การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

สาส์นจากนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย
ในการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแกนหลักในการจัดประชุมวิชาการ ใน
เรื่อง “การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ” (Mobilizing the nursing profession in
healthcare reform era) โดยมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ร่วมกัน เพื่อความเข้าใจและตระหนักในบทบาทของพยาบาลที่
เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปสุขภาพของประเทศ บทบาททางสาธารณสุขของพยาบาลเป็นที่ชัดเจน
และมีส่วนสาคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างและทาให้เกิดความเข้มแข็งของระบบสุขภาพในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ ตติยภูมิและศูนย์ความเชี่ยวชาญ ครอบคลุม
การสร้างเสริสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วย การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยการสนับสนุนให้เกิดความ
เท่าเทียมและความยุติธรรมในสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ทั่วถึงและได้รับบริการที่มี
คุณภาพมาตรฐานอย่างเสมอภาคด้วยการรวมพลังวิชาชีพขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดประชุมวิชาการในเรื่องดังกล่าว โดยคาดหวังว่าให้พยาบาลได้มี
โอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนาความรู้และกรอบแนวคิดต่าง ไปพัฒนางาน
ประจาให้เกิดผลลัพธ์บริการพยาบาลที่เป็นเลิศต่อไป
ขอขอบคุณ สาหรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการประชุมในครั้งนี้

(นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย)
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คากล่าวรายงานในพิธีเปิดประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
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คากล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 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 เป็นกระบวนการที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนที่หลายประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทาง ใน
การจัดการปัญหาด้านสุขภาพ โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหรือการบาดเจ็บ ด้วยการมีส่วนร่วมของกลุ่มและชุมชนให้
หันกลับมาเอาใจใส่เรื่องสุขภาพร่วมกัน เน้นให้คนสามารถดูแลตนเองได้อย่างมั่นใจ ปฏิรูปจากระบบตั้งรับเป็นระบบเชิงรุก ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในความรับผิดชอบและปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพควบคู่กันไปในทิศทางเดียวกัน ตอบโจทย์ความ
ต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
นโยบายและทิศทางการพัฒนาสุขภาพ มีแนวคิดในการเชื่อมโยงปัญหากับเหตุปัจจัยอื่น ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อม จึงทาให้การพัฒนาสุขภาพใน ยุคปฏิรูป จาเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่มีผล
ต่อสุขภาพอย่างเป็นระบบ โดยมิได้ให้ความสาคัญเฉพาะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียว แต่ได้เน้นเรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพดี” แทนการ
“ซ่อมแซมสุขภาพเสีย” นอกจากนี้การพัฒนาระบบสุขภาพได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดหลัก กาหนดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) เพื่อให้ประชาชนทุกคน สามารถใช้
บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพและการประคับประคองระยะสุดท้ายที่มีคุณภาพ โดยไม่เป็น
สาเหตุให้ผู้รับบริการรับภาระหนักด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
พยาบาลจัดเป็นบุคลากรด้านสุขภาพกลุ่มใหญ่ที่ได้รับเรียนรู้ให้มีมุมมองแบบองค์รวม ดังนั้น สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผู้ป่วยในทุกแง่มุมจะได้รับการพิจารณา เพื่อการวางแผนและให้การดูแลบุคคลนั้นได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน แม้ว่ารูปแบบปัจจุบัน
ของการดูแลสุขภาพยังคงเน้นที่การรักษาโรคเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามให้ ความสาคัญของการดูแลปฐมภูมิในชุมชน
ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งการดูแลสุขภาพของคนในชนบท ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่หมายถึงพยาบาล ซึ่งมี
บทบาทในการส่งเสริมผู้ร่วมงานในชุมชน เช่น ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานสาธารณสุข และอสม. ในพื้นที่ ด้วยการสนับสนุน การเป็นพี่
เลี้ยง หรือการทางานร่วมกัน ดังนั้น การยอมรับในความสาคัญของทีมสุขภาพในชุมชนเหล่านี้ ถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาใน
อนาคต พยาบาลจึงเป็นบุคลากรที่สาคัญในทุกระดับของระบบสุขภาพที่ช่วยสร้างความเข้มแข็ง เป็นส่วนสาคัญในทีมสหสาขาวิชาชีพ
และมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ ผู้นาทางการพยาบาลมีความสามารถและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เชื่อมโยง
กับความต้องการของประชาชนและทาให้ มั่นใจว่ากลยุทธ์ด้านสุขภาพตรงกับความต้องการของประชากร
ณ โอกาสนี้ ดิฉันใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดประชุมวิชาการและประชุมสามัญ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “การขับ เคลื่อนวิ ชาชีพ การพยาบาลสู่ระบบปฏิรูป สุขภาพ”
(Mobilizing the nursing profession in healthcare reform era)
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ
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คากล่าวเปิดการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 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
ผมมีความยิ นดีและรู้ สึกเป็ นเกีย รติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมงานส าคัญในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการและ
ประชุมสามัญประจาปี 2559 ที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดาเนินการทุกปี
นับว่าเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีความเข้มแข็งและมีความทันสมัย ในการพัฒนาวิชาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก การจัดการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ” นับว่ามี
ความสาคัญยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายในฐานะพยาบาลวิชาชีพ จะได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การ
พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลที่สาคัญ คือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประตูสู่อาเซียน และในระยะ 5-10 ปีที่ผ่านมา ภูมิภาคแถบนี้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
และการศึกษาอย่ างรวดเร็ ว ทาให้ มีความก้าวหน้าทางวิชาการ การสาธารณสุข และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุผ ลที่
บุคลากรด้านสุขภาพ ต้องมี
การปรั บ ตัว ให้ ทัน กั บ ความเจริ ญรุ ดหน้ าเหล่ านี้ เป็นที่ประจักษ์ว่า สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นองค์กรที่มีบทบาท ในการพัฒนาทั้งวิชาการและวิชาชีพพยาบาลในรูปแบบต่าง ส่งผลให้
สาขาวิชาชีพการพยาบาลมีความเข้มแข็ง มีการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพไปสู่เป้าหมาย ใน
การประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้รับทราบว่ามีพ ยาบาลจากหลายสถาบัน หลายหน่วยงาน รวมทั้งนักศึกษาพยาบาลเข้า
มาร่ว มประชุม และเป็ นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนาองค์ความรู้ ไปพัฒนา
วิชาชีพการพยาบาล ก่อให้เกิดกระบวนการดูแลและผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป
นอกจากนั้นวิทยากรที่มาบรรยาย ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดียิ่ง
ผมขอถือโอกาสนี้ แสดงความยินดีและขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการที่มีส่วนทาให้การประชุมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมขออวยพรให้การดาเนินงาน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ทุกประการ และขอเปิดการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจาปี 2559 ณ บัดนี้
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การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

คากล่าวต้อนรับการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ”
(Mobilizing the nursing profession in healthcare reform era)
ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา
โดย

นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

เรียน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ท่านวิทยากร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
ผมนายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่าน ในการประชุมวิชาการประจาปี 2559 ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันนี้
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหน่วยงานที่ได้ตระหนักและให้
ความสาคัญต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาล ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ในทุกด้านแก่สมาชิก มีการจัดกิจกรรม
เพื่อให้สมาชิกได้ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาเสนอผลงานด้านวิชาการ คัดเลือกบุคลากรดีเด่น เชิดชูคุณความดีแก่ผู้
ที่ทาคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาล เพื่อให้เป็นแบบอย่างการทางานแก่ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพเดียวกัน ผมขอชื่น
ชมในความมุ่งมั่นตั้งใจ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างยิ่ง
การประชุมวิชาการครั้งนี้ นอกจากทุกท่านจะได้รับความรู้ได้แนวคิดในการมีส่วนร่วมใน
การขับ เคลื่ อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ ร ะบบปฏิรูปสุขภาพแล้ ว ยังเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ ยนเรียนรู้เพื่อ พัฒ นา
ศักยภาพด้านวิชาการ สร้างสมรรถนะเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ ผมขอให้การประชุมบรรลุ
สู่เป้าหมายที่ตอ้ งการทุกประการ
ผมขอต้ อ นรั บ ทุ ก ท่ า นสู่ ก ารประชุ ม วิ ช าการ ประจ าปี 2559 ของสมาคมพยาบาลแห่ ง ประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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สารบัญ
หน้า
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6

คณะกรรมการอานวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7

กาหนดการโครงการการประชุมสามัญและประชุมวิชาการฯ

9

ตารางนาเสนอผลงานวิชาการแบบ Oral Presentation

12

ตารางนาเสนอผลงานวิชาการแบบ Poster Presentation

16

ตารางนาเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาแบบ Oral Presentation

22

ตารางนาเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาแบบ Poster Presentation

24

บทคัดย่อ Oral Presentation

27

บทคัดย่อ Poster Presentation

64

บทคัดย่อผลงานนักศึกษา Oral & Poster presentation

113

เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร

138

ผลงานวิชาการฉบับเต็มนักศึกษาปริญญาโท

179

คณะผู้จัดทา

286
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การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
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สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิสัยทัศน์ (VISION)
 เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์สทิ ธิประโยชน์ของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
 พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่ความเป็นเลิศ มุ่งชี้นาสังคมด้านสุขภาพ
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล การวิจัยทางการพยาบาล และการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเพื่อ
ระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ
2. พัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิวิชาชีพอย่างมีจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
3. พัฒนาระบบบริการพยาบาล และระบบบริหารจัดการทางการพยาบาล เพื่อการมีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี
4. พัฒนาระบบสวัสดิการสาหรับสมาชิก เพื่อผลประโยชน์ และค่าตอบแทนจากการทางานการพยาบาลที่เป็นธรรม
เพื่อสวัสดิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพยาบาล
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาพยาบาล องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพทัง้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
6. เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล สร้างความสามัคคีระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาล ร่วมทา
กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์วชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
7. สร้างเสริมความเข้มแข็งของสมาคม ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจของสมาคมฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมขององค์กร
3C3D
เอื้ออาทร
Caring
มีเมตตา
Compassion
ริเริ่ม สร้างสรรค์
Creative
ใฝ่พัฒนา
Development
จิตอาสา
Devote
รักประชาธิปไตย
Democracy
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รายนามคณะกรรมการอานวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2559-2561
นายกกิตติมศักดิ์
รศ.ดร. สมจิต แดนสีแก้ว
กรรมการกิตติมศักดิ์
รศ. รัตนา ทองสวัสดิ์
รศ.ดร. ดรุณี รุจกรกานต์
กรรมการที่ปรึกษา
รศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาต
นางอรวรรณ เมฆวิชัย
ดร.ปาริชาติ มาลัย
นางสาวชูศรี คูชัยสิทธิ์
นางจินตนา บุญจันทร์
คณะกรรมการอานวยการ
1. นางสาวเอื้อมพร
2. นางจุรีพร
3. นางสุชาดา
4. นางสาวประภา
5. นางกมลวรรณ
6. น.ส.พัชนี
7. นางศิริยุพา
8. นางสาวปราณี
9. ดร.นรีลักษณ์
10. นางรจนา
11. ผศ.ดร.รวมพร
12. ดร.สุเพียร
13. ดร. เพ็ญศรี
14. นางสาวอรชร
15. นางฑิตยา
16. ดร.กุสุมาลี
17. ผศ.ดร.นฤมล
18. นางกาญจนา

นางเบ็ญจา รัตนากร
นางสาววิภา เพ็งเสงี่ยม

นางสาวลาพูน สุวรรณกูฎ
รศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิลอัยยกา

นางอภิญญา อินทรกาแหง
นางนวลจันทร์ ประเคนรี
นางสุพัชรี โสใหญ่
ดร.ปัทมา แคนยุกต์
ดร.ปัทมา ผ่องศิริ

นางประภาศรี ศุษิลวรณ์
นางสาวเยาวลักษณ์ หาญวชิรพงศ์
นางวันเพ็ญ ดวงมาลา
นางทองทิว แชจอหอ
นางทองสมัย ยุรชัย

กาญจนรังสิชัย
บวรผดุงกิตติ
เสตพันธ์
โพธิหัง
รวยสูงเนิน
ทองประเสริฐ*
จะสุวรรณ*
แสดคง*
สุวรรณโนบล*
วรวิทย์ศรางกูร
คงกาเนิด*
โภคทิพย์*
รักษ์วงศ์*
มาลาหอม
เสมรบุญ
โพธิปัสสา
สิงห์ดง*
ชวนไชยสิทธิ์
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นายกสมาคมพยาบาลฯ
อุปนายกเขตขอนแก่น
อุปนายกเขตอุบลราชธานี
อุปนายกเขตนครราชสีมา
เลขาธิการ
ผู้ช่วยเลขาธิการเขตอุบลราชธานี
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิกเขตขอนแก่น
ประธานฝ่ายวิชาการ
ประธานร่วมฝ่ายวิชาการเขตขอนแก่น
ประธานฝ่ายวิจัย
ประธานร่วมฝ่ายวิจัยเขตอุบลราชธานี
ประธานร่วมฝ่ายวิจัยเขตนครราชสีมา
ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ประธานร่วมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เขตนครราชสีมา
ประธานฝ่ายวารสาร
ประธานร่วมฝ่ายวารสารเขตนครราชสีมา
ประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและบริการพยาบาลเขต
นครราชสีมา
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19. น.ส.มัลลิกา

ลุนจักร

20.
21.
22.
23.

ตั้งยิ่งยง
ธาดาพิพัฒน์*
โสภณ
เจริญศรี

ประธานร่วมฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและบริการพยาบาลเขต
ขอนแก่น
ประธานฝ่ายทะเบียน
ประธานร่วมฝ่ายทะเบียนเขตขอนแก่น
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประธานร่วมฝ่ายประชาสัมพันธ์เขตอุบลราชธานี

เนื่อง ณ สุวรรณ*
เทียมสุวรรณ

ประธานฝ่ายสวัสดิการและหารายได้เขตขอนแก่น
ประธานฝ่ายสวัสดิการและหารายได้เขตอุบลราชธานี

นางธนิดา
นางสาวสุวรรณา
น.ส.อัญชลี
นางพิมลพันธ์

24. นางสาววิไลวรรณ
25. นางสาวยุวดี

หมายเหตุ * หมายถึง คณะกรรมการที่มาจากการแต่งตั้ง
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กาหนดการ โครงการ ประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 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. ประชุมสามัญคณะกรรมการอานวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยนางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย นายกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 4 สิงหาคม 2559
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดการประชุม : โดย นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้วา่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา
กล่าวรายงาน : โดยนางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย นายกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
08.45 – 09.30 น.

09.30– 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

มอบรางวัลพยาบาลดีเด่น และนักศึกษาพยาบาลดีเด่น
โดย นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย นายกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บันทึกภาพความทรงจา
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลสู่ระบบปฏิรปู สุขภาพ”
(Mobilizing the nursing profession in healthcare reform era)
โดย ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล
รับประทานอาหารว่าง
บรรยายเรื่อง “พยาบาลพลังการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูประบบสุขภาพ”
โดย นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย นายกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล / 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 พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
เลขานุการ
อาจารย์สุวรรณา ธาดาพิพัฒน์ ประธานร่วมฝ่ายทะเบียนเขตขอนแก่น สมาคมพยาบาลฯ
ห้องที่ 2 Nursing research/service in Tertiary care nursing 2
ประธานกรรมการ : อ.ดร.สุเพียร โภคทิพย์ ประธานร่วมฝ่ายวิจัย เขตอุบล สมาคมพยาบาลฯ
กรรมการ
อ.ดร.วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ อาจารย์พยาบาล วพบ.นม
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การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

เลขานุการ อาจารย์กาญจนา ชวนไชยสิทธิ์ ประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและบริการเขตนครราชสีมา สมาคมฯ
ห้องที่ 3 Nursing research/service in Tertiary care nursing 3
ประธานกรรมการ : อ.ดร.เพ็ญศรี รักวงษ์ ประธานร่วมฝ่ายวิจัย เขตนครราชสีมา สมาคมพยาบาลฯ
กรรมการ
อ.ดร.ปรางค์ทิพย์ ทาเสนาะเอลเทอร์ อาจารย์พยาบาล วพบ.นม
เลขานุการ
อาจารย์ฤดี แก้วคาไสย์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
ห้องที่ 4 Nursing research/service in Secondary care nursing 4
ประธานกรรมการ : ผศ.ดร.จันทร์ทิราเจียรณัย อาจารย์พยาบาล สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส
กรรมการ
ดร.กุสุมาลี โพธิ์ปัสสา ประธานฝ่ายวารสาร สมาคมพยาบาลฯ
เลขานุการ
อาจารย์สรุ าไพ ศรีเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
13.00 – 16.00 น.

นาเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล/ผลงานวิจัยนักศึกษาพยาบาล
ห้องที่ 5 ผลงานวิชาการและนวัตกรรมของนักศึกษา
 กรรมการตัดสินผลงานประเภท Oral Presentation
ประธานกรรมการ : อ.ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์พยาบาล สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส
กรรมการ
อาจารย์ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน อาจารย์พยาบาล วพบ.นม
เลขานุการ
อาจารย์สาเร็จ เทียนทอง อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
 กรรมการตัดสินผลงานประเภท Poster Presentation
ประธานกรรมการ : อ.ดร.ดวงรัตน์ คัดทะเล
อาจารย์พยาบาล วพบ.นม
กรรมการ
อาจารย์รจนา วรวิทย์ศรางกูร ประธานร่วมฝ่ายวิชาการเขตขอนแก่น สมาคมพยาบาลฯ
เลขานุการ
อาจารย์ลักขณา ไชยนอก
อาจารย์พยาบาล สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส

18.00 – 22.00 น.

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 5 สิงหาคม 2559
ห้องสุรนารี A

08.00 – 09.00 น.

09.00 – 10.45 น.

บรรยายเรื่อง “การดูแลเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ทางการพยาบาล”
โดย ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง ประธานร่วมฝ่ายวารสาร สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
Panel Discussion “การขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลแบบมีส่วนร่วมสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ”
1. ผศ.ดร.รวมพร คงกาเนิด คณบดี สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. นางสุชาดา
เสตพันธ์ อุปนายกเขตอุบลราชธานี สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. นางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ ประธานชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย
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การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

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 บวรผดุงกิตติ
อุปนายกเขตขอนแก่น สมาคมพยาบาลฯ
กรรมการ อาจารย์มาลี นิ่มพงษ์พันธ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
เลขานุการ อาจารย์สริ ิลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ หัวหน้าศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กลุ่มที่ 2 Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing 2
ประธาน ดร.สุเพียร โภคทิพย์
ประธานร่วมฝ่ายวิจยั เขตอุบล สมาคมพยาบาลฯ
กรรมการ อาจารย์หนูเพียร ชาทองยศ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
เลขานุการ อาจารย์กรรณิกา โหตกษาปน์กุล หัวหน้าหอผู้ป่วย ICU โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กลุ่มที่ 3 Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing 3
ประธาน อาจารย์เยาวลักษณ์ หาญวชิระพงษ์ กรรมการอานวยการ สมาคมพยาบาลฯ
กรรมการ อาจารย์ทัศนีย์ จังกาจิตต์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
เลขานุการ อาจารย์จินตนา ตาปิน
อาจารย์พยาบาล สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส
กลุ่มที่ 4 Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing 4
ประธาน อาจารย์ชูศรี คูชัยสิทธิ์
กรรมการอานวยการ สมาคมพยาบาลฯ
กรรมการ อาจารย์กมลวรรณ รวยสูงเนิน เลขาธิการ สมาคมพยาบาลฯ
เลขานุการ อาจารย์ฤดี แก้วคาไสย์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
กลุ่มที่ 5 Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing 5
ประธาน : อาจารย์วิไลวรรณ เนื่อง ณ สุวรรณ ประธานสวัสดิการและหารายได้เขตขอนแก่น สมาคมพยาบาลฯ
กรรมการ อาจารย์กาญจนา ชวนไชยสิทธิ์
ประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและบริการเขตขอนแก่น สมาคมฯ
เลขานุการ อาจารย์นิยดา คาแน่น
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
กลุ่มที่ 6 : Nursing Innovations
ประธาน อาจารย์พัชนี ทองประเสริฐ
ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมพยาบาลฯ
กรรมการ อาจารย์สุวรรณา ธาดาพิทักษ์
ประธานร่วมฝ่ายทะเบียนเขตขอนแก่น สมาคมพยาบาลฯ
เลขานุการ อาจารย์ศริ ิพร ชิตสูงเนิน
พยาบาลวิชาชีพ APN โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

10.45 – 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น.

แถลงผลงานและแผนการดาเนินงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมอบรางวัลผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ดีเด่น โดยนางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย นายกสมาคมพยาบาลฯ สาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิธีปิด และถ่ายรูปบันทึกความทรงจา
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การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

ตารางนาเสนอผลงานวิจัย/ผลการพัฒนาคุณภาพแบบ Oral Presentation
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ห้องที่ 1 : Nursing research/Service in Tertiary care nursing 1
ประธาน ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล กรรมการ อาจารย์ทัศนีย์ จังกาจิตต์ เลขานุการ อาจารย์สุวรรณา ธาดาพิพัฒน์

รหัส

เวลานาเสนอ

ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ

O 1.1

13.00-13.20 น. ประสิทธิผลการลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลสาคัญ ด้วยการตั้งด่านชุมชน “PRASAT
MODEL3ต1”ในชุมชน อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน้า

พฤกษชาติ ทบแป
O 1.2

13.20-13.40 น. ศึกษาปัญหาการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วยเด็กเบาหวานโรงพยาบาลปราสาท
ศิริรัตน์ สุระพรพิชิต

O 1.3

13.40-14.00 น. การพัฒนาช่องทางด่วนฉุกเฉินในการส่งต่อทารกคลอดก่อนกาหนดที่มีภาวะหายใจลาบาก
โรงพยาบาลชัยภูมิ
กาญจนา สถิรพงศ์กลุ

O 1.4

14.00-14.20 น. การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการด้านโภชนาการในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง Spinal unit &
ICU Orthopedic โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

O 1.5

อรวรรณ ดงหงส์
14.20-14.40 น. การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้เลือดสู่ Zero defect
บุดดา ขามพิทักษ์

O 1.6

14.40-15.00 น. ผลการจัดการรายกรณีในผู้ป่วย STEMIที่ได้รับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจต่อการ
ลดการตีบซ้าของขดลวดที่ใส่ค้ายัน (Re - stenosis) CCU 1โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นาฏอนงค์ เสนาพรหม

O 1.7

15.00-15.20 น. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อยที่มีความเสี่ยงปานกลาง
ถึงความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น สุภาพรณ์ ตัณฑ์สรุ ะ

O 1.8

15.20-15.40 น. การพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนไทยสมุทร
เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ภคอร ทองสุข*
15.40-16.00 น แนวทางการให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่น โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
วาณี จันทร์สด*

O 1.9

The Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division

12

ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

ตารางนาเสนอผลงานวิจัย/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 ชวนไชยสิทธิ์

รหัส

เวลานาเสนอ

ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ

หน้า

O 2.1

13.00-13.20 น. การพัฒนาแนวปฏิบัตเิ พื่อส่งเสริมการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอ
Spinal unit & ICU Orthopedic โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
อรวรรณ ดงหงส์

O 2.2

13.20-13.40 น. การดูแลผู้ป่วยมะเร็งกระดูกระยะสุดท้ายแบบองค์รวม ในกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ศิริพร ชิตสูงเนิน

O 2.3

13.40-14.00 น.

โปรแกรมการวางแผนจาหน่ายผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดที่คาท่อระบายชนิด Jackson

drain : โรงพยาบาลสรรพ

สิทธิประสงค์

กฤษณา สอนถม
O 2.4

14.00-14.20 น. การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุด ในผู้ป่วยทารก
และเด็ก กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เกศรา ศรีสาอาง

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 ตาลทรัพย์
O 2.7

15.00-15.20 น. รูปแบบการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงหลังผ่าตัด หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม รพ.สุรินทร์
สุชัญญา มาลัย

O 2.8

15.20-15.40 น. การรับรู้ และพฤติกรรมเสีย่ งต่อโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรี นิสา แฝงฤทธิ์*

O 2.9

15.40-16.00 น การส่งเสริมทักษะพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่าง
เป็นองค์รวมโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม ณัชปภา กวานเหียน*
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ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

ตารางนาเสนอผลงานวิจัย/ผลการพัฒนาคุณภาพแบบ Oral Presentation 3
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ห้องที่ 3 : Nursing research/Service in Tertiary care nursing 3
ประธาน ดร.เพ็ญศรี รักวงษ์ กรรมการ ดร.ปรางค์ทิพย์ ทาเสนาะเอลเทอร์ เลขานุการ อาจารย์ฤดี แก้วคาไสย

รหัส

เวลานาเสนอ

ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ

O 3.1

13.00-13.20 น. ผลลัพธ์การให้คาปรึกษาผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มชายรักชาย รพ.มหาราชนครราชสีมา

หน้า

สุณฎั ดา คเชนทร์ชัย
O 3.2

13.20-13.40 น. ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคต้อหิน รพ.บุรีรัมย์
อัจฉรา ศิรินานันท์

O 3.3

13.40-14.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการบวมของฝีเย็บในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสะโพกและต้นขา
สุมาลี วุ่นเหลีย่ ม

O 3.4

14.00-14.20 น.

ผลของโปรแกรมการสอนต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลชัยภูมิ
สายนาท พลไชโย

O 3.5

14.20-14.40 น. ผลของแนวปฏิบัติในการทาความสะอาดช่องปากต่อสุขภาวะช่องปากและจานวนเชื้อโรคใน
ช่องปากทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ
วัลลภา เดชาเสถียร

O 3.6

14.40-15.00 น. อัตราการฆ่าตัวตายและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลขอนแก่น
ผ่องศรี งามดี

O 3.7

15.00-15.20 น. ผลของการส่งเสริมการปฏิบัตติ ามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อการปฏิบตั ิ
ของพยาบาล และอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยกึ่ง
วิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ กิตติรตั น์ สวัสดิ์รักษ์

O 3.8

15.20-15.40 น. ความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จารุจติ ประจิตร*

O 3.9

15.40-16.00 น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พวงผกา อินทร์เอี่ยม*
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ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

ตารางนาเสนอผลงานวิจัย/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 อาจารย์สุราไพ ศรีเพ็ชร
รหัส
เวลานาเสนอ
ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ
O 4.1

O 4.2

O 4.3
O 4.4
O 4.5

O 4.6
O 4.7

O 4.8
O 4.9

หน้า

13.00-13.20 น. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านด้วยกระบวนการ 1A4C กับ
ความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวัน (ADL) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปอน
ในกลุ่มชาติพันธุ์ขมุ ,ไทลื้อ, เหาะ และลัวะ
ภควันต์ จันต๊ะ
13.20-13.40 น. ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในผู้ป่วยเจ็บแน่นหน้าอกชนิดกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน ( AMI)
ดวงใจ บุญตัว
13.40-14.00 น. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมาลาเรียพลาสโมเดียมฟัลซิพารั่ม(PF)ผู้ป่วยในโรงพยาบาลภูสิงห์
น้าฝน บัวศิริ
14.00-14.20 น. ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน FIELD HEAD SAVER
ปรีชา มะโนยศ
14.20-14.40 น. พัฒนาระบบการดูแลเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดไม่ได้ดว้ ยรูปแบบการจัดการราย
กรณี
สมคิด สุภาพันธ์
14.40-15.00 น. การดูแลผู้ป่วยติดเตียงในเขต อาเภอภูสิงห์ โดยใช้ Phusing Health Care Model
วันเพ็ญ สินธู
15.00-15.20 น. การพัฒนาแบบประเมินความก้าวหน้าแผลเพื่อดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อ SMART Dressing
Management Scale(Mahachanachai Dressing Model)
ปาณิสรา ไชยนา
15.20-15.40 น. การพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยใช้โปรแกรมโรงเรียนพ่อแม่ที่ชุมชนมีส่วนร่วม
เสาวลักษณ์ จักรบุตร*
15.40-16.00 น การพัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสีย่ งสูงโรคเบาหวานที่มีภาวะ
น้าหนักเกินมาตรฐานในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลชมสะอาด อาเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด
กฤษณา ศิริวรรณ*
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ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

ตารางนาเสนอผลงานวิชาการ/การพัฒนาคุณภาพแบบ Poster presentation
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 : Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing
กลุ่มที่ 1 : Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing 1
ประธาน อาจารย์จรุ ีพร บวรผดุงกิตติ กรรมการ อาจารย์มาลี นิ่มพงษ์พันธ์ เลขานุการ อาจารย์สิรลิ ักษณ์ คุณกมลกาญจน์

รหัส

เวลานาเสนอ

ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ

P1.1

08.30-08.45 น. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหอบหืดในงานผู้ป่วยนอก

หน้า

ชนิดา ธรรมพร โรงพยาบาลภูสงิ ห์ 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.ชัยภูมิ
พัชรฉัตร ภูมสิ ถาน โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

P1.4

09.15-09.30 น. การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อเนื่องในเครือข่ายบริการสุขภาพ
น.ส. วัชรา ศรีหาราช โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

P1.5

09.30-09.45 น. ผลของโปรแกรมการสอนต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลชัยภูมิ
นางสาวสายนาท พลไชโย โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

P1.6

09.45-10.00 น. ประสิทธิผลการควบคุมอาการหอบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลังการพัฒนาระบบบริการ
ของโรงพยาบาลในจังหวัดบุรรี ัมย์
ประภา โพธิหัง โรงพยาบาลบุรีรมั ย์ จังหวัดบุรีรมั ย์

P1.7

10.00-10.15 น. ผลของการให้คาปรึกษาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพจิต
ภมรสิริ เนินริมหนอง โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์

P1.8

10.15-10.30 น. ประสิทธิผลแนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อวางแผนจาหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
วันดี แก้วเฮียง โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

ตารางนาเสนอผลงานวิชาการ/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

เวลานาเสนอ

ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ

P2.1

08.00-08.15 น. การจัดทาแนวปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยใส่เครื่องพยุงการทางานของหัวใจและปอดเทียม
(ECMO)

หน้า

วราภรณ์ โชติเชย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
P2.2

08.15-08.30 น. การพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดงานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน
นางสาวธิดาพร สีหะวงษ์ โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

P2.3

08.30-08.45 น. ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุหมู่ทางถนนในรถนักท่องเที่ยวชาวจีนชน พื้นที่อาเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย นางกาญจนา ราชเมืองมูล โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย

P2.4

08.45-09.00 น. การพัฒนาแบบบันทึกการส่งต่อผู้ปว่ ยหลังได้ยาระงับความรู้สกึ ในผู้ป่วยวิกฤตที่คาท่อช่วยหายใจ
ชยาวรักษ์ สัจจวาณิชย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

P2.5

09.00-09.15 น. รูปแบบบันทึกทางการพยาบาลผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันที่เข้ารับการผ่าตัด
แบบ Endovascular ที่ได้รับยาชาเฉพาะที่
นางวรรลดา วงศ์วัฒนฤกษ์ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

P2.6

09.15-09.30 น. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาความรู้และทักษะการคัดกรองผู้ป่วยทีม่ ีภาวะช็อกและเชื้อใน
กระแสเลือดสาหรับพยาบาลวิชาชีพ
สันศนีย์ ดีภัย โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

P2.7

09.30-09.45 น. ผลการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อลดอัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด
นางแก้วตา ศรีประดู่ โรงพยาบาลบุรีรมั ย์ จังหวัดบุรีรัมย์

P2.8

09.45-10.00 น. การพัฒนาประสิทธิภาพของการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด
อารีย์ ฉายศิลป์ โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
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ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

ตารางนาเสนอผลงานวิชาการ/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

เวลานาเสนอ

ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ

หน้า

P3.1

08.00-08.15 น. การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ผสมภาพแอนนิเมชั่นให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมสาหรับผู้ป่วยทีไ่ ด้ยาระงับ
ความรูส้ ึกทางช่องน้าไขสันหลังผสมยาแก้ปวดในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

P3.2

08.15-08.30 น. วงล้อนัดฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ
นางปาณิสรา ไชยนา โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

P3.3

08.30-08.45 น. การพัฒนาแนวปฎิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง
เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
นางพรรณพิศ รัตนประสพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

P3.4

08.45-09.00 น. เรื่องการพัฒนาเทคนิคการยึดติดสายสวนหลอดเลือดสะดือในหน่วยงานทารกแรกเกิดป่วยหนัก
นางดาวดี แทนคา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรรี ัมย์

P3.5

09.00-09.15 น. การพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดร่วมกับการใช้นวัตกรรมถุงตวงเลือดใน
มารดาที่คลอดทางช่องคลอด
ศิริพร ชมงาม โรงพยาบาลบุรรี ัมย์ จังหวัดบุรีรมั ย์

P3.6

09.15-09.30 น. ผลการใช้แนวปฏิบัติในการให้สารน้าทางหลอดเลือดดาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
สุจิตรา สุขผดุง โรงพยาบาลบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรีรมั ย์

P3.7

09.30-09.45 น. ล้างจมูกไม่ยากอย่างที่คิด
สาเนียง ไตรพิรยิ วงศ์ โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

P3.8

09.45-10.00 น. ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ที่มาคลอด ณ
โรงพยาบาลมหาสารคาม ราไพ เกตุจิระโชติ โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
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ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

ตารางนาเสนอผลงานวิชาการ/การพัฒนาคุณภาพแบบ Poster presentation
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 : Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing
กลุ่มที่ 4 Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing 4
ประธาน อาจารย์ชูศรี คูชัยสิทธิ์ กรรมการ อาจารย์กมลวรรณ รวยสูงเนิน เลขานุการ อาจารย์ฤดี แก้วคาไสย

รหัส

เวลานาเสนอ

ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ

P4.1

08.00-08.15 น. การพัฒนาระบบการป้องกันพลัดตกหกล้ม หอผู้ป่วยใน

หน้า

นางสาวสุกันยา ธรรมพร โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
P4.2

08.15-08.30 น. การเพิ่มประสิทธิภาพการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง
พ.ต.หญิงเรณุกา จักรโนวัน โรงพยาบาลค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา

P4.3

08.30-08.45 น. พฤติกรรมจริยธรรมในการให้บริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ
ศศิธร จันทร์ศรี โรงพยาบาลบุรรี ัมย์ จังหวัดบุรีรมั ย์

P4.4

08.45-09.00 น. ลดค่าใช้จ่ายการ Re-sterile เครื่องมือแพทย์โดยการนึ่งไอน้าหน่วยจ่ายกลาง
อนงค์ สุรเตมีย์กุล โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

P4.5

09.00-09.15 น. ประสิทธิผลของการมอบหมายงานการพยาบาลแบบกลุ่มย่อยต่อคุณภาพทางการพยาบาล
เสาวรส ศรชัย โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

P4.6

09.15-09.30 น. รูปแบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
อริสา สนิทฉัตร โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

P4.7

09.30-09.45 น. การพัฒนาระบบการสื่อสาร การส่ง – รับ เวร โดยใช้ SBAR
ลักขณา ศรสุรินทร์,ฐิตารีย์ วรางกูร โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

P4.8

09.45-10.00 น. การเปรียบเทียบความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาลแบบเดิมกับแบบFocus
charting
ดรุณี มานุจา โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

ตารางนาเสนอผลงานวิชาการ/การพัฒนาคุณภาพแบบ Poster presentation
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 : Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing
กลุ่มที่ 5 Continuous Quality Improvement (CQI) in Nursing 5
ประธาน อาจารย์วไิ ลวรรณ เนื่อง ณ สุวรรณ กรรมการ อาจารย์กาญจนา ชวนไชยสิทธิ์ เลขานุการ อาจารย์นิยดา คาแน่น

รหัส

เวลานาเสนอ

ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ

P5.1

08.00-08.15 น. การลดความเมื่อยล้าในผู้ป่วยหลังผ่าตัดจอประสาทตาหลุดลอก ด้วยกิจกรรม 3 ป.

หน้า

นางพรรณเพ็ญ มูลศิลป์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
P5.2

08.15-08.30 น. การลดอุบตั ิการณ์การบริหารยาเคมีบาบัดคลาดเคลื่อนในหอผู้ป่วยเคมีบาบัด
นางศิริพร สุขสานต์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

P5.3

08.30-08.45 น. พัฒนาระบบการบริการพยาบาลผูป้ ่วยผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา ปี 2558
นางเอื้อมพร ชมภูมี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

P5.4

08.45-09.00 น. การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา ในห้องผู้ป่วยหนัก
ศัลยกรรม 1
มัสยา วรรณโสภา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

P5.5

09.00-09.15 น. การพัฒนาระบบการให้ยา High Alert drug ( Potassium chloride injection)
วันทนีย์ สันดอน โรงพยาบาลภูสงิ ห์ จังหวัดศรีสะเกษ

P5.6

09.15-09.30 น. การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในหน่วยฝึกทหารใหม่
พ.ท.หญิงหัสยา พงษ์จุฬากุล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

P5.7

09.30-09.45 น. ผลของการใช้ Maharat MDRO bundle ในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา
ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปี 2558
นางสาวสุภาพร ศรีพนม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

P5.8

09.45-10.00 น. การปรับปรุงคุณภาพงาน(CQI)เรื่องการลดอุบัติการณ์ความคลาดเคลือ่ นทางยา
ลักษณา หร่ายพิมาย โรงพยาบาลบุรีรมั ย์ จังหวัดบุรรี ัมย์
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ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

ตารางนาเสนอผลงานวิชาการ/การพัฒนาคุณภาพแบบ Poster presentation
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 : Innovations
กลุ่มที่ 6 Nursing Innovations
ประธาน อาจารย์พัชนี ทองประเสริฐ กรรมการ อาจารย์มัลลิกา ลุนจักร เลขานุการ อาจารย์ศิริพร ชิตสูงเนิน

รหัส

เวลานาเสนอ

ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ

P6.1

08.00-08.15 น. ผลการใช้Rosarin Innovation ร่วมกับ VAP Bundles

หน้า

นางพิสมัย สวนคร้ามดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
P6.2

08.15-08.30 น. นวัตกรรม: เครื่องบดยาไฟฟ้า “Electric Drug Grinder”
อาจารย์ลักขณา ไชยนอก
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

P6.3

08.30-08.45 น. นวัตกรรมทางการพยาบาลเรื่อง ผ้าคลุมเครื่องส่องไฟรักษา All in One
นางสาวสุธาภินันท์ พรเลิศทวีกลุ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

P6.4

08.45-09.00 น. เครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร(MbK)
กิตติยา ศรีศุกร โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

P6.5

09.00-09.15 น. นวัตกรรม”Cottonoid Counting”
บุณฑริก ภูศรีฤทธิ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

P6.6

09.15-09.30 น. หมอนมหัศจรรย์ หนุนแล้วใส่ tube ง่ายจัง
ราพัน หนุนไธสง โรงพยาบาลบุรีรมั ย์ จังหวัดบุรรี ัมย์

P6.7

09.30-09.45 น. จิ้มจุกปั่น
สุพัตรา หมวกไธสง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรรี ัมย์

P6.8

09.45-10.00 น. ผลงานนวัตกรรมกล่องอุ่นทิพย์ ( IV . Warmming Box)
วารี ประมูลศรี โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
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ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

ตารางนาเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา แบบ Oral Presentation
วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ห้องที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล (Oral Presentation)
ประธาน อ.ดร.ศรัญญา จุฬารี กรรมการ อ.ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน เลขานุการ อาจารย์สาเร็จ เทียนทอง
รหัส

เวลานาเสนอ

O 5.1

13.00-13.20 น.

ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ

หน้า

ปูนหอย น้อยหน่า ฆ่าลูกน้ายุง
นายทวีทรัพย์ จูมศิลป์ นางสาวทิพวัลย์ โสมณวัฒน์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

O 5.2

13.20-13.40 น.

เข็มขัดรักสะอาด คาดคล่องตัว (G-Tube Cap Belt)
นางสาววรางคณา ใหมคา นางสาวจุฑาทิพย์ ยัดไธสง
นางสาวเวณิกา อินสาราญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

O 5.3

13.40-14.00 น.

O 5.4

14.00-14.20 น.

O 5.5

14.20-14.40 น.

ล้อรถ สยบแผลกดทับ (Air bag Air bed)
นางสาวจิระประภา ศรีทอง นางสาวบุญญิสา สิมณี นางสาวศวิตา วันทาดี
นางสาวระพีพรรณ บัวเย็น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีของแซทเทียร์ต่อการปรับตัวของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
นางสาวจีรวัฒน์ แจ่มสุวรรณ์ นางสาวทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ที่นอนยางในรถลด(BEDSORES)
นายพีรพัทธ อยู่คง นายมนัส แสงชาติ นายภาณุวัฒน์ วงค์อุดดี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

O 5.6

14.40-15.00 น.

สุขภาพจิตของผูส้ ูงอายุจังหวัดนครราชสีมา: ผลการวิจยั เบื้องต้น
นางสาวกฤษภุมรินทร์ จงอบกลาง นางสาวกิ่งกมล จ่าพุลี นางสาวศศิมา โอนโคกกรวด
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

O 5.7

O 5.8

15.00-15.20 น.

15.20-15.40 น.

ผลการพยาบาลแบบองค์รวมในมารดาหลังคลอดทีม่ ีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
นางสาวปาริชาติ ประสงค์ นางสาวสิริวรรณ ศิริปัญญา นางสาวอรนุช ขจีรัมย์
นายรุ่งศักดิ์ บุญเชิด สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลของกิจกรรมการออกกาลังกายแบบแอโรบิกแด๊นซ์ต่อการควบคุมน้าหนัก ความเครียด
และความพึงพอใจ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 61วิทยาลัยพยาบาล
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รหัส

เวลานาเสนอ

ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ

หน้า

บรมราชชนนี นครราชสีมา
นางสาวกมลรัตน์ เพ็ชรหิน นางสาวขวัญนภา ซีกงูเหลือม นางสาวจิตรลดา ใจอารีย์
นางสาวปิยพร เหาะสูงเนิน นางสาวฟาริดา นางสาวอ่อนเฉวียง สุธัญญา พื้นหินลาด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
O 5.9

O 5.10

15.40-16.00 น

15.40-16.00 น

ภาวะจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่นในระยะที่ 1 ของการคลอด
นางสาวสุพิชฌาย์ ซึ้งศิริทรัพย์ นางสาวปาริฉัตร ฉาไธสง
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ถอดบทเรียนจากการทาคลอดครั้งแรกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายกฤษฎา อินศิริ นางสาวฉฏาธร กลิ่นศรีสุข นางสาวมัลลิกา นพพิบูลย์
นางสาวศรัณยาพร จันทร์พุ่ม นางสาวสุรดา ศรีอภัย
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
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การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

ตารางนาเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา Poster Presentation
วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ห้องที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล (Poster Presentation)
ประธานกรรมการอ.ดร.ดวงรัตน์ คัดทะเลกรรมการอาจารย์รจนา วรวิทย์ศรางกูร
เลขานุการ อาจารย์ลักขณา ไชยนอก
รหัส

เวลานาเสนอ

ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ

P 6.1

13.00-13.10 น. เครื่องสั่นสะเทือน หมุนเวียนโลหิต

หน้า

( Foot vibration)

นายฐิรวัฒน์ แสงสุข นายชาญชัย เหลาสาร นางสาวชิดชนก ซ้อมวงษ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
P 6.2

13.10-13.20 น. ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับเพลงโคราชต่อ
ภาวะซึมเศร้าของผูส้ ูงอายุในชุมชนหัวทะเล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวภาวิณี ย่อกลาง นางสาวมนัสวี วงศ์ศรีไข นางสาวศิรนิ ภา สอสูงเนิน นางสาว
ภาณุมาศ เกาะม่วง นางสาวศิริรัตน์ กองจันทร์ นางสาวหฤทัย เอกพันธ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

P 6.3

13.20-13.30 น. ทัศนคติและเหตุผลในการใช้ยาชุดของประชาชนในเขตเมือง นครราชสีมา
นางสาวกุลธิดารัตน์ ทรัพย์เรืองศรี นางสาวศุภัสสร พิลาวงค์ นางสาวสุนสิ า ปานะโปย
นางสาวสุวรรณา พันธ์ภักดิ์ นางสาววรรีย์ วรรณสิงห์ สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี

P 6.4

13.30-13.40 น. ปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้าน
นาตาวงษ์ ตาบลหนองงูเหลือม อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวเจนจิรา จงจอหอ นางสาวใจภักษ์ นกสามเมือง นางสาวอัญชนา แก้วสีขาว นางสาว
หนึ่งฤดี เกื้อกุลสุข นางสาวหนึ่งฤทัย ทิมุลนีย์ นางสาวอนงค์ลักษณ์ ประทุมแสง
นางสาวอรุณี จรครบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

P 6.5

13.40-13.50 น. ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรูด้ ้วยสื่อแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
เรื่องตรวจร่างกายระบบทรวงอกและปอด สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่1รุ่นที่
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รหัส

เวลานาเสนอ

ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ

หน้า

61 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
นางสาวอริสา จิตคุ้ม นางสาวจารุวรรณ กองแก้ว นางสาวฐาปนี เกิดศิลป์ นางสาวฐิติพร
พันรักษา นางสาวประกายดาว ศรีเพชร นางสาวสุดารัตน์ ตงกระโทก วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา
P 6.6

13.50-14.00 น. พฤติกรรมการบริโภคของผูส้ ูงอายุความดันโลหิตสูง
นางสาวอารียา นนกระโทก นางสาวอมรรัตน์ เปียนขุนทด นางสาวเสาวรักษ์ ภิญโยวงษ์
นางสาวเสาวลักษณ์ แพวขุนทด นางสาวสุนทรี คมขา นางสาวสุวิวณ
ั ย์ รุ่มเริง นางสาวสุวารัตน์
มุ่งอ้อมกลาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

P 6.7

14.00-14.10 น. การศึกษามุมมองของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีต่อนักศึกษาพยาบาลชายเพศทีส่ าม
และมุมมองของนักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สามที่มตี ่อตนเองในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา
นางสาวจินดารัตน์ จุลสงค์ นางสาวมนัสนันท์ สุขสุทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา

P 6.8

14.10-14.20 น. ผลของโปรแกรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพือ่ นตามทฤษฎีผรู้ ับบริการเป็นศูนย์กลางต่อความภาคภูมิใจใน
ตนเอของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา
นางสาววิภารัตน์ แสงจักร นางสาวปรางเทพิน ปรีดีวงศ์ นางสาวภาสินี ศรีสุข นางสาวมาริสา
ทองนอก นางสาวรุ่งอรุณ สีทานอก นางสาวศศิธร มะโรคะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา

P 6.9

14.20-14.30 น พฤติกรรมการใช้สมุนไพรของหญิงหลังคลอด ในชุมชนหนองสาหร่าย อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา
นางสาวณัฐิดา ศรีโท นางสาวณัฐชา พึ่งโคกสูง นางสาวณัชชา กิจจาชาญชัยกุล นางสาวณัฐธ
ยาน์ มิตรหมวด นางสาวธิดา ใจใส นางสาวเสาวลักษณ์ หนูปอง นางสาวหัทยา ยอดชัยภูมิ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

P 6.10

14.30-14.40 น ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาลศา
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รหัส

เวลานาเสนอ

ชื่อผลงาน/ผู้นาเสนอ

หน้า

สตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
นางสาวสุธิดา แสนฤาชา นางสาวพนิดา โนมขุนทด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
P 6.11

14.40-14.50 น. ผลของการให้ความรูผ้ ่านเฟสบุค๊ ต่อความรู้และความตั้งใจที่จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
วัยรุ่น
นางสาวสุดารัตน์ ชัยมีเขียว นางสาวสุดารัตน์ ทัศนพงศ์ไพบูลย์ นางสาวกนกกร สิงห์สีทา
นางสาวปัทมวรรณ ยอดแก้ว นางสาวประพิศ สีทากุล นางสาวสุจติ รา เปล่งงูเหลือม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

P 6.12

14.50-15.00 น. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริการสาธารณสุขของชุมชนหนองโพธิ์ ตาบลโคกสูง
อาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา และชุมชนหนองหว้าสีชมพู ตาบลสาหร่าย อาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวกนกวรรณ โคตรพันธุ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

P 6.13

15.00-15.10 น. การพยาบาลมารดา GDM A1 ด้วยหัวใจความมนุษย์ : กรณีศึกษา
นางสาวอุทัยวรรณ เอี้ยงสันเทียะนางสาวหัทยา หงษ์อุดร นางสาวศรัญญา คมขุนทด
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

P 6.14

15.10-15.20 น. ผลการพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางในหญิงหลังคลอดที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ขณะ
ตั้งครรภ์ : กรณีศึกษา
นางสาววิชชุกร ทะยอมใหม่ นางสาวสุนารี บุญเฮง นางสาวรัตนวรรณ ตามกลาง
นางสาวเกศรินทร์ พิมพล นางสาวพิรญาณ์ ละโลงสูงเนิน
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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Oral Presentation ห้องที่ 1-4
Nursing research/Service in Tertiary care nursing 1-3
Nursing research/Service in Secondary care nursing 4
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Oral presentation1.1
ประสิทธิผลการลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลสาคัญ ด้วยการตั้งด่านชุมชน “PRASAT MODEL3ต1”
ในชุมชน อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ผู้นาเสนอ : พฤกษชาติ ทบแป
หน่วยงาน : โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
วิธีการศึกษา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาผสานวิธีวิจัยหลายขั้นตอน ในขั้นตอนแรก
ของใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)เพื่อศึกษาสภาพการตั้งด่านชุมชน “PRASAT MODEL3ต+1”ในห้วงเทศกาลสาคัญและการเกิดอุบัติเหตุ
ในชุมชน อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อค้นพบ และตีความสรุปประเด็นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา จากนั้น ใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลการลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลสาคัญ ด้วยการตั้งด่านชุมชน “PRASAT MODEL3ต+1”
ในชุมชน อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นด้วยวิธีอัลฟาของครอนบาคได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นเท่ากับ 0.969 สารวจเกี่ยวกับกิจกรรมการตั้งด่านชุมชนและประสิทธิผลในการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนพื้นที่
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนครัวเรือนของชุมชมระดับหมู่บ้าน เขตอาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ผ่านการดาเนินการตั้งด่าน
ชุมชน “PRASAT MODEL3ต+1”ในห้วงเทศกาลสาคัญ ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ 2559 เลือกแบบเจาะจงจานวน 585 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาผลการวิจัยจากสองขั้นตอนแรกเข้าสู่การพัฒนา ด้วยการนาเสนอในการประชุมกลุ่มผู้ เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในการลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลสาคัญ ด้วยการใช้ฐานชุมชนอาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ผลการศึกษา : สภาพการตั้งด่านชุมชน “PRASAT MODEL3ต+1”ในห้วงเทศกาลสาคัญ และการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มี
ชุมชนที่ดาเนินการตั้งด่านชุมชนตามแนวทางครบทุกขั้นตอน 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลตาเบา ตาบลตานี และบ้านโคกทม ตาบลโคกยาง จานวนทั้งหมด 29
หมู่บ้าน เมื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลการลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลสาคัญ ด้วยการตั้งด่านชุมชน “PRASAT MODEL3ต+1”ในชุมชน อาเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ พบว่าทั้ง 3 ตาบลที่ดาเนินการ สามารถลดจานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดจานวนผู้บาดเจ็บอย่างได้ผลจริง ส่งผลให้สถิติในภาพรวม
ระดับอาเภอปราสาทลดลงด้วย กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการตั้งด่านชุมชนและประสิทธิผลในการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนว่า รู้สึกมั่นใจ
และมีความปลอดภัย เมื่อมีการตั้งด่านชุมชนในหมู่บ้าน ในห้วงเทศกาล และต้องการให้มีกิจกรรม การตั้งด่านชุมชน เช่นนี้อีกในเทศกาลต่อ ไป โดยให้คะแนน
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันในสองประเด็นดังกล่าวเท่ากับ 4.24 ส่วนกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนระดับความคิดเห็นน้อยที่สุ ดได้แก่ การเริ่มต้นตั้งด่านชุมชน
ควรมีพิธีมงคลโดยพระหรือผู้สูงอายุที่ควรเคารพในหมู่บ้าน เพื่อเสริมขวัญกาลังใจ ได้คะแนนค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.40 และกิจกรรมก่อนการเริ่มต้นตั้งด่าน
ชุมชน ควรมีการฝึกทักษะการเรียกรถ และทักษะการเตือน เพื่อป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยตารวจ ได้คะแนนค่าเฉลี่ยต่าสุด
เท่ากับ 3.80

ข้อเสนอแนะ : ข้อเสนอเชิงนโยบายในการลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลสาคัญ ด้วยการใช้ฐานชุมชนอาเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์จากผลการประชุมสรุปและถอดบทเรียนในพื้นที่ เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ครอบคลุมในประเด็นที่จาเป็นต้องดาเนินการ จาก
กระบวนการเตรียมชุมชน , ตั้งด่านชุมชน , ติดตามหลังตั้งด่านชุมชน และกิจกรรมต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องไปถึงนอกเทศกาลสาคัญ
ด้วยสอดคล้องกับบริบทชุมชน รวมทั้งยังได้รับความสนใจให้ไปนาเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดาเนินมาตรการเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับเทศกาลสาคัญต่อไป
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Oral presentation 1.2
ศึกษาปัญหาการดูแลตนเองทีบ่ ้านของผู้ป่วยเด็กเบาหวาน โรงพยาบาลปราสาท อาเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์
ผู้นาเสนอ: ศิริรัตน์ สุระพรพิชติ
หน่วยงาน: โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรนิ ทร์
วิธีการศึกษา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รายกรณีเพื่อศึกษา
ปัญหาการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วยเด็กเบาหวานโรงพยาบาลปราสาท อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ศึกษาข้อมูลโดยใช้
หลักการเยี่ยมบ้าน INHOMESSS ตรวจสอบความถูกต้องของข้อค้นพบ และตีความสรุปประเด็นปัญหารายบุคคล และนามา
วิเคราะห์เนื้อหาสรุปปัญหาการดูแลตนเองที่บา้ นของผูป้ ่วยเด็กเบาหวานโรงพยาบาลปราสาท
ผลการศึกษา : การดูแลตนเองต่อเนื่องที่บ้านจากการเยี่ยมบ้าน จานวน 6 ราย พบประเด็นสาคัญในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
เด็กเบาหวานดังนี้ 1) N – Nutrition,M– Medication แบ่งได้ตามช่วงอายุของผู้ป่วยเด็กเบาหวาน 1.1)ในช่วงอายุ 5-9 ปี
ผู้ป่วยเด็กเบาหวาน จานวน 2 ราย ขาดความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อการดูแลตนเอง, ขาดพลังความสามารถในการดูแล
ตนเอง ผู้ป่วยเด็กในช่วงวัยนี้จึงต้องการผู้ดูแลหลักเป็นสาคัญในการควบคุมกากับพฤติกรรมการดูแลตนเองที่บ้าน 1.2) ในช่วง
อายุ 10-15 ปี ผู้ป่วยเด็กเบาหวานจานวน 4 ราย ในปี 2559 ไม่พบการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะDKAมีประเด็น
สาคัญคือ ผู้ป่วยสามารถมองเห็นความสามารถของตนเอง และตัดสินใจทันทีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม,มีพลังในการปรับ
พฤติกรรมทันทีเมื่อได้รับแรงเสริมจากคนใกล้ชิด และความสามารถในการหาเหตุผล สามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจด้วย
ตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง จึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่บ้านได้ดีขึ้น 2) O-Other people ผู้ดูแลหลักและ
บุคคลใกล้ชิดดังนี้ 2.1) ผู้ดูแลหลัก มีส่วนสาคัญในการควบคุมพฤติกรรมผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะในอายุ 5-9 ปี ได้แก่การควบคุม
อาหาร การใช้ยา การใช้บริการทางสุขภาพ 2.2) สมาชิกในบ้านต้องเข้าใจโรค และส่งเสริมการควบคุมอาหารการพักผ่อน การ
ลดความเครียด 3) H-Housing สภาพบ้านสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจครอบครัวดังนี้ 3.1)สภาพบ้านมีพื้นที่ห้องนอนรวม และ
จานวนสมาชิกในบ้าน 9-11 คน จานวน 2 รายผู้ป่วยเกิดความเครียดส่งผลให้ไม่สามารถการควบคุมระดับน้าตาลได้ทาให้เกิด
ภาวะHypoglycemia 3.2) เศรษฐกิจของครอบครัวอยู่ในระดับดี จานวน 4 ราย ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลได้
จานวน 2 รายเนื่องจากมีอาหารจานวนมากเลือกกินได้ตามใจชอบ และเศรษฐกิจของครอบครัวค่อนข้างยากจน จานวน 2 ราย
ไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ 1 รายร่วมกับผู้ป่วยอยู่ในช่วงอายุ 5-9 ปี
ข้อเสนอแนะ : ในการทาวิจัยครั้งนี้ ควรศึกษาปัญหาการดูแลตนเองที่โรงเรียน และนามาพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการดูแล
ตนเองที่บ้านของผู้ป่วยเด็กเบาหวาน และผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังอื่น อีกต่อไป
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Oral presentation 1.3
การพัฒนาช่องทางด่วนฉุกเฉินในการส่งต่อทารกคลอดก่อนกาหนดที่มีภาวะหายใจลาบาก โรงพยาบาลชัยภูมิ
ผู้นาเสนอ: กาญจนา สถิรพงศ์กุล
หน่วยงาน : NICU โรงพยาบาลชัยภูมิ
ความเป็นมาและความสาคัญ : ทารกคลอดก่อนกาหนดอายุครรภ์ 28-29 สัปดาห์จะพบภาวะหายใจลาบากร้อยละ76 จาก
การขาดสารลดแรงดึงผิวของ alveoli (surfactant) ส่งผลให้อัตราการเจ็บป่วยและตายสูง ต้องได้รับการรักษาใน NICU ด้วย
อุปกรณ์การแพทย์ที่มีเทคโนโลยีซับซ้อนมากกว่าหนึง่ ชนิด เช่น เครื่องช่วยหายใจ ตู้อบเด็ก โรงพยาบาลชัยภูมิรับส่งต่อทารก
คลอดก่อนกาหนดจากโรงพยาบาลลูกข่าย 2554 - 2556 จานวน 72, 74 และ 62 รายพบว่ามีปัญหาระยะรอคอยเฉลี่ย 65
นาที มีภาวะแทรกซ้อนจากการส่งต่อเช่น ตาแหน่งท่อช่วยหายใจไม่เหมาะสม ตัวเย็น น้าตาลในเลือดสูงและต่า
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาช่องทางด่วนฉุกเฉินในการส่งต่อทารกคลอดก่อนกาหนดที่มีภาวะหายใจลาบาก เครือข่ายทารกแรก
เกิด จังหวัดชัยภูมิ
วิธีการศึกษา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2 ขั้นตอน 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นศึกษามี 3 วงจร ขั้นสร้างแนวปฏิบัติ
ขั้นทดลองและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ทารกคลอดก่อนกาหนดที่มีภาวะหายใจลาบากที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน
จานวน 20 คน คัดเลือกเข้าศึกษาอย่างเจาะจง เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่1) แนวปฏิบัติในการดูแลในการส่งต่อ 2) แบบ
บันทึกการประเมินคุณภาพการส่งต่อ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน–ธันวาคม 2558 วิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเชิง
ปริมาณ ใช้สถิติพรรณนา จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติอนุมานได้แก่ One Sample t–test และเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัย พบว่าทารกคลอดก่อนกาหนดที่มีภาวะหายใจลาบากเกิดจากมารดาที่มีอายุครรภ์เฉลี่ย 30.10 ± 2.61 สัปดาห์
น้าหนักแรกเกิดเฉลี่ย 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 เปรียบเทียบระยะการรอคอยก่อนและหลังการพัฒนาระบบช่องทางด่วนฉุกเฉิน กับค่ามาตรฐาน
พบว่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) การประเมินคุณภาพการส่งต่อพบว่า อัตราการใช้
ช่องทางด่วนฉุกเฉินร้อยละ 100 อัตราการเสียชีวิตระหว่างการส่งต่อ และอัตราการเกิดปอดแตกเท่ากับ 0
ข้อเสนอแนะ การใช้ช่องทางด่วนฉุกเฉินในการส่งต่อได้ผลดี การส่งต่อรวดเร็ว ช่วยลดอัตราเสียชีวิต (Mortality) และอัตรา
ความพิการ (Morbidity)
คาสาคัญ : การพัฒนาระบบช่องทางด่วนฉุกเฉิน ทารกคลอดก่อนกาหนดที่มีภาวะหายใจลาบาก
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Oral presentation 1.4
การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการด้านโภชนาการในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง Spinal unit & ICU Orthopedic
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผู้นาเสนอ: อรวรรณ ดงหงส์
หน่วยงาน: หอผู้ป่วย Spinal unit & ICU Orthopedic โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ความเป็นมาและความสาคัญ : ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal cord injury: SCI) มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญหลายระบบ
รวมทั้งกระบวนการเมตาบอลิสึมจึงต้องการการจัดการภาวะโภชนาการที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการด้านโภชนาการในผู้ป่วย SCI และประเมินผลการนาไปใช้
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 เครื่องประเมินผลการนาแนวปฏิบัติฯไปใช้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย
ผลการศึกษา
1. แนวปฏิบัติฯ มีเนื้อหาข้อปฏิบัติ จานวน 10 ข้อ แบ่งเป็น 4 หมวด คือ 1) การคัดกรองความเสี่ยงด้านโภชนาการ 2)
การประเมินความพร้อมของผู้ป่วย SCI ก่อนได้รับอาหาร 3) การประเมินความต้องการพลังงานและสารอาหาร และการให้
อาหารผู้ป่วย 4) การประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกภายหลังได้รับอาหาร
2. การนาแนวปฏิบัติฯไปใช้ในผู้ป่วย SCI จานวน 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 : แนวปฏิบัติ ฯที่ พัฒ นาขึ้ น มี ความเหมาะสมในการนาไปใช้ แต่การนาไปใช้ ในหน่ วยงานอื่น ควรพิ จารณา
รายละเอียดของแนวปฏิบัติฯให้เหมาะสมกับบริบทก่อนนาไปใช้
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Oral presentation 1.5
การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้เลือดสู่ Zero defect
ผู้นาเสนอ: บุดดา ขามพิทักษ์
หน่วยงาน: กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
ความเป็นมาและความสาคัญ: การให้เลือดเป็นสิ่งจาเป็นที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยตามข้อบ่งชี้ หากเกิดความผิดพลาดในแต่ละ
ขั้นตอนจะส่งผลต่อผู้ป่วยซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้ โรงพยาบาลขอนแก่นมีแนวปฏิบัติการให้เลือดตั้งแต่ พ.ศ.2554 แต่ยังพบว่ามี
อุบัติการณ์ที่เกิดจากความผิดพลาดของการให้เลือด โดยเฉพาะอุบัติการณ์ในระดับ D ได้แก่ เจาะเลือดผิดคน ในปี2556, 2557
และ 2558 จานวน 9 ราย 6 ราย และ 19 รายตามลาดับ และอุบัติการณ์ระดับ E ที่มีอันตรายต่อผู้ป่วย ได้แก่ ให้เลือดผิดคน
จานวน 2 ราย ในปี 2557 จานวน 1 ราย จากการทบทวนสถานการณ์พบว่า ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน
จึงทาให้การปฏิบัติต่างกัน การสื่อสารแนวปฏิบัติไปยังผู้ปฏิบัติยังไม่ครอบคลุม ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้กาหนดแนวปฏิบัติ
และผู้ปฏิบัติรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งโรงพยาบาลขอนแก่นรับการรักษาผู้ป่ วยที่มีภาวะซับซ้อนและมีผู้ป่วยที่ต้องให้การรักษา
ด้วยการให้เลือดเป็นจานวนมากมีโอกาสเกิดอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์จากการให้เลือด จึงให้ความสาคัญในการป้องกันการเกิด
อุบัติการณ์จากการให้เลือดโดยกาหนดให้เป็น Zero defect คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแนวฏิบัติ การให้เลือดสู่
Zero defect
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการให้เลือดที่ส่งผลให้เกิด Zero ที่มีคุณภาพ (2) เพื่อศึกษาผลการใช้แนวปฏิบตั ิการ
ให้เลือด
วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยส่วนที่ 1 เป็นกลุ่มร่างแนวปฏิบัติประกอบด้วย
แพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ จานวน 22 คน ส่วนที่ 2 ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ ที่นาแนวปฏิบัติไปใช้กับ
ผู้ป่วย จานวน 150 คน ขั้นตอนการดาเนินการมี 4 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์การให้เลือดโดยการสารวจอุบัติการณ์ที่เกิด ขึ้น
สังเกตการปฏิบัติการให้เลือด สอบถามและสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ ระยะที่ 2 พัฒนาแนวปฏิบัติการให้เลือดโดยการทบทวนเกณฑ์จากเอกสาร
วิชาการและ WHO ระยะที่ 3 ดาเนินการตามแนวปฏิบัติการให้เลือด ระยะที่ 4 ประเมินผลและสรุปแนวปฏิบัติการให้เลือดสู่ Zero
defect เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึก แบบสารวจ แบบสอบถาม และแบบ Check list เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต
สอบถาม สัมภาษณ์ และบันทึกอุบัติการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยสถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
Content analysis
ผลการศึกษา: (1) ได้แนวปฏิบตั กิ ารให้เลือดสู่ Zero defect ใหม่และเพิ่มเติมในประเด็นสาคัญ ได้แก่ ก) การระบุผู้ตรวจสอบเป็น
พยาบาลเชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบกับพยาบาลผู้เจาะเลือดและพยาบาลผู้ให้เลือด ข) การเจาะเลือดเพือ่ ขอใช้เลือดพยาบาลต้องกระทา 1
ครั้งต่อผู้ป่วย 1 ราย ค) การระบุเวลาในการให้เลือดภายใน 4 ชั่วโมงโดยใช้นวัตกรรม “สมุดแสนรัก” (2) ผลจากการใช้แนวปฏิบตั สิ ู่
Zero defect พบว่า ก) อุบัติการณ์การให้เลือดผิดเท่ากับ 0 ข) ความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติการให้เลือดคิดเป็นร้อยละ 85.6 ส่วนที่ยังไม่
พึงพอใจ ร้อยละ 14.4 คือประเด็นความล่าช้าในการตรวจสอบ ซึง่ เป็นโอกาสพัฒนาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งความ
ปลอดภัยของผูป้ ่วย
ข้อเสนอแนะ: แนวปฏิบัติการให้เลือดสู่ Zero defect ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน
นาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางที่กาหนด และที่สาคัญคือผู้ป่วยและผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม
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Oral presentation 1.6
ผลการจัดการรายกรณีในผู้ป่วย STEMIที่ได้รบั การรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจต่อการลดการตีบซ้าของขดลวดที่
ใส่ค้ายัน (Re - stenosis) CCU 1โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผู้นาเสนอ : นาฏอนงค์ เสนาพรหม
หน่วยงาน : งานห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 1 (CCU1) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ความเป็นมาและความสาคัญ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีจานวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
เพิ่มมากขึ้นจาก 371 เป็น 387 ในปี 2556-2557 ตามลาดับ และSTEMI เป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงมีภาวะแทรกซ้อนต่าง
ได้แก่ การตีบซ้าของขดลวดที่ใส่ค้ายัน (Re -stenosis) ในปี 2556 ร้อยละ 6.84 เนื่องจากการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้อง การดูแล
ต่อเนื่องไม่มีประสิทธิภาพจึงจาเป็นต้องมีผู้จัดการรายกรณี
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดการเกิดการตีบซ้าของขดลวดที่ใส่ค้ายัน (Re – Stenosis) ในผู้ป่วย STEMI
วิธีการศึกษา : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ แบ่งเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1) ทบทวนสถานการณ์ มิ.ย.56 - ก.ค.56 พบว่าการปฏิบัติ
ตามCPG ยังต่าและไม่เป็นไปตามมาตรฐานการช่วยผู้ป่วยให้เลิกบุหรี่เพียงร้อยละ 41.5 พบการตีบซ้าของขดลวดที่ใส่ร้อยละ
6.84 .เนื่องจากการรับประทานยาที่ไม่ต่อเนื่อง ผู้ป่วยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ระยะที่ 2)วางแผนและแก้ไข ส.ค.
56-ต.ค.56 กาหนดรูปแบบการดูแลแบบผู้จัดการรายกรณีพัฒนาทักษะของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีและนาแนวทางการช่วย
ผู้ป่วยให้เลิกสูบบุหรี่ โดยใช้เทคนิค 5 A มาใช้ ระยะที่ 3) นาแนวทางสู่การปฏิบัติ เดือน ต.ค. 56-ก.ย.58 ได้แก่ การเน้นการ
ปฏิบัติตาม CPG STEMI, โดยใช้แบบประเมิน13 ตัวชี้วัดเพิ่มการทบทวนรายกรณีผู้ป่วยกับทีมวางแผนการจาหน่ายเน้นการให้
ข้อมูลเรื่องโรค ผลการรักษาที่ได้รับเน้นและติดตามการรับประทานยา Dual Antiplateletเพื่อป้องกันการเกิดภาวะขดลวดอุด
ตันซ้า ทั้งยา ASA และยา Clopidogrel การให้คาแนะนาในการเลิกสูบบุหรี่โดยใช้หุ่นจาลอง“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%และร้อยละของผู้ป่วยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็ จ
เป็นร้อยละ51.3, 42.5ตามลาดับ , พบว่าผู้ป่วยที่มีการตีบซ้าของขดลวดลดลง เหลือร้อยละ1.79 ในปี 2557และรัอยละ1.3 ปี
2558 ตามลาดับ
ผลการศึกษา : การดูแลแบบการจัดการรายกรณีในผู้ป่วย STEMI ทาให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐาน ช่วยลดภาวะขดลวด
อุดตันซ้าลงได้ เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยและญาติพึงพอใจ
คาสาคัญ: โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (STEMI), การดูแลแบบการจัดการรายกรณี( Nurse Case Manager
), การตีบซ้าของขดลวดที่ใส่ค้ายัน (Re- Stenosis)
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Oral presentation1.7
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อยที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น
ผู้นาเสนอ: สุภาพรณ์ ตัณฑ์สุระ
หน่วยงาน: หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลขอนแก่น
ความเป็นมาและความสาคัญ: การบาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อยเป็นการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงและมักจะถูกละเลยหรือขาดการ
เฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาล่าช้าจนเข้าสู่ภาวะวิกฤติและเสียชีวิตหรือทุพลภาพอย่าง
รวดเร็วจากภาวะแทรกซ้อนสมองบาดเจ็บทุติยภูมิซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพด้านการรักษาพยาบาล
วิธีดาเนินการ: การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาและศึกษาผลลัพธ์ของแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ
สมองระดับเล็กน้อยที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น ดาเนินการศึกษา ณ
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ ตั้งแต่เดือน มีน าคม 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 และการวางแผนจาหน่าย 3) การนาแนวปฏิบัติลงสู่การปฏิบัติโดยการทดลองใช้กับผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง
เล็กน้อยที่ระดับความเสี่ยงปานกลางถึงรุนแรง 10 ราย ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้แนวปฏิบัติ ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และนาไปปฏิบัติกับผู้ป่วย 260 ราย 4) การวิเคราะห์ สรุปผลการใช้และการเผยแพร่แนวปฏิบัติ
ผลการศึกษา 1) ด้านผู้ใช้แนวปฏิบัติ พบว่า พยาบาลสามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทุกแนวปฏิบัติได้ ร้อยละ 88 และมีความ
พึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติ ร้อยละ 80 2) ด้านผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อยได้รับการจาแนกระดับ
ความเสี่ยงถูกต้อง ร้อยละ 90 ได้รับการเฝ้าระวังภาวะความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80 และใน
ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นได้รับการรายงานภายใน 5 นาที ร้อยละ 100 ได้รับการจัดการอาการภายหลัง
การบาดเจ็บสมองในระยะแรก ร้อยละ 100 มีความรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนจาหน่าย ร้อยละ 80 และระดับความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยและญาติ ร้อยละ 90 3) ด้านองค์กร พบการกลับมาตรวจรักษาซ้าในโรงพยาบาลภายใน 48 ชั่วโมง ร้อยละ 5 แต่ไม่พบ
การกลับมารักษาซ้าในโรงพยาบาลภายในระยะเวลา 28 วัน และอัตราตายเท่ากับ 0 ซึ่งผู้วิจัยได้นาเสนอผลการศึกษาต่อ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการพยาบาลและได้ประกาศเป็นมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง
ระดับเล็กน้อยของโรงพยาบาลขอนแก่น และจะดาเนินการนาเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการ service plan เขตบริการ
สุขภาพที่ 7 เพื่อกาหนดเป็นแนวปฏิบัติการพยาบาลของเขตต่อไป
สรุปผลการศึกษา: แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อยที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ย งสูงช่วยให้
พยาบาลสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ: การนาแนวปฏิบตั ิสู่การปฏิบัติให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ควรให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
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Oral presentation 1.8
การพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนไทยสมุทร เขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
ผู้นาเสนอ : ภคอร ทองสุข*
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น
ความเป็นมาและความสาคัญ : โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาคัญของสาธารณสุข อุบัติการณ์การเกิดโรคมี
แนวโน้มสูงขึ้น จังหวัดขอนแก่นเป็นพืน้ ที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ความชุกของโรคพบมากในเขตเมือง
โดยเทศบาลนครขอนแก่น มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี2553-2557เท่ากับ159.11,124.49,75.58,638.66 และ65.47
ตามลาดับ เสียชีวิต 2 รายในปี 2556 อัตราตายร้อยละ 0.28 ปัญหาอุปสรรคในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก มาจาก
แหล่งเพาะพันธุย์ ุงลายที่มีจานวนมาก การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประชาชนน้อยและการรายงานการเกิดโรคมีข้อมูลจานวน
ผู้ป่วยน้อยกว่าจานวนผู้ป่วยจริง ทาให้การควบคุมการระบาดของโรคไม่ครอบคลุมและทันเวลา โดยชุมชนที่มีการรายงานการ
เกิดโรคต่ากว่าข้อมูลผู้ป่วยจริงสูงสุดคือชุมชนไทยสมุทร
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาสภาพการณ์และพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย แกนนาครอบครัว แกนนาชุมชน เจ้าหน้าที่และผูบ้ ริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการศึกษา : เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกต วิธีดาเนินการศึกษาและ
พัฒนางานตามวงจร PDCA วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบประเด็นปัญหาดังนี้ 1) แกนนา
ครอบครัวขาดความรู้เรื่องยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ การควบคุมลูกน้ายุงลายไม่สม่าเสมอ 2) รายงานการเฝ้าระวังการเกิดโรค
ไข้เลือดออกมีจานวนผูป้ ่วยต่ากว่าความจริงและการควบคุมโรคไม่ได้ดาเนินการอย่างทันท่วงที 3) หน่วยงานและชุมชนขาดการ
วางแผนงานร่วมกัน 4) สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง จึงได้ร่วมกันระดมสมองวางแผนและดาเนินงานโดยจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฝึกสารวจลูกน้ายุงลาย แจกเอกสารแผ่นพับและประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ให้
ความรู้อสม.ในการเฝ้าระวัง สอบสวนควบคุมโรคเบื้องต้น รณรงค์ Big cleaning day จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทาแนว
ทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนไทยสมุทร
ผลการศึกษา : พบว่าประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจและมีส่วนร่วมปฏิบัตติ ามแนวทาง ค่าดัชนีความชุกลูกน้ายุงลาย
ลดลง ไม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและได้แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนไทยสมุทรโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ซึ่งกาหนดวิธีการปฏิบตั ิในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของแกนนาครอบครัว
แกนนาชุมชนและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นนาไปปรับใช้ขยายผลการดาเนินป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามบริบทของ
ชุมชนตัวเอง เกิดเป็นความร่วมมือทุกพื้นที่ส่งผลให้เทศบาลนครขอนแก่นเป็นเมืองปลอดไข้เลือดออกต่อไป
* นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

The Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division

35

ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

Oral presentation 1.9
แนวทางการให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
ผู้นาเสนอ : วาณี จันทร์สด*
หน่วยงาน : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาแนวทางการให้บริการหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นของโรงพยาบาลเรณูนคร อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
วิ ธี ก ารศึก ษา : โดยใช้ แนวคิด การมี ส่ ว นร่ว ม ใช้ กระบวนการพั ฒ นาคุณ ภาพอย่ า งต่ อเนื่ อง ผู้ ร่ว มวิ จั ย และผู้ ให้ข้อมู ล
ประกอบด้วย หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น จานวน 10 คน ผู้ดูแลในครอบครัวหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น จานวน 10 คน แกนนาในชุมชน
จานวน 22 คน ซึ่งประกอบด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแกนนาอนามัยแม่และเด็ก เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น จานวน 7 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2559 ขั้นตอน
การศึกษาแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น สถานการณ์การ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นของครอบครัวและชุมชน และสถานการณ์การให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นของเจ้าหน้าที่ด้าน
สุขภาพ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการวางแผนในการพัฒนาซึ่ง ในขั้นตอนนี้ให้ครอบครัวและชุมชนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน และขั้นตอนที่ 4 ขั้นการประเมินผลและสะท้อนผล
กลับและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
จากการศึกษาพบปัญหาและความต้อ งการในการพัฒนา มีดังนี้คือ 1) หญิงตั้งครรภ์ขาดความรู้การดูแลตนเองที่
เหมาะสมขณะตั้งครรภ์ 2) ครอบครัวและชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น 3) เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพไม่มี
เวลาเพียงพอในการให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ดังนั้นผู้วิจั ยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันเสนอแนวคิดและ
ความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาเพื่อให้เกิดแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ในประเด็นดังนี้ 1)มีการพัฒนาหลักสูตรการสอน
โรงเรียนพ่อแม่วัยรุ่น โดยครอบครัวมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร 2) มีระบบบริการฝากครรภ์เฉพาะหญิงตั้งครรภ์ 3) ให้สามี
หรือญาติเข้าร่วมรับรู้ผลการตรวจครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ 4) จัดระบบบริการการป้องกันตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่น
ผลการศึกษา : พบว่ากระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริการที่ต่อเนื่องที่ส่งเสริมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นนั้น ทา
ให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นได้รับการตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม จากผลการดาเนินงาน ทาให้โรงพยาบาล
เรณูนคร มีการจัดตั้งคลินิกหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและมีแนวทางการให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ให้ครอบครัวและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการดูแล เพื่อลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
คาสาคัญ : แนวทางให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม
* นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
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Oral presentation 2.1
การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอ Spinal unit & ICU
Orthopedic โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผู้นาเสนอ: อรวรรณ ดงหงษ์
หน่วยงาน: หอผู้ป่วย Spinal unit & ICU Orthopedic โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ความเป็นมาและความสาคัญ : ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอ (C-Spinal cord injury: C-SCI) ประสิทธิภาพของการ
หายใจและการไอจะลดลง เกิดภาวะปอดอักเสบ ปอดแฟบ อาจทาให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลว เสียชีวิตได้
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วย C-SCI และประเมินผลการนาไปใช้
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
ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการหย่าเครื่องช่วยหายใจฯที่พัฒนาขึ้น เครื่องประเมินผลการนาแนวปฏิบั ติฯไปใช้ 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 แนวปฏิบัติฯโดยรวมมีความเป็นไปได้ในระดับมากต่อการนาไปใช้ และพยาบาลร้อยละ 92.3 มีความพึงพอใจภาพรวมใน
ระดับมาก 2) ผลลัพธ์ทางคลินิก พบว่าผู้ป่วยมีค่า Vital Capacity เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น อัตราความสาเร็จในการหย่าเครื่องช่วย
หายใจ พบว่าผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของการบาดเจ็บแบบ Complete cord injury กับแบบ Incomplete cord injury มีอัตรา
ความสาเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ร้อยละ 84.6 , ร้อยละ 80 ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ : แนวปฏิบัติฯที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมในการนาไปใช้ การนาไปใช้ในหน่วยงานอื่น ควรพิจารณารายละเอียด
ของแนวปฏิบัติฯให้เหมาะสมกับบริบทก่อนนาไปใช้
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Oral presentation 2.2
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งกระดูกระยะสุดท้ายแบบองค์รวม ในกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา
ผู้นาเสนอ: ศิริพร ชิตสูงเนิน
หน่วยงาน: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ความเป็นมาและความสาคัญ: ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นผู้ป่วยที่
ขาดการเตรียมที่ดีจะส่งผลให้ผู้ป่วยไม่อาจเผชิญปัญหาที่คุกคามชีวิต ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตสังคม และจิตวิญญาณ และไม่
อาจตายอย่างสงบได้
วัตถุป ระสงค์ : เพื่ อศึกษาผลการจัดการดู แลผู้ป่ วยมะเร็งระยะสุด ท้ายแบบองค์รวมในกลุ่ม งานศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วิธีดาเนินการ : 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 มีผู้ป่วยมะเร็งกระดูกระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองจานวน 32 คน ร้อยละ 53.12
เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 59.4 (SD=15.05) ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตอบสนองในมิติก าย จิตใจ สังคม รวมถึงการจัดการสิ่งที่ค้าง
คาใจและในจานวนนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิตจานวน 15 คน ร้อยละ 60 เสียชีวิตอย่างสงบ (good dead) ซึ่งผู้ป่วยรับรู้เรื่องโรค พยาธิ
สภาพของโรค สามารถทาใจยอมรับได้ ได้รับการตอบสนองในมิติกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ ได้รับการจัดการสิ่ งที่ค้างคาใจ
ได้เลือกสถานที่ตายคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สาหรับผู้ป่วยปรารถนาไปเสียชีวิตที่บ้าน ข้อมูลได้รับการส่งต่อไปยัง
เครือข่ายผ่านศูนย์ดูแลต่อเนื่อง 100%
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้: อาจสรปุได้ว่า การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมส่งผลให้ผู้ ป่วยเผชิญปัญหาที่คุกคามชีวิต
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตสังคม และจิตวิญญาณ ในขณะเดียวกันถ้ามีอาการลุกลามของโรคมากขึ้น ก็สามารถยอมรับและพร้อม
ที่จะจากไปอย่างสงบ
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Oral presentation 2.3
โปรแกรมการวางแผนจาหน่ายผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดที่คาท่อระบายชนิด Jackson drain
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผู้นาเสนอ : กฤษณา สอนถม
หน่วยงาน : หอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป 1 ( Gen.1) รพ.สรรพสิทธิประสงค์
ความเป็นมาและความสาคัญ : โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ของผู้หญิงไทยและเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรัง ที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเรื่อย ส่วนใหญ่พบในผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป มะเร็งเต้านมรักษาด้วยการผ่าตัดมักใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะที่ 2
และ 3 หลังผ่าตัดจะคาท่อระบายชนิด Radivac drain และ Drain Low pressure จากการทบทวนเวชระเบียน พบว่าผู้ป่วยกลุ่มนีจ้ ะ
นอน รพ.นาน 11.51 วัน เพราะรอถอดสาย drain ออกตั้งแต่ ก.ค.57-ปัจจุบัน แพทย์ได้นาท่อระบายชนิด Jackson drain (JD) มาใช้
กับผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่คาท่อ JD จะได้กลับบ้านเร็วขึ้น แพทย์จะจาหน่ายพร้อมขวด JD เนื่องจาก JD มีข้อดี คือ พกพาสะดวก สาย
นิ่ม Milking สายได้ เมื่อ content เต็มขวดสามารถเทออกได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนขวด เมื่อมา F/U แพทย์จะ off JD เมื่อ content ออก
20-30 ชีชี นานติดต่อกัน 3 วัน จากการสอบถามผู้ป่วยและญาติที่จะคาท่อระบายกลับไปดูแลต่อที่บ้าน พบว่ายังมีความวิตกกังวล ขาด
ความมั่นใจในการดูแลจาเป็นต้องอาศัยโปรแกรมการวางแผนจาหน่ายอย่างเป็นระบบ ทีมจึงได้จัดทาและวัดประสิทธิภาพโปรแกรม
วางแผนจาหน่ายผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดคาท่อระบายชนิดJDกลับบ้าน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ มีความเข้าใจ และพึงพอใจในการดูแลตนเองขณะคาท่อระบาย JD เมื่อกลับบ้าน ไม่พบ
อุบัติการณ์การเลื่อนหลุด/Drain อุดตัน/ข้อไหลยึดติด
วิธีดาเนินงาน : ใช้ PDCA รอบแรก ทบทวนโปรแกรมวางแผนจาหน่วยเดิมที่ใช้กับผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่คาท่อระบายชนิด Radivac drain
และ Drain Low pressure จากการทากลุ่ม Self-health group โดยทีม สหสาขาวิชาชีพซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเอาท่อระบายออกก่อน
จาหน่าย สาหรับผู้ป่วยที่คาท่อระบายชนิด JD ผู้ป่วยจะต้องคาท่อระบายกลับไปดูแลต่อที่บ้าน ทีมจึงได้จัดทาโปรแกรมใหม่เพิ่มเติมจาก
เดิม คือ 1).เน้นเทคนิคการติดพลาสเตอร์ป้องกันสายเลื่อนหลุด 2).สอน Milking สาย drain 3).สอนและสาธิตการเท content และ
บันทึกปริมาณในคู่มือการบันทึกที่ให้ผู้ป่วยก่อน D/C 4).ให้ผู้ป่วยลงมือปฏิบัติจนทาได้ถูกต้อง และมีความมั่นใจ 5).สอนสาธิตการวัด
องศาข้อไหล่ด้วยตนเอง 6).ติดตามแบบประเมินผู้ป่วยเมื่อมาตรวจตามนัดทุก 2 เดือน PDCA ในรอบต่อมา : จากที่พบปัญหา JD อุดตัน
ขณะผู้ป่วยนอนในรพ. ติดตามผู้ป่วยที่มา F/U พบอุบัติการณ์แขนบวม 2 ราย แผลซึม 1 ราย แพทย์ได้ให้การรักษาและให้ผู้ป่วยกลับ
บ้าน ได้ทบทวนพบว่าบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่คาท่อระบายชนิด JD ได้แตกต่างกันจึงได้ทาสื่อการ
สอน Jackson Drain care พร้อมทั้งออกแบบประเมินความเข้าใจ ความพึงพอของผู้ป่วยและญาติก่อนกลับ แบบประเมินติดตามการ
ปฏิบัติของบุคลากรทางการพยาบาล วิเคราะห์ผลโดยใช้หลักสถิติร้อยละ
ผลการศึกษา : ผู้ป่วยที่ได้รับผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านมที่คาท่อระบายชนิด JD กลับบ้าน จานวน 113 ราย ได้ รับการวางแผน
จาหน่ายทุกราย ผู้ป่วยมาตรวจตามนัดทุกรายไม่มีอุบัติการณ์ drain เลื่อนหลุด การอุดตันของท่อระบาย ไม่พบอุบัติการณ์ข้อไหล่ยึดติด
ผลการประเมินความเข้าและพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติก่อนกลับ(ประเมินหลังการสอน)ร้อยละ 96.33 บุคลากรทางการพยาบาล
สามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ร้อยละ 95.23 สามารถลดความแออัดจากจานวนวันนอนที่ลดลง เหลือ 5.24 จากการใช้ท่อระบาย
แบบเดิมและทาให้ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย 1.87 เท่า (711,316: 378,957)
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้ขยายผลการนาโปรแกรม D/C Plan ไปใช้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในเขตบริการที่ 10
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Oral presentation 2. 4
การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดในผู้ป่วยทารกและเด็ก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผู้นาเสนอ : เกศรา ศรีสาอางค์, กวินนา บุตตะ, พัชรี พรหมสุวงค์ และคณะ
หน่วยงาน : กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ความเป็นมาและความสาคัญ : การเกิดท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดเป็นอุบัติการณ์ที่ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงเสียชีวิตได้
สถิติในหน่วยงานพบว่าอัตราท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดเท่ากับ 13-19 ต่อ 1000 วันคาท่อหลอดลมคอ (พ.ศ. 2555 –2557) ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ของ THIP ระดับ5 จากการวิเคราะห์พบว่าเกิดจาก 1) ผู้ป่วย 2) การเฝ้าระวังไม่ต่อเนื่อง 3)พยาบาลไม่มีแนวปฏิบัติการ
พยาบาลที่เป็นแนวทางเดียวกัน กลุ่มงานกุมารเวชกรรมจึงได้ทาการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อน
หลุดในผู้ป่วยทารกและเด็ก
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและศึกษาผลลัพธ์ของแนวปฏิบัติการการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดในผู้ป่วยทารก
และเด็ก
วิธีการดาเนินการ : ใช้รูปแบบการศึกษา EBP สถานที่ดาเนินงาน ห้องผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดและห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม
6 หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ทารกและเด็กใส่ท่อหลอดลมคอและใช้เครื่องช่วยหายใจ ขั้นตอนการศึกษา 1) วิเคราะห์สถานการณ์และ
ปัญหา 2) สืบค้นข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องจานวน 9 เรื่อง 3) ยกร่างแนวปฏิบัติ และตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านได้เท่ากับ 0.82 4) ทดลองใช้และปรับปรุงเนื้อหาแล้วนาไปประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติได้ 93% 5) ประชุม
ชี้แจงแนวปฏิบัติแก่พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน NICU และPICU 6) นาสู่การปฏิบัติและเก็บข้อมูลเป็นเวลา 1 เดือน (ส.ค. 2558) ใน
กลุ่มเป้าหมายจานวน 80 รายโดยเครื่องมือ ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ,แบบบันทึกอุบัติการณ์ท่อหลอดลมคอ
เลื่อนหลุดและแบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุด และ7) ประเมินผลการดาเนินการได้ แนว
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดในผู้ป่วยทารกและเด็ก 3หมวด คือ การยึดตรึงท่อหลอดลมคอ, การเฝ้า
ระวังท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดและการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ท่อหลอดลมคอ
ผลการดาเนินงาน : อัตราท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดลดลงจาก 15.74 เป็น5.5 ต่อ 1000 วันคาท่อหลอดลมคอ และพยาบาล
สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติได้ 93.05 %
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล : ควรนาแนวปฏิบัติดังกล่าว ไปใช้และมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป : ควรทาเป็นรูปแบบการวิจัยเพื่อศึกษาผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อ
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
การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ปว่ ยกลับไปดูแลต่อเนื่องในเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น
ผู้นาเสนอ : วิลาวรรณ ตาลทรัพย์
หน่วยงาน : ศูนย์ส่งต่อ โรงพยาบาลขอนแก่น
ความเป็นมาและความสาคัญ : การพัฒนาระบบรับส่งต่อและส่งกลับผู้ป่วย เป็นมาตรการหนึ่งในการลดความแออัดของผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลใหญ่ จากสถิติผู้รับบริการในโรงพยาบาลขอนแก่น มีผู้มาใช้บริการมากขึ้นในปี พ.ศ. 2557 และ2558 มีผู้ป่วย
นอกจานวน 696,083 และ715,208 รายตามลาดับ ผู้ป่วยในจานวน 76,506 และ 78,266 รายตามลาดับ การจัดระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยเมื่อเกินศักยภาพของหน่วยบริการและการส่งกลับเพื่อดูแลต่อเนื่อง จาเป็นต้องวางระบบที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยบริการ
แต่ละระดับ ประกอบกับปัจจุบันปัญหาความไม่พร้อมของโรงพยาบาลขนาดเล็ก ปัญหาการฟ้องร้อง ทาให้มีการส่งต่อผู้ป่วย
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 การดาเนินงาน และการประเมินผล กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารและทีมสหสาขา
วิชาชีพ 10 คน พยาบาลระดับปฏิบัติการ 40 คน และผู้รับบริการ จานวน 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 : การพัฒนาระบบการส่งผู้ป่วยกลั บไปดูแลรักษาต่อเนื่องใกล้บ้าน ทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ
ดังนั้นควรนาระบบดังกล่าวไปกาหนดเป็นนโยบายในการส่งผู้ป่วยกลับไปรับการดูแลต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งเครือข่ายเขต
สุขภาพที่ 7 ต่อไป
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Oral presentation 2.7
รูปแบบการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงหลังผ่าตัด หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์
ผู้นาเสนอ : สุชัญญา มาลัย
หน่วยงาน : SICU โรงพยาบาลสุรินทร์
ความเป็นมาและความสาคัญ : ความปลอดภัยของผู้ป่วยถือเป็นประเด็นสาคัญที่สุดของกระบวนการดูแล โดยเฉพาะในผู้ป่วยวิกฤติหลัง
ผ่าตัดใน 24 ชั่วโมงแรก มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จาเป็นต้องเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด การศึกษาครั้งนี้
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบ ด้านอุบัติการณ์การเสียชีวิตโดยไม่คาดคิด การรายงานแพทย์ และระยะวันนอนเฉลี่ยในห้อง
ผู้ป่วยหนัก
วิธีการศึกษา : เป็นแบบวิจัยเชิงพรรณนา ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ พัฒนาจัดทารูปแบบการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงหลังผ่าตัด
ภายใน 24 ชั่วโมงแรก โดยใช้รูปแบบของ สเต็ทเลอร์โมเดล 5ขั้นตอน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน
ดาเนินการ ในกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยหลังผ่าตัดใช้เครื่องช่วยหายใจชนิด Dual-controlled. Ventilation ที่เข้ารับการรักษาในหอ
ผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์จานวน 38 รายวัดผลหลังการใช้รูปแบบเครื่องมือที่ใช้คือ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
แนวทางการรายงานแพทย์ แบบบันทึกค่าคะแนนการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงหลังผ่าตัด (Early Warning signs score) ใน 24
ชั่วโมงซึ่งแบ่งค่าคะแนนเป็น 4 ช่วงคะแนน ดาเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ถึง พฤษภาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติความถี่
และ ร้อยละ
ผลการศึกษา : ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.6 ช่วงอายุ >60 ปี ร้อยละ 60.5 ได้รับการผ่าตัดบริเวณช่องท้องมากที่สุด
ร้อยละ63.2 พบว่ากลุ่มที่มีระดับ1-3คะแนน มากที่สุด จานวน 26 คน (ร้อยละ 65.8) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องจัดการกับอาการรบกวน
ต่าง รองลงมา เป็นกลุ่มที่มีระดับ ≥8 คะแนน จานวน 6 คน (ร้อยละ 15.8) ซึ่งต้องรายงานแพทย์เพื่อให้มาดูภายใน 5 นาที
เตรียมความพร้อมในการ Resuscitate ด้านการรายงานแพทย์ พบว่าทุกระดับการรายงานแพทย์ได้ตามเวลาที่กาหนด ร้อยละ
100 อัตราการเสียชีวิตร้อยละ 10.5 และไม่พบการเสียชีวิตโดยไม่คาดคิดในกลุ่มระดับ ≥8 คะแนน วันนอนเฉลี่ยในห้อง
ผู้ป่วยหนัก 4.7 วัน
สรุปข้อเสนอแนะ : การมีรูปแบบเพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงหลังผ่าตัด เกิดผลดีในบุคลากรที่มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 1
ปี ทาให้มีข้อมูลในการติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและช่วยคัดกรองอาการผู้ป่วยที่กาลังดาเนินเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้ ซึ่ง
ควรมีการขยายผลสู่หน่วยงานอืน่
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Oral presentation 2.8
การรับรู้ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรี
ผู้นาเสนอ : นิสา แฝงฤทธิ*์
หน่วยงาน : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษารับรู้ พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปากมดลูก และความต้องการความช่วยเหลือในการรับบริการตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรี ของตาบลแห่งหนึ่ง ในอาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
วิธีการศึกษา : การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารับรู้ พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปาก
มดลูก และความต้องการความช่วยเหลือในการรับบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรี ของตาบลแห่งหนึ่ง ใน
อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ จานวน 166 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสัมภาษณ์ ทาการเก็บรวบรวมข้อ มูลในเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด
ผลการศึกษา : พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี การรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกโดยภาพรวมอยู่ในระดั บปานกลาง
(𝑥̅ =2.82, S.D.=0.26) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก อยู่ในระดับสูง (𝑥̅ =
3.01,S.D. =0.09) ส่วนการรับรู้ระดับปานกลางได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก (𝑥̅ =2.37, S.D.
=1.04) การรับรู้ความรุนแรงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก (𝑥̅ =2.94, S.D. =0.14) การรับรู้อุปสรรคของการป้องกัน
โรคมะเร็งปากมดลูก (𝑥̅ =2.93, S.D.=0.09) และสิ่งชักจูงที่ทาให้เกิดการป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูก (𝑥̅ =2.85, S.D.=0.34)
ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกโดยภาพรวมอยู่ในระดับต่า (𝑥̅ =1.10 S.D.=0.48) โดยพฤติกรรมสี่ยงที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีเพศสัมพันธ์กับสามีหรือคู่นอนที่ไม่ขลิบปลายหุ้มอวัยวะเพศ (𝑥̅ = 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
ผลการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
ออกแบบจัดบริการ ให้กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และ มีพฤติกรรมการป้องกันโรคปากมดลูกได้อย่าง
เหมาะสม
คาสาคัญ: การรับรู,้ พฤติกรรมเสี่ยง, มะเร็งปากมดลูก, สตรี
* นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัตชิ ุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Oral presentation 2.9
การส่งเสริมทักษะพ่อแม่และผูเ้ ลี้ยงดูในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมโดยครอบครัวและ
ชุมชนมีส่วนร่วม
ผู้นาเสนอ: ณัชปภา กวานเหียน*
หน่วยงาน: โรงพยาบาลเรณูนคร จ.นครพนม
วัตถุประสงค์ : เพื่อมุ่งส่งเสริมทักษะพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมโดย
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม
วิธีการศึกษา : การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจั ยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมทักษะพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูในการ
ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม ใช้แนวคิดทฤษฎีการเลี้ยงดูเด็ก
ตามแนวคิดมนุษยปรัชญาและแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นกรอบคิดในการทางาน กลุ่มเป้าหมาย คือ พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย จานวน 18 คน แกนนาชุมชน จานวน 16 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจานวน 5 คน ดาเนินการระหว่าง 8
ธันวาคม 2558 ถึง 20 มิถุนายน2558 แบ่งเป็น 4 ระยะดังนี้ คือ ระยะที่ (1) การศึกษาสถานการณ์ของพื้นที่บ้านดงบาก ตาบล
โพนทอง อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระยะที่ (2) ได้นาเสนอข้อมูลและสถานการณ์ปัญหาในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยใน
ชุมชนและร่วมกันปรึกษาหาแนวทางการแก้ไข และวางแผนพัฒนาทักษะพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ระยะที่ (3) เป็นการ
ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ร่วมกับครอบครัวและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชนตามประเด็น ดังนี้ คือ (3.1)พัฒนาความรู้
และทักษะในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสาหรับพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูและแกนนาชุมชน (3. 2)พัฒนาแนวทางการ
ให้บริการ ของ “คลินิกเด็กดีคุณภาพ” โดยเน้นที่การจัดระบบบริการ ประสานงานรับส่งต่อ การดูแลจากครอบครัวและ
เครือข่ายชุมชนในกรณีที่คัดกรองและพบปัญหาพัฒนาการล่าช้าให้มีการแก้ไขโดยเร็ว และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องสาหรับพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมทักษะในการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่ดี และป้องกันการเกิดพัฒนาการ
ล่าช้าโดยเปิดโอกาสให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม ระยะที่ (4) การติดตามประเมินผลการดาเนินงานโดยการประเมิน
ความรู้ ทักษะการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการของพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยทั้ง 18 คนที่เข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้
ผลการศึกษา : พบว่า พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติในการเลี้ยงดู การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยอย่างครบรอบด้าน จากร้อยละ 38.23 เป็นร้อยละ 94.12 เกิดกลุ่มแพงลูกแพงหลานที่ดูแลกันในชุมชนกลุ่มแกนนามี
กลุ่มติดตามเยี่ยมบ้านเรื่องการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสถานบริการมี การจัดตั้งคลินิกสาหรับประเมิน
และกระตุ้นพัฒนาการขึ้นและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีแนวทางการให้บริการคลินิกเด็กดีคุณภาพที่เน้นเรื่องการประเมินและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อป้องกันเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและแก้ไขได้เร็วโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม
คาสาคัญ : การส่งเสริมทักษะพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย แบบองค์รวม
* นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
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Oral presentation 3.1
ผลลัพธ์การให้คาปรึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มชายรักชาย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผู้นาเสนอ: สุณัฎดา คเชนทร์ชัย , ศศิมณฑล เข็มทองหลาง และ มุจจรินทร์ อัศวพัฒน์
หน่วยงาน: หน่วยงานปรึกษาและดูแลต่อเนื่อง กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ความเป็นมาและความสาคัญ : จากสถิติสภากาชาดไทยปี 2552 พบว่า มีอัตราการติดเชื้อเอดส์สูงสุดในกลุ่มชายรักชายถึง
26% จากข้อมูลการให้คาปรึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาปี 2558 มีจานวน 627 รายคิด
เป็น 39 % ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ ส่วนใหญ่พบว่า ใช้ถุงยางอนามัยไม่สม่าเสมอ เคยตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV แต่กลับมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ค่อนข้า งน้อย และบางคนทราบว่าตนเองติดเชื้อ HIV แล้วแต่ไม่กล้าเข้ารับการการรักษา
จากเหตุผลการถูกตีตราในสังคม “โรคเอดส์เป็นโรคของเกย์”และปกปิดอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง จึงจาเป็นต้องได้รับการ
ดูแลทางด้านจิตใจเป็นหลัก การให้คาปรึกษาในผู้ติดเชื้อ HIV เป็นการประคับประคองให้ผู้ติดเชื้อกลุ่มชายรักชายสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการให้คาปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์ ในกลุ่มชายรักชาย
วิธีดาเนินการ : เป็นการวิจัยเชิ งคุณภาพ เก็บข้อมูลที่ห้องให้คาปรึกษาหน่วยงานปรึกษาและดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ในกลุ่มผู้ป่วยชายรักชาย เลือกแบบเจาะจง ที่ยินยอมเปิดเผยข้อมูล ใช้เวลาครั้งละ 45-60 นาที มีจานวน
ทั้งหมด 20 คน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559 เครื่องมือในการเก็บข้ อมูล 1).แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป 2).แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยร้อยละ ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกรวบรวมด้วยวิธีการคุณภาพ อภิปรายผลด้วยข้อมูลเชิง
ปริมาณ
ผลการศึกษา : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง อัตลักษณ์ส่วนใหญ่เป็นชายอายุ ต่ากว่า 25 ปี อาศัยอยู่ในเขตเมือ ง ทุกคนได้รับ
เชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ ด้านพฤติกรรมอนามัย มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ มีการเปิดเผยผลเลือดกับคู่ของตน
พบว่าส่วนใหญ่มีกาลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไป ด้านจิตใจ ส่วนใหญ่คลายเครียดด้วยการ ไปเที่ยว และการเข้าวัด ฟังธรรมะ ใน
กลุ่ม Bisexual ที่แต่งงานแล้วทุกคน รู้สึกผิดในพฤติกรรมทางเพศของตน ทุกคนรับรู้ว่าเป็นโรคร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ ปลงตก
กับชีวิตไม่กลัวตาย ยึดศาสนาเป็นที่พึ่ง ทุกด้านสังคม ส่วนใหญ่ มีความต้องการที่จะช่วยเหลือสังคม
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้: สามารถนาไปใช้เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานที่สามารถนาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการทาความเข้าใจกับสถานการณ์ปัจจุบันของชายรักชาย เกิดประโยชน์ในการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อเอชไอวี
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Oral presentation 3.2
ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ปว่ ยโรคต้อหิน แผนกผู้ปว่ ยนอก โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ผู้นาเสนอ : นางสาวอัจฉรา ศิรินานันท์
หน่วยงาน: โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ความเป็นมาและความสาคัญ:โรคต้อหินถือเป็นโรคทางตาที่มีความสาคัญ เนื่องจากมีความรุนแรงถึงขั้นทาให้ตาบอดสนิทถาวร
ได้ แต่ถ้าหากตรวจพบในระยะเริ่มต้น และมีการดูแลตนเองอย่างถูกต้องต่อเนื่อง มารับการตรวจรักษาจากจักษุแพทย์อย่าง
สม่าเสมอ จะสามารถป้องกันไม่ให้ตาบอดได้ ปัจจุบันพบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยต้อหินมีจานวนสูงขึ้นในทุก ปี และมีผู้ป่วยใน
กลุ่มโรคนี้เป็นจานวนมากที่ตาบอดจากต้อหิน จนต้องมีการออกมารณรงค์ในเรื่องของการให้ความรู้ สร้ างความตระหนัก
รวมทั้งการคัดกรองผู้ป่วยเป็นประจาทุกปี พบว่าแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2555 -2557 มีผู้ป่วยโรคต้อ
หินมาใช้บริการจานวน 5,110 คน 4,877 คน และ 5,975 คน ตามลาดับจากการสุ่มสอบถามการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยต้อหิน 30
คน พบว่ามีการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง คือ หยอดยาไม่ถูกต้อง หยุดยาเอง ร้อยละ 53.34 ขาดความรู้เรื่องโรคต้อหินร้อยละ
26.67 ไม่มาพบแพทย์ตามนัดร้อยละ 20.00
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความรู้ในการดู แลตนเอง และผลการสอนอย่างมีแบบแผนในผู้ป่วยโรคต้อหิน แผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยแบบทดลองเบื้องต้นเลือกแบบเจาะจง จานวน 63 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลและ แบบวัดความรู้โรคต้อหินจานวน 13 ข้อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรง
โดยผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นด้ว ยวิธีอัลฟาของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความรู้โรคต้อหินเท่ากับ
0.732 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่
Dependent paired sample t-test
ผลการศึกษา: พบว่าผลคะแนนความรู้เรื่องโรคต้อหินก่อนการสอนอยู่ในระดับต่าร้อยละ 19.05 ปานกลางร้อยละ 41.27 สูง
ร้อยละ 39.68 ผลคะแนนหลังการสอนอย่างมีแบบแผนอยู่ในระดับสูงร้อยละ100
ข้อเสนอแนะ : จากการศึกษาพบว่าหลังการสอนอย่างมีแบบแผนข้อที่ยังมีคะแนนความรู้ต่าสุดคือความรู้เกี่ยวกับการรักษาต้อ
หินด้วยการผ่าตัดและการยิงเลเซอร์ คิดเป็นร้อยละ 92.1 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การ
เน้นหนักในเรื่องของความรู้ในการรักษาโดยให้ทีมจักษุแพทย์เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ รวมทั้งมีการสร้างสื่อที่เหมาะสม
กับ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ข้ อจ ากัด ในเรื่อ งเวลาและสภาพความเจ็ บ ป่ ว ย สื่ อที่ ใช้ ต้ อ งน่ า สนใจ จดจ าได้ ง่ า ย เพื่ อให้ การสอนมี
ประสิทธิภาพมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรคต้อหินเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีแหล่งสนับสนุนทางสังคม และช่องทางการสื่อสาร
ที่สามารถขอคาแนะนาปรึกษาได้สะดวกรวดเร็ว
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Oral presentation 3.3
ปัจจัยที่มีผลต่อการบวมของฝีเย็บในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสะโพกและต้นขา FACTORS PREDICTING OF PERINEAL
EDEMA IN PATIENTS WITH HIP AND FEMUR FRACTURES SURGERY
ผู้นาเสนอ : สุมาลี วุน่ เหลี่ยม และ เอมอร เทียมสุวรรณเลิศ
หน่วยงาน : ห้องผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลมหาสารคาม
ความเป็นมาและความสาคัญ : กระดูกหักเป็นปัญหาที่สาคัญทางออร์โธร์ปิดิกส์ โดยที่กระดูกขาหักพบได้มากที่สุดถึงร้อยละ
30 – 40โดยเฉพาะกระดูกต้นขา ซึ่งเป็นกระดูกที่ใหญ่และแข็งแรงที่สุด มีความสาคัญต่อการทาหน้าที่ในการรองรับน้าหนักตัว
ของร่างกาย กระดูกหักเป็นปัญหาที่สาคัญทางออร์โธร์ปิดิกส์ โดยที่ กระดูกขาหักพบได้มากที่สุดถึงร้อยละ 30 – 40 โดยเฉพาะ
กระดูกต้นขา ซึ่งเป็นกระดูกที่ใหญ่และแข็งแรงที่สุด มีความสาคัญต่อการทาหน้าที่ในการรองรับน้าหนักตัวของร่างกาย การจัด
ท่า Fracture table ในผู้ป่วยผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกชนิดแกนโลหะในโพรงกระดูก เป็นกิจกรรมสาคัญของพยาบาลห้อง
ผ่าตัดกระดูกในการดูแลผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักขณะผ่าตัด จากรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2557 พบผู้ป่วย มีฝีเย็บบวม
ช้าเพิ่มขึ้นเป็น 17 ราย และประสบกับความปวดระดับมาก ไม่สามารถลุกจากเตียงได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังผ่ าตัด และการเริ่ม
ฝึกเดินด้วยอุปกรณ์ช่วยเดินช้า
วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบวมของฝีเย็บในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสะโพกและต้นขา
วิธีดาเนินการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงทานาย โดยเป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางย้อนหลัง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็น
ผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิงที่มีกระดูกต้นขาและข้อสะโพกหักแบบปิดและได้รับการใส่โลหะดามกระดูก
ชนิดแกนโลหะในโพรงกระดูกโดยการจัดท่าใช้ 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
จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Multiple Logistic Regression
ผลการวิจัย : กลุ่มตัวอย่าง มีอายุเฉลี่ย 58.85 ปี (SD = 21.59) เป็นผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า หรือเท่ากับ 60 ปี ร้อยละ 54.5
และอายุต่ากว่า 60 ปี ร้อยละ 47.5 เพศชาย ร้อยละ 55.4 เพศหญิง ร้อยละ 44.6 มีดัชนีมวลกายต่ากว่า 25 ร้อยละ 83.3
มีตาแหน่งกระดูกหักที่ 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 ปัจจัยที่ทานายการการบวมของฝีเย็บอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติคือ ระยะเวลาในการผ่าตัดและองศา
การกางขาในการขึ้นขาหยั่ง ซึ่งปัจจัยทั้ง 2 ด้านสามารถอธิบายความผันแปรของการบวมของฝีเย็บได้ร้อยละ 76 (Nagelkerke
R2 = 0.76, p < .05)
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Oral presentation 3.4
ผลของโปรแกรมการสอนต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลชัยภูมิ
ผู้นาเสนอ : นางสาวสายนาท พลไชโย และคณะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลชัยภูมิ
ความเป็นมาของปัญหา : โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางทางระบบประสาทที่พบว่าเป็นโรคอันดับ 1 ใน 5 ของโรคสาขาอายุรกรรม
โรงพยาบาลชั ยภู มิ ซึ่ งจากการวิ เคราะห์ ปั ญหาพบว่ าโรคนี้ก่ อให้ เกิ ดความพิ การ เป็ นภาระแก่ค รอบครัว ระยะเวลาการนอนใน
โรงพยาบาลนาน และมีการกลับมารักษาซ้าภายใน 28 วัน ด้วยภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อปอดอักเสบจากการสาลัก แผลกดทับ
การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ พลัดตกหกล้มบางรายถึงแก่ชีวิต จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของ โปรแกรมการ
สอนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อความสามารถในการดูแลตนเอง โดยวัดระดับความรู้และการปฏิบัติตัวในการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแล/
ผู้ป่วย และอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองตีบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชัยภูมิ โดยใช้แ นวคิดแบบ
Method Model มาเป็นแนวทางในการวางแผนกิจกรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ และการปฏิบัติตัว การกลับมารักษาซ้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มที่ได้รับการ
สอนตามปกติกับกลุ่มที่ได้รับการสอนตามโปรแกรมการสอน
วิธีการศึกษา : การวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมการสอนต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มตัวอย่าง
คือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มานอนพักรักษาที่หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลชัยภูมิ โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
ตามคุณสมบัติที่กาหนด จานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ส่วนได้แก่ 1.แบบบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
2.คู่มือการสอนผู้ป่วยและญาติโรคหลอดเลือดสมองตีบที่ปรับปรุงขึ้นผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3.แบบ
ประเมินคะแนนความรู้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติโรคหลอดเลือดสมองที่ปรับ ปรุงขึ้นผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
จากผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีของครอนบาค 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 และเปรียบเทียบการกลับมารักษาซ้าในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติ กับกลุ่มที่ได้รับการสอนตามตามโปรแกรมการสอน ผลการวิจัยพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ : 1) จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการเตรียมผู้ป่วยและญาติก่อนจาหน่ายตามแผนการดูแลของทีมสหวิชาชีพ พยาบาลเป็นผู้มี
บทบาทสาคัญในการช่วยให้ผู้ป่วยและญาติสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะ ดังนั้นพยาบาลควรนาโปรแกรมการสอนที่พัฒนาขึ้นมาให้
ในการสอนควรนา 2) ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบหรือโปรแกรมการสอนญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ 3) ควรมีการ
ศึกษาวิจัยรูปแบบเกี่ยวกับการเผชิญความเครียดของผู้ป่วย และญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่บ้าน
คาสาคัญ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, โปรแกรมการสอน, ความสามารถในการดูแลตนเอง
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Oral presentation 3.5
ผลของแนวปฏิบัติในการทาความสะอาดช่องปากต่อสุขภาวะช่องปากและจานวนเชื้อโรคในช่องปากทารกที่ใส่ท่อช่วย
หายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ
ผู้นาเสนอ : วัลลภา เดชาเสถียรRN* , เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี PhD**
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลในการทาความสะอาดช่องปากผู้ป่วยทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้
เครื่องช่วยหายใจเปรียบเทียบ 2 กลุ่มก่อนและหลังการทาความสะอาดช่องปาก ต่อสุขภาวะช่องปาก จานวนและชนิดของเชื้อ
โรคในช่องปาก
วิธีการศึกษา : การวิจัยกึ่งทดลอง ดาเนิน การศึกษาในหอผู้ป่วยหนักเด็กระยะวิกฤตโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ระหว่างเดือน
เมษายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจจานวน
24 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 12 ราย โดยเทคนิคการจับเป็นคู่ กลุ่มควบคุมได้รับการทาความสะอาด
ช่องปากตามปกติ กลุ่มทดลองได้รับการทาความสะอาดตามแนวปฏิบัติ และเก็บน้าลายเพาะเชื้อเพื่อนับจานวนเชื้อโรค โดยเก็บ
สิ่งส่งตรวจในวันแรก วันที่ 2 และวันที่ 4 ของการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แนวทางปฏิบัติในการทาความ
สะอาดช่องปากผู้ป่วยทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้แนวทางปฏิบัติ แบบ
บันทึกข้อมูลทั่วไปของพยาบาลและทารก โดยแบบสอบถามความคิดเห็นในการใช้แนวทางปฏิบัติ และแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป
ของพยาบาลและทารก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อ ยละ แบบประเมินช่องปาก แบบบันทึกข้อมูลชนิดและจานวนเชื้อโรค
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ Chi-square และ Wilcoxon Signed-rank Test ค่าโคโลนีเชื้อโรคใช้การเปรียบเทียบเชิงบรรยาย
ผลการศึกษา : พบว่าสุขภาวะช่องปากกลุ่มที่ได้รับการทาความสะอาดช่องปากตามแนวปฏิบัติไม่แตกต่า งจากกลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ ชนิดจานวนของเชื้อโรคของกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติและกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามแนวปฏิบัติใน
การทาความสะอาดช่องปากผู้ป่วยทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สรุปและข้อเสนอแนะ: อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับการทาความสะอาดช่องปากตามแนวปฏิบัติมีแนวโน้ม
ชนิดและปริมาณโคโลนีของเชื้อ Enterococcus spp, Candida, E.aerogenes, Stap.coag. positive ในวันที่ 2 และวันที่ 4
ลดลงอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: การทาความสะอาดช่องปากผูป้ ่วยเด็กใส่ท่อช่วยหายใจ, แนวปฏิบัติในการทาความสะอาดช่องปากทารกที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจ
*พยาบาลวิชาชีพชานาญการ หอผู้ป่วยหนักเด็กระยะวิกฤต โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Oral presentation 3.6
อัตราการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลขอนแก่น
ผู้นาเสนอ : พว.ผ่องศรี งามดี, พว.อรุณี พันธุลี
หน่วยงาน : งานการพยาบาลจิตเวช กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
วัตถุประสงค์ : การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบศึกษาย้อนหลัง เพื่อศึกษาอัตราการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมฆ่าตัวตาย
วิธีการศึกษา : เก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2556 -2558) จากรายงานการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและการ
ทาร้ายตนเอง ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (รง.506 DS) ซึ่งเป็นข้อมูลของผู้ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย ที่มารับ
บริการที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน แผนกอายุรกรรม และศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น จานวน 294 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติร้อยละ
ผลการศึกษา : ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายสาเร็จ เป็นเพศชายมากกว่าหญิงอัตราส่วน 3.75: 1 ขณะที่ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย
พบเพศหญิงมากกว่าชาย อัตราส่วน 1.64 : 1 ทั้งผู้ที่ฆ่าตัวตายสาเร็จและ ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
รองลงมานักเรียน/นักศึกษา ด้านอายุพบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายสาเร็จ พบมากที่สุดในช่วงอายุ 31-45 ปี ส่วนผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายพบ
มากในช่วงอายุ 16-30 ปี สถานะภาพโสด พบมากที่สุด จาแนกตามภาวะซึมเศร้าพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีภาวะซึมเศร้า ส่วนในกลุ่ม
ที่พบภาวะซึมเศร้าจะมีภาวะซึมเศร้าระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 65.06 ประวัติการทาร้ายตนเองส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการทาร้าย
ตนเองซ้าวิธีการที่ใช้สูงสุดคือ กินยาเกินขนาด คิดเป็นร้อยละ 41.84 รองลงมาเป็นการกินสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 25.87 สาเหตุ
ที่ทาร้ายตนเองส่วนใหญ่เป็นการทะเลาะกับคนใกล้ชิด คิดเป็นร้อยละ 49.66 รองลงมาน้อยใจถูกตาหนิ ดุด่า คิดเป็นร้อยละ
46.60 ส่วนปัญหาโรคจิต พบเพียงร้อยละ 6.80 ส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาสุขภาพ และไม่ มีพฤติกรรมส่วนบุคคล สาหรับกลุ่มที่มี
ปัญหาพฤติกรรมจะติดสุราและติดบุหรี่ ในขณะที่ติดสารเสพติดพบเพียงร้อยละ 6.46 จาแนกตามความคิดทาร้ายตัวเองอีก
ส่วนใหญ่ไม่มีความคิดที่จะทาร้ายตนเองอีก คิดเป็นร้อยละ 89.45
สรุปและข้อเสนอแนะ : ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่าการที่ จะลดอัตราการฆ่าตัวตายนั้น ควรเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว และลดความขัดแย้งในครอบครัว
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Oral presentation 3.7
ผลของการส่ ง เสริ มการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ใ นการป้ องกั นการติ ด เชื้ อ ต่ อการปฏิบั ติ ข องพยาบาล และ
อุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ
ชื่อผู้นาเสนอ : กิตติรัตน์ สวัสดิร์ ักษ์ และคณะ
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลชัยภูมิ
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการ
ใช้เครื่องช่วยหายใจต่อการปฏิบัติของพยาบาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วย
กึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ
วิธีศึกษา : เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quisi-experimental research) เพื่อศึกษาผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจต่อการปฏิบัติของพยาบาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อ
ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 –
เดือนเมษายน 2559กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม
โรงพยาบาลชัยภูมิ เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จานวน21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปแบบบันทึก
การสังเกตการปฏิบัติและแบบเฝ้าระวังการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจการส่งเสริมการปฏิบัติ ประกอบด้วย
การอบรมการให้ข้อมูลย้ อนกลั บการสนั บสนุน อุปกรณ์ การติ ดโปสเตอร์เตื อนและแนวปฏิบัติทางคลิ นิกตามหลั กฐานเชิ ง
ประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (WHAPO) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
สถิติไควสแควร์และค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์
ผลการวิจัย : พบว่า ภายหลังดาเนินการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ บุคลากรพยาบาลมีการปฏิบัติในการ
ป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ถูกต้องเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 23.81 เป็นร้อยละ 73.93 ซึ่งแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < .001)และอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจลดลงร้อยละ โดยลดจาก
12.08ครั้งต่อ 1,000 วันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเป็น 1.82 ครั้งต่อ 1,000วันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (ความแตกต่างของความเสี่ยง=
6.11; 95% CI: 2.12-17.65)
ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ ช่วยให้บุคลากรมีทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องมากขึ้น และช่วยให้อุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจมีแนวโน้มลดลง จึงควรส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในหน่วยงานอื่น ที่มีผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ อันจะนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพบริการและผู้รับบริการปลอดภัยต่อไป
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Oral presentation 3.8
ความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้นาเสนอ : นางสาวจารุจิต ประจิตร*
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ความเป็นมาและความสาคัญ : ทั่วโลกมีความขาดแคลนพยาบาล ในปี 2006 องค์การอนามัยโลก คาดการณ์การขาดแคลน
บุคลากรแพทย์ พยาบาลและผู้ช่วยงานบริการด้านสุขภาพจานวน 4.3 ล้านคน ในประเทศไทยการขาดแคลนมีสาเหตุมาจาก
การผลิตพยาบาลลดลง การลาออก การย้ายงาน การเปลี่ยนงาน ในขณะที่ความต้องการบริการด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น มีการ
แสดงความไม่พึงพอใจของพยาบาล โดยการชุมนุมเรียกร้องขอความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน การบรรจุในตาแหน่ง
ข้าราชการ สาหรับพยาบาล ซึ่งมีภาระงานหนัก รับผิดชอบชีวิต มีเวลาปฏิบัติงานต่างกับอาชีพอื่น ภาระงานสูงเกินเกณฑ์ของ
สภาการพยาบาลและกฎหมายแรงงาน มีความเสี่ยงในงาน เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากการทางาน ต้องทาหน้าที่แทนวิชาชีพอื่น
แต่ขาดความก้าวหน้า และได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม
วัตถุประสงค์ : 1). เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ 2). เพื่อศึกษาความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพ 3). เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีดาเนินการ: 1.เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 2.ทาการศึกษาในโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 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)
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้ : นาไปใช้เป็นแนวทางการบริหารเพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในงาน เพิ่มความตั้งใจ
คงอยู่ในงาน การป้องกันแก้ไขปัญหาการลาออกหรือการย้ายงานของพยาบาลวิชาชีพ
* นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
๕
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Oral Presentation 3.9

