมา คือ 15-19 ปี อ าเภอเมืองจงัหวดั
ขอนแก่นเป็นพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกอยา่งต่อเน่ือง มีการระบาดอยา่งรุนแรงในปี 2556 อตัราป่วย 
442 รายต่อแสนประชากร ความชุกของโรคพบมากในเขตเมือง3  

เทศบาลนครขอนแก่นเป็นพื้นท่ีเขตเมืองศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกิจ การศึกษาและการคมนาคมของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีการเคล่ือนยา้ยประชากรกรระหวา่งเมืองอยา่งต่อเน่ือง การขยายตวัของเมือง จ านวน
ประชากรและครัวเรือนท่ีหนาแน่นส่งผลต่อการระบาดของโรค อตัราป่วยโรคไขเ้ลือดออกปี2553-2557เท่ากบั
159.11,124.49,75.58, 638.66 และ65.47 ตามล าดบั เสียชีวติ 2 รายในปี 2556 อตัราตายร้อยละ 0.284 การเกิดโรคพบ
มากในกลุ่ม 10-18 ปี พบผูป่้วยมากช่วงเดือนมิถุนายน-กนัยายน  ปัญหาอุปสรรคในการป้องกนัควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกเขตเทศบาลนครขอนแก่น มาจากแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายท่ีมีจ  านวนมาก การมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาของประชาชนนอ้ยและจ านวนผูป่้วยท่ีมีการรายงานตามระบบการเฝ้าระวงัโรคมีขอ้มูลจ านวนผูป่้วยนอ้ยกวา่
จ านวนผูป่้วยจริงท าใหก้ารปฏิบติังานควบคุมการระบาดของโรคไม่ครอบคลุมและทนัเวลา โดยชุมชนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบมากท่ีสุดคือชุมชนไทยสมุทร 

สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออกชุมชนไทยสมุทรเป็นพื้นท่ีท่ีมีการระบาดซ ้ าซากพบผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก
ต่อเน่ืองปี 2555-2557  อตัราป่วย 226.76,2494.33 และ 226.76 รายต่อแสนประชากรตามล าดบั จากปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลือดออก เทศบาลนครขอนแก่นและหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นท่ีไดพ้ยายามหารูปแบบในการ
ป้องกนัควบคุมโรค สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ โดยการปล่อยปลาหางนกยงู การ
ใชท้รายก าจดัลูกน ้า การคว  ่าและเก็บทิ้งเศษภาชนะ การจดักิจกรรมรณรงค ์ การใหสุ้ขศึกษาและประชาสัมพนัธ์ทาง
หอกระจายข่าว อสม.ส ารวจและควบคุมลูกน ้าทุก 2 เดือน การพน่สารเคมีก าจดัยงุเพื่อป้องกนัและควบคุมโรคโดย
เทศบาลนครขอนแก่น การด าเนินงานเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวไม่ต่อเน่ืองเม่ือส้ินสุดกิจกรรมโครงการการท างานก็ส้ินสุด
ลง การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคไขเ้ลือดออกใหไ้ดผ้ลดีและย ัง่ยนืจ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะชุมชนท่ีตอ้งเห็นความส าคญัและมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั  

ผูศึ้กษาในฐานะผูรั้บผิดชอบงานดา้นการป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ  มีความสนใจศึกษาพฒันาแนวทางการ
ป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกชุมชนไทยสมุทร อยา่งสอดคลอ้งตามบริบทของชุมชนโดยน าแนวคิดการมีส่วนร่วม
มาใชเ้พื่อใหเ้กิดการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
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วตัถุประสงค์ 
1.เพื่อศึกษาสภาพการณ์การป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของชุมชนไทยสมุทร   
2.เพื่อพฒันาแนวทางการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกชุมชนไทยสมุทรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

ระยะเวลาการศึกษา  กุมภาพนัธ์ 2558-พฤษภาคม 2559 
 

วธีิด าเนินการศึกษา 
 1. การเลือกพื้นท่ีศึกษาแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ ชุมชนไทยสมุทร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีพบปัญหาในการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรค มีความเส่ียงต่อการการระบาดของ
โรค  และเอ้ือต่อการพฒันาเน่ืองจากชุมชนรับรู้ร่วมกนัวา่เป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัในล าดบัตน้ๆของชุมชน แกนน า
ชุมชนมีความพร้อมท่ีจะเขา้มาร่วมรับผดิชอบ  
  2. ประชากรท่ีศึกษา คือ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกชุมชนไทย
สมุทรโดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 1)แกนน าครอบครัวจ านวน 104 คน ค านวณหาขนาดตวัอยา่งจากประชากรท่ีเป็น
แกนน าครอบครัว 228 คน โดยใชสู้ตร หากลุ่มเป้าหมายภายใตค้วามเช่ือมัน่ 95% เลือกโดยการสุ่มแบบมีระบบ 
คุณสมบติัของแกนน าครอบครัว ตอ้งเป็นสมาชิกท่ีอยูอ่าศยัประจ าและมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการดูแลความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส่ิงแวดลอ้มและการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในครัวเรือน  2) แกนน า
ชุมชนเป็นอสม. จ านวน 9 คน 3)เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีรับผดิชอบในการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกจ านวน 3 
คน เป็นพยาบาลวชิาชีพจากศูนยสุ์ขภาพชุมชนสามเหล่ียม งานระบาดวทิยาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และส านกัการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบาลนครขอนแก่น และ4)ผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการป้องกนัควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกชุมชนไทยสมุทร จ านวน 2 คน เป็นหวัหนา้ศูนยสุ์ขภาพชุมชนสามเหล่ียมและรองนายกเทศมนตรีฝ่าย
การสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบาลนครขอนแก่น ส าหรับประชากรในกลุ่มท่ี 2,3และ4 เน่ืองจากมีจ านวนไม่
มากจึงท าการศึกษาทุกคน 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
    3.1  แบบสัมภาษณ์ในการศึกษาสภาพการณ์การด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกชุมชนไทย

สมุทร จ านวน 4 ชุด คือ    ชุดท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ ส าหรับแกนน าครอบครัว แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  ส่วนท่ี1  ขอ้มูล
ทัว่ไป ประกอบดว้ย  ขอ้มูลเก่ียวกบัเพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ส่วนท่ี2 ความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออก
และการป้องกนัควบคุมโรค  แบบเลือกตอบมี4ตวัเลือก  มีจ านวน 20 ขอ้   ชุดท่ี 2,3และ4 เป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้างแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1ขอ้มูลทัว่ไปประกอบดว้ย  ขอ้มูลเก่ียวกบัเพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา ส่วนท่ี 2 แนวค าถาม การรับรู้สถานการณ์โรค  การป้องกนัควบคุมโรคและปัญหาอุปสรรค การมีส่วนร่วม 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ส าหรับตวัแทนแกนน าครอบครัว
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จ านวน 10 คน ส าหรับเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 3 คน และส าหรับผูบ้ริหาร
หน่วยงานจ านวน 2 คน  

    3.2 แนวทางการสนทนากลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขชุมชนไทยสมุทร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูล
ทัว่ไปประกอบดว้ย  ขอ้มูลเก่ียวกบัเพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  ส่วนท่ี 2 แนวค าถามในการสนทนา
กลุ่ม เก่ียวกบัการรับรู้สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออกในชุมชน การรับรู้เร่ืองโรคและการป้องกนัควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก การรับรู้การปฏิบติัในการป้องกนัควบคุมโรคของแกนน าครอบครัว การด าเนินงานการป้องกนัควบคุม
โรคไขเ้ลือดออกของชุมชน ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

     3.3 แบบส ารวจลูกน ้ายงุลายส าหรับการประเมินผลค่าดชันีลูกน ้าก่อนและหลงัการศึกษาเป็นแบบส ารวจ
มาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผูศึ้กษาน ามาประยกุตเ์พื่อส ารวจสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชนท่ีเป็นแหล่งน ้าขงั เหมาะแก่การเพาะพนัธ์ยงุ 

4. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  หาความตรงเน้ือหาแบบสัมภาษณ์ แนวทางการสนทนากลุ่มโดย
ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน   ท าการตรวจสอบตรวจสอบความตรงของเน้ือหาและภาษาท่ีใช ้ แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 
น าไปทดลองใชก้บัแกนน าครอบครัวท่ีมีคุณลกัษณะใกลเ้คียงกนัจ านวน 30 คน หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสัมภาษณ์
ความรู้โดยใชK้R20ของคูเดอร์-ริชาร์ดสันไดเ้ท่ากบั 0.72 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการปฏิบติั
ใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคไดเ้ท่ากบั0.75   

5. ขั้นตอนการศึกษาและพฒันางานตามกระบวนการ PDCA   4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพการณ์การ
ด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก โดยเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แกนน าครอบครัว เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ
งานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกและหวัหนา้ศูนยศู์นยสุ์ขภาพสามเหล่ียม  เจา้หนา้ท่ีหน่วยระบาดวทิยา
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกและรองนายกเทศมนตรีฝ่ายการ
สาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น และการสนทนากลุ่มอสม. รวบรวมขอ้มูลสรุปเน้ือหาและวเิคราะห์สภาพการณ์
ด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกชุมชนไทยสมุทร น าเสนอปัญหาการด าเนินงานแก่ผูร่้วมศึกษา 2) ร่วม
วเิคราะห์วางแผนและตดัสินใจเลือกแนวทางแกปั้ญหา วิธีการติดตามประเมินผล  3) ด าเนินงานตามแผน สะทอ้นผล
การปฏิบติัและปรับปรุงแกไ้ข สรุปแนวทางการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของชุมชนชน 4)ประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยประเมินการมีส่วนร่วมกระบวนการจากการปฏิบติัตามแนวทางก่อนเกิดโรค ขณะเกิดโรคและ
ประเมินผลลพัธ์โดยการส ารวจแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ายงุลายหาค่าดชันีความชุกลูกน ้ายงุลาย และจ านวนผูป่้วยโรค
ไขเ้ลือดออกในชุมชน  

6. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ(Primary data)โดยการสังเกต สัมภาษณ์และการ
สนทนากลุ่มเพื่อศึกษาสภาพการณ์และปัญหาอุปสรรคในการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกตามชุดเคร่ืองมือ มี
พยาบาลวชิาชีพ2คนเป็นผูช่้วย บนัทึกขอ้มูลโดยการจดบนัทึก และเคร่ืองบนัทึกเสียง ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 
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Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารทะเบียนสถิติและรายงานการเกิดโรคไขเ้ลือดออกงานระบาดวทิยา
อ าเภอเมืองขอนแก่น ทะเบียนการสอบสวนควบคุมโรคของศูนยสุ์ขภาพชุมชนสามเหล่ียมและเทศบาลนครขอนแก่น 
รายงานการส ารวจลูกน ้ายงุลาย แผนท่ีชุมชนไทยสมุทรและแผนท่ีการระบาดโรคไขเ้ลือดออก เพื่อวเิคราะห์ความ
รุนแรงการเกิดโรคและพยากรณ์แนวโนม้การเกิดโรคของชุมชนตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลโดยวธีิสามเส้า 
(Data Triangulator)  

7. การวเิคราะห์ขอ้มูล  ขอ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติพรรณนา ความถ่ี ร้อยละ และขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดน้ ามา
ตรวจสอบความถูกตอ้ง  แยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นปัญหา  ใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหาของขอ้มูล  เพื่อสรุปผล
และน าไปหาความเช่ือมโยงกบัประเด็นท่ีศึกษา 
ผลการศึกษา 

1.การศึกษาสภาพการณ์การป้องกนัควบคุมโรคไข้เลือดออก 
   1.1 สภาพการณ์ด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของแกนน าครอบครัว พบวา่แกนน าครอบครัว

มีการรับรู้สถานการณ์การเกิดโรคทางหอกระจายข่าวชุมชน ไดรั้บความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกจากข่าวสารโทรทศัน์ 
และสปอตประชาสัมพนัธ์ทางหอกระจายข่าว  ร้อยละ 61.5 ของแกนน าครอบครัวมีความรู้เร่ืองโรคระดบัดี พบวา่ยงั
มีประเด็นท่ีเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง เร่ืองแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย ระยะเวลาวงจรชีวิตยงุลายและวธีิการใส่ทรายก าจดัลูกน ้า  
โดยท่ีร้อยละ 82.69 มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีการปฏิบติัเป็นคร้ังคราวไม่สม ่าเสมอ แกนน าครอบครัวส่วน
ใหญ่ท างานนอกบา้น ไม่มีเวลาหรือเหน่ือยลา้จากการท างาน จึงไม่ไดป้ฏิบติัต่อเน่ืองทั้งท่ีรับรู้วา่การป้องกนัควบคุม
โรคเป็นบทบาทของทุกคน และพบวา่พื้นท่ี 1 ใน4 ของชุมชนโซนบา้นทาวเฮาส์มีสภาพแออดั มีภาชนะน ้าขงั ขยะ
ตกคา้งเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ ร่องระบายน ้าต้ืนเขินอุดตนั และเป็นแหล่งเกิดโรคไขเ้ลือดออกในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผา่น
มา  

  1.2 สภาพการณ์ด าเนินงานการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของแกนน าชุมชนและอสม. พบวา่แกนน า
ชุมชนและอสม.ทุกคนรับรู้วา่มีการเกิดโรคซ ้ าซากในช่วง3 ปีท่ีผา่นมา การด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกของชุมชนเป็นการท าตามแผนงานโครงการของเจา้หนา้ท่ีจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ศูนยสุ์ขภาพ
ชุมชนสามเหล่ียม และส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบาลนครขอนแก่น เช่น การจดักิจกรรมรณรงคช่์วง
ก่อนฤดูกาลระบาด  โครงการปีเม่ียนยงุร่วมกบัเทศบาลนครแก่นซ่ึงเป็นการอบรมอสม.เช่ียวชาญไขเ้ลือดออกและ
ออกปฏิบติัการเคาะประตูบา้นใหค้  าแนะน าทุกสัปดาห์ การมีส่วนร่วมของอสม.ในการควบคุมโรคเม่ือมีผูป่้วย
ไขเ้ลือดออกในชุมชนส่วนใหญ่เป็นการท างานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ คือ การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนในการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะท่ีทางสาธารณะนอ้ย   บางรายไม่ใหค้วาม
ร่วมมือในการสุ่มส ารวจลูกน ้ าของ อสม. ผลส ารวจลูกน ้ายุงลายมีความคลาดเคล่ือนต ่ากวา่ความจริง 
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  1.3 การป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของหน่วยงานดา้นสาธารณสุข พบวา่มีหน่วยงานภาครัฐท่ี
รับผดิชอบในการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก คือ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนสามเหล่ียมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้ึน
ตรงกบั CUP โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบาลนครขอนแก่น  และยงัมี
สถานพยาบาลของรัฐ เอกชนอีกหลายแห่งท่ีประชาชนในชุมชนไปรับบริการ ซ่ึงสถานพยาบาลเอกชนท่ีใหก้ารตรวจ
รักษาไม่ไดมี้บทบาทในการควบคุมป้องกนัโรคและไม่มีการรายงานการเกิดโรคเขา้สู่ระบบการเฝ้าระวงัทางระบาด
วทิยาจึงท าใหจ้  านวนผูป่้วยท่ีรายงานต ่ากวา่ความเป็นจริงท าใหก้ารควบคุมการระบาดของโรคไม่ครอบคลุม  ส าหรับ
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของศูนยสุ์ขภาพชุมชนสามเหล่ียม โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ และเทศบาลนครขอนแก่นพบวา่ บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานท่ีตอ้งรับผิดชอบหลายดา้น เจา้หนา้ท่ีจึง
ไม่ค่อยไดท้  างานเชิงป้องกนัการเกิดโรค การประสานงานระหวา่งหน่วยงานในการส่งต่อขอ้มูลเป็นการส่ือสารทาง
เดียวโดยจดหมายอิเลคโทนิค  การรับขอ้มูลล่าชา้หรือไม่สมบูรณ์  คน้หาบา้นผูป่้วยไม่เจอท าใหไ้ม่สามารถควบคุม
โรคไดท้นัเวลา การด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรค เป็นการด าเนินงานภาพรวมของพื้นท่ีทั้งหมดท่ีรับผดิชอบ ไม่มี
การวางแผนตามบริบทของชุมชน ต่างคนต่างท า ขาดการวางแผนการด าเนินร่วมกนักบัชุมชน 

สรุปประเด็นปัญหาดงัน้ี  1) แกนน าครอบครัวและแกนน าชุมชนบางรายยงัขาดความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออก
และการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ขาดทกัษะในการส ารวจลูกน ้ายงุลาย 2)การปฏิบติัเพื่อการป้องกนัควบคุม
โรคของแกนน าครอบครัวไม่สม ่าเสมอและต่อเน่ือง พบวา่มีค่าดชันีความชุกลูกน ้ ายงุลายสูงกวา่เกณฑ ์ 3)
สภาพแวดลอ้มในชุมชนเอ้ือต่อการเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ ขาดผูรั้บผดิชอบในการดูแลก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย
ในท่ีทางสาธารณะและท่ีวา่งของเอกชนอยา่งต่อเน่ือง 4)ขาดผูรั้บผิดชอบการประสานงานในการเฝ้าระวงัการเกิดโรค
ในชุมชน ท าใหข้าดขอ้มูลในการควบคุมป้องกนัโรค หรือควบคุมโรคล่าชา้ท าใหเ้กิดการระบาดของโรคไดง่้าย 5) 
ขาดการบูรณาการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในชุมชนของหน่วยงานสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมี
ส่วนร่วม ไม่มีการวางแผนการด าเนินร่วมกนัและแบ่งหนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบแต่ละงานท าเพื่อใหก้ารด าเนินงานแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งครอบคลุมและไม่เกิดความซ ้ าซอ้นเป็นการประหยดัเวลา ประหยดังบประมาณ และแกปั้ญหาการขาด
แคลนบุคลากรได ้

2 การพฒันาแนวทางป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนไทยสมุทรโดยการมีส่วนร่วม โดยการประชุม
เสวนาระหวา่งแกนน าครอบครัว แกนน าชุมชน ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก มี
การสะทอ้นขอ้มูลผลการศึกษาสภาพการณ์ด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกชุมชนไทยสมุทร สรุป
ประเด็นปัญหา ร่วมกนัวางแผนงานกิจกรรม และตดัสินใจเลือกแนวทางการแกปั้ญหา ตามความตอ้งการของชุมชน
และหน่วยงานสาธารณสุข และตดัสินใจเลือกกิจกรรมดงัน้ี 

    2.1 การใหค้วามรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกและการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกเพื่อใหแ้กนน าครอบครัว
และประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกอยา่งถูกตอ้ง โดยการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 
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บรรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก การป้องกนัควบคุมโรค ยงุลายพาหะน าโรค มีการน าเสนอนิทรรศการ
วงจรชีวิตยงุใหเ้ห็นจริง และการแบ่งกลุ่มฝึกส ารวจลูกน ้ายงุลายน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั รวมทั้งการรณรงค์
ใหป้ระชาชนมีความรู้โดยการแจกเอกสารแผน่พบัและการประชาสัมพนัธ์ทางหอกระจายข่าว 

          2.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนใหส้ะอาดปราศจากแหล่งเพาะพนัธ์ุ
ยงุลาย ดว้ยการจดักิจกรรม 1)รณรงค ์Big cleaning Day  ดว้ยมาตรการ 5 เก็บ เก็บ1. เก็บขยะ เศษภาชนะขงัน ้า เช่น 
ขวด กล่อง ถุงพลาสติก แกว้น ้า ยางรถยนตเ์ก่าท่ีทิ้งไวเ้พราะเม่ือมีฝนตกหรือน ้าขงัจะเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายได้
เป็นอยา่งดี    เก็บ2. เก็บกวาดใหส้ะอาดปลอดโปร่งไม่ใหเ้ป็นแหล่งอาศยัและเกาะพกัของยงุลาย เก็บ3. เก็บน ้ากินน ้า
ใชใ้หส้ะอาดมิดชิด โดยการปิดฝาโอ่งไม่ใหย้งุลายลงไปวางไข่      เก็บ4. เก็บลา้งภาชนะใส่น ้า เช่น แจกนั อ่าง ถงั 
เพื่อขจดัไข่และลูกน ้ายงุลายทุกสัปดาห์ เก็บ5.เก็บแลว้รวย เก็บวสัดุรีไซเคิลท่ีเหลือใชไ้ปขายเป็นรายไดเ้สริม  โดยวนั
แรกเป็นการประชาสัมพนัธ์ขอความร่วมมือใหแ้กนน าครอบครัวท าบา้นตวัเอง วนัท่ีสองชุมชนร่วมกนัจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในท่ีทางสาธารณะ วนัท่ีสาม   อสม. และผูศึ้กษาออกสุ่มส ารวจลูกน ้าและใหค้  าแนะน าเพิ่มเติม   2)การ
ขดุลอกร่องระบายน ้าท่ีต้ืนเขิน โดยชุมชนและเทศบาลนครขอนแก่น หลงัลอกร่องระบายน ้าประธานชุมชนได้
ประชาสัมพนัธ์ขอความร่วมมือประชาชนท่ีอาศยัอยูโ่ซนดงักล่าวงดทิ้งขยะ ขวดพลาสติกลงร่องระบายน ้า 

         2.3  การใหค้วามรู้ อสม.ในการเฝ้าระวงั สอบสวนควบคุมโรคเบ้ืองตน้ เพื่อเป็นเครือข่าย SRRT ระดบั
ชุมชน ใหส้ามารถเฝ้าระวงั รายงานเหตุการณ์และควบคุมการระบาดเบ้ืองตน้ไดท้นัท่วงที 

         2.4  การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งชุมชนกบัเจา้หนา้ท่ี และอสม.ชุมชนละแวกขา้งเคียง จดัท า
แนวทางป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกชุมชนไทยสมุทร จดัพิมพแ์จกจ่ายใหแ้ก่ทุกครัวเรือนและเจา้หนา้ท่ี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และขอความร่วมมือใหร่้วมกนัปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว  แต่หากจ าเป็นกรณีท่ีสร้างปัญหา
ส่งผลกระทบกบัภาพรวมในชุมชน แกนน าครอบครัวและชุมชนไดเ้สนอใหเ้จา้หนา้ท่ีน ามาตรการทางกฎหมายมา
บงัคบัใชร่้วมดว้ย 

สรุปแนวทางการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกชุมชนไทยสมุทรท่ีไดบ้อกถึงแนวทางปฏิบติัในการ
ป้องกนัก่อนเกิดโรคและเม่ือมีผูป่้วยเกิดข้ึนในชุมชนโดยระบุกิจกรรมและความถ่ีในการปฏิบติัของแกนน าครอบครัว 
แกนน าชุมชน และเจา้หนา้ท่ี  

   

3. ประเมินผล   
     3.1 ประเมินผลการมีส่วนร่วมของชุมชน  พบว่าแกนน าครอบครัว แกนน าชุมชนและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามแนวทางการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกชุมชนไทยสมุทรท่ีร่วมกนัก าหนด  
แกนน าครอบครัวมีส่วนร่วมในการท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลายในบา้นและบริเวณบา้นของตวัเอง มีการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มไม่ใหเ้อ้ือต่อการเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุเป็นอยา่งดี โดยมีการตกลงท าพร้อมกนัในวนัอาทิตย ์ อสม. มีการ
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รวมกลุ่มกนัออกตรวจเยีย่มและประเมินทุกวนัพฤหสับดีของเดือนค่ีเพื่อสุ่มประเมินลูกน ้ ายุงลายและให้ค  าแนะน าแก่
เจา้ของบา้น       
                3.2. การประเมินผลลพัธ์ของการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคชุมชนไทยสมุทร พบวา่หลงัมีการ
ด าเนินงานตามแนวทางตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 ถึง พฤษภาคม 2559 ค่าดชันีความชุกของลูกน ้ายงุลาย ลดลง 
เดือนมกราคม 59 ค่า HI=2.19, BI=2.19  เดือนกุมภาพนัธ์59 ค่า HI=2.02, BI=2.02 และ เดือนมีนาคม59   ไม่พบ
ลูกน ้ายงุลาย   และไม่พบผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกชุมชนไทยสมุทร   

 

อภิปรายผล 
1. ลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของชุมชนบางส่วนเอ้ือต่อการเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ ายุงลาย  

สภาพบา้นเรือนแออดั บา้นเรือนไม่โปร่งเหมาะเป็นท่ีหลบพกัของยุง  ร่องระบายน ้ าต้ืนเขินอุดตนั ขยะตกคา้ง ยาง
รถยนต์เก่า เม่ือฝนตกท าให้มีน ้ าขงัเกิดเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงและเป็นแหล่งเกิดโรคไขเ้ลือดออก สอดคล้องกับ
การศึกษาการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนของนภาภรณ์ อินทรสิทธ์ิ(2550) 
พบวา่ยางรถยนตเ์ก่าจากอู่ซ่อมรถในชุมชนมีการจดัเก็บไม่ถูกตอ้ง ร่องระบายน ้ าอุดตนั จุดน ้ าขงัตามพื้นท่ีสาธารณะ
ขาดผูดู้แลความสะอาดและก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุอยา่งต่อเน่ืองกลายเป็นปัญหาแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลายในชุมชน5 และ
เม่ือเปรียบเทียบกบัสภาพแวดลอ้มพื้นท่ี3ใน4ท่ีเป็นบา้นเด่ียว พบว่ามีการจดับา้นเป็นระเบียบมีภาชนะน ้ าขงัเท่าท่ี
จ  าเป็นและมีการควบคุมไม่ให้มีลูกน ้ ายุงลาย  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอรนุช  พิศาลสุทธิกุลและคณะ (2551) ท่ี
ท าการศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชนหมู่บา้นท่ีมีการระบาดของโรคกบัหมู่บา้นท่ีไม่มี
การระบาดของโรคและเป็นพื้นท่ีมีอาณาเขตติดกนัในต าบลควนโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล ซ่ึงเป็นชุมชนชนบทก่ึง
เมือง พบว่าประชาชนพื้นท่ีท่ีมีการระบาดและพื้นท่ีท่ีไม่มีการระบาดมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับโรคไข้เลือดออก 
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดไม่ค่อยใหค้วามส าคญัในการก าจดัยงุลาย ค่าดชันีลูกน ้ายงุลายสูงกวา่พื้นท่ีท่ีไม่มีการ
ระบาด6 

2. แกนน าครอบครัวบางรายขาดความรู้ในเร่ืองยงุลายและแหล่งเพาะพนัธ์ุ และให้ความส าคญัเร่ืองเศรษฐกิจ
การท ามาหากินมากกว่าการปฏิบติัในการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ท าให้ไม่เห็นความส าคญัของการก าจดั
ลูกน ้ าอย่างต่อเน่ืองทุก 7 วนั พฤติกรรมการปฏิบติัในการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกเป็นคร้ังคราวและไม่
ต่อเน่ืองซ่ึงเป็นประเด็นส าคญัท าใหป้ระสิทธิภาพการด าเนินป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในครัวเรือนลดลง ทั้งท่ี
แกนน าครอบครัวส่วนใหญ่รับรู้ว่าการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะต้องช่วยกัน 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชนในจงัหวดัศรี
สะเกษ ของบรรเทิง สุพรรณ์และคณะ(2555) พบว่าปัจจยัด้านความรู้เก่ียวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r=0.115, p-value < 0.05)7 
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และสอดคลอ้งกบัการศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวของนภา
ภรณ์ อินทรสิทธ์ิ(2550) และอารีย ์เช้ือสาวะถี (2546) ท าการศึกษาพื้นท่ีเขตชนบท พบวา่ประชาชนให้ความส าคญั
เร่ืองเศรษฐกิจการท ามาหากินเล้ียงตวัเองและครอบครัวมากกว่าการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ส่งผลให้
ประชาชนมีพฤติกรรมการก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลายในบริเวณบา้นเรือนของตนเองไม่สม ่าเสมอ แต่ไม่สอดคลอ้ง
ในการรับรู้เร่ือง การป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในชุมชนท่ีส่วนใหญ่เห็นวา่เป็นหนา้ท่ีของ อสม.และเจา้หนา้ท่ี5,8 

3.  เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและแกนน าชุมชน ขาดการประสานการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกร่วมกนั การจดัท าแผนงานกิจกรรมต่างคนต่างท า ไม่มีการวางระบบการเฝ้าระวงัโรค การรายงานการ
เกิดโรคและการส่งต่อขอ้มูลเพื่อการควบคุมการระบาดของโรค บางคร้ังชุมชนและเจา้หนา้ท่ีไม่ทราบขอ้มูลวา่มี
ผูป่้วยไขเ้ลือดออกข้ึนในชุมชนท าใหไ้ม่มีการควบคุมโรคเพื่อตดัวงจรการระบาดจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดปัญหา
การระบาดโรคไขเ้ลือดออกในชุมชนไทยสมุทร  ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดรุณี โพธ์ิศรี (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออกในต าบลท่ีพบอตัราป่วยสูงสุดและต ่าสุด จงัหวดันครปฐม พบวา่การมี
สถานบริการท่ีรับผิดชอบร่วมกนัหลายแห่ง   การด าเนินการขณะเกิดโรค และหลงัเกิดโรค  รวมทั้งนโยบายทุกระดบั
ไม่มีความสัมพนัธ์ กบัการป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออกในจงัหวดันครปฐม9  

   4. การป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกโดยการมีส่วนร่วม 
จากการศึกษาบริบทของชุมชนไทยสมุทรพบวา่ชุมชนเห็นวา่โรคไขเ้ลือดออกเป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคญั

และตอ้งแกไ้ขร่วมกนั เร่ิมจากร่วมวเิคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผน เลือกแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั เช่น การให้
ความรู้แก่แกนน าครอบครัวและแกนน าชุมชน โดยการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ การแจกเอกสารแผน่พบั การ
ประชาสัมพนัธ์ทางหอกระจายข่าว การใหค้วามรู้อสม.ในการเฝ้าระวงั สอบสวนควบคุมโรคเบ้ืองตน้ การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มดว้ยการจดัรณรงค ์Big cleaning day การขดุลอกร่องระบายน ้า เป็นการสร้าง
พื้นฐานของชุมชนใหมี้ความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกและวิธีการป้องกนัควบคุมโรคอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และการ
รู้จกับริบทของตนเอง ดงัแนวคิดการมีส่วนร่วมของ Oakley and Marsden (1984) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมท่ีเกิดจาก
กระบวนการท างานเร่ิมตน้จากหน่วยท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาเพื่อน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจต่างๆและรับ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั เนน้การใหก้ารศึกษาและสร้างพื้นฐานขององคก์รเพื่อเพิ่มพูนความรู้จกัคิดและการ
เตรียมการต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแนวความคิดและการกระท าระดบัพื้นฐานบางประการ10 และกระบวนการ
แกไ้ขปัญหาคร้ังน้ียดึคนเป็นศูนยก์ลาง มองเห็นจุดแขง็จุดดอ้ยของแกนน าครอบครัว แกนน าชุมชนและเจา้หนา้ท่ีเกิด
การเสริมพลงั(Empowerment) พฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนใหแ้กปั้ญหาไดเ้องอยา่งย ัง่ยนื ดงัแนวคิดของ นิตย ์
ทศันนิยม (2546) ท่ีกล่าวถึงการเสริมพลงัอ านาจ(Empowerment)วา่ เร่ิมจากบุคคลไดร่้วมในกิจกรรม ไดมี้โอกาส
วเิคราะห์ตนเองน าไปสู่การการยอมรับในจุดดีจุดดอ้ยของตนเองและยอมรับการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาและ
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ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยใหบุ้คคลมีการเปล่ียนวถีิของความคิดตนเองเพิ่มความมัน่ใจในตนเอง 
เป็นการเสริมพลงัอ านาจแก่บุคคล11   

จากการใช้กระบวนการในการศึกษาคร้ังน้ีได้มีการเปิดโอกาสให้ทุกคนไดมี้โอกาสร่วมในการวิเคราะห์
ปัญหาและหาแนวทางแกไ้ข ร่วมปฏิบติัและปรับปรุงแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัชุมชน มีอิสระในการเลือกวิธีการ
ป้องกนัควบคุมโรคตามความสะดวกและความตอ้งการของชุมชนเองโดยใชเ้วทีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัตามแนวทางเกิดเป็นเครือข่ายการท างานป้องกนัควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกออกในชุมชน ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบา้นทุ่งแต ้หมู่ 1 ต าบลทุ่งแต ้อ าเภอเมือง จงัหวดัยโสธร ของสุวคนธ์ ผุดผอ่ง(2555) ท่ีมีการท าประชาคม
ก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนั บา้นน้ีปลอดลูกน ้ ายุงลาย ติดธงสีส้มบา้นท่ีพบลูกน ้ าและชมเชยครัวเรือนท่ีปลอดลูกน ้ าเป็น
การใช้มาตรการทางสังคม12 ซ่ึงแตกต่างจากชุมชนไทยสมุทรท่ีเป็นชุมชนเขตเมือง แกนน าครอบครัวส่วนใหญ่มี
การศึกษาดี มีความพร้อมในการดูแลตนเองและครอบครัว ดงันั้นการก าหนดแนวทางปฏิบติัอย่างเป็นระบบและ
ชดัเจน ขอความร่วมมือให้แกนน าครอบครัวและสมาชิกชุมชนทุกคนช่วยกนัด าเนินการเพื่อให้ชุมชนไทยสมุทร
ปลอดโรคไขเ้ลือดออก น่าจะไดรั้บความร่วมมือดีกวา่การใชม้าตรการทางสังคมหรือการให้คุณให้โทษเป็นการตีตรา
เกิดการต่อตา้น หากมีบางหลงัคาเรือนท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการจดัการส่ิงแวดลอ้มเอ้ือต่อการเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ
ยงุ เส่ียงต่อการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกให้เจา้หนา้ท่ีน ามาตรการทางกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ืองการก าหนดใหแ้หล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายเป็นเหตุร าคาญตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาบงัคบัใช ้
เพื่อใหเ้กิดการแกไ้ขและไม่เกิดการขดัแยง้ข้ึนในชุมชน  

 

ข้อเสนอแนะ 
1.  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบการด าเนินกิจกรรมป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและแกน

น าชุมชน ควรมีการจดัท าแผนท่ีทางเดินยทุธศาสตร์การป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 
เพื่อให้เกิดการท างานอยา่งบูรณาการ มีแผนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกอยา่งมี
ประสิทธิภาพ      

2.  ควรมีการสนับสนุนให้เกิดความย ัง่ยืน โดยแกนน าชุมชนและเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งควรมีการติดตาม
ประเมินผลและสะท้อนผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นระยะ ให้ทุกคนร่วมกัน
แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ปรับแกแ้นวทางปฏิบติัตามความตอ้งการของทุกคนบนพื้นฐานท่ีถูกตอ้ง
ตามหลกัวชิาการ  
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                                                            สรุปแนวทางการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกชุมชนไทยสมุทร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เจา้หนา้ท่ี

สาธารณสุ

ขและ

เทศบาล 

ก่อนเกิดโรค มีผูป่้วย 1 รายใน

ชุมชน

มีผูป่้วยมากกวา่ 1 รายชน

กิจกรรมการป้องกนัโรค กิจกรรมการสอบสวนและควบคุมโรค 

การควบคุมยงุพาหะน าโรค :บริเวณบา้น 
-ก าจดัภาชนะน ้ าขงัท่ีไม่จ าเป็นทุก 7 วนั 
-ป้องกนัไม่ให้ยงุวางไข่ ท าทุกวนั 
-ก าจดัลูกน ้ า ท าทุก 7 วนั 
-ป้องกนัไม่ให้ยงุกดั ท าทุกวนั 
-ก าจดัยงุท าทุกวนั 
 

การควบคุมยงุพาหะน าโรค :ท่ีสาธารณะ 
-ไม่ท้ิงขยะลงท่อระบายน ้ า ท าทุกวนั 
-ใชน้ ้ าอีเอ็มเทลงน ้ า เดือนละคร้ัง 
-เก็บกวาดใบไมห้นา้บา้น  ทุกวนั 
-เก็บท้ิงเศษขยะภาชนะน ้ าขงั  ทุกคร้ัง 

-ประกาศสถานการณ์   
-ให้ขอ้มูลข่าวสาร  ท าทุกวนัอาทิตย ์
-สุ่มส ารวจลูกน ้ ายงุลาย ท าทุกวนัพฤหัสใน
เดือนคี่ 
-แจกทรายก าจดัลูกน ้ าทุกเดือนค่ี 
-จดักิจกรรมรณรงค ์ เดือนพ.ค.,มิ.ย. 
-ลอกท่อระบายน ้ าท่ีอุดตนั 

-แจง้ขอ้มูลการเจ็บป่วยแก่ อสม. 
-ทายากนัยงุให้ผูป่้วย 
-พ่นสเปรยก์ าจดัยงุ ใชอุ้ปกรณ์ก าจดัยงุ 
-ส ารวจภาชนะน ้ าขงัและก าจดัลูกน ้ ายงุลายในบา้น นอก
บา้น 
 

-ส ารวจและควบคุมลูกน ้ า
ยงุลาย บา้นผูป่้วยและบา้น
ขา้งเคียงโดยรอบ ท าทนัที 
 

-ตรวจสอบขอ้มูลการเกิดโรค 
 

-แนะน าให้ญาติผูป่้วยให้พ่นสเปรยก์ าจดัยงุ 
-ประชาสัมพนัธ์ทางหอกระจายข่าว 
-ขอให้ทุกครัวเรือนก าจดัลูกน ้ ายงุลาย 
-แจง้เจา้หนา้ท่ีเทศบาลและศูนยสุ์ขภาพชุมชนสามเหล่ียม 
-ติดตามเฝ้าระวงัการเกิดโรค  จนครบ 28 วนั 
 

-ส ารวจและควบคุม
ลูกน ้ ายงุลาย ทั้งชุมชน 
ท าทนัท่ีเม่ือมีผูป่้วย
รายท่ี 2 

ลงพื้นท่ีควบคุมโรค บา้น
ผูป่้วยและพื้นท่ีโดยรอบ
รัศมี 100 เมตรภายใน 24 
ชม. 
 

ลงพื้นท่ีควบคุมโรค บา้น
ผูป่้วยและพื้นท่ีทั้งชุมชน
ภายใน 24 ชม. 
 

แกนน า

ครอบครัว 

แกนน า

ชุมชน 

-ช่วยจดัหาขอ้มูลข่าวสารให้ชุมชน 
-ร่วมประเมินผลการด าเนินงานตามแนวทาง
กบัชุมชน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
-ร่วมปรับปรุงเพื่อก าหนดแนวทางปฏิบติั
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และสนบัสนุนให้เกิด
การจดัการต่อเน่ือง 
 

-ก าจดัลูกน ้ ายงุลายร่วมกบัชุมชน 
-พ่นสารเคมีก าจดัยงุ 
-ให้ค  าแนะน าแก่แกนน าครอบครัวและอสม.ในการดูแล
ผูป่้วยและการป้องกนัการแพร่ระบาดโรค 
 

ภาพที ่1 แผนผงัการป้องกนัควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนไทยสมทุร 



     การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 
                                                                                                                                                  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

The  Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division      193                                                                          ฉบบัที่ 1 ปี 2559    
 

 

 

 

Improving the guidelines for prevention and control of dengue hemorrhagic fever through Thaisamhut 
community participation,  khon kaen municipality. 

 
                                                         Pakkaon Tongsook   M.N.S*       Petchsavai  Limtragool  M.Sc.** 
ABSTRACT 

This study aimed to investigate the situation and develop guidelines for prevention and control of dengue 
hemorrhagic fever (DHF) by involving different sectors off the community. The sample includes  family 
representatives, community representatives, staff and administrators . Data were collected by interview, focus 
groups and observation. The enquiry of the studies and improvement are based on the process of PDCA and 
analyzed using descriptive statistics and content analysis. The results of the study found problems : 1) The family 
representatives misunderstand the coming source of mosquitos and do not continuously cope with the areas where 
mosquitos breed 2) Monitoring the number of dengue patients is lower than reality. 3) The related organizations 
responsible for taking care of the issue do not have clear planning strategy together with the community.  4) The 
environment is conducive for mosquito breeding. The issue is shared through knowledge training, distributed 
leaflets, press the broadcast tower, big cleaning day campaign and the open-discussion stage assembly is to be held 
regularly for the guidelines of prevention and control against the DHF in the Thaisamhut community. Evaluation 
found that the public and the authorities are satisfied and cooperate in the implementation of the guidelines. 
Prevalence aegypti index fell and no dengue patient was found. This explicit guideline defines the appropriate 
method of practices in the prevention and control of DHF by involved authorities, family and community 
representatives.  

 

Keyword   community participation,  dengue hemorrhagic fever,   Thaisamhut community 
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แนวทางการให้บริการดูแลหญงิตั้งครรภ์วยัรุ่น โรงพยาบาลเรณูนคร  
โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

 
                                                   วาณี จนัทร์สด  พย.ม.* วลิาวณัย ์ชมนิรัตน์  ปร.ด.** 
 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแนวทางการใหบ้ริการดูแลหญิงตั้งครรภ์
วยัรุ่น โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการสุขภาพ จ านวน 7 
คน หญิงตั้งครรภ์วยัรุ่น จ านวน 10 คน สมาชิกครอบครัวหญิงตั้ งครรภ์วยัรุ่น จ านวน 10 คน เจ้าหน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 2 คน ผูน้ าชุมชน จ านวน 4 คน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จ านวน 12 คน 
แกนน าอนามยัแม่และเด็ก จ านวน 4 คน ศึกษาระหว่างกุมภาพนัธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2559 รวบรวมขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
ผลการศึกษาพบปัญหาและความตอ้งการ ดงัน้ี 1) หญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นขาดความรู้ในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ 2) 
ครอบครัวและชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น 3) ตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการฝากครรภ์
มีเวลาเพียงพอในการใหค้วามรู้และค าปรึกษามากข้ึน 4) ขาดระบบการป้องกนัการตั้งครรภซ์ ้ าในวยัรุ่น ผูร่้วมวิจยัได้
เสนอความคิดเห็นในแนวทางการพฒันา ดงัน้ี 1) จดัท าหลกัสูตรการสอนโรงเรียนพ่อ แม่วยัรุ่นโดยครอบครัวมีส่วน
ร่วม 2) พัฒนาแนวทางการให้บริการดูแลหญิงตั้ งครรภ์ว ัย รุ่นในสถานบริการและในชุมชน ผลจาก
กระบวนการพฒันา ท าให้มีหลักสูตรเฉพาะส าหรับโรงเรียนพ่อ แม่วยัรุ่น มีการจดัตั้ งคลินิกฝากครรภ์วยัรุ่นท่ี
ให้บริการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่น เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการสุขภาพมีแนวทางการให้บริการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นและป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้นขณะตั้งครรภ ์
 
 
ค าส าคัญ: หญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม แนวทางการใหบ้ริการดูแล 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์  
    มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
** ผูช่้วยศาสตราจารย ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 



     การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 
                                                                                                                                                  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

The  Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division      195                                                                          ฉบบัที่ 1 ปี 2559    
 

 

 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การตั้งครรภ์ในวยัรุ่น เป็นการตั้งครรภ์ของผูห้ญิงท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์เม่ือนบัถึงก าหนดวนัคลอด 

เฉล่ียแลว้หมายถึงการตั้งครรภต์ั้งแต่อายุ 14 ปี ถึง 19 ปี1 ซ่ึงการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นเป็นปัญหาท่ีส าคญัในปัจจุบนั ใน

ประเทศไทยพบขอ้มูลหญิงอาย ุ15-19 ปี ท่ีคลอดบุตรต่อประชากรหญิงอาย ุ15-19 ปีพนัคน ปี พ.ศ.2554-2556 เท่ากบั 

53.60, 53.80 และ51.20 ตามล าดบั และในปีพ.ศ.2556 มีหญิงคลอดทั้งหมด จ านวน 748,067 คน เป็นมารดาอายุต ่า

กวา่ 20  ปี จ  านวน 125,371 คน คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 16.80 2จากสถิติการตั้งครรภแ์ละการคลอดของจงัหวดั

นครพนม พบวา่ มีอตัราคลอดของหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นในปี พ.ศ.2554, 2555 และ2556 คิดเป็นร้อยละ 16.54, 17.78 

และ19.78 ของหญิงคลอดทั้งหมด3และจากรายงานการมารับบริการคลอดของแผนกห้องคลอดโรงพยาบาลเรณูนคร 

จงัหวดันครพนม ปี พ.ศ.2554, 2555 และ 2556 มีจ  านวนผูม้าคลอดท่ีเป็นหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นจ านวน 55 คน, 51 คน

และ47 คน ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 16.30, 17.06 และ18.88 ของหญิงคลอดทั้งหมด4จะเห็นไดว้า่อตัราการตั้งครรภ์

ในวยัรุ่นของอ าเภอเรณูนครอยูใ่นระดบัท่ีสูงเกินเกณฑท่ี์ก าหนด 

 การตั้งครรภ์ในขณะท่ีเป็นวยัรุ่น จะส่งผลกระทบต่อตวัวยัรุ่น ทารกในครรภ์ สมาชิกในครอบครัวรวมทั้ง
ชุมชน ถา้เป็นการตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ขาดการยอมรับ อาจมีการไปท าแทง้และเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา5

ความเส่ียงท่ีอาจพบไดข้ณะตั้งครรภ์ไดแ้ก่ การคลอดก่อนก าหนด ศีรษะเด็กไม่ไดส้ัดส่วนกบัช่องทางคลอด ภาวะ
โลหิตจาง ภาวะครรภ์เป็นพิษ6ความดนัโลหิตสูงเน่ืองจากการตั้งครรภ์ ภาวะทุพโภชนาการ มีภาวะขาดแคลเซียม 
โปรตีน วติามินและธาตุเหล็ก ซ่ึงการขาดธาตุเหล็กในสตรีตั้งครรภจ์ะท าให้เกิดภาวะโลหิตจางมีมากข้ึน โอกาสท่ีจะ
เกิดการติดเช้ือต่อโรคต่างๆจะมีมาก7แม่ท่ีเป็นวยัรุ่นบางคนชอบมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีท าให้มีผลต่อทารก เช่น ชอบสูบ
บุหร่ี ไม่สนใจดูแลตวัเองขณะตั้งครรภ ์น ้ าหนกัต ่ากวา่เกณฑ์8มีการศึกษาภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ของวยัรุ่นท่ี
ตั้งครรภ ์พบวา่ วยัรุ่นมีอตัราคลอดก่อนก าหนด มีภาวะโลหิตจางมากกวา่กลุ่มหญิงตั้งครรภท่ี์มีอายุ 20-25 ปี9คลอด
ยาก อาจผา่ตดัคลอด มีโอกาสเกิดการตกเลือดหลงัคลอด ทางดา้นสังคม ตอ้งหยดุเรียน ตอ้งออกจากโรงเรียนกลางคนั 
มีวฒิุการศึกษาท่ีต ่า มีรายไดน้อ้ย ท าใหเ้กิดปัญหาเศรษฐกิจได ้ส่วนผลกระทบต่อภาวะสุขภาพทารก ไดแ้ก่ ทารกแรก
เกิดมีน ้ าหนกัน้อย ทารกคลอดก่อนก าหนดหรือเกินก าหนด ทารกในครรภมี์การเจริญเติบโตช้า อตัราตายปริก าเนิด
สูงข้ึน ครอบครัวตอ้งรับภาระเล้ียงดูทั้งตวัวยัรุ่นพร้อมสามีและบุตรท่ีเกิดมา เกิดปัญหารายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย 
เป็นเหตุให้เกิดความเครียดได ้ส่วนผลกระทบต่อชุมชน ไดแ้ก่ ปัญหาจากการท าแทง้ สังคมตอ้งแบกรับภาระเล้ียงดู
เด็กท่ีถูกทอดทิ้งท าให้รัฐบาลตอ้งสูญเสียค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดู การรักษาพยาบาล การจดัการศึกษาและสวสัดิการ
อ่ืนๆแก่เด็กเหล่าน้ี10 
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 โรงพยาบาลเรณูนครมีการให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นเช่นเดียวกบัหญิงตั้งครรภ์ทัว่ไป และยงัไม่มี
แนวทางให้บริการท่ีเฉพาะหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่น ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเส่ียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน มีการให้บริการฝาก
ครรภต์ามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด แต่ยงัพบภาวะแทรกซ้อน จากสถิติของห้องคลอด โรงพยาบาลเรณูนคร พบวา่มี
ทารกแรกเกิดท่ีคลอดจากแม่วยัรุ่นอายุต  ่ากวา่ 20 ปี มีน ้ าหนกัตวันอ้ยกวา่ 2,500 กรัม ในปีพ.ศ.2554,2555 และ2556 
คิดเป็นร้อยละ30.7,10.0และ12.5 ตามล าดบั นอกจากน้ียงัมีอตัราการคลอดก่อนก าหนด ในปีพ.ศ.2554,2555 และ
2556 คิดเป็นร้อยละ15.3,10.0และ12.5 ตามล าดบั ในปีพ.ศ.2554 พบทารกตายปริก าเนิด 1 ราย คิดเป็นอตัรา 71.4 ต่อ
พนัการเกิดทั้งหมด และในปี 2556 พบทารกเสียชีวิตขณะตั้งครรภ ์จ านวน 1 ราย คิดเป็นอตัรา 23.8 ต่อพนัการเกิด
ทั้งหมด จากทะเบียนฝากครรภ ์พบวา่หญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นไดรั้บการฝากครรภค์ร้ังแรกล่าชา้อายุครรภเ์กิน 12 สัปดาห์ 
และฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์คุณภาพ ซ่ึงหากหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นไดรั้บการดูแลตั้งแต่เร่ิมทราบว่าตั้งครรภ์ มีการ
ดูแลตนเองท่ีถูกตอ้ง มีการสนบัสนุนให้ครอบครัวและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการดูแล
หญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น และมีแนวทางในการให้บริการดูแลขณะตั้งครรภ์ท่ีครอบคลุม ผลกระทบต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนอาจ
ลดลง ดังนั้ น ผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อพฒันาแนวทางการให้บริการดูแลหญิงตั้ งครรภ์วยัรุ่นของ
โรงพยาบาลเรณูนครโดยให้ครอบครัวและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม โดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการของ Kurt 
Lewin (1946) ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้แนวทางการให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นท่ีสอดคล้อง
เหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่น เพื่อลดภาวะเส่ียงหรือภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ
เกิดข้ึนในระหวา่งการตั้งครรภ ์การคลอดและหลงัคลอดได ้
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเอง ความตอ้งการของหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นและการดูแลของครอบครัว
และชุมชน 

2. เพื่อพฒันาแนวทางการใหบ้ริการดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นของโรงพยาบาลเรณูนคร โดยการมี 
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

วธีิด าเนินการวจัิย 
  ระเบียบวธีิวจัิย   เป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research)ใชก้รอบคิดของ Kurt Lewin (1946)  เป็น

ขั้นตอนของเกลียวสวา่น ซ่ึงแต่ละขั้นตอนประกอบดว้ยการวางแผน(Planning) เป็นการวางแผนท่ีน าไปสู่การปฏิบติั

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ต่อมาคือการปฏิบติั(Action) เป็นการปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไว ้จากนั้นมีการติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบติัเป็นการสังเกต(Observation) และขั้นตอนสุดทา้ยคือการสะทอ้นผลกลบั(Refection) เป็นการ

สะทอ้นคิดผลของการปฏิบติัวา่ไดด้ าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดหรือไม่ เพื่อน าไปสู่การปรับแผนการ
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ด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป มีการปรับปรุงการปฏิบติัการใหช้ดัเจนข้ึน และเร่ิมกระบวนการทั้งหมดอีกคร้ัง 

เพื่อท่ีจะเร่ิมตน้เขา้สู่เกลียวรอบต่อไป 

  ผู้ร่วมด าเนินการวจัิย 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยใชว้ธีิการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบดว้ย 
  - หญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น โดยเป็นหญิงตั้งครรภท่ี์มีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบดูแลของโรงพยาบาล
เรณูนคร อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม จ านวน 10 คน 

  - ครอบครัวหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น เป็นสมาชิกในครอบครัวของหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นในเขตโรงพยาบาลเรณูนคร 
ซ่ึงประกอบดว้ยบิดา มารดา ผูป้กครองและสามี หรือญาติท่ีดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น จ านวน 10 คน 
  - เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นของโรงพยาบาลเรณูนคร ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ 
จ านวน 3 คน นกัวชิาการสาธารณสุข จ านวน 2 คน นกัโภชนาการ จ านวน 1 คนและนกัจิตวทิยาคลินิก จ  านวน 1 คน 

- ผูท่ี้ดูแลหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นในชุมชน ประกอบดว้ย เจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 2 คน 
ผูน้ าชุมชนจ านวน 4 คนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จ านวน 12 คน แกนน าอนามยัแม่และเด็ก จ านวน 4 
คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
1. แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) แบ่งเป็น 4 ชุด คือ 
    ชุดท่ี 1 ส าหรับหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น มี 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัอายุ  ระดบั

การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได ้สภาวะเศรษฐกิจ ส่วนท่ี 2 ประวติัการตั้งครรภแ์ละการฝากครรภ ์ การ
รับรู้การตั้งครรภ ์การรับบริการฝากครรภ์ ส่วนท่ี 3 การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ การมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชนท่ีใหก้ารดูแลขณะตั้งครรภ ์การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีในคลินิกฝากครรภ ์ 

   ชุดท่ี 2 ส าหรับครอบครัวหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น แนวค าถามในการสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1  ขอ้มูล
ทัว่ไป เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สภาวะเศรษฐกิจ ส่วนท่ี 2 
ประกอบดว้ยความรู้สึกเม่ือรับรู้วา่วยัรุ่นในครอบครัวเกิดการตั้งครรภ ์บทบาทในการดูแลให้ความช่วยเหลือ ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนขณะตั้งครรภ ์ปัญหา อุปสรรค ความตอ้งการหรือส่ิงสนบัสนุนท่ีจะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวสามารถดูแล
หญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นไดดี้ ทั้งจากชุมชนและคลินิกฝากครรภ ์

   ชุดท่ี 3 ส าหรับอาสาสมคัรสาธารณสุข ผูน้ าชุมชน แกนน าอนามยัแม่และเด็กและเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน แนวค าถามประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1ขอ้มูลทัว่ไป เป็นค าถามเก่ียวกบัเพศ  อายุ  บทบาทหน้าท่ีในชุมชน 

ส่วนท่ี 2 ประเด็นค าถามประกอบดว้ยสถานการณ์การตั้งครรภว์ยัรุ่นในชุมชน ช่องทางการรับรู้การตั้งครรภ์ การมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล ปัญหาอุปสรรคและแนวทางช่วยเหลือในชุมชน 
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   ชุดท่ี 4 ส าหรับเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่น ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป เป็น
ค าถามเก่ียวกบัเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาการท างานท่ีดูแลหญิงตั้งครรภ ์ส่วนท่ี 2ประเด็นค าถาม
ประกอบดว้ยสถานการณ์การตั้งครรภ์วยัรุ่น นโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานให้บริการบทบาทหน้าท่ี  ความ
เหมาะสม ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ขในการใหบ้ริการดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น  
  2. แบบบนัทึกการสังเกต ใชส้ังเกตพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชนในการดูแลขณะตั้งครรภ ์การบริการของเจา้หนา้ท่ีท่ีใหแ้ก่หญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น 
              3. แบบบนัทึกภาคสนาม (field notes) เป็นการบนัทึกขอ้มูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการบนัทึก
จากเทปเสียง โดยระบุวนั เวลา สถานท่ี กิจกรรม เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนขณะด าเนินกิจกรรม 

และเคร่ืองมือน้ีไดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ หาความตรงของเน้ือหาแบบสัมภาษณ์ แบบบนัทึก
การสังเกต จากผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 4 ท่าน คือ อาจารยท่ี์ปรึกษา สูติแพทยท่ี์เช่ียวชาญงานอนามยัแม่และเด็ก พยาบาล
วชิาชีพท่ีส าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิตและมีประสบการณ์การวจิยัท่ีเก่ียวกบัหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นจ านวน 
2 ท่าน 
 ขั้นตอนการวจัิย 
 มีการแบ่งขั้นตอนการวจิยัเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นศึกษาสถานการณ์ ขั้นด าเนินการและขั้นประเมินผล 

1. ขั้นศึกษาสถานการณ์ มีการศึกษาบริบทของพื้นท่ีท่ีศึกษา การวเิคราะห์สถานการณ์การดูแลตนเองและ
ความตอ้งการของหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น สถานการณ์การดูแลช่วยเหลือหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นของครอบครัวและชุมชน 
สถานการณ์การใหบ้ริการหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นของโรงพยาบาลเรณูนคร เพื่อเป็นการคน้หาปัญหาและความตอ้งการ
ดา้นบริการดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น 

2. ขั้นด าเนินการ 
1. การวางแผน (Planning) 

         เม่ือไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตแลว้ จะน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ให้ไดส้ถานการณ์และ
ปัญหาจากกลุ่มเป้าหมาย แลว้น าขอ้มูลดงักล่าวมาวางแผนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบซ่ึงจะเนน้ให้ทุกกลุ่มมีส่วน
ร่วม กระตุน้ใหมี้การแสดงความคิดเห็น มีการระดมสมองหาวธีิหรือแนวทางท่ีจะแกไ้ขปัญหา  

2. ระยะปฏิบติัการ (Action) และระยะสังเกต (Observe) 
          มีการลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดร่วมกนั โดยแผนท่ีก าหนดประกอบดว้ยประเด็นท่ีตอ้งการ

พฒันา ขอ้มูลสนับสนุน วตัถุประสงค์ เป้าหมายท่ีตอ้งการ วิธีด าเนินการ ตวัช้ีวดั และผูรั้บผิดชอบ และระหว่าง
ปฏิบติัการจะมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม มีการประเมินผลการปฏิบติั
โดยมีการสังเกต การให้ความร่วมมือในการศึกษา สะท้อนความคิดเห็น ติดตาม ตรวจสอบตามท่ีก าหนดไว ้
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นอกจากน้ีมีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม จากนั้นมาร่วมกนัวางแผนปรับปรุงใหม่ในรอบ
ต่อไป 

3. ระยะสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflection) 
  มีการจัดประชุมกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลังการพฒันา 

เปรียบเทียบขอ้มูลก่อนและหลงัด าเนินการพฒันา มีการเสนอความคิดเห็นในประเด็นท่ียงัไม่บรรลุผล คน้หาปัญหา 
อุปสรรค สาเหตุของปัญหา พร้อมทั้งร่วมกนัจดัท าแผนหรือแนวทางด าเนินการเพื่อพฒันาแนวทางการให้บริการดูแล
หญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น 

    3.  ขั้นประเมินผล 
 มีการประเมินผล 2 ช่วง คือ ระหวา่งท่ีด าเนินการและการประเมินผลสรุปการศึกษา 
 1) การติดตามประเมินผลระหวา่งด าเนินการ เพื่อประเมินวา่ในการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไวน้ั้น 

เม่ือน าไปปฏิบติัแล้ว พบปัญหาและอุปสรรคขณะด าเนินการหรือไม่ ส่ิงท่ีจะตอ้งแกไ้ขปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบั
ปัญหาความตอ้งการของหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น ครอบครัวและชุมชนในระยะเวลานั้น 

 2) การประเมินผลสรุปการศึกษา เป็นการประเมินผลหลงัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัปฏิบติัตามแผน
ท่ีก าหนดไว ้ร่วมกนัคน้หาประเด็น สาเหตุท่ียงัไม่บรรลุผล ส่ิงท่ีเป็นขอ้จ ากดัหรืออุปสรรคต่อการปฏิบติัการ มีการ
ประเมินวธีิการ รูปแบบกิจกรรม กระบวนการและผลลพัธ์  
 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 เม่ือไดข้อ้มูลมา มีการตรวจสอบความเพียงพอของขอ้มูลท่ีไดม้า มีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือไดข้อง
ขอ้มูล โดยใชห้ลกัการตรวจสอบแบบสามเส้า(Triangulation) คือการตรวจสอบแบบสามเส้าดา้นขอ้มูล และ
ตรวจสอบสามเส้าดา้นวธีิรวบรวมขอ้มูล11 ใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลหลายวธีิในการเก็บขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั มีการสัมภาษณ์
เชิงลึก การสังเกต โดยในขั้นตอนการสัมภาษณ์ ผูว้จิยัไดจ้ดบนัทึกและบนัทึกเทป แลว้น าขอ้มูลมาตรวจสอบและ
เปรียบเทียบกนั เพื่อใหข้อ้มูลมีความถูกตอ้ง เป็นจริงมากท่ีสุด 
 เม่ือมีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้าแลว้ ผูศึ้กษามีการตรวจสอบขอ้มูลอีกคร้ัง เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้สร็จ
ส้ินแลว้ จะมีการคืนขอ้มูลท่ีไดแ้ก่ผูใ้หข้อ้มูลและใหมี้การตรวจสอบยืนยนัขอ้มูลและอาจมีการเพิ่มเติมขอ้มูลให้มีความ
ครอบคลุม ครบถว้น ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือ  
 จริยธรรมในการวจัิย 

การศึกษาน้ีไดผ้า่นการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษยม์หาวทิยาลยัขอนแก่นเม่ือวนัท่ี 

27 มกราคม พ.ศ. 2559 ล าดบัท่ี 4.3.09 : 48/2558 เลขท่ี HE582345 ในการด าเนินการวจิยัทุกขั้นตอนผูว้จิยัค  านึงถึง

หลกัจริยธรรม ใหค้วามเคารพต่อสิทธิในการตดัสินใจเขา้ร่วมวจิยั มีการปกปิดความลบัของผูใ้หข้อ้มูลและผูร่้วมวจิยั  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติ

เบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ  
ผลการวจัิย 
 1. การศึกษาสถานการณ์การดูแลหญงิตั้งครรภ์วยัรุ่น 
     1.1 สถานการณ์การดูแลตนเองและความต้องการของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น หญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นท่ีให้ขอ้มูล
ทั้งหมด 10 ราย ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 16-17 ปี ร้อยละ 50.00 อยูน่อกระบบการศึกษาหรือไม่ไดเ้รียนหนงัสือ ร้อย
ละ 60.00 ระดบัการศึกษาของหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น ส่วนใหญ่เรียนจบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 60.00 ไม่
มีรายไดเ้ป็นของตนเอง ร้อยละ 60.00 ผลการศึกษาพบวา่ ถา้เป็นการตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์จะมีความวิตกกงัวล 
เครียด ไม่กลา้บอกผูป้กครอง ตั้งครรภป์กปิดและฝากครรภค์ร้ังแรกล่าชา้ แต่ถา้เกิดการตั้งครรภห์ลงัจากแต่งงาน จะมี
ความยินดี เขา้รับบริการฝากครรภค์ร้ังแรกก่อน 12 สัปดาห์และหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นขาดความรู้ท่ีถูกตอ้งในการดูแล
ตนเองขณะตั้งครรภ ์ดงัค ากล่าว 
“หนูกินข้าวแค่ 2 มือ้ เพราะหนูนอนดึก ต่ืนสาย เด๋ียวกถึ็งเวลากินข้าวเท่ียงจึงกินแต่นม 1 แก้วในมือ้เช้า”  
“หนูชอบกินแกงหน่อไม้ แกงหอย ชอบกินขนมจีนน า้ปลาร้าและน า้กะปิ ส้มต าเผด็ๆเพราะจะได้หายคล่ืนไส้” “หนู
ไม่ทราบหรอกค่ะว่าการเจ็บครรภ์จริงและเจ็บครรภ์เตือนต่างกันตรงไหน”นอกจากน้ีหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นมีความ
ตอ้งการให้ครอบครัวเขา้ร่วมรับฟังผลการตรวจครรภ์และรับฟังค าแนะน าจากเจา้หน้าท่ีท่ีตรวจครรภ์ตอ้งการให้
อาสาสมคัรสาธารณสุขมีความรู้ท่ีถูกตอ้งในการให้ค  าแนะน าและให้ค  าปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นได ้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการดูแลสามารถน าส่งหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นไปรับบริการท่ีสถานบริการสุขภาพได้
ในกรณีฉุกเฉินหรือเจ็บครรภ์คลอดและส่งเสริมการประกอบอาชีพของหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นหรือสามีเพื่อเพิ่มรายได้
ของครอบครัว 
    1.2  สถานการณ์การดูแลหญงิตั้งครรภ์วยัรุ่นของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นท่ีให้

ขอ้มูลทั้งหมด 10 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 80.00 อาย ุ50-59 ปี ร้อยละ 40.00 ระดบัการศึกษาชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 60.00 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประมาณ 7,000 

บาทถึง 10,000  บาท ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นค่อนขา้งนอ้ย ขาดความรู้ในการให้

ค  าแนะน าหรือใหค้  าปรึกษาในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ ์ตอ้งการรับฟังการใหค้วามรู้ค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีผู ้

ใหบ้ริการสุขภาพ ดงัค ากล่าว “ฉันอยากเข้าไปในห้องตรวจท้องด้วยค่ะ จะได้ฟังเสียงหัวใจของหลานด้วย”ตอ้งการ

ใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมีความรู้สามารถใหค้  าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นได ้ดังค า

กล่าว“อยากให้ อสม.มาเยีย่มเยยีนบ้าง บางทีจะได้ปรึกษาในเร่ืองท่ีไม่กล้าถามคุณหมอ”องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
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ควรสนบัสนุนใหค้รอบครัวมีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนและถา้ครอบครัวใดไม่มีรถน าส่งหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นไปโรงพยาบาล 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถน าส่งหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นไปยงัสถานบริการสุขภาพไดใ้นรายท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือ

เจบ็ครรภค์ลอด ดงัค ากล่าว“เทศบาล อบต.หรือพัฒนาชุมชนควรจัดอบรมฝึกอาชีพให้วยัรุ่นหรือครอบครัว เพราะจะ

ได้ไม่ต้องไปท างานในท่ีไกลๆ หลังคลอดจะได้อยู่เลีย้งลูกท่ีบ้านได้” 

   1.3 สถานการณ์การดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในชุมชน ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด 22 ราย ส่วนมากเป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 68.18 อายุท่ีมากท่ีสุดคือช่วงอายุ 50 – 59 ร้อยละ 50.00 บทบาทหน้าท่ีในชุมชนส่วนใหญ่เป็นอาสาสมคัร
สาธารณสุข ร้อยละ 54.55 การศึกษาพบวา่อาสาสมคัรสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นนอ้ย ขาด
ความรู้ในการให้ค  าแนะน าหรือการปรึกษาขณะตั้งครรภ ์ไม่มีการติดตามเยี่ยมบา้น ถา้ครอบครัวไม่เปิดเผยวา่วยัรุ่น
ตั้งครรภ ์ส่วนใหญ่ชุมชนจะไม่ทราบ และขาดการดูแลท่ีต่อเน่ือง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่มีส่วนร่วมในการ
ดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น ดงัค ากล่าว 

“ ส่วนมากจะรู้ว่าเขาท้อง กต่็อเม่ือเขาบอกเอง อสม.ถึงกล้าเข้าไปเยีย่มบ้าน” 
   1.4 สถานการณ์การให้บริการหญงิตั้งครรภ์วยัรุ่น เจา้หนา้ท่ีท่ีใหข้อ้มูลทั้งหมดจ านวน 7 ราย ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อายุ 40 – 49 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีทุกคน ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ

สาธารณสุข นกัจิตวิทยาคลินิก และนกัโภชนาการ การศึกษาพบว่าไม่มีหลกัสูตรการสอนโรงเรียนพ่อแม่ส าหรับ

หญิงตั้งครรภ์วยัรุ่น เจา้หน้าท่ีไม่มีเวลาเพียงพอส าหรับการสอนในวนัท่ีให้บริการฝากครรภ์เน่ืองจากผูรั้บบริการมี

จ านวนมากท าให้การให้ความรู้ค าแนะน าแก่หญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นท าไดไ้ม่เต็มท่ีดงัค ากล่าว“เราก็ให้บริการตามแนว

ทางการฝากครรภ์คุณภาพเหมือนหญิงตั้งครรภ์ท่ัวไป ไม่มีการแยกเฉพาะ”และ “ถ้าเราสอนแบบรวมกลุ่มกับหญิง
ตั้งครรภ์ท่ัวไป จะสังเกตเห็นว่าวัยรุ่นท่ีมาฝากท้องจะอาย ไม่กล้าพูด ไม่กล้าถาม”และยงัไม่มีการให้บริการวางแผน

ครอบครัวป้องกนัซ ้ าในวยัรุ่น  

สรุปประเด็นปัญหาคือ 1) หญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นขาดความรู้ในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ ์2) ครอบครัวมีส่วนร่วมใน
การดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นค่อนขา้งนอ้ย ขาดความรู้ในการให้ค  าแนะน าการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ ์ตอ้งการรับฟัง
การให้ความรู้ค าแนะน าจากเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการสุขภาพ 3) อาสาสมคัรสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการดูแลหญิง
ตั้งครรภว์ยัรุ่นนอ้ย ขาดความรู้ในการใหค้  าแนะน าหรือการปรึกษาขณะตั้งครรภ ์ไม่มีการติดตามเยี่ยมบา้น 4) องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่มีส่วนร่วมในการดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น และ5)     ในคลินิกฝากครรภ ์ไม่มีหลกัสูตรการ
สอนโรงเรียนพ่อแม่ส าหรับหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น เจา้หนา้ท่ีไม่มีเวลาเพียงพอส าหรับการให้ความรู้ ค  าแนะน าแก่หญิง
ตั้งครรภ์วยัรุ่นและยงัไม่มีการให้ค  าปรึกษาและการให้บริการคุมก าเนิดแก่หญิงวยัรุ่นหลงัคลอด เพื่อป้องกนัการ
ตั้งครรภซ์ ้ าในวยัรุ่น 
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 2. การพัฒนาแนวทางการให้บริการดูแลหญิงตั้ งครรภ์วัยรุ่น โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมจาก
การศึกษาสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ ไดมี้การร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงานระหว่างครอบครัวหญิงตั้งครรภ์
วยัรุ่น ก านัน ผูใ้หญ่บา้น อสม.และเจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ร่วมกบัเจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการเพื่อพฒันา
แนวทางการใหบ้ริการดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น และน าแผนไปปฏิบติั ดงัน้ี 1) จดัอบรมและจดัท าคู่มือให้ความรู้หญิง
ตั้งครรภว์ยัรุ่นและสามีหรือญาติ ตามหลกัสูตรการสอนโรงเรียนพ่อ แม่วยัรุ่น 2)ให้สามีหรือญาติเขา้ร่วมรับทราบผล
การตรวจครรภ์และค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีในห้องตรวจครรภ์ 3) จดัอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมคัรสาธารณสุขใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่น และมีการติดตามเยี่ยมบา้นร่วมกบัเจา้หน้าท่ีขณะตั้งครรภ์และหลงัคลอด จดัตั้งกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียน เพื่อส่งต่อขอ้มูลวยัรุ่นตั้งครรภใ์นโรงเรียน 4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการจดัอบรม
ส่งเสริมสร้างอาชีพปักกระเป๋าและเส้ือพื้นเมืองเพื่อเพิ่มรายไดแ้ก่ หญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นและครอบครัวพร้อมทั้งน าส่ง
หญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นไปโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน 5)จดัท าหลกัสูตรการสอนโรงเรียนพ่อ แม่วยัรุ่นโดยครอบครัวมีส่วน
ร่วมในการจดัท า มีการก าหนดวนัให้บริการฝากครรภ์แยกเฉพาะหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นและมีการให้ค  าปรึกษาและ
บริการคุมก าเนิดแก่หญิงวยัรุ่นหลงัคลอด 
การอภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีไดมี้การอภิปรายผลแยกเป็น 2 ประเด็นคือ 
1. สถานการณ์การดูแลตนเอง ความต้องการของหญงิตั้งครรภ์วยัรุ่นและการดูแลของครอบครัวและชุมชน 

1) หญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นส่วนใหญ่อยูน่อกระบบการศึกษาหรือไม่ไดเ้รียนหนงัสือ ร้อยละ 60.00 ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของณัชชา วรรณนิยม12 ท่ีศึกษาพบว่ามารดาวยัรุ่นส่วนใหญ่ยงัอยู่ในวยัเป็นนักเรียน 
นกัศึกษา ร้อยละ 56.7 และท าใหต้อ้งหยดุพกัการเรียนและไม่ไดท้  างาน  

2) การรับรู้เม่ือวยัรุ่นตั้งครรภ์พบว่า ถ้าเป็นการตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ จะส่งผลให้เกิดความวิตก
กงัวล เครียด อบัอาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของศรุตยา รองเล่ือน ภทัรวลยั ตลึงจิตรและสมประสงค ์ศิริบริรักษ์
13ท่ีมีการศึกษาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงคใ์นวยัรุ่น มี พบวา่ปัญหาท่ีพบในหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นไดแ้ก่ การมีอารมณ์
เศร้าหดหู่ระหวา่งการตั้งครรภ ์ความรู้สึกว่าตนเองผิด ไม่มีค่า ถา้หญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นไม่มีการวางแผนการตั้งครรภ์
มาก่อน แต่ถา้ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากสามีหรือสมาชิกในครอบครัว จะท าให้หญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นสามารถดูแล
ตนเองขณะตั้งครรภไ์ดดี้ ท าใหส้ามารถปรับตวัต่อการตั้งครรภไ์ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนุชรี อ่ิมมาก14และ
สุจารี ถมพิรา15ท่ีพบวา่คู่สมรส ครอบครัวมีความส าคญั มีส่วนสนบัสนุนหญิงตั้งครรภใ์หมี้การดูแลสุขภาพท่ีดี 

   2) พฒันาแนวทางการให้บริการดูแลหญงิตั้งครรภ์วยัรุ่นของโรงพยาบาลเรณูนคร โดยการมี 
 ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

  1) การท่ีเปิดโอกาสให้ครอบครัวเขา้ร่วมรับฟังผลการตรวจครรภ์ เขา้รับฟังการสอนให้ความรู้ตาม
หลกัสูตรโรงเรียนพอ่แม่ จะเป็นการส่งเสริมใหห้ญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นมีการดูแลตนเองท่ีดีข้ึน ดงันั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัการ
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มีส่วนร่วมของครอบครัว ควรให้ครอบครัวได้มีโอกาสสะทอ้นปัญหาและความตอ้งการในการดูแลหญิงตั้งครรภ์
วยัรุ่น16 ร่วมวางแผนเพื่อให้มีการดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ เช่นเดียวกบั
ผลการศึกษาของจินตนา ทอนฮามแก้ว17,18ท่ีท  าการศึกษาแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์โดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน ผลการศึกษาพบว่าการจดับริการสุขภาพโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ด าเนินการและตรวจสอบบริการในชุมชนของตนเอง จะท าให้ผูใ้ห้บริการดา้นสุขภาพสามารถจดับริการท่ีสอดคลอ้ง
กบัปัญหาและความตอ้งการได ้ 

2) อาสาสมคัรสาธารณสุขมีการติดตามเยี่ยมบา้น ให้ความรู้ ค  าแนะน าการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์
วยัรุ่นและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหก้ารช่วยเหลือจดัหาอาชีพเสริมรายไดน้ั้น นบัวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัเพราะเป็นผู ้
ท่ีอยูใ่นพื้นท่ี เขา้ใจในวิถีการด าเนินชีวิต สังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มของหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นและครอบครัว ดงั
ผลการศึกษาของจนัทกานต์ กาญจนเวทางค์19พบว่าลกัษณะการท างานของเครือข่ายชุมชนท่ีเอ้ือต่อการสร้างเสริม
สุขภาพแม่วยัรุ่นและครอบครัวคือใหชุ้มชนร่วมวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา มีความเขา้ใจ จดัหรือมอบหมายให้ชุมชน
มีการเยีย่มบา้น ใหค้  าแนะน า ท ากลุ่มช่วยเหลือกนัและควรมีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
ข้อเสนอแนะ 
 1. แนวทางการน าการศึกษาไปใช้ 
 1) ควรมีการทบทวนท าความเขา้ใจในแนวทางการใหบ้ริการดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นท่ีพฒันาข้ึนแก่เจา้หนา้ท่ี
ผูใ้หบ้ริการสุขภาพ เพื่อใหที้มสหวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งน าไปปฏิบติัไดจ้ริงและเป็นแนวทางเดียวกนั 2) ควร
ประชาสัมพนัธ์ใหห้ญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นและผูดู้แลในครอบครัวเห็นความส าคญัและประโยชน์ของการสอนโรงเรียน
พอ่แม่และเขา้รับการสอนตามเกณฑท่ี์ก าหนด  
 3) ประสานผูน้ าชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและโรงเรียนใหด้ าเนินการตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีก าหนด
ในแนวทางการใหบ้ริการดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นท่ีพฒันาข้ึน 
 4) จดัท าระเบียบปฏิบติัการดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมอบใหแ้ก่หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
    2.  แนวทางในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะพื้นท่ีโรงพยาบาลเรณูนคร ได้แนวทางการให้บริการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์วยัรุ่น โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ควรมีการศึกษาในพื้นท่ีอ่ืนๆเพื่อจะได้แนวทางการ
ใหบ้ริการดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นตามบริบทพื้นท่ีนั้นๆ 

2) ควรมีการศึกษาขอ้มูลจากปัญหาอุปสรรค ความตอ้งการของหญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นและครอบครัวอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อน ามาพฒันาแนวทางการใหบ้ริการดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นต่อไป 

3) ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน เพื่อป้องกนัการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น  
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ข้อจ ากดัในการวจัิย 
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการด าเนินการจนไดแ้นวทางการให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น โดยการมีส่วนร่วม

ของครอบครัวและชุมชน ซ่ึงมีการด าเนินงานตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้การประเมินผลนั้นจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในระยะ
ยาว แต่มีขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาท่ีท าการวจิยั และผูศึ้กษาไดมี้การวางแผนในการศึกษาคร้ังต่อไป 
กติติกรรมประกาศ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลิาวณัย ์ชมนิรัตน์ อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษา คอย
ช้ีแนะใหก้ าลงัใจ ตลอดจนช่วยตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดี ขอขอบพระคุณ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ขอขอบคุณหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นและสมาชิกในครอบครัว กลุ่มแกนน าในชุมชน เจา้หนา้ท่ี
โรงพยาบาลเรณูนครและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีกรุณาใหข้อ้มูลและใหค้วามช่วยเหลือในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นอยา่ง
ดี 
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Guideline of Antenatal care services development for adolescent pregnancy by the family and community 
participation at Renunakhon Hospital. 