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้นาเสนอ: นางพวงผกา อินทร์เอี่ยม*
ชื่อหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยเชิงบรรยายแบบการศึกษาเชิงทานาย ทาการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2559
กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ปฏิบัตงิ านตัง้ แต่ 1 ปี ขึ้นไป จานวนทัง้ สิ้น 201 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบข้อมูลด้านบุคคล สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และบรรยากาศองค์กร
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 7 ท่าน ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .97, .95 และ .97 ตามลาดับวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน
ผลการศึกษา: การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และบรรยากาศองค์กรของสถาบันการศึกษาพยาบาล
เอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x= 3.86, SD= 0.42; x=3.85, SD= 0.62; x= 3.69, SD=
0.63 ตามลาดับ) ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางานด้านการปฏิบัติการพยาบาล และ
ประสบการณ์การทางานด้านการสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในสถาบันการศึกษาพยาบาล ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยด้านองค์กรได้แก่ การบริหารเชิงกลยุทธ์และบรรยากาศองค์กร มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.67 และ
0.76 ตามลาดับ) ตัวแปรบรรยากาศองค์กรสามารถพยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสถาบันการศึกษาพยาบาล
เอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร้อยละ 58 (Adjusted R2= 0.58)
ข้อเสนอแนะ: ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ควรมีนโยบายหรือแผนงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมบรรยากาศ
องค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนางานของคณาจารย์โดยบรรจุในแผนกลยุทธ์ของสถาบันเพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนสู่การ
ปฏิบัติ
* นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
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Oral presentation 4.1
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านด้วยกระบวนการ 1A4C กับความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวัน
(ADL) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปอนในกลุ่มชาติพันธุ์ขมุ ,ไทลื้อ, เหาะ และลัวะ
ผู้นาเสนอ : ภควันต์ จันต๊ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปอน อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ปอน ตามแนวคิด 1A4C ในกลุ่มชาติพันธุ์ขมุ, ไทลื้อ, เหาะ และลัวะ และศึกษาผลลัพธ์ในประเด็น ความสามารถในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน (ADL) ของผู้ป่วย ,การรับรูค้ ุณค่าการดูแลผู้ป่วยที่บ้านตามแนวคิด 1A4C ,ความเครียดและความพึงพอใจของผู้ป่วยและ
ญาติ
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
ตาบลปอน อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 เครื่องมือการวิจัยคือ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองที่บ้านตามแนวคิด 1A4C แบบประเมินความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวัน ตามดัชนีบาร์เธล เอดีแอล (Activity
Day Living) แบบประเมินการรับรู้คุณค่าการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 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.นาปั ญหาไปแจ้งให้ทีมหมอครอบครัว นายกอบต.ลงเยี่ยม Comprehensiveness: มีการนิมนต์พระสงฆ์และเชิญหมอผีสวด
อโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวร Co–ordination: มีการประสานการดูแลกับหมอพื้นบ้าน Community participation: นายกอบต.นา
ข้อมูลไปขอความช่วยเหลือจากพัฒนาสังคม ผู้นาชุมชน/ อสม.ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นทาราวหัดเดิน กะลาชักคะเย่อ ยางยืดเหยียด
แขน ถุงน่องถั่วเขียวบีบมือ 2) ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย หลังได้รับการดูแลช่วยเหลือตามรูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ตามแนวคิด
1A4C พบว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิ และทาให้ผู้ป่วย 5 รายประสบผลสาเร็จในการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ขมุและ
ไทลื้อ ปัจจัยความสาเร็จสาคัญคือการเข้าถึงบริการสุขภาพภายในเวลา 14 วัน และการได้รับการดูแลใกล้ชิดจากญาติและอสม. แต่พบว่า
มีผู้ป่วย 2 รายจากกลุ่มชาติพันธุ์เหาะและลัวะ ที่ไม่ประสบความสาเร็จในการฟื้ นฟูสภาพ เนื่องจากยังยึดติดกับประเพณีและความเชื่อ
เดิม จึงปฏิเสธการรักษาในระยะแรก ทาให้เข้าถึงบริการช้าและทาให้ผู้ป่วยพื้นฟูสภาพค่อนข้างช้า 3) หลังการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วย
ที่บ้าน ตามแนวคิด 1A4C ในกลุ่มชาติพันธุ์ ทาให้ผู้ป่วยกลับไปอยู่ในกลุ่มที่ไม่เป็นการพึ่งพา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ถึง
5 ราย (ร้อยละ71.43) 4) หลังการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ตามแนวคิด 1A4C ในกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ป่วยและญาติส่วนใหญ่รับรู้
คุณค่าการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ตามแนวคิด 1A4C ในภาพรวมในระดับที่มีคุณค่ามากที่สุด (ร้ อยละ 96.50) 5) หลังการใช้รูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยที่บ้าน ตามแนวคิด 1A4C ในกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ป่วยและญาติส่วนใหญ่มีคะแนนความเครียดอยู่ในระดับเครียดน้อย (ร้อยละ 92.73)
6) หลังดาเนินการ ผู้ป่วยและญาติทุกรายมีความพึงใจในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 100) เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
รับการรักษาที่โรงพยาบาลเฉลี่ย 2,000 บาท/ราย
ข้อเสนอแนะ : เสนอแนะให้มีการใช้รูปแบบการดูแลสุขภาพที่บ้านด้วยกระบวนการ 1A4C กับผู้ป่วยภายใน 14 วัน หลังการเจ็บป่วย
และขยายแนวทางสู่พื้นที่ตาบลงอบและตาบลทุ่งช้างที่มีกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน
คาสาคัญ : การดูแลผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน, 1A4C, ความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวัน (ADL)
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Oral presentation 4.2
ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในผู้ป่วยเจ็บแน่นหน้าอกชนิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
(AMI)
ผู้นาเสนอ : ดวงใจ บุญตัว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ความเป็นมาและความสาคัญ : กลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นภาวะวิกฤตที่ทาให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่าง
กะทันหันการประเมินและคัดกรองผู้ป่วยอย่างถูกต้องและรวดเร็วจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและการส่งต่ออย่างทั นท่วงที
ลดภาวะแทรกซ้อนที่ทาให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับ M2ได้เริ่มให้ยาละลายลิ่มเลือดใน
ปี2556แต่จากผลการทบทวนข้อมูลพบว่าบุคลากร มีทักษะหรือความรู้ไม่เพียงพอในการประเมินผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันทั้งยังขาดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนและขาดช่องทางด่วนในการประเมินผู้ป่วยที่ชัดเจนระหว่างตึกผู้ป่วยนอกและแผนก
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการประเมินและดูแลผู้ป่วยเจ็บแน่นหน้าอกจากกลุ่มอาการกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยประยุกต์กระบวนการใช้ผลงานวิจัยตามกรอบของไอโอวา
วิธีการศึกษา : ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Research and Development กลุ่มเป้าหมาย คือ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่เวช
กิจฉุกเฉินในแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและผู้ป่วยนอกทั้งหมด 30คน การศึกษาแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน เริ่มดาเนินการเดือนตุ ลาคม
2557ถึงธันวาคม พ.ศ 2558วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์หาความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis )
ผลการศึกษา : จากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าแนวปฏิบัติทางการพยาบาลมีความเหมาะสมกับการนาไปใช้ในหน่วยงานอยู่
ในระดับมากร้อยละ 100 แนวปฏิบัติทางการพยาบาลมีความง่ายและสะดวกในการใช้ร้อยละ 96.6 อัตราการใช้ CPG เพิ่มจาก
ร้อยละ 62,78ในปี 2556และ2557ตามลาดับ เป็นร้อยละ 94ในปี 2558 ผลการศึกษาทางคลินิคพบว่ารูปแบบใหม่ที่ได้คือมี
กระบวนการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่นอกโรงพยาบาลและเมื่อเข้ามาถึงโรงพยาบาลมีกระบวนการคัดแยกผ่าน Clinical path way
อัตราการเข้าถึงการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจภายใน 10 นาที เพิ่มจากร้อยละ 95 เป็น 98 ตามลาดับ ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็วมี
การค้นหาผู้ป่วยในชุมชนได้รวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้การรักษาและการส่งต่อรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม โดยDoor to needle time
เฉลี่ยที่ 35 นาทีจากเดิม 55นาทีผลการศึกษาครั้งนี้ชี้แนะว่าแนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและ
สามารถลดอัตราตายและภาวะแทรกซ้อนได้จริงจึงควรนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลดังกล่าวไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
หน่วยในโรงพยาบาลและปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานโดยมีการปรับปรุงเป็นระยะ อย่างน้อยทุก 2 ปี
ข้อเสนอแนะ : ควรมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่ช่วยลดระยะเวลาการส่งต่อ รวมทั้งการดูแลก่อน
และขณะส่งต่อในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลชุมชนที่มีขีดความสามารถใน
การรักษาผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว
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Oral presentation 4.3
พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่วยมาลาเรียพลาสโมเดียมฟัลซิพารั่ม(PF)ผู้ป่วยในโรงพยาบาลภูสงิ ห์
ผู้นาเสนอ: น้าฝน บัวศิริ
หน่วยงาน: โรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ความเป็นมาและความสาคัญ : อาเภอภูสิงห์อยู่ติดชายแดนกัมพูชาภูมิประเทศเอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรียสูงเป็น
ลาดับ3ของจังหวัดศรีสะเกษ(งานควบคุมโรคศรีสะเกษ,2557)เป็นพื้นที่มาลาเรียดื้อยา (WHO. Report 2014) จากการทบทวน
การดูแลพบปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการล่าช้าเป็นผู้ป่วยมาลาเรีย 4ฉบับ ผู้ป่วยกลับเป็นซ้าภายใน 90วัน7ราย ผู้ป่วย
กินยาต้านมาลาเรียไม่ครบ10ราย จนท.ใช้แนวทางปฏิบัติไม่เป็นทางเดียวกันทาให้มีปัญหาในการประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วย
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมาลาเรียพลาสโมเดียมฟัลซิพารั่ม(PF)ที่นอนรักษาในโรงพยาบาลภูสิงห์
จานวน 29ราย
วิธีการศึกษา : ใช้กระบวนการPDCA การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้กระบวนการเชิงคุณภาพ การประชุมกลุ่มย่อยแยกเป็น
7 ประเด็น 1,การให้ความรู้และชี้แจงแนวทางปฏิบัติในทุกวิชาชีพ 2,การประเมินผู้ป่วย 3,การซักประวั ติ 4,การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 5,มาตรฐานการสั่งการรักษาและการดูแลผู้ป่วยมาลาเรีย IPD/OPD Case (กรณีไม่ยินยอมนอนโรงพยาบาล) 6,
การจัดหาเวชภัณฑ์ฉุกเฉินเช่นยาต้านเชื้อมาลาเรียแบบฉีดพร้อมจัดทาแนวทางการบริหารยากรณีผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน 7,
การติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยใช้ภาคีเครือข่าย
ผลการศึกษา : พบว่าระยะเวลาAdmitเฉลี่ย 4 วัน ผู้ป่วยได้รับยาครบตามมาตรฐานการรักษาของกรมควบคุมโรค ไม่มีข้อ
ร้องเรียน ผู้ป่วยมาตามนัดเพื่อประเมินอาการ27รายอีก2รายกลับภูมิลาเนาต่างจังหวัด ไม่มีอุบัติการณ์การวินิจฉัยมาลาเรีย
ผิดพลาดใน VISIT แรก อัตราการดูแลผู้ป่วยมาลาเรียตามตามแนวทางปฏิบัติ 100 % อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน 1
ราย อุบัติการณ์การตายเท่ากับ0ทุกกระบวนการผ่านการตกผลึกจากสหวิชาชีพมีกระบวนการขอคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์
เวชศาสตร์เขตร้อนในรายที่มีปัญหา เกิดขั้นตอนแนวทางการดูแ ลผู้ป่วยมาลาเรียที่เป็นองค์รวมเนียนเหมาะกับบริบทมากขึ้นมี
การบริการแบบ one stop service ตั้งแต่การซักประวัติ การประเมิน การส่งตรวจทางห้องชันสูตร (ต้องยืนยันเชื้อจนหมด
ถึง D/C ตรวจ G6PD ทุกราย) การรักษาIPD CaseและOPD Case (กรณีไม่ยินยอมนอนโรงพยาบาล) การให้ความรู้เรื่องยา
เรื่องโภชนบาบัด การวางแผนการจาหน่าย การมาตามนัด/การติดตาม เพิ่มช่องทางการสื่อสารในเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยการ
ประสานงานกับเครือข่ายและองค์กรภายใน/นอก ทีมสหวิชาชีพจะร่วมกันรับผิดชอบรับเข้าไปวางแผนให้การดูแลติดตามการ
ดูแลเชิงรุกและเชิงรับจนมีการเผยแพร่ลงสู่รพ.สต.ในศักยภาพที่รพ.สต.ทาได้พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษา และเผยแพร่เทียบเคียงใน
รพ.ที่มีบริบทใกล้เคียง
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Oral presentation 4.4
ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน FIELD HEAD SAVER
ผู้นาเสนอ: ปรีชา มะโนยศ
หน่วยงาน: หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย
ความเป็นมาและความสาคัญ : งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินในปัจจุบัน ได้รับความสนใจในการปรับระบบการให้บริการ ทั้งบริการด้าน
อุบัติเหตุ และผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ส่งผลให้มีความต้องการการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้บริการผู้ป่วย โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่มี
ราคาแพงสิ้นเปลืองงบประมาณจานวนมาก และอุปกรณ์บางชนิดไม่มีประสิทธิภาพตามความต้องการ การประดิษฐ์นวัตกรรมอุปกรณ์
ทางการแพทย์เพื่อการใช้งานจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหา โดยเฉพาะอุปกรณ์สาคัญต่อการช่วยห้ามเลือดในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ในผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ (Head injury) มีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากหากไม่ได้รับการดูแลปฐมพยาบาล
ที่ถูกต้อง ผู้ปฏิบัติการขาดความชานาญในการพันผ้ายืดบริเวณศีรษะเพื่อช่วยในการห้ามเลือดหรือเทคนิคที่ไม่เหมือนกัน รวมไปถึงความ
จาเป็นต้องเร่งรีบในการให้การปฐมพยาบาล และในบางครั้งผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือ ครองสติตนเองไม่ได้เกิดเป็นอุปสรรคเกิดความล่าช้า
ในการให้ การช่ วยเหลือ ส่งผลให้เ กิดการบาดเจ็ บของผู้ป่ว ยทวี ความรุนแรงมากขึ้น และในผู้ ป่วยที่ มีภาวะฉุก เฉิน บางรายมี ความ
จาเป็นต้องช่วยเหลือด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal intubation) จาเป็นต้องมีการผูกมัดรัดตรึงเพื่อไม่ให้ท่อเลื่อนหรือหลุด
โดยการใช้ พลาสเตอร์ในการยึดตรึง ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผู้ป่วย อีกทั้งการใช้พลาสเตอร์ในการติดยึดเมื่อสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง
หรือน้าลายของผู้ป่วย ทาให้การติดยึดไม่มีประสิทธิภาพ เกิดการเลื่อนหลุดได้ง่าย
วัตถุประสงค์ : 1)เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการช่วยห้ามเลือดในผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ 2) เพื่อลดระยะเวลาในการพันผ้ายืด 3)
เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะบาดเจ็บฉุกเฉิน และผู้ป่วยฉุกเฉินที่จาเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ(Endotracheal intubation)
4) เพื่อลดการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 5) เพื่อลดต้นทุนและลดวัสดุสิ้นเปลืองในหน่วยงาน
วิธีการศึกษา : โดยการนา Elastic bandage มาตัดเย็บเป็นผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน ที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับความกระชับต่อศีรษะ
และใบหน้า เพิ่มแรงกดบาดแผล โดยสามารถสวมได้ทันทีโดยไม่จาเป็นต้องยกศีรษะขึ้นลง มีขนาดสาหรับเด็กและผู้ใหญ่ แต่ละขนาด
สามารถปรับรอบศีรษะได้ อีกทั้งยังสามารถปิดได้ทั้งศีรษะทั้งส่วนใบหน้าและส่วนศีรษะโดยไม่รบกวนการประเมินผู้ป่วย และสามารถ
เป็นตัวกลางในการช่วยยึดติดพลาสเตอร์ในการยึ ดท่อช่วยหายใจ เปรียบเทียบระยะเวลาในการพันผ้า Elastic bandage แบบเดิม
ต้นทุนการผลิต และความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ
ผลการศึกษา : ผลการใช้นวัตกรรมผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน (FIELD HEAD SAVER) กับผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ พบว่า สามารถห้าม
เลือ ดได้ ดี ลดระยะเวลาในการพันผ้ า โดยการการสวมผ้ าพั นศีร ษะฉุกเฉิน ใช้ เวลาไม่เ กิน 30 วิน าที อีก ทั้งการพัน พันผ้ า Elastic
bandage แบบเดิมใช้จานวนผ้ามากกว่า 1 ม้วน และในการพันมีการหลุดเลื่อนขึ้นด้านบน ส่วนผ้าพันศีรษะฉุกเฉินแบบใหม่นี้ตัดเย็บโดย
ใช้ผ้ายืด(Elastic bandage) จานวน 1 ม้วน ราคา 22 บาทและผ้าตีนตุ๊กแก จานวน 30 บาท นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ใช้มีความสะดวกใน
การใช้ ญาติมีความพึงพอใจ และสามารถนาซักทาความสะอาดเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ได้ นวัตกรรมผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน (FIELD HEAD
SAVER) ได้จัดทาและพัฒนารูปแบบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการนาไปใช้ในการออกให้บริการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ ณ จุดเกิด
เหตุ และในโรงพยาบาล รวมทั้งผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินที่มีความจาเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ เพื่อนาส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ต่อไป ทั้งนี้โรงพยาบาลอื่น และหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพที่ออกให้บริการในงานบริ การการแพทย์ฉุกเฉินสามารถนาไปผลิตและ
ใช้ได้
คาสาคัญ : การบาดเจ็บที่ศีรษะ ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน (FIELD HEAD SAVER) การห้ามเลือด การพันผ้ายืด Elastic bandage
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Oral presentation 4.5
พัฒนาระบบการดูแลเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดไม่ได้ด้วยรูปแบบการจัดการรายกรณี
ผู้นาเสนอ: สมคิด สุภาพันธ์ หน่วยงาน: โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มที่ควบคุมระดับน้าตาลไม่ได้
วิธีการศึกษา : กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ยังควบคุมระดับน้าตาลไม่ได้(FBS>183mg%ติดต่อกัน2 visit หรือ HbA1C >10
%)จานวน 50 ราย ระยะเวลาที่ศกึ ษา 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 โดยใช้กรอบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA
เครื่องมือที่ใช้สมุดประจาตัวโรคเบาหวานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษและหนังสือการจัดการรายกรณีโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
ผลการศึกษา : จากการวิเคราะห์สถานการณ์ พบปัญหาและความต้องการในการพัฒนาดังนี้ 1)ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในเรื่องการควบคุมอาหาร,
การออกกาลังกาย,การใช้ยา,การดูแลเท้า,การจัดการความเครียดและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน เพียงร้อยละ 41.60 2) เจ้าหน้าที่ให้การดูแลผู้ปว่ ยเบาหวาน
ยังขาดแนวทางการดูแลรายกรณีขาดการประสานการดูแลระหว่างวิชาชีพ และไม่มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงมีการพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยเบาหวาน
กลุ่มที่ควบคุมระดับน้าตาลไม่ได้ขึ้นโดยใช้ระบบพยาบาลการจัดการรายกรณี (Nurse case manager; NCM) เป็นระบบการดูแลที่มีการทางานร่วมกันของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพในการประเมินสุขภาพ การวางแผนและแนวทางดูแล ดูแลตามแนวทางที่กาหนด และการติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (The American Case Management Society, 2002) สามารถให้
การดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขั้นตอนที่ 1 โดยวิเคราะห์ระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ให้บริการอยู่เดิม รวบรวมข้อมูล =>การวางแผนการพัฒนา
ระบบ ขั้นตอนที่ 2 นาระบบไปใช้ในรูปแบบการจัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มUn-controlจานวน 50 ราย โดยนัดกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการจัดการราย
กรณีกับพยาบาลรายกรณี ทั้งหมด 16 สัปดาห์ ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ วันละ 5-10 ราย สัปดาห์ที่1 คือ ให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลแบบสั้นค้นหาปัญหา
ประเมินวิถีชีวิต การใช้ยา อาหาร การออกกาลังกาย สะท้อนความคิด ผู้ป่วยรับทราบปัญหา ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง(10-15 นาที/ราย) ก่อน
พบแพทย์และนัดรวมกลุ่มหลังพบแพทย์ (10-15 นาที) รวมสนทนากลุ่มนาบุคคลต้นแบบร่วมสนทนากลุ่มเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สัปดาห์ที่3นัด
ติดตามประเมินผลการจัดการการดูแลตนเองตามสภาพปัญหาผู้ปว่ ย ประสานทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมจัดการแก้ไขปัญหาในผู้ป่วยแต่ละรายดูแลส่งต่อ ให้
เครือข่ายร่วมในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน สัปดาห์ที่8จัดกลุ่มสนทนาเพือ่ นช่วยเพื่อน (sale help group) กระตุ้นชี้แนะ ให้กาลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วย
สามารถจัดการดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่องสัปดาห์ที่12ติดตามผลการจัดการตนเองของผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาชาวิชาชีพแต่ละรายและสรุปผลการจัดการให้
ผู้ป่วยรับทราบ สัปดาห์ที่16พูดคุยสนทนากลุ่มแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในกลุ่ม มีกจิ กรรมติดตามเยี่ยมบ้านเสริมพลังครั้งที่1,2,3ในสัปดาห์ที่6 10 และ14ตามลาดับ
โดยทีมFCT นัดสรุปประเมินผลการจัดการในสัปดาห์ที่24 พบว่า กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานUn-control จานวน 50 ราย มีพฤติกรรมการดูแลตนเองในเรื่องการ
ควบคุมอาหาร,การออกกาลังกาย,การใช้ยา,การดูแลเท้า,การจัดการความเครียดและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน หลังการจัดการรายกรณี มีแนวโน้มดีขึ้น คือ
ร้อยละ 64.40 เปรียบเทียบจานวนและร้อยละ ระดับน้าตาลของผู้ป่วยเบาหวาน Un-controlก่อน-หลังการจัดการรายกรณี พบว่า ระดับน้าตาลในผู้ป่วย
เบาหวานก่อนการพัฒนา ระดับ FBS <183 mg% ร้อยละ 0 ระดับFBS 183-250 mg% ร้อยละ 90 และระดับ FBS > 250 mg% ร้อยละ 10 HbA1C
>10% 24 ราย หลังการพัฒนาระดับน้าตาลดีขึ้นอยู่ในระดับ70-124mg% 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 ทาให้เกิดการดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมองค์รวมและเป็น
ระบบโดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ ส่งผลให้บริการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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Oral presentation 4.6
การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตอาเภอภูสิงห์โดยใช้ Phusing Health Care Model
ผู้นาเสนอ: นางวันเพ็ญ สินธู ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หน่วยงาน: โรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ความสาคัญกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ ต้องการการดูแลต่อเนื่องที่บ้านและมีความยากลาบากในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข จากสถิติในปี 2556 ,2557 และ2558 ของศูนย์ดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลภูสิงห์ พบว่าอัตราการ readmission ของผู้ป่วยกลุ่มนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น ร้อยละ4.44 , 6.61 และ 14.66 ตามลาดับ ซึ่งในการเดินทางมารับบริการที่
โรงพยาบาลแต่ละครั้งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและครอบครัว ทั้งด้านเศรษฐกิจ การสูญเสียรายได้ เสียเวลา ความ
ยากลาบากในการเดินทาง รวมถึงผลกระทบทางด้านจิตใจด้วย
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตอาเภอภูสิงห์ ช่วงเวลาที่ศึกษา ระหว่าง ต.ค. 2558 –
เม.ย. 2559 ศึกษาโดยใช้กรอบการพัฒนาตามกระบวนการ PDSA กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่รับไว้ในศูนย์ดูแล
ต่อเนื่องโรงพยาบาลภูสิงห์ ในช่วงเวลาที่ศึกษาซึ่งได้รับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กาหนด จานวน 80 คน
วิธีการศึกษา: วิธีการพัฒนาโดยใช้กระบวนการPDSA เริ่มจากศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการสังเกต สัมภาษณ์
รายบุคคลและสนทนากลุ่ม นาข้อมูลที่ได้มาวางแผนและปฏิบัติตามแผนร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ จากการวิเคราะห์ปัญหาในกลุ่ม
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่re-admissionพบว่า 1) ผู้ดูแลขาดความมั่นใจและขาดทักษะในการดูแลผู้ป่วย 2 )ขาดการเชื่อมโยงไป
ยังชุมชน 3 )ผู้ดูแลวิตกกังวล 4 )ขาดช่องทางในการติดต่อปรึกษาขณะอยู่ที่บ้าน
ผู้ศึกษาจึงพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โดยเน้นผู้ดูแล ชุมชนและสหวิชาชีพมีส่วนร่ วม มีการฝึกและประเมิน
ทักษะการดูแลผู้ป่วย เตรียมชุมชนและเตรียมความพร้อมก่อนจาหน่าย สร้างช่องทางสื่อสารเพื่อให้ผู้ดูแลขอคาปรึกษา รวมถึง
การให้บริการสุขภาพที่บ้านร่วมกับสหวิชาชีพ เกิดเป็น Phusing Health Care Model ทดสอบประสิทธิภาพของ Phusing
Health Care Model ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา
ผลการศึกษา: พบว่าผู้ดูแลสามารถดูแลผู้ป่วยที่บ้านในระดับผ่านเกณฑ์ร้อยละ94.44 อัตราการ re-admission ลดลง อัตรา
ผู้ป่วยสามารถควบคุมโรคได้และสามารถดูแลตนเองขณะอยู่ที่บ้านได้เพิ่มขึ้น ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ทาให้การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง
ที่บ้านมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน ถือเป็นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างแท้จริง การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาให้
ครอบคลุมผู้ป่วยในกลุ่มโรคอื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
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Oral presentation 4.7
การพัฒนาแบบประเมินความก้าวหน้าแผลเพื่อดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อ SMART Dressing
Management Scale (Mahachanachai Dressing Model)
ผู้นาเสนอ : ปาณิสรา ไชยนา
หน่วยงาน : โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ความสาคัญ: จากผลกระทบที่มีการส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มหนังเน่าและแผลเรื้อรังขนาดใหญ่จานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.06
กลับลงมายังพื้นที่เพื่อให้มีการดูแลใกล้บ้าน ใกล้ใจ ตามนโยบายลดความแออัดของโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ต้องเพิ่มอัตราการ
หมุนเวียนเตียงเพื่อลดจานวนวันของการอยู่รักษาในโรงพยาบาลและลดค่าใช้จ่ายของการรักษาพยาบาลทาให้ผู้ป่วยกลุ่มหนัง
เน่าและแผลเรื้อรังต้องถูกจาหน่ายออกจากโรงพยาบาลเร็วขึ้นทั้ง ที่อาการยังไม่คงที่ บางรายไม่มีอุปกรณ์พร้อมในการดูแลแผล
ส่งผลกระทบกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นและเกินศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรในชุมชนที่จะต้องดูแลแผลขนาดใหญ่ประกอบ
กับแนวทางการส่งต่อด้านการดูแลแผลยังไม่มีเกณฑ์ชดั เจนเพื่อประเมินความรุนแรงของแผลและการประเมินความก้าวหน้าของ
แผลทาให้เกิดอุบัติการณ์การติดเชื้อและเสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.11
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการประเมินความก้าวหน้าแผลให้สามารถวางแผนจาหน่ายเพื่อการดูแลต่อเนื่องและส่งต่อที่เป็น
ระบบ
วิธีการศึกษา : ระยะที่1วางแผน:จัดประชุมทีม ต.ค - พ.ย.58 ระยะที่ 2 พัฒนาระบบ : พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานดูแลด้าน
แผล จัดทาแบบประเมินความก้าวหน้าแผล พ.ย. – ธ.ค.58 ระยะที่ 3 ประเมินผล : ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม
การประชุมกลุ่ม การสังเกต และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ม.ค.- ก.พ.59 ใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย
ระยะที่ 4 สะท้อนข้อมูล : การสะท้อนผลการศึกษาคืนกลับสู่คณะทางานในโรงพยาบาลและเครือข่ายมี.ค.- เม.ย.59และ
นามาใช้ถึงปัจจุบัน
ผลการศึกษา : จากการประเมินผู้รับบริการทาแผลที่โรงพยาบาลชุมชนจานวน 43 รายและผู้รับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลจานวน 43 ราย มีระดับคะแนนSMART DRESSING ที่ 13-20(Minimal), 21-30 (Mild),31-40(Moderate) ,4165(Critical) มี ความเหมาะสมตามเกณฑ์ และจากการประเมิ น เจ้ า หน้ า ที่ จ านวน 21 ราย สามารถใช้ แบบประเมิ น
ความก้าวหน้าของแผลได้ถูกต้อง,มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น,มีความเหมาะสมในการส่งต่อและดูแลต่อเนื่อง,บุคคลากรและผูร้ ับบริการมี
ความพึงพอใจ,มีระดับคะแนนเฉลี่ยมากที่ 3.9 และสามารถนามาเป็นเครื่องมือและเกณฑ์ในการส่งต่อและดูแลแผลต่อเนื่องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดที่ 4.6และทาให้มีอัตราส่งต่อ รพท.ลดลงจาก2.56เป็น2.04 ,อัตราส่งต่อรพ.สต.ลดลงจาก 3.76 เป็น
3.40 , อัตราการส่งกลับรพ.เพิ่มจาก 0.09 เป็น 0.34 การนาผลการศึกษาไปใช้การพัฒนาแบบประเมินความก้าวหน้าแผลเพื่ อ
การดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อรพ.มหาชนะชัยโดยการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทาให้เกิดการวินิจฉัยทางการ
พยาบาลและวางแผนการจาหน่ายเพื่อการดูแลต่อเนื่องและส่งต่อที่เป็นระบบเหมาะสมกับการไปใช้ได้จริงและมีประโยชน์ต่อ
ผู้ป่วยในด้านการสื่อสารระหว่างแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับความก้าวหน้าแผลในผู้ป่วยแต่ละราย
ข้อเสนอแนะ : ควรมีการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นกับหน่วยงานอื่นที่คล้ายคลึงกันและระบบส่งต่อในระดับเครือข่ายที่
สูงขึ้นทั้งระดับจังหวัดและระดับเขต
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Oral presentation 4.8
การพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยใช้โปรแกรมโรงเรียนพ่อแม่ที่ชุมชนมีส่วนร่วม
ผู้นาเสนอ: เสาวลักษณ์ จักรบุตร*
หน่วยงาน: โรงพยาบาลส่งเสริมตาบลหนองน้าใส
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ที่พัฒนาโดยชุมชนมีส่วนร่วม
วิธีการศึกษา : การศึกษาในพื้นที่ชุมชนชนบทในรับผิดชอบของโรงพยาบาลตาบลหนองน้าใส อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2558 ถึง มิถุนายน 2559 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 12 คน กลุ่มแกนนาชุมชน 6 คน และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 คน แบ่งการศึกษาเป็น 4 ขั้นตอน คือ (1) วิเคราะห์สถานการณ์การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดยการสังเกต
สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลพื้นฐานเอกสารเกี่ยวข้อง (2) นาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเสนอต่อกลุ่มพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู แกนนาชุมชน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ร่วมกันสรุปหัวข้อและประเด็นความรู้และทักษะที่พ่อแม่ผู้ เลี้ยงดูควรพัฒนาร่วมกัน จัดทา
เป็น “หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ในการดูแลเด็กปฐมวัย ” ประกอบด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน 4 ครั้ง (3)
ปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู เป็นระยะเวลา 3 เดือน และ (4) ติดตามประเมินผลการ
พัฒนาโดยการประเมินความรู้ ทักษะการดูแลของพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 12 คนที่เข้าร่วมใน
การศึกษาครั้งนี้
ผลการศึกษา : พบว่า โปรแกรมชุมความรู้โรงเรียนพ่อแม่ที่พัฒนาขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิด
และโครงสร้างจากหลักสูตรเดิมของกรมอนามัย แต่ได้นาเทคนิคและวิธีการฝึกปฏิบัติต่อเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของเด็กและบริบทของพื้นที่มากขึ้น ได้นาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวมนุษย์ปรัชญา ซึ่งเน้นให้ผู้ดูแลเกิดความ
ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและศักยภาพของตนเอง เข้าใจเด็กเล็กอย่างเป็นองค์รวม จากการติดตามผล พบว่า ผู้เลี้ยงดูเด็กมีความรู้
ในการเลี้ยงดูลูก เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 67.7 เป็นร้อยละ 88.56 รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสามารถออกแบบ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กมากขึ้น ทุกครอบครัวมีความพึงพอใจในการร่วมจัดการเรียนรู้ในระดับดีมาก มีความเข้าใจ
เด็กมากขึ้นสามารถดูแลเด็กครอบคลุมทั้งกาย จิต สังคมและอารมณ์จิตใจ และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมากขึ้นด้านแกนนา
ชุมชน พบว่าเกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของการสนับสนุนพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้
ให้การสนับสนุนการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเด็กปฐมวัยขึ้นในชุมชน โดยมีมติเสนอการจัดตั้ง “สนามเด็กเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ตามธรรมชาติ” ขึ้นในชุมชนในแผนพัฒนาตาบลปีงบประมาณ 2560 และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม “คนเลี้ยงลูกในชุมชน” เพื่อ
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะผู้เลี้ยงดูเด็ก และสืบสานการละเล่นพื้นบ้านการร้องเพลงกล่อมลูก ซึ่งส่งผลให้ชุมชนเกิดความ
สามัคคีกัน ให้ความสาคัญในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กมากขึ้น ประกอบกับการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านความรู้
ทักษะและการติดตามเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแกนนาชุมชนอย่างสม่าเสมอ ก่อให้ เกิดกาลังใจและส่งผลดีต่อการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
* นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
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Oral presentation 4.9
การพัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานที่มีภาวะน้าหนักเกินมาตรฐานในพื้นที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลชมสะอาด อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้นาเสนอ : นางกฤษณา ศิริวรรณ*
หน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลชมสะอาด
วัตถุประสงค์ : ศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพการช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานที่มีภาวะน้าหนักเกินมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิธี ก ารศึก ษา : การศึกษาครั้ง นี้ ใช้กรอบแนวคิด กระบวนการท างาน PDCA ผู้ ร่ว มการศึกษาครั้งนี้ ไ ด้ แก่ กลุ่ ม เสี่ ย งสู ง
โรคเบาหวานที่มีภาวะน้าหนักเกินมาตรฐาน ผู้ดูแลหลัก อสม. และผู้นาชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา : พบว่ากลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานที่มีภาวะน้าหนักเกินมาตรฐานส่วนใหญ่รับรู้เรื่องโรคเบาหวานสามารถบอก
อาการและภาวะแทรกซ้อนได้ แต่ไม่ทราบความหมายของกลุ่มเสี่ยงสูงและบอกระดับน้าตาลในเลือดไม่ได้ ไม่รู้ว่าความอ้วนเป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคเบาหวาน ด้านพฤติกรรมสุขภาพพบว่า กลุ่มเสี่ยงสูงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารและการออกกาลังกายไม่เหมาะสม ผู้ดูแลหลักมีการช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มเสี่ยงสูงน้อยและการรับรู้ยังไม่ถูกต้อง
องค์กรในชุมชนไม่ทราบสถานการณ์และไม่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงสูง หน่วยบริการสุขภาพมีการจัดบริการสาหรับ
กลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานไม่ต่อเนื่องการพัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานที่มี
ภาวะน้าหนักเกินมาตรฐานในชุมชนมีดังนี้ 1)อบรมเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับกลุ่มเสี่ยงสูง 2)จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับผู้ดูแลหลัก 3)สนทนากลุ่มฝึกทักษะแกนนาชุมชนในการออกกาลังกายและจัดกิจกรรมการออกกาลัง
กายในชุมชน 4)ฝึกทักษะ อสม.ในการเยี่ยมบ้านและการให้คาแนะนา 5)จัดเสวนากลุ่มองค์กรชุมชนในการช่วยเหลือกิจกรรม
การบริการสุขภาพสาหรับกลุ่มเสี่ยงสูง 6)เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีแผนการดาเนินงานจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การประเมินผล
พบว่า กลุ่มเสี่ยงสูงส่วนใหญ่มีความตระหนักและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย การ
จัดการความเครียด และลดการสูบบุหรี่ ส่งผลทาให้กลุ่มเสี่ยงสูงส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายลดลง เส้นรอบเอวลดลงและระดับ
น้าตาลในเลือดหลังอดอาหารลดลง บางรายระดับน้าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 62.5 และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
คาสาคัญ : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน น้าหนักเกินมาตรฐาน
* นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
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Poster Presentation 1.1