 
Wanee Junsod   M.N.S.*         Wilawan Chomnirat  Ph.D.** 

 

Abstract  

 This action research aimed to develop guideline of antenatal care services for encourage participation of 
teenage pregnancy family and community. The samples including; seven health care provider officials, ten teenage 
pregnancies, ten teenage pregnancy families, two local administrative staffs, four community leaders, twelve 
village health volunteers and four leaders of maternal and child health. Data collection carried out from February 
to June 2016. The data was collected by in-depth interview and observation record. The content analysis used to 
analyze the data. Quantitative data distribution was performed by descriptive statistics were frequency and 
percentage. 
 To encapsulate, (1) Teenage pregnancy lack of knowledge to take care themselves, (2) Teenage pregnancy 
family and community are less participation to take care teenage pregnancy, (3) The staff about antenatal care need 
more sufficient time to provide consultations and suggestions to teenage pregnancy, and (4) They should to have 
program to prevent repeat pregnant. Furthermore, the participants recommended to develop the antenatal care 
services; (1)They should to set the parents school (mother and father school) base on family participation. (2)They 
should to develop pregnancy health care service in health care unit and in community; Moreover, the result from 
development process lead to the  parents school activities. However, antenatal care clinic must be related with the 
teenage pregnancy need and have guideline to support pregnancy health care by teenage pregnancy family and 
community. 
Keyword :adolescent pregnancy, family and community participation, guideline of antenatal careservices 
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การรับรู้ และพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรี 

                                        นิสา  แฝงฤทธ์ิ พย.ม.*      เกษราวลัณ์  นิลวรางกูร วท.ม.** 

บทคัดย่อ 
 

            การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษารับรู้  พฤติกรรมเส่ียงต่อโรคมะเร็งปากมดลูก และความ
ตอ้งการความช่วยเหลือในการรับบริการตรวจคดักรองโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรี ของต าบลแห่งหน่ึง ในอ าเภอ
น ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น กลุ่มตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ จ านวน 166 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบ
สัมภาษณ์การรับรู้ และพฤติกรรมส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเป็นผู ้
ตรวจสอบเชิงเน้ือหา และหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใช้สูตรของสัมประสิทธ์ิแอลฟาคอลบาร์ค (cronbach’s 
alpha coefficient) ไดค้่าความเท่ียง 0.76 เก็บขอ้มูลในเดือน กุมภาพนัธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 
             ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี การรับรู้เก่ียวกบัโรคมะเร็งปากมดลูกโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง (�̅�=2.82, S.D.=0.26) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกนัโรคมะเร็งปากมดลูก 
อยูใ่นระดบัสูง (�̅�= 3.01, S.D. = 0.09) ส่วนการรับรู้ระดบัปานกลางไดแ้ก่ การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
ปากมดลูก (�̅�=2.37, S.D.=1.04) การรับรู้ความรุนแรงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก(�̅�=2.94, S.D. =0.14)การรับรู้
อุปสรรคของการป้องกนัโรคมะเร็งปากมดลูก (�̅�=2.93, S.D.=0.09) และส่ิงชกัจูงท่ีท าให้เกิดการป้องกนัโรค มะเร็ง
ปากมดลูก(�̅�=2.85, S.D.=0.34)   ส่วนพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัต ่า 
(�̅�=1.10, S.D.=0.48) ดา้นความตอ้งการ การช่วยเหลือในการไปรับบริการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกมีความ
ตอ้งการดงัน้ี 1)ให้พยาบาลท่ีไม่ใช่พยาบาลท่ีรับผิดชอบหมู่บา้นนั้นตรวจคดักรองคิดเป็นร้อยละ 69.28  2) ให้มีการ
จดับริการในชุมชนร้อยละ 81.33 3 ) ช่วงเวลาท่ีตอ้งการตรวจมากท่ีสุดคือช่วงเวลา 16..00 -22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 
67.47   
             ผลการศึกษาคร้ังน้ีใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในชุมชน และบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งในการออกแบบจดับริการ ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก ให้กลุ่มสตรี มีการป้องกนัโรคมะเร็งปากมดลูก
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ค าส าคญั: การรับรู้, พฤติกรรมเส่ียง, มะเร็งปากมดลูก, สตรี  

      *  นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน   
           คณะพยาบาล ศาสตร์   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
     ** รองศาสตราจารย ์ดร. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

            มะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการเสียชีวิตท่ีส าคญัอนัดบัตน้ๆของสตรี และเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัของ

หลายประเทศท่ีก าลงัพฒันา รวมถึงประเทศไทย ทัว่โลกพบอุบติัการณ์ของโรค ประมาณ 530,000 ราย/ปี เฉล่ียวนัละ 

950 ราย และเสียชีวิตปีละประมาณ 270,000 คน ในอีก 25 ปี ขา้งหนา้คาดวา่จะมีผูป่้วยรายใหม่เพิ่มข้ึนเป็น 25 ลา้น

คน(1)  ส าหรับในประเทศไทยมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งท่ีพบเป็นอนัดบัสอง รองจากมะเร็งเตา้นม  มีอุบติัการณ์ของ

ผูป่้วยมะเร็งปากมดลูกประมาณ 18 ราย ต่อแสนประชากรหญิง เฉล่ียแต่ละวนัตรวจพบเป็นมะเร็งปากมดลูก  วนัละ

ประมาณ 27 ราย พบมากในสตรีท่ีมีอายุระหวา่ง 35-59 ปี ท่ีแต่งงานแลว้มากถึงร้อยละ 85  ส่วนใหญ่ท่ีมาพบแพทย์

เม่ืออยูใ่นระยะลุกลาม(2 )ท าใหย้ากต่อการรักษาและส่งผลกระทบต่างๆทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ ของตวัผูป่้วย สมาชิกใน

ครอบครัว ได้แก่ ผูป่้วยตอ้งเจ็บปวดทุกข์ ทรมาน ส่งผลต่อการรับประทานอาหารของผูป่้วยลดลง หากเป็นระยะ

ลุกลามไปยงัล าไส้  เกิดการอุดตนั ผูป่้วยจะรู้สึกปวดแน่นทอ้ง การขบัถ่ายลดลง มีเลือดออกปนหนอง  ส่งกล่ินเหม็น

รุนแรง ท าใหเ้ป็นท่ีน่ารังเกียจของคนรอบขา้ง  ทางดา้นจิตใจ  ก่อใหเ้กิดความเครียดซึมเศร้า  วิตกกงัวล นอนไม่หลบั 

กลวั ส้ินหวงั ท่ีตอ้งเขา้ออกโรงพยาบาลอยูเ่นืองๆ  ส่งผลต่อครอบครัวท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นบทบาทหนา้ท่ี

เช่น ไม่สามารถท าบทบาท มารดา ภรรยาได้ (3) 

            โรคมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเช้ือฮิวแมนแปปปิโลมาไวรัส (Human Papilloma  Virus: HPV) ชนิดก่อ

มะเร็งหรือชนิดท่ีมีความเส่ียงสูง ส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพนัธ์กบัผูช้ายท่ีมีการติดเช้ือเอชพีวี แต่ไม่ปรากฏ

อาการทั้งในผูห้ญิง และผูช้าย ซ่ึงพบได้มากในสตรีท่ีมีอายุระหว่าง 14-24 ปี หรือผูห้ญิงท่ีมีเพศสัมพนัธ์แล้ว (4) 

ระยะเวลาของการติดเช้ือจนพฒันาเป็นเซลล์มะเร็งใชเ้วลาประมาณ 5–10 ปี  แต่หากมีพฤติกรรมหรือปัจจยัเส่ียงท่ีท า

ให้เกิดการติดเช้ือไดง่้ายข้ึน ไดแ้ก่ พฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ตั้งแต่อายุยงันอ้ย (น้อยกวา่ 17 ปี) การมีคู่นอนหลาย

คน การมีประวติัเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์เช่นซิฟิลิส เริม หนองใน หูดหงอนไก่ การตั้งครรภ์และคลอดบุตร

มากกว่า 4 คร้ังข้ึนไป การใช้คุมก าเนิดเป็นระยะเวลานาน การสูบบุหร่ี  มีภาวะภูมิตา้นทานต ่า การไม่ไปตรวจคดั

กรองมะเร็งปากมดลูก(5)ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ี ถือเป็นพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก แต่อย่างไรก็

ตามมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคท่ีสามารถป้องกันได้  เน่ืองจากมีการด าเนินของโรคอย่างช้า  ระยะเวลาของการ

เปล่ียนแปลงของเน้ือเยื่อปากมดลูกท่ีปกติจนกระทั้งเป็นระยะลุกลาม นานประมาณ 10-15 ปี (6)โดยการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม และการคน้หาผูป่้วยก่อนมีอาการทางคลินิก   

           จากรายงานจงัหวดัขอนแก่น พบผูป่้วยดว้ยโรคมะเร็งปากมดลูกมากในช่วงอายุ 30 - 70 ปี คิดเป็นร้อยละ 89.7  
และมีอตัราเสียชีวติร้อยละ 29.9 (ศูนยม์ะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น, 2556) ส าหรับอ าเภอน ้ าพองพบผูป่้วยโรคมะเร็ง
ปากมดลูกมากในช่วงอายุ 40 - 70 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.5 (โรงพยาบาลน ้ าพอง, 2556)  ดังนั้นผูศึ้กษาจึงสนใจ
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ท าการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ และพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคมะเร็งของสตรี ของสตรีท่ีมีอายุ 30 – 60 ปี ซ่ึงในกลุ่มอายุน้ี
ซ่ึงเป็นช่วงอายท่ีุพบวา่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกสูงในพื้นท่ี และเป็นช่วงอายุท่ีเป็นนโยบายของกระทรวงก าหนด ใน
การควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก โดยใชแ้บบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซ่ึงขอ้มูลท่ี
ได้จะน าไปพฒันาระบบการให้บริการ และส่งเสริมให้สตรีมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกัน
โรคมะเร็งปากมดลูก และมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
 วตัถุประสงค์การศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาการรับรู้  เก่ียวกบัโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรี  

2.     เพื่อศึกษาพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรี 
          3.     ขอ้เสนอแนะถึงความตอ้งการ การช่วยเหลือในการไปรับบริการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี  
กรอบแนวคิดการศึกษา 

         ใชแ้บบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ (health belief model) ท่ีพฒันาโดยเบคเกอร์ และคณะ (Becker et al.1974) 

ซ่ึงประกอบดว้ย การรับรู้ต่อโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก รับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก  

การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกนัโรคมะเร็งปากมดลูก การรับรู้อุปสรรคของการป้องกนัโรคมะเร็งปากมดลูก  และ

ส่ิงชักน า ให้เกิดการป้องกนัโรคมะเร็งปากมดลูก ปัจจยัส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกนั้นมี 2 ปัจจยัได้แก่ 

ลกัษณะส่วนบุคคล และพฤติกรรมเส่ียง แลว้น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการศึกษา 

วธีิด าเนินการศึกษา 

           การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive researches) โดยมีประชากรคือสตรีท่ีมีอายุระหว่าง 

30-60 ปี ในต าบลแห่งหน่ึง ในอ าเภอน ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น จ านวนทั้งส้ิน 2,164 คน เกณฑ์คดัเลือกเขา้ร่วมศึกษา

โดยอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี อยา่งนอ้ย 1 ปี จาก 15 หมู่บา้น ทั้งท่ีเคย และไม่เคยตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก สมคัรใจเขา้

ร่วมในการศึกษา มีสติสัมปชญัญะ สามารถเขา้ใจและส่ือสารภาษาไทยได ้เกณฑ์คดัออกคือสตรีท่ีเคยป่วย หรือป่วย

เป็นมะเร็งปากมดลูก ไม่สามารถส่ือสารได้ด้วยตนเอง การศึกษาน้ีเลือกกลุ่มตวัอย่างใช้การสุ่มแบบเป็นระบบ 

(systematic random sampling) ไดจ้  านวน 166 คน  ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสัมภาษณ์ ระยะเวลา

ด าเนินการเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง มีนาคม พ.ศ.2559  

           เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบดว้ยแบบสอบถาม 4 ส่วนผูศึ้กษาพฒันาข้ึนจากการศึกษาทบทวนต ารา 
วรรณกรรมและรายงานการวจิยั ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล  ส่วนท่ี 2  
แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้โรคมะเร็งปากมดลูกโดยใชก้รอบแนวคิดแบบแผนความเช่ือดว้นสุขภาพ (health belief 
model) ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบั การรับรู้เก่ียวกบัโอกาสเส่ียงของโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้
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อุปสรรค  การรับรู้ประโยชน์ และ แรงชกัจูงท่ีท าให้เกิดการป้องกนัโรค  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรม
เส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ส่วนท่ี 4 ความตอ้งการ การช่วยเหลือของสตรีในการไปรับบริการตรวจคดักรอง
ฯ ในการหาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ(reliability) ในส่วนท่ี 2 และ 3 จาก
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน หาค่าดชันีความตรงตามเน้ือหา (content validity index: CVI)ได ้0.92 และน าไปทดสอบใช้
กบัสตรีท่ีมีอายุ 30-60 ปี ในพื้นท่ีใกล้เคียง จ านวน 50 ราย แล้วน ามา หาความเท่ียงของเคร่ืองมือ โดยใช้สูตรของ
สัมประสิทธ์ิแอลฟาคอลบาร์ค (cronbach’s alpha coefficient) ไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั 0.76     
           การเก็บรวบรวมขอ้มูล ภายหลงัไดรั้บหนงัสือรับรองจากคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ถึงผูอ้  านวยการโรงพยาบาลน ้ าพอง และผูใ้หญ่บา้นแต่ละหมู่บา้นในพื้นท่ี เพื่ออนุญาตในการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี 
จากนั้นไดจ้ดัประชุมช้ีแจงกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งคือพยาบาลชุมชนท่ีรับผิดชอบรับผิดชอบแต่ละหมู่บา้น อสม. และ
ผูน้ าชุมชนในพื้นท่ี เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์ รายละเอียดของการเก็บขอ้มูล ท าการนัดหมายวนัท่ี เวลา ในการเก็บ
ขอ้มูล  ด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งตามท่ีไดค้  านวณไวโ้ดย ผูศึ้กษาไดแ้จง้การพิทกัษสิ์ทธ์ิ ช้ีแจง
วตัถุประสงค ์และรายละเอียดของการเก็บขอ้มูลแก่กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงใชเ้วลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 30-45 นาที  
หลงัจากสัมภาษณ์ ไดต้รวจสอบแบบความสมบูรณ์ของสอบถามทุกฉบบั และรวบรวมแบบสอบถามน ามาลงรหัส 
ตามแบบฟอร์มการลงรหสั เพื่อน าขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป  
           การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาใช้สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูศึ้กษาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  
ผลการศึกษา 
              1.    ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นสตรีท่ีมีอายุเฉล่ีย 48.1ปี (S.D.=7.9) สถานภาพ
สมรสคู่ ร้อยละ 77.7 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 62.7 มีอาชีพเป็นเกษตรกรรม ร้อยละ 36.1 รายไดส่้วน
ใหญ่มีรายได ้5,001-10,000 บาท ต่อเดือน ร้อยละ 36.7 เคยมีเพศสัมพนัธ์ร้อยละ 96.9  และมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรก
เฉล่ียท่ีอาย ุ20.5 ปี (S.D =5.9 ) มีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกท่ีอายตุ  ่าสุด 13 ปี มีจ  านวนสามีหรือคู่นอน 1 คน ร้อยละ 72.3  มี 
จ  านวนบุตร 2 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 อายุคลอดบุตรคนแรก โดยเฉล่ียท่ีอายุ 20.5 ปี (S.D.=5.9) อายุคลอดบุตรคน
แรกนอ้ยท่ีสุด 16 ปี มีวิธีการคุมก าเนิดโดยการท าหมนั ร้อยละ 42.2 รองลงมาเป็นวิธีกินยาคุมร้อยละ 26.5 โดยเฉล่ีย
กินยาคุมนานประมาณ 4.3 ปี (S.D. = 1.8) เคยมีการติดเช้ือโรคทางเพศสัมพนัธ์ร้อยละ1.8 การเจ็บป่วยดว้ยโรคมะเร็ง
ปากมดลูกของบุคคลในครอบครัวพบวา่มีมารดา และพี่นอ้งทอ้งเดียวกนั มีค่าเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 1.2  
             2.    การรับรู้ เก่ียวกบัโรคมะเร็งปากมดลูก  โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ระดบัปานกลาง (�̅�=2.82, 
S.D.= 0.26)  เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกนัโรคมะเร็งปากมดลูก อยู่ในระดบัสูง 
(�̅�=3.01, S.D.= 0.09) ส่วนการรับรู้ระดบัปานกลางไดแ้ก่ การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก 
(�̅�=2.37, S.D. =1.04)  การรับรู้ความรุนแรงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก (�̅�=2.94, S.D. =0.14)  การรับรู้
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อุปสรรคของการป้องกนัโรคมะเร็งปากมดลูก (�̅�=2.93, S.D.=0.09)  และส่ิงชกัจูงท่ีท าให้เกิดการป้องกนัโรค มะเร็ง
ปากมดลูก (�̅�=2.85, S.D.=0.34)    
          3.   พฤติกรรมเส่ียงต่อโรคมะเร็งปากมดลูกผลการศึกษาพบวา่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัต ่า (�̅�=1.10, S.D. = 
0.48) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงสูงสุดคือมีเพศสัมพนัธ์กบัสามีหรือคู่นอนท่ีไม่ขลิบปลายหุ้ม
อวยัวะเพศ (�̅�=2.74,S.D.= 0.60) รองลงมาคือมีเพศสัมพนัธ์กบัสามีหรือคู่นอนท่ีสูบบุหร่ีอยู่ในระดบั ปานกลาง 
(�̅�=2.24,S.D.=0.97) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที ่1    ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิด 
                  โรคมะเร็งปาก มดลูก (n=166) 
 

พฤติกรรมเส่ียง 
 

เคย 
(ร้อย
ละ) 

ไม่แน่ใจ 
 (ร้อย
ละ) 

ไม่เคย 
 (ร้อย
ละ) 

X  S.D. แปลผล 

1.แต่งงานหรือมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกอายนุอ้ยกวา่ 
17 ปี 

 15.7 0  84.3 1.31 0.73 ต ่า 

2. มีเพศสัมพนัธ์กบัสามีหรือคู่นอนท่ีติดเช้ือ
โรคติดต่อทาง เพศสัมพนัธ์เช่น ซิฟิลิส หนองใน 
หูด เริมท่ีอวยัวะเพศ   

3.6 4.2 92.2 1.11 
 

0.42 ต ่า 

3.เคยติดเช้ือทางเพศสัมพนัธ์เช่น ซิฟิลิส หนองใน 
หูด 

1.8  0.6  97.6 1.04 0.28 ต ่า 

4.ท าความสะอาดบริเวณอวยัวะสืบพนัธ์ุหลงัการมี
เพศสัมพนัธ์ทนัที 

 70.5  21.1  8.4 1.38 
 

0.63 ต ่า 
 

5.มีเพศสัมพนัธ์กบัคู่นอนท่ีไม่ขลิบปลายหุม้อวยัวะ
เพศ 

 82.5  9.1 8.4 2.74 0.60 สูง 

6.มีสามี/คู่นอน ท่ี พฤติกรรมส ่าสอน  12.0 12.0  76.0 1.36 0.69 ต ่า 
7.มีเพศสัมพนัธ์กบั คู่นอนท่ีมีภรรยาเป็นมะเร็งปาก
มดลูก 

0 9.1 90.9 1.10 0.32 ต ่า  

8.มีเพศสัมพนัธ์กบัคู่นอนท่ีสูบบุหร่ี 60.8 2.4 36.8 2.24 0.97 ปานกลาง 
9.มีเพศสัมพนัธ์กบั คู่นอน มากกวา่ 1 คน 24.7 0.6 74.7 1.50 0.86 ต ่า 
10.มีเพศสัมพนัธ์ ขณะเป็นประจ าเดือน 7.8 1.8 90.4 1.17 0.55 ต ่า 
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11.สูบบุหร่ี 0.6 0 99.4 1.01 015 ต ่า 
12.ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกทุกปี 72.3 19.3  8.4 1.36 0.63 ต ่า 
13. กินยาคุมก าเนิด เกิน 5   ปี  7.8  4.8  87.4 1.26 0.66 ต ่า 
14. รับประทานยากดภูมิคุม้กนั /อยูร่ะหวา่งฟอกไต/
ไดรั้บการเปล่ียนไต 

 1.8 0 
 

98.2 1.02 
 

0.22 ต ่า 

15.รับประทานผกั ผลไมท่ี้มีสีเขียวและสีเหลืองเช่น 
ผกักวางตุง้ ผกับุง้  มะม่วงสุก มะละกอสุก ฟักขา้ว  
เป็นประจ าเพื่อช่วยป้องกนัโรคมะเร็งปากมดลูก 

 55.4   39.2 5.4 1.50 
 

0.60 ต ่า 

รวม    1.10 0.48 ต ่า 
                4.  ความตอ้งการ การช่วยเหลือของกลุ่มตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการในการ
จดัระบบการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก จากหน่วยงาน องคก์รโดยเรียงตามล าดบัไดแ้ก่โรงพยาบาล อสม. แกน
น าชุมน ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกในครอบครัว และโรงเรียน ร้อยละ 39.6, 37.2, 16.2, 5.7 และ 1.3 ตามล าดบั เม่ือจ าแนก
ความตอ้งการ การช่วยเหลือในการไปรับบริการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก จ าแนกไดด้งัน้ี 1)ให้พยาบาลท่ีไม่ใช่
พยาบาลท่ีรับผดิชอบหมู่บา้นนั้นตรวจคดักรองคิดเป็นร้อยละ 69.28  2) ใหมี้การจดับริการในชุมชนร้อยละ 81.33  3 ) 
ช่วงเวลาท่ีตอ้งการตรวจมากท่ีสุดคือช่วงเวลา 16..0-22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 67.47  และความตอ้งการให้มีการ
จดัระบบบริการตรวจคดักรองกลุ่มตวัอย่างตอ้งการให้มีการประชาสัมพนัธ์ก่อนให้บริการเพื่อการเตรียมตวัร้อยละ 
15.4 มีการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกในชุมชน1-2 คร้ัง/ปี ร้อยละ14.6 และมีการให้ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งปาก
มดลูกผา่นหอกระจายข่าว แผน่พบั อสม. และพยาบาลชุมชน ร้อยละ13.14 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2  จ  านวน ร้อยละ ของความตอ้งการความช่วยเหลือในการจดับริการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก 
 

       ความต้องการ ความช่วยเหลือในการจัดบริการตรวจฯ จ านวน ร้อยละ 

1.  ใหมี้การประชาสัมพนัธ์ก่อนใหบ้ริการเพื่อการเตรียมตวั 73 15.47 

2.       ใหมี้จดหมายเชิญและมีการแจง้ผลการตรวจทุกคร้ัง             46 9.75 

3.      ใหมี้การตรวจคดักรองฯในชุมชน  1-2  คร้ัง/ปี 69 14.62 

4.      ใหมี้หอ้งตรวจท่ีมิดชิด เป็นสัดส่วน          56 11.86 

5      มีการใหค้วามรู้ เร่ืองโรค สาเหตุ ความรุนแรง การป้องกนัโรค  
       ผา่นทางหอกระจายข่าว แผน่พบั   อสม   และพยาบาลชุมชน                  

62 13.14 



     การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 
                                                                                                                                                  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

The  Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division      213                                                                          ฉบบัที่ 1 ปี 2559    
 

 

 

 

6.    ใหมี้การกระตุน้ แนะน าจากอสม หรือสมาชิกในครอบครัว 51 10.81 

7.     ใหมี้อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีพร้อมใหบ้ริการ 2 0.42 

8.     ใหมี้ผูต้รวจคดักรองฯ ตรวจดว้ยความนุ่มนวล/ใหค้  าแนะน า  
       ค  าปรึกษาได ้

37 7.84 

9.    ให ้มีของแจก รางวลัส าหรับคนท่ีมารับบริการ  3 0.63 

10 . ใหมี้การสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการจากเทศบาล 46 9.75 

11.   ให ้มีการประชุมวางแผนร่วมกนักบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อจะไดมี้ 
       ความ เขา้ใจร่วมตรงกนั 

2 0.42 

12.   ใหมี้การบริการอ่ืนเช่นตรวจรักษาโรค  ตรวจช่องปาก 2 0.42 

13.    มีการเยีย่มบา้นร่วมกนัระหวา่งพยาบาลชุมชน และ อสม. 23 4.87 

รวม 472 100 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
อภิปรายผล 
              ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า การรับรู้เก่ียวกบัโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีท่ีมีอายุ  30-60 ปี โดยภาพรวมทุก
ดา้น มีการรับรู้ระดบัปานกลาง (�̅�= 2.82, S.D.= 0.26) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่การรับรู้โอกาสเส่ียงอยูร่ะดบัปาน
กลาง (�̅�= 2.37, S.D.= 1.04)  อภิปรายไดว้่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา และกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 51-60 ปี ร้อยละ 41.5 มีอายุเฉล่ีย 48.1 ปี ซ่ึงถือเป็นวยักลางคน เป็นช่วงของการ
เปล่ียนแปลงไปสู่วยัผูสู้งอายุ ประสาทสัมผสัการรับรู้เร่ิมช้า ความจ าเร่ิมเส่ือม(7)และตอ้งท างานในไร่ นา สวนเกิด
ความเหน่ือยลา้ ส่งผลต่อการรับรู้และการเขา้ถึงบริการต่างๆ การรับรู้อุปสรรคของการป้องกนัโรคมะเร็งปากมดลูก
อยูร่ะดบัปานกลาง (�̅�=2.93, S.D.=0.09) ผลการศึกษายงัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ท่ีไม่ถูกตอ้งวา่สตรีท่ีไม่เคยมี
เพศสัมพนัธ์ เป็นโสด หรือไม่มีอาการผิดปกติไม่จ  าเป็นต้องไปตรวจคดักรองมะเร็งปาก ซ่ึงอภิปรายได้ว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมีสถานภาพโสด ร้อยละ 3.6 และวฒันธรรม ความเช่ือ เก่ียวกบัเร่ืองอวยัวะเพศเป็นเร่ืองท่ีควรปกปิด ห้ามมิ
ให้คนอ่ืนเห็น(8) การรับรู้ความรุนแรงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก อยู่ระดบัปานกลาง (�̅�= 2.94, S.D.= 0.14) 
พบวา่ในกลุ่มตวัอยา่งมีบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 2.4 จึงท าให้กลุ่มตวัอย่างส่วนหน่ึง
ไดรั้บรู้ผลกระทบหรือความรุนแรงของโรคท่ีเกิดกบัตวัผูป่้วย และสมาชิกในครอบครัว  การรับรู้ประโยชน์ของการ
ป้องกนัโรคมะเร็งปากมดลูกอยูร่ะดบัสูง (�̅�=3.01, S.D.=0.09) และส่ิงชกัจูงท่ีท าให้เกิดการป้องกนัโรคมะเร็งปาก
มดลูกอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅�=2.85, S.D.=0.34) ในปัจจุบนัความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารขอ้มูล
ข่าวสารท่ีสะดวก เขา้ถึงไดห้ลากหลายช่องทาง มีการกระจายไปทัว่ทุกแห่ง แมถ่ิ้นทุรกนัดาร ท าให้คนเขา้ถึงไดง่้าย
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เช่น โทรทศัน์ วิทยุ โทรศพัทมื์อถือ อินเตอร์เนต เป็นตน้ จึงอาจเป็นช่องทางให้สตรีไดรั้บรู้ขอ้มูล ข่าวสาร ของการ
ป้องกนัโรคได ้นอกจากน้ีในแต่ละหมู่บา้นของต าบลน้ีมีพยาบาลชุมชนท่ีออกให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั
โรค รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ ทุก 2-3 วนัต่อสัปดาห์ จึงส่งผลให้กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัโรคมะเร็ง
ปากมดลูก 

             ดา้นพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัต ่า ในผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง
ร้อยละ82.5 ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง โดยมีเพศสัมพนัธ์กบัสามี หรือคู่นอนท่ีไม่ขลิบปลายหนงัหุ้มอวยัวะเพศ  โดยปกติ
อวยัวะเพศชายท่ียงัไม่ผา่นการขลิบ  เม่ืออ่อนตวัจะมีหนงัหุ้ม ถึงปลายอวยัวะเพศ (glans penis) ซ่ึงยากต่อการดูแลท า
ความสะอาด เกิดการ หมกัหมม ของเหง่ือ ปัสสาวะและน ้ าอสุจิ เรียกว่า สเม็กมา (smegma) ท าให้มีกล่ินเหม็น(9) มี
การศึกษาในต่างประเทศ ( 10,11) ท่ีพบวา่ผูช้ายท่ีไม่ขลิบปลายหนงัหุ้มอวยัวะเพศจะมีแนวโนม้ของการติดเช้ือเอชพีว ี
เพิ่มข้ึนมากกว่าชายท่ีขลิบหนังปลายหุ้มอวยัวะเพศ เน่ืองจากวฒันธรรมของชายไทยไม่นิยมขลิบปลายหนังหุ้ม
อวยัวะเพศ ยกเวน้ชายท่ีนบัถือศาสนาอิสลามซ่ึงถือวา่การขลิบหนงัปลายหุ้มอวยัวะเพศเป็นการเป็นการเอาใจใส่ดูแล
สุขอนามยัของอวยัวะเพศ (12) นอกจากน้ีผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นถึงกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมเส่ียงโดยมี
เพศสัมพนัธ์กบัสามีหรือคู่นอนท่ีสูบบุหร่ีพบร้อยละ 60.8 และร้อยละ 19.3 ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ยวา่สตรีสูบบุหร่ี
หรือไดรั้บควนับุหร่ีเป็นประจ าไม่เส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ซ่ึงแสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีความเขา้ใจท่ีไม่
ถูกตอ้ง จึงส่งให้มีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ถึงแมป้ระเทศไทยจะมีมาตรการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ การรณรงค ์และการสร้างเสริมสุขภาพให้ ลด ละ เลิกบุหร่ี  การห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ การจ ากดัอายุใน
การซ้ือบุหร่ี เป็นตน้ แต่ยงัพบวา่มาตรการต่างๆยงัไม่เขม้ขน้เท่าท่ีควร และ การบงัคบักฎหมายท่ีเป็นอยูไ่ม่สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์และสภาพท่ีเป็นอยู่ (13)      

  ความตอ้งการ ความช่วยเหลือในการจดับริการ ตรวจคดักรองโรคมะเร็งปากมดลูก โดยตอ้งการให้มีการ
ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกในชุมชน ในช่วงเวลาเยน็ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพ
ของกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพรับจา้ง ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเลิกจากงานประจ า  และมีความสะดวก
และเขา้ถึงไดง่้าย นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งยงัตอ้งการ ความช่วยเหลือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจากโรงพยาบาล อสม. แกน
น าชุมชน ผูใ้หญ่บา้น และให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนบัสนุน กระตุน้ ให้สตรีเขา้รับการ
ตรวจคดักรอง ซ่ึงการจดับริการเหล่าน้ีจะเอ้ือใหเ้กิดการเขา้ถึงบริการ และตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ รวม
กบัการสนบัสนุนให้องคก์รส่วนทอ้งถ่ิน  แกนน าหมู่บา้น สมาชิกภายในบา้น มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกนัใน
ครอบครัวซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของศศิภา  จ  าปาหวาย (14) ในประเด็นตอ้งมีการวางแผนการให้บริการของทีมผู ้
ให้บริการ ในคลินิกและผูเ้ก่ียวขอ้งในชุมชน ร่วมกัน เพื่อให้การบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ และได้รับความ
ร่วมมือ รวมถึงการช้ีแจงวธีิการผลการด าเนินงานใหชุ้มชนรับทราบขอ้มูล 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้  
          บุคลากรดา้นสาธารณสุข ควรมีการจดัใหค้วามรู้ดว้ยวธีิการต่างๆท่ีหลากลาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้  
ความเขา้ใจ เร่ือง ถึงโรคมะเร็งปากมดลูก มีพฤติกรรมการป้องกนัตนองจากโรค และมีทศันคติท่ีดีต่อการตรวจคดั
กรองฯ โดยอาจใช้รูปแบบ ส่ือวีดีทศัน์เพื่อให้เกิดภาพถึงวิธีการท่ีถูกตอ้ง เช่น วิธีการดูแลรักษาความสะอาดของ
อวยัวะสืบพนัธ์หลงัขบัถ่าย และหลงัมีเพศสัมพนัธ์  รวมทั้งการรูดหนงัปลายหุ้มองคชาต เพื่อลา้งส่งคดัหลัง่ท่ีตกคา้ง
ของคู่นอน หรือน าอุปกรณ์จริงประกอบการสาธิต หรือบุคคลท่ีผ่านการตรวจแล้วมาเล่าประสบการณ์การตรวจ  
รวมถึงการจดับริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ จะส่งผลใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้รับการตรวจเพิ่มข้ึน 
ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาต่อไป 

1. ผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานในส่วนของการรับรู้ และพฤติกรรมเส่ียงของสตรี เท่านั้น จึงควรมี

การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางหรือรูปแบบการพฒันาศกัยภาพตนเองของกลุ่มสตรีเพื่อป้องกนัโรคมะเร็งปาก

มดลูก  

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาในกลุ่มอายุ หรือในภาพรวมของอ าเภอเพื่อทราบถึง การรับรู้ และ

พฤติกรรมเส่ียงในบริบทกวา้งข้ึน 
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        Perception and Risk Behavior of Cervical Cancer among women 

                                 Nisa Faenglit M.N.S*   kessarawan Nilvarangkul M.Sc.*    

ABSTRACT 

 This descriptive research aimed to investigate perception and risk behavior of cervical cancer among 
women and requirement for cervical cancer screening service in one sub-district of  Nampong district, KhonKaen 
province. Systematic sampling was used to recruit 166 women. Data were gathered between February to March, 
2016 using questionnaires. Descriptive statistic namely frequency, percentage, average, standard deviation, 
maximum, minimum were used to analyze data. The results interpreted by comparison to standard criteria.  
 Results of the study demonstrated that the average age of sample group was 48.1 years. 62.7 percent had 
completed primary school and 36.1 percent was farmers. 36.7 percent had average income from 5,001to 10,000 
baht per month. 77.7 percent was married. Their first sex affairs average age was 20.5 years, while their minimum 
age their first sex affairs was 13 years. 2.5 percent had sexual transmitted disease in the past history. Total 
perception of cervical cancer was in the average range ( =2.82, S.D. = 0.26).After considering each dimension, it 
was found that perceived benefits of cervical cancer prevention was at high level ( = 3.01,S.D.=0.09).Perceived 
risk of cervical cancer( =2.37, S.D. =1.04),perceived severity of cervical cancer ( =2.94, S.D.= 0.14), perceived 
barriers of cervical cancer preventions ( = 2.93, S.D. = 0.09), and  motivation issues for cervical cancer 
prevention ( =2.85, S.D. = 0.34), were at average level. Regarding, total risk behaviors of cervical cancer was at 
low level ( =1.10, S.D. = 0.48).  

 Requirement of cervical cancer screening services was 1) nurses who performed cervical cancer 

screening should not responsible for provide health services in women’s village (69.28%), 2) cervical cancer 

screening had to conduct in the village (81.33 %), 3) time to perform cervical cancer screening should be during 4 

p.m. to 10 p.m. (67.47%) .Results of this study can be used as basic information for community nurses and health 

personnel who are responsible for cervical cancer screening in cervical cancer screening service designing for 

women to prevent cervical cancer appropriately.   

    Key word: Perception, Risk behavior, Cervical cancer, Women 
* Student of  Master of  Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner, Faculty of Nursing, Khon 
Kaen University. **Associate Professor, Faculty of Nursing, Khon Kaen University. 
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การส่งเสริมทกัษะพ่อแม่และผู้เลีย้งดูในการประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัอย่างเป็นองค์รวมโดย
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม 
ณชัปภา  กวานเหียน*     อรสา กงตาล**  

บทคัดย่อ : การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาคุณภาพบริการด้านอนามยัแม่และเด็กของ
“คลินิกเด็กดีคุณภาพ"โรงพยาบาลเรณูนคร อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม  มีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งส่งเสริมทกัษะพ่อ
แม่และผูเ้ล้ียงดูในการประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัอยา่งเป็นองคร์วมโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วน
ร่วม กลุ่มเป้าหมาย คือ  พ่อแม่ ผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยั จ านวน 18 คน แกนน าชุมชน จ านวน 16 คน และเจา้หน้าท่ี
สาธารณสุขจ านวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไป แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
แนวทางการสนทนากลุ่ม การสังเกตพฤติกรรมการเล้ียงดูเด็กปฐมวยั  วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา ด าเนินการระหวา่ง 8 ธนัวาคม 2558 ถึง 20 มิถุนายน2559  

ผลการวจิยั สถานการณ์การเล้ียงดูเด็ก พบวา่ พ่อแม่และผูเ้ล้ียงดูเด็ก ขาดความรู้และทกัษะในการสังเกตและ
ประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการเล้ียงดูเด็กน้อยลง ระบบบริการไม่
สามารถติดตามเยี่ยมและให้การปรึกษาในช่วงท่ีมีปัญหาไดอ้ยา่งทัว่ถึง และยงัไม่มีการจดัตั้งเครือข่ายในชุมชนเพื่อ
การสนบัสนุนงานดา้นอนามยัแม่และเด็กอยา่งครอบคลุม จึงไดร่้วมกนัระดมสมองวางแผนงานและด าเนินงานเพื่อ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว ตามประเด็น ดงัน้ี คือ (1) พฒันาความรู้และทกัษะในการประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัส าหรับพ่อแม่ผูเ้ล้ียงดูและแกนน าชุมชน (2  )พฒันาแนวทางการให้บริการ ของ “คลินิกเด็กดีคุณภาพ”  
ผลลพัธ์ พบวา่ พอ่แม่ ผูเ้ล้ียงดูเด็กมีความรู้และทกัษะในการปฏิบติัในการเล้ียงดู การประเมินและส่งเสริมพฒันาการ
เด็กปฐมวยัอยา่งครบรอบดา้น เกิดกลุ่มแพงลูกแพงหลานท่ีดูแลกนัในชุมชน กลุ่มแกนน ามีกลุ่มติดตามเยี่ยมบา้นเร่ือง
การประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั สถานบริการมีการจดัตั้งคลินิกส าหรับประเมินและกระตุน้พฒันาการ
ข้ึนและเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีแนวทางการให้บริการคลินิกเด็กดีคุณภาพท่ีเน้นเร่ืองการประเมินและส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยัเพื่อป้องกนัเด็กท่ีมีพฒันาการล่าชา้และแกไ้ขไดเ้ร็วโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม 

 
ค าส าคัญ  :  พฒันาการเด็กปฐมวยั   การมีส่วนร่วม 
*    พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ 
      มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
**  ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
เด็กปฐมวยัคือช่วงวยัทองของชีวติเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อครอบครัวและประเทศชาติ บิดามารดาทุก

คนต่างก็มุ่งหวงัให้บุตรได้เติบโตเป็นคนดี เก่ง และฉลาด มีอนาคตท่ีดี เป็นก าลงัของประเทศชาติ1 การท่ีเด็กจะ
เจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพนั้น เด็กจะตอ้งมีพฒันาการท่ีสมบูรณ์พร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา2 โดยเฉพาะดา้นสมองซ่ึงเติบโตถึงร้อยละ 80 ของผูใ้หญ่ เป็นวยัท่ีส าคญัเหมาะสมในการปูพื้นฐานท่ี
แข็งแกร่งเพื่อยกระดบัการพฒันาคุณภาพชีวิต3  การเล้ียงดูเด็กให้เจริญเติบโต มีสุขภาพอนามยัท่ีดีไม่เพียงพอท่ีจะ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ดังนั้นพ่อแม่เป็นครูคนแรกและเป็นบุคคลส าคญัท่ีมีผลอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและ
พฒันาการของลูก4   จึงควรมีความรู้ในเร่ืองพฒันาการเด็กแต่ละวยั และวิธีการส่งเสริมพฒันาการแต่ละดา้น เพื่อเป็น
การวางรากฐานอนัดีเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ต่อไป1  จึงมีความจ าเป็นท่ีเด็กจะตอ้งไดรั้บการพฒันาโดยเฉพาะพฒันาการ
ดา้นสติปัญญาและอารมณ์ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตทั้งในปัจจุบนัและอนาคต5 สถานการณ์เด็กปฐมวยั
ในประเทศไทย ในรอบ 15 ปีท่ีผา่นมา ประมาณร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3 ของเด็กเล็กในประเทศมีพฒันาการล่าชา้ ซ่ึง
ถือวา่มีจ  านวนสูงมากและจากฐานขอ้มูลปี 2542 - 2553 พบวา่เด็กท่ีพฒันาการสงสัยล่าชา้มีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ คิด
เป็นร้อยละ 29.7, 29, 32.3 ,29.7 และ 27.5 ตามล าดบั5 ซ่ึงยงัคงต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานค่อนขา้งมาก  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการเด็กปัจจุบันเช่ือว่าพฒันาการของเด็กเกิดจากการผสมผสานระหว่าง
พนัธุกรรมหรือปัจจยัทางธรรมชาติกบัการเล้ียงดู6,7,8 ซ่ึงปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการเด็กเล็กมาจาก สาเหตุ
ท่ีหลากหลาย  เช่น ขาดภาวะโภชนาการท่ีดีและมีคุณค่าและปัจจยัการเล้ียงดูท่ีนบัว่ามีความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ
หรือคนเล้ียงมีปัญหาย่อมส่งผลต่อการเล้ียงดูและการส่งเสริมพฒันาการเด็ก 0-3 ปี เป็นอย่างมาก9 ผูป้กครองส่วน
ใหญ่มกัให้ความส าคญักบัเด็กในเร่ืองการเจริญเติบโต ทางดา้นร่างกาย เช่น รูปร่าง น ้ าหนกั ส่วนสูง และปล่อยให้
พฒันาการของเด็กเกิดข้ึนเองตามวยัแต่ในปัจจุบนัความรู้จากการศึกษาและความต่ืนตวัในวิทยาการสมยัใหม่ให้
ความส าคญัต่อการส่งเสริมพฒันาการเด็กมากข้ึน ซ่ึงนอกจากปัจจยัท่ีมีผลต่อพฒันาการเด็ก เช่นพนัธุกรรมท่ีไดรั้บ
การถ่ายทอดจากพอ่แม่แลว้ ส่ิงแวดลอ้มกบัการเล้ียงดู โดยการสร้างเสริมกิจกรรมกบัเด็กผา่นการเล่นเป็นการส่งเสริม
พฒันาการเด็กท่ีผูป้กครองควรท าให้เหมาะสมตามวยัเป็นส่ิงท่ีผูป้กครองจะละเลยไม่ไดส่ิ้งต่างๆเหล่าน้ีจะส่งผลให้
เด็กเติบโตข้ึนอยา่งมีความสุขและมีคุณภาพ2 เพราะถา้เด็กมีพฒันาการล่าชา้ยอ่มส่งผลกระทบทั้งตวัเด็ก เป็นภาระต่อ
ครอบครัวและสังคมอยา่งมาก 

การจดัการเรียนรู้การส่งเสริมพฒันาการในเด็กจะตอ้งให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือท าด้านตนเอง 
เร่ิมตน้จากการรับรู้สัมผสั การรับรู้ชีวิต การรับรู้การเคล่ือนไหว การรับรู้สมดุลของร่างกาย ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นพื้นฐาน
ท่ีจะท าให้เด็กมีพื้นฐานท่ีมัน่คง ส่งผลให้เด็กมีพฒันาการสมวยั เกิดความรู้สึกมุ่งมัน่ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต11,12,13 
และการพฒันาทกัษะในดา้นความรู้และการปฏิบติัของผูเ้ล้ียงดูเด็กมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง และควรส่งเสริมให้สถาบนั
ครอบครัวมีความเขม้แข็ง การเพิ่มทกัษะพ่อแม่ในดา้นการส่งเสริพฒันาการ เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัเด็กวยัน้ีได้



     การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 
                                                                                                                                                  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

The  Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division      220                                                                          ฉบบัที่ 1 ปี 2559    
 

 

 

 

เลียนแบบ เพราะเด็กวยัน้ีเป็นนกัเลียนแบบท่ีดี เรียนรู้ผา่นการลงมือท า ไม่ใช่การสอนท่ีตอ้งผา่นกระบวนการคิดและ
การท่องจ าตวัเลข12,13,14  

ส าหรับสถานการณ์เด็ก 0 – 5 ปีในพื้นท่ีโรงพยาบาลเรณูนคร อ าเภอเรณูนคร จังหวดันครพนม  จาก
ฐานขอ้มูล 3 ปียอ้นหลงั ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 พบว่าเด็ก 0 – 5 ปี ท่ีมีพฒันาการสมวยั คิดเป็นร้อยละ 90 , 85 และ 
82.50  ตามล าดบั15 ซ่ึงพฒันาการเด็กลดลงเกินเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว ้(พฒันาการสมวยัไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 85 ) จากการศึกษาสถานการณ์ในพื้นท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลเรณูนคร ผลการศึกษาพบว่า  มีการตรวจ
ประเมินพฒันาการในคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพด้วยแบบคดักรองพฒันาการเด็ก Developmental Surveillance and 
Promotion Manaul ( DSPM )  ยงัไม่ครอบคลุมเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการสุขภาพเร่ิมตรวจในกลุ่ม 9 เดือน 18 เดือน 30 
เดือน และ 42 เดือน มีการส่งเสริมพฒันาการเด็กในกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่แต่ยงัไม่ครอบคลุมเน่ืองจากเด็กในพื้นท่ี
ค่อนขา้งมากและจะพบเจอเด็กเฉพาะเวลาท่ีผูป้กครองพามาโรงพยาบาลหรือกรณีท่ีเด็กพฒันาการล่าชา้ท่ีไดรั้บการ
ติดตามเยี่ยมบา้นเท่านั้นซ่ึงยงัขาดความต่อเน่ืองและย ัง่ยืนในเร่ืองการส่งเสริมพฒันาการเด็กท่ีบา้นเน่ืองจากผูเ้ล้ียงดู
ขาดความตระหนกั ไม่ให้ความส าคญัเร่งด่วน อีกทั้งพ่อแม่มือใหม่ๆหรือในท่ามกลางสังคมท่ีเปล่ียนไป คนท่ีเล้ียง
ลูกหลานขา้มรุ่น ขาดความเขา้ใจในบริบทหรือการเช่ือมต่อและไม่เขา้ใจการอบรมเล้ียงดูท่ีเอ้ือต่อพฒันาการของ
สมองและพบปัญหาประสบการณ์เรียนรู้ท่ีไม่เหมาะสมตั้งแต่ปฐมวยัและชุมชนยงัไม่มีส่วนร่วมในเร่ืองการส่งเสริม
พฒันาการเด็ก15  

ปัญหาท่ีพบจากการตรวจพฒันาการเด็กปฐมวยัพบวา่ เด็กมีพฒันาการล่าชา้ดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กและ
สติปัญญา มากท่ีสุด ซ่ึงมีผลอยา่งมากต่อการพฒันาสติปัญญาของเด็กในอนาคตถา้ไดรั้บการแกไ้ขไดท้นัท่วงทีจะท า
ใหเ้ด็กมีพฒันาการสมวยัเพิ่มข้ึนดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาสถานการณ์การเล้ียงดูของผูป้กครองเด็กปฐมวยั และเพื่อ
พฒันาทกัษะพ่อแม่และผูเ้ล้ียงดูเด็ก  ดว้ยการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อการสร้างความตระหนักในการเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยั ร่วมกบัการใช้แนวคิดการเล้ียงดูเด็กแนวมนุษยป์รัชญา การใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน ในการสนบัสนุนการเล้ียงดูเด็กปฐมวยั มีทกัษะในการประเมินและส่งเสริมพฒันาเด็ก ดว้ยกระบวนการเรียนรู้
แนวมนุษยปรัชญา ตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรู้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั เพื่อน าไปสู่การปรับเปล่ียนวิธีการ
ปฏิบติัในการเล้ียงดู และเกิดเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้พฒันาทกัษะพ่อแม่และผูเ้ล้ียงดูเด็ก ท่ีสอดคลอ้งกบับริบท
ของครอบครัวและชุมชนต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
       1.เพื่อศึกษาสถานการณ์การเล้ียงดูและประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลเรณูนคร 
อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม 
       2.เพื่อพฒันาทกัษะพ่อแม่ผูเ้ล้ียงดูในการประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั โดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) 16 ใชเ้วลาด าเนินการระหวา่ง 8 ธนัวาคม 
2558 ถึง 20 มิถุนายน 2559   
 พื้นที่ด าเนินการวิจัย เลือกพื้นท่ีแบบเฉพาะเจาะจง 1 หมู่บา้นในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลเรณูนคร อ าเภอ
เรณูนคร จงัหวดันครพนม เป็นพื้นท่ีท่ีมีจ  านวนเด็กแรกเกิด – 3 ปีมากท่ีสุด และมีความพร้อมในดา้นความร่วมมือ
ของชุมชน ทั้งผูน้  าชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น รวมทั้งมีกลุ่มองคก์รต่างๆของชุมชนท่ีเขม้แข็งและ
ประชาชนในพื้นท่ีมีความสนใจและใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมการศึกษา 
 ผู้ร่วมด าเนินการวิจัย 1) กลุ่มผูเ้ล้ียงดูเด็ก ประกอบดว้ย พ่อ แม่ ปู่ ยา่ ตา ยาย ท่ีเล้ียงดูเด็กปฐมวยั จ  านวน 18 
คน   2) กลุ่มแกนน าชุมชน จ านวน 16  คน ประกอบดว้ย ผูใ้หญ่บา้นจ านวน 1 คน อาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 10 
คน สมาชิก อปท. จ  านวน 2 คน ครูผูดู้แลเด็กในศูนยเ์ด็กเล็ก จ  านวน 2 คนและนกัวชิาการสาธารณสุข อปต. จ านวน 1 
คน 3) ผูใ้ห้บริการสุขภาพโรงพยาบาลเรณูนคร จ านวน 5 คน   ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 3 คน นกัวิชาการ
สาธารณสุข 1 คนและนกัจิตวทิยาคลินิก 1 คน  ท่ีรับผดิชอบงานไอคิวและอีคิวเด็ก 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู ้ศึกษาสร้างข้ึนจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ประกอบดว้ย  1) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยัและเด็ก
ปฐมวยั  แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.1 )  ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยัและขอ้มูลทัว่ไปของเด็ก 0 – 3 ปีเป็นขอ้มูลเชิง
ปริมาณ 1.2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีใชป้ระเมินความรู้และการปฏิบติัของผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยั 2) แนวทางการสนทนา
กลุ่มแกนน า เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัมุมมองดา้นการส่งเสริมพฒันาการเด็กเพื่อน าไปสู่การพฒันาทกัษะดา้นการส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยัในชุมชน 3) แนวทางการสนทนากลุ่มผูใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพ เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัมุมมองดา้น
การส่งเสริมพฒันาการเด็กเพื่อน าไปสู่การพฒันาทกัษะด้านการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัในชุมชน และการ
พฒันาระบบบริการท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมพฒันาการในคลินิกเด็กดีคุณภาพ  3)เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดักระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะพ่อแม่ ผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยัโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน โดยเร่ิมตน้การ
พฒันาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ล้ียงดูเด็ก และขอ้มูลการปฏิบติัในการเล้ียงดูเด็กปฐมวยั จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก แนวค าถามกระบวนการกลุ่มทั้งกลุ่มผูเ้ล้ียงดูเด็ก กลุ่มแกนน าชุมชน และกลุ่มเจา้หนา้ท่ี น าขอ้มูล
มาวเิคราะห์ สภาพปัญหา และขอ้เสนอแนะจากทุกกลุ่ม น ามาร่างแผนการจดักิจกรรมเพื่อเป็นหลกัสูตร ในการพฒันา
ศกัยภาพผูเ้ล้ียงดูเด็ก และการดูแลเด็กปฐมวยั ตามกรอบแนวคิดการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั และการเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยัตามแนวคิดมนุษยนิยม ท่ีครอบคลุมดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหา
และความตอ้งการของครอบครัวและชุมชน ภายใตป้ระเพณี วฒันธรรมของครอบครัวและชุมชน จากนั้นน าหลกัสูตร
ท่ีได้ น าไปปรึกษาและตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษา โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความช านาญเร่ืองการดูแลเด็กปฐมวยั จ านวน 3 ท่าน เป็นผูพ้ิจารณาตรวจสอบ และน ามา
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ปรับปรุงเน้ือหาและกิจกรรมในแผนการเรียนการสอน ก่อนน าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายผูเ้ล้ียงดูเด็ก  4)เอกสารในการ
พฒันาทกัษะผูเ้ล้ียงดูเด็ก ดงัน้ี 4.1) แบบคดักรองพฒันาการเด็ก Developmental Surveillance and Promotion Manaul  
(DSPM) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวดัพฒันาการเด็กท่ีปรับปรุงล่าสุด โดยกรมอนามยัและกรมสุขภาพจิต ใชใ้นการอบรมเชิง
ปฏิบติัการใหแ้ก่พอ่แม่ ผูเ้ล้ียงดู กลุ่มแกนน า และเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการดา้นสุขภาพเพื่อใชป้ระเมินพฒันาการเด็ก 4.2) 
สมุดบนัทึกสุขภาพอนามยัแม่และเด็ก 4.3) อุปกรณ์ส าหรับงานศิลปะ (สีน ้าบนกระดาษเปียก) 4.4) อุปกรณ์ส าหรับท า
ของเล่นท่ีท าจากวสัดุธรรมชาติ เช่น ผา้ส าหรับท าตุ๊กตา เป็นตน้ 5) แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นแนวทางการ
สังเกตท่ีผูศึ้กษาไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตอยูว่งนอก เช่น กิจกรรมติดตามเยี่ยมบา้นและสังเกตการเล้ียงดูเด็กใน
ชุมชน การจดัสภาพแวดลอ้มในบา้นส าหรับเด็ก  6) แบบสังเกตการณ์มีส่วนร่วม เป็นแนวทางการสังเกตท่ีใชค้วบคู่
ไปกบัการจดักิจกรรม โดยการสังเกตทุกช่วงท่ีมีการเขา้ร่วมกิจกรรม 7) แบบบนัทึกการเยี่ยมบา้น เพื่อสังเกตและ
ติดตามการพฒันาทกัษะในการเล้ียงดูและการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั สังเกตการณ์เปล่ียนแปลงในเร่ืองการ
ส่งเสริมพฒันาการ ในดา้นการจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อความเป็นอยูท่ี่ดีและปลอดภยัส าหรับเด็ก เคร่ืองมือทั้ง  7  ผา่น
การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิด้านพฒันาการเด็กปฐมวยั 3 ท่านและปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ 
 ด าเนินการวจัิย ตามขั้นตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ ประกอบดว้ย 2 วงรอบแต่ละวงรอบมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

วงรอบที ่1 การศึกษาสถานการณ์การเลีย้งดู การประเมินและส่งเสริมพฒันาการ ดงัน้ี  
1) ระยะ วางแผน ( Plan )  การศึกษาและวเิคราะห์สถานการณ์ 1.1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและสัมภาษณ์เชิงลึก

เก่ียวกบัการเล้ียงดูการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัในชุมชน 1.2)ไดน้ าเสนอขอ้มูลและสถานการณ์ปัญหาในการ
เล้ียงดูเด็กปฐมวยัในชุมชนต่อกลุ่มพ่อแม่ ผูเ้ล้ียงดู แกนน าชุมชน และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 1.3 ) ร่วมกนัวิเคราะห์
ปรึกษาหาแนวทางการแกไ้ข วางแผนพฒันาทกัษะพอ่แม่และผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยัและ1.4 )ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
มีการประชุมร่วมกนั พอ่แม่ ผูเ้ล้ียงดูเด็ก แกนน าชุมชน และเจา้หนา้ท่ีบริการสุขภาพ 

 2) ระยะ การปฏิบติัตามแผน ( Act ) เป็นการปฏิบติัการพฒันาตามแผนท่ีวางไวร่้วมกบัครอบครัวและ
เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชนตามประเด็น ดงัน้ี คือ พฒันาความรู้และทกัษะในการประเมินและส่งเสริมพฒันาการ
เด็กปฐมวยัส าหรับพ่อแม่ผูเ้ล้ียงดูและแกนน าชุมชน ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัได้เขา้รับการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ทกัษะการประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั จ  านวน 4 คร้ัง ( คร้ังละ 2 ชัว่โมง ) คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 21 เมษายน 
2559 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 6  พฤษภาคม 2559 คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 และคร้ังท่ี 4  วนัท่ี 3 มิถุนายน 2559 ทุกคร้ัง
ผูร่้วมวิจยัได้รับความรู้และรูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัผูเ้ข้าร่วมวิจยัได้ร่วมท ากิจกรรม
ต่อเน่ืองในระหวา่งการเขา้รับการจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ กิจกรรมการประเมินและส่งเสริม
พฒันาการผา่นการสัมผสั การเล่น การเคล่ือนไหว ในเด็กปฐมวยัพ่อแม่และผูเ้ล้ียงดูไดป้ฏิบติัการประเมินพฒันาการ
ดว้ยเคร่ืองมือ DSPM และส่งเสริมพฒันาการกบัลูกตนเองท่ีบา้น  



     การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 
                                                                                                                                                  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

The  Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division      223                                                                          ฉบบัที่ 1 ปี 2559    
 

 

 

 

 3) ระยะติดตามประเมินผล ( Observe) ในระหว่างการเขา้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมพฒันาการผูว้ิจยัไดเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการท ากิจกรรมทั้งการประเมินและการส่งเสริมพฒันาการเด็ก โดยการสนทนากลุ่มย่อยหลงัท า
กิจกรรมในแต่ละคร้ังและ ผูว้ิจยัติดตามเยี่ยมบา้นเพื่อ พูดคุย แลกเปล่ียนกิจกรรมท่ีพ่อแม่และผูเ้ล้ียงดูส่งเสริม
พฒันาการลูกท่ีบา้น โดยสังเกตทกัษะการเล้ียงดูเด็กปฐมวยัจากท่ีบา้น 1 คร้ัง / 1 หลงัคาเรือน ในวนัพฤหสับดี – ศุกร์  
2 - 4 ของเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 -16.00 น. ( หลงัคาเรือนละ 1-2 ชัว่โมง ) และการสังเกตการ
ประเมินพฒันาการเด็กในแบบบนัทึกสุขภาพแม่และเด็กและคู่มือ DSPM ในการติดตามเยี่ยมบา้นแต่ละคร้ังจะมีการ
นดัล่วงหนา้ถือเวลาสะดวกของผูร่้วมวจิยัเป็นส าคญั  

4) ระยะสะทอ้นผลการปฏิบติั ( Reflect  ) เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพฒันาและปรับปรุงพฒันาส่วนท่ีขาด 
ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัเขา้รับการจดักระบวนการเรียนรู้ผา่นงานศิลปะ ของเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั ตั้งแต่คร้ังท่ี 1-4 น ามาเล่าสู่
กนัฟังผา่นกระบวนการสุนทรียสนทนา เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปล่ียน ประเมินผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัผูร่้วมวิจยั 
( พ่อ แม่ ผูเ้ล้ียงดูเด็ก ) ในดา้นการกระท า ความรู้สึก และความคิด แนวทางการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 วงรอบที่ 2  เพ่ือพัฒนาแนวทางการให้บริการของ“คลินิกเด็กดีคุณภาพ” โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชน ดงัน้ี  

1) ระยะ วางแผน ( Plan )  เป็นการศึกษาและวเิคราะห์สถานการณ์การใหบ้ริการสุขภาพของโรงพยาบาลเรณู
นคร  ต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม  หลงัจากนั้นได้น าเสนอขอ้มูลและสถานการณ์ปัญหาการ
ใหบ้ริการต่อกลุ่มเจา้หนา้ท่ีบริการสุขภาพ เพื่อร่วมกนัวเิคราะห์ปรึกษาหาแนวทางการแกไ้ข วางแผนจดัระบบบริการ
ในคลินิกเด็กดีคุณภาพ ก าหนดแผนการด าเนินงานร่วมกนั  

2) ระยะ การปฏิบติัตามแผน ( Act ) เป็นการปฏิบติัการพฒันาตามแผนท่ีวางไวร่้วมกบัครอบครัวและ
เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชนตามประเด็น ดงัน้ี คือ พฒันาแนวทางการให้บริการ ของ “คลินิกเด็กดีคุณภาพ”  โดย
เน้นท่ีการจดัระบบบริการ ประสานงานรับส่งต่อการดูแลจากครอบครัวและเครือข่ายชุมชนในกรณีท่ีคดักรองและ
พบปัญหาพฒันาการล่าชา้ให้มีการแกไ้ขโดยเร็ว  และพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองส าหรับพ่อแม่
และผูเ้ล้ียงดูเพื่อส่งเสริมทกัษะในการดูแลเพื่อส่งเสริมพฒันาการท่ีดี และป้องกนัการเกิดพฒันาการล่าช้าโดยเปิด
โอกาสใหค้รอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม  

3) ระยะติดตามประเมินผล ( Observe)   
4) ระยะสะทอ้นผลการปฏิบติั ( Reflect  ) เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพฒันาและปรับปรุงพฒันาส่วนท่ีขาดโดย

เชิญ พ่อ แม่ ผูเ้ล้ียงดูเด็ก แกนน าชุมชน เจา้หน้าท่ีบริการสุขภาพ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการโดยให้
ตวัแทน พอ่แม่ ผูเ้ล้ียงดูเด็ก กลุ่มแกนน า กลุ่มเจา้หนา้ท่ี น าเสนอผลการด าเนินงานและเปิดอภิปรายเพื่อเสนอแนวทาง
ในการน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชต่้อไป 
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 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล  มี 2 ขั้นตอนดงัน้ี 1) การตรวจสอบขอ้มูล เพื่อให้มัน่ใจในความ
เช่ือถือของขอ้มูล ตรวจดูความครบถ้วนถูกตอ้ง ชดัเจนของขอ้มูล สอดคล้องกนัในทุกประเด็นของแบบสอบถาม 
และข้อมูลเชิงคุณภาพมีการตรวจสอบข้อมูลว่าอยู่ในระดับท่ีจะน ามาวิเคราะห์และตอบปัญหาการวิจัยได้ 2) 
ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) 2.1) ดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล โดยใชห้ลายวิธีการ ไดแ้ก่ การสังเกต การ
สนทนากลุ่ม การประชุมระดมสมอง การสัมภาษณ์เชิงลึก 2.2)การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล โดยเปล่ียนแหล่งท่ี
เป็นบุคคล เวลา และสถานท่ีให้ขอ้มูล 2.3 ) การตรวจความครบถว้นและคุณภาพของขอ้มูลให้ไดค้รบถว้นและมี
คุณภาพเพียงพอในการตอบปัญหาการวิจยั และ 2.4) การคืนขอ้มูลให้กบัผูร่้วมวิจยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลทัว่ไปเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ดว้ยค่าความถ่ีและร้อยละ ขอ้มูลเชิงคุณภาพ
ใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาอ่านซ ้ าหลายๆคร้ัง และขีดค าส าคญั หลงัจากนั้น
น าค าส าคญัมาแบ่งประเภทและจดัหมวดหมู่ และน ามาเขียนเรียบเรียงเป็นวลีหรือประโยคเพื่อหาความสัมพนัธ์ของ
ปรากฏการณ์ หาค าตอบและขอ้สรุปทั้งหมด เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหาท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการปฏิบติั กรณีท่ีมี
ขอ้มูลขดัแยง้กัน ต้องท าการตรวจสอบข้อมูลซ ้ าและน าข้อมูลแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ร่วมกบัผูร่้วมวิจยัเพื่อสรุป
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์และเหตุผลในประเด็นท่ีศึกษา  
 จริยธรรมการวิจัย การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาค านึงถึงหลกัจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์โดยให้
ความส าคญัในทุกขั้นตอนของการศึกษา ผูศึ้กษาไดผ้า่นการอบรมจากคณะกรรมจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์จดัโดย 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ใน วนัท่ี  26 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2556 และผา่นการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยัในมนุษย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น หนงัสือรับรอง เลขท่ี HE 582261 วนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ.2558 โดยการด าเนิน
การศึกษาในคร้ังน้ีไดค้  านึงถึงหลกัจริยธรรมในการวจิยั 3 ประการ คือ  
1)หลกัความเคารพในบุคคล ผูว้ิจยัเคารพการตดัสินใจและตระหนกัถึงสิทธ์ิของผูร่้วมวิจยั มีการขออนุญาตลงพื้นท่ี
เก็บขอ้มูล หลงัจากนั้นผูว้จิยัไดแ้นะน าตนเอง พร้อมทั้งช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารท าวิจยั ซ่ึงไดท้  าการยินยอมดว้ยการลง
นามเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบฟอร์มขออนุญาตเขา้ร่วมวิขยั การบนัทึกเสียงและการถ่ายภาพตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากผูร่้วมวิจยัหรือผูใ้ห้ขอ้มูลก่อนทุกคร้ัง 2)หลกัคุณประโยชน์และไม่ก่ออนัตราย ผูว้ิจยัให้ขอ้มูลอย่างชัดเจนใน
กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั การรักษาความลบัของผูใ้ห้ขอ้มูล 3)หลกัความยุติธรรม ผูว้ิจยัปฏิบติัต่อ
ผูร่้วมวิจยัแต่ละบุคคลอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมให้แต่ละบุคคลไดรั้บในส่ิงท่ีพึงไดรั้บ ผูว้ิจยัเคารพสิทธิของผูร่้วม
วจิยัแต่ละคนอยา่งเท่าเทียมกนั 
ผลการวจัิย 
 ระยะที ่1 สถานการณ์การเลีย้งดูเด็กปฐมวยัก่อนการพฒันา 
 1.ขอ้มูลทัว่ไปกลุ่มพอ่ แม่ และผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยั ผูท่ี้ใหส้ัมภาษณ์จ านวน 18 คน 
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 ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด และมีความสัมพนัธ์โดยการเป็นแม่ รองลงมาเป็น ย่า ยาย  ส่วนใหญ่ จะอยู่เป็น
ครอบครัวขยาย มีการเล้ียงแบบสลบักนัเล้ียงถา้แม่ไปท างาน ยา่ยายจะเล้ียงดูตอนกลางวนั การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการเล้ียงลูกส่วนใหญ่ไดจ้ากบิดา มารดา ญาติ และเล้ียงแบบท่ีเคยเล้ียงมา ไม่ค่อยไดป้ระเมินและบนัทึกการ
ประเมินพฒันาการ คิดเป็นร้อยละ 66.66  

2.ขอ้มูลดา้นสุขภาพเด็กปฐมวยั  ขอ้มูลทัว่ไปของเด็กปฐมวยั ท่ีไดศึ้กษาในคร้ังน้ีพบว่าส่วนใหญ่เป็น เพศ
หญิง อายอุยูใ่นช่วง  2 เดือน-3 ปี มีกลุ่มอายุ 2 ปี – 3 ปี มากท่ีสุด และกลุ่มอายุท่ีนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มอายุ 1-2ปี ไม่มีโรค
ประจ าตวั  ส่วนใหญ่เป็นลูกคนแรกของครอบครัว จ านวนลูกของพอ่แม่ ส่วนใหญ่มีลูกคนเดียว การเจ็บป่วยในช่วง 3 
เดือนท่ีผ่านพบว่าส่วนใหญ่เป็นไข้หวดัเล็กน้อยๆ ไม่พบว่ามีเด็กต้องนอนพกัรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล มีภาวะ
โภชนาการตามเกณฑ์ปกติ  และมีพฒันาการล่าชา้มากเกินเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว ้คือ มีพฒันาการ
สมวยั ร้อยละ 72.22 ( พฒันาการสมวยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 ) 

3.สถานการณ์การเล้ียงดูเด็กปฐมวยัของพ่อแม่และผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยั พบวา่ 1) พ่อแม่ผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยัมี
ความคาดหวงัไปท่ีอนาคตของเด็ก อยากให้เรียนหนงัสือเก่งๆ มีอาชีพท่ีดี เช่น เป็นแพทย ์แต่ไม่ค่อยไดป้ระเมินและ
ส่งเสริมพฒันาการเด็กในปัจจุบนัเท่าท่ีควร 2) ขาดความรู้และทกัษะในการสังเกตและประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั  
3) ไม่ค่อยไดป้ระเมินพฒันาการเด็กเพราะคิดวา่เป็นหน้าท่ีของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 4) การเล้ียงดูส่วนใหญ่เรียนรู้
จากประสบการณ์ท่ีเล้ียงมาและถามจาก ปู่ ย่า ตา ยาย และมีการเทียบเคียงจากเด็กวยัเดียวกนั 5) การจดักิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนัไม่สม ่าเสมอ เล้ียงแบบปล่อยปละละเลย เช่น การรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา กินตอนผูใ้หญ่ท างาน
เสร็จ ตอนไหนก็ได ้6)พฤติกรรมการลงโทษเด็กพบว่า ส่วนใหญ่ มีการลงโทษทนัที เช่น ถา้เด็กท าพิษก็ใช้วิธีดุ ด่า 
และตีท่ีศีรษะ ขาดการสัมผสัท่ีนุ่มนวล 7) กิจกรรมการเล่นพบวา่ ไม่ค่อยปล่อยให้เด็กไดเ้ล่นอยา่งอิสระ ส่วนใหญ่จะ
ปล่อยให้นอนดูโทรทศัน์ ดูการ์ตูน ฟังเพลงจากโทรศพัท์มือถือ 8)ไม่ค่อยไดเ้ล่านิทานให้เด็กฟัง เพราะคิดวา่เด็กไม่
สนใจ 9) การมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า การเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเป็นเร่ืองส่วนตวัของคนในครอบครัว อาสาสมคัร
สาธารณสุขและแกนน าไม่ค่อยเขา้ไปยุง่   
 4.สถานการณ์การเล้ียงดูเด็กปฐมวยั ดา้นมุมมองของกลุ่มแกนน าชุมชน พบว่า ขาดความรู้ความมัน่ใจเร่ือง
การส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั และคิดว่าการเล้ียงดูเด็กเป็นเร่ืองส่วนตวัของครอบครัว แกนน าและอาสาสมคัร
สาธารณสุขไม่กลา้เขา้ไปยุง่เก่ียวดว้ยและมองวา่คนแก่เล้ียง เล้ียงแบบ เอาอกเอาใจ  ตามใจ และเล้ียงแบบท่ีตนเล้ียงมา 
พ่อแม่ผูเ้ล้ียงดูไม่มีเวลาดูแลลูก ไม่ค่อยเข้าใจเร่ืองการดูแลเด็กวยัน้ี  ขาดของเล่น หนังสือนิทาน และขาดการ
สนบัสนุนของคนในชุมชนในเร่ืองการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั 

5.สถานการณ์การส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัดา้นมุมมองของกลุ่มเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพ พบวา่ 
เจา้หน้าท่ีมีหน้าท่ีในเร่ืองการส่งเสริมพฒันาการเด็กแต่ระบบการให้บริการในคลินิกเด็กดีคุณภาพไม่เอ้ือต่อการ
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ประเมินและส่งเสริมพฒันาการเพราะตอ้งใช้เวลานาน พ่อแม่ ผูเ้ล้ียงดูท่ีพาเด็กมารับวคัซีนเสร็จต่างก็รีบกลบับา้น 
อาสาสมคัรสาธารณสุข มีการติดตามชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูงแต่ไม่รู้วธีิการประเมินและการส่งเสริมพฒันาการ  

ระยะที่ 2 การพัฒนาทักษะพ่อแม่ผู้เลีย้งดูในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชน จากการน าเสนอขอ้มูลและสถานการณ์ปัญหาในการเล้ียงดูเด็กปฐมวยัในชุมชนและ
ร่วมกนัปรึกษาหาแนวทางการแกไ้ข และวางแผนพฒันาทกัษะพอ่แม่และผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยั ตามประเด็น ดงัน้ี คือ  

1.พฒันาความรู้และทกัษะในการประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัส าหรับพ่อแม่ผูเ้ล้ียงดูและแกน
น าชุมชน ดว้ยการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนกัในการเล้ียงดูเด็กปฐมวยัร่วมกบัการใชแ้นวคิดการ
เล้ียงดูเด็กแนวมนุษยปรัชญา การใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในการประเมินและส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยัวยั ใหแ้ก่ พ่อ แม่ ผูเ้ล้ียงดู แกนน าชุมชนและอาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 4 คร้ัง ห่างกนัทุก 
2 สัปดาห์ จากนั้นมีการติดตามเยี่ยมบา้นเพื่อสังเกตพฤติกรรมการเล้ียงดูและการส่งเสริมพฒันาการเด็ก  พบวา่ 1) 
ดา้น พอ่แม่ ผูเ้ล้ียงดูเด็กมีความรู้และทกัษะในการปฏิบติัในการเล้ียงดู การประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั
อย่างครบรอบด้าน จากร้อยละ  38.88 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 100 และมีความมัน่ใจในการประเมินและส่งเสริม
พฒันาการเด็ก มีเวลาและใชเ้วลาอยูก่บัเด็กมากข้ึน มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมให้เด็กไดเ้ล่นอยา่งอิสระ 
มีการเล่นนิทานให้เด็กฟัง มีการท าของเล่นจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จากวสัดุธรรมชาติ ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นตอ้งเป็นของ
เล่นท่ีมีราคาแพง แต่ท าดว้ยมือและท าดว้ยใจ  เกิดบรรยากาศแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม เกิดกลุ่ม “แพงลูกแพงหลาน” 
ข้ึนในชุมชน และคนในครอบครัวและในชุมชนมีความรักให้แก่กนัและมีความสุขมากข้ึน 2) ดา้นเด็กปฐมวยั  พบวา่ 
ไดรั้บการดูแลใจใส่เพิ่มมากข้ึน อย่างครบรอบดา้นอย่างเป็นองค์รวม เด็กในพื้นท่ีมีการเจริญเติบโตและพฒันาการ
สมวยั จาก ร้อยละ 72.22 โดยแยกพฒันาการรายดา้นพบพฒันาการล่าชา้ ดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กและสติปัญญา 
คิดเป็นร้อยละ 19.53 และดา้นการใชภ้าษา คิดเป็นร้อยละ 8.25  หลงัการพฒันาพบวา่พฒันาการเด็กสมวยัเพิ่มข้ึนเป็น
ร้อยละ 94.44  เด็กท่ีมีพฒันาการล่าชา้ไดรั้บการแกไ้ขไดท้นัท่วงที และทั้งเด็กและพอ่แม่ ผูเ้ล้ียงดูไดใ้ชเ้วลาอยูด่ว้ยกนั
มากข้ึน เด็กไดเ้ล่นอย่างอิสระมากข้ึน เด็กและพ่อ แม่ ผูเ้ล้ียงดูเด็กไดใ้ช้เวลาอยูด่ว้ยกนัมากข้ึน เด็กไดเ้ล่นอยา่งเป็น
อิสระมากข้ึน 

2.พฒันาแนวทางการให้บริการ ของ “คลินิกเด็กดีคุณภาพ”  โดยเน้นท่ีการจดัระบบบริการ ประสานงาน
รับส่งต่อการดูแลจากครอบครัวและเครือข่ายชุมชนในกรณีท่ีคดักรองและพบปัญหาพฒันาการล่าชา้ให้มีการแกไ้ข
โดยเร็ว  และพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองส าหรับพ่อแม่และผูเ้ล้ียงดูเพื่อส่งเสริมทกัษะในการดูแล
เพื่อส่งเสริมพฒันาการท่ีดี และป้องกนัการเกิดพฒันาการล่าช้าโดยเปิดโอกาสให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม  
พบว่า สถานบริการมีการจดัตั้งคลินิกส าหรับประเมินและกระตุ้นพฒันาการข้ึนและเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีแนว
ทางการให้บริการคลินิกเด็กดีคุณภาพท่ีเนน้เร่ืองการประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัเพื่อป้องกนัเด็กท่ีมี
พฒันาการล่าชา้และแกไ้ขไดเ้ร็วโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมและชุมชนใหค้วามส าคญัและมีทศันคติทางบวก
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ในการดูแลและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ชุมชนให้การยอมรับและมีนโยบายในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวยัเด็กในชุมชน  เกิดกลุ่มแพงลูกแพงหลานท่ีดูแลกนัในชุมชน กลุ่มแกนน ามีกลุ่มติดตามเยี่ยมบา้นเร่ือง
การประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั   
การอภิปรายผล   

ผูศึ้กษาได้อภิปรายผลตามวตัถุประสงค์  2 ประเด็น ได้แก่ 1) สถานการณ์การเล้ียงดูและการประเมิน
พฒันาการเด็กปฐมวยั ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลเรณูนคร อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม 2) การส่งเสริม
ทกัษะพ่อแม่ผูเ้ล้ียงดูในการประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
โดยแบ่งเป็น 2 ระยะการพฒันา ดงัน้ี 
 ระยะที ่1 สถานการณ์การเลีย้งดูเด็กปฐมวยั  
 1. ผูเ้ล้ียงดูเด็กส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด และมีความสัมพนัธ์โดยการเป็นแม่ รองลงมาเป็น ยา่ ยาย 
ส่วนใหญ่จะอยูเ่ป็นครอบครัวขยาย มีการเล้ียงแบบสลบักนัเล้ียงถา้แม่ไปท างานกลางวนั ยายจะเล้ียงดูตอนกลางวนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทิพวรรณ ทามะพนัธ์17 ท่ีวา่ การเล้ียงดูเด็กส่วนใหญ่ยงัเป็นหน้าท่ีของสตรี  ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นย่า ยาย การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเล้ียงลูกส่วนใหญ่ไดจ้ากบิดา มารดา ญาติ และเล้ียงแบบท่ีเคย
เล้ียงมา ไม่ค่อยไดป้ระเมินและบนัทึกการประเมินพฒันาการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของไฉไล  
ช่างด า18 ท่ีพบวา่ การเล้ียงลูกส่วนใหญ่ไดจ้ากบิดา มารดา ญาติ และเล้ียงแบบท่ีเคยเล้ียงมา ไม่ค่อยไดป้ระเมินและ
บนัทึกการประเมินพฒันาการ ไม่ค่อยได้ใช้สมุดบนัทึกสุขภาพอนามยัแม่และเด็กในการประเมินและส่งเสริม
พฒันาการเน่ืองจากกลวัขาดและเก่า และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  นุสรา โชติชยั19 ท่ีพอ่แม่ตอ้งท างานนอกบา้น
เด็กท่ีถูกเล้ียงดูกบัยา่ยายมีการเล้ียงดูจากประสบการณ์ท่ีตนเคยเล้ียงมา 

2.พ่อแม่ผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยัมีความคาดหวงัไปท่ีอนาคตของเด็ก อยากให้เรียนหนงัสือเก่งๆ มีอาชีพท่ีดี เช่น 
เป็นแพทย ์แต่ไม่ค่อยไดป้ระเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็กในปัจจุบนัเท่าท่ีควร การเล้ียงดูเป็นการเล้ียงดูแบบตามใจ 
ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เล้ียงเด็ก และในครอบครัวท่ี ปู่ยา่ ตา ยาย เล้ียงท่ีมีพ่อแม่ท างานต่างจงัหวดัยิ่งเป็นการเล้ียงดูแบบตามใจทุก
อยา่ง เพราะกลวัพ่อแม่เด็กต าหนิ สอดคลอ้งกบั จนัทร์เพญ็ ชูประภาวรรณ20 ท่ีกล่าววา่ เด็กสมยัน้ีถูกเล้ียงแบบเทวดา
ทั้งลูกคนจนและคนรวยเล้ียงแบบไม่ให้ท าอะไร เล้ียงแบบตามใจ ท าทุกอยา่งให้ลูก จนท าอะไรไม่เป็นเลย และส่วน
ใหญ่จะเล้ียงดูตามประสบการณ์ท่ีผา่นมา ไม่ค่อยไดป้ระเมินพฒันาการจากแบบบนัทึกสุขภาพอนามยัแม่และเด็ก ไม่
ค่อยได้บนัทึกเพราะกลัวสมุดบันทึกสุขภาพขาด แต่จะใช้วิธีการเปรียบเทียบกับเด็กวยัเดียวกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของไฉไล  ช่างด า18 ท่ีพบวา่บิดามารดาส่วนใหญ่มีความคาดหวงัไปท่ีอนาคตของเด็ก แต่ไม่ค่อยไดส่้งเสริม
พฒันาการเด็ก จะใช้วิธีการประเมินพฒันาการเด็กโดยการเปรียบเทียบกับเด็กวยัเดียวกนับางรายไม่มัน่ใจท่ีจะ
ประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็ก กิจกรรมการเล่นพบวา่ ไม่ค่อยปล่อยให้เด็กไดเ้ล่นอยา่งอิสระ ส่วนใหญ่จะปล่อย



     การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 
                                                                                                                                                  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

The  Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division      228                                                                          ฉบบัที่ 1 ปี 2559    
 

 

 

 

ให้นอนดูโทรทศัน์ ดูการ์ตูน ฟังเพลงจากโทรศพัท์มือถือ ไม่ค่อยได้เล่านิทานให้เด็กฟัง เพราะคิดว่าเด็กไม่สนใจ 
สอดคลอ้งกบั  
สุริยเดว ทรีปาตี9 ท่ีกล่าววา่ การเล้ียงดูเด็กในยุคปัจจุบนัมีการใชส่ื้อเทคโนโลยี โทรทศัน์หรือโทรทศัน์กบัเด็กอายุต  ่า
กวา่สามปีซ่ึงในสามปีแรกควรหยุดการใชส่ื้อเทคโนโลยี แต่ควรเล่านิทานหรือการเล่นเพื่อกระตุน้ประสาททั้งหมด  
พฤติกรรมการลงโทษเด็กพบวา่ ส่วนใหญ่ มีการลงโทษทนัที เช่น ถา้เด็กท าพิษก็ใชว้ิธีดุ ด่า และตีท่ีศีรษะ ขาดการ
สัมผสัท่ีนุ่มนวล สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พูลสุข ศิริพูล21ท่ีพบวา่การปฏิบติัในการอบรมเล้ียงดูบุตรไม่เหมาะสม 
อาจขดัขวางพฒันาการของเด็กดา้นต่างๆเช่น ใชว้ธีิหา้มปราม ดุดา ลงโทษดว้ยการตี 
 ระยะที ่2 การพฒันาทกัษะพ่อแม่ผู้เลีย้งดูในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชนและพฒันาแนวทางการให้บริการ ของ “คลนิิกเด็กดีคุณภาพ” โรงพยาบาลเรณูนคร 

  1.พฒันาความรู้และทกัษะในการประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัส าหรับพอ่แม่ผูเ้ล้ียงดู 
เด็กปฐมวยั จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าการส่งเสริมทักษะพ่อแม่ผูเ้ล้ียงดูในการประเมินและส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยั โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน การใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ในการ
ส่งเสริมทกัษะพอ่แม่ ผูเ้ล้ียงดูโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม ภายใตบ้รรยากาศสุนทรียสนทนาท าเกิดบรรยากาศ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากการศึกษาคร้ังน้ีท าให้มีการปรับเปล่ียนการเขา้ถึงเดิมให้การจดัการเรียนรู้พฒันาทกัษะพ่อ
แม่ ผูเ้ล้ียงดูเฉพาะในคลินิกบริการเด็กท่ีทางโรงพยาบาลไดจ้ดัตั้งข้ึนและเป็นการเรียนการสอนแบบไม่มีส่วนร่วม แต่
ในคร้ังน้ีไดมี้การ ตั้งวง เปิดประเด็นในท่ีสาธารณะ โดยเร่ิมจากกลุ่มๆมากข้ึนและไม่ใช่การท่ีเอาพ่อแม่ ผูเ้ล้ียงดู มา
พูดคุยเก่ียวกบัเร่ืองพฒันาการเด็กท่ีโรงพยาบาล ไดมี้การท างานเชิงรุก โดยพยาบาลชุมชนเขา้ไป ท าความรู้จกั ท า
ความเขา้ใจธรรมชาติของเด็กอย่างเป็นองค์รวมแนวมนุษยปรัชญา11 ในบริบทของชุมชน เป็นการน าพาเด็ก มีการ
แบ่งปัน ปรับเปล่ียนทศันคติในการเล้ียงดูเด็กท่ีคิดว่าเป็นเร่ืองส่วนตวั เฉพาะครอบครัว ปรับเปล่ียน ไดร่้วมคิดร่วม
วิเคราะห์ปัญหาร่วมกนั ผา่นกระบวนการกลุ่มภายใตบ้รรยากาศการจดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา 
ผา่นงานศิลปะ ท าใหเ้กิดความตระหนกัรู้ในตนเองของพอ่แม่ ผูเ้ล้ียงดู สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วิศิษย ์วงัวิญญู22 ท่ี
กล่าวว่า สุนทรียสนทนา เป็นการรับฟังอย่างจริงใจเปิดเผย ไม่มีอคติ ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเองและ
นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทิพวรรณ ถามะพนัธ์17ท่ีท าการศึกษาการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยัโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมผ่านผ่านกระบวนการกลุ่มสุนทรียสนทนา ท าให้เกิด
บรรยากาศท่ีผอ่นคลาย เกิดการตระหนกัรู้และใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั 

2.พฒันาแนวทางการใหบ้ริการ ของ “คลินิกเด็กดีคุณภาพ”  จากผลการศึกษาดงักล่าว สะทอ้นให้เห็นวา่การ
พฒันาระบบบริการ ในคร้ังน้ีสถานบริการมีการจดัตั้งคลินิกส าหรับประเมินและกระตุน้พฒันาการข้ึนและเจา้หนา้ท่ีผู ้
ให้บริการมีแนวทางการให้บริการคลินิกเด็กดีคุณภาพท่ีเนน้เร่ืองการประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัเพื่อ
ป้องกนัเด็กท่ีมีพฒันาการล่าช้าและแกไ้ขไดเ้ร็วโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมและชุมชนให้ความส าคญัและมี
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ทศันคติทางบวกในการดูแลและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ชุมชนให้การยอมรับและมีนโยบายในท้องถ่ิน
เก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวยัเด็กในชุมชน  เกิดกลุ่มแพงลูกแพงหลานท่ีดูแลกนัในชุมชน กลุ่มแกนน ามีกลุ่ม
ติดตามเยี่ยมบา้นเร่ืองการประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทิพวรรณ ถามะ
พนัธ์17 ท่ีไดพ้ฒันาระบบบริการคลินิกเด็กดี ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีเอต่อการส่งเสริมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัท าให ้สามารถประเมินและส่งเสริมพฒันาการไดอ้ยา่งครอบคลุม   
ข้อเสนอแนะ 
   1.การพฒันาบริการต่อไปควรท าการพฒันาในระดบัเขตบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในอ าเภอ
เรณูนคร  จงัหวดันครพนม ต่อไป 
 2.การเปิดเวทีสุนทรียสนทนา ควรท่ีจะมีการท ากิจกรรมในกลุ่มผูรั้บบริการอ่ืน เช่น หญิงตั้งครรภ์ หรือกลุ่ม
ผูป่้วยเร้ือรังต่างๆ เพราะเป็นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้เห็นภาพของความเห็นอกเห็นใจ 
เห็นภาพของสิทธิท่ีจะเสนอแนะส่ิงท่ีดี ๆ พบแนวทางในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ท าใหเ้กิดพลงัอ านาจข้ึน  
 3.ควรศึกษาในรูปแบบการดูแลกลุ่มเด็กปฐมวยัท่ีอยูใ่นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   4.ผลการศึกษา ในขั้นต่อไปสามารถน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบติังานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลเด็ก
ปฐมวยัในโรงพยาบาลเรณูนครและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลได ้
กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระ คุณคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสต ร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ผูท้รงคุณวฒิุ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเรณูนคร เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ผูบ้ริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโพนทอง แกนน าชุมชน พอ่แม่ผูเ้ล้ียงดูเด็ก เด็กปฐมวยั และผูร่้วมสนบัสนุนในการศึกษาคร้ังน้ีทุกท่านเป็น
อยา่งสูง 
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Improving parents’and caregivers’assessment skills toward early childhood development and holistic care 
through family and community participation. 