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหอบหืดในงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลภูสิงห์
ผู้นาเสนอ: ชนิดา ธรรมพร
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความเป็นมาและความสาคัญ: โรคหอบหืดเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ รักษาไม่หายขาดและจัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่
สาคัญ
วัตถุประสงค์: 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 34 คะแนน จานวน 30ราย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจานวน 4 ราย ดาเนินการพัฒนาระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ดาเนิน
การศึกษาเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่1 ศึกษาสถานการณ์การดูแ ลผู้ป่วยโรคหอบหืดในกลุ่มผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืด โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ วางแผนการดาเนินงาน 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 จึงดาเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืด โดยใช้
กระบวนการ 7 Aspect of careในการประเมินผู้ป่วย การติดตามการรักษาผู้ป่วย Asthma&COPD การจัดการอาการรบกวน
ต่าง และความปลอดภัย จัดกิจกรรมสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวโดยการสนทนากลุ่ม ร่วมแก้ไขปัญหา
ซับซ้อนโดยทีมสหวิชาชีพ จัดทาแบบประเมินผลติดตามการรักษา ประเมิน CATS SCORE และ MMRC จัดคลินิกเฉพาะวัน
สาหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด ติดตามเยี่ยมบ้านและดูแลต่อเนื่องเน้นความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย ด้านเจ้าหน้าที่
ร่วมกันกาหนดแนวทางการ
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ผลการพัฒนาระบบบริการ One Day Chemotherapy
ผู้นาเสนอ: นางสาวดรุณี สีหา
ชื่อหน่วยงาน: งานผูป้ ่วยนอกรังสีรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น
ความเป็นมาและความสาคัญ: โรงพยาบาลขอนแก่นเป็น CA Excellent Center ได้มีการพัฒนาระบบบริการด้านมะเร็งสู่การ
บริการเป็นเลิศ มีผู้ป่วยมะเร็งมารับยาเคมีบาบัดจานวนมาก ปีละประมาณ10,000 ราย ร้อยละ 80 ผู้ป่วยจะได้รับยาเคมีบาบัด
ที่ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบาบัด โดยมีการให้ยาทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก วันละ 70 รายต่อวัน โรงพยาบาลขอนแก่นได้
จัดสร้างหน่วยบริการด้านรังสีรักษาและเคมีบาบัดโดยเฉพาะ ถึงแม้ว่าจะมีการขยายงานบริการ แต่โรงพยาบาลมีพื้นที่จากัด
ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบาบัดจึงมี ความจาเป็นที่ต้องออกนอกพื้นที่โรงพยาบาลขอนแก่น มีระยะทางห่างกันประมาณ 500
เมตร แต่ศูนย์ฯ อยู่ในบริเวณชุมชนหนาแน่น การจราจรติดขัด ทาให้มีความยากลาบากทั้งในเรื่องการรับส่งผู้ป่วย ยาเคมีบาบั ด
และอุปกรณ์ให้ยา ส่งผลให้กระบวนการบริการด้านเคมีบาบัดมีประสิทธิภาพลดลง ทีมบริการได้มีทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นในทุก
กระบวนการ
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น
วิธีการศึกษา: การศึกษาครั้งนี้เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการพัฒนาระบบบริการ One
Day Chemotherapy ดาเนินการศึกษา งาน One Day Chemotherapy งานผู้ป่วยนอกรังสีรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น
ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยประสานความร่วมมือกับสหสาขาวิ ชาชีพ ได้วิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการดังนี้ 1. วางแผนระบบการรับส่งผู้ป่วย 2.จัดระบบการ
รับส่งยาที่รวดเร็ว 3. วางแผนอัตรากาลังบุคลากรทั้งในด้าน 4. วางแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับยา 5. ประสานงานกับงาน
เทคโนโลยีสนเทศเพื่อวางระบบคอมพิวเตอร์ 6. จัดเตรียมสถานที่ในการให้ยาอย่างเหมาะสมต่อการบริการ 7. การจัดระบบ
บริการพยาบาลให้ยาอย่างมีคุณภาพ 8. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตขณะรอรับยา เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณา ผลการศึกษา 1).ลดระยะเวลาการรับยาเคมีบาบัดลดลงจากคนละ 6 ชั่วโมงเหลือคนละ 4 ชั่วโมง 2). ลดความ
แออัดของผู้ป่วยจากให้ยาครั้งละ 20 คนต่อรอบ ลดเป็น 10 คนต่อรอบ 3) ลดจานวนผู้ป่วยตกค้างหลังเวลา 20 .00 น.ลดลง
จาก 10 คนเป็น 4 คน 4) ลดปัญหาการคลาดเคลื่อนทางยาจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ0 5) ลดภาวะแทรกซ้อน เรื่อง Phlebitis
ลดลงจากร้อยละ 0.03 เป็นร้อยละ0 6) ปรับอัตรากาลังของพยาบาลเหมาะสมกับภาระงาน จาก จานวนพยาบาลต่อผู้ป่วย1 :
15 เป็น 1:7 7) เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยจากร้อยละ 70 เป็นร้อย 98
ผลการศึกษา: ผลการพัฒนาระบบบริการ One Day Chemotherapy ทาให้ผู้ป่วยมีระยะเวลาการรับยาลดลง ลดจานวน
ผู้ป่วยตกค้างในโรงพยาบาล ลดความแออั ดของผู้ป่วย ลดปัญหาการคลาดเคลื่อนทางยา ลดภาวะแทรกซ้อน อัตรากาลังของ
พยาบาลเหมาะสมกับภาระงาน ผู้ป่วยพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะ: การศึกษานี้บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากการประสานความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน
คือ ผู้ป่วยปลอดภัย รวดเร็ว ได้รับบริการอย่างมาตรฐาน
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ผลการใช้แบบคัดกรองอย่างง่าย (4 Ticks) ในการค้นหาผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง รพสต.บ้านโนน อ.
เมือง จ.ชัยภูมิ
ผู้นาเสนอ: พัชรฉัตร ภูมิสถาน และคณะ
ชื่อหน่วยงาน: งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ความเป็นมาและความสาคัญ: การคัดกรองทางสุขภาพเป็นกลยุทธ์ในการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกเพื่อพยายามค้นหาโรคหรือภาวะ
ผิดปกติในประชากรทั่วไปซึ่งเป็นระยะก่อนเกิดอาการ (Pre-symptomatic disease)หรือมีปัจจัยเสี่ยง(Risk factors) ต่อการเกิดโรค
ด้วยความเชื่อว่ากลยุทธ์นี้คือการต่อสู้กับโรคที่ดีที่สุดและด้วยความหวังว่าการรักษาแต่เนิ่น จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและอัตราป่วย
ของประชากรในภาพรวม (วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่7 ฉบับที่3 2556 :325) หลังการคัดกรอง สงสัยว่าอาจเป็นโรค ผู้ถูกคัด
กรองจะต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยเครื่ องมือที่มีความจาเพาะดีกว่า เพื่อยืนยันการวินิจฉัย จากข้อกาหนดขององค์การ
อนามัยโรคได้วางหลักเกณฑ์การคัดกรองด้านสุขภาพ เครื่องมือหรือวิธีการคัดกรองโรคหรือภาวะต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชน(ง่าย ไม่
ยุ่งยาก ไม่เสียเวลา) ทาให้ผู้วิจัยและทีมได้คิดเครื่องมือคัดกรองอย่างง่ายในการค้นหาผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง “ 4 Ticks ”
วัตถุประสงค์: 1.สร้างเครื่องมือในการคัดกรองผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่ายสาหรับ รพสต.
2.ศึกษาผลการใช้แบบคัดกรองผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่ายที่สร้างขึ้น
วิธีการศึกษา: การวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)ประชากรและการกลุ่มตัวอย่างประชากรที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบรพสต.บ้านโนน ที่มีประวัติเคยสูบบุหรี่ หรือเคยเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติป่วยด้วย อาการโรคภูมิแพ้ โรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง แล้ว
ขาดการรักษาที่ต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่าง จากจานวนผู้ป่วยและผู้มีอาการที่มารับบริการที่รพสต.บ้านโนนระหว่างวันที่ 1ตุลาคม 2557 –
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 102 คน มีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันการวินิจฉัยจากแพทย์และเข้าสู่กระบวนการรักษาเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและให้การดูแลต่อเนื่องจานวน 50 คน
ผลการศึกษา: การศึกษาผลผลการใช้แบบคัดกรองอย่างง่ายในการค้นหาผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังของ รพสต.บ้านโนน ต.โนน
สาราญ อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่คัดกรองพบว่าเป็นโรคหืด ( Asthma) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และโรคอื่น ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์
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 บาบัดรักษา และส่ง
ต่อการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็วผลการคัดกรอง ทาให้เกิดระบบบริการที่รพสต.ในการค้นหาผู้ป่วยที่เป็นกระบวนการที่ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และขยายผลในการคัดกรองไปทุกหมู่บ้าน ต.โนนสาราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และเชื่อมโยงระบบบริการกับรพ.ชัยภูมิเมื่อคัดกรอง
พบผู้ป่วยใน การออกให้บริการที่รพสต.ของทีมคลินิกโรคหืด –COPD โรงพยาบาลชัยภูมิ ยังเป็นการลดการรับบริการที่แออัดใน
โรงพยาบาลชัยภูมิ และยังเป็นการลดอัตราตายจากกลุ่มโรคNCDs ซึ่งเป็นนโยบายในการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งโรคทางเดินหายใจ
เรื้อรังเป็นโรคที่กาหนดให้ลดอัตราตายเหลือร้อยละ 25 ในปี2568 เมื่อเปรียบเทียบกับปี2553 (รายงานสถานการณ์โรคNCDs,2557:521)
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การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ปว่ ยกลับไปดูแลต่อเนื่องในเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น
ผู้นาเสนอ: น.ส.วัชรา ศรีหาราช, นางวิลาวรรณ ตาลทรัพย์ และคณะ ศูนย์ส่งต่อ โรงพยาบาลขอนแก่น
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์ส่งต่อ โรงพยาบาลขอนแก่น
ความเป็นมาและความสาคัญ: การพัฒนาระบบรับส่งต่อและส่งกลับผู้ป่วย เป็นมาตรการหนึ่งในการลดความแออัดของผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลใหญ่ จากสถิติผู้รับบริการในโรงพยาบาลขอนแก่น มีผู้มาใช้บริการมากขึ้นในปี พ.ศ. 2557 และ2558 มีผู้ป่วย
นอกจานวน 696,083 และ715,208 รายตามลาดับ ผู้ป่วยในจานวน76,506 และ 78,266 รายตามลาดับ การจัดระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยเมื่อเกินศักยภาพของหน่วยบริการและการส่งกลับเพื่อดูแลต่อเนื่อง จาเป็นต้องวางระบบที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยบริการ
แต่ละระดับ ประกอบกับปัจจุบันปัญหาความไม่พร้อมของโรงพยาบาลขนาดเล็ก ปัญหาการฟ้องร้อง ทาให้มีการส่งต่อผู้ป่วย
มากขึ้น เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างหน่วยบริการที่รับส่งผู้ป่วย เกิดปัญหาระหว่างผู้ให้บริการ เกิดปัญหาไม่มีเตียงรับ
ต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาเตียงรับผู้ป่วยนาน และปัญหาโรงพยาบาลขนาดเล็ก ปฏิเสธการรับผู้ป่วยกลับไป
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 การดาเนินงาน และการประเมินผล กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารและทีมสหสาขา
วิชาชีพ 10 คน พยาบาลระดับปฏิบัติการ 40 คน และผู้ รับบริการ จานวน 50 คน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 ถึง เมษายน
2559 รวม 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติการส่งผู้ป่วยกลับการดูแล และเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 2) แบบสังเกตพฤติกรรม 3) แบบ สอบถามความพึงพอใจผู้
ให้บริการ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของครอบครัว ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา: พบว่าด้านผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องครอบคลุ มองค์รวมมากขึ้น ความพึงพอใจของครอบครัวต่อการพัฒนา
ระบบการส่งกลับ อยู่ในระดับดี ด้านผู้ให้บริการความพึงพอใจต่อระบบการส่งผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อเนื่องอยู่ในระดับดี พยาบาล
มีการปฏิบัติตามระบบการส่งผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อเนื่องที่พัฒนาขึ้นร้อยละ 89.6 สรุปและข้อเสนอแนะ : การพัฒนาระบบการ
ส่งผู้ป่วยกลับไปดูแลรักษาต่อเนื่องใกล้บ้าน ทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ ดังนั้นควรนาระบบดังกล่าวไปกาหนดเป็น
นโยบายในการส่งผู้ป่วยกลับไปรับการดูแลต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7 ต่อไป
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ผลของโปรแกรมการสอนต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลชัยภูมิ
ผู้นาเสนอ: นางสาวสายนาท พลไชโย และคณะ
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลชัยภูมิ
ความเป็นมาและความสาคัญ: โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางทางระบบประสาทที่พบบ่อย 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 และมีการกลับมารักษาซ้าภายใน 28 วัน ด้วยภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อปอด
อักเสบจากการสาลัก แผลกดทับ การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 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 การกลับมารักษาซ้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มที่ได้รับการสอน
ตามปกติกับกลุ่มที่ได้รับการสอนตามโปรแกรมการสอน
วิธีการศึกษา: สอนกลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่ 15 มกราคม-15 เมษายน 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตพิ รรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานได้แก่ Independent t-test และ Fisher Exact test
ผลการศึกษา: กลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติมีคะแนนความรู้และการปฏิบัติตัวเฉลี่ย 27.40 กลุ่มที่ได้รับการสอนตามตามโปรแกรมการ
สอนมีคะแนนความรู้และการปฏิบัติตัวเฉลี่ย 36.46 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติโรคหลอดเลือด
สมอง ผลการวิจัยพบว่ามีความแตกต่างกัน และเปรียบเทียบการกลับมารักษาซ้าในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระหว่าง
กลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติ กับกลุ่มที่ได้รับการสอนตามตามโปรแกรมการสอน ผลการวิจัยพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ: เนื่องจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเป็นโรคที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ และผลจากการเจ็บป่วยจะทาให้เกิด
ภาระแก่ครอบครัว หรือผู้ดูแล และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคตามมา อาจทาให้เกิดการกลับมารักษาซ้าในโรงพยาบาล ดังนั้นใน
การวางแผนจาหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและญาติควรได้รับการสอนตามโปรแกรมการสอนทุกราย 1. จากการศึกษาครั้งนี้
พบว่าการเตรียมผู้ป่วยและญาติก่อนจาหน่ายตามแผนการดูแลของทีมสหวิชาชีพ พยาบาลเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการช่วยให้ผู้ป่วยและ
ญาติสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะ ดังนั้นพยาบาลควรนาโปรแกรมการสอนที่พัฒนาขึ้นมาให้ในการสอนควรนา
2. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบหรือโปรแกรมการสอนญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
3. ควรมีการศึกษาศึกษาวิจัยรูปแบบเกี่ยวกับการเผชิญความเครียดของผู้ป่วย และญาติผู้ดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่
บ้าน
คาสาคัญ: ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, โปรแกรมการสอน, ความสามารถในการดูแลตนเอง
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ประสิทธิผลการควบคุมอาการหอบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หลังการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลใน
จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้นาเสนอ : ประภา โพธิหังและวิสาร์กร มดทอง
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ความเป็นมาและความสาคัญ : ประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 5 ของประเทศ
จากการวิเคราะห์ปัญหาปี 2555-2556 พบว่า โรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์เปิดให้บริการคลินิ กโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพียงร้อย
ละ14.29มีอัตราเสียชีวิตติดอันดับ 1 ใน 5 ของผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ยังไม่มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยและการรับส่ง
ต่อผู้ป่วยดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาเครือข่ายของโรงพยาบาลในจังหวัด การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา(Research and
Development: R&D)
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและศึกษาผลของการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาลจังหวัด
บุรีรัมย์ต่อประสิทธิผลการควบคุมอาการหอบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ระหว่าง1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2558
วิธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์รวม
ทั้งหมด 23 โรงพยาบาลและมารับบริการต่อเนื่องอย่างน้อย4 ครั้งต่อปีปี 2556 จานวน 5,174 คน ปี2557จานวน 5,755 คน
และปี2558 จานวน 5,855 คนวิธีดาเนินการคือศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์เดิม พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง ทดลองปฏิบัติ ประเมินผลและขยายไปในเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดบุ รีรัมย์ สถิติที่ใช้คือร้อยละและ Chi –
square(2)
ผลการศึกษา : พบว่าได้ระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยให้ บริการแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ หลังการพัฒนา
พบว่าอัตราการนอนโรงพยาบาลอัตราการรับไว้รักษาซ้าใน28 วันลดลงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value
=0.000)ร้อยละผู้ป่วยCOPDที่ยังสูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้เมื่อได้รับบริการในคลินิกอดบุหรี่เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ( p-value=0.000) ส่ ว นอั ต ราตายของผู้ ป่ ว ยที่ รั บ ไว้ ใ นโรงพยาบาลก่ อ นและหลั ง การพั ฒ นาไม่ แ ตกต่ า งกั น (pvalue=0.096)ดังนั้นควรเปิดบริการคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและดูแลผู้ป่วยแบบทีมสหสาขาวิชาชีพและควรขยายเครือข่าย
ให้บริการครบทุกโรงพยาบาลทุกระดับเนื่องจากผู้ป่วยส่วนหนึ่งมารับบริการเมื่อมีอาการรุนแรงแล้วจึงควรให้บริการเชิงรุกเพื่อ
ค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการยังไม่รุนแรงและรณรงค์เรื่องการเลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจังซึ่งจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝ่ายทั้ง
ผู้ป่วยและญาติ เจ้าหน้าที่บุคลากรสุขภาพทุกระดับจึงจะเกิดประสิทธิผลในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
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ผลของการให้คาปรึกษาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลปราสาท จังหวัด
สุรินทร์
ผู้นาเสนอ: นางภมรสิริ เนินริมหนองและคณะ
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มารับบริการปรึกษา เพื่อเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าก่อนและหลังรับบริการ
ปรึกษา
วิธีการศึกษา: เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการที่งานสุขภาพจิต ซึ่งเป็นกลุ่ มผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยการสุ่มแบบเจาะจง( Purposive sampling )จานวน 20 ราย เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและแบบประเมินภาวะ
ซึมเศร้า เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการ คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลปราสาท ระหว่างวันที่
1 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติพรรณนาได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ Paired samples t-test
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุ 31-40 ปี มีสถานะภาพคู่ การศึกษาระดับประถมศึกษา และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้ามีคะแนนเฉลี่ยของภาวะซึมเศร้าก่อนก่อนการให้คาปรึกษาเท่า
13.9 และหลังการให้คาปรึกษาเท่ากับ 8.4 เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า คะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าก่อนการให้
คาปรึกษาสูงกว่าหลังการให้คาปรึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย: การดูแลผู้ป่วยที่ภาวะซึมเศร้าระดับน้อยสามารถให้คาปรึกษาได้ แต่ในกลุ่มผู้ป่วยที่ภาวะซึมเศร้า
ระดับปานกลางหรือระดับรุนแรง ควรมีการทาจิตบาบัดร่วมกับการใช้ยาต้านเศร้า(Antidepressant) ภาวะซึมเศร้าเป็นแล้ว
รักษาหายได้ เมื่อพบในระยะแรก หากปล่อยไว้เป็นเวลายาวนาน โดยไม่ได้รับการรักษา สามารถเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังได้ ซึ่งใน
อนาคตมีแนวโน้มที่จะจานวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น เกิดภาวะเสี่ยงต่อการทาร้ายตนเองตามมาได้ดังนั้น ทุกหน่วยบริการหรือในพื้นที่
ชุมชนควรมีการรณรงค์ ส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบ เพื่อสร้างเสริมพลัง ชุมชนเกิดรวมกลุ่มในการ
ดูแลสุขภาพจิตตัวเอง
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ประสิทธิผลแนวปฏิบัติทางการพยาบาล เพื่อวางแผนจาหน่าย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้นาเสนอ: วันดี แก้วเฮียง, พิศมัย จ้ายหนองบัว และกนกวรรณ ไชยเดช
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
ความเป็นมาและความสาคัญ: โรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน มี อุบัติการณ์เกิดร้อยละ 70 ของโรคทางระบบประสาท
ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดความพิการถาวร ได้ร้อยละ60 และเสียชีวิตได้ร้อยละ20 จากภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง สถิติปี 2555 - 2558
ของโรงพยาบาลขอนแก่นมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจานวน 2,423 2,522 และ2,827 ราย ตามลาดับ และมีแนวโน้มเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ10 การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลและการวางแผนจาหน่ายผู้ป่วยจึงมีความสาคัญที่ทาให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน ดังนั้ นทีมพยาบาลที่ดูแลผู้ ป่วยจึง มีความสนใจศึกษาผลลัพธ์ในการปฏิบัติท างการพยาบาลเพื่อวางแผน
จาหน่ายและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังกลับบ้าน
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลลัพธ์ในการปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อวางแผนจาหน่ายและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยของ
พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) โรงพยาบาลขอนแก่น
วิธีการศึกษา: การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อวางแผนจาหน่ายผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในกิจกรรมการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เป็นผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบและอุดตันระยะเฉียบพลัน ทั้ง หญิงและชายที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke
Unit) โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา: พบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจานวน 200 ราย เป็นหญิง 89 ราย (ร้อยละ 44.45) เป็นชาย 111 ราย (ร้อย
ละ55.55) มีอาการดีขึ้นจานวน 165 ราย (ร้อยละ 82.5) อาการคงที่ จานวน 25 ราย (ร้อยละ 12.5 ) และอาการแย่ลง จานวน
10 ราย (ร้อยละ 5) การปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 100 ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร้อยละ 100 และไม่พบผู้ป่วยกลับมารักษาซ้าในโรงพยาบาล
สรุปและข้อเสนอแนะ: การศึกษาครั้งนี้ทาให้ทราบถึงผลลัพธ์ในการปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อวางแผนจาหน่ายและเตรียม
ความพร้อมของผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีผลทาให้ผู้ป่วยมี
ADL เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ80 พร้อมทั้งผู้ดูแลหลักที่มีความรู้และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
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การจัดทาแนวปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยใส่เครื่องพยุงการทางานของหัวใจและปอดเทียม (ECMO)
สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาล

ผู้นาเสนอ: วราภรณ์ โชติเชย และ อรดี ตอวิวัฒน์
หน่วยงาน: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสาคัญ: การใช้เครื่องพยุงการทางานของหัวใจและปอด (ECMO) เพื่อช่วยให้หัวใจและปอดของผู้ป่วยได้พักและ
ฟื้นตัวในห้องผ่าตัด ร.พ. สรรพสิทธิประสงค์ มีจานวนเพิ่มมากขึ้นในปี2556, 2557 และปี2558 มีจานวน 14 ,16 และ 29 รายตามลาดับ
แต่มีจานวนพยาบาลเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดการพยาบาลทรวงอกหัวใจและหลอดเลือดน้อย ทาให้เกิดความยุ่งยากในการ
เตรียมทีมพร้อมสาหรับการผ่าตัด ซึ่งเป็นการผ่าตัดในภาวะฉุกเฉินที่ต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ส่งให้เกิดการ
บริการล่าช้าและอาจเกิดผลเสียกับผู้ปว่ ยได้ จึงต้องการพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลในผู้ป่วยใส่เครือ่ งพยุงการทางานของหัวใจและปอด
เทียมขึ้นในหน่วยงานห้องผ่าตัด ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทาแนวปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยใส่เครื่องพยุงการทางานของหัวใจและปอดเทียม
วิธีดาเนินการ: 1) รูปแบบการศึกษาเป็น กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ(CQI) ใช้แนวคิดพัฒนา Deming Model 2) สถานที่และระยะเวลา
ดาเนินการที่ห้องผ่าตัด ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 3) กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพห้อง
ผ่าตั ดที่ ผ่านการฝึ กปฏิบั ติงานห้องผ่าตั ดแผนกศั ลยกรรมหั วใจและทรวงอกอย่างน้อย 2 เดือน 20 คน 4) ขั้นตอนการศึ กษา
ประกอบด้วย (1) Planning วิเคราะห์สถานการณ์และความต้องการแก้ปัญหา ทบทวนแนวปฏิบัติการพยาบาลทางห้องผ่าตัด (2)Do
วางแผนการระดมสมองตามหัวข้อเนื้อหาที่จาเป็น จานวน 4 เรื่องที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่านคือ
ศัลยแพทย์เฉพาะทางฯ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ และหัวหน้าห้องผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ตรวจสอบคุณภาพความ
ตรงของเนื้อหา (3) Check: เก็บรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงแนวปฏิบัติตามข้อคิดคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ นามาจัดทาเพื่อสร้างเป็น
แบบประเมินและทดลองนาร่องการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด ในผู้ป่วยจานวน 3 ราย (4) Act: ประกาศใช้แนว
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเฉพาะโรคในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องพยุงหัวใจและปอดเทียม 5) วิธีการเก็บข้อมูล โดยใช้เครื่องมือประเมินที่
สร้างขึ้นในการเก็บข้อมูล 6) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา: พยาบาลห้องผ่าตัดสามารถปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยใส่เครื่องพยุงการทางานของหัวใจและปอด
เทียมในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 84.5 แต่ในรายข้อ พบว่า ข้อที่ปฏิบัติได้ดีคือการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุสาหรับการผ่าตัด และ
การส่งต่อผู้ป่วยกลับ ward คิดเป็นร้อยละ 91 และ 85 ตามลาดับ ข้อที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ คือการประสานงานเพื่อ
จัดเตรียมทีมผ่าตัดนอกเวลาราชการ และการดูแลขณะผ่าตัด การส่งเครื่องมือตามขั้นตอนการผ่าตัด คิดเป็นร้อยละ 78 และ79 ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ: ข้อที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ วางแผนการพัฒนาโดย จัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลขณะผ่าตัด
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป : การประสานงานเพื่อจัดเตรียมทีมผ่าตัดนอกเวลาราชการ เพื่อเสนอผู้บริหารในการพัฒนาระบบการ
ตามทีมสารองเมื่อทีมในเวรนอกเวลาราชการไม่พร้อม
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Poster Presentation 2.2
การพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลภูสิงห์
ผู้นาเสนอ: นางสาวธิดาพร สีหะวงษ์
หน่วยงาน: โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความเป็นมาและความสาคัญ: โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นโรคที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต จาเป็นต้องมีการคัดกรอง
ที่ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ให้ได้รับการดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจุด triage และจุดวัดสัญญาณชีพจานวน 14 คน ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจานวน 400 คน ระยะเวลาดาเนินการพัฒนาระหว่างเดือนตุลาคม 2558- มีนาคม 2559
วิธีดาเนินการ: 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)จัดวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 2)จัดทาแบบคัดกรองและแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 3)
ประเมิ นความรู้ทั กษะการปฏิบัติ งานเจ้ าหน้ าที่ ก่อนและหลั งด าเนิ นงาน 4)กาหนดแนวทางในการคัด กรองกลุ่ม เสี่ ย งโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการตรวจ ในจุด triage โดยใช้แบบคัดกรองสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลเลือก
กลุ่มเสี่ยงวันละ 5 รายช่วงเวลา 08.00 – 12.00 น.ในวันเวลาราชการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน กลุ่มเสี่ยงที่ได้จากคัดกรองส่งตรง
ประเมินที่ห้องฉุกเฉิน ประเมินซ้าด้วย EKG 5)ติดตามประเมินผลหลังการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานช่วงเดือนตุลาคม 58มีนาคม 59 ผลการประเมินความรู้ทักษะเจ้าหน้าที่ ก่อนการดาเนินการพัฒนา อัตราเจ้าหน้าที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน พยาบาล
40% เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน 33.3% ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 25% ผลการประเมินความรู้ทักษะเจ้าหน้าที่ หลังการดาเนินการ
พัฒนา พยาบาล 80% เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน 100% ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 25% จานวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 400 คน ได้รับการทา
EKG และพบผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จานวน 4 ราย เป็น STEMI 2 ราย NSTEMI 2ราย ไม่พบ
อุบัติการณ์คัดกรองผิดพลาด มีแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ที่นามาใช้ในหน่วยงานได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนั้น ถ้าได้รับการคัดกรองที่รวดเร็วและถูกต้อง จะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา
ได้ทันท่วงทีและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากความรุนแรงของโรคได้
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ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุหมู่ทางถนนในรถนักท่องเที่ยวชาวจีนชน พื้นที่อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ผู้นาเสนอ: นางกาญจนา ราชเมืองมูล ,นายปรีชา มะโนยศ
หน่วยงาน: หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์: เพื่อ 1)เพื่อศึกษาลักษณะเหตุการณ์ในเรื่องสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บและการเสียชีวิต 2) เพื่อนาใช้ข้อมูลใน
การหาแนวทางในการควบคุมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันนี้
3) หาแนวทางการลดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าว
วิธีดาเนินการ: โดยได้ทาการศึกษาจากการทบทวนเวชระเบียนผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลเทิง และศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์ผู้บาดเจ็บ บุคคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ตารวจ และเจ้าหน้าที่กู้ภัย สารวจสภาพเส้นทางและสถานที่เกิดเหตุ เพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุโดยหลั ก
Haddon Matrix Model
ผลการศึกษา: พบว่า ๑) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีพวงมาลัยทางซ้ายมือใช้ช่องทางการจราจรทางขวามือ ทาให้ทัศนะวิสัยในการมองเมื่อ
ขับตามรถคันหน้าไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาใช้ช่องจราจรตรงข้ามได้ ๒) ผู้ขับขี่ชาวจีน ไม่มีความชานาญเส้นทางจราจร ไม่สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ และป้ายเตือนที่เป็นภาษาอังกฤษ ๓) ขาดความรู้ในการใช้ช่องทางจราจรในประเทศไทย เมื่อคับ
ขัน ไม่สามารถตัดสินใจบังคับยานพาหนะเข้าช่องจราจรที่ถูกต้องได้ จึงทาให้เกิดการจนประสานงาโดยไม่ทันบังคับหยุด ๔) พบอุปกรณ์
ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดในรถไม่เพียงพอ ๕)การจราจรติดขัด ส่งผลให้ทีมรักษาพยาบาลเข้าถึงเหตุยาก ขาดการอานวยความสะดวก
เส้นทางจราจรในช่วงต้น ๖)ชุมชนขาดความรู้ในการรับสถานการณ์การสาธารณภัย การบริหารจัดการเหตุสาธารณภัย ทาให้ชุมชนเข้าให้การ
ช่วยเหลือ ยก และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความรุนแรงของการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น ๗) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านถนนมี
แสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ ขอบทางมีความชัน ส่งผลให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถบังคับยานพาหนะหลบให้พ้นได้
จากการดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางแก้ไขโดย ๑) ควรมีระเบียบการขออนุญาตการนายานพาหนะมาใช้ในประเทศ
ไทย ๒) พัฒนาการอบรมให้ความรู้ทางด้านจราจรโดยกรมการขนส่งทางบกแก่นักท่องเที่ยว ๓)พัฒนาระบบการบริการด้านสุขภาพ และ
ประกันชีวิตแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนในระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย ๔) มีการส่งเสริมความเข้าใจให้ชุมชน ในการจัดการแจ้งเหตุ
สาธารณภัย และการช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยเบื้องต้น ๕) สารวจ และปรับปรุง บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้อ ง
ถนน ให้เหมาะสมเช่นการเพิ่มแสงสว่างนาทาง ๖) มีอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย ๗) ป้ายเตือนที่เป็นสากล ๘) มีการสารวจและขึ้น
ทะเบียนทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถทางด้านภาษาต่าง ในชุมชน สาหรับอานวยความสะดวกทางด้านภาษาเมื่อเกิดเหตุที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ ๙)จัดบริการพนักงานขับรถ ที่มีคุณภาพสาหรับจ้างขับในประเทศไทย และได้นาเสนอแนวทางต่อที่ประชุมคณะกรรการ
ป้องกันอุบัติภัยจังหวัดเชียงรายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
จากนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยมีส่วนราชการต่าง ในจังหวัดเชียงรายโดยมีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานดาเนินการ โดยเริ่มจุดบริการ
ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาเภอเชียงของ มีการจัดตั้งศูนย์กลางประสานเพื่อขอความช่วยเหลือของนักท่องเที่ยวในแต่ละด้าน ดาเนินการ
ร่างระเบียบปฏิบัติในระดับประเทศ และระหว่างประเทศขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
คาสาคัญ อุบัติเหตุนักท่องเที่ยวชาวจีน อุบัติการณ์ ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุหมู่ทางถนน
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การพัฒนาแบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยหลังได้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยวิกฤตที่คาท่อช่วยหายใจ
ผู้นาเสนอ: ชยาวรักษ์ สัจจวาณิชย์ ศิวพล ศรีแก้ว
หน่วยงาน: โรงพยาบาลมหาสารคาม, วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา: ระบบการส่งต่อข้อมูลของของผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยวิกฤตที่คา
ท่อช่ว ยหายใจของกลุ่ม งานวิสัญญี โรงพยาบาลมหาสารคามยังไม่ มีแนวทางปฏิบัติ ที่ ชัดเจน ทาให้การสื่อสารข้อมูลกับ
พยาบาลประจ าหอผู้ ป่ ว ยไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั ญ หา ภาวะเสี่ ย งของผู้ ป่ ว ย อาจส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อน และมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องในด้านการดูแลผู้ป่วย
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาแบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยหลังได้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยวิกฤตที่คาท่อช่วยหายใจ
วิธีดาเนินการ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน เป็นผู้ที่ใช้แบบบันทึก ได้แก่
วิสัญญีพยาบาล จานวน 25 คน และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤต จานวน 75 คน แบบบันทึกพัฒนาขึ้นโดยพยาบาล
วิสัญญีจานวน 3 คน และพยาบาลวิชาชีพประจาหอผู้ป่วยจานวน 5 คน วิสัญญีแพทย์จานวน 2 คน ระยะเวลาในการพัฒนา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ขั้นตอนการดาเนินงานประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการ
เตรียมการ ขั้นด าเนินการ การสั งเกตและการสะท้อนการปฏิบัติและปรับปรุงแผน ทดสอบความตรงทางด้านเนื้อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ทดสอบความเที่ยงด้วยวิธี Inter-rater และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์
จากโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผลการศึกษา: พบว่า แบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยหลังได้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยวิกฤตที่คาท่อช่วยที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคล การวินิจฉัยโรค ชนิดของการผ่าตัด จานวนการเสียเลือด เลือดและสารน้าที่ได้รับ ยากลุ่มความเสี่ยงสูงที่ได้รับ
ชนิดของการคาท่อช่วยหายใจ การคาอุปกรณ์อื่น ไว้ในร่างกาย เครื่องมือเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง และภาวะแทรกซ้อนที่
ต้องเฝ้าระวังขณะส่งต่อ แบบบันทึก มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 1.00 ทดสอบค่าความเที่ยง (Inter-rater
reliability) เท่ากับ 0.89 พยาบาลผู้ใช้แบบบันทึกมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก (𝑋̅ = 3.51, SD = 0.71) ผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นว่า แบบบันทึกส่งต่อที่พัฒนาขึ้น เป็นเครื่องมือสื่อสารทางพยาบาลที่มีคุณภาพที่มีทั้งความตรงและความเที่ยง
ข้อเสนอแนะ: สามารถนาไปเป็นแนวทางในการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ทาง
คลินิกก่อนและหลังใช้แบบบันทึก
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รูปแบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ Endovascular
ที่ได้รับยาชาเฉพาะที่
ผู้นาเสนอ: นางวรรลดา วงศ์วัฒนฤกษ์
ชื่อหน่วยงาน: หน่วยผ่าตัดอาคารเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ่วยผ่าตัด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ความเป็นมาและความสาคัญ: 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 เฉลี่ยจานวนผู้ป่วย 150 รายต่อปี ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดจะ
ได้รับการระงับความรู้สึกแบบยาชาเฉพาะที่ เนื่องจากมีข้อจากัดในการดมยาสลบจากการมีโรคร่วม ในระยะผ่าตัดพยาบาลห้อง
ผ่าตัดต้องมีการMonitor ผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาชาเฉพาะที่ และสารทึบแสง จากการศึกษาข้อมูล
พบว่าพยาบาลห้องผ่าตัดไม่มีการบันทึกทางการพยาบาลในระยะก่อน ขณะ และหลังผ่าตัด ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับความ
ปลอดภัย และทาให้การบริการพยาบาลไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานการพยาบาล
วัตถุประสงค์: พัฒนารูปแบบ ทดลองและประเมินรูปแบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันที่
เข้ารับการผ่าตัดแบบ Endovascular ที่ได้รับยาชาเฉพาะที่
วิธีดาเนินการ: 1.) ศึกษาโดยวิจัยและพัฒนา ( Research and Development ) เพื่อสร้างรูปแบบบันทึกทางการพยาบาล
2.)นาไปใช้กับผู้ ป่วย และบุคลากรทางการพยาบาลที่หน่วยผ่าตัดอาคารเฉลิ มพระเกียรติ3.พั ฒนารูปแบบบันทึกทางการ
พยาบาลโดยอ้างอิงจากเอกสาร 2016 AORN Guidelines for Perioperative Practice ในหัวข้อเรื่อง Guideline for care
of the patient receiving local anesthesia
วิธีการเก็บข้อมูล เริ่มเก็บข้อมูลวันที่ 1 กรกฎาคม – 25 กรกฎาคม 2559 จานวนผู้ป่วยผ่าตัด 10 ราย จานวนบุคลากรทางการ
พยาบาล 10 คน
ผลการศึกษา: พบว่าแบบบันทึกทางการพยาบาลยังขาดกระบวนการพยาบาลในส่วนของการประเมินผล และรายละเอียดใน
ส่วนของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่แพ้ยาชาหรือสารทึบแสง
ข้อเสนอแนะ: ใช้ในผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับการผ่าตัดที่ได้รับยาชาเฉพาะที่
รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงแบบบันทึกให้ครอบคลุมกระบวนการพยาบาลและทาการวิจัยในครั้งต่อไป
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การพัฒนารูปแบบการพัฒนาความรู้และทักษะการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกและติดเชื้อในกระแสเลือดสาหรับ
พยาบาลวิชาชีพ (The Development of Knowledge & Skill Training Curriculum on Sepsis & Septic
Shock for Register Nurse)
ผู้นาเสนอ: สันศนีย์ ดีภัย, นฤมล ฮามพิทักษ์, ศักดิ์ขรินทร์ นรสาร
หน่วยงาน: โรงพยาบาลขอนแก่น
บทนา: การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาความรู้และทักษะการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกและติด
เชื้อในกระแสเลือดสาหรับพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลขอนแก่น
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาความรู้และทักษะการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกและติดเชื้อในกระแสเลือดสาหรับ
พยาบาลวิชาชีพ และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบฯ ในการพัฒนาความรู้และทักษะการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกและติด
เชื้อในกระแสเลือดสาหรับพยาบาลวิชาชีพ
วิธีดาเนินการ: กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ จานวน 26 คน กระบวนการแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การถอด
บทเรียนและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การยกร่างรูปแบบ 2) การ
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) การทดลองนาร่องใช้รูปแบบ 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 ที่ทาให้เกิดความสามารถในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกและติดเชื้อในกระแสเลือดได้
คาสาคัญ: การพัฒนารูปแบบ, ความรู้และทักษะ, ภาวะช็อกและติดเชื้อในกระแสเลือด
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ผลการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อลดอัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด
ในหอผู้ป่วยหนัก ศัลยกรรมโรงพยาบาลบุรีรัมย์
ผู้นาเสนอ: นางแก้วตา ศรีประดู่
หน่วยงาน: โรงพยาบาลบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดและเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดท่อช่วย
หายใจเลื่อนหลุดหลังหลังการใช้แนวทางปฏิบัติ
วิธีดาเนินการ: กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจทั้งหมดจานวน 41 คนในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมที่เข้ารักษาในระหว่าง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 59 ถึง 19 มีนาคม 59 เป็นการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือข้อมูลทั่วไปและแนวทางปฏิบัติซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
นาแนวทางปฏิบัติไปใช้กับผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 59 ถึง 19 มีนาคม 59 แล้วเก็บข้อมูลการ
เกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างที่ใส่ท่อช่วยหายใจได้ใช้แนวทางปฏิบัติการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดเรื่องการผูกยึด การ
แก้ปัญหาความปวด การสื่อสาร การดูแลทางเดินหายใจให้โล่งโดยการดูดเสมหะและน้าลายในปาก การใช้แบบประเมิน
ระดับความรู้สึกตัว Ramsay Scale เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดท่อหลุด
เมื่อใช้แนวทางปฏิบัติ ไม่พบอัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดซึ่งได้ตามเป้าของโรงพยาบาลบุรีรัมย์คือ อัตราการเกิดท่อ
ช่วยหายใจเลื่อนหลุด <5 ต่อ 1000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ
ข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรมีการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันท่อช่วยหายใจหลุดได้แก่ ประเมินเสมหะและน้าลาย การติด
และดูแลพลาสเตอร์ การผูกยึดผู้ป่วยอย่างถูกวิธี การประเมิน Pain Score เพื่อจะจัดการกับความปวดได้เหมาะสม การ
สื่อสารกับผู้ป่วยเป็นระยะเพื่อประเมินความต้องการและหาวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละคน การใช้ Ramsay Scale เพื่อ
แบ่งความเสี่ยงของผู้ป่วยต่อการเกิดท่อหลุดเป็นเสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลางและเสี่ยงน้อย ทาให้เกิดการปฏิบัติและการเฝ้าระวังที่
ตรงกับผู้ป่วยแต่ละคน
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Poster Presentation 2.8
การพัฒนาประสิทธิภาพของการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด
ผู้นาเสนอ: นางอารีย์ ฉายศิลป์
ชื่อองค์กร: โรงพยาบาลโชคชัย
ความเป็นมาและความสาคัญ :จากสถิติงานห้องคลอดโรงพยาบาลโชคชัย ในปี 2557 และ 2558 มีจานวนทารกที่ต้องได้รับ
การช่วยกู้ชีพ (APGAR score นาทีที่ 1 ≤ 7) 30 ราย และ 25 ราย มีจานวนทารกที่ได้รับการช่วยกู้ชีพสาเร็จ จานวน 24 ราย
และ 17 ราย คิดเป็น 80% และ 68 % ตามลาดับ จึงได้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการกู้ชีพไม่สาเร็จ ดังนี้ 1. เตรียมกู้ชีพ
และอุปกรณ์ไม่พร้อมคิดเป็น 60% 2. ขาดความรู้และทักษะคิดเป็น 30% 3. จากพยาธิสภาพของทารก ได้แก่ทารกมีความ
พิการแต่กาเนิด คิดเป็น 10% ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาการช่วยกู้ชีพในห้องคลอดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการช่วยกู้ชีพ
ทารกแรกเกิด โดยวัดจากอัตราความสาเร็จในการช่วยกู้ชีพจากคะแนน APGAR score นาทีที่ 5 > 7 คะแนน เพื่อช่วยให้ทารก
ผ่านพ้นภาวะวิกฤตปลอดภัย และไม่เกิดความพิการ หรือเสียชีวิตตามมา
วัตถุประสงค์: อัตราของความสาเร็จในการกู้ชีพทารกแรกเกิด (คะแนน APGAR score นาทีที่ 5 > 7 คะแนน) > 90%
วิธีดาเนินการ: ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนบทบาทการกู้ชีพทารกแรกเกิด , กาหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับ
เด็กที่เสี่ยงต่อการกู้ชีพดังนี้ ด้านบุคลากร เตรียมบุคลากรอย่างน้อย 4 คน ได้แก่ กุมารแพทย์ / แพทย์เวร จานวน 1 คน
พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการกู้ชีพ จานวน 2 คน พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ จานวน 1 คน, จัดเตรียมเครื่องมือพื้นฐานใน
การกู้ชีพให้พร้อมตลอดเวลา และเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นให้พร้อมใช้งาน ได้แ ก่ กล่องอุปกรณ์ใส่ UVC ,ด้านระบบงาน โดย
มอบหมายหน้าที่ในการรับเด็กโดยใช้สัญลักษณ์”N” ในใบมอบหมายงาน และต้องทราบข้อมูลที่จาเป็นก่อนรับเด็ก ได้แก่ อายุ
ครรภ์ น้าหนักทารกและสีน้าคร่า, ทบทวน และจัดทาป้ายระบุหน้าที่ของทีม Resuscitateไว้ในห้องคลอด, ทาผังการดาเนินการ
ช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดที่ชัดเจนในห้องคลอด , ฝึกทักษะ และฟื้นฟูความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดแก่บุคลากรใน
หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง,ประเมินผลการช่วยกู้ชีพร่วมกับกุมารแพทย์ / แพทย์เวร
ผลการดาเนินงาน: อัตราของความสาเร็จในการกู้ชีพทารกแรกเกิดปีพ.ศ.2559 (ต.ค.58-มี.ค.59) จานวนทารกคลอดทั้งหมด
496 คน จานวนทารกที่ได้รับการกู้ชีพ 14 คน จานวนกู้ชีพสาเร็จ 14 คน คิดเป็น 100%
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. สามารถนาไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการกู้ชีพมารดา
2. ศึกษาภาวะแทรกซ้อนหลังการช่วยฟื้นคืนชีพ
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Poster presentation 3.1

การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ผสมภาพแอนนิเมชั่นให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมสาหรับผู้ป่วยที่ได้ยาระงับความรู้สึกทางช่อง
น้าไขสันหลังผสมยาแก้ปวดในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
ผู้นาเสนอ: ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน, กัลยา อุ่นรัตนะ
หน่วยงาน: งานวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสาคัญ : ปัจจุบันในรพ.สรรพสิทธิประสงค์การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมีร้อยละ 47.05 ของการคลอด
ปกติ ใช้วิธีชนิดฉีดยาชาเข้าช่องน้าไขสันหลังผสมยาแก้ปวด ร้อยละ 76.5 เพื่อลดอาการปวดหลังผ่าตัด หญิงตั้งครรภ์ มักมี
ความวิตกกังวล และกลัว จึงต้องการความรู้เรื่องการปฏิบัติตัว ก่อนและหลังได้ยาระงับความรู้สึกซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความ
ร่วมมือขณะให้ยาระงับความรู้สึก และการปฏิบัติติตัว หลังผ่าตัด พบว่าการให้คาปรึกษา ด้วยวาจา ไม่เพียงพอต่อการรับรู้ และ
การจดจา
วัตถุประสงค์: 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 คัดออกคื อ กาลังเจ็บครรภ์ โดยผู้ป่วยจะได้รับความรู้จากการชมสื่อวีดี
ทัศน์ผสมภาพแอนนิเมชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นเองจากเอกสาร ตาราทางวิสัญญี 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 พบมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P<0.001) ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ในด้านเนื้อหา เทคนิค ภาพ ภาษา และเวลา ด้านภาพรวมของโปรแกรม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรนาสื่อวีดีทัศน์นี้ไ ปใช้ประโยชน์ต่อ และส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ทั้งในระยะ
ก่อน ระหว่าง และหลังการให้ยาระงับความรู้สึก ไม่พบผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลมาก
เสนอแนะ: ควรมีสื่อวีดีทัศน์เพื่อให้ข้อมูลผู้ป่วย ในหน่วยบริการที่ทาหัตถการ
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Poster presentation 3.2

วงล้อนัดฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ
ชื่อผู้นาเสนอ: นางปาณิสรา ไชยนา
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ความเป็นมาและความสาคัญ: ปัจจุบันการดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้ได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ต้องได้รับการดูแลก่อน
คลอดครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ของการดูแลผู้ฝากครรภ์แนวใหม่ในช่วงเวลาที่กาหนด 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) ครั้งที่ 5. อายุครรภ์ 38 สัปดาห์(บวกลบ 2 สัปดาห์)
จากการให้บริการงานห้องคลอดและฝากครรภ์มีความยุ่งยากในการจดจาช่วงวันนัดการฝากครรภ์คุณภาพหรือคานวณอายุ
ครรภ์ที่จะต้องมารับบริการคุณภาพ ทาให้มีขั้นตอนมากและเสียเวลาให้บริการเพื่อพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพการได้รับการ
ตรวจครรภ์ ตามเกณฑ์และบันทึกถูกต้อง จึงคิดหาวิธีช่วยในการคานวณนัดฝากครรภ์คุณภาพให้ง่ายขึ้น
วัตถุประสงค์: 1.) เพื่อช่วยในการคานวณวันนัดฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพได้ถูกต้อง 2.) เพื่อใช้แทนการดูตารางการนัดฝาก
ครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ สะดวกใช้ในงานประจา 3.) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับบุคลากรในการบริการ
วิธีด าเนิ นการ: ระยะที่ 1 พั ฒนานวั ตกรรม พ.ย.57- ม.ค.58, ระยะที่ 2 นานวั ตกรรมไปทดลองใช้กับ กลุ่ มตัว อย่ าง โดย
กลุ่มเป้าหมายเป็นพยาบาลวิชาชีพ รับผิดชอบงานแม่และเด็ก จานวน 24 รายระยะเวลา ก.พ.-เม.ย. 58,ระยะที่3 ประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมในระยะ ก.พ.-เม.ย.58,ระยะที่4 สรุปผลการนานวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือ
ประจาหน่วยงาน ในระยะ พ.ค. 58 – ปัจจุบัน เครื่องมือที่ใช้ แบบบันทึกการคลอด
แบบบันทึกการฝากครรภ์ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ผลการศึกษา: 1.)คานวณอายุครรภ์วันนัดฝากครรภ์คุณภาพถูกต้องเพิ่มขึ้น90%,95%,100% ตามลาดับ 2.) ความสะดวกง่าย
ในการใช้งานเพิ่มขึ้น 70%,85%,96%ตามลาดับ 3.) ความพึงพอใจของบุคลากรเพิ่มขึ้น 75%,90%,98%ตามลาดับสามารถลด
ขั้นตอนได้ 8 ขั้นตอน,ลดระยะเวลาได้ 4 นาที/ครั้ง ลดจานวนครั้งมาฝากครรภ์เกินความจาเป็น 7 ครั้ง ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การมารับบริการ 1,600 บาท/คอร์ส
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้ : นวัตกรรมวงล้อนัดฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อานวยความ
สะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการการนัดฝากครรภ์และการคานวณอายุครรภ์คุณภาพ ลดความยุ่งยากในการจดจาช่วงนั ดฝาก
ครรภ์คุณภาพ ส่งผลให้การบริการได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความมั่นใจ ได้
มาตรฐานถูกต้องและรวดเร็วขึ้น สามารถนาไปใช้ได้จริง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป: สามารถนาไปในแผนกที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลและใช้นอกหน่วยงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในเครือข่ายอาเภอมหาชนะชัยสามารถนาไปประยุกต์ใช้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน อาสาสมัครหมู่บ้าน
และหญิงตั้งครรภ์ และบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในการคานวณการตั้งครรภ์ การกาหนดการฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ
ได้ และสามารถใช้นวัตกรรมนี้ได้เอง
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การพัฒนาแนวปฎิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องเพื่อลดอุบัติการณ์
การเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ชื่อผู้นาเสนอ: นางพรรณพิศ รัตนประสพ, นางสาวจิราพร โสดาโคตร
ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มงานการพยาบาลด้านวิสญ
ั ญี กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ความเป็นมาและความสาคัญ: ภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด (Birth asphyxia) เป็นผลให้ทารกตายหรือทุพพลภาพ
นาไปสู่การสูญเสียของครอบครัวและสังคม ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณเลือดไปเลี้ยงมดลูกน้อยลง ภาวะพร่องออกซิเจน
ของมารดา การลดอุบัติการณ์ภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด ถือเป็นเป้าหมายสาคัญของนโยบายสาธารณสุข 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 โดยนากรอบแนวคิด
วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA)มาพัฒนารูปแบบการดาเนินงานใหม่ได้แก่ 1) พัฒนาแนวปฏิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกใน
มารดาที่ได้รับผ่าตัดคลอด 2) พัฒนาการเตรียมมารดาโดยใช้สื่อภาพพลิก
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนางานบริการระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง และลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะขาด
ออกซิเจนในทารกแรกเกิด
วิธีการศึกษา : การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไปในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดเป็นการนาองค์ความรู้จาก
หลายสถาบันมาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นรูปแบบวิจัยพัฒนาเชิงกึ่งทดลองแบบสองกลุ่ม วัดก่อน -หลังการ
ทดลองโดยใช้ปีงบประมาณ 2557 เป็นข้อมูล Pre-test เปรียบเทียบผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2558 เป็นข้อมูล Posttest โดยพัฒนารูปแบบการดาเนินงานใหม่ ได้แก่ 1)พัฒนาขั้นตอนการระงับความรู้สึกมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด 2)
พัฒนาการเตรียมผู้ป่วยโดยใช้สื่อภาพพลิก
ผลการศึกษา: เมื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานก่อนและหลังการพัฒนาพบว่าการประเมินความรู้ ทีมวิสัญญีพยาบาล 20 คน
มีคะแนนค่าเฉลี่ยความรู้เพิ่มขึ้น(ก่อนทดสอบ ̅=
x 12.47 หลังทดสอบ x̅= 14.56) ปฏิบัติตามแนวทางร้อยละ 97.27 ส่วนใน
ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยโดยการใช้สื่อภาพพลิกค่าเฉลี่ยความรู้มารดาเพิ่มขึ้น (ก่อนการทดลอง x̅= 9.27 หลังการทดลอง x̅=
12.18) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ P< 0.05) และอัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดลดลงร้อยละ 3.23
พบว่ารูปแบบการดาเนินงานที่พัฒนาขึ้นทาให้อุบัติการณ์การเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดลดลง สามารถนาไปใช้
ในการระงับความรู้สึกมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดได้
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Poster presentation 3.4

การพัฒนาเทคนิคการยึดติดสายสวนหลอดเลือดสะดือในหน่วยงานทารกแรกเกิดป่วยหนักd
ผู้นาเสนอ: นางดาวดี แทนคา, นางสาวสุภาวรรณ มิ่งขวัญ, นางสาววรัญญา เลิศสกุลกิจ, นางสาวจริยา คุณแก้ว
ความเป็นมาและความสาคัญ : ทารกที่เข้ารับการรักษาในหน่วยงานทารกแรกเกิดป่วยหนัก (NICU) เป็นทารกคลอดก่อน
กาหนด และทารกคลอดครบกาหนดที่อยู่ในระยะวิกฤตและมีความเสี่ยงสูง ในการักษาพยาบาลจาเป็นต้องมีการให้สารน้า ยา
และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการบ่อยครั้ง แพทย์จึงจาเป็นต้องพิจารณาใส่สายสวนหลอดเลือดสะดือ เพื่อให้ได้รั บการตรวจ
วินิจฉัย การรักษาได้อย่างรวดเร็ว ลดความเจ็บปวดของทารก ในการใส่สายสวนหลอดเลือดสะดือภายหลังแพทย์ได้เย็บสาย
สวนหลอดเลือดสะดือกับสายสะดือทารกแล้ว จะมีการยึดติดสายสวนหลอดเลือดสะดือโดยใช้ Microspore ตั้งเป็นสะพาน และ
ติดบริเวณหน้าขาของทารก เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุด ต่อมาพบปัญหาประสิทธิภาพในการยึดติดของ Microspore ลดลง ซึ่ง
อาจทาให้เกิดการเลื่อนหลุดของสายสวนหลอดเลือดสะดือ เมื่อ Microspore เปื้อนเลือดหรือแพทย์พิจารณาให้เอาสายสวน
หลอดเลือดดาสะดือ(UVC) หรือสายสวนหลอดเลือดแดงสะดือ(UAC)ออกไม่พร้อมกัน จาเป็นต้องมีการยึดติดสายสวนหลอด
เลือดสะดือ โดยตั้งสะพานใหม่ ทาให้เสี่ยงต่อการเลื่อนหลุดได้ และการสังเกตภาวะแทรกซ้อนต่าง เช่น สะดือแดง สารน้า
รั่วซึมได้ยาก รวมไปถึงกรณีที่มีการติดตั้งทั้งสายสวนหลอดเลือดดาสะดือ (UVC) และสายสวนหลอดเลือดแดงสะดือ (UAC) ซึ่ง
สายสวนหลอดเลือดมีลักษณะใกล้เคียงกัน ทาให้เสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในการให้ยา สารน้า หรือส่วนประกอบของเลือด
ได้โดยสถิติการทาหัตถการนี้ ในปี 2556 , ปี 2557 , ปี 2558 มีดังนี้ 194 ราย , 213 ราย ,154 ราย ตามลาดับ จากสถิติ

ดังกล่าว หน่วยงานทารกแรกเกิดป่วยหนักได้เล็งเห็นถึ งความสาคัญของปัญหานี้ จึงได้คิดพัฒนาเทคนิคการยึดติดสาย
สวนหลอดเลื อดสะดื อ เพื่อลดความเสี่ ย งและภาวะแทรกซ้อ นที่อาจจะเกิดขึ้นกับ ทารก และความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
วัตถุประสงค์: 1.)เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของสายสวนหลอดเลือดสะดือ
2.) เพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
ผลการศึกษา : แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาล
1.ประสิทธิภาพในการยึดติดสายสวนหลอดเลือดสะดือแบบเก่า ความพึงพอใจระดับปานกลางร้อยละ 70
2.ประสิทธิภาพในการยึดติดสายสวนหลอดเลือดสะดือแบบใหม่ ความพึงพอใจระดับมากที่สุดร้อยละ 80
3.นวัตกรรมมีความเหมาะสม ความพึงพอใจระดับมากที่สุดร้อยละ 80
4.นาไปใช้ได้จริง ความพึงพอใจระดับมากทีส่ ุดร้อยละ 85
5.ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อนวัตกรรม “การพัฒนาเทคนิคการยึดติดสายสวนหลอดเลือดสะดือ” ความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุดร้อยละ 85
ตัวชี้วัดความสาเร็จ : ไม่เกิดการเลื่อนหลุดของสายสวนหลอดเลือดสะดือ
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การพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดร่วมกับการใช้นวัตกรรม ถุงตวงเลือดในมารดาที่คลอดทาง
ช่องคลอด(Development of clinical practice guidelines for preventing postpartum
hemorrhagewith Buriram collecting bag during vaginal delivery)
ผู้นาเสนอ: ศิริพร ชมงาม
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ความเป็นมาและความสาคัญ : รพ.บุรีรัมย์ ได้พัฒนาและประดิษฐ์นวัตกรรมถุงตวงเลือดเพื่อใช้วัดปริมาตรเลือดในมารดาที่
คลอดทางช่องคลอด ทาให้สามารถประเมินภาวะตกเลือดหลังคลอดได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.47 เป็นร้อยละ 2.11 และจากการ
ทบทวนมารดาที่มีภาวะเสี่ยงต่อการตกเลือดจากสาเหตุมดลูกหดรัดตัวไม่ดีหรือมีการฉีกของช่องทางคลอด จานวน 487 ราย
พบว่ามีภาวะตกเลือดหลังคลอดจานวน 123 รายคิดเป็นร้อยละ 25.3 ผู้วิจั ยจึงคิดพัฒนาแนวทางการป้องกันการตกเลือดแบบ
ใหม่เพื่อลดอัตราการตกเลือดและเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดร่วมกับการใช้นวัตกรรมถุงตวงเลือด และเปรียบเทียบ
อัตราการตกเลือดก่อนและหลังใช้แนวทางการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด
วิธีการศึกษา: 1.ผู้วิจัยนาโครงร่างวิจัยเสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์เพื่อพิจารณา2.
ประชุมทีมผู้ร่วมวิจัย เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางป้องกันการตกเลือดหลังคลอดแบบใหม่3.คัดเลือกมารดาที่คลอดทาง
ช่องคลอดในห้องคลอดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 สามารถพูด ฟังและ
เข้าใจภาษาไทยได้ดีและยินดีเข้าร่วมโครงการ 4. ขั้นประเมินผล วิเคราะห์เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดจากใช้แนวทางป้องกันการ
ตกเลือดหลังคลอดแบบใหม่
ผลการศึกษา: ได้แนวทางการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดร่วมกับการใช้นวัตกรรมถุงตวงเลือดในมารดาที่คลอดทางช่อง
คลอดที่มีเลือดออกทางช่องคลอด 300 ซีซี ขึ้นไปมีภาวะมดลูกหดรัดตัวไม่ดีและมีการฉีกขาดของช่องทางคลอด ซึ่งเมื่อนาไปใช้
สามารถลดอัตราการตกเลือดจากร้อยละ 25.3 เป็น ร้อยละ 6.8 และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ใช้แนวทางการ
ป้องกันการตกเลือดหลังคลอดแบบใหม่กับกลุ่มที่ใช้แนวทางแบบเดิม พบว่ามารดาในกลุ่มทดลองมีสัดส่วนการตกเลือดหลัง
คลอดน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ: ควรนาแนวทางปฏิบัตินี้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ให้ กับเครือข่ายห้องคลอดโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์
ต่อไปประเมินการหดรัดตัวของมดลูก การฉีกขาดของช่องทางคลอด ให้ได้มาตรฐานเดียวกันและมีการประเมินติดตามผลเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง
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ผลการใช้แนวปฏิบัติในการให้สารน้าทางหลอดเลือดดาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ผู้นาเสนอ: นางสุจิตรา สุขผดุง
หน่วยงาน: โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ความเป็นมาและความสาคัญ: การติดเชื้อในโรงพยาบาลจากการให้สารน้าทางหลอดเลือดดาเป็นภาวะแทรกซ้อน
ที่สาคัญของการให้สารน้าทางหลอดเลือดดา หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลบุรีรัมย์พบการเกิดหลอดเลือดดาอักเสบ
ร้อยละ 11.6 และการติดเชื้อที่ตาแหน่งให้สารน้าร้อยละ 1.6 สาเหตุจากพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการให้สารน้าทาง
หลอดเลือดดาไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาการศึกษานี้
วัตถุประสงค์: 1) เพื่อศึกษาผลของการใช้ แนวปฏิบัติของการให้สารน้าทางหลอดเลือดดา 2) เปรียบเทียบผลของการใช้แนว
ปฏิบัติของการให้สารน้าทางหลอดเลือดดาก่อนและหลังการปฏิบัติของการให้สารน้าทางหลอดเลือดดา
วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรม
กระดูก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่ได้รับการให้สารน้าทางหลอดเลือดดาระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 มีจานวน 35
คน เลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ จานวน ร้อยละ
ผลการศึกษา: พบว่าพยาบาลปฏิบัติ ตามแนวทางการให้สารน้าทางหลอดเลือดดา 3 อันดับแรก คือ ชนิดของสารละลาย
ถูกต้อง/ถูกคน ร้อยละ 100 รองลงมา คือ ชุดน้าอยู่ในระบบปิด/ไม่มีรอยรั่วซึม/เลือดค้างตามสาย ร้อยละ 100 และไม่พบการ
ติดเชื้อตาแหน่งให้สารน้าร้อยละ 100 พยาบาลไม่ปฏิบัติตามแนวทางการให้สารน้าทางหลอดเลือดดา 3 อันดับแรก คือ ผู้ป่วย/
ญาติทราบถึงการปฏิบัติตัวขณะให้สารละลาย ร้อยละ 71.4 รองลงมา คือ ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์การให้สารละลายทางหลอด
เลือดดา ร้อยละ 60.0 และอัตราการไหลถูกต้องตามแผนการรักษาร้อยละ 22.9 เมื่อเปรียบเทียบการใช้แนวปฏิบัติของการให้
สารน้าทางหลอดเลือดดาก่อนและหลังการปฏิบัติของการให้สารน้าทางหลอดเลือดดา พบว่าหลังการปฏิบัติของการให้สารน้า
ทางหลอดเลือดดาพบการเกิดหลอดเลือดดาอักเสบลดลงจากร้อยละ 11.6 เป็นร้อยละ 8.6 และไม่พบการติดเชื้อตาแหน่งให้
สารน้า
อภิปรายสรุปและข้อเสนอแนะ: จากการศึกษาไม่พบการติดเชื้อที่ตาแหน่งการให้สารน้าและการเกิดหลอดเลือดดาอักเสบลดลง
เนื่องจากเป็นผลจากการที่มีแนวทางการให้สารน้าทางหลอดเลือดดาที่ชัดเจนทาให้พยาบาลปฏิบัติตามแนวทางได้ถูกต้องมาก
ขึ้นส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ควรนาแนวปฏิบัตินี้ไปใช้กับผู้ป่วยที่ให้สารน้าทางหลอดเลือดดาในหอผู้ป่วยอื่น
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ล้างจมูกไม่ยากอย่างที่คิด
ผู้นาเสนอ : สาเนียง ไตรพิริยวงศ์ ,วรวรรณ พิพิธภัณฑ์ , อรวรรณ เณรเจียม
หน่วยงาน : โรงพยาบาลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ความเป็นมาและความสาคัญ : ปี 2557-2558 ตึกผู้ป่วยในเด็กโรงพยาบาลโชคชัย มีผู้ป่วยเด็กที่มานอนรักษาในรพ.ด้วยโรค
ระบบทางเดินหายใจ 566 และ 693 ราย คิดเป็น 47.7 %และ 49.9 % ตามลาดับและเป็นโรคอันดับ 1 ของผู้ป่วยเด็กที่เข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล ทีมได้ทาวิจัยเรื่องความรู้และการปฏิบัติของมารดาในการดูแลผู้ป่ว ยปอดอักเสบในเด็ก พบ
มารดา/ผู้ดูแลมีความรู้เรื่องการปฏิบัติเมื่อเด็กมีน้ามูกอุดตันจมูกเท่ากับ 63.3% แต่ในเรื่องการปฏิบัติเมื่อเด็กมีน้ามูกอุดตัน
จมูก พบปฏิบัติเป็นบางครั้งรวมถึงไม่ปฏิบัติเลยเท่ากับ 80% เนื่องจากไม่มั่นใจไม่กล้าปฏิบัติกลัวเด็กเจ็บปวดและได้วิจัย
เปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการให้สุขศึกษาแก่ผู้ปกครองในผู้ป่วยปอดอักเสบในเด็ก พบ มารดา/ผู้ดูแล ไม่ทราบว่าการ
ล้างจมูกเป็นวิธีการปฏิบัติที่ช่วยส่งผลต่อการรักษาปอดอักเสบ 67% และไม่ทราบว่าการล้างจมูกปฏิบัติด้วยตนเองได้ 43.3%
ทีมจึงได้ปรับปรุงทาแนวทางล้างจมูกโดยใช้วีดีโอและแผ่นพับเป็นสื่อการสอน โดยเน้นให้มารดา/ผู้ดูแลทดลองปฏิบัติตามจน
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มารดา/ผู้ดูแลเด็กป่วยด้วยปอดอักเสบสามารถล้างจมูกได้ถูกต้อง
วิธีดาเนินการ : นาผลการวิจัยแจ้งในที่ประชุมและร่วมกันวางแผนพั ฒนา,ให้ความรู้พยาบาลเรื่องการล้างจมูกเพื่อให้ปฏิบัติ
เป็นแนวทางเดียวกัน, จัดทาเอกสารแผ่นพับเรื่องการล้างจมูกโดยแจกให้มารดา/ผู้ดูแลทุกรายที่มีการล้างจมูก, จัดทาวิดีโอสอน
เรื่องการล้างจมูก โดยจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนแบบเคลื่อนที่ใช้รถเข็นเพื่อให้สามารถสอนเป็นรายบุคคล/รายกลุ่มได้ , สอน
และสาธิตการล้างจมูกโดยใช้เอกสารแผ่นพับและเปิดวิดีโอให้ดูในตึกผู้ป่วยเด็ก แล้วให้มารดา/ผู้ดูแลทดลองปฏิบัติจริงทุกราย
จนเกิดความมั่นใจ ล้างจมูกได้ถูกต้อง , ประเมินความรู้และติดตามประเมินผลการปฏิบัติของมารดา/ผู้ดูแล ที่ได้รับการสอน
ทุกรายและทุกเวร ถ้าพบว่ายังปฏิบัติไม่ถูกต้อง ให้เปิดวิดีโอ สอนและสาธิตใหม่อีกครั้งจนกว่าจะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
ผลการศึกษา : มารดา/ผู้ดูแลเด็กป่วยปอดอักเสบล้างจมูกได้ถูกต้อง 100% (ม.ค.-เม.ย.59)
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้ : 1). ใช้ในการสอนเคาะปอดเด็ก ที่ต้องใช้ญาติและผู้ดูแลมีส่วนร่วม
2.)ศึกษาผลการดูแลของมารดา/ผู้ดูแลเด็กป่วยปอดอักเสบในกรณีที่เด็กกลับมานอนรักษาซ้าที่รพ.
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ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ที่มาคลอด ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้นาเสนอ: ราไพ เกตุจิระโชติพร้อมคณะ
หน่วยงาน: กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด โรงพยาบาลมหาสารคาม
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์
วิธีการศึกษา : การวิจัยย้อนหลังครั้งนี้มีเพื่อศึกษาผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีที่ มีภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ที่มาคลอด ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม ระหว่างปี พ .ศ. 25552557 จานวน 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
คลอดก่อนกาหนดพบ ร้อยละ 29.1 หลังคลอดย้ายไปหอผู้ป่วยหนัก/กึ่งหนัก ร้อยละ 4.3 ทารกแรกเกิดคะแนนแอปการ์นาทีที่
1 และ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ร้อยละ 12 และ 5.6 ตามลาดับ น้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 37.6 ทารกถูก
ส่งไปหอผู้ป่วยทารกป่วย/วิกฤต ร้อยละ 75.4 อายุของมารดาและการฝากครรภ์ครบเกณฑ์คุณภาพมีความสัมพันธ์กับชนิดของ
ภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 (2 = 12.43, p = .014) และ .001 (2 =
23.987, p = .000) ตามลาดับ ชนิดของภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์มีความสั มพันธ์กับคะแนนแอปการ์นาทีที่ 1
นาทีที่ 5 และน้าหนักทารกแรกเกิด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (2 = 27.164, p = .000), (2 = 28.337, p =
.000) และ (2 = 22.198, p = .000) ตามลาดับ เห็นได้ว่า ภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์เป็นภาวะแทรกซ้อนที่
ส่งผลกระทบรุน แรงต่อสุขภาพมารดาและทารก พบมีภาวะชัก และมีการชั กซ้ า ดั งนั้ นจึง มีความจาเป็น ต้องทบทวนการ
ดาเนินงาน เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติในการดูแล
ข้อเสนอแนะ: 1) ด้านปฏิบัติการพยาบาล 1.1) เพิ่มการเฝ้าระวังในสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Preeclampsia
ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์แรก สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น สตรีตั้งครรภ์อายุมาก สตรีตั้งครรภ์แฝด และสตรีที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม 1. 2)
ทบทวนแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาภาวะ Preeclampsia โดยการศึกษาเชิงลึกรายกรณีที่มีภาวะ Eclampsia โดยเฉพาะกรณี
ชั ก ซ้ า 2) ด้ า นการบริ ห ารการพยาบาล 2.1) ทบทวนความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และดู แ ลรั ก ษาภาวะ
Preeclampsia ของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการทุกระดับ เพื่อนาไปสู่การเพิ่มสมรรถนะการปฏิ บัติการพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพ 3) ด้านการวิจัยทางการพยาบาล 3.1) ศึกษาไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์เพื่อ
ป้องกันภาวะ Preeclampsia และป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตรายจากภาวะ Preeclampsia
คาสาคัญ ความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ ภาวะชัก ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์
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การพัฒนาระบบการป้องกันพลัดตกหกล้มหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลภูสิงห์
ผู้นาเสนอ: นางสาวสุกันยา ธรรมพร
หน่วยงาน: โรงพยาบาลภูสิงห์ อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความเป็นมาและความสาคัญ: การหกล้มเป็นเหตุการณ์ที่สาคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลทาให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ซึ่งในการให้บริการพยาบาลได้ให้ความสาคัญและนามาเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญในโรงพยาบาลเนื่องการพลัดตกหกล้ม
ในโรงพยาบาลเป็นเรื่องของความปลอดภัยของผู้รับบริการที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรัง สูงอายุ มีปัจจัย
สูงในการพลัดตกหกล้มถึง 70 -80 % ของภาวะเสี่ยงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ได้รับยากล่อมประสาท ยากันชัก สับสน ยิ่งมี
ภาวะเสี่ยงสูงต่อการพลัดตกหกล้มเพิ่มขึ้น 1.7 เท่า ( American Geriatrics Society , 2001 ) ซึ่งในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลภู
สิงห์ให้การดูแลผู้ป่วยหลายประเภททั้งผู้สูงอายุ จิตเวชสับสน ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรังช่ วยเหลือตัวเองได้น้อย จึงมีความเสี่ยง
และเกิดอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มในแต่ละปี ดังนี้ ปี 2555 จานวน 1 ราย ปี 2556 จานวน 4 ราย ปี 2557 จานวน 1 ราย
ทาให้เกิดการบาดเจ็บ นอนโรงพยาบาลนานขึ้น และเสี่ยงต่อการฟ้องร้อง
วัตถุประสงค์: เพื่อการพัฒนาการป้องกันพลัดตกหกล้มหอผู้ป่วยใน
วิธีการศึกษา: กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวหอผู้ป่วยใน จานวน 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 ถ้าผู้ป่วยเด็กติดผ้าใส่ไม้กั้นเตียงไม่ให้ศีรษะหรือลาตัวลอดได้ ตรวจเยี่ยมทุก 1-2 ชม. สาธิตการใช้สัญญาณฉุกเฉินการ
ยกไม้กั้นเตียงและสาธิตย้อนกลับ แนะนามีญาติเฝ้าตลอด จัดโซนผู้ป่วยตามเตียงโซนสีแดงคือ (เตียง 5,6,7,8,17,18,19,20)
มีการส่งต่อเวรทุกเวรติดป้ายแยกประเภทผู้ป่วยที่หน้าชาร์ด มีป้ายระวังลื่นล้มระหว่างทาความสะอาด มีแถบสัญลักษณ์ติด
บริเวณทางต่างระดับ มีจัดราวจับในห้องน้าสาหรับผู้สูงอายุ การส่งต่อเวรทุกเวรติดป้ายแยกประเภทผู้ป่วยที่หน้า ชาร์ด
ผลการศึกษา: เมื่อพิจารณาตามช่วงคะแนน 0- 24 จานวน 5 รายคิดเป็นร้อยละ 16 ผู้ป่วยไม่มีความเสี่ยงพลัดตกหกล้ม และ
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มโดยมีคะแนน 25-50 จานวน 10 รายคิดเป็นร้อยละ 33และมากกว่า 51 คะแนน
จานวน15 รายคิดเป็นร้อยละ 50 เมื่อมีการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยใน ประเมินปี งบ
2558 ไม่พบอุบัติการณ์พลัดตกหกล้ม ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 85
ข้อเสนอแนะ: การพัฒนาระบบการป้องกันพลัดตกหกล้มหอผู้ป่วยและการประเมินอย่างต่อเนื่องสามารถป้องกั นการเกิด
อุบัติเหตุในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี

The Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division

89

ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

Poster Presentation 4.2

การเพิ่มประสิทธิภาพการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง
ผู้นาเสนอ: พ.ต.หญิงเรณุกา จักรโนวัน
หน่วยงาน: โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัด นครราชสีมา
ความเป็นมาและความสาคัญ: จากปัญหาการดูแลผู้ป่วย Vesical calculi Malignancy (CA bladder, CA cervix) การติด
เชื้ อในระบบทางเดิน ปั ส สาวะ (UTI) พบว่ าจะมี กลุ่ ม โรคเลื อดออกในระบบทางเดิน ปั ส สาวะเมื่ อพบปัส สาวะเป็ น เลื อด (
Hematuria) ต้องได้รับ Continuous bladder Irrigation (CBI) ซึ่งมักจะพบปัญหาการอุดตันของสายสวนปัสสาวะจากลิ่ม
เลือด สาเหตุจาก การกาหนด grade ของ hematuria และการปรับ rate IV ตามสีของ hematuria ที่ไม่ชัดเจน
วัตถุประสงค์: CQI การเพิ่มประสิทธิภาพการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง
วิธีการศึกษา: 1.)กาหนด Grade ของ hematuria และการปรับ rate ตาม grade ของ hematuria โดยสร้างเครื่องมือในการ
พัฒนาการประเมินสีน้าปัสสาวะและการปรับหยดน้าเกลือตามสีน้าปัสสาวะ 2.)การใช้เครื่องมือในการสื่อสารวางแผนการรักษา
ร่วมกับแพทย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
วิธีดาเนินการ: เริ่มดาเนินการตั้งแต่ 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
สีน้าปัสสาวะและการปรับหยดน้าเกลือตามสีน้าปัสสาวะ
ผลการศึกษา : CQI การเพิ่มประสิทธิภาพการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาระบบการดูแลและการ
สื่อสารในทีมการพยาบาล กาหนด Grade ของ hematuria และการปรับ rate ตาม grade ของ hematuria ทาให้อุบัติการณ์
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
ผู้นาเสนอ: นางสาวศศิธร จันทร์ศรี
หน่วยงาน: โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ความเป็นมาและความสาคัญ: พฤติกรรมจริยธรรมในการให้บริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นแบบ
เชิงพรรณนา (descriptive research)
วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมในการให้บริการพยาบาลของพยาบาลและเพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ การศึกษา สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ตาแหน่งงานในปัจจุบันและประสบการณ์การทางาน
วิธีการศึกษา: กลุ่ม ตัวอย่ างคือ พยาบาลวิชาชี พโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 613 คน เครื่องมือในการวิจัยเป็น แบบสอบถาม
ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคลและแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมในการให้บริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ
วิ เคราะห์ข้ อมู ล โดยใช้ ส ถิติ พ รรณนาได้ แก่ จ านวน ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและสถิติ อ นุ ม านได้ แ ก่
Independent t test และ one way ANOVA
ผลการศึกษา: พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ร้อยละ 95.6 เป็นเพศหญิง มีอายุต่ากว่า 30 ปีร้อยละ 49.2 สถานภาพโสดร้อย
ละ 55.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ 96.4 สาเร็จการศึกษาจากสถาบันในกระทรวงสาธารณสุขร้อยละ
52.2 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปีร้อยละ 43.4 และเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ 93.0 พฤติกรรมจริยธรรมของ
พยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพรายด้านพบว่า ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
สอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด พยาบาลวิชาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรมในการให้บริการน้อย
ที่สุด พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพมีความแตกต่างกันในเรื่อง อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
งานในปัจจุบันและประสบการณ์การทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ: ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม รวมทั้งติดตามประเมินพยาบาลวิชาชีพในระดับปฏิบัติการที่
มีอายุและประสบการณ์การทางานน้อยอย่างต่อเนื่อง ควรนาผลการประเมิน พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพมาจัดทา
เป็นแผนพัฒนาต่อเนื่อง ควรมีการจัดทาแนวปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความเหมาะสมควรมีการศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพตามการ
รับรู้ของผู้รับบริการ
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ลดค่าใช้จ่ายการ Re-sterile เครื่องมือแพทย์โดยการนึ่งไอน้าหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลสุรินทร์
ผู้นาเสนอ: อนงค์ สุรเตมีย์กุล
หน่วยงาน: โรงพยาบาลสุรินทร์
ความเป็นมาและความสาคัญ : ในปี 2557 หน่วยจ่ายกลางพบมีการนาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์มาทาการนึ่งไอน้าซ้า (Resterile) เป็นจานวนมากโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยและอายุการใช้งาน7วัน ในหน่วยงานที่สารวจ 10 หน่วยงานพบว่า มี
จานวนการส่งนึ่งซ้า 739 รายการรวมเป็นเงิน 8237.62 บาท ผู้วิจัยในฐานะพยาบาลหัวหน้าหน่วยจ่ายกลางจึงหาแนวทาง ใน
การแก้ปัญหา
วัตถุประสงค์: เพื่อลดการส่งอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นึ่งไอน้าซ้า
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้าหน่วยงานในโรงพยาบาลสุรินทร์ 39 หน่วยงาน เครื่องมือคือแบบบันทึกรายการ
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์หมดอายุ แบบบันทึกค่าใช้จ่ายในการนึ่งไอน้า ดาเนินการในช่วง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน
2558 ดาเนินการพัฒนาโดยรวบรวมจานวนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ส่งมานึ่งซ้าจากหน่วยงาน บันทึกจานวนแยกเป็นรายการ
และคานวณค่าใช้จ่ายในการนึ่งไอน้า สะท้อนปัญหาให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นรายบุคคล ร่วมกันหาวิธีกากับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเช่น การแลกเซ็ทที่ใกล้หมดอายุกับหน่วยงานที่ใช้บ่อย เป็นต้น
ผลการศึกษา: จานวนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ส่งนึ่งไอน้าซ้า 5 รายการแรกที่ส่งนึ่งไอน้าซ้าเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ
เซ็ทสวนปัสสาวะ เซ็ททาแผล เซ็ททาความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ เซ็ทกาวาจ และเซ็ทให้อาหารทางสายยาง จานวนอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ที่ส่งนึ่งซ้าจากหน่วยงานลดลงจาก 1700 เซ็ท เป็น 1034 เซ็ท ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .05) โดย
ค่าใช้จ่ายในการนึ่งไอน้าซ้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์สาหรับ 5 รายการนี้ ลดลงจาก 29775.85 บาท เป็น 18185.5 บาท ลดลง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ(p < .05) (ในการคิดค่าใช้จ่ายครั้งนี้ไม่ได้คิดค่าแรงและค่าเสื่อมสภาพเครื่องนึ่ง)
ข้อเสนอแนะ: ปัญหาที่หน่วยจ่ายกลางพบและมีการสะท้อนปัญหาถึงหัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการวางแผนงาน
ร่วมกัน ซึ่งเป็นการใช้วิธีการง่าย ในการทางาน พบว่าสามารถลดปัญหาและลดค่าใช้จ่ายให้โรงพยาบาลเป็นจานวนมาก อนึ่ง
การนาเสนอค่าใช้จ่ายนี้คิดเพียง 5 รายการ (Top five) เท่านั้น ถ้ารวมรายการทั้งหมด อาจพบว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่าง
มหาศาล และควรศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้การส่งอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นึ่งไอน้าซ้าเป็นศูนย์
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ประสิทธิผลของการมอบหมายงานการพยาบาลแบบกลุ่มย่อยต่อคุณภาพทางการพยาบาล
ผู้นาเสนอ: เสาวรส ศรชัย หน่วยงาน: โรงพยาบาลสุรินทร์
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินประสิทธิผลของการมอบหมายงานการพยาบาลแบบกลุ่มย่อย
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลหลักคือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย อาคาร14 ชั้น 4 โรงพยาบาลสุรินทร์
ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ 28 คน ผู้ช่วยพยาบาล 5 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 6 คน ดาเนินการในช่วง 1 มีนาคม ถึง 31 ตุลาคม 2558
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ ลีน (Lean Management) และแนวคิดการเปลี่ยนแปลงการดูแลผู้ป่วย ณ ข้างเตียง (Transforming care
at the Bedside:TCAB) เป็นกรอบในการพัฒนา แบ่งการดาเนินการเป็น 3 ระยะ คือ 1) ศึกษาสถานการณ์ 2) พัฒนาการมอบหมาย
งานการพยาบาลแบบกลุ่มย่อย ร่วมกับนาแนวทางไปทดลองใช้ ปรับปรุงแนวทาง และ 3) ประเมินประสิทธิผลของการมอบหมายงาน
การพยาบาลแบบกลุ่มย่อย เครื่องมือในการวิจัย คือผู้วิจัย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบบันทึกระยะเวลาในการรับส่งเวร แบบ
บันทึกระยะเวลาในการปฏิบัติตามแผนการรักษา (Stat order) และแบบบันทึกระยะเวลาการรอจาหน่ายกลับบ้าน วิเคราะห์ข้อมูล โดย
ใช้ความถี่ และร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา สถิติวิเคราะห์ใช้การทดสอบที (Independent t - test)
ผลการศึกษา: พบว่า การมอบหมายงานเดิมเป็นการพยาบาลตามหน้าที่ ที่มุ่งหมายความสาเร็จของงาน การมอบหมายงานที่พัฒ นาขึ้น
เป็นการบูรณาการการมอบหมายงานตามหน้าที่ (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 คอยให้คาปรึกษาและบริหารจัดการในเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนเกิน
ศัก ยภาพของพยาบาลในที ม ในขณะเดี ย วกัน พยาบาลในที ม ทุ กคนทั้งหั วหน้ าที ม และสมาชิ กที ม ทุก คนมี ผู้ ป่ วยที่ อยู่ ใ นความดู แ ล
รับผิดชอบการพยาบาลผู้ป่วยที่ตนเองดูแลทุกอย่าง สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการพยาบาลอย่างเต็มที่ มีอิสระในการตัดสินใจ
ภายใต้ขอบเขตวิชาชีพ การประเมินผลพบว่า (1) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพยาบาลในกลุ่มที่มีประสบการณ์ 1 ปีแรกของการทางาน จะมี
ความเครียดในช่วงแรก เนื่องจากขาดความมั่นใจ ต่อมารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและรู้สึกว่าตนเองมีสมรรถนะสูงขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว (2)
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพยาบาลที่เคยรับผิดชอบเป็นหัวหน้าเวรพบว่าการมอบหมายงานแบบใหม่ทาให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่ต้อง
ก้มหน้าอยู่กับกองเวชระเบียนเหมือนเดิม มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น รู้สึกว่าได้ใช้ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยและในการ
ให้คาปรึกษาแก่สมาชิกทีมมากขึ้น (3) การส่งเวรของพยาบาลมีความครอบคลุมปัญหาของผู้ป่วยมากขึ้นเนื่องจากพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย
เป็นผู้ส่งเวรเอง ใช้เวลาส่งเวรลดลง เดิมเฉลี่ย 58.3 นาที เหลือเฉลี่ย 17.0 นาที ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) พยาบาล
ปฏิบัติตามแผนการรักษา (stat order) เร็วขึ้นเนื่องจากขั้นตอนลดลงเดิมใช้เวลาเฉลี่ย 46.7 นาที เหลือเวลาเฉลี่ย 15.7 นาที ลดลงอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (5)
ผู้ป่วยจาหน่ายสามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้น เนื่องจากพยาบาลสามารถจัดการเรื่องยากลับบ้าน การให้คาแนะนาและอื่น ได้ทันทีหลัง
แพทย์มีคาสั่งการรักษา ระยะเวลารอจาหน่ายเดิมใช้เวลาเฉลี่ย 179 นาที เหลือเฉลี่ย 62.7 นาที ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ข้อเสนอแนะ: การมอบหมายงานการพยาบาลแบบกลุ่มย่อยส่งผลดีในหลายมิติ พยาบาลรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ได้ใช้กระบวนการ
พยาบาลเต็มรูปแบบ กระบวนการปฏิบัติตามแผนการรักษารวดเร็วขึ้นเนื่องจากขั้นตอนลดลง ส่งเวรเสร็จเร็วและมีความครอบคลุมผู้ป่วย
ไม่ต้องรอจาหน่ายนาน หน่วยงานอื่นที่มีผู้ป่วยจานวนมาก สามารถนารูปแบบที่พัฒนานี้ไปปรับใช้ได้ และควรศึกษาประเมินผลลัพธ์อื่น
ในประเด็นความคลาดเคลื่อนทางยา ความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งแพทย์และผู้ป่วย ตลอดจนอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น เป็นต้น
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รูปแบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์
ผู้นาเสนอ: นางสาวอริสา สนิทฉัตร
หน่วยงาน: โรงพยาบาลสุรินทร์
ความเป็นมาและความสาคัญ: แผลกดทับเป็นปัญหาที่พบบ่อย โดยเฉพาะผู้ที่ไม่รู้สึกตัวเคลื่อนไหวไม่ได้ เกิดความทุกข์ทรมาน หาก
ไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมจึงศึกษา
รูปแบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ และอัตราการเกิดแผลกดทับ
วิธีการศึกษา: เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ การศึกษาแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์การเกิดแผลกดทับ กลุ่มตัวอย่าง พยาบาลวิชาชีพ
จานวน 17 คน พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ จานวน 6 คน ในช่วง ระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2558 ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการป้องกันการเกิดแผล
กดทับ โดยใช้รูปแบบของ สเต็ทเลอร์ ระหว่าง เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2558 โดยใช้การมีส่วนร่วมของบุคลากร ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ระยะที่ 3 น ารูปแบบไปใช้ และประเมินผล กลุ่มตัวอย่ างเป็นผู้ป่วยที่ เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
โรงพยาบาลสุรินทร์ ในช่วงเดือน ธันวาคม 2558 ถึง เมษายน 2559 จานวน 202 ราย เครื่องมือที่ใช้ คือ รูปแบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ เครื่องมือ
ที่ใช้รวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินการเฝ้าระวังต่อการเกิดแผลกดทับ แบบบันทึกการประเมินลักษณะผิวหนัง รวบรวมข้อมูล โดยสถิติความถี่ และ
ร้อยละ
ผลการศึกษา: ได้รูปแบบการป้องการเกิดแผลกดทับ ที่ประกอบการประเมินความเสี่ยงพร้อมสื่อสารให้บุคคลากรในทีมทราบ
ระดับความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังโดยใช้สติ๊กเกอร์สี การดูแลผิวหนัง การระบุตาแหน่งกรณีพบแผลกดทับ 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 ตาแหน่งที่เกิดบริเวณก้นกบมากที่สุด ร้อยละ 75 ระดับ
การเกิดแผลกดทับพบระดับ 2 ร้อยละ 100 ทั้งก่อนและหลังดาเนินการ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง
ข้อเสนอแนะ: การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับทาให้บุคลากรรับทราบปัญหา เกิดการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการ ตลอดจนการเฝ้าระวังป้องกันการลุกลามสู่ระดับอื่น มีความสาคัญ การค้นพบที่รวดเร็วช่วยให้พยาบาลมีการวางแผน
ป้องกันได้รวดเร็วเช่นกัน ส่งผลต่อการหายของแผล เป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการพยาบาล
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Poster Presentation 4.7
การพัฒนาระบบการสื่อสาร การส่ง – รับ เวร โดยใช้ SBAR
ผู้นาเสนอ: นางลักขณา ศรสุรินทร์, นางสาวฐิตารีย์ วรางกูร
ความเป็นมาและความสาคัญ: การรับส่งเวรเป็นกระบวนการที่สาคัญของพยาบาล เพื่อสื่อสารทางสุขภาพระหว่างช่วงผลัดเวร ถ่ายทอด
ปัญหา อาการ ความต้องการ ข้อมูลที่สาคัญ ต้องเฝ้าระวังติดตามจากเวรปัจจุบันสู่เวรถัดไป ถ้าการสื่อสารไม่ครบถ้วนจะส่งผลถึงคุณภาพ
การบริการพยาบาล หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม มีพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 31.5 พบปัญหาการส่งข้อมูลไม่
ครบถ้วน ใช้เวลาในการส่งเวร 20-25 นาที/คน
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาระบบการรับส่งเวร ลดระยะเวลาการรับส่งเวรได้ข้อมูลครบถ้วน และบุคลากรพึงพอใจ
วิธีการศึกษา: วิจัยเชิงพรรณนาแบบเปรียบเทียบ (Comparative descriptive) โดยนา Lean Concept ร่วมกับนาเทคนิคการรับส่ง
เวร แบบ SBAR ที่มี 4 องค์ประกอบคือ 1) S-Situation 2) B-Background 3) A-Assessment 4) R-Recommendation มาพัฒนาระบบ
การรับส่งเวร วัดผลก่อน-หลัง กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ จานวน 16
คน เก็บข้อมูลก่อนและหลังการดาเนินการ แบบไปข้างหน้า เครื่องมือที่ใช้คือ รูปแบบการรับส่งเวร แบบ functional team เทคนิค แบบ
SBAR เครื่องมือรวบรวมข้อมูล แบบบันทึกระยะเวลาการส่งเวร ความครบถ้วนของข้อมูล แบบบันทึกการส่งการติดตามการรายงานผล
ทางห้องปฏิบัติการ และแบบสอบถามความพึงพอใจบุคลากร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 3 ท่าน ดาเนินการ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2558 ถึง เดือน มีนาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษา: ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง มากที่สุด ร้อย 93.7 การศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 100 ผ่าน
การอบรมเฉพาะทาง ร้อยละ 37.5 ประสบการณ์ทางานในหอผู้ป่วยหนัก ช่วง < 1 ปี ,1-5 ปี และมากกว่า 10 ปี เท่ากันคือร้อยละ
31.2 ระยะเวลารับส่งเวร ก่อนดาเนินการเฉลี่ย 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
ก่อนดาเนินการส่งจ้อมูลไม่ครบถ้วน 287 ครั้ง หลังดาเนินการจานวน 123 ครั้ง ลดลงจาก ร้อยละ 19.9 เหลือ ร้อยละ 8.5 ก่อนการ
ดาเนินการ พบข้อมูลไม่ครบถ้วนเรื่อง การติดตามและการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการมากที่สุด ร้อยละ 68.6 รายละเอียดเกี่ยวอาการ
เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 33.4 การบริหารยาร้อยละ 8 หลังดาเนินการ พบข้อมูลไม่ครบถ้วน เรื่องการติดตามและการรายงานผลทาง
ห้องปฏิบัติการมากที่สุด ร้อยละ 28.0 รายละเอียดเกี่ยวอาการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 36.6 การบริหารยา ร้อยละ 15.4
ข้อเสนอแนะ: การนา Lean Concept ร่วมกับเทคนิค SBAR รับส่งเวร ทาให้พยาบาลจะมีรูปแบบที่จะเตรียมความพร้อม เตรียม
ข้อมูลที่จะส่งเวร ประกอบกับการลดขั้นตอนปรับระบบการส่งเวรทาให้ลดระยะเวลาได้มากขึ้น และเพิ่มเวลาในการดูแลผู้ป่วย แต่
อย่างไรก็ตามการพัฒนาบุคลากรที่มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปีที่ต้องดูแลผู้ป่วยวิกฤตมีความสาคัญ ที่ควรกาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน
ระบบการส่งเวรวิธีนี้สามารถขยายผลในหน่วยงานอื่น ได้
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Poster Presentation 4.8
การเปรียบเทียบความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาลแบบเดิมกับแบบ Focus charting
ผู้นาเสนอ: นางดรุณี มานุจา
หน่วยงาน: โรงพยาบลปราสารท จังหวัดสุรินทร์
วัตถุประสงค์: 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 จานวน 96 ฉบับ และ 124 ฉบับ
ตามลาดับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกเกณฑ์การตรวจประเมินและการให้คะแนนคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
ผู้ป่วยใน หัวข้อ Nurse’s note help full จานวน 9 ข้อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จานวน 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
ทางการพยาบาลให้มีคุณภาพมากขึ้น
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Poster Presentation 5.1

การลดความเมื่อยล้าในผู้ป่วยหลังผ่าตัดจอประสาทตาหลุดออก ด้วยกิจกรรม 3 ป.
ผู้นาเสนอ: นางพรรณเพ็ญ มูลศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยพิเศษพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ 3 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสาคัญ: โรคจอประสาทตาหลุดลอกพบมาก 1 ใน 5 ของโรคทางจักษุ และเป็นกลุ่มเสี่ยงทางคลินิก ที่
สาคัญ การรักษาที่ได้ผลดีคือการผ่าตัดน้าวุ้นลูกตาและฉีด gas ให้ลอยตัวไปกดจอประสาทตาที่หลุดลอกให้ติดกับผนังลูกตา ท่า
นอนที่เหมาะสมเพื่อให้ gas ลอยตัว คือการนอนคว่าหน้าอย่างน้อย 18 - 20 ชม./วัน ทากิจกรรมเฉพาะที่จาเป็น พบปัญหาว่า
ไม่สามารถนอนคว่าหน้าได้ตามแผนการรักษา เนื่องจากเมื่อยล้า(ระดับความเมื่อยล้ามากสุด คือ 3 -4 คะแนน) เกิดภาวะเครียด
หงุดหงิดจากถูกจากัดกิจกรรมและนอนท่าเดียวนาน ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจอประสาทตาหลุดลอกมากขึ้น ต้องให้การ
รักษาเพิ่ม บางรายต้องผ่าตัดซ้า LOS นานขึ้น ปี 2556 -2558 มีผู้ป่วยผ่าตัดจอประสาทตาหลุดลอก 21 ราย นอนคว่าหน้าได้
18-20 ชม. เพียง 12 ราย (57.14%)มีผู้ป่วยที่มีการหลุดลอกของจอประสาทตาเพิ่มต้องผ่าตัดซ้า 9 ราย (42.86%) LOS เฉลี่ย
9 วัน/คน หน่วยงานจึงหาแนวทางเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ป่วยด้วยกิจกรรม 3 ป.
วัตถุประสงค์: 1) เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ป่วย 2) เพื่อให้ผู้ป่วยนอนคว่าหน้าได้ ≥ 18 ชม./วัน 3) เพื่อป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจอประสาทตาหลุดลอกซ้า โดยมีตัวชี้วัดคือ 1) ผู้ป่วยที่มีคะแนนความเมื่อยล้าน้อยกว่าระดับ 3 ≥ 80% 2)
ผู้ป่วยที่นอนคว่าหน้าได้ ≥ 18 ชม./วัน≥ 80%3) อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจอประสาทตาหลุดลอกซ้า เป็นศูนย์ 4) ความพึง
พอใจของผู้ป่วยและญาติ ≥ 80% 5) บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการดูแล≥ 80% มีระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2558 –
31 มีนาคม 2559
วิธีการศึกษา: 1) ประชุมทีมและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา 2) ทบทวนเอกสารตาราวิชาการ นาเอา 7 Aspect of care และ
เครื่องมือประเมินระดับความเมื่อยล้าของไปเปอร์มาประยุกต์ใช้ 3) จัดทาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ 7 Aspect of care คือ
ประเมินผู้ป่วยและจัดการอาการรบกวน เน้นความต่อเนื่องในการดูแลความปลอดภัยและป้องกันภาวะแทรกซ้อนร่วมกับทีมสห
สาขา สนับสนุนการดูแลตนเองและเพิ่มความพึงพอใจ ผ่านกิจกรรม 3 ป. คือ ป.1 การปรับความรู้ความเข้า ใจ ทัศนคติของ
ผู้ป่วย /ญาติและบุคลากรเกี่ยวกับโรคและความสาคัญของการปฏิบัติตัว ป.2 การปรับเปลี่ยนท่านอน จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม
เช่น หมอนเจาะรู ประเมิน เยี่ยมตรวจให้กาลังใจเพื่อให้ผู้ป่วยนอนคว่าหน้าได้นานโดยไม่อึดอัดป.3 คือการประคบอุ่นด้วยลูก
ประคบสมุนไพร เพิ่มการไหลเวียนโลหิต ลดการเกร็งกล้ามเนื้อและเกิดความผ่อนคลาย 4) นาแนวทางสู่การปฏิบัติภายใต้การ
นิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้าเวร 5) เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดโดยใช้แบบประเมิน แบบสอบถาม/ สังเกต 6) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ นาผลมาปรับปรุงพัฒนา 7) สรุปและรายงานผล
ผลการศึกษา: ผลดาเนินการบรรลุตามตัวชี้วัด ผู้ป่วยผ่าตัด 10 ราย นอนคว่าหน้าได้ครบร้อยละ 90 ระดับคะแนนความเมื่อยล้าน้อยกว่า
3 = 83.33% อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดจอประสาทตาหลุดลอกซ้า = 0 ผู้ป่วย/ญาติพึงพอใจ 94% เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
แนวทางการดูแล 93.75% LOS เฉลี่ย 6 วัน/คน
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้: เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงประสานฝ่ายแพทย์ แผนไทยมาให้บริการประคบอุ่นที่
หอผู้ป่วย และสามารถขยายผลไปยังหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วยประเภทเดียวกัน
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การลดอุบัติการณ์การบริหารยาเคมีบาบัดคลาดเคลื่อนในหอผู้ป่วยเคมีบาบัด
ผู้นาเสนอ: นางศิริพร สุขสานต์ และ น.ส.นิลุบล สีหะวงษ์
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยเคมีบาบัด กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ่วยอายุรกรรมสาย 3 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสาคัญ: ยาเคมีบาบัดเป็นยาเสี่ยงสูงที่ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งใน
อวัยวะต่าง ในร่างกาย หากบริหารยาคลาดเคลื่อน เช่น ผิดขนาด ผิดคนอาจทาให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้
การบริหารยาเคมีบาบัดจึงจาเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความถูกต้องและปลอดภัย ในหอผู้ป่วยเคมี
บาบัดดูแลผู้ป่วยมะเร็งทุกระบบที่รักษาด้วยเคมีบาบัด ซึ่งมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ในปี 2556-2558 จานวนผู้ป่วย 3,470 ราย
3,019 ราย และ 4,324 ราย จานวนครั้งของการให้ยา 11,020ครั้ง 14,722 ครั้ง และ 27,896 ครั้งตามลาดับ พบว่ามีการ
บริหารยาเคมีบาบัดคลาดเคลื่อน จานวน 8ครั้ง 7ครั้งและ 4 ครั้งตามลาดับ แบ่งระดับความเสี่ยงเป็นระดับ C จานวน8, 3, 1
ครั้ง ระดับ D จานวน 0, 1, 3 ครั้ง ระดับ E จานวน 0, 1, 0 ครั้ง ระดับ F จานวน 0, 2, 0 ครั้ง มีผลกระทบทาให้ผู้ป่วยต้อง
ได้รับการเฝ้าระวัง รักษาเพิ่ม และนอนโรงพยาบาลนานขึ้น ดังนั้นทีมหอผู้ป่วยเคมีบาบัดได้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหา
จึงทบทวนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์: เพื่อลดอุบัติการณ์การบริหารยาเคมีบาบัดคลาดเคลื่อนและเพื่อให้บุคคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารยา
เคมีบาบัดอย่างถูกต้องตามหลัก 6R ตัวชี้วัด 1. อุบัติการณ์การบริหารยาเคมีบาบัดคลาดเคลื่อน 0 ครั้ง 2. ร้อยละของบุคลากร
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารยาเคมีบาบัดถูกต้องตามหลัก 6R ≥ 80
วิธีการศึกษา: ระยะเวลาดาเนินการเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 โดยใช้กระบวนการ PDCA วิเคราะห์ปัญหาพบว่า การ
บริหารยาเคมีบาบัดคลาดเคลื่อนในด้านการระบุตัว ลาดับการให้ยา ลืมให้ยา ให้ยาไม่ครบ ให้ยาล่าช้า นอกจากนี้บุคลากร
ปฏิบัติตามมาตรฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน จึงทบทวนมาตรฐานปฏิบัติเดิมและพัฒนามาตรฐานการบริหารยาเคมีบาบัดขึ้นใหม่
เพื่ อให้ค รอบคลุ ม การปฏิบั ติ ต ามหลั ก6Rในการตรวจสอบการระบุ ตั ว ตั ว ยา ขนาดของยามากยิ่ ง ขึ้น โดยพั ฒ นาจากแนว
ปฏิบัติการพยาบาลการบริหารยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดดา(CNPG) ในด้านบุคลากรมีการพัฒนาโดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ด้านการบริหารยาเคมีบาบัดร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ การนิเทศติดตามและทบทวนความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เก็บข้อมูลทุก
ครั้งที่เกิดอุบัติการณ์ รวบรวมข้อมูลทุก 1 เดือน และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของบุคลากร
ผลการศึกษา: พบว่า อุบัติการณ์การบริหารยาเคมีบาบัดคลาดเคลื่อนในเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม2559 0 ครั้งและบุคลากร
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารยาเคมีบาบัดถูกต้อง ร้อยละ 89
แผนพัฒ นาต่อเนื่อง: ติดตามการบริหารยาเคมีบ าบัดอย่ างต่อเนื่องทุกเดือน การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารยาเคมีบาบัดอย่างถูกต้อง
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พัฒนาระบบการบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา ปี 2558 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผู้นาเสนอ: นางเอื้อมพร ชมภูมีและนางจินตนา คาจันดี
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสาคัญ: 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 ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการบริการการพยาบาลผู้ปว่ ยผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการบริการที่เป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายอวัยวะของโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์: 1) เพื่อพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาด้านการบริหาร การบริการและการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของห้องผ่าตัด 2) เพื่อให้ผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตามีความปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
วิธีการศึกษา: 1) การศึกษาเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 2) สถานที่และระยะเวลาดาเนินการที่ห้องผ่าตัดจักษุ ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 3)กลุ่มเป้าหมายพยาบาลห้องผ่าตัดจักษุ จานวน 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 ตามลาดับ ด้านบริการพยาบาลห้องผ่าตัดปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา 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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การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา ในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ผู้นาเสนอ: มัสยา วรรณโสภา, นันทิยา นนตะแสน, ขนิษฐา ผักกูด และอรชร มาลาหอม
ชื่อหน่วยงาน: ห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสาคัญ: ปัญหาเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลมีความสาคัญ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งมี ICU 25
แห่ง จากสถิติเชื้อดื้อยาในผู้ป่วยหนักที่ ICUS1พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2557และ 2558 พบผู้ป่วยเชื้อดื้อยา เพิ่มจาก 23
เป็น 29 ราย คิดเป็น ร้อยละ 2.7 และ 2.8 ตามลาดับ ระบบที่พบมากที่สุด คือ VAP รองลงมา คือBSI และ SSI จากการ
ประเมินสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ พบว่า การแยกผู้ป่วยไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วย การปฏิบัติ
ตามแนวทางฯของโรงพยาบาล ร้อยละ 80.8 ประเด็นที่ยังทาได้น้อยคือ การทาความสะอาดเปลย้ายผู้ป่วยและ slide pad หลัง
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมทั้งแนวทางปฏิบัติฯไม่สอดคล้อ งกับบริบทของผู้ป่วยที่รับไว้ ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับบริบท จะส่งผลให้การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยามีประสิทธิภาพและยั่งยืน จาเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทีมสหสาขาที่เกี่ยวข้องก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น
วัตถุประสงค์: 1) เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาใน ICUS1
วิธีการศึกษา: ประกอบด้วย 1. รูปแบบการศึกษา ตามแนวคิด PDCA 2. สถานที่ดาเนินการ ICUS1 3. กลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้ป่วยหนักที่รับไว้ใน ICUS1 4. ขั้นตอนการศึกษา ประกอบด้วย (1) การทบทวนแนวทางปฏิบัติฯร่วมกับประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ปรับแนวทางปฏิบัติใหม่ 5. วิธีการเก็บข้อมูล ใช้ระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล และการประเมินการ
ปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทางฯใหม่ โดยใช้แบบประเมินและวิธีการสังเกต 6. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติร้อยละ
ผลการศึกษา: 1) แนวทางปฏิบัติที่ปรับใหม่เพิ่มเติมในประเด็นการทาความสะอาดร่างกาย,อุปกรณ์ต่าง , การจัดการมูลฝอย
และการห้ามวางเวชระเบียนหรืออุปกรณ์การแพทย์บนตัวผู้ป่วย 2)การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาระหว่างเดือนตุลาคม 2558-มีนาคม
2559 มีผู้ป่วย 400 ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 3)การปฏิบัติตามแนวทางฯใหม่ คิดเป็น ร้อยละ 91.2
ข้อเสนอแนะ: 1) การนาผลการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในกลุ่มผู้ป่วยหนัก การนิเทศ
ทางการพยาบาล การประเมินซ้าทั้งด้านผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและอาการทางคลิ นิก การรายงานผลโดยเร็ว รวมกับ
ความร่วมมือจากทีม สหสาขา จะช่ วยให้การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อเป็น ไปอย่ างมี ประสิทธิภาพ 2) ข้อเสนอแนะใน
การศึกษา ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเชื้อดื้อยาในผู้ป่วยหนักศัลยกรรม เพื่อนา
ผลการศึกษามาออกแบบระบบการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
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Poster Presentation 5.5