Nachpapa Kwanhuen M.N.S* Orasa Kongtaln  PhD**  
ABSTRACT 
 This action research to improve the quality of maternal and child health services "Good clinical quality" in 
Renunakhon  hospital Renunakhon district, Nakhon Phanom Province.The purpose of research is to improving 
parents and caregivers assessment skills toward early childhood development and holistic care through family and 
community participation.  The samples including; : 18 people of parents & early childhood caregivers, 16 
community leaders and 5 public health personals .The data collected by interview form, in-depth interview form 
and observation record about early childhood care. Quantitative data distribution was performed by descriptive 
statistics were mean and percentage. The content analysis used to analyze in quantitative data. Data collection 
carried out from December 8th to June 20th 2015. 

The result show that, early childhood’s parents were lack of knowledge and skills to observing and 
assessing their own early childhood development; moreover, family and community are less participation to 
support and take care early childhood. Health service system can’t provide appropriate counseling for early 
childhood care cover all of target group so they are brainstorm to provide plan to solving the problems.  The way 
to solving the problems including (1) to develop knowledge and skills in  assessment and support early childhood 
development of  parents and community leaders and (2) improve health service guideline of "Quality and Healthy 
Child Clinic".  After solved the problems found that, the parent’s skill and knowledge were improve especially in 
assessment and support early childhood development. Furthermore, they have the group in community to take care 
about early childhood that they call “HUG LOOK CLUB” and community’s leaders provide the home health care 
to assessment and support early childhood development. The early childhood development clinics were institute 
and service staff has the guideline of "Quality and Healthy Child Clinic for” that focus on assessment and support 
early childhood development. As manifested, the purpose of the change to prevent early childhood delayed 
development and they need rapidity for solving the problem base on participation of family and community. 
Keyword:   Childhood Development and Participation 
________________________________________________________________________________________  

* Student of  Master of  Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner, Faculty of Nursing, 
    Khon Kaen University.  **Associate Professor, Faculty of Nursing, Khon Kaen University. 
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ความพงึพอใจในงานกบัความตั้งใจคงอยู่ในงาน 
ของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลชุมชน ภาคะวนัออกเฉียงเหนือ 

จารุจิต  ประจิตร  *  จิตภินนัท ์ ศรีจกัรโคตร ปรด.** 
บทคัดย่อ 

  การวจิยัเชิงพรรณนาน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจในงานกบัความตั้งใจคงอยูใ่น 
งาน  และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัความคิดคงอยูใ่นวชิาชีพของพยาบาลวชิาชีพใน
โรงพยาบาลชุมชน  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ พยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานแผนกผูป่้วยใน ตั้งแต่ 
1 ปี ข้ึนไป  ในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จ  านวน 227  คน เก็บขอ้มูลเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
2559  สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม 3 ส่วน ไดแ้ก่  1) ขอ้มูลส่วนบุคคล 2) 
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของพยาบาลวชิาชีพ 3) แบบสอบถามความตั้งใจคงอยูใ่นงาน วเิคราะห์ขอ้มูลโดย
การแจกแจงความถ่ี  ค่าเฉล่ีย  ร้อยละ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และวเิคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)   

ผลการศึกษาพบวา่  1.ความพึงพอใจในงานของพยาบาลโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (x̄ =3.56  S.D.= .50)   2.

ความตั้งใจคงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชีพโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ = 3.16, S.D.=.96)   3.ความพึงพอใจใน

งานของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางบวกกบัความตั้งใจ

คงอยูร่ะดบัปานกลาง (  r = .436 , p < .01)   แสดงใหเ้ห็นวา่ หากมีความเปล่ียนแปลงของปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน

แมเ้พียงเล็กนอ้ยก็อาจส่งผลต่อการตดัสินใจคงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชีพได ้  สามารถน าผลการศึกษาไปใชใ้น

การพฒันาระบบการบริหารการพยาบาล  ส่งเสริมความตั้งใจคงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชีพ  ส่งเสริมการพฒันา

บุคลากร ลดความขาดแคลนพยาบาล  เพื่อพฒันาการพยาบาลสืบต่อไป 

 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจในงาน , ความตั้งใจคงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชีพ  

*พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  
**ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
วิชาชีพพยาบาลมีความขาดแคลนทัว่โลก ในปี 2006 องค์การอนามยัโลก คาดการณ์การขาดแคลนบุคลากร

แพทย ์พยาบาลและผูช่้วยงานบริการดา้นสุขภาพจ านวน 4.3 ลา้นคนทัว่โลก1 ในปี ค.ศ. 2000 โรงพยาบาลใน
สหรัฐอเมริกา ขาดแคลนพยาบาลถึง 126,000 คน2    ปี ค.ศ. 2007 ประเทศแคนาดา ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ
ประมาณ 11,000 คน และคาดวา่จะขาดแคลนมากข้ึนกวา่ 60,000 คน ในปี 2022 3   ในประเทศไทย อตัราส่วนพยาบาล 
1 คน ต่อ 400 ประชากร หรือประมาณ 163,500-170,000 คน ในปี พ.ศ. 2553 ประชากรไทย 65.4 ลา้นคน ตอ้งมี
พยาบาลวิชาชีพประมาณ 163,500 คน แต่มีพยาบาลวิชาชีพอายุน้อยกวา่ 60 ปี ท่ียงัท างานดา้นการบริการสุขภาพ 
ประมาณ 130,388 คน ซ่ึงยงัพบวา่ขาดแคลนอยู ่ประมาณ 33,112 คน4   

สาเหตุของการขาดแคลนพยาบาลในประเทศไทยมาจากการผลิตพยาบาลลดลง การลาออก การยา้ยงาน การ
เปล่ียนงานของพยาบาล ในขณะท่ีความตอ้งการบริการดา้นสุขภาพเพิ่มข้ึน อตัราการใชบ้ริการดา้นสุขภาพเพิ่มสูงข้ึน 
แต่รัฐบาลมีข้อจ ากัดในการผลิตพยาบาล การยา้ยงานของพยาบาลไปสู่โรงพยาบาลท่ีให้ค่าตอบแทนสูงกว่า 
สวสัดิการดีกวา่ โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน โดยมีสาเหตุมาจากการไม่บรรจุในต าแหน่งขา้ราชการท าให้เกิด การ
ยา้ยงานของพยาบาลมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีพยาบาลท่ีเกษียณอายรุาชการและลาออกก่อนเกษียณอายรุาชการปีละประมาณ 
2,000 คน5 

การลาออกของพยาบาลยงัเกิดจากภาระงานงานท่ีหนกัทั้งทางกายและจิตใจ การเผชิญความเส่ียงอนัตรายจาก
โรคของผูป่้วย การเส่ือมสุขภาพจากการใช้แรงงานท่ีหักโหมในการปฏิบติังานส่งผลให้เกิดอุปสรรคและปัญหาต่อ
การบริการท่ีมีสาเหตุมาจากสัมพนัธภาพในการท างาน การปกครอง การบงัคบับญัชา รายได ้สวสัดิการ ความมัน่คง 
ปลอดภยั ความก้าวหน้า ตลอดจนศกัด์ิศรีในวิชาชีพ ถ้าบุคลากรทางการพยาบาลไม่ได้รับการสนองตามความ
ตอ้งการแลว้จะท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายในการท างาน และเกิดความทอ้แท ้ความพึงพอใจในงานจึงเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีมีผลต่อคุณภาพบริการพยาบาล6    ดา้นจิตใจ พบวา่ความเครียดทางจิตสังคม การมีวนัหยุดนอ้ยและการพกัผอ่นไม่
เพียงพอ เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัในการตดัสินใจลาออก7     การเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานท่ีท างานคือส่ิง
กระตุน้ความเครียดของพยาบาลหอ้งฉุกเฉินและมีผลต่อคุณภาพการดูแลผูป่้วย8  

การขาดแคลนพยาบาล ส่งผลกระทบต่อผูรั้บริการ ต่อพยาบาลและต่อองค์กร ส าหรับผูรั้บบริการ  หาก
พยาบาลขาดแคลน  จะท าให้ผูรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีไม่ทัว่ถึง บริการไม่มีคุณภาพ โอกาสการติดเช้ือมากข้ึน การ
เกิดความเส่ียงดา้นสุขภาพมากข้ึน ผูใ้ชบ้ริการไม่พึงพอใจในคุณภาพบริการพยาบาล9   ท าให้พยาบาลท่ียงัคงอยู ่ตอ้ง
ดูแลผูป่้วยจ านวนมากและตอ้งท างานล่วงเวลา เกิดความเหน่ือยหน่ายทอ้แท ้มีผลต่อความคลาดเคล่ือน/ผิดพลาดใน
การท างานและคุณภาพของงาน2   เกิดผลเสียต่อการบริการผูป่้วยไดเ้น่ืองจากผูใ้หบ้ริการมีความรู้สึกเฉ่ือยชาละเลยต่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ี มีลกัษณะของการลดความเป็นบุคคล มีความรู้สึกในดา้นลบ มีเจตคติในแง่ร้ายต่อผูอ่ื้น10  และ
พยาบาลท่ีคงอยูต่อ้งแบกรับภาระงานมากข้ึน เครียด ขาดขวญัก าลงัใจ8  
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ในปี 2555 มีการรวมตวัของพยาบาลวิชาชีพลูกจา้งชัว่คราว ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ในนามเครือข่าย
พยาบาลวชิาชีพลูกจา้งชัว่คราว กระทรวงสาธารณสุข โดยมีท่ีตั้งเครือข่ายในอ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น11   แกนน า
ในการท างานมาจากตวัแทนพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   เรียกร้องเก่ียวกบั การ
บรรจุพยาบาลในต าแหน่งขา้ราชการ ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ  ค่าตอบแทนและสิทธิสวสัดิการท่ีเป็นธรรมส าหรับ
พยาบาลเทียบเท่ากบัวชิาชีพอ่ืน   และมีการชุมนุมประทว้งของพยาบาลวชิาชีพทัว่ประเทศ เม่ือวนัท่ี 16  ตุลาคม 2555  
และในปีเดียวกนั ยงัมีการรวมตวัของพยาบาลวิชาชีพซ่ึงเป็นขา้ราชการในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยใช้ช่ือ
สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยเพื่อก่อตั้งองคก์รและเรียกร้องสิทธ์ิของพยาบาล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยพุทธศักราช  2550  ซ่ึงแกนน าเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีเป็นข้าราชการสังกัดในโรงพยาบาลเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชน   มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในการจ่าย
ค่าตอบแทนเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายส าหรับพยาบาล ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่พึงพอใจของพยาบาล  ท่ีท างาน
หนกั ภาระงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาลและกฎหมายแรงงาน  เส่ียง เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากการ
ท างาน  ความก้าวหน้าและค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นธรรม  การท าหน้าท่ีแทนวิชาชีพอ่ืน    พยาบาลท่ีจบปริญญาโท 
ปริญญาเอก ตลอดจนผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง ไม่มีความกา้วหนา้12   ปี 2556 มีการยื่นหนงัสือเรียกร้องความเป็น
ธรรมเก่ียวกบัความกา้วหน้าและค่าตอบแทนของวิชาชีพพยาบาล  ต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข  และมี
การชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายส าหรับพยาบาล ซ่ึงเป็นการแสดงให้
เห็นถึงความไม่พึงพอใจของพยาบาล   

จากสภาพปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีการศึกษาปัจจยัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวชิาชีพ ไม่วา่จะเป็นการศึกษาปัจจยัคดัสรรท่ีท านายความตั้งใจคงอยู ่   การศึกษาปัจจยัการคงอยูใ่นงานของ
พยาบาลวิชาชีพ และการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มในการท างานกบัความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
พยาบาลชุมชน   เน่ืองจากมีการเคล่ือนไหวเรียกร้องปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในงานของพยาบาล
วชิาชีพ  มาตลอดระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในงานกบัความตั้งใจคงอยู่
ในงานของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อใหผู้บ้ริหารทราบขอ้มูลเพื่อจะน าไปสู่
การหามาตรการในการท าให้พยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจ มีแรงจูงใจในการท างาน เพิ่มการคงอยูใ่นวิชาชีพ  ลด
อตัราการยา้ยงาน/เปล่ียนงานหรือลาออกของพยาบาลไทย  และส่งผลดีต่อการพฒันาคุณภาพการพยาบาล ส่งผล
โดยตรงแก่ผูรั้บบริการและระบบสุขภาพ 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2.  เพื่อศึกษาความตั้งใจคงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัความตั้งใจคงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชีพใน 
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โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาความพึงพอใจในงานกบัความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือคร้ังน้ี ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีสองปัจจยัของ Frederick 
Herzberg13      ประกอบดว้ยปัจจยัจูงใจ 5 ดา้น และปัจจยัค ้าจุน 5 ดา้น  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  เก็บขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม-31พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ภายหลงัไดรั้บการ
ยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ไดแ้ก่พยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานในกลุ่มการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี  ข้ึนไป  โดยสุ่มแบบหลายขั้นตอน ( Multi-stage random sampling)  

1. ค านวณตวัอยา่งจากตาราง Power analysis  ก าหนดค่า  เท่ากบั 0.05 และก าหนดค่า Power (1-β) เท่ากบั 
0.95  ไดจ้  านวนตวัอยา่งพยาบาลวชิาชีพจ านวน 260 คน14 

ความตั้งใจคงอยูใ่นงานใน

งาน 

ความพงึพอใจในงาน 
ปัจจัยจูงใจ 

1.  ความส าเร็จของงาน 
2.  การยอมรับนบัถือ 
3.  ลกัษณะงานท่ีท า 
4.  ความรับผดิชอบ 
5.  ความก้าวหน้า  

ปัจจัยค ำ้จุน 

1.  นโยบายและการบริหาร 
2.  การนิเทศงาน 
3.  เงินเดือนและสวสัดิการ 
4.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
5.  สภาพการท างาน 
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2. แบ่งโรงพยาบาลชุมชนท่ีเป็นกลุ่มประชากรทั้งหมด 291 แห่ง ตามขนาดของโรงพยาบาลชุมชน 10 , 30 , 60 , 
90 และ 120-150 เตียง  

3. สุ่มจ านวนโรงพยาบาลชุมชนตามขนาดของโรงพยาบาลตามสัดส่วน ร้อยละ 20  สุ่มไดท้ั้งหมด  60 
โรงพยาบาล15    

4. ค านวณสัดส่วนพยาบาลวชิาชีพทั้งหมด 2,623 คน จาก 60 โรงพยาบาล และสุ่มตวัอยา่งออกมาได ้261 คน  
การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 

การวจิยัน้ีไดรั้บการยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ ผูว้จิยัใหค้วามส าคญัต่อการปกป้องและ

คุม้ครองการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งโดยช้ีแจงรายละเอียดใหก้บัผูต้อบแบบสอบถามทราบอยา่งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร  ผูต้อบแบบสอบถามการวจิยัคร้ังน้ีไม่ตอ้งระบุช่ือและนามสกุล สามารถถอนตวัเม่ือใดก็ไดโ้ดยไม่เสีย

สิทธิใดๆ และขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเป็นความลบัและจะน าเสนอผลการวจิยัในภาพรวมเท่านั้น  ซ่ึงจะไม่

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูต้อบแบบสอบถามแต่ประการใด  โดยผูว้จิยัไดแ้นบซองปิดผนึกส าหรับใส่แบบสอบถาม  

ระบุหมายเลขโทรศพัทแ์ละสถานท่ีติดต่อของผูว้จิยัไวใ้นค าช้ีแจงหนา้แบบสอบถามทุกฉบบั เพื่อใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามสามารถติดต่อถึงผูว้จิยัไดโ้ดยตรง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบดว้ย 3 ส่วน  
1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของพยาบาลวชิาชีพผูต้อบแบบสอบถาม   ประกอบดว้ยขอ้ค าถามเก่ียวกบัอาย ุเพศ   

วฒิุการศึกษาดา้นการพยาบาล  ต าแหน่งปัจจุบนั  ภูมิล าเนา  การเดินทางไปปฏิบติังาน ระยะเวลาการปฏิบติังานใน
ต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพ ระยะเวลาในการปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชน 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลชุมชน  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
ปรับปรุงจากการศึกษาของจิราพรรณ ปุ่นเอ้ือง16  จ านวน 57 ขอ้ เป็นค าถามปลายปิดใหเ้ลือกตอบได ้1 ขอ้ ในลกัษณะ 
มาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดบัตามมาตราลิเคิร์ท ( 5 = พึงพอใจมากท่ีสุด , 4 = พึงพอใจมาก , 3 = พึงพอใจปาน 
กลาง, 2 = พึงพอใจนอ้ย , 1 =  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด )  ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบ 
คุณภาพของเคร่ืองมือโดยน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษามากท่ีสุด  
จ านวน 30 คน ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(Chronbach’s Alpha  Coefficient) = .91 
          3.แบบสอบถามความตั้งใจคงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชีพ ของ Mc Cain’ Intent to  stay scale ปรับปรุงมา
จากฉบบัแปลภาษาไทย 17   มีขอ้ค าถาม 4 ขอ้ ในการประเมินค่าคะแนนความคิดคงอยูใ่นองคก์รของพยาบาลวชิาชีพ 
เป็นค าถามปลายปิดใหเ้ลือกตอบได ้1 ขอ้ ในลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดบัตามมาตราลิเคิร์ท ( 5 =  เห็น
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ดว้ยอยา่งยิง่ , 4 = เห็นดว้ยมาก , 3 =  เห็นดว้ยปานกลาง , 2 = ไม่เห็นดว้ย, 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค ( Chronbach’s Alpha  Coefficient)   = . 94     

แปลความหมายโดยแบ่งระดบัคะแนนเฉล่ีย ออกเป็น  5 ระดบั18   ไดแ้ก่ สูงมาก (4.50 -5.00)  สูง (3.50 -4.00)   
ปานกลาง (2.50 -3.49)      ต ่า  (1.50 -2.49)   และ  ต ่าท่ีสุด (1.00 -1.49) 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/FW 16.0 (Statistical  Package for the Social  
Science for windows ) โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่  การแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัการคิดคงอยูใ่นองคก์รของพยาบาลวชิาชีพ 
โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

ผลการศึกษา ไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 227 ชุด จากทั้งหมด 261 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 87 วเิคราะห์ขอ้มูล
ไดด้งัน้ี 
            1.ข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาลวชิาชีพ  จ าแนกตามช่วงอาย ุ: พยาบาลวชิาชีพกลุ่มตวัอยา่ง   มีอายเุฉล่ีย 
37.91 ปี   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 90.7  ส่วนใหญ่สมรสแลว้ ร้อยละ 58.6   และมีบุตร คิดเป็นร้อยละ 85.71  
เป็นขา้ราชการร้อยละ  80.2   ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการร้อยละ 57.3 และระดบัปฏิบติัการร้อยละ 41.4   จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 91.2  ร้อยละ38.8 มีภาระรับผิดชอบค่าใชจ่้ายรายเดือน ไดแ้ก่ค่าผอ่นบา้น  
ค่าผอ่นรถ ค่าเช่าบา้น/เช่าท่ีพกั   และอ่ืนๆ (หน้ีสหกรณ์ ,ธนาคาร,ประกนัชีวติฯ) มากกวา่  2 รายการ ร้อยละ26.0  ตอ้ง
รับผดิชอบค่าเช่าบา้น/เช่าท่ีพกั  ภูมิล าเนา : ร้อยละ 71.8 มีภูมิล าเนาอยูใ่นอ าเภอเดียวกบัโรงพยาบาลท่ีปฏิบติังาน  
ร้อยละ 50.7 พกัอาศยัในบา้นส่วนตวั   ร้อยละ 53.7 เดินทางดว้ยรถยนตส่์วนบุคคล    ร้อยละ 32.2  ปฏิบติังานใน
ต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพ  > 20 ปี , ร้อยละ 24.2 ปฏิบติังาน > 10- 20 ปี  , ร้อยละ 27.8 มีระยะเวลาการปฏิบติังานใน
ต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน  > 10-20 ปี  และร้อยละ 25.6 ปฏิบติังานในต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพ 
ในโรงพยาบาลชุมชน  > 20 ปีข้ึนไป  
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2.ความพงึพอใจในงานของพยาบาลวชิาชีพ 
ตารางที ่1  ค่าคะแนนต ่าสุด  สูงสุด  คะแนนเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลโดยรวม ทั้ง 10 ดา้น ( n = 227) 

ความพงึพอใจในงานของพยาบาล x̄  S.D. ระดับความพงึพอใจ 

ปัจจัยจูงใจ    

1.ดา้นความส าเร็จของงาน     4.32 .61 สูง 

2.ดา้นการยอมรับนบัถือ    4.01 .62 สูง 
3.ดา้นลกัษณะงานท่ีท า      3.75 .59 สูง 
4.ดา้นความรับผดิชอบ    3.80 .60 สูง 
5.ดา้นความกา้วหนา้ 3.54 .75 สูง 
ปัจจัยค า้จุน    
6.ดา้นนโยบายและการบริหาร  3.46 .71 ปานกลาง 
7.ดา้นการนิเทศงาน     3.52 .70 สูง 
8.ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ    2.48 .69 ต ่า 
9.ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 3.48 .62 ปานกลาง 
10.ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน 3.23 .74 ปานกลาง 

รวม 3.56 .50 สูง 
3.ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวชิาชีพ 
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการรับรู้เก่ียวกบัความตั้งใจคงอยูใ่นงานของพยาบาล 
วชิาชีพ    จ  าแนกรายขอ้และโดยรวม ( n = 227 ) 

ความตั้งใจคงอยู่ในงาน x̄  S.D. ความตั้งใจ

คงอยู่ 

1.ท่านวางแผนจะอยูป่ฏิบติังานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนันานเท่าท่ีจะนานได ้ 3.33 1.04 ปานกลาง 
2.ท่านไม่คิดท่ีจะออกจากงานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั ไม่วา่จะมีอะไรเกิดข้ึนก็ตาม 2.98 1.11 ปานกลาง 
3.ท่านจะไม่ออกจากงาน แมว้า่งานท่ีท าอยูจ่ะไม่เป็นไปตามความคาดหวงั
ของท่าน 

3.00 1.07 
ปานกลาง 
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4.ท่านจะปฏิบติังานในวชิาชีพพยาบาลต่อไปในระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่ 3.31 1.02 ปานกลาง 
รวม 3.16 .96 ปานกลาง 

4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงานกบัความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวชิาชีพ 
ตารางที ่3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัความตั้งใจคงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชีพ  โดย 
ใชส้ถิติสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)   

ความพงึพอใจในงาน r P-value ระดับความสัมพนัธ์ 

ปัจจัยจูงใจ    

1.  ความส าเร็จของงาน      .126 .058 นอ้ย 

2. การยอมรับนบัถือ    .149* .025 นอ้ย 

3. ลกัษณะงานท่ีท า     .386** .000 ปานกลาง 

4. ความรับผดิชอบ   .323** .000 ปานกลาง 

5. ความกา้วหนา้ .402** .000 ปานกลาง 

ปัจจัยค า้จุน    

6. นโยบายและการบริหาร .368** .000 ปานกลาง 

7. การนิเทศงาน     .339** .000 ปานกลาง 

8. เงินเดือนและสวสัดิการ    .408** .000 ปานกลาง 

9. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล .387** .000 ปานกลาง 

10. สภาพแวดลอ้มการท างาน .331** .000 ปานกลาง 

รวม .436** .000 ปานกลาง 

       **p < .01     ,   *  p <  .05 
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อภิปรายผล 
1.ความพงึพอใจในงานของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ผลการศึกษาพบวา่  พยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี 

ความพึงพอใจในงานในระดบัสูง ( xˉ= 3.56, S.D.=.50 )  โดยมีความพึงพอใจดา้นความส าเร็จในงานมีคะแนนเฉล่ีย
สูงท่ีสุด ( xˉ =4.32, S.D. = .61)  รองลงมาคือ ความพึงพอใจในดา้นการยอมรับนบัถือ ( xˉ = 4.01, S.D.=.62)  ส่วน
ดา้นท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางคือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ( xˉ = 3.48, S.D.=.62)  ดา้น
นโยบายและการบริหาร ( xˉ = 3.46, S.D.=.71)   และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ( xˉ = 3.23, S.D.=.74)  ส่วน
ดา้นท่ีมีความพึงพอใจในระดบัต ่าคือ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ( xˉ = 2.48, S.D.=.69)  ซ่ึงอธิบายไดว้า่แมง้านการ
พยาบาลจะมีความแตกต่างจากงานในอาชีพ หรือ วชิาชีพอ่ืนๆมีความเก่ียวขอ้งกบัหลายสาขาวชิาชีพ  มีความยุง่ยาก
ซบัซอ้น มีความเครียดในงาน  ภาระงานมาก และแมจ้ะพบวา่จะมีการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัการเรียกร้องสิทธิต่างๆ
มากข้ึนในปัจจุบนั แต่ก็ยงัพบวา่พยาบาลยงัมีความพึงพอใจในงานสูง โดยเฉพาะในดา้นความส าเร็จในการ และดา้น
การยอมรับนบัถือ เน่ืองจากวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์สูงและท างานมานาน โดยกลุ่มตวัอยา่งมี
ประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไปจ านวน 121 คน (ร้อยละ 53.4) และส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ182 คน  ( 
ร้อยละ 80.2)  และส่วนใหญ่ท่ีตั้งของโรงพยาบาลตั้งอยูใ่นอ าเภอเดียวกนักบัท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั 163 คน ( ร้อยละ 
71.8) จึงส่งผลใหมี้ความพึงพอใจในงานสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน
ของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรัฐ19 พบวา่มีพยาบาลความพึงพอใจในงานมาก มีความสุขในการ
ท างานโดยรวมในระดบัมาก  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาปฏิบติังาน  อาย ุ  รายได ้มีความสัมพนัธ์กบัความสุขใน
การท างานในระดบัต ่า การรับรู้ลกัษณะงานและการไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการท างานมีความสัมพนัธ์
ทางบวกระดบัปานกลางกบัความสุขในการท างาน  ตวัแปรท่ีร่วมกนัพยากรณ์ความสุขในการท างานของพยาบาล 
ไดแ้ก่ การไดรั้บรางวลัและรับรองความสามารถ  การไดรั้บทรัพยากร  การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ระยะเวลาในการ
ท างาน และผลป้อนกลบัของงาน  มีความเช่ือมโยงสูงมากระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัการยา้ยงานของพยาบาล 
ซ่ึงมีปัจจยัเก่ียวกบัผลตอบแทนภายนอก (รางวลั) เวลาการปฏิบติังาน / สมดุลระหวา่งงานกบัชีวติครอบครัว  
สัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน / การไดรั้บการยอมรับยกยอ่ง / การมีบทบาทความรับผิดชอบ 20   ดา้นท่ีมีความพึง
พอใจในระดบัต ่าคือดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนต ่าในเร่ืองค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน 
ค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย ค่าเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของขา้ราชการ (พตส.) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมองวา่
ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมต่อภาระงานเม่ือเทียบกบัวชิาชีพอ่ืนๆ  
 2.ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ผลการวจิยัพบวา่ความตั้งใจคงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ = 3.16, S.D.=.96)  
อยา่งไรก็ตาม จากผลการศึกษาพบวา่พยาบาลวชิาชีพมีความตั้งใจคงอยูใ่นงาน  ไม่สูงมาก แมพ้ยาบาลส่วนใหญ่จะมี
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ท่ีอยูอ่าศยัตั้งอยูใ่นอ าเภอเดียวกนักบัท่ีตั้งโรงพยาบาล 163 คน (ร้อยละ 71.8)  แต่อาจมีการตดัสินใจเปล่ียนแปลงหรือ
ยา้ยงานไดห้ากมีปัจจยัส่งเสริม ใหมี้ความคิดในการยา้ยหรือเปล่ียนงานซ่ึงจากสถานการณ์ตั้งแต่ปี  2555 จนถึง
ปัจจุบนัพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุขมีการออกมาเรียกร้องการปรับอตัราค่าตอบแทน   ความกา้วหนา้    
สวสัดิการ และการเล่ือนระดบัเงินเดือนท่ีเป็นธรรม  ต่อรัฐบาลเป็นระยะๆ  จึงอาจแสดงใหเ้ห็นไดว้า่พยาบาลมีความ
ตั้งใจคงอยูใ่นงานต ่าลงหากไม่ไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการ  หรือความน่าจะเป็น   ดงัการศึกษาความตั้งใจ
ท่ีจะออกหรืออยูใ่นวชิาชีพพยาบาล21   ท่ีพบวา่พยาบาลท่ีมีความพึงพอใจในงานสูงมีแนวโนม้ท่ีจะคงอยูใ่นงาน ความ
ตั้งใจท่ีจะยา้ยงานของพยาบาลท่ีมีคุณวฒิุทางการศึกษาสูงข้ึนมีแนวโนม้ท่ีจะยา้ยงานหากไม่ไดรั้บการส่งเสริม  
สนบัสนุน  ในการพฒันาวชิาชีพ       

 3.ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงานกบัความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวชิาชีพ 
ในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลชุมชนภาคะวนัออกเฉียง
เหนือกบัความตั้งใจคงอยูมี่ความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกระดบัปานกลาง  ( r = .436  , p < .01)    สรุปไดว้า่ความพึง
พอใจในงานของพยาบาลมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจคงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลชุมชนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะความพึงพอใจในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจคงอยู่
มากท่ีสุด และดา้นความกา้วหนา้ มีความสัมพนัธ์กบัการคงอยูใ่นระดบัรองลงมา ซ่ึงความพึงพอใจในงานทั้งปัจจยัจูง
ใจและปัจจยัค ้าจุนในดา้นต่างๆ  ลว้นเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อความตั้งใจคงอยูใ่นงานของพยาบาล ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล  ทศันคติต่อวชิาชีพการพยาบาล  
 ความพึงพอใจในงาน และความยดึมัน่ผกูพนัธ์ต่อองคก์าร กบัความตั้งใจท่ีจะออกจากงาน ของพยาบาล
วชิาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร22   พบวา่ พยาบาลวชิาชีพมีความตั้งใจท่ีจะออกจากงานปานกลาง   มีความ
พึงพอใจในงาน และยดึมัน่ผูกพนัต่อองคก์ร ระดบัปานกลาง     ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความ
ตั้งใจท่ีจะออกจากงาน  เช่นเดียวกบัผลการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความตั้งใจคงอยูใ่นงาน ของพยาบาลหอ้งผา่ตดั งาน
การพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช23   พบวา่ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจคงอยูใ่นงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจ
คงอยูใ่นงานของพยาบาลหอ้งผา่ตดั ไดแ้ก่  ดา้นความพึงพอใจในงานและดา้นความเป็นวชิาชีพ  และมีการศึกษา
พบวา่พยาบาลวชิาชีพจบใหม่  ท่ีมีความพึงพอใจในงาน  มีความตั้งใจคงอยูใ่นต าแหน่งปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 1 ปี 
มากกวา่กลุ่มท่ีไม่ตั้งใจคงอยู ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 8     และการศึกษาความตั้งใจคงอยูก่บัมิติความพึงพอใจของ
พยาบาล15   พบวา่ ความพึงพอใจในงานของพยาบาล มีหลายมิติท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนและส่ิงจูงใจท่ีคาดวา่มีผล
ต่อความตั้งใจคงอยูใ่นระบบริการสุขภาพ ไดแ้ก่ รูปแบบภาวะผูน้ าในองคก์รสุขภาพและการไดรั้บโอกาสในการ
ท างานท่ีทา้ทาย    
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 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกฤษณี   กอ้นพิงค์23   ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจคงอยูใ่นงานท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจคงอยูใ่นงานของพยาบาลหอ้งผา่ตดั ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจในงานและดา้นความเป็น
วชิาชีพ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาการยา้ยงานของพยาบาลในอิสราเอล24  พบวา่อตัราการยา้ยงานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลสู่ชุมชนสูงกวา่การยา้ยงานจากชุมชนสู่โรงพยาบาลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ปัจจยัท านายท่ี
พบไดแ้ก่ อายนุอ้ย  การหารายไดพ้ิเศษ การขาดความกา้วหนา้ดา้นการศึกษา ดา้นการอบรมวชิาการ และความพึง
พอใจในวชิาชีพต ่า  และจากการทบทวนอยา่งเป็นระบบเร่ืองการยา้ยงานของพยาบาล20 พบวา่มีความเช่ือมโยงสูงมาก
ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัการยา้ยงานของพยาบาล ซ่ึงมีปัจจยัเก่ียวกบัผลตอบแทนภายนอก (รางวลั) , เวลา
การปฏิบติังาน / สมดุลระหวา่งงานกบัชีวติครอบครัว  สัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน / การไดรั้บการยอมรับยกยอ่ง / 
การมีบทบาทความรับผิดชอบ  ความไม่พึงพอใจงานของพยาบาลคือสาเหตุของการเปล่ียน/ยา้ยงานของพยาบาลท่ี
พบไดบ้่อยมากโดยเฉพาะในกลุ่มอายนุอ้ย  ระดบัการศึกษาสูง ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัการนโยบายการบริหาร  ความ
ปลอดภยัในการท างานและระยะเวลาในการปฏิบติังานทางคลินิก เพราะฉะนั้นการตอบสนองความพึงพอใจในดา้น
ต่างๆแก่พยาบาลผูป้ฏิบติังานยงัคงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการลดการยา้ยงานของพยาบาล  
ข้อเสนอแนะ      
ข้อเสนอแนะการน าไปประยุกต์ใช้        

ผูบ้ริหารการพยาบาล ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการส่งเสริมความพึงพอใจในงานของพยาบาลวชิาชีพ  และ
เพิ่มความตั้งใจคงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชีพ  เพื่อการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการยา้ยงาน  และการลาออกของ
พยาบาลวชิาชีพ ผูป้ฏิบติัการพยาบาล ใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงในการเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถส่งเสริม 
หรือ สนบัสนุนไดต้รงประเด็น 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกถึงความพึงพอใจในงาน และเขา้ถึงความรู้สึกความตั้งใจ
คงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชีพในสถานการณ์ปัจจุบนั 
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Job satisfaction and Intention  to stay in nursing  profession of nurses  
at Community hospitals , northeastern ,Thailand. 

Jarujit  Prajit  .*  Jitpinan Srijakkot PhD.** 
 

Abstract 
                The purpose of this descriptive study were  study of  job satisfaction and  intention to stay in nursing 
profession  of  nurses at community hospitals,  northeastern,Thailand . The samples   from multi -stage sampling  
were  227  professional  nurses who work in the department at  least  one  year. Data  were collected  from  March 
to  May 2016. The questionnaire consist of three parts: 1) Personal information 2) Nurses Job Satisfaction 3) 
Nurses Intention  to stay. Data were analyzed by frequency, percentage, standard deviation. And correlation 
analysis using statistical correlation of Pearson .  
 The result were as follows:  1. Nurses job satisfaction was in high level (x̄ =3.56, S.D.= .50).  
2.Intention to stay in the nursing profession was in moderate level (x̄ = 3.16, S.D.= .96).   3.The correlated of 
nurses job satisfaction and intention to stay was in moderate level  (r = .436, p-value < .01). 
 
Key words:  Job satisfaction, Intention to stay in  nursing , Community  hospitals  
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ* 
พวงผกา อินทร์เอ่ียม พย.ม. **วภิาพร วรหาญ พย.ม. *** 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ กลุ่มตวัอยา่ง คือ อาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีปฏิบติังานในสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ท่ีท  างานอยู ่ณ ปัจจุบนั ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
จ  านวน 214 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ยแบบสอบถามขอ้มูลดา้นบุคคล 
สภาพการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ การบริหารเชิงกลยทุธ์ และบรรยากาศองคก์รของสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน 
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 7 ท่าน หาค่าความเท่ียงโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค ไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั .97, .95 และ .97 ตามล าดบั ไดรั้บแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืน
จ านวน 201 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 93.92 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการวจิยั พบวา่ 1) การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ การบริหารเชิงกลยทุธ์ และบรรยากาศองคก์รของ
สถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.86, SD= 0.42;  x̄ = 3.85, 
SD= 0.62;  x̄ = 3.69, SD= 0.63 ตามล าดบั) 2) ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน
ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล และประสบการณ์การท างานดา้นการสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
ในสถาบนัการศึกษาพยาบาล ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 3) ปัจจยัดา้นองคก์รไดแ้ก่ การ
บริหารเชิงกลยทุธ์และบรรยากาศองคก์ร มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = 0.67 และ 0.76 ตามล าดบั) 4) ตวัแปรบรรยากาศองคก์ร สามารถพยากรณ์การ
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ของสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดร้้อยละ 58 (Adjusted R2= 
0.58)  

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ควรมีนโยบายหรือ
แผนงานดา้นการพฒันาและส่งเสริมบรรยากาศองคก์รท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการพฒันางานของคณาจารย ์โดยบรรจุ
ในแผนกลยทุธ์ของสถาบนัเพื่อเป็นแนวทางสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน 
 ค าส าคัญ: องคก์รแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองคก์ร การบริหารเชิงกลยทุธ์ สถาบนัการศึกษาพยาบาล 
*วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
**นกัศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล  
***รองศาสตราจารย ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน มีบทบาทหน้าท่ีในการผลิตบณัฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
สามารถใหบ้ริการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลแก่สังคม และเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ (ทิพยพ์าพร มหา
สินไพศาล, 2554) จึงตอ้งปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาให้ทนัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง และพฒันาสู่การเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงถือเป็นกุญแจส าคญัสู่ความส าเร็จขององคก์ร และเป็นแนวทางส าคญัในการพฒันาองคก์รให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ (วิไลเลิศ เขียววิมล, รุจิรา เจียมอมรรัตน์ และอรชร  อินทองปาน, 2554) แนวคิดองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ของ Senge (1990) เช่ือวา่ การท่ีองค์กรจะพฒันาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทุกคนในองคก์รจะตอ้งสามารถ
ขยายศกัยภาพของตนไดอ้ย่างต่อเน่ือง มีแรงบนัดาลใจ มีความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ มีการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง 
และ Marquardt (1996) เช่ือวา่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ องคก์รจะมีการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ อยา่งเต็มศกัยภาพ ต่อเน่ือง 
และสามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อความส าเร็จขององค์กร และจากการศึกษาของ กิตติ ศศิวิมลลกัษณ์ (2557) ท่ีได้ศึกษา
องค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัการศึกษาเอกชน โดยการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุ พบว่าสภาพ
คุณลกัษณะการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 7 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การเป็นบุคคลรอบรู้  2) การมี
แบบแผนความคิด 3) การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั 4) การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 5) การคิดอยา่งเป็นระบบ 6) การจดัการ
ความรู้ และ 7) การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

สถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากองคก์รภาครัฐในดา้นการแข่งขนัทางธุรกิจ ตอ้งบริหาร
งบประมาณให้สามารถเล้ียงตนเองได ้จึงตอ้งปรับกลยุทธ์การบริหารองค์กรให้มีศกัยภาพอยู่เสมอ (กิตติ ศศิวิมลลกัษณ์, 
2557) ดงันั้นการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ซ่ึงถือเป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้บุคลากรทุกระดบัมีทิศทางการด าเนินงานท่ี
ชดัเจนและกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบติั และ 3) การควบคุม ก ากบัดูแล และติดตามความกา้วหนา้ของการน าแผนไปสู่การปฏิบติั (วิภาพร วรหาญ, 2553) 
รวมถึงบรรยากาศองค์กรซ่ึงถือว่ามีความส าคญัต่อการท างานของบุคลากรในองค์กร เน่ืองจากบุคลากรท างานภายใต้
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร แนวคิดบรรยากาศองคก์รของ Stringer (2002 อา้งถึงในวีกุญญา ลือเล่ือง, 2554) เช่ือวา่บรรยากาศ
องคก์รมีอิทธิพล และสามารถส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน ไดแ้บ่งมิติบรรยากาศออกเป็น 6 
มิติ ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างองคก์าร 2) มาตรฐานการปฏิบติังาน 3) ความรับผิดชอบในงาน 4) การไดรั้บการยอมรับ 5) การ
สนบัสนุนในการปฏิบติังาน และ 6) ความยึดมัน่ผูกพนัต่อองคก์ร และจากการศึกษาของ บุณฑริกา วรรณกลึง, ช่ืนจิตร 
โพธิศพัทสุ์ข และวงเดือน ป้ันดี (2555) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาในการปฏิบติังาน การไดรั้บการอบรม 
บรรยากาศองคก์ร กบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาล
ชุมชน จงัหวดัชยันาท พบวา่บรรยากาศองคก์รตามแนวคิดของ Stringer (2002) มีความสัมพนัธ์และสามารถร่วมพยากรณ์
การมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไดร้้อยละ 47.50  
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อาจารยส์อนในสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชนมีอายุและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั บางคนอายุ ต ่ากวา่ 30 และ
บางคนอายมุากกวา่ 50 ปี ท าใหอ้าจเกิดปัญหาขาดความต่อเน่ืองในการเช่ือมโยงความรู้ระหวา่งบุคลากรแต่ละรุ่นหรือกลุ่ม
วยัท่ีต่างกนั (วิจารณ์ พานิช, 2546) มีการหมุนเวียนเขา้ออกของคนท างานค่อนขา้งสูง เฉล่ีย 2-3 คนต่อปี จบปริญญาเอก
น้อย จากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (2554) พบวา่มีคะแนนเฉล่ียของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากบั 0.95 และคะแนนเฉล่ีย
ของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากบัร้อยละ 1.60 รวมถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 
(2556) จากรายงานการประเมินตนเองของสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า 
ตวับ่งช้ี 14 เร่ืองการพฒันาคณาจารย ์ไดค้ะแนนประเมินเท่ากบั 1.72 ระดบัคุณภาพเท่ากบัตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน และจาก
การสัมภาษณ์อาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 
10 คน จาก 5 สถาบนั บอกว่าลกัษณะการบริหารเป็นแบบสั่งการ บุคลากรไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ขาดการ
น าผลการประเมินไปพฒันาอย่างแทจ้ริง ท าให้บุคลากรขาดแรงจูงใจท่ีจะสร้างสรรค์งานเพราะตอ้งท างานตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริหาร การเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อการพฒันามกัไม่ไดรั้บการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้
บุคลากรไม่ตอ้งการหรือไม่กลา้แสดงความคิดเห็นเพราะกลวัว่าเสนอไปก็ไม่ไดรั้บการตอบสนอง การอนุมติัโครงการ
หรือการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ จึงเป็นไปอยา่งล่าช้า สอดคลอ้งกบัผลสรุปการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน 
(2554) ของสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่าคะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ีท่ี 4.3 เงิน
สนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั เท่ากบั 0.66 โครงสร้างการบริหารขาดการ
กระจายอ านาจความรับผิดชอบท่ีแทจ้ริง ให้ต าแหน่งแต่ไม่ให้อ านาจในการบริหารจดัการท าให้บุคลากรเกิดความเหน่ือย
ล้าเฉ่ือยชาในการท างาน ท างานไปตามท่ีเคยปฏิบติัหรือท่ีเรียกว่า “ท างานตาม Routine” ขาดความรักความผูกพนัต่อ
องคก์ร ซ่ึงจากสภาพปัญหาดงักล่าวอาจเป็นเพราะสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชนมีลกัษณะขององคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ี
ยงัไม่ชดัเจนนกั 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่พบการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน และสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชนในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกนัทั้งในด้าน
สังคมเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากร จึงอาจมีความแตกต่างในด้านการบริหารจดัการ 
บรรยากาศองค์กรและลกัษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงจากสภาพปัญหาดงัท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึง
ต้องการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 ดา้น คือ 1) ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การท างานของอาจารย์
ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ และ 2) ปัจจัยด้านองค์กร ได้แก่ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และบรรยากาศองค์กรของ
สถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพฒันาสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ยิง่ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจัิย  
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารเชิงกลยุทธ์และบรรยากาศองค์กรของ
สถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างานของ
อาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ปัจจยัดา้นองค์กร ไดแ้ก่ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และบรรยากาศองค์กรกบัการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 3.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสามารถร่วมกนัท านายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัการศึกษาพยาบาล
เอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ระเบียบวธีิวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงบรรยาย (Descriptive research)  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรทั้งหมดท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบนัการศึกษาพยาบาล
เอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีปฏิบติังานในสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ท่ีท  างานอยู ่ณ ปัจจุบนั ไม่นอ้ย
กวา่ 1 ปี จ  านวน 214 คน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ แบบสอบถามขอ้มูลดา้นบุคคล สภาพ
การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และบรรยากาศองคก์ร ไดรั้บการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ยอาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร์จ านวน 5 ท่าน        (มีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดบัรองศาสตราจารย ์1 ท่าน คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 2 ท่าน และปริญญาโท จ านวน 3 ท่าน) อาจารยป์ระจ าภาควิชา
สถิติ จ  านวน 1 ท่าน (คุณวุฒิปริญญาเอก) และพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 1 ท่าน (คุณวุฒิปริญญาโท) และหาค่าสัมประสิทธ์ิ
ความเท่ียงโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค     (Cronbach s Alpha Coefficient) ไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั .97, .95 
และ .97 ตามล าดบั  

จริยธรรมการวิจัย โครงการวิจยัเร่ืองน้ีได้รับการพิจารณาว่าเป็นโครงการท่ีเขา้ข่ายไม่ตอ้งขอรับรองด้าน
จริยธรรมการวิจยั ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบบัท่ี 99/2550 เลขท่ีโครงการ HE582276 โดยส านักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 ด าเนินการจดัส่งแบบสอบถาม
โดยจัดใส่ซองพร้อมติดแสตมป์  ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งถึงกลุ่มตวัอย่างผ่านผูป้ระสานงานการเก็บรวบรวมขอ้มูลของแต่ละสถาบนัการศึกษาทาง
ไปรษณีย ์เพื่อขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามถึงกลุ่มตวัอย่างแต่ละคน โดยแบบสอบถามทุกชุดระบุระยะเวลาใน
การขอให้ผูต้อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลบัคืนผูว้ิจยัทางไปรษณียภ์ายใน 2 สัปดาห์ หลงัจาก 2 สัปดาห์ ไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืน 170 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 79.43 และผูว้ิจยัไดติ้ดตามแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งทุกคนโดยผา่นผู ้
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ประสานงานการเก็บรวบรวมขอ้มูลของแต่ละสถาบนัการศึกษาเพื่อขอให้ส่งแบบสอบถามกลบัคืน หลงัการติดตามไดรั้บ
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์และความถูกตอ้งครบถว้นกลบัคืนมาทั้งส้ิน 201 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 93.92 
 การวเิคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สันและการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Window  
ผลการวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ี เก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม 2559 กลุ่มตวัอยา่ง คือ อาจารยป์ระจ าคณะพยาบาล
ศาสตร์ สถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีปฏิบติังานในสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ท่ี
ท  างานอยู ่ณ ปัจจุบนั ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 214 คน ไดรั้บแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนจ านวน 201 ฉบบั คิด
เป็นร้อยละ 93.92 โดยมีผลการวจิยัและการอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. อาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอายุระหวา่ง 
36-59 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 54.72 รองลงมาคืออายุระหวา่ง 21-35 ปี ร้อยละ 33.83 และมีอายุ 60 ปีข้ึนไป นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 
11.45 โดยมีอายุเฉล่ีย 42 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาโทมากท่ีสุด ร้อยละ 78.60 รองลงมาคือจบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ร้อยละ 11.44 และจบการศึกษาระดบัปริญญาเอกนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 9.95 มีประสบการณ์การท างานดา้นการปฏิบติัการ
พยาบาลมากกวา่ 10 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 35.82 รองลงมาคือระหว่าง 1-2 ปี ร้อยละ 22.38 และมีประสบการณ์การท างาน
ดา้นการปฏิบติัการพยาบาลระหว่าง 5-7 ปี น้อยท่ีสุด ร้อยละ 11.44 โดยมีประสบการณ์การท างานดา้นการปฏิบติัการ
พยาบาลเฉล่ีย 10 ปี มีประสบการณ์การท างานด้านการสอนทางการพยาบาลทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
สถาบนัการศึกษาพยาบาล ระหว่าง 5-7 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 27.36 รองลงมาคือระหว่าง 1-2 ปี ร้อยละ 22.38 และมี
ประสบการณ์การท างานดา้นการสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในสถาบนัการศึกษาพยาบาลระหวา่ง 3-
4 ปี นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 11.44 โดยมีประสบการณ์การท างานดา้นการสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัใน
สถาบนัการศึกษาพยาบาลเฉล่ีย 8 ปี 

2. การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.86, SD= 0.42) ดา้นการเป็นบุคคลรอบรู้อยูใ่นระดบั
มาก (x̄ = 4.06, SD= 0.47) ดา้นการมีแบบแผนความคิดอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.16, SD= 0.54) ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมอยู่
ในระดบัมาก (x̄ =3.94, SD= 0.54) ดา้นการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.68,  SD = 3.94) ดา้นการคิดอยา่งเป็น
ระบบอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.98, SD= 0.48) ดา้นการจดัการความรู้อยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.64, SD= 0.64) และดา้นการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอียูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.54, SD= 0.80) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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 ตารางที่ 1    ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ของสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามรายดา้น และโดยรวม (n=201) 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ x̄  SD ระดับ 
ดา้นการเป็นบุคคลรอบรู้  4.06 0.47 มาก 
ดา้นการมีแบบแผนความคิด  4.16 0.46 มาก 
ดา้นการสร้างวสิัยทศัน์ร่วมกนั  3.94 3.94 มาก 
ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 3.68 0.69 มาก 
ดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ  3.98 0.48 มาก 
ดา้นการจดัการความรู้  3.64 0.64 มาก 
ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 3.54 0.80 มาก 
โดยรวม 3.86 0.42 มาก 

3. การบริหารเชิงกลยุทธ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.85, SD= 0.62) ดา้นการวางแผนกลยุทธ์อยูใ่นระดบัมาก 
(x̄ = 3.97, SD= 0.62) ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.71, SD= 0.73) และดา้นการควบคุม ก ากบัดูแล 
ติดตามความกา้วหนา้ของการน าแผนไปสู่การปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.88, SD= 0.70) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามรายดา้น และโดยรวม (n=201) 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ x̄  SD ระดับ 
การวางแผนกลยทุธ์ 3.97 0.62 มาก 
การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั 3.71 0.73 มาก 
ก า ร ค ว บ คุ ม  ก า กั บ ดู แ ล  แ ล ะ ติ ด ต า ม
ความกา้วหนา้ของการน าแผนไปสู่การปฏิบติั  

3.88 0.70 มาก 

โดยรวม 3.85 0.62 มาก 

4. บรรยากาศองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.69, SD= 0.63) ดา้นโครงสร้างองคก์รอยูใ่นระดบัมาก (x̄  = 
3.80, SD= 0.70) ดา้นมาตรฐานการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.80, SD= 0.63) ดา้นความรับผิดชอบในงานอยูใ่น
ระดบัมาก (x̄ = 3.81, SD= 0.64) ดา้นการไดรั้บการยอมรับอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.54, SD= 0.79) ดา้นการสนบัสนุนในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ = 3.42, SD= 0.86) และดา้นความยึดมัน่ผูกพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.80, 
SD= 0.65) ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบรรยากาศองค์กร ของสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามรายดา้นและโดยรวม (n=201)  

บรรยากาศองค์กร x̄  SD ระดับ 
โครงสร้างองคก์ร  3.80 0.70 มาก 
มาตรฐานการปฏิบติังาน  3.80 0.63 มาก 
ความรับผดิชอบในงาน  3.81 0.64 มาก 
การไดรั้บการยอมรับ  3.54 0.79 มาก 
ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ น ก า ร
ปฏิบติังาน  

3.42 0.86 ปานกลาง 

ความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์ร  3.80 0.65 มาก 
โดยรวม 3.69 0.63 มาก 

5. ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างานดา้นการปฏิบติัการพยาบาล และ
ประสบการณ์การท างานดา้นการสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในสถาบนัการศึกษาพยาบาล ไม่
มีความสัมพนัธ์กบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  

6. ปัจจยัดา้นองคก์ร ไดแ้ก่ การบริหารเชิงกลยุทธ์และบรรยากาศองคก์ร มีความสัมพนัธ์ในทางบวกระดบั
ปานกลางกบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = 0.67 และ 0.76 ตามล าดบั) ดงั
แสดงในตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) ระหว่างตวัแปรต่างๆกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ

สถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (n=201) 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ (r) ระดับความสัมพนัธ์ 
การบริหารเชิงกลยทุธ์  0.67 ปานกลาง 
บรรยากาศองคก์ร  0.76 ปานกลาง 
7. บรรยากาศองคก์ร สามารถพยากรณ์การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดร้้อยละ 58 (Adjusted R2= 0.58)  
การอภิปรายผล  

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของอาจารย์
ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์สถาบนัการศึกษาพยาบาล ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้ิจยัไดน้ าผลการวิจยัมาอภิปรายตาม
วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี 
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1. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ด้านการประยุกต์ใช้

เทคโนโลย ีและดา้นการจดัการความรู้ ทั้งน้ีเป็นเพราะการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนมีความส าคญั

มากส าหรับสถานศึกษา แต่พบวา่การน าการเรียนรู้ผา่นคอมพิวเตอร์ (Computer-based training) การเรียนการสอนผา่นส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การเรียนการสอนผ่านเว็ป (Web-based learning) เป็นตน้ ยงัไม่มีประสิทธิภาพมากนัก 

สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะและแนวทางพฒันาสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ 

สมศ. (2556) ท่ีเสนอแนะวา่ระบบเทคโนโลยียงัใชง้านไม่ไดเ้ต็มท่ี ซ่ึงอาจเพราะระบบการสนบัสนุนดา้นการประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยี เช่น การจดัอบรมคณาจารยเ์ก่ียวกบัการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูปท่ีทนัสมยัมาใช้ในองค์กรรวมถึงปัญหาการเช่ือมต่ออินเตอร์เนต/อินทราเนต เป็นตน้ ดา้นการจดัการความรู้ 

พบว่าไม่มีการจดัตั้งทีมคณะกรรมการการจดัการความรู้และกระบวนการจดัการความรู้ท่ีชดัเจน การจดัเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้ เวทีสัมมนาท่ีจดัโดยสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชนน้อย ส่วนใหญ่เป็นการไปร่วมน าเสนอหรือร่วมแลกเปล่ียน

เรียนรู้กบัสถาบนัภายนอก สอดคล้องกบั วรวรรณ วาณิชยเ์จริญชัย (2550) ท่ีได้อธิบายว่า การจดัการความรู้ในองค์กร

จะตอ้งมีการพฒันาองค์ประกอบดา้นบุคคล เทคโนโลยีและกระบวนการ ควบคู่กนัไปเสมอรวมทั้งการสร้างแนวทางท่ีมี

ประสิทธิภาพในการพฒันาระบบการจดัการความรู้ข้ึนภายในองคก์ร และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กิตติ ศศิวิมลลกัษณ์ 

(2556) ท่ีได้ศึกษาองค์ประกอบคุณลกัษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พบว่าสภาพ

คุณลกัษณะการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ดา้นการจดัการ

ความรู้ในองคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง  

2. การบริหารเชิงกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุดนัน่อาจ

เพราะวา่ โครงการหรือกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไม่สามารถบูรณาการกบัการ

เรียนการสอนได้ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและแนวทางพฒันาสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ของ สกอ. (2556) ให้มีการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการกบัการวิจยั การบริการวิชาการแก่

สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม นอกจากนั้นอาจเพราะบุคลากรในองคก์รไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน

ร่วมกนัทัว่ทั้งองคก์ร สอดคลอ้งกบัผลสรุปการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน (2554) ของสถาบนัการศึกษาพยาบาล

เอกชนแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีคะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 5 เร่ืองการบริหารจดัการ เท่ากบั 3.50 รวมถึง

องค์กรให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ ระบบสารสนเทศ ระบบแรงจูงใจ เป็นตน้ น้อยหรือไม่เพียงพอเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัผลสรุปการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน (2554) ของสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่คะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ีท่ี 4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ า

และนกัวจิยั เท่ากบั 0.66 
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3. บรรยากาศองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการสนบัสนุนในการปฏิบติังาน มีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุด ทั้งน้ี

อาจเพราะสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน เป็นองคก์รขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัองคก์รภาครัฐ ไม่มีทุนสนบัสนุนจากภาครัฐ 

ตอ้งพึ่งตนเองจากรายไดท่ี้มาจากการลงทะเบียนของนกัศึกษา เพื่อให้องคก์รสามารถเล้ียงตนเองได ้ (กิตติ ศศิวิมลลกัษณ์, 

2556) จึงอาจมีข้อจ ากัดด้านการสนับสนุนส่งเสริมและอ านวยความสะดวกด้านวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

งบประมาณ ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บุณฑริกา วรรณกลึง และคณะ (2555) ท่ี

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาในการปฏิบติังาน การไดรั้บการอบรม บรรยากาศองคก์ร กบัการมีส่วนร่วมในการ

พฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัชยันาท พบวา่บรรยากาศองคก์ร 

ดา้นการสนบัสนุนมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุดเช่นกนั (x̄ = 3.40)  

4. ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานด้านการปฏิบัติการพยาบาล 

ประสบการณ์การท างานดา้นการสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในสถาบนัการศึกษาพยาบาล ไม่มี

ความสัมพนัธ์กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้้ ทั้งน้ีเพราะอาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบนัการศึกษา

พยาบาลเอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอายุตั้งแต่ 21 ปี ถึงมากกว่า 60 ปี ซ่ึงตามทฤษฎีจิตพฒันาการ 8 ขั้น ของ 

Erikson (1902 อา้งถึงในสุรางค์ โคว้ตระกูล, 2550) จะจดัอยู่ในขั้นท่ี 6-8 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในแต่ขั้นของช่วงวยัจะมี

พฒันาการดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ท่ีแตกต่างกนัมีทั้งในทางท่ีดีและทางท่ีเส่ือมลง ดงันั้นอายุท่ีมากข้ึน

จึงไม่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมากข้ึน และการท่ีผูว้ิจยัได้ก าหนดคุณสมบติัของกลุ่มตวัอย่างให้มี

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป เพื่อให้มีระยะเวลาในการเรียนรู้และท าความเขา้ใจองคก์ร ซ่ึงตามแนวคิด

บนัไดวิชาชีพของ Benner (1984 อา้งถึงใน ชญาลกัษณ์ สิริภกัดีกาญจน์และเบญจมาศ บุญรับพายพั, 2557) ประสบการณ์

การท างานของอาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร์ จดัอยูใ่นตั้งแต่ระดบัเร่ิมตน้สู่ความกา้วหนา้ (Advance beginner) ซ่ึงถือ

วา่เป็นระดบัท่ีสามารถเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริง บริหารจดัการกบัสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารก ากบั

ดูแลของผูท่ี้มีประสบการณ์สูงกว่า รวมถึงการท่ีสภาการพยาบาลไดก้ าหนดคุณสมบติัอาจารยพ์ยาบาลประจ าไวใ้นคู่มือ

การรับรองสถาบนัการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ ์(2556) ในรายละเอียดตวับ่งช้ีท่ี 5 ท าให้ความคิดเห็นหรือการรับรู้

ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั หรือไม่มีความสัมพนัธ์กนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปียาภรณ์ แหวะ

สอน (2556) และจิระศกัด์ิ ธารสุขกระจ่าง (2557) 

5. ปัจจยัดา้นองค์กร ได้แก่ การบริหารเชิงกลยุทธ์และบรรยากาศองค์กรมีความสัมพนัธ์ในทางบวกระดบัปาน

กลางกบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ อภิปรายไดว้่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ส่งผลให้เกิดการพฒันาองคก์รอยา่งมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ น าไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) หรือองคก์รแห่งการเรียนรู้ 



     การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 
                                                                                                                                                  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

The  Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division      256                                                                          ฉบบัที่ 1 ปี 2559    
 

 

 

 

สอดคลอ้งกบับวับุญ อุดมทรัพย ์ (2553) ท่ีกล่าวว่า การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการท่ีท าให้องค์กรบรรลุ

ความส าเร็จ และการเสริมสร้างบรรยากาศองคก์ร ทั้ง 6 ดา้น ตามแนวคิดของ Stringer (2002) ส่งผลให้องคก์รพฒันาสู่การ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากข้ึน สอดคลอ้งกบั Litwin & Burmeister (1992) เช่ือวา่การมีบรรยากาศองคก์รท่ีดีจะช่วย

ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานของบุคลากรดี 

6. บรรยากาศองคก์ร สามารถพยากรณ์การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือไดร้้อยละ 58 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อภิปรายไดว้า่ สถาบนัการศึกษาพยาบาลเป็น

แหล่งรวมองค์ความรู้ศาสตร์ทางการพยาบาลและวิทยาการแขนงต่างๆ อีกทั้งเป็นสถาบนัทางวิชาการท่ีให้ความรู้ความ

ช านาญในการปฏิบติัวิชาชีพพยาบาล ดงันั้นบรรยากาศองค์กรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จะช่วยส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนรู้

และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร บรรยากาศองค์กรจึงมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ

สถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สอดคลอ้งการศึกษาของวีกุญญา ลือเล่ือง (2554) ท่ีพบว่า

บรรยากาศองคก์รสามารถร่วมกนัพยากรณ์ การปฏิบติังานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพห้องผา่ตดั ไดร้้อยละ 52.2 และ

การศึกษาของบุณฑริกา วรรณกลึง และคณะ (2555) ท่ีพบวา่บรรยากาศองคก์ร สามารถร่วมกนัพยากรณ์การมีส่วนร่วมใน

การพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาลประจ าการไดร้้อยละ 47.50 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้ 

1.1 จากผลการวิจัยท่ีพบว่าการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาพยาบาล ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ อยู่ในระดบัมาก และพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ดา้นการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี และดา้นการ
จดัการความรู้ ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1.1.1   ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  ได้แก่  การน าการเรียนรู้ผ่าน
คอมพิวเตอร์ (Computer-based training) การเรียนการสอนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การเรียนการสอนผา่นเวป็ 
(Web-based learning) เป็นตน้ มาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียน และมีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการและติดตามผลอย่าง
ต่อเน่ือง 

1.1.2 ควรพฒันากระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge management) ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมท่ี
ชดัเจน โดยแต่งตั้งคณะท างานการจดัการความรู้ และมีแผนกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ในแต่ละกลุ่มวิชา รวมถึงการ
จดัท าคู่มือหรือแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเดียวกนั 

1.1.3 จากผลการวิจยั พบว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั .01 (r = 0.67) ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี องคก์รควรมีการทบทวนวิสัยทศัน์พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์ององคก์ร

ร่วมกนั ทุก 3-5 ปี ควรจดัหาแหล่งสนบัสนุนในการด าเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์ โดย

ระบุงบประมาณและค่าตอบแทน รวมถึงผูรั้บผิดชอบ ในแต่ละโครงการ รวมถึงก าหนดวนัเวลาและแนวทางในการน า

โครงการต่างๆ ไปสู่การปฏิบติั ไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงก าหนดให้มีระบบและกระบวนการในการน าผลการประเมิน ไปสู่

การปรับปรุงและพฒันาอยา่งแทจ้ริง โดยอาจน าแนวคิดการบริหารคุณภาพท่ีทุกคนมีส่วนร่วม (Total quality management: 

TQM) แนวคิดชุมชนนกัปฏิบติั (Community of Practice: CoP) มาช่วยในการบริหารจดัการ 

1.2 จากผลการวิจยั พบวา่บรรยากาศองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการสนบัสนุนในการปฏิบติังาน มี

คะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุด มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางและสามารถพยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ

สถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 58 ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดังน้ี ผูบ้ริหาร

สถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ควรมีนโยบายหรือแผนงานดา้นการพฒันาและส่งเสริมบรรยากาศองคก์รทั้ง 6 ดา้น ให้

เอ้ือต่อการเรียนรู้และการพฒันางานของคณาจารย ์ และควรสนบัสนุน ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องท าวิจยั ห้องสมุด การบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wi-Fi และอ่ืนๆ ให้เพียงพอ พร้อมใช ้และเหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรก าหนด มีระบบการบ ารุงรักษาและมาตรการรักษาความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ และมี

ผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจนต่อเน่ือง มีแผนการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ แผนงบประมาณการ

วิจยัและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั โดยบรรจุในแผนกลยุทธ์ของสถาบนัเพื่อเป็นแนวทางท่ี

ชดัเจนสู่การปฏิบติั 

2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 เน่ืองจากบรรยากาศองค์กรสามารถพยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัการศึกษาพยาบาล

เอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดร้้อยละ 58 (Adjusted R2= 0.58) แสดงวา่ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีอาจมีอิทธิพลต่อสภาพการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อีกร้อยละ 42 ดงันั้นจึงควรมี
การศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม ท่ีจะสามารถร่วมกนัพยากรณ์การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เพื่อน าผลการศึกษามาใชใ้นการ
พฒันาสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ร พฤติกรรมองคก์ร ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารองคก์ร ตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินต่างๆ ขององคก์รรักษาคุณภาพและก ากบัมาตรฐานต่างๆ เช่น การประกนั
คุณภาพการศึกษา  เป็นตน้  
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Factors Influencing on Leaning Organization of Private Nursing Education Institutions 
In the Northeast Region of Thailand 

Puangpaka Iniam, RN, MN.S. **  Wiphaporn Vorahan, RN, MN.S. *** 
This descriptive research study aimed to study the factors influencing on learning organization perceived 

by the nursing instructors of the nursing education institutions in the northeast region of Thailand. The study 
sample of 201 instructors in faculties of nursing with at least 1 year experienced of working were selected to 
complete the questionnaires. The research instrument was questionnaire consisted of four parts: 1) personal data 2) 
learning organization 3) strategic management and 4) organizational climate of the private nursing education 
institutions in the northeast region of Thailand. Seven experts examined the content validity of the questionnaire. 
The reliability coefficient of the learning organization, strategic management and organizational climate of private 
nursing education institutions  part were tested by Cronbach’s Alpha Coefficient were .97, .95 and .97 
respectively. The questionnaires were mailed to the sample and 201 of 214 were completely received back 
(93.92%). The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product 
moment correlation coefficient and stepwise multiple regression.  

The finding showed that: 1) Learning organization, strategic management and organizational climate of 
private nursing education institutions in northeast region of Thailand was at a high, high and high level 
respectively (x̄ = 3.86, SD= 0.42;  x̄ = 3.85, SD= 0.62 and  x̄ = 3.69,  SD = 0.63 respectively) 2) Individual factors include 
age, education and experiences in nursing and teaching experiences in nursing were not correlated with the 
learning organization of private nursing education institutions in the northeast region of Thailand. 3) 
Organizational factors include strategic management and organizational climate had statistically significant 
positive medium correlations with learning organization private nursing education institutions in the northeast 
region of Thailand. (r = 0.67 and 0.76 respectively, p< .01) 4) Factors which could significantly predict of the 
learning organization of the private nursing education institutions in the northeast region of Thailand were 
organizational climate. These predictors explained the total 58 percent of variance. (p < .05)  
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การพฒันาศักยภาพผู้เลีย้งดูเด็กปฐมวยัโดยใช้หลกัสูตรโรงเรียนพ่อแม่ทีชุ่มชนมีส่วนร่วม 

(IMPROVING CAREGIVERS 'SKILLS TOWARD EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT 

USING COMMUNITY BASED PROGRAM ) 

    เสาวลกัษณ์ จกัรบุตร*       อรสา กงตาล.**  
บทคัดย่อ : การวิจยัเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาศกัยภาพผูเ้ล้ียงดูเดก็ปฐมวยัโดยใชห้ลกัสูตรโรงเรียนพ่อแม่
ท่ีพฒันาโดยชุมชนมีส่วนร่วม ด าเนินการศึกษาในพ้ืนท่ีชุมชนชนบทในรับผิดชอบของโรงพยาบาลต าบลหนองน ้าใส   
อ  าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น ตั้งแต่กมุภาพนัธ์ 2558 ถึง มิถุนายน 2559  กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูเ้ล้ียงดูเดก็ปฐมวยั 12 คน กลุ่ม
แกนน าชุมชน 6 คน และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 2 คน แบ่งการศึกษาเป็น 4 ขั้นตอน คือ (1) วิเคราะห์สถานการณ์การเล้ียงดูเดก็
ปฐมวยั โดยการสงัเกต สมัภาษณ์ และเกบ็ขอ้มูลพ้ืนฐานเอกสารเก่ียวขอ้ง  (2) น าผลการวิเคราะห์ท่ีไดม้าเสนอต่อกลุ่มพ่อแม่ 
ผูเ้ล้ียงดู แกนน าชุมชน และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้น ร่วมกนัสรุปหวัขอ้และประเดน็ความรู้และทกัษะท่ีพ่อแม่ผูเ้ล้ียงดู
ควรพฒันาร่วมกนั จดัท าเป็น “หลกัสูตรโรงเรียนพ่อแม่ในการดูแลเดก็ปฐมวยั ”ข้ึน ประกอบดว้ยการ จดักระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัในชุมชน 4 คร้ัง (3) ปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะพ่อแม่และผูเ้ล้ียงดู เป็นระยะเวลา 3 เดือน และ 
(4) ติดตามประเมินผลการพฒันาโดยการประเมินความรู้ ทกัษะการดูแลของพ่อแม่ผูเ้ล้ียงดู และประเมินพฒันาการเดก็
ปฐมวยัทั้ง 12 คนท่ีเขา้ร่วมในการศึกษาคร้ังน้ี  
  ผลการศึกษาพบวา่ โปรแกรมชุมความรู้โรงเรียนพ่อแม่ท่ีพฒันาข้ึนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษาคร้ังน้ี
ใชแ้นวคิดและโครงสร้างจากหลกัสูตรเดิมของกรมอนามยั แต่ไดน้ าเทคนิคและวิธีการฝึกปฏิบติัต่อเด็กปฐมวยัท่ีสอดคลอ้ง
กบัธรรมชาติของเดก็และบริบทของพ้ืนท่ีมากข้ึน ไดน้ าแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้ตามแนวมนุษยป์รัชญา ซ่ึงเนน้ให้
ผูดู้แลเกิดความตระหนกัรู้ เห็นคุณค่าและศกัยภาพของตนเอง  เขา้ใจเด็กเล็กอย่างเป็นองค์รวม จากการติดตามผล พบว่า ผู ้
เล้ียงดูเด็กมีความรู้ในการเล้ียงดูลูก เพ่ิมข้ึน จากร้อยละ 67.7  เป็นร้อยละ 88.56  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมและ
สามารถออกแบบกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันาการเดก็มากข้ึน ทุกครอบครัวมีความพึงพอใจในการร่วมจดัการเรียนรู้ในระดบั
ดีมาก มีความเขา้ใจเดก็มากข้ึนสามารถดูแลเดก็ครอบคลุมทั้งกาย จิต สังคมและอารมณ์จิตใจ และพฒันาการของเด็กปฐมวยั
มากข้ึนดา้นแกนน าชุมชน พบวา่เกิดความตระหนกัและเห็นความส าคญัของการสนบัสนุนพ่อแม่ผูเ้ล้ียงดูใหส้ามารถส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยัได ้ ใหก้ารสนบัสนุนการจดัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเด็กปฐมวยัข้ึนในชุมชน โดยมีมติเสนอการจดัตั้ง “สนาม
เด็กเล่นส่งเสริมพฒันาการเด็กตามธรรมชาติ” ข้ึนในชุมชนในแผนพฒันาต าบลปีงบประมาณ 2560 และส่งเสริมการจดัตั้ง
กลุ่ม “คนเล้ียงลูกในชุมชน” เพ่ือสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ทกัษะผูเ้ล้ียงดูเด็ก และสืบสานการละเล่นพ้ืนบา้นการร้องเพลง
กล่อมลูก  ซ่ึงส่งผลใหชุ้มชนเกิดความสามคัคีกนั ใหค้วามส าคญัในการดูแลส่งเสริมพฒันาการเด็กมากข้ึน ประกอบกบัการ
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนดา้นความรู้ทักษะและการติดตามเยี่ยมจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและแกนน าชุมชนอย่าง
สม ่าเสมอ ก่อใหเ้กิดก าลงัใจและส่งผลดีต่อการเล้ียงดูเดก็ปฐมวยั 
ค าส าคญั  :  การพฒันาศกัยภาพพอ่แม่ผูเ้ล้ียงดู;  เด็กปฐมวยั;  โรงเรียนพ่อแม่  
* พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
** ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  เด็กเป็นวยัท่ีมีการเจริญเติบโตและพฒันาการดา้นต่างๆ ทั้งดา้นสติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์ และสังคม 
ควบคู่ไปกบัพฒันาการของร่างกาย เด็กท่ีไดรั้บการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพฒันาการท่ีเหมาะสมจะเติบโตเป็น
เด็กท่ีมีภาวะสุขภาพดี และเป็นประชากรผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพของชาติ เด็กปฐมวยั เป็นวยัท่ีส าคญัท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่เด็กแรกเกิด -3  ปี ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว  ครอบครัวถือเป็นส่ิงแวดลอ้มอนัดบัแรกของเด็ก เป็น
ส่ือกลางให้เด็กได้มีกระบวนการเรียนรู้ ครอบครัวจึงมีส่วนส าคญัมากต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็ก  
โดยเฉพาะบิดา มารดา หรือผูเ้ล้ียงดูเน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีคอยตอบสนองความตอ้งการของเด็ก ในการ
จดักิจกรรมการกระตุน้พฒันาการและส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งเสริมพฒันาการ กล่าวคือหากผูเ้ล้ียงดูมีความรู้ในการเล้ียงดูเด็ก
วยัน้ี  จะท าใหเ้กิดการน าความรู้   ท่ีไดไ้ปปฏิบติัในการส่งเสริมพฒันาการลูก     จากการส ารวจสถานการณ์การพฒันา
เด็กปฐมวยั โดยกรมอนามยั ปี พ  .ศ  . 2542 และ พ  .ศ  . 2546 พบวา่เด็กมีพฒันาการท่ีสงสัยล่าช้าในดา้นภาษา การใช้
กลา้มเน้ือมดัเล็ก  กลา้มเน้ือมดัใหญ่ และการปรับตวั ร้อยละ 28.1  และร้อยละ 21.1 ตามล าดบั   ส่วนการส ารวจ
พฒันาการเด็กในปี 2548   พบวา่เด็กปฐมวยัมีพฒันาการสงสัยล่าชา้โดยภาพรวมในทุกดา้นร้อยละ 15.9  และปี  2550  
ร้อยละ  32  ในการส ารวจปี 2554   พบร้อยละ 30   จะเห็นไดว้า่พฒันาการล่าช้าในเด็กปฐมวยัมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน  
โดยเฉพาะดา้นภาษาซ่ึงถือเป็นประเด็นท่ีบ่งช้ีถึงการพฒันาสติปัญญาในอนาคต    และจากการส ารวจระดบัสติปัญญา
ของเด็กนกัเรียนไทย พศ    . 2554   พบวา่เด็กนกัเรียนไทยมีระดบัสติปัญญาเฉล่ียเท่ากบั 98.59  ซ่ึงถือวา่ต ากวา่เกณฑ์
มาตรฐานสากล   จากขอ้มูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองน ้ าใส  ณ วนัท่ี  30  ธนัวาคม  
2557  มีเด็ก  แรกเกิด - 3 ปี ท่ีอยูใ่นเขตรับผดิชอบทั้งหมด จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 3.07 ของประชากรทั้งหมด 
แนวโนม้การมารับบริการเพิ่มมากข้ึน จากฐานขอ้มูล 3  ปี ยอ้นหลงั ตั้งแต่ปี 255 5-2557 พบว่าเด็กช่วงแรกเกิด-3 ปี 
เขา้มารับบริการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 79 .2 1 , 7 4. 56 และ 77.41 ตามล าดบั  ขอ้มูลดา้นการตรวจประเมินพฒันาการ
เด็กอายุต  ่ากวา่ 3 ปี  จากปี พศ .2555 – พศ .2557 พบวา่จ านวนของเด็กท่ีมีพฒันาการสมวยัร้อยละ 86.4  , ร้อยละ 83.4  
และร้อยละ 81.1  ตามล าดบั  

 จากการด าเนินงานคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองน ้ าใส พบว่า ได้จดั
ใหบ้ริการเดือนละ 1 คร้ัง คือวนัองัคารท่ีสองของเดือน คือใหบ้ริการในวนัท่ีเด็กมารับบริการฉีดวคัซีน ผสมผสานกบั
การประเมินภาวะโภชนาการ และพฒันาการเด็ก     และให้ความรู้ผูป้กครองทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  โดยใช้
แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนพอ่แม่ และให้ค  าแนะน าจากสมุดบนัทึกสุขภาพแม่และเด็ก ในการจดัให้บริการจะมี
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข และ แกนน าอาสาสมคัรสายใยรักท่ีผา่นการอบรมแลว้  มาช่วยเจา้หนา้ท่ีในการตรวจ ประเมิน
พฒันาการเด็ก  และติดตามเยี่ยมบา้นในกรณีท่ีเด็กไม่มาตามนดั ส่วนให้คลินิกฝากครรภ์ก็ให้บริการตามแนวทาง
มาตรฐานการฝากครรภ์  โดยใช้หลกัสูตรโรงเรียนพ่อแม่ของกรมอนามยั  มีระบบส่งต่อท่ีไดม้าตรฐาน มีการฟ้ืนฟู
ความรู้เจา้หน้าท่ีอยา่งสม ่าเสมอ   แต่ยงัพบว่าเด็กปฐมวยัยงัมีพฒันาการ  การจดับริการดา้นส่งเสริมสุขภาพแม่และ
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เด็กของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองน ้ าใส ไดด้ าเนินการภายใตโ้รงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว มี
การน าหลกัสูตรโรงเรียนพอ่แม่ของกรมอนามยัมาเป็นแนวทางในการใหค้วามรู้แก่พอ่แม่ตั้งแต่ตั้งครรภจ์นหลงัคลอด 
ตลอดจนการเล้ียงดูเด็กส่งเสริมพฒันาการเด็ก ซ่ึงด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2554  ถึงแมว้า่หลกัสูตรโรงเรียนพ่อแม่แบบ
เดิมจะมีเน้ือหาความรู้เก่ียวกบัการดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ ์มีความครบถว้นในหลกัสูตร แต่เม่ือน ามาปฏิบติัจริงพบวา่
ผูรั้บบริการยงัมีความรู้และทกัษะท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสมในการเล้ียงดูเด็กปฐมวยั  และพบว่าหลักสูตรเดิมเป็น
หลกัสูตรท่ีกรมอนามยัไดจ้ดัท ามาส าเร็จรูปน ามาใชเ้หมือนกนั  ท าให้ไม่สอดคลอ้งกบับริบทและวิถีชุมชนท่ีแตกต่าง
กนั   ประกอบกบักลุ่มผูรั้บบริการไม่มีส่วนร่วมในการออกแบบเน้ือหาหรือกิจกรรมของหลกัสูตร  ผูศึ้กษาจึงไดน้ า
แนวคิดมนุษยปรัชญา ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นให้เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย ์การมองเด็กอย่างเป็นองค์รวม  ซ่ึง
ประกอบดว้ยความสมดุลของ กาย จิต จิตวิญญาน ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม  มุ่งเน้นให้ผู ้
เล้ียงดูเด็กเขา้ใจตวัเด็กอย่างลึกซ้ึง  เห็นคุณค่าของเด็ก ปล่อยให้เด็กเจริญเติบโตอย่างธรรมชาติ อิสระ และท าให้ผู ้
เล้ียงดูมีความตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าศกัยภาพของตน  ประกอบกบัแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนมาเป็นแนว
ทางการจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกับหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ชุดเดิม      ท าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะน าหลักสูตร
โรงเรียนพอ่แม่ท่ีพฒันาข้ึน มาใชเ้พื่อเพิ่มศกัยภาพการส่งเสริมพฒันาการแก่ผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยั 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.เพื่อศึกษาสถานการณ์การเล้ียงดูเด็กปฐมวยั  ต าบลหนองน ้าใส  อ าเภอบา้นไผ ่  จงัหวดัขอนแก่น 
2.เพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยัในการส่งเสริมพฒันาการโดยใชห้ลกัสูตรโรงเรียนพ่อแม่   และการ

มีส่วนร่วมของชุมชน   
ขอบเขตในการวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยั ในการส่งเสริม

พฒันาการเด็กปฐมวยั  ต าบลหนองน ้ าใส   โดยการน าแนวคิดมนุษยปรัชญา และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาเป็น
กรอบคิดในการวิจยัและพฒันา กลุ่มเป้าหมายเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  จ  านวน 20 คนโดยระยะเวลาท่ีท าการศึกษา
ตั้งแต่ เดือน 1 ธนัวาคม  2558 -  30  มิถุนายน   2559   รวมระยะเวลา  28  สัปดาห์  
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีใชท้ฤษฎีเก่ียวกบัเด็กแรกเกิดถึง อายุ 3 ปี และการพฒันาศกัยภาพผูเ้ล้ียงดูเด็กเพื่อส่งเสริม
พฒันาการเด็ก โดยการประยกุตห์ลกัสูตรโรงเรียนพ่อแม่  ผสมผสานกบัแนวคิดการมีส่วนร่วม และน าแนวคิดมนุษย
ปรัชญา (Anthroposophy) มาจดักระบวนการเรียนรู้ ผา่นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีความตระหนกัรู้ เห็นคุณค่าใน
ตวัตนของตนเอง และคุณค่าของเด็กปฐมวยัอยา่งเป็นองคร์วม  กายจิต สังคมและจิตวิญญาณ จากการมีส่วนร่วมของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลเด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ ผูเ้ล้ียงดูเด็ก แกนน าชุมชน  และผูใ้ห้บริการสุขภาพ  เพื่อในการเล้ียงดู
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เด็กปฐมวยัให้มีคุณภาพ   และมีพฒันาการท่ีสมวยั   โดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ    PAOR  (Plan-Action-
Observe- Reflect) ของ Kemmis,s, and Mc Tagart , R ( 1998)   เป็นกรอบแนวคิดในกระบวนการพฒันา 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ  โดยใช้กระบวนการ PAOR  PAOR    ) Plan-Action-Observe- 
Reflect  (ทั้งหมด  4  ขั้นตอนคือ  ระยะการวางแผน  ระยะปฏิบติัการ  ระยะการสังเกต และระยะสะทอ้นผลการ
ปฏิบติัและปรับปรุงแผน  โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วม  ดว้ยเทคนิคการจดักระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษย
ปรัชญา  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งและครบถว้น  ดว้ย
วธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การสนทนากลุ่ม  ดงัน้ี 
 พืน้ทีท่ีท่ าการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกพื้นท่ีแบบเฉพาะเจาะจง  ซ่ึงเป็นหมู่บา้นในเขตชนบทแห่งหน่ึง  ของต าบล
หนองน ้ าใส   อ าเภอบา้นไผ่   จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นหมู่บา้นในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองน ้าใส  
 ประชากรทีศึ่กษา 

ในการวิจยัคร้ังน้ีไดค้ดัเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive sampling)   จากกลุ่มผูดู้แลเด็กปฐมวยั 
ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ล้ียงดูเด็ก ท่ีให้การดูแลเด็ก แกนน าชุมชน ไดแ้ก่ อสม. อบต. และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข รพ.สต.หนอง
น ้ าใส  รวม 20 คน ประกอบดว้ย  ผูน้ าชุมชน  2  คน อบต. 1 คน อสม.นมแม่ 3 คน  เจา้หนา้ท่ี สาธารณสุข รพ.สต.
หนองน ้าใส 2 คน  และผูเ้ล้ียงดูเด็ก จ านวน  12  คน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาสร้างข้ึนโดยไดด้ดัแปลงมาจากแบบวดัความรู้ 
ทกัษะพอ่แม/่ผูป้กครองในหลกัสูตรโรงเรียนพอ่แม่ ของกรมอนามยั(2554)   และ แบบประเมินโครงการพฒันาความ
ฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ เด็กวยั 0-5 ปี  ภายใตโ้ครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว (สถาบนัราชานุ
กูล, 2552) เป็นแนวค าถาม ถูก ผิด แปลความหมายเป็น 3 ระดบัโดยใชแ้บบ อิงเกณฑ์ประยุกตจ์ากหลกัเกณฑ์ การ
ประเมินผล(เสรี ลาชโรชน์, 2537) ดงัน้ี 
                คะแนนร้อยละ 80 – 100 หมายถึง มีความรู้และทกัษะการส่งเสริมพฒันาการในระดบัดี 
               คะแนนร้อยละ 60 – 79 หมายถึง มีความรู้และทกัษะ  การส่งเสริมพฒันาการในระดบัปานกลาง 
               คะแนนร้อยละต ่ากวา่ 60 หมายถึง มีความรู้และทกัษะ การส่งเสริมพฒันาการในระดบัต ่า 
 โดยน าแบบทดสอบความรู้ของพ่อแม่ ผูดู้แลน้ี ผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมในการทดสอบทั้งหมด  3  ท่าน และน าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว้ ทดลอง
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ใช้กบักลุ่มพ่อแม่ผูดู้แลท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 12   คน หาความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟา(α-
coeffient) ของครอนบาค (cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.85 

แบบสัมภาษณ์ ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาแบ่งออกเป็น 5 ชุด คือ 
ชุดท่ี 1  แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ล้ียงดูเด็ก จ านวน 13 ขอ้ ไดแ้ก่      ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่ อายุ ความสัมพนัธ์กบั
เด็ก ระดบัการศึกษา  อาชีพ สถานภาพสมรส โรคประจ าตวั ลกัษณะครอบครัว รายไดต่้อเดือน ความเพียงพอของ
รายได ้จ านวนบุตร และแหล่งความรู้ท่ีไดรั้บ    

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของเด็กแรกเกิด  - 3 ปี ไดแ้ก่ ช่ือบุตร วนัเดือนปีเกิด อายุ น ้ าหนกัส่วนสูงใน
ปัจจุบนัประวติัการรับวคัซีน  ภาวะความเจบ็ป่วยของบุตร  และพฒันาการบุตร  

ชุดท่ี 2   แบบสัมภาษณ์ทดสอบความรู้ และทกัษะการปฏิบติัในการเล้ียงดูของผูล้ี้ยงดูเด็กแรกเกิด  - 
3 ปี   

 ชุดท่ี 3  แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก 
            ชุดท่ี 4  แนวทางการสนทนากลุ่ม  ส าหรับผูใ้หบ้ริการ และแกนน าชุมชน 
      ชุดท่ี 5 แบบสังเกตการมีส่วนร่วม แบบสังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรม ใชใ้นการสังเกตรายละเอียดของ
กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  

ขั้นตอนการวจัิย 
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการพฒันา และขั้นประเมินผล ดงั

รายละเอียดต่อไปน้ี 
 1.ขั้นเตรียมการ 

การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาสถานการณ์การเล้ียงดูเด็กปฐมวยัของผูเ้ล้ียงดูเด็ก และเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ผูเ้ล้ียงดูเด็ก โดยใช้หลกัสูตรโรงเรียนพ่อแม่  ท่ีชุมชนมีส่วนร่วม  โดยในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชก้ระบวนการ วิจยัเชิง
ปฏิบติัการ ของ PAOR  (Plan-Act-Observe- Reflect) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) การเตรียมความพร้อมของผูศึ้กษา โดยการคน้ควา้ขอ้มูล บทความ งานวิจยั     ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเล้ียงดูเด็กและส่งเสริมพฒันาการเด็ก กระบวนการเรียนรู้ตามแนวมนุษยปรัชญา แนวคิดการมีส่วนร่วม และ
ศึกษาเก่ียวกบั กระบวนการ วิจยัเชิงปฏิบติัการ ของ PAOR  (Plan-Act-Observe- Reflect) ผูศึ้กษาไดรั้บประสบการณ์
ตรงในการพฒันาทกัษะการเป็นนกัวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ ทกัษะการสัมภาษณ์       การสังเกต การบนัทึกขอ้มูลและ
การวิเคราะห์ขอ้มูล และทกัษะการเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวมนุษยปรัชญา และทกัษะการส่งเสริมพฒันาการ
เด็ก 0 – 3 ปี  การประเมินพฒันาการเด็กโดยใชคู้่มือเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ( DSPM)  
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2) การเตรียมการศึกษาขอ้มูลการส่งเสริมพฒันาการเด็กแรกเกิด -3 ปี ในเขตหมู่บา้นท่ีท าการศึกษา 
ขอ้มูลสถิติการเจบ็ป่วยจากโปรแกรม JHCIS ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองน ้าใส    

3) เตรียมทีมงานและเตรียมความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย  ประชุมช้ีแจงให้ชุมชนรับทราบขอ้มูล  
วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของการศึกษา  

2. ขั้นด าเนินการพฒันา   
การด าเนินงานในขั้นตอนแรก  คือขั้นประเมินสถานการณ์ สร้างการรับรู้ปัญหาร่วมกนั ระหวา่งกลุ่มผู ้

เล้ียงดูเด็ก กลุ่มแกนน าชุมชน กลุ่มเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา ความตอ้งการและก าหนด
แนวทางในการพฒันาในการพฒันาศกัยภาพผูเ้ล้ียงดูเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  ระดมสมอง
ช่วยกนัวเิคราะห์ปัญหาสถานการณ์การเล้ียงดูเด็ก   ดงัน้ี 
  ระยะวางแผน (Plan) ผูร่้วมวิจยัจะไดรั้บการสัมภาษณ์รายบุคคลจากผูว้ิจยัโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้างชุดท่ี 1 เพื่อประเมินปัญหาและความตอ้งการตามบริบทของพื้นท่ีในชุมชนต่อการประเมินและส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยั  และร่วมจดัท าแผนการจดักิจกรรม 
  ระยะปฏิบัติการ  (  Act) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาศักยภาพผูเ้ล้ียงดูเด็ก ดัง
รายละเอียดตามแผนการสอนหลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึน จ านวน  4  คร้ัง ๆละ 3  ชัว่โมง   ทุกวนัพฤหสัท่ี 2 และ 4  ของ
เดือนมกราคม   – มีนาคม   2559 ทุกคร้ังผูร่้วมวิจยัจะไดรั้บความรู้และรูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัผูเ้ขา้ร่วมวิจยัจะท ากิจกรรมต่อเน่ืองในระหว่างการเขา้รับการจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั เช่น 
กิจกรรมการประเมินและส่งเสริมพฒันาการผา่นการสัมผสั การเล่น การเคล่ือนไหว  

  ระยะติดตามประเมินผล (  Observe) ในระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมพฒันาการผูว้ิจยั
ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการท ากิจกรรมทั้งการประเมินและการส่งเสริมพฒันาการเด็ก โดยการสนทนากลุ่มย่อย 
และสรุปหลงัท ากิจกรรมในแต่ละคร้ัง  ผูว้ิจยัไดส้ังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และ ติดตาม
เยีย่มบา้น หลงัจากการจดัอบรมใหค้วามรู้ 1 สัปดาห์ ในช่วงเดือน มกราคม–  ธนัวาคม  2559 

  ระยะสะท้อนผลการปฏิบัติ ( Reflect ) เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพฒันาและปรับปรุงพฒันาส่วนท่ี
ขาด โดยจดักิจกรรมเรียนรู้ผา่นงานศิลปะ การฝึกสมาธิ  การจดัท าของเล่นพื้นบา้น หรือจากวสัดุในทอ้งถ่ิน ส าหรับ
เด็กปฐมวยั ตั้งแต่คร้ังท่ี 1-4  โดยหลงัการเรียนรู้แต่ละคร้ังตอ้งมีการสรุปบทเรียน และบอกเล่าถึงส่ิงท่ีไดรั้บ และจะ
น าไปใชก้บัการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั    
 3.  ขั้นประเมินผล โดยครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลลพัธ์ ดงัน้ี 1)การประเมินกระบวนการ 
โดยการสังเกตการมีส่วนร่วม ของแกนน าชุมชน     ผูใ้หบ้ริการ กลุ่มผูเ้ล้ียงดูเด็ก ตั้งแต่การร่วมวางแผน การ 
ใหก้ารสนบัสนุน การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการ 2)  การประเมินผลลพัธ์ 
ประกอบดว้ย  การประเมินผลจากการเปล่ียนแปลงการปฏิบติัในการเล้ียงดูเด็กเพื่อส่งเสริมพฒันาการทั้ง  
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4 ดา้น ทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ-อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เปรียบเทียบก่อนและหลงัด าเนินการ 
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้  
                       4.   ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนน้ีได้น าผลการประเมินผลจากการด าเนินงาน  ทั้ งด้าน
กระบวนการ  ดา้นผลลพัธ์การด าเนินศึกษา  มาสรุปวิเคราะห์ และสะทอ้นขอ้มูลกลบัให้กลุ่มเป้าหมายและชุมชน
รับทราบผา่นเวทีประชาคมในชุมชน  และร่วมกนัจดัท าแผนพฒันางานเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัต่อไป  
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1  ขอ้มูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่าสถิติ ประกอบดว้ย ร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ขอ้มูล
ทัว่ไป ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลความรู้และการปฏิบติัต่อการ
ส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัของกลุ่มผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยั    ส่วนขอ้มูลการประเมินพฒันาการเด็กตามแบบคดักรอง
พฒันาการเด็กอายแุรกเกิด -5 ปี  (DSPM)  

 2  ขอ้มูลเชิงคุณภาพ   เป็นการวิเคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis)   เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก    การสนทนากลุ่ม และการสังเกตพฤติกรรม  
ผลการศึกษา 
 ผลการพฒันาพบว่า สถานการณ์การเล้ียงดูเด็กปฐมวยัพบว่า ผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยั ผูท่ี้ศึกษาจ านวน 12 คน  
เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 41.6 ปี  มีความสัมพนัธ์โดยการเป็นย่า ยาย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ  41.67  เป็นแม่ 
จ  านวน 6คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาร้อยละ  58.33 ประกอบอาชีพ
ท านามากท่ีสุดร้อยละ 50.0  สถานภาพสมรสพบว่าอยู่ด้วยกันมากท่ีสุดร้อยละ 66.67  ลกัษณะครอบครัวเป็น
ครอบครัวขยายร้อยละ 91.67  รายไดเ้พียงพอใช้จ่ายในครอบครัวร้อยละ 83.3 ครอบครัวท่ีมีเด็กปฐมวยัในการดูแล  
จ านวน 1  คน  มากท่ีสุดจ านวน 8  ครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ 66.67    ระยะเวลาในการเล้ียงดูเด็ก / วนั  ดูแล
ตลอดเวลาทั้งวนั  จ  านวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 การให้เด็กดูโทรทศัน์/เล่นเกมคอมพิวเตอร์ จ  านวน 9 คน  ร้อย
ละ  75.00  ระยะเวลาท่ีใหดู้ ใชเ้วลา 2-3 ชัว่โมงต่อวนั  จ  านวน  9 คน  ร้อยละ  75.00  ไดเ้ล่านิทานให้เด็กฟัง  จ  านวน  
9  คน  ร้อยละ 75.00  ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเล้ียงลูกส่วนใหญ่ไดรั้บรู้จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข จ านวน 5
คน คิดเป็นร้อยละ  50  
 ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูเ้ล้ียงดูเด็ก ผลการวิจยัพบว่า   หลกัสูตรโรงเรียนพ่อแม่ท่ีพฒันาข้ึนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษาคร้ังน้ีใช้แนวคิดและโครงสร้างจากหลักสูตรเดิมของกรมอนามัยท่ีใช้ในการ
ใหบ้ริการของคลีนิคเด็กดีและคลีนิคส่งเสริมพฒันาการเด็กทัว่ไป แต่ไดมี้การระบุรายละเอียดต่างๆมากข้ึน พร้อมไป
กบัมีเทคนิคและวิธีการฝึกปฏิบติัต่อเด็กปฐมวยัท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของเด็กและบริบทของพื้นท่ีมากข้ึน เพิ่ม
องค์ความรู้การเขา้ใจเด็กในฐานะมนุษยแ์ละแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้ตามแนวมนุษยป์รัชญาเขา้ไปดว้ย  
จากการติดตามผล พบว่า พ่อแม่ผูเ้ล้ียงดูเด็กมีความรู้ในการเล้ียงดูลูก เพิ่มข้ึน จากร้อยละ 67.7  เป็นร้อยละ 88.56  
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รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมและสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็กมากข้ึน ทุกครอบครัวมี
ความพึงพอใจในการร่วมจดัการเรียนรู้ในระดบัดีมาก  จากการจดักิจกรรมให้ฝึกการสังเกตเด็กในความดูแล กระตุน้
ใหผู้เ้ขา้ร่วมเกิดความตระหนกัและเช่ือมัน่  ในศกัยภาพของเด็กเล็ก เปิดโอกาสให้เด็กไดมี้พฒันาการตามจงัหวะของ
แต่ละบุคคล และมีการแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์การดูแล ตลอดจนมีกิจกรรมให้ร่วมกนัจดัหาและท า
ของเล่นเด็กปฐมวยัจากวสัดุง่ายๆในทอ้งถ่ิน ท าให้พ่อแม่ผูดู้แลและผูน้ าชุมชน เกิดความเขา้ใจ มีความมัน่ใจ ในการ
ส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยั ทั้งรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่มในชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมมากข้ึน  
  ดา้นแกนน าชุมชน พบวา่เกิดความตระหนกัและเห็นความส าคญัของการสนบัสนุนพอ่แม่ผูเ้ล้ียงดูให้สามารถ
ส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัได ้ใหก้ารสนบัสนุนการจดัส่ิงแวดลอ้มเพื่อเด็กปฐมวยัข้ึนในชุมชน โดยมีมติเสนอการ
จดัตั้ง “สนามเด็กเล่นส่งเสริมพฒันาการเด็กตามธรรมชาติ” ข้ึนในชุมชนในแผนพฒันาต าบลปีงบประมาณ 2560 
รวมทั้งไดมี้ขอ้เสนอแนะร่วมกนัให้ขยายพื้นท่ีด าเนินการ และส่งเสริมการจดัตั้งกลุ่ม “คนเล้ียงลูกในชุมชน” เพื่อ
สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ทกัษะพอ่แม่ผูดู้แลเด็กปฐมวยั 
 ดา้นการจดับริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองน ้ าใส  มีการปรับเปล่ียนการให้บริการโดยมี
การปรับเวลาในการให้บริการคลีนิเด็กเพิ่มการให้บริการตรวจพฒันาการเด็กเดือนละ 1 วนั และให้น าหลกัสูตร
โรงเรียนพ่อแม่ท่ีพฒันาข้ึน  มาเป็นแนวทางในการให้ความรู้ และสุขศึกษา ตั้งแต่ตั้งครรภ ์และหลงัคลอด ตลอดจน
ในคลินิกเด็กดี   และในชุมชน มีการติดตามเยี่ยมบา้นครอบครัวเด็กท่ีมีปัญหาร่วมกบักลุ่มเครือข่ายคนรักลูก และได้
เรียนรู้ร่วมกนัเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัในชุมชน 

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  โดยแบ่งเป็นรายดา้น พบวา่ 
1.ดา้นความรู้สึกเก่ียวกบัการเล้ียงดูเด็กปฐมวยัและความคาดหวงัต่อการเจริญเติบโตในการเล้ียงดูเด็ก

พบวา่ ผูเ้ล้ียงดูเด็ก  ส่วนใหญ่มีความรู้สึกวา่การเล้ียงลูกง่าย เน่ืองจากให้เหตุผลว่า เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย
บ่อย ร่าเริงแจ่มใส  อยูก่บัใครก็ได ้ ไม่งอแง  กินอ่ิมแลว้ก็นอนหลบัไม่รบกวนผูเ้ล้ียงดู  พ่อแม่จึงฝากให้คุณยาย ตา 
ปู่ยา่ เล้ียงใหไ้ด ้  โดยผูเ้ล้ียงดูท่ีมีความรู้สึกวา่เด็กเล้ียงยาก   มีจ  านวน 4  คน   เหตุผลคือเด็กงอแงร้องไห้บ่อย บางคน
เจบ็ป่วยบ่อย  เด็กด้ือ พูดไม่เช่ือฟัง  อยากไดข้องเล่นถา้ไม่ไดต้ามใจก็จะร้องไห้ปาขา้วของ  พ่อแม่ก็เลยตามใจตอ้งหา
ของเล่นมาให ้ ท าใหเ้ด็กถูกตามใจ สอนยาก 
                     2.ดา้นความคาดหวงัต่อการเจริญเติบโต ผูเ้ล้ียงดูทุกคนมีความคาดหวงัอยากให้ลูกหลานเจริญเติบโต
สมวยั สุขภาพแข็งแรง คืออยากให้มีน ้ าหนกัดี ปกติสมวยั  ร้อยละ 16.33 อยากให้เล้ียงง่ายไม่เจ็บป่วยบ่อย  ร้อยละ 
25.00  ความคาดหวงัในการเล้ียงลูก-หลานดา้นพฒันาการ พบวา่ผูเ้ล้ียงดูส่วนใหญ่ อยากให้มีพฒันาการสมวยั  ท า
กิจกรรมไดเ้หมาะสมตามวยั   ความคาดหวงัดา้นสติปัญญา ลกัษณะนิสัยของเด็ก  ผูเ้ล้ียงดูเด็กส่วนใหญ่  อยากให้ลูก-
หลานช่ือฟัง บอกง่าย  เป็นเด็กดีไม่ด้ือ  เช่ือฟังบอกง่าย  เป็นคนดีมีสติปัญญาท่ีดี ฉลาดและเก่ง เหตุผลเพราะโตข้ึนจะ
ไดดู้แลตนเองและมารดา ยา่ยาย 
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                    3.ด้านการประเมินพฒันาการเด็ก จากการสัมภาษณ์พบว่าผู ้เ ล้ียงดูเด็กส่วนใหญ่บอกว่าเด็กมี
พฒันาการสมวยั โดยการเปรียบเทียบกบัลูกหรือหลานคนก่อนท่ีเคยเล้ียงมา  เทียบกบัเพื่อนรุ่นเดียวกนั  และบอกวา่
เทียบกบัสมุดอนามยัแม่และเด็กโดยการสังเกตเด็ก ดา้นการใช้สมุดอนามยัแม่และเด็กพบว่าส่วนใหญ่เคยอ่านสมุด
หนา้บนัทึกพฒันาการร้อยละ  66.66  แต่มีการลงบนัทึกพฒันาการไม่สม ่าเสมอ 
                     4. ดา้นวิธีการเล้ียงดูเพื่อการส่งเสริมพฒันาการ ดา้นการปฏิบติัในการล้ียงดูเด็กของผูเ้ล้ียงดูเด็ก การ
ปฏิบติัในการเล้ียงดูบุตรของผูเ้ล้ียงดูเด็ก  ส่วนใหญ่มีการปฏิบติัในการเล้ียงลูกท่ีใชป้ระสบการณ์ในการเล้ียงดูลูกใน
รุ่นพ่อแม่ และ ตามประสบการณ์การเล้ียงลูกของตนเองจากการเล้ียงลูกคนก่อนมา และไดน้ าวิธีการเล้ียงลูกท่ีไดรู้้
จากการอ่านสมุดสีชมพู การรับความรู้จากการไดรั้บการอบรมหรือไปเรียนรู้มา และการไดไ้ปเห็นคนอ่ืนเล้ียงลูกจึง
น ากลบัมาใชก้บัลูกของตนเอง การปฏิบติัในการเล้ียงดูเพื่อส่งเสริมพฒันาการดา้นจิตใจ-อารมณ์ จากการสัมภาษณ์
และการสังเกตพบวา่การปฏิบติัของผูเ้ล้ียงดูเด็กในการส่งเสริมพฒันาการดา้นน้ีส่วนใหญ่มีการแสดงความรักต่อเด็ก
ดว้ยการกอด การสัมผสั กล่าวชมเชย ท่ีปฏิบติัเป็นประจ าสม ่าเสมอ นอกจากนั้นจะพาเด็กร้องเพลง เล่นกบัลูกให้ลูก
หวัเราะ การพูดคุยดว้ยค าสุภาพ การเปิดเพลงในโทรทศัน์ ในโทรศพัทใ์หเ้ด็กเตน้ตาม  เล่านิทานใหฟั้งบา้ง  

การปฏิบติัในการเล้ียงดูเพื่อส่งเสริมพฒันาการด้านสังคม จากการสัมภาษณ์และการสังเกตพบว่า  
ส่วนใหญ่จะฝึกให้เด็กช่วยเหลือผูอ่ื้นเช่นหยิบของ สอนให้รู้จกัระเบียบวินยั และช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัร
ประจ าวนั เช่น การแปรงฟัน การใส่เส้ือผา้ ไม่ไดฝึ้กการขบัถ่ายของเด็ก  ส่วนการมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ส่วนใหญ่
จะสอนให้เด็กรู้จกัขอบคุณ สวสัดี ขอบคุณ ขอโทษ สอนให้แบ่งปัน จากการสังเกตเม่ือมีคนให้ของผูเ้ล้ียงดูจะบอก
ใหเ้ด็กขอบคุณใหท้ าท่าไหว ้  และใหน้ าเด็กมาเล่นกบัเพื่อนวยัเดียวกนั   

ดา้นการประเมินความพึงพอใจผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบวดัความพึงพอใจ  เป็นชนิดมาตราส่วน  
ประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซ่ึงก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

  5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
  3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
  1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
จากนั้นก าหนดเกณฑใ์นการแปลค่าของคะแนนดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
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  คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ซ่ึงจากการประเมินความพึงพอใจในการจดักระบวนการเรียนรู้ในคร้ังน้ีมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คือ  
ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.71 โดยดา้นท่ีพึงพอใจมากท่ีสุดคือระยะเวลาในการจดักระบวนการ รองลงมาคือ ความรู้ท่ี
สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงกบัเด็ก และวทิยากรมีท่าทียิม้แยม้แจ่มใส  เป็นกนัเอง 
การอภิปรายผล    
 จากผลการศึกษาการพฒันาศกัยภาพผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยัโดยใช้หลกัสูตรโรงเรียนพ่อแม่ ใช้แนวคิดมนุษย
ปรัชญา และการมีส่วนร่วม   ดา้นสถานการณ์การเล้ียงดูเด็กปฐมวยัพบวา่ จากภาวะสุขภาพของเด็ก ถึงแมว้า่เด็กส่วน
ใหญ่จะมีพฒันาการท่ีสมวยั และมีภาวะโภชนาการปกติ แต่มีภาวะความเจ็บป่วยจากโรคท่ีสามารถป้องกนัได ้ยอ่ม
ส่งผลต่อพฒันาการของเด็ก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อนุพนัธ์ สุวรรณพนัธ์ (2540) ท่ีพบวา่การเจริญเติบโตของ
เด็ก  พฒันาการ และภาวะสุขภาพมีความสัมพนัธ์กนั  ซ่ึงหากไดรั้บการเล้ียงดูท่ีขาดความเขา้ใจยอ่มส่งผลต่อเด็กได ้ 
ส่วนดา้นความรู้สึกในการเล้ียงดูส่วนใหญ่มีความรู้สึกวา่เล้ียงง่าย มีพฒันาการสมวยั ไม่งอแง ไม่ร้องไห้บ่อย และเด็ก
มีสุขภาพแข็งแรง  แตกต่างจากการศึกษาของพูลสุข   ศิริพูล และคณะ (2550) ท่ีพบวา่ผูเ้ล้ียงดูเด็กวยัเดินส่วนใหญ่
บอกวา่มีความยุง่ยากในการเล้ียงดูเน่ืองจากปัญหา อุบติัเหตุ การเล้ียงดูท่ีไม่รู้ความตอ้งการของเด็ก ไม่รู่วา่เด็กร้องไห้
เพราะอะไร การเจ็บป่วยและภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงกล่าวไดว้่าในการเล้ียงดูเด็กของผูเ้ล้ียงดูเด็ก ไม่คิดว่าการเล้ียงลูกมี
ความยุ่งยากเพียงแค่เล้ียงให้เด็กมีภาวะสุขภาพท่ีแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยเท่านั้นดา้นความคาดหวงั ส่วนใหญ่คาดหวงั
อยากให้ลูกเจริญเติบโตสมวยั ไม่เจ็บป่วย  ร้อยละ 100    รองลงมาคือ  มีสติปัญญาดี ฉลาด   และเก่ง คิดเป็นร้อยละ 
66.6 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของไฉไล ช่างด า (2550) ท่ีพบวา่บิดามารดาคาดหวงัอยากเห็นเด็กเป็นคนดีของสังคม 
และลัดดา เหมาะสุวรรณ (2547) ท่ีศึกษาพฒันาการเด็กแบบองค์รวมของเด็กพบว่าในการเล้ียงดูเด็กส่วนใหญ่
คาดหวงัคาดหวงัใหลู้กทั้งชายและหญิงเป็นคนดี เรียนหนงัสือเก่ง เรียบจบสูงๆ  
 ดา้นการส่งเสริมพฒันาการ พบวา่ส่วนใหญ่ไม่ไดก้ระตุน้หรือส่งเสริมพฒันาการ เพราะผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยั
เขา้ใจว่าเด็กตอ้งเติบโตและมีพฒันาการตามธรรมชาติอยู่แลว้  โตข้ึนก็ท าไดเ้อง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั     การศึกษาของ 
ณริดา   รัตนอมัพา (2555) ท่ีพบว่าครอบครัวส่วนใหญ่มีการเล้ียงดูท่ีไม่ส่งเสริมพฒันาการเด็ก และไม่มีปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการเล้ียงดูเด็กวยัก่อนเรียน  
 ดา้นสติปัญญา พบวา่ส่วนใหญ่ไม่เคยเล่านิทานให้เด็กฟัง เน่ืองจากเล่าไม่เป็น และคิดวา่เด็กยงัฟังไม่รู้เร่ือง 
จากการศึกษาของ   เพชรรัตน์  พิบาล์วงค ์ ( 2544)   ท่ีพบวา่การเล่านิทานให้เด็กท าจะไดภ้าษา  อารมณ์ดี และเป็น
การส่งเสริมใหเ้รียนรู้เก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัดว้ย  มีการจดัของเล่นตามวยัให้เด็กนอ้ย ส่วนใหญ่ของเล่นเป็นประเภท
พลาสติก ซ่ึงหาซ้ือไดง่้ายจากชุมชน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของไฉไล ช่างด า (2550) ท่ีพบวา่บิดามารดาส่วนใหญ่ฝึก
ทกัษะในการเดินวิง่ แต่ไม่ไดฝึ้กทกัษะการขีดเขียนหรือวาดรูป ไม่ไดฝึ้กให้เด็กรู้จกัรอคอยหรือควบคุมอารมณ์ สอน
ให้เด็กแบ่งปันส่ิงของแต่ไม่ได้ฝึกการปรับตวัของเด็ก สอนให้เด็กเรียกช่ือส่ิงต่างๆแต่ไม่เคยเล่านิทานให้ฟัง  ยงั
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สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิรนนัท ์      ไข่แกว้ (2545) ท่ีพบวา่ผูเ้ล้ียงดูเด็กมีการจดัหาอุปกรณ์  ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้
ใชมื้อ เช่น การป้ันดินน ้ามนัและขีดเขียน ร้อยละ 65.3 มีปฏิบติัเพียงบางคร้ัง และร้อยละ 41.3 ไม่เคยเล่านิทานให้เด็ก
ฟัง และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ลดัดา เหมาะสุวรรณ (2547) พบวา่ พ่อแม่ ส่วนใหญ่ให้การดูแลดา้นร่างกายเป็น
หลกัโดยเฉพาะเขตชนบท ของเล่นและนิทานท่ีจะส่งเสริมพฒันาการมีนอ้ย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พูลสุข ศิริ
พูล (2550) ท่ีพบวา่การปฏิบติัในการอบรมเล้ียงดูเด็กวยัเดินบางเร่ืองไม่เหมาะสม อาจขดัขวางพฒันาการของเด็กดา้น
ต่างๆได ้เช่น การไม่ให้โอกาสเด็กวยัเดินมีอิสระในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ เม่ือเด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจะใชว้ีการ
หา้มปราม ดุดา และลงโทษดว้ยการตี ซ่ึงกล่าวไดว้า่ผูเ้ล้ียงดูเด็ก ยงัมีการปฏิบติัในการเล้ียงดูเด็กบางดา้นไม่เหมาะสม 
อาจเน่ืองมาจากขาดความรู้ ความเขา้ใจพฒันาการของเด็กแต่ละดา้น จึงท าให้กระบวนการจดักิจกรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวยัไม่เหมาะสม สอดคลอ้งกบัวยัซ่ึงเป็นวยัท่ีเรียนรู้ผา่นการกระท า ท่ีแฝงดว้ยพลงัเจตจ านง (willing) ก่อเกิดเป็น
ประสบการณ์ให้เด็กไดรั้บความรู้สึกต่างๆบนพื้นฐานของพฒันาการแต่ละช่วงวยั (พร พนัธ์ุโอสถ, 2543) ซ่ึงจะตอ้ง
ให้การดูแล ครอบคลุมทั้งการดูแลดา้นร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้เด็กมีพฒันาการท่ีสมวยั
และเติบโตอยา่งมีคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาและพฒันาการมีส่วนร่วมของผูเ้ล้ียงดูเด็ก ในการจดักิจกรรมและการดูแลท่ีต่อเน่ืองเช่ือมโยง
กบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในชุมชน   ซ่ึงจะท าใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของเด็กในช่วงอาย ุ3 ขวบปีแรก ของเด็กปฐมวยั
ตามแนวมนุษยปรัชญา และสอดคลอ้งกบัวิถีชุมชนและ สนบัสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมและมีนโยบายในการพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้ล้ียงดูเด็กปฐมวยัมากข้ึน  
กติติกรรมประกาศ  

ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร .อรสา  กงตาล อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า และเป็น
ท่ีปรึกษาท่ีคอยช่วยเหลือและให้ก าลงัใจในการท าวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณคณาจารยค์ณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุกท่าน ท่ีให้ความรู้และประสบการณ์ในการพฒันาวิชาชีพท่ีมีค่ายิ่งต่อผูว้ิจยั และ
ขอขอบพระคุณ พ่อแม่  พี่น้อง และผูร่้วมวิจยัทุกท่าน ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกส่วนท่ีมีส่วนร่วมให้งานวิจยัฉบบัน้ี
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 
เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงสาธารณสุข.(2558). คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย    ) DSPM พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: ที

เอสอินเตอร์พร้ินท.์ 
พร  พนัธ์ุโอสถ. (2550). การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย : ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี. 

 คอมมิวนิเคชัน่. 



     การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 
                                                                                                                                                  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

The  Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division      272                                                                          ฉบบัที่ 1 ปี 2559    
 

 

 

 

จริญญา  โคตรชนะ.(2552). ผลของการให้กลุ่ มสนับสนุนทางสังคมต่อศักยภาพการเลีย้งดูเด็กวยัก่อนเรียน และ  
ความเครียดของย่ายายในอ าเภอภูกระดึง  จังหวดัเลย . วทิยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบณัฑิต สาขา
การพยาบาลครอบครัว บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั ขอนแก่น. 

จริยาวฒัน์   คมพยคัฆ์ และ วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย  ) .2553  .( การพยาบาลอนามัยชุมชน: แนวคิด หลักการ และ 
ปฏิบัติการพยาบาล .กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดกัท.์  

จอห์น บี ทอมสัน, ทิม คาน, มิลเดรค มาเชเดอ, ลิน โอลฟิลด์, มิเชลา คึกเกลอ  และโรแลน มีกแฮน. (2551). เด็กตาม
ธรรมชาติ คู่มือดูแลและเสริมสร้างศักยภาพเด็ก 7 ปีแรก. (วิศิษฐ์ วงัวิญญู  ,ผูแ้ปล). พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: 
แปลน พร้ินตั้ง. 

ไฉไล ช่างด า. (2550).  ความรู้ เจตคติการปฏิบัติตนของบิดามารดาในการส่งเสริมพฒันาการเด็ก 1-3 ปี ในต าบลชาตุ 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี. วทิยานิพนธ์ปริญญานิเวศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ณริดา   รัตนอมัพา. (2555).การเลีย้งดูเด็กวยัก่อนเรียนของครอบครัวในชุมชนเมือง จังหวดัขอนแก่น.วทิยานิพนธ์
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพจิต  บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

พูลสุข   ศิริพูล. (2545).การอบรมเลีย้งดูเด็กของครอบครัวอสีาน. ขอนแก่น:  คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ลดัดา  เหมาะสุวรรณ และคณะ.(2547).รายงานการวจิยัเร่ือง การพฒันาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรร
ด้านครอบครัว และการอบรมเลีย้งดู  เล่ม 5 .กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 

Brody, G.H. (1998). Parenting. Practice and child competence in  rural, Single-parent African  families.  
[n.p.]:  Flax. DL. Material resources. 

Kemmis ,S& Mc Tagart , R. (1998). The ation  research planner.(3 rd ed.). Victoria  : Deakin  University. 
Zuzan weber, (2558). เอกสารประกอบการอบรม โครงการการดูแลเด็กปฐมวัย(อายุช่วงสามปีแรกของชีวิต)อย่าง

เป็นองค์รวมในชุมชนตามแนววอลดอร์ฟ.  เม่ือวนัท่ี 16 – 18  มกราคม  2558. ณ.ห้องศรีกลัปพฤกษ ์ คณะ
พยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

 
 

 
 
 



     การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 
                                                                                                                                                  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

The  Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division      273                                                                          ฉบบัที่ 1 ปี 2559    
 

 

 

 

Improving  caregivers' skills toward early childhood development using   community based  programe. 
              Souvlug   Jagabut *, Orasa Kongtaln.**  

ABSTRACT 
 This action research aims to improve the care of children by parents , school curriculum developed by the communities 
involved. The study was conducted in a rural community in charge of  Nongnumsai  Health Promotion Hospital  in  banphai 
district, Khon Kaen. The study, started from February 2015 to June  2016, the target group were 12 parents and caregivers and their 
early childhood, 6 community leaders and 2 health personnels. In the study were four phases: (1) analyze the situation of raising 
children through observation, interviews and background information document (2) the results of analysis. was presented to the 
parents who raised community leaders and relevant staff from the joint summary of topics and issues, knowledge and skills to 
parents, caregivers should be developed jointly as "schools parents to care for children." the process consisted of mutual learning in 
the community four times, covering the following topics. The nature of a child .. Promoting development, parenting philosophy 
based on human and participation of the community in promoting early childhood development. (3) the learning process to develop 
the skills of parents and caregivers throughout the course of 10 weeks, according to a plan put together and (4) monitoring and 
evaluation of development. By assessing knowledge Care skills of parents and parenting. Early Child Development and evaluation 
of the 12 people who participated in this study.  
 The study found that Parents, school curriculum developed by the involvement of communities in this study the concept 
and structure of the curriculum of the Department of Health in providing good clinical and clinical development of children. But as 
has been stated in more detail. Along with techniques and training methods for treating children is consistent with the nature and 
context of the child's room for more. Increase knowledge and understanding of children as human approach to the learning process 
along with the human philosophy. The results showed that parents raising children with the knowledge to their children, up from 
67.7 per cent to 88.56 per cent, as well as participating in events and activities designed to promote the development of more 
children. The satisfaction of sharing a great deal to learn. It has to do with supply and preschool toys from simple materials locally. 
Parents, caregivers and community leaders. Understanding is confident in promoting the development of young children. The 
community leaders to support the organization. "Playground encourages children's natural development" in the community 
development district in fiscal 2560 and promote the establishment of the group. "The children in the community" to learn 
conversation skills, parents, caregivers to monitor developments. Making toys Singing lullabies and folk heritage of the scholars. 
The community was unity. Featured in foster care for children more. Parents and children to discover their own potential. And their 
potential to change the child's appropriate to the context of the community. Moreover, the support has been promoting the 
knowledge, skills and visits from health officials and community leaders on a regular basis. Cause and encourage a positive impact 
on raising children. 
Keywords: parents develop parenting; Early childhood; School parents 
* Master of Nursing Nursing Community 
** assistant professor Nursing Community Faculty of Nurse Khonkaen University 
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การพฒันากจิกรรมการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานทีม่ีภาวะน า้หนักเกนิมาตรฐาน
ในพืน้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลชมสะอาด   อ าเภอเมยวดี  จังหวดัร้อยเอด็*       

                                                              กฤษณา  ศิริวรรณ พย.ม**   เพชรไสว  ล้ิมตระกูล  วท.ม. ***                                               
บทคัดย่อ 

การศึกษาอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพการช่วยเหลือสนบัสนุนและ
พฒันากิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกินมาตรฐานโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน ใชก้ระบวนการพฒันาคุณภาพงาน PDCA  ผูร่้วมการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ กลุ่มเส่ียงสูง
โรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกินมาตรฐาน ผูดู้แลหลกั อสม. และผูน้ าชุมชน เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่  แบบสัมภาษณ์
ก่ึงโครงสร้างและแนวทางการสนทนากลุ่ม การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหาและการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา    

             ผลการศึกษา 1)สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพและการช่วยเหลือสนบัสนุนกลุ่มเส่ียงพบวา่  กลุ่มเส่ียงสูงส่วน
ใหญ่รับรู้เร่ืองโรคเบาหวานแต่ไม่ทราบความหมายของกลุ่มเส่ียงสูงและบอกระดบัน ้าตาลในเลือดไม่ได ้ และส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกก าลงักายไม่เหมาะสม ผูดู้แลหลกัมีการรับรู้ยงัไม่ถูกตอ้งและ
การช่วยเหลือกลุ่มเส่ียงสูงนอ้ย  องคก์รในชุมชนไม่ทราบสถานการณ์และการช่วยเหลือกลุ่มเส่ียงสูงนอ้ย  หน่วย
บริการสุขภาพมีการจดับริการส าหรับกลุ่มเส่ียงสูงไม่ต่อเน่ือง  2)การพฒันากิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกินมาตรฐานในชุมชนมีดงัน้ี 1)อบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับ
กลุ่มเส่ียงสูง 2)จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับผูดู้แลหลกั  3)สนทนากลุ่มฝึกทกัษะแกนน าชุมชนในการออกก าลงั
กาย 4)ฝึกทกัษะ อสม.ในการเยีย่มบา้นและการใหค้  าแนะน า 5)จดัเสวนากลุ่มองคก์รชุมชนในการช่วยเหลือกลุ่มเส่ียง
สูง 6)เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขมีแผนการด าเนินงานจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  และ3)การมีส่วนร่วมของชุมชนพบวา่  
ผูดู้แล  อสม.และผูน้ าชุมชนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกลุ่มเส่ียงสูง การประเมินผลพบวา่กลุ่มเส่ียง
สูงส่วนใหญ่มีความตระหนกัและมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกก าลงักาย การจดัการ
ความเครียด และลดการสูบบุหร่ี ส่งผลใหก้ลุ่มเส่ียงสูงส่วนใหญ่มีค่าดชันีมวลกายเส้นรอบเอวและระดบัน ้าตาลใน
เลือดหลงัอดอาหารลดลง  บางรายระดบัน ้าตาลในเลือดอยูใ่นเกณฑป์กติร้อยละ62.5 และไม่พบผูป่้วยรายใหม่                                       

ค าส าคัญ  :   การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ   กลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวาน น ้าหนกัเกินมาตรฐาน 

* รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน   
** นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน   
*** รองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา                                        

           สถานการณ์กลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานในประเทศไทย  จากการส ารวจสภาวะสุขภาพอนามยัของประชาชน
ไทยโดยการตรวจร่างกายคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552   พบวา่ ค่าอุบติัการณ์ของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานมีความชุกของ
ภาวะบกพร่องของน ้าตาลในเลือดหลงัอดอาหารในประชาชนกลุ่มอาย ุ15  ปีข้ึนไปพบร้อยละ 10 ความชุกเพิ่มตาม
อายท่ีุเพิ่มข้ึน  และยงัพบผูป่้วยท่ีไม่ไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทยร้์อยละ 31.201  ซ่ึงนบัเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญั
และมีแนวโนม้จะเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต  เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจจากสังคมเกษตรกรรมไป
เป็นสังคมอุตสาหกรรมส่งผลกระทบใหป้ระชาชนมีวถีิชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไปในเร่ือง  พฤติกรรม การบริโภคหวาน  
บริโภคอาหารท่ีท าจากผลิตภณัฑจ์ากสัตวแ์ละไขมนัท่ีมีพลงังานสูง การบริโภคใยอาหารไม่เพียงพอ  ขาดการออก
ก าลงักายและมีการเคล่ือนไหวร่างกายนอ้ยลงจากการใชเ้คร่ืองทุนแรงเพิ่มมากข้ึน  พฤติกรรมเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์
ท่ีท าใหก้ลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานป่วยเป็นโรคเบาหวานได้2  จงัหวดัร้อยเอด็ในปี พ.ศ. 2555 – 2557 พบวา่ความชุก
ของกลุ่มเส่ียงในกลุ่มอาย ุ 35 - 59 ปี ร้อยละ  3.34,  2.81 และ  3.64  กลุ่มอาย ุ60 ปีข้ึนไปพบความชุกร้อยละ  4.15,  
3.70,  3.563    อ าเภอเมยวดี พ.ศ.2555 – 2558  พบความชุกของกลุ่มเส่ียงในกลุ่มอาย ุ35 – 59 ปีร้อยละ 4.46,  3.66, 
3.90 และ 3.90 และในกลุ่มอาย ุ60 ปีข้ึนไปพบความชุกร้อยละ 5.79,  4.95,  3.39และ 4.53  และในปี พ.ศ. 2557 - 
2558 พบวา่กลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานเป็นกลุ่มเส่ียงโรคอว้นคิดเป็นร้อยละ 5.13  และ 5.24  ซ่ึงมีแนวโนม้วา่จะ
เพิ่มข้ึน4  ภาวะอว้นมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี  2  ผูท่ี้มีภาวะอว้นเล็กนอ้ยจะมีโอกาสเกิด
เบาหวานไดม้ากกวา่คนทัว่ไปสองเท่า  อว้นปานกลางถึงมากจะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานเพิ่มข้ึน  5  เท่าหากอว้น
มากๆจะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานเพิ่มเป็น  10 เท่า   และผูท่ี้มีค่าดชันีมวลกาย ≥  23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร มีอตัรา
เส่ียงเป็นโรคเบาหวานมากกวา่คนท่ีมีค่าดชันีมวลกายปกติ  ภาวะอว้นลงพุงมีอตัราเส่ียงเป็นโรคเบาหวาน 1.7  เท่า5                                                          
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชมสะอาดพบกลุ่มเส่ียงสูงในปีพ.ศ. 2556-2557  ร้อยละ 7.06, 4.81  ซ่ึง
เป็นกลุ่มเส่ียงสูงท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกินมาตรฐานร้อยละ  51.79, 48.80 และกลุ่มเส่ียงสูงน้ีป่วยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ  
5.95, 4.80 ในปี พ.ศ.2558  พบเป็นกลุ่มเส่ียงสูงในกลุ่มอาย ุ35  ปีข้ึนไปร้อยละ 11.56  และกลุ่มเส่ียงสูงน้ีพบวา่มี
น ้าหนกัเกินมาตรฐานร้อยละ  54.74  จากการวเิคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวาน 3 ปียอ้นหลงัพบวา่  
กลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานเป็นรายเก่ามากถึงร้อยละ  55.366   บา้นชมสะอาด หมู่ท่ี 1  พบวา่ ในปี พ.ศ. 2558  กลุ่มอาย ุ
35 ปีข้ึนไปพบเป็นกลุ่มเส่ียงสูงร้อยละ 15.69  ซ่ึงกลุ่มน้ีมีภาวะน ้าหนกัเกินมาตรฐานร้อยละ  56.25   เป็นหมู่บา้นท่ีมี
กลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกินมาตรฐานมากท่ีสุด  และมีอตัราป่วยร้อยละ 15.927    สภาพพื้นท่ีศึกษา
เป็นเขตชนบทประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นอาชีพหลกั  อาชีพรองท าไร่ออ้ย  มีแหล่งประโยชน์และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆในหมู่บา้น  มีร้านสะดวกซ้ือ แผงลอยขายอาหาร ตลาดสดและรถเร่ขายอาหารพร้อม
รับประทาน  อาหารส าเร็จรูปใหเ้ลือกซ้ืออยา่งหลากหลายทุกวนัเสาร์ การเขา้ถึงไดง่้าย  การคมนาคมสะดวก กิจกรรม
การออกแรงนอ้ยลงเพราะใชเ้คร่ืองจกัรในการท าการเกษตรและมีการออกก าลงักายนอ้ย  และเป็นชุมชนชนบทท่ีมี
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ขนบธรรมเนียมประเพณีและเทศกาลงานบุญตลอดทั้งปี  ในงานจะมีการประกอบอาหาร  ขนมขา้วตม้มดั  ขนมเทียน  
ขนมจีน มีเคร่ืองด่ืมอลักอฮอล ์ เคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวานและน ้าอดัลมมาไวบ้ริการแก่ผูม้าร่วมงานทุกคร้ังซ่ึงเป็นปัจจยั
เส่ียงท่ีท าใหเ้กิดโรคเบาหวานได ้ การจดับริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชมสะอาดท่ีผา่นมาพบวา่ ใช้
แนวทางเวชปฏิบติัส าหรับโรคเบาหวานในการดูแลผูป่้วยโรคเบาหวานตามเกณฑม์าตรฐาน  ในกลุ่มเส่ียงไดรั้บการ
ตรวจคดักรองโรคเบาหวานมากกวา่ร้อยละ  90 ทุกปี  มีการใหค้วามรู้ค าแนะน ารายกลุ่มไม่เฉพาะเจาะจงตามปัจจยั
เส่ียงท่ีพบ  การด าเนินงานยงัไม่เป็นระบบท่ีต่อเน่ือง                                                                                                  
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสุขภาพและสภาพพื้นท่ีท่ีศึกษาดงักล่าวผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษา1)สถานการณ์
พฤติกรรมสุขภาพและการช่วยเหลือสนบัสนุนกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกินมาตรฐาน  2) การ
พฒันากิจกรรมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกินมาตรฐาน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นชมสะอาด  โดยใชก้รอบแนวคิดการพฒันาคุณภาพงานดว้ยกระบวนการ  PDCA8  
เพื่อน าผลการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการดูแลกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกินมาตรฐานในชุมชน  
ใหเ้กิดความตระหนกั  เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใหเ้หมาะสมและสามารถป้องกนัการป่วยเป็น
โรคเบาหวานไดใ้นอนาคต                                                                                        
ค าถามการศึกษา   

กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกินมาตรฐานใน
พื้นท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชมสะอาดควรเป็นอยา่งไร 
วตัถุประสงค์การศึกษา                                                                                                                                       
 1.  เพื่อศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพและการช่วยเหลือสนบัสนุนกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะ
น ้าหนกัเกินมาตรฐาน                                                   
 2.   เพื่อพฒันากิจกรรมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้าหนกั
เกินมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                                                                  
กรอบแนวคิดในการศึกษา                

ใชก้ระบวนการพฒันางาน PDCA  ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนดงัน้ี  1)การวางแผน(Plan)     2)การปฏิบติั 
ตามแผน(Do) 3)การตรวจสอบหรือการประเมิน(Check)4)การน าผลการประเมินยอ้นกลบัไปเพื่อปรับปรุงการแกไ้ข 
การท างาน(Action)  โดยการมีส่วนร่วมขององคก์รในชุมชนในการด าเนินงาน                                                                                                           
ขั้นตอนในการด าเนินการศึกษา                        

ระยะเตรียมการศึกษา  1)ศึกษาปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลของชุมชน  วถีิชีวติความ
เป็นอยู ่ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเป็นฐานขอ้มูลเพื่อน าไปวเิคราะห์สถานการณ์กิจกรรมการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกินมาตรฐานในชุมชน 2)สร้างเคร่ืองมือในการเก็บ
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รวมรวมขอ้มูล3) ขออนุมติัหนงัสือขออนุญาตพื้นท่ีในการท าการศึกษา4) สร้างสัมพนัธภาพกบัองคก์รในชุมชนกลุ่ม
เส่ียงสูงโรคเบาหวาน  5)ประสานงานกบัชุมชนเพื่อประชาสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการศึกษาโดยช้ีแจงวตัถุประสงคข์อง
การศึกษา  วธีิการด าเนินงาน  การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใหชุ้มชนเกิดความร่วมมือและสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรม
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา                                                   
ระยะด าเนินการศึกษา  ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอน 1)วเิคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพและการช่วยเหลือ
สนบัสนุนกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกินมาตรฐานในชุมชน  สรุปปัญหาและความตอ้งการ การ
วางแผนและตดัสินใจเลือกแนวทางแกไ้ขปัญหา เป็นการพฒันากิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียง
สูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกินมาตรฐาน2)การปฏิบติัตามแผน  3)การสะทอ้นผลการปฏิบติัและ4)การ
ปรับปรุงการปฏิบติัและประเมินผล                                 
ระยะประเมินผล  ประกอบดว้ย 1)การประเมินผลภาพรวม โดยสังเกตการเขา้ร่วมของกลุ่มเป้าหมายทุกขั้นตอนของ
การศึกษาซ่ึงประเมินจากบรรยากาศในการจดักิจกรรม การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการท ากิจกรรม  การ
แสดงความคิดเห็นและการแลกเปล่ียนประสบการณ์โดยการสังเกตสีหนา้ท่าทางค าพูดและพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย   2)การประเมินผลลพัธ์  โดยการประเมินจากน ้าหนกั  ค่าดชันีมวลกาย  เส้นรอบเอว  และค่าระดบั
น ้าตาลในเลือด              
พืน้ทีใ่นการศึกษา   บา้นชมสะอาดหมู่ท่ี 1 ต าบลชมสะอาด อ าเภอเมยวดี  จงัหวดัร้อยเอด็ เป็นหมู่บา้นท่ีมีกลุ่มเส่ียงสูง
โรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกินมาตรฐานมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  56.25 และมีอตัราความชุกของโรคเบาหวานสูง
ท่ีสุดในปี พ.ศ.2558 คือ ร้อยละ 15.92   

ผู้ให้ข้อมูล   เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Selection) ไดแ้ก่ กลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะ
น ้าหนกัเกินมาตรฐานท่ีมีอาย ุ35ปีข้ึนไปและอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีท าการศึกษาไดรั้บการตรวจคดักรองโรคเบาหวานในปี
พ.ศ.2559 มีค่าระดบัน ้ าตาลในเลือด 100  - 125  มิลลิกรัม/เดซิลิตรหลงังดอาหาร 8  ชัว่โมง  และมีภาวะน ้ าหนกัเกิน
มาตรฐานคือมีค่าดชันีมวลกายตั้งแต่ 23.0  กิโลกรัมต่อตารางเมตรข้ึนไป หรือมีค่าเส้นรอบเอวในเพศชายมากกวา่ 90  
เซนติเมตร และในเพศหญิงมากกวา่  80  เซนติเมตร สมคัรใจเขา้ร่วมการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน  16  คน  ผูดู้แลหลกั
จ านวน 5 คน(กลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกินดูแลตนเองไดจ้  านวน  12  คน  ญาติไม่สะดวกเขา้ร่วม
กิจกรรมจ านวน  2  คนและอีก 1 คนอาศยัอยู่บา้นเดียวกนั)    และกลุ่มองค์กรในชุมชนจ านวน  18  คน              
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา                                                                                               

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  1) แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างส าหรับกลุ่มเส่ียงสูง
โรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกินมาตรฐาน  ประกอบด้วย  ข้อมูลทัว่ไป ขอ้มูลภาวะสุขภาพ  การรับรู้เก่ียวกับ
โรคเบาหวาน  การรับรู้เก่ียวกบักลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวาน   พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานและ
ความพร้อมและการสนบัสนุนจากครอบครัวและชุมชน 2)แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างส าหรับผูดู้แลกลุ่มเส่ียงสูง 
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ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป การรับรู้เก่ียวกบักลุ่มเส่ียงสูง การช่วยเหลือสนบัสนุนกลุ่มเส่ียงสูงในครอบครัว  3)แนว
ทางการสนทนากลุ่ม ส าหรับกลุ่มองค์กรในชุมชน  ประกอบดว้ย  ขอ้มูลทัว่ไปและแนวทางการสนทนากลุ่ม                                     
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการ ไดแ้ก่ 1)คู่มือการปฏิบติัตวัของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้ าหนกั
เกินมาตรฐาน  2)คู่มือ อสม.ในการดูแลติดตามกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกินมาตรฐาน  3)โมเดล
อาหาร                                                                         
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ         
            เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไดผ้า่นการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ  และผูเ้ช่ียวชาญ  3  
ท่านไดแ้ก่  แพทยท่ี์รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเร้ือรังจ านวน 1 ท่าน  พยาบาลวชิาชีพผูรั้บผดิชอบงานโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังจ านวน 1 ท่าน  และพยาบาลวชิาชีพผูรั้บผดิชอบงานคลินิกไร้พุง (DPAC) จ านวน  1  ท่าน โดยการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของการใชภ้าษา  ความชดัเจนของภาษาและความตรงในเน้ือหา  แลว้น ามาปรับปรุง ก่อนการน าไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและใชใ้นการด าเนินงาน          
   การวเิคราะห์ข้อมูล                                                                                                    

ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ขอ้มูลทัว่ไปและภาวะสุขภาพ จ านวน ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย วเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา(Descriptive  statistics) และขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนา
กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นและผูน้ าชุมชน  การสัมภาษณ์กลุ่มเส่ียงสูง การสัมภาษณ์ผูดู้แลหลกั 
ตลอดจนการสังเกต การบนัทึกภาพ  การบนัทึกและถอดเทป วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการใชก้ารวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา(Content  Analysis)            

จริยธรรมในการศึกษา                    
ในการศึกษาอิสระคร้ังน้ีผูท้  าการศึกษาไดค้  านึงถึงหลกัของจริยธรรมสากลพื้นฐานของการท าวิจยัในมนุษย์9 

โดยมีการช้ีแจงวตัถุประสงค ์ ขั้นตอนการวิจยั  การเก็บรวบรวมขอ้มูล   ระยะเวลาในการศึกษา  การขออนุญาตใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การสัมภาษณ์  การจดบนัทึกและการบนัทึกเสียง   ให้กบักลุ่มเป้าหมายทราบและเคารพใน
การใหค้วามยนิยอมหรือไม่ยนิยอมเขา้ร่วมศึกษา  เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมศึกษามีอิสระในการแสดงความคิดเห็น การ
ใหสิ้ทธ์ิในการตดัสินใจ  การใหป้ระโยชน์  การรักษาความลบัและในการน าเสนอขอ้มูลจะน าเสนอผลการศึกษาเป็น
ภาพรวม     
ผลการศึกษา                                                                                             
       1.  การศึกษาสถานการณ์และการช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกิน
มาตรฐานในชุมชนดา้นการรับรู้พบวา่  ส่วนใหญ่รับรู้เร่ืองโรคเบาหวานสามารถบอกอาการและ ภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวานได ้ รับรู้วา่ตนเองเป็นกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกินมาตรฐานแต่ไม่สามารถบอกระดบั
น ้ าตาลในเลือดของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานได ้  และส่วนใหญ่ไม่รู้วา่ความอว้นท าให้เกิดโรคเบาหวานได ้ ดงัตงั
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อย่างข้อมูล “”ด้านพฤติกรรมพบว่า  กลุ่มเส่ียงสูงส่วนใหญ่มีการรับประทานอาหารและการออกก าลังกายไม่
เหมาะสม ดงัตวัอยา่งขอ้มูล “ออกก าลังกายเฮ็ดเวียกทุกมือ้แต่อดกินหวานๆบ่ได้กินแล้วมีแฮง”(PreDM) และผูดู้แล
หลกัมีการรับรู้เก่ียวกบักลุ่มเส่ียงสูงยงัไม่ถูกตอ้งและมีการช่วยเหลือน้อย  ดงัตวัอย่างข้อมูล “บ่ได้ซอยหยั่งเลย  
เพราะว่าบ่ได้เป็นโรคเบาหวาน” (CG) องค์กรในชุมชน ไม่ทราบสถานการณ์ของกลุ่มเส่ียงสูงและไม่มีส่วน
ช่วยเหลือกลุ่มน้ีดงัตวัอ่างขอ้มูล “โรคเบาหวานเป็นโรคของตนเองเป็นแล้วครอบครัวก็ดูแลกันไป” (VHV)หน่วย
บริการสุขภาพมีการจดับริการส าหรับกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานไม่ต่อเน่ือง                          
 2.  การพฒันากิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกิน
มาตรฐานในชุมชนมีดงัน้ี 1)อบรมเชิงปฏิบติัการและจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมี
ภาวะน ้ าหนกัเกินมาตรฐาน 2)จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับผูดู้แลหลกั 3)สนทนากลุ่มฝึกทกัษะแกนน าชุมชนใน
การออกก าลงักายและจดักิจกรรมการออกก าลงักายในชุมชน 3 คร้ัง/สัปดาห์เป็นเวลา 8 สัปดาห์  4)ฝึกทกัษะอสม.ใน
การเยี่ยมบา้นและการ  ให้ค  าแนะน ากลุ่มเส่ียงสูง 5)จดัเสวนากลุ่มองคก์รชุมชนในการช่วยเหลือกิจกรรมการบริการ
สุขภาพส าหรับกลุ่ม เ ส่ียงสูง  6 ) เจ้าหน้า ท่ีสาธารณสุขมีแผนการด า เ นินงานจัด กิจกรรมอย่าง ต่อเ น่ือง                                                                       
จากการพฒันากิจกรรมดงักล่าว  ส่งผลท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมี
ภาวะน ้ าหนกัเกินมาตรฐานดงัน้ี  1)  การรับประทานอาหารพบวา่  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารรส
หวาน  อาหารว่าง ขนมแหวานและผลไมร้สหวานลดลง มีการลดปริมาณอาหารประเภทขา้วแป้งลดลง การด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีอลักอฮอลไ์ม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม การสูบบุหร่ีมีการลดปริมาณการสูบบุหร่ีลง ดงัตวัอยา่งขอ้มูล  
“ตอนนีกิ้นหวานลดลง กินผลไม้บ่หวานแทน บ่กินข้าวกันขนมแล้วจ้า” (PreDM) “ยาสูบพ่อเลิกบ่ได้ดอกแต่กะลง
จ านวนมวนยาสูบลงยุ่เด้คุณหมอ” (PreDM) 2) การออกก าลงักายพบวา่  ส่วนใหญ่มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ
ออกก าลงักายเป็น 3 วนัต่อสัปดาห์ระยะเวลา 30 -  60  นาทีตลอดระยะเวลา  8  สัปดาห์ ดงัตวัอยา่งขอ้มูล “เต้น
บาสโลปน าหมู่ทุกมือ้ อยู่บ้านกก็ายบริหารท างานบ้านทุกมือ้จนเหง่ือออกมือ้ละ 30นาทีพุ่นละคะ” (PreDM) 3) การ
ควบคุมและลดน ้าหนกั พบวา่  ส่วนใหญ่มีน ้าหนกัลดลง ดงัตวัอยา่งขอ้มูล “กินน้อยลง กินพอดี ออกก าลังกายทุกมือ้ 
อาหารหวานๆมนัๆเซากินแล้วจร้า” (PreDM)  ส่วนนอ้ยท่ีมีน ้าหนกัคงเดิม และมีบางส่วนท่ีมีน ้าหนกัเพิ่มข้ึน 
  3.   การมีส่วนร่วมของชุมชนพบวา่  ผูดู้แลหลกั  องคก์รในชุมชนเกิดความตระหนกัและมีการช่วยเหลือ
สนับสนุนกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกินมาตรฐานในชุมชนและมีความเขา้ใจในการช่วยเหลือ
สนบัสนุนกลุ่มน้ี  การจดับริการสุขภาพพบวา่ ไดรั้บการติดตามเยี่ยมบา้นอยา่งต่อเน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น           
 4.  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาพบวา่ 1) ค่าดชันีมวลกายลดลงร้อยละ 75  2) เส้นรอบเอวลดลงร้อยละ 62.5  
และ 3) ระดบัน ้ าตาลในเลือดหลงัอดอาหารลดลงจากเดิมร้อยละ  75  และพบวา่มีระดบัน ้ าตาลในเลือดอยูใ่นเกณฑ์
ปกติร้อยละ  62.5  และไม่พบผูป่้วยรายใหม่            
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การอภิปรายผล          
   1.    จากการวเิคราะห์สถานการณ์และการช่วยเหลือสนบัสนุนกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้ าหนกั
เกินมาตรฐานในชุมชนด้านการรับรู้พบว่า  ส่วนใหญ่รับรู้เร่ืองโรคเบาหวาน  รับรู้ว่าตนเองเป็นกลุ่มเส่ียงสูง
โรคเบาหวานแต่ไม่สามารถบอกระดบัน ้าตาลในเลือดของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานได ้ ดา้นพฤติกรรมสุขภาพพบวา่  
มีพฤติกรรมเร่ืองการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม  รับประทานอาหารมากในม้ือเยน็และบางม้ือไม่รับประทานจะ
รับประทานผลไมท่ี้มีรสหวานแทน  อาหารหลกัเป็นขา้วเหนียวและอาหารส่วนใหญ่จดัซ้ือท่ีร้านเป็นอาหารประเภท
ป้ิงย่างตอนเช้าและแกงกะทิตอนเย็น  ส่วนใหญ่อาหารว่างเป็นขนมหวานและผลไม้ท่ีมีรสหวานตามฤดูกาล  
รับประทานอาหารเฉพาะท่ีตนเองชอบ  และมีรูปแบบในการรับประทานอาหารท่ีแตกต่างกนั  การบริโภคอาหารไม่
เหมาะสม  การรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูงจะท าใหร่้างกายมีภาวะด้ือต่ออินซูลิน  การบริโภคอาหารท่ีให้พลงังาน
สูง  ไขมนัสูง ใยอาหารต ่าก็อาจจะเพิ่มปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้10 และ พฤติกรรมการบริโภคอาหารรส
หวานมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ได้11     ส่วนพฤติกรรมการออกก าลงักายส่วนใหญ่มีกิจกรรมทาง
กายโดยการท ากิจวตัรประจ าวนั  การท างานบา้น การท าการเกษตร เน่ืองจากส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผูสู้งอายุ
ไม่ไดมี้การออกก าลงักายมีเพียงการท ากายบริหารร่างกายท่ีบา้นบางคร้ังก็ไม่ไดท้  า  ซ่ึงการขาดการออกก าลงักาย  การ
เคล่ือนไหวร่างกายนอ้ยจะมีความเส่ียงในการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มข้ึน12     
 2.  การพฒันากิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกิน
มาตรฐานในชุมชนตามประเด็นปัญหาท่ีพบจากการวิเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพและการช่วยเหลือ
สนบัสนุน  โดยมีการจดัท าแผนการจดักิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมี
ภาวะน ้ าหนกัเกินมาตรฐาน  การเลือกแนวทางปฏิบติั  การปฏิบติัตามแผนสะทอ้นผลการปฏิบติัและปรังปรุงการ
ปฏิบติั ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 1) ดา้นการรับประทานอาหารพบว่า  กลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกิน
มาตรฐานยงัมีพฤติกรรมสุขภาพในเร่ืองการรับประทานอาหารยงัไม่เหมาะสม และยงัไม่ตระหนกัในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพในเร่ืองการรับประทานอาหาร  ไม่มีการควบคุมการรับประทานอาหาร  ชอบรับประทานอาหาร
และผลไมท่ี้มีรสหวาน จึงไดจ้ดักิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเส่ียงสูงในเร่ือง
การรับประทานอาหารตามหลกัธงโภชนาการ  การค านวณพลงังานท่ีร่างกายตอ้งไดรั้บใน 1 วนั การรับประทาน
อาหารเพื่อลดน ้าหนกั  พลงังานกบัอาหารท่ีไดรั้บจากโมเดลอาหาร การสาธิตการจดัเมนูชูสุขภาพแนะน าการใชคู้่มือ
การปฏิบติัตวัของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกินมาตรฐาน จากการสอบถามกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน
บอกวา่มีความมัน่ใจและมีความตั้งใจท่ีจะเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของตนเอง  และมีการติดตามเยี่ยมบา้น
ผูท่ี้มีปัญหาในการปฏิบติัตวัเร่ืองการรับประทานอาหารกระตุน้ให้ท ากิจกรรมการควบคุมการรับประทานอาหาร  
ภายหลงัการด าเนินกิจกรรมเสร็จส้ิน 8 สัปดาห์พบวา่ มีจ  านวน 12  คนท่ีสามารถลดระดบัน ้ าตาลในเลือดไดแ้ละมีค่า
ดชันีมวลกายลดลง อภิปรายไดว้่าในการควบคุมการรับประทานอาหารให้เหมาะสมมีส่วนสัมพนัธ์กบัการลดระดบั
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น ้าตาลในเลือดได ้ ซ่ึงถา้กลุ่มเส่ียงสูงมีพฤติกรรมในการออกก าลงักายและการรับประทานอาหารท่ีถูกตอ้งจะท าให้มี
ระดบัน ้าตาลในเลือดลดลงจากเดิมร้อยละ  7513  2)ดา้นการออกก าลงักาย พบวา่มีการออกก าลงักายท่ีไม่เป็นรูปแบบ
ระยะเวลาและความถ่ีในการออกก าลงักายยงัไม่เหมาะสม  บางคนไม่มีการออกก าลงักาย  ไดจ้ดักิจกรรมให้ความรู้
หลกัในการออกก าลงักายอธิบายการใช้คู่มือการปฏิบติัตวัเพื่อสร้างความเขา้ใจและสะทอ้นขอ้มูลให้กลุ่มทราบถึง
ภาวะดชันีมวลกายของตนเองและให้เกิดความตระหนกัในการท่ีจะควบคุมน ้ าหนกัตวัให้เหมาะสม สาธิตและฝึก
ปฏิบติัการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ  การออกก าลงักายดว้ยวธีิบาสโลป  ในเร่ืองไม่มีแกนน าอกก าลงักายไดส้นทนากลุ่มฝึก
ทกัษะแกนน าชุมชนในการออกก าลงักายและออกก าลงักายในชุมชนร่วมกนั ผลการศึกษาพบวา่มีจ านวน  12  คนท่ีมี
กิจกรรมการออกก าลงักายร่วมกบักลุ่มโดยการเตน้บาสโลป 3 วนัต่อสัปดาห์ระยะเวลา 30 -  60  นาทีตลอดระยะเวลา  
8  สัปดาห์  และมีกิจกรรมในการออกแรงท างานอยา่งสม ่าเสมอ  ส่วนนอ้ยท่ีมีปัญหาในการออกก าลงักายไดแ้ก่  มี
โรคประจ าตวัปวดเข่า บางคนออกก าลงักายไม่สม ่าเสมอ  ในเร่ืองไม่มีงบประมาณในการด าเนินการเพื่อซ้ืออุปกรณ์
ในการออกก าลงักายไดป้ระสานกบัเทศบาลเพื่อจดัท าแผนงานของบประมาณมาสนบัสนุนอุปกรณ์เคร่ืองออกก าลงั
กายไวใ้นชุมชน อภิปรายผลไดว้า่ผูท่ี้มีการออกก าลงักายสม ่าเสมอทั้ง 12 คน สามารถลดระดบัน ้ าตาลในเลือดและลด
ความอว้นได ้ซ่ึงการมีกิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายอยา่งสม ่าเสมอจะช่วยให้การออกฤทธ์ิของอินซูลินดีข้ึนและยงั
ช่วยลดระดบัไขมนัในเลือด  เพิ่ม HDL-cholesterol  ในร่างกายได้12 ตลอดจนถา้กลุ่มเส่ียงระยะก่อนเบาหวานท่ีมี
ความตระหนกัในเร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในเร่ือง  การรับประทานอาหาร  การออกก าลงักายและการ
ควบคุมน ้ าหนกัตวัจะส่งผลให้มีค่าระดบัน ้ าตาลในเลือดหลงัอดอาหารอยูใ่นเกณฑ์ปกติร้อยละ  73.3014  3)ดา้นการ
ควบคุมน ้าหนกัและลดน ้ าหนกั  พบวา่  ส่วนใหญ่ไม่มีการควบคุมน ้ าหนกัตวั  รับรู้วา่อว้นแต่ไม่ไดล้ดน ้ าหนกั ไดจ้ดั
กิจกรรมให้ความรู้หลกัการปฏิบติัเพื่อควบคุมน ้ าหนกั หลงัจากให้ความรู้และด าเนินกิจกรรมครบ 8  สัปดาห์พบวา่ 
กลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกินมาตรฐานมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมน ้ าหนกั
และลดน ้ าหนักได้จ  านวน  12  คน เป็นกลุ่มท่ีมีกิจกรรมการออกก าลงักายสม ่าเสมอ และมีการควบคุมการ
รับประทานอาหารสหวานร่วมดว้ยกบัการรับประทานอาหารตรงเวลา 3  ม้ือหลกั  อภิปรายไดว้่าผลจากการท า
กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพทั้งหมดส่งผลท าให้กลุ่มเส่ียงสูงมีน ้ าหนกัตวั   ค่าดชันีมวลกายและม่ีค่า
ระดบัน ้าตาลในเลือดหลงัอดอาหารลดลง  สอดคลอ้งกบัการศึกษาการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเส่ียงสูง
ท่ีมีความตระหนกัในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพดา้นอาหาร  การออกก าลงักายและการจดัการความเครียด
เหมาะสมจะท าใหมี้ค่าดชันีมวลกายลดลงร้อยละ  43.33  เส้นรอบเอวลดลงร้อยละ  46.66  และระดบัน ้ าตาลในเลือด
หลงัอดอาหารลดลงเป็นกลุ่มปกติร้อยละ  52.9415                                                
 3.  การมีส่วนร่วมขององคก์รในชุมชนท่ีผา่นมาพบวา่  ชุมชนยงัไม่เห็นความส าคญัของการจดักิจกรรมเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกินมาตรฐาน  ยงัมองวา่เป็นเร่ืองของบุคคล 
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการตรวจคดักรองโรคเบาหวานในกลุ่มเป้าหมายโดยมีอสม.ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขออก
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ให้บริการตรวจคดักรองและให้ค  าแนะน าในชุมชน  ส่วนผูน้ าชุมชนจะท าการประชาสัมพนัธ์ให้กลุ่มเป้าหมายมา
ตรวจเท่านั้นกิจกรรมท่ีสนับสนุนยงัไม่ชัดเจน  ได้จดักิจกรรมเสวนากลุ่มองค์กรในชุมชนข้ึนในการช่วยเหลือ
กิจกรรมการบริการสุขภาพส าหรับกลุ่มเส่ียงสูงโดยองคก์รในชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน ซ่ึง
ในการด าเนินงานโดยมีองคก์รในชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาสุขภาพเป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดหุ้นส่วนระหวา่ง
รัฐบาลและชุมชนในการวางแผนการด าเนินการ  การใช้บริการสุขภาพเพื่อให้ไดรั้บประโยชน์ในการเพิ่มศกัยภาพ
ของการพึ่งพาตนเอง และการควบคุมสังคมภายใตโ้ครงการและเทคโนโลยีของการสาธารณสุขมูลฐาน16 และในการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการท่ีประชาชนมีสิทธ์ิและหนา้ท่ีท่ีจะเขา้ร่วมในการแกไ้ขปัญหาทางสุขภาพของเขาและมี
ความรับผดิชอบในการด าเนินการไขปัญหาดว้ยองคก์รในทอ้งถ่ินเอง17                                      
ข้อเสนอแนะ                  

1.  การพฒันากิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกิน
มาตรฐานสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับหมู่บ้านท่ีมีสมาชิกเป็นกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกิน
มาตรฐานในชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชมสะอาดท่ีมีบริบทของหมู่บา้นท่ีคล้ายคลึงกนั  และ
สามารถปรับกิจกรรมให้เขา้กบัความตอ้งการของกลุ่มและชุมชนท่ีน าไปใชต้ลอดจนมีการปรับปรุงขอ้มูลให้ทนัต่อ
สถานการณ์กลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีเป็นปัญหาในแต่ละชุมชน                                             
 2. ส่งเสริมใหผู้ดู้แลและชุมชนมีความตระหนกัและมีส่วนช่วยเหลือและสนบัสนุนกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวาน
ท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกินมาตรฐานในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตนเองเกิดความต่อเน่ืองโดยการมีเจา้หน้าท่ี
สาธารณสุขและ อสม. ติดตามเยีย่มบา้นอยา่งสม ่าเสมอทุก 3  เดือน 3.  ในกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะ
น ้ าหนักเกินมาตรฐานท่ีมีโรคร่วมอ่ืน  เช่น  ปวดเข่า  โรคความดนัโลหิตสูงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเน่ืองจากยงั
ควบคุมน ้าหนกัตวัและระดบัน ้าตาลในเลือดไดไ้ม่ดี            
กติติกรรมประกาศ                                                                                     

 ขอขอบพระคุณกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกินมาตรฐานและองคก์รในชุมชนบา้นชมสะอาด
ทุกท่าน  ท่านรองศาสตราจารยเ์พชรไสว  ล้ิมตระกูล อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
วิลาวณัย ์ชมนิรัตน์ ประธานกรรมการสอบการศึกษาอิสระ คณาจารยใ์นสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชนทุก
ท่าน แพทย ์ พยาบาล  และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยเหลือใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จ 

เอกสารอ้างองิ                                                                                                                         

1. ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข. ประเด็นการรณรงคว์นัเบาหวาน
โลกปี  2556 (ปีงบประมาณ  2557).[ออนไลน์]2556[อา้งเม่ือ  11 มกราคม 2558].
จาก:http://www.riskcomddc.com/th/advice-about-disease-detail.php?id=20766.               
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3. ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอ็ด. โปรแกรมฐานขอ้มูล Hosxp  PCU.  ร้อยเอด็ : ส านกังานสารณสุข 
จงัหวดัร้อยเอด็;2557.                                             
4. ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมยวดี. โปรแกรมฐานขอ้มูล Hosxp  PCU.  ร้อยเอด็ : ส านกังาน 
สารณสุขอ าเภอเมยวดี; 2558.                                                                                           
 5.  วชิยั  เอกพลากร.การประเมินความเส่ียงต่อเบาหวาน สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย.2549;2(8):1-6.                                                                                                                        
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Improvement  of  Health  Behavior  Modification Activity  for  Overweight  Pre-Diabetes  Mellitus  Patients  
at  Chomsaard  Health  Promoting  Hospital,  Moeiwadi  district,  Roi-et  province *                                                                                                             
           Kitsana  Siriwan**   Associate  Professor  Petchsavai  Limtragool***                                 

Abstract 
 This Independent study aimed to investigate the situation of the health behavior, the support and the development of the 
activities used to modify the health behavior of the Pre-diabetes mellitus with overweight by the participation of the community. 
The process of improvement the quality of PDCA. The participants of the study included the Pre-diabetes mellitus, caregivers, 
village health volunteers in the community and community leaders. Independent study instruments were semi-structured interview  
and  focus  group discussion. The qualitative data were analyzed by content analysis and the quantitative data were analyzed by 
descriptive statistics.                      
                 The study  results  revealed  :  1)According to the study on the situation, it was found that the people in  Pre-diabetes  
mellitus were overweight. Most of them recognized diabetes, but did not know the definition of   Pre-diabetes   mellitus. They also 
did not know the blood sugar levels of the Pre-diabetes  mellitus. For the health behavior, it was found that the Pre-diabetes   
mellitus had inappropriate eating and exercising behaviors. The caregivers provide less support to the Pre-diabetes mellitus with 
overweight and the perception about the Pre-diabetes mellitus was not correct.The organizations in the community did not know 
the situation of the Pre-diabetes  mellitus with overweight and did not support this group. Health care service unit was not 
continuously provided for the Pre-diabetes   mellitus. 2)The development of the activities used to modify the health behavior of the 
Pre-diabetes  mellitus with overweight in the community included: 1) organizing workshops for the Pre-diabetes  mellitus with 
overweight, 2) organizing forums for sharing and learning for the caregivers, 3) organizing focus group discussion and  training for 
the community leaders in exercising, 4) training village health volunteers about home visits and giving advice for the Pre-diabetes  
mellitus,  5) organizing seminar for the community organizations in supporting the activities of health services for the Pre-diabetes  
mellitus and 6)  health officials continually planning for the activities. 3) The participation of the community: caregivers, village 
health volunteers and community leaders were interested and involvement in  assisting   the Pre-diabetes mellitus with overweight.
 The evaluation revealed that the Pre-diabetes mellitus with overweight were aware and modified their eating and exercise 
habits. They had stress management and reduced smoking. As a result, the BMI and the waist circumference of the Pre-diabetes 
mellitus decreased.  Their blood sugar levels also dropped and the blood sugar levels of 62.5 percent of them were in the normal 
level and there were no new cases.   
Keywords:  Health   Behavior  Modification, Pre-Diabetes  Mellitus, Overweight   
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***Associate  Professor, Community  Nurse  Practitioner,  Faculty  of  Nursing,  KhonKaen  University  



     การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 
                                                                                                                                                  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

The  Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division      286                                                                          ฉบบัที่ 1 ปี 2559    
 

 

 

 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
นางสาวเอ้ือมพร  กาญจนรังสิชัย   นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผศ.ดร.รวมพร    คงก าเนิด         ประธานฝ่ายวิจัย 
ดร.เพ็ญศรี        รักวงษ์            ประธานร่วมฝ่ายวิจัย(เขตนครราชสีมา) 
นางกมลวรรณ    รวยสูงเนิน       เลขาธิการฯ 

 
ผู้จัดท า 
1. ดร.นรีลักษณ์    สุวรรณโนบล   
2. นางจินตนา     ตาปิน 
3. นายณัฐพงศ์    ธนพรหมาวิวัฒน์ 
4. นางสาวภานุมาศ  หาญสุริย์                                              
5. นางชุติกาญจน์   ค าสวัสดิ์ 
6. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
(กิ่งกมล จ่าพุล ีวรรีย์ วรรณสิงห ์ หัทยา หงส์อุดร   อุทัยวรรณ เอี้ยงสันเที๊ยะ  สพิุชฌาย์ ซึ้งศิริทรัพย ปาริฉัตร  ฉาไธสง  
ปวีณา  เชื้อบุญม ีพิมพ์วิภา ครบหมาย จุฑารตัน์ เมฆมนต์  ลักษณา เภาขันและศรญัญา คมขุนทด)   
  

ติดต่อสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
เบอร์โทรศพัท ์  :  080-8952065 
E-mail    :  natned01@gmail.com 
Line     :  nurse northeast 
Facebook    :  www.facebook.com/natne.or.th 
Website    :  www.natne.or.th 