การพัฒนาระบบการให้ยา High Alert drug ( Potassium chloride injection)โรงพยาบาลภูสิงห์
ผู้นาเสนอ: วันทนีย์ สันดอน
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลภูสิงห์ อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความเป็นมาและความสาคัญ: เนื่องจากยา Potassium chloride injectionเป็นยาที่มีการออกฤทธิ์ให้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยที่มี
ภาวะ Hypokalemia แต่ในขณะเดียวกันหากกระบวนการการให้ยาไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน ก็อาจส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายจนถึง
แก่ชีวติ จากการให้ยาได้
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาระบบการให้ยา High Alert drug ( Potassium chloride injection)
วิธีการศึกษา: กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยจานวนที่ได้รับการวินิจฉัย Hypokalemia 50 ราย เจ้าหน้าที่แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ Lab จานวน 15 ท่าน ระยะเวลาที่ศึกษา ต.ค.2557-มี.ค.2558 โดยใช้กรอบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมกับการพัฒนา Competency เจ้าหน้าที่
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 ( Kมีค่าต่ากว่า 3.00mmol/) รายงานเจ้าหน้าที่พยาบาลภายทันที( Alert Lab)
เจ้าหน้าที่พยาบาลรายงานผลการตรวจ Lab ให้แพทย์ทราบทันที เจ้าหน้าที่พยาบาลแจ้งเจ้าหน้าที่เภสัชกรทราบ เภสัชกรจัดยาความ
เสี่ยงสูง มีการตรวจฉลากยาความเสี่ยงสูงก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อป้องกันการหยิบยาผิดพลาด มีการร่วมกันจัดทาคู่มือการใช้ยา
High Alert drug ที่จัดทาขึ้นและมีการบ่งชี้ยา High Alert drug ด้วยสติกเกอร์สีแดง เมื่อยาถึงแผนกผู้ป่วยในมีการตรวจสอบการให้ยา
โดยเจ้าหน้าที่พยาบาล 2 ท่าน (double check) ก่อนผสมยาลงให้ IV Fluid มีการตรวจสอบการให้ยาแบบ Check list การให้ยากับ
แบบบันทึกการให้ยาแก่ผู้ป่วยโดยลงชื่อการให้ยาโดยเจ้าหน้าที่พยาบาล 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 มีป้ายบ่งชี้
การให้ยา ความเสี่ยงสูงให้ผู้ป่วยและญาติได้รับทราบ มีการจัดทาแบบประเมิน V/S การประเมินความเสี่ ยงที่เกิดจากการให้ยา
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
เห็นว่าการพัฒนาระบบโดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพทาให้เกิดการแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบร่วมกันในแผนก
ผู้ป่วยในและนามาใช้ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
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Poster Presentation 5.6
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในหน่วยฝึกทหารใหม่
ชื่อผู้นาเสนอ: พ.ท.หญิงหัสยา พงษ์จุฬากุล และคณะ
ชื่อหน่วยงาน: แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ความเป็นมาและความสาคัญ: จากเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในทหารใหม่ผลัด 2/58 พบว่า มีการระบาดของโรคไข้หวัด
ใหญ่เกิดขึ้นในหน่วยฝึกทหารใหม่ถึง 5 หน่วย จากจานวนทั้งหมด 21 หน่วย โดยพบผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่จานวนมากในช่วง 2
สัปดาห์แรกของการฝึกทหารใหม่ จากผลการสอบสวน พบว่า สาเหตุของการแพร่ระบาดมาจากการอยู่รวมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์
ค่ายสุรนารี สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี ในวันรายงานตัวเพื่อเข้าประจาการในหน่วยต้นสังกัดวันแรก อีกทั้งทีมทางานสอบสวนและ
ควบคุมโรคขาดประสบการณ์การทางานในด้านการเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะการสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT: Surveillance and
Rapid Response Team) ส่งผลให้การควบคุมโรคต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ซึ่งการเจ็บป่วยของทหารใหม่มีผลกระทบต่อการฝึก
ทาให้ทหารใหม่ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทางทหารในระหว่างการฝึกทหารใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทาง
ทหารต่อไป
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนากระบวนการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มทหารใหม่จังหวัดนครราชสีมา โดยการลดการแพร่
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในหน่วยฝึกทหารใหม่
วิธีดาเนินการ: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการพัฒนากระบวนการ โดยเก็บข้อมูลในหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัด
1/59 ทั้ง 21 หน่วย ในจังหวัดนครราชสีมา แบ่งการดาเนินการเป็นก่อนดาเนินการ โดยการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ของ
ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวัง ออกมาตรการและเน้นย้าการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในหน่วยฝึกทหารใหม่ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างดาเนินการ โดยการคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ในวันรายงานตัวและทาสัญลักษณ์คัดแยกผู้ป่วย ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และเก็บข้อมูลหลังดาเนินการ 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
ไข้หวัดใหญ่ในทหารกองประจาการไม่แตกต่างกัน และพบว่ามีการระบาดเกิดขึ้นหน่วยฝึกทหารใหม่ที่มีสาเหตุมาจากการสัมผัสใกล้ชิด
กับครูฝึกทหารใหม่ และญาติทหารใหม่ที่มาเยี่ยมในวันพบญาติของหน่วยฝึกที่พบการระบาดหลังสัปดาห์ที่ 2
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1) การนาผลการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล ผลการพัฒนาในครั้งนี้สามารถนาไปปรับใช้ในกลุ่มอื่น ที่ต้องอยู่
ร่วมกัน เช่น กลุ่มเยาวชนที่เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือกลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร และควรนากิจกรรมไปใช้ในกลุ่ม
ของผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับทหารใหม่ ได้แก่ กลุ่มครูฝึกทหารใหม่ และกลุ่มญาติ
2) ข้อเสนอแนะในการศึกษา ครั้งต่อไป/ในอนาคต
ควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับทหารกองประจาการ
ที่ต้องอยู่เป็นกลุ่มก้อน ในช่วงเวลาเดียวกัน และมีกาหนดเวลาชัดเจน ได้แก่ กลุ่มเยาวชนในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือกลุ่มนักโทษในเรือนจา หรือในกลุ่มนักศึกษาวิชาทหารที่เข้าค่ายร่วมกัน
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Poster Presentation 5.7
ผลของการใช้ Maharat MDRO bundle ในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา
ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปี 2558
ชื่อผู้นาเสนอ: นางสาว สุภาพร ศรีพนม
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (ศูนย์ IC) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ความเป็นมาและความสาคัญ: เชื้อดื้อยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในสถานบริการสาธารณสุข รพ.มหาราชนครราชสีมาให้บริการ
รับส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดและเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการหนัก หอผู้ป่วยสภาพแออัด ภาระงานที่หนัก ทา
ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการสัมผัสทาง contact precaution ข้อมูลปี2555-2558 เชื้อแกรมลบดื้อยาชนิด MDR -AB
แนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 ,59,65และ2558 เป็นร้อยละ66 การติดเชื้อดื้อยาทาให้ต้องใช้ยาปฏิชีวนะราคาแพง ค่าใ ช้จ่ายใน
การรักษาสูงขึ้น ต้องอยู่รพ.นานขึ้น อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น การปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา เป็น
การป้องกันที่ดีที่สุด ศูนย์IC ได้รณรงค์ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่องปี 2557 โดยจัดประชุมวิชาการทา KM
เชื้อดื้อยา ทา MDROs campaign โดยรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตาม MDRO bundleอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์: ศึกษาผลการปฏิบัติ MDRO bund การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา
วิธีดาเนินการ: 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 ด้วยน้าและผงซักฟอกวันละ 1 ครั้ง ร้อยละ 95.3
3. สวม mask ทุกครั้งเมื่อทากิจกรรมที่อาจมีการกระเด็น/ฝอยละออง ร้อยละ 93.7 กิจกรรมที่ปฏิบัติต่ากว่าร้อยละ80ได้แก่
ล้างมือทันทีหลังถอดถุงมือ ร้อยละ77.9 ติดสติกเกอร์"Contact Precautions" บน Chart ร้อยละ77.6 , บุคลากรล้างมือตาม
5 Moments ร้อยละ 73.6 ,กรณีติดเชื้อดื้อยา CRE แนะนาให้ย้ายหอแยกโรคหากย้ายไม่ได้ให้แยกโซน ร้อยละ 72.8 และสวม
ถุงมือ เมื่อสัมผัส ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาทุกครั้งร้อยละ 72.4 ส่วนกิจกรรมที่ปฏิบัติได้น้อยที่สุดคือการ จัดเตรียมถุงมือและเสื้อกาวน์
ที่เตียงผู้ป่วยร้อยละ 57.5
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้: นากลยุทธ์หลายอย่างมาใช้ในการดาเนินงานตั้งแต่ผู้บริหารให้ความสาคัญ ให้ความรู้
บุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อดื้อยาสู่
ผู้ป่วยรายอื่น ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐานเพื่อลดโอกาสเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วย นิเทศติดตามการปฏิบัติของ
หน่วยงานต่อเนื่องสม่าเสมอ นาโปรแกรมมาช่วยวิเคราะห์และรายงานผลกลับเพื่อปรับปรุงแก้ไขหน้างาน อย่างรวมเร็วและ
ต่อเนื่องจึงทาให้การปฏิบัติตาม Maharat MDRO bundle มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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Poster Presentation 5.8
การปรับปรุงคุณภาพงาน(CQI)เรื่องการลดอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา
ชื่อผู้นาเสนอ: นางลักษณา หร่ายพิมาย
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมชั้น 5 โรงพยาบาลบุรีรมั ย์
ความเป็นมาและความสาคัญ: ความคลาดเคลื่อนทางยา หมายถึง เหตุการณ์ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ หรือนาไปสู่การใช้ยาที่ไม่ เหมาะสม
หรือเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย การบริหารยาเป็นบทบาทร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งในหอผู้ป่วยนั้นพยาบาลมีหน้าที่หลักในการบริหารยา
และบริหารยาเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงตัวผู้ป่วย จึงนับว่าพยาบาลมีบทบาทสาคัญมากในการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา และได้กาหนดความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นจุดเน้นที่
สาคัญของโรงพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมชั้น 5 ให้บริการผู้ป่วยพิเศษที่มีปัญหาทางด้านศัลยกรรม ซึ่งมีผู้ป่วยทั้งหมด 13 ห้อง
มีการใช้ยาต่าง หลายชนิดในการรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นยาฉีด ยาพ่น ยารับประทาน และยาใช้ภายนอก จากสถิติความคลาดเคลื่อน
ทางยาของหอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมชั้น 5 พบอัตราความคลาดเคลื่อนทางยา(administration error)อยู่ในอัตราสูงและมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น คือ ในปี 2557 และ 2558 มีอัตราเท่ากับ 5.69 /1000 วันนอน และ6.74 /1000 วันนอน ตามลาดับ และในปี 2559 ไตร
มาสแรก มีอัตราเท่ากับ12.72/1000วันนอน
วัตถุประสงค์: ทางหน่วยงานจึงต้องการพัฒนางานบริหารความคลาดเคลื่อนทางยา ให้มีความคลาดเคลื่อนทางยาไม่เกิน 5 /1000 วัน
นอน
วิธีดาเนินการ: จากการเก็บรวบรวมและวิเ คราะห์ข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา จากเดือน มกราคม 2559 –กุมภาพันธ์ 2559 พบ
ความคลาดเคลื่อนทางยา(administration error)ทั้งหมด 14 ครั้ง(18.77/1000วันนอน) ชนิดของความคลาดเคลื่อนทางยา คือไม่ได้ให้
ยา 12 ครั้ง และให้ยาผิดเวลา 2 ครั้ง ระดับความรุนแรงตั้งแต่ระดับ C-E โดยขั้นตอนที่เกิดความคลาดเคลื่อนมากที่สุด คือ ขั้นตอนการ
ตรวจสอบคาสั่งแพทย์กับใบ MARS (5ครั้ง) รองลงมา คือขั้นตอนการให้ยา(3ครั้ง),การ print ใบ MARS (3ครั้ง) และขั้นตอนการรับคาสั่ง
(2ครั้ง) เมื่อวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนเป็นรายบุคคล พบว่า ความคลาดเคลื่อนจะเกิดกับพยาบาลคนเดิม ซึ่งมีเพียง 2 คน ที่เกิด
ความคลาดเคลื่อนบ่อย ทางหน่วยงานจึงได้มีการพัฒนางาน ดังนี้
1.เพิ่มกระบวนการในการบริหารยาในหอผู้ป่วย ดังนี้
-หลัง print ใบ MARS ใหม่ ทุกครั้ง ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกันกับคาสั่งแพทย์
- เพิ่มการเช็คคาสั่งแพทย์กับใบ MARS จากเดิมเช็คเฉพาะเวรดึกเป็นเช็คทุกเวร
2. สร้างเสริมความตระหนักและความระมัดระวังในการบริหารยาโดย
- เก็บยอดสาเหตุความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นรายบุคคล ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
โดยเก็บข้อมูลของแต่ละบุคคลเป็นความลับ
- แจ้งยอดให้หัวหน้างานและเจ้าตัวทราบจานวนครั้งและลาดับที่ของการทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
- หัวหน้างานตักเตือนบุคลากรที่ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาบ่อย
- เจ้าตัววิเคราะห์ตัวเองและหาแนวทางแก้ไข
- มอบรางวัลแก่บุคลากรที่ไม่ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา หรือ ทาให้เกิดน้อยที่สุด
ผลการพัฒนา: อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาลดลงจากเดิม คือ จากเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2559 มีอัตราเท่ากับ3.74/1000 วันนอน
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Poster presentation 6.1

ผลการใช้ Rosarin Innovation ร่ ว มกั บ VAP Bundles
ผู้นาเสนอ: นางพิสมัย สวนคร้ามดี และ น.ส.รสริน เหมือนเหลา
หน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้น 5 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสาคัญ:หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้น 5 มีผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจปี 2555,2556และ2557 จานวน

824,604และ 698 คน พบ อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VAP) 2.6,1.4และ1.3 ครั้งต่อ
1000 วันของการใช้เครื่องช่วยหายใจ วันนอนเฉลี่ย 17,15และ 15 วัน ตามลาดับ การหย่าเครื่องช่วยหายใจ, ทา
ความสะอาดมือ, จัดท่านอนยกศีรษะสูง, ดูแลอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจขณะที่ใช้กับผู้ป่วย, ทาความสะอาดปากและ
ฟัน, การดูดเสมหะ ปฏิบัติได้เพียงร้อยละ25,46.1, 20,79,60.6 และ82.5 ตามลาดับ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนา
“Rosarin Innovation”มาร่วมใช้กับVAP Bundles เดิม
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการใช้นวตกรรม“Rosarin Innovation” ร่วมกับVAP Bundles
วิธีดาเนินการ: ใช้แนวคิด PDCA โดยนาแนวทางปฏิบัติการลดVAP Bundles ของรพ. สรรพสิทธิประสงค์มาใช้ ร่วมกับ
นวัตกรรมที่สร้างขึ้น โดยแบ่งการดาเนินงานเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ออกแบบนวัตกรรมช่วยลด VAP คือ “Rosarin
Innovation”ประกอบด้วย 1. วงกลมปรับองศาเตียง ใช้กากับการปรับหัวเตียงเพื่อให้ผู้ป่วยได้นอนศีรษะสูงระดับ 30
– 45 องศา 2. ถ้วยใส่น้ายาบ้วนปาก 2in 1 ที่มีช่องใส่ chlorhexidine และช่องใส่น้าเปล่า ใช้ในการ mouth care
3. C-clamp ใช้เก็บหัว suction เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 4. กระป๋องใส่น้าล้างสาย suction ระยะที่ 2 พัฒนา
(Development) โดยทดลองใช้ในผู้ป่วย 10 คน ระยะที่ 3 การนาเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงกับผู้ป่วย 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 การทาความสะอาดมือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 86.5 การจัดท่านอนยก
ศีรษะสูงถูกต้องร้อยละ 94 การดูแลอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจขณะที่ใช้กับผู้ป่วย ร้อยละ 92 การทาความสะอาดปาก
และฟันถูกต้องร้อยละ 90 การดูดเสมหะถูกต้องร้อยละ 95 พยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากร้อยละ 85
ระดับปานกลางร้อยละ 15
ข้อเสนอแนะ: 1) การนาผลการศึกษาไปใช้ในการปฏิบตั ิการพยาบาล ควรมีการติดตามผลการใช้ Rosarin innovation ร่วมกับ
VAP Bundlesเป็นระยะ เพื่อประเมินคุณภาพการใช้ในระยะยาวและในบริบทที่แตกต่างกัน 2) ในการศึกษาครั้งต่อไป /ใน
อนาคตควรนาผลการศึกษาในครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการวิจัยในการลด VAPให้มีประสิทธิภาพ
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Poster presentation 6.2

นวัตกรรม เครื่องบดยาไฟฟ้า “Electric Drug Grinder”
ผู้นาเสนอ: อาจารย์ลักขณา ไชยนอก/ ผศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ/์ ผศ.ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์
หน่วยงาน: สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา
ความเป็นมาและความสาคัญ :การให้ยาแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารและยาเองได้นั้น พยาบาลผู้ดูแลต้องบดยาเม็ดให้
ละเอียดแล้วนามาผสมน้า จึงสามารถให้ยาแก่ผู้ป่วยผ่านทางสายยางได้ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการบดยาปัจจุบันคือ โกร่งบดยา
(Mortar grinding machine) วัสดุทาจากกระเบื้องเคลือบดินเผา ต้องใช้แรงในการบดให้ละเอียด ทาให้สิ้นเปลืองเวลาและ
พลังงาน โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้ป่วยจานวนมาก เช่น หอผู้ป่วยหนัก อาจทาให้ผู้ป่วยได้รับยาไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด อีกทั้งยา
บางส่วนอาจกระเด็นออกจากภาชนะที่บด หรือผงยาติดอยู่บนโกร่งบดยาเสมอ ทาให้ขนาด (dose) ของยาที่ผู้ป่วยควรได้รับไม่
ครบถ้วน ดังนั้นการประดิษฐ์นวัตกรรมทางการพยาบาล “เครื่องบดยาไฟฟ้า ” จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรทางการ
พยาบาลและมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารและยาได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์: 1. เพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมทางการพยาบาลได้แก่ เครื่องบดยาไฟฟ้าต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ มีขนาดกะทัดรัด
และง่ายต่อการพกพา 2. เพื่อจดอนุสิทธิบัตร และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต
วิธีดาเนินการ:การประดิษฐ์เครื่องบดยาไฟฟ้า เริ่มต้นจากการศึกษาปัญหาจากการใช้งานของโกร่งบดยาในปัจจุบันเพื่อนาข้อมูล
มาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หลังจากนั้นทาการออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นตามแบบ เครื่องบดยาไฟฟ้าได้รับการตรวจสอบความเที่ยง
ในการใช้งานโดยเภสัชกรจานวน 3 คน ได้แก่ 1) การตรวจสอบน้าหนักของเครื่องบดยาไฟฟ้าซึ่งกาหนดไว้ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 2)
การเปรียบเทียบน้าหนักของเม็ดยาก่อนและหลังบดยา รวมทั้งได้รับการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานโดยพยาบาล
วิชาชีพจานวน 30 คน โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม
ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 10 ข้อ
ผลการศึกษา: จากการประดิษฐ์ทาให้ได้นวัตกรรมเครื่องบดยาไฟฟ้าต้นแบบจานวน 1 เครื่อง ผลการศึกษาพบว่า 1) น้าหนักไม่
เกิน 1 กิโลกรัมจากที่กาหนดไว้ มีขนาดกะทัดรัด สะดวกต่อการใช้งาน 2) น้าหนักของเม็ดยาภายหลังบดพบว่ามีปริมาณยา
คงเหลือ 91.84% (ปริมาณยาหายไป 8.16%) และ 3) พบว่าพยาบาลผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29
จากคะแนนเต็ม 5
ข้อเสนอแนะ: 1) การนาผลการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล: สามารถนานวัตกรรมเครื่องบดยาไฟฟ้านี้ไปใช้กับผู้ป่วยที่
มีความจาเป็นต้องบดยาได้ แต่ต้องทาความสะอาดภายหลังการใช้งานทุกครั้ง 2) ข้อเสนอแนะในการศึกษา ครั้งต่อไป/ใน
อนาคต: ทาการพัฒนาเครื่องบดยาไฟฟ้าสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต
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Poster presentation 6.3

นวัตกรรมทางการพยาบาลเรื่อง ผ้าคลุมเครื่องส่องไฟรักษา All in One
ผู้นาเสนอ: นางสาวสุธาภินันท์ พรเลิศทวีกุล และคณะ
หน่วยงาน: หอผู้ป่วยเด็ก 3 โรงพยาบาลชัยภูมิ
ความเป็ น มาและความส าคั ญ : อาการตั ว เหลื อ งในทารกแรกเกิ ด หมายถึ ง การสะสมของสารเหลื อ งเรี ย กว่ า “บิ ลิ รู
บิน”(bilirubin) ในกระแสเลือดของทารกแรกเกิดสูงกว่าปกติ และเข้าสู่เนื้อเยื่อผิวหนังของทารกแรกเกิด ทาให้เกิดอาการตัว
เหลือง การส่องไฟรักษา (phototherapy) เป็นวิธีการรักษาอาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิดที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดย
อาศัยแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดสีขาว (White Lamp) และ/หรือชนิดสีน้าเงิน (Blue Lamp) ทาปฏิกิริยาบริเวณ
ผิวหนังทารกทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของโมเลกุลของบิลิรูบิน ให้เป็นสารที่ละลายในน้าได้ สามารถขับถ่ายบิลิรู
บิลได้ทางปัสสาวะและทางอุจจาระ การส่องไฟรักษาจะรักษาอาการตัวเหลืองได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ผ้าที่ใช้คลุมเครื่อง
ส่องไฟรักษาเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะช่วยลดการกระจายตัวของแสงไฟได้ร ะดับหนึ่ง จากการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเด็ก 3 พบว่า
แสงไฟสีฟ้าจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดสีน้าเงินจากเครื่องส่องไฟ สามารถทะลุผ่านผ้าคลุมมาได้ และส่งผลกระทบต่อ
พยาบาลและผู้ปฏิบัติงาน โดยทาให้รู้สึกหน้ามืด วิงเวียนศีรษะได้ หากได้รับแสงไฟสีฟ้านาน ผู้จัดทาจึงได้ทบทวนงานวิจัยที่
ผ่านมา โดยพบว่าการกั้นเครื่องส่องไฟด้วยอะลูมินัมฟอยล์ ที่มีพื้นผิวสีเงิน มัน วาว จะลดการกระจายแสงได้ดีที่สุด รองลงมา
คือผ้าสีฟ้า และผ้าสีขาว ตามลาดับ (นภัทร สิทธาโนมัย และ เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์, 2552) จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้จัดทา
ได้นาผลการศึกษามาพัฒนานวัตกรรมผ้าคลุมเครื่องส่องไฟรักษา All in One จากเดิมที่ใช้ผ้าสีฟ้าธรรมดา เปลี่ยนมาเป็น ผ้า
UV ที่มีสองด้าน โดยให้ด้านสีเงินที่มีคุณสมบัติคล้ายอะลูมินัมฟอยล์มากที่สุดอยู่ด้านใน และผ้าด้านสีฟ้าออกด้านนอก คาดหวัง
ว่า คุณสมบัติของผ้าคลุมที่ได้ จะช่วยลดการกระจายตัวของแสงไฟได้มากขึ้น
วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่องไฟรักษา ลดจานวนวันนอนของทารกแรกเกิดตัวเหลือง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
พึงพอใจ และบิดามารดาพึงพอใจในการรักษาพยาบาลที่ได้รับ
วิธีการศึกษา: ผู้จัดทาได้ทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา โดยนาผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนานวัตกรรมผ้าคลุมเครื่องส่องไฟ

รักษา All in One จากเดิมที่ใช้ผ้าสีฟ้าธรรมดา เปลี่ยนมาเป็น ผ้า UV ที่มีสองด้าน โดยให้ด้านสีเงินที่มีคุณสมบัติคล้าย
อะลูมินัมฟอยล์มากที่สุดอยู่ด้านใน ส่วนผ้าด้านสีฟ้าออกด้านนอก โดยนานวัตกรรมที่ได้นามาใช้กับทารกที่มีอาการตัว
เหลืองทุกราย ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็ก 3 โรงพยาบาลชัยภูมิ ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงปัจจุบัน
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Poster presentation 6.4

เครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร (MbK)
ผู้นาเสนอ: น.ส. กิตติยา ศรีศุภร, นาย ประสาน โพธิ์รุด
หน่วยงาน: ห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร งานห้องผ่าตัด รพ.ขอนแก่น
ความเป็นมาและความสาคัญ:โรงพยาบาลขอนแก่น ให้บริการส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยกล้องวีดีทัศน์ เพื่อช่วยวินิจฉัยและ
รักษา ตลอด24 ชั่วโมง สถิติผู้ป่วยเข้ารับการบริการปี2556-2558 มีจานวน 3705,4810,4,386 รายตามลาดับ หลังการส่องตรวจแต่
ละรายต้องทาความสะอาดกล้องตามขั้นตอนการล้าง 7 ขั้นตอน จากขบวนการดังกล่าวพบว่าเจ้าหน้าที่ล้างกล้องเกิดความเจ็บป่วยด้วย
อาการปวดนิ้ว ข้อมือ หลังและขาจากการยืนล้างกล้องตลอดวัน อุปกรณ์ในการล้างและช่องดูดของกล้องชารุด ในปัจจุบัน มีเครื่องมือ
สาหรับล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารซึ่งราคาประมาณ 90,000 บาทแต่ห้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารยังไม่มีเครื่องมือนี้
ใช้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะประดิษฐ์เครื่องล้างกล้องขึ้นมาโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ให้ได้ง่ายและราคาถูก โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษา
พร้อมกับค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์: 1.เพื่อทดแทนการล้างกล้องด้วยแปรง 2. ลดค่าใช้จ่าย 3.ป้องกันการติดเชื้อและลดความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
วิธีการศึกษา: 1.รวบรวมข้อมูลและอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนามาวิเคราะห์ 2. ทบทวนวรรณกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เกีย่ วข้อง 3. ระดม
สมองความคิดเห็นกับทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องส่องกล้อง 4. ร่วมออกแบบสร้างเครื่องล้างกล้องจาลอง 5. ประกอบเครื่องล้างและ
นามาทดลองใช้ 6. ประเมินผลการใช้งาน
ผลการศึกษา: ผลการล้างกล้องด้วยเครื่องมือที่ประดิษฐ์กับการล้างด้วยแปรง
กิจกรรม

เครื่องมือที่ประดิษฐ์

ล้างด้วยแปรง

การแปลผล

ต้นทุนของเครื่องมือ (บาท)

15,000

2,700 x 15 = 40,500

ลดค่าใช้จ่าย

ผลการตรวจความสะอาดของกล้อง
ชานาญ 16

RLU

ผลการล้างอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
(ผลการตรวจต้อง<200RLU )

(n=10;โดยการใช้ ATP=Adenosine
Triphosphate )

11.5 RLU

อาการเจ็บป่วยจากการทางาน(ปวดมือ)

ไม่พบ

ยังพบมีอาการ

ลดความเจ็บป่วย

กิจกรรมการล้างกล้อง

30

30

ลดภาระงาน

ความพึงพอใจผู้ปฏิบัติงาน

95%

80%

ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

บทเรียนที่ได้รับ: การใช้เครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารที่ประดิษฐ์ขึ้นเองสามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ลดค่าใช้จ่ายขององค์การ ผู้ประดิษฐ์คิดค้นมีความภาคภูมิใจและต้นแบบในการพัฒนาและเรียนรู้การนาวัสดุอุปกรณ์ที่มี
ราคาถูกหาง่ายสามารถนามาใช้เพิม่ มูลค่าของได้ ตลอดจนเผยแพร่งาน
โอกาสพัฒนา: พัฒนาเครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารชิ้นนี้ให้เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยลดการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ราคาแพงได้และจดลิขสิทธิ์
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Poster presentation 6.5

นวัตกรรม”Cottonoid Counting”
ผู้นาเสนอ: บุณฑริก ภูศรีฤทธิ์
หน่วยงาน: กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ่วยผ่าตัด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ความเป็นมาและความสาคัญ:พยาบาลห้องผ่าตัดเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหรือหัตถการอื่น ในห้อง
ผ่าตัด ทั้งระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการประเมิน วินิจฉัย วางแผน ปฏิบัติการ
พยาบาลและประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาล ดังนั้นพยาบาลห้องผ่าตัดจึงต้องมีสมรรถนะที่เพียงพอสอดคล้องตาม
บทบาทหน้าที่ดังกล่าว การผ่าตัดระบบประสาทเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงต่อการมีสิ่งตกค้างในเนื้อสมองขณะผ่าตัดเนื่องจาก
มีการใช้แผ่นซับโลหิตที่มีขนาดเล็ก (Cottonoid) เป็นจานวนมากในการผ่าตัดแต่ละราย พยาบาลห้องผ่าตัด จึงคิดพัฒนา
นวัตกรรม”Cottonoid Counting”ขึ้น
วัตถุประสงค์: 1) เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่มีสิ่งตกค้างในแผลผ่าตัด 2) เพื่อลดระยะเวลาในการนับแผ่นซับโลหิต (Cottonoid)
วิธีการศึกษา: วิเคราะห์ปัญหา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนับแผ่นซับโลหิตที่มีขนาดเล็ก(Cottonoid) ทั้งก่อน ขณะ และหลัง
ผ่าตัด ในหน่วยงานโดยนาวัสดุเหลือใช้ในการผ่าตัดมาใช้ในการพัฒนาการนับแผ่นซับโลหิตที่มีขนาดเล็กรวบรวมข้อมูลการใช้
งานตั้ งแต่ เดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือนมีนาคม 2559 ระยะเวลา 7 เดื อน ประเมินการใช้ งานโด ยใช้ในผู้ป่วยผ่าตั ดด้า น
ศัลยกรรมประสาทและสมองที่ผ่าตัดในเวลาราชการโดยการเก็บข้อมูลความร่วมมือการใช้นวัตกรรม สอบถามความพึงพอใจ
ของพยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัด พยาบาลช่วยรอบนอก และเฝ้าระวังการนับจานวนแผ่นซับโลหิตที่มีขนาดเล็ก (Cottonoid) ที่
ใช้งานทั้งก่อนขณะ และหลังผ่าตัด
ผลการศึกษา: เมื่อนานวัตกรรมไปใช้ พบว่า 1) ไม่พบสิ่งตกค้างในแผลผ่าตัด 2) ระยะเวลาในการนับแผ่นซับโลหิตลดลงกว่าวิธี
เดิม 3) ความร่วมมือการใช้นวัตกรรม (80%)
ข้อเสนอแนะ: ปัจจุบันหน่วยผ่าตัดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้นา 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
ผู้นาเสนอ: ราพัน หนุนไธสง
หน่วยงาน: โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ความเป็นมาและความสาคัญ : โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ มีผู้ป่วยที่มาผ่าตัดและได้รับการระงับความรู้สึก ชนิดใส่ท่อช่วย
หายใจ (Endotracheal tube ; ET tube) ปี2556 9,427ราย/ปี มีห้องผ่าตัด 14 ห้อง วิสัญญีพยาบาล 1 คน/ห้อง ทาหน้าที่
ให้ยาระงับความรู้สึกและใส่ ET tube ภายใต้การดูแลกากับของวิสัญญีแพทย์ การจัดท่าทา laryngoscope สาหรับใส่ ET
tube คือ sniffing position (นอนหงายทา cervical fixation ร่วมกับ atlanto occipital extension) หนุนท้ายทอยและให้
หน้าแหงนเพื่อให้ oral axis (OA) และ pharyngeal axis (PA) มาอยู่ในแนวเดียวกัน หมอนที่ใช้หนุนท้ายทอย วิสัญญีพยาบาล
ประจาห้องจะทาใช้เองโดยใช้ผ้าสี่เหลี่ยมมาพับเป็นรูปหมอนสี่เหลี่ยม ความสูงประมาณ 5-10 ซม. กรณีที่ใส่ ET tube ยาก
และมีการ call for help ต้องมีการปรับเปลี่ยนความสูงของหมอนใหม่ เพื่อให้ใส่ ET tube ได้ง่ายขึ้น ทาให้เสียเวลาและยุ่งยาก
ข้อเสียของหมอนผ้าคือ ความสูงไม่คงที่ เปื้อนแล้วทิ้งทาใหม่บ่อย นวัตกรรมหมอนหนุนมหัศจรรย์จึงประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้การใส่
ET tube ทาได้ง่าย รวดเร็ว มีใช้เหมือนกันทุกห้อง มีขนาดและความสูงเท่ากัน รูปทรงคงทนทาความสะอาดง่าย
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้หมอนหนุนมหัศจรรย์ กับหมอนหนุนแบบเดิม
วิธีการศึกษา: ประชุม วางแผน และออกแบบ หมอนหนุนท้ายทอยโดยใช้ขนาดเท่าเดิม แต่ความสูงต่างกันแล้วนาไปทดลองใช้
นามาปรับปรุงแก้ไขจนได้ขนาดและความสูงที่ต้องการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่มาผ่าตัดและได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดใส่
ET tube และมีคุณสมบัติตามที่กาหนด วิธีการศึกษา คือ ประดิษฐ์นวัตกรรม “หมอนหนุนมหัศจรรย์ ” ทาการศึกษาเก็บ
ข้อมูลในผู้ป่วยที่ใช้นวัตกรรมจานวน 49 ราย เปรียบเทียบประสิทธิผลกับกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้หมอนหนุนแบบเดิม จานวน 49 ราย
ช่วงเวลาที่ศึกษา ตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 รวม 5 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้จานวน และค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษา: 1. กลุ่มที่ใช้นวัตกรรมใส่ ET tube ไม่สาเร็จ 1 ราย 2.กลุ่มที่ใช้นวัตกรรม oxygen saturation ต่าสุด
หลังใส่ ET tube 99-100% 3.กลุ่มที่ใช้นวัตกรรม การบาดเจ็บของ airway 0 คน 4.กลุ่มที่ใช้นวัตกรรม ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
ในการ apply laryngoscope ระดับค่าเฉลี่ย4.57 5.กลุ่มที่ใช้นวัตกรรม การมองเห็น vocal cord ได้ชัดเจน ระดับ grade I
ระดับค่าเฉลี่ย4.69 6.ความง่ายในการใส่ ET tube กลุ่มที่ใช้นวัตกรรม ระดับค่าเฉลี่ย 4.40 7.เวลาที่ใส่ กลุ่มที่ใช้นวัตกรรม
ระดับค่าเฉลี่ย 60.02
ข้อเสนอแนะ: การใส่ ET tube ที่ง่ายและเร็วนั้น ต้องมีการจัดท่าที่เหมาะสมและถูกต้อง จึงเป็นที่มาของการประดิษฐ์
นวัตกรรม “หมอนหนุนมหัศจรรย์” ที่ผ่านการออกแบบ ทดลองใช้ และปรับปรุงจนได้นวัตกรรมใช้งานได้เหมาะสม เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานพึงพอใจ และร่วมทางานกั นเป็นทีม หมอนหนุนมหัศจรรย์ไม่ใช่นวัตกรรมที่สามารถใช้ได้ดีกับผู้ป่วยทุกราย ใน
ผู้ป่วยที่มีช่องทางเดินหายใจที่ยุ่งยากและซับซ้อนกว่าปกติ ก็ยังต้องใช้เครื่องมือพิเศษร่วมด้วย
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Poster presentation 6.7

จิ้มจุกปั่น
ผู้นาเสนอ: นางสุพัตรา หมวกไธสง
หน่วยงาน: พยาบาลวิชาชีพชานาญการและเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3
ความเป็นมาและความสาคัญ:หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ให้บริการผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15
ปี ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางอายุรกรรม เช่น โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อ ในระบบทางเดินหายใจ โรค
ไข้เลือดออก ชักจากไข้สู ง และโรคติ ดเชื้ ออื่น ในการรักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้ ป่ว ยมี ภาวะซี ด ผู้ป่ วยโรคไข้เลื อดออก
จาเป็นต้องมีการตรวจและติดตามเปอร์เซ็นของเม็ดเลือดแดงอัดแน่น(Hematocrit/Hct) การเจาะ Hctเป็นหัตถการที่พยาบาล
ปฏิบัติเองบ่อยเป็นการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วใส่ในหลอดแก้ว แล้วนาไปปั่นโดยใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ให้เม็ดเลือดแดงไปกอง
รวมกันที่ก้นหลอดแก้ว การเจาะปั่นต้องอุดปลายหลอดแก้วด้วยดินน้ามันเพื่อป้องกันการไหลทิ้งของเลือด ซึ่งเดิมการอุดดิน
น้ามันจะใช้ดินน้ามันทั้งก้อนและใช้หลอดแก้วปักลงในก้อนดินน้ามันจนแน่ใจว่าไม่หลุด พบว่ามีเลือดไหลลงไปปนเปื้อนในก้อน
ดินน้ามัน มีท่อหลอดแก้วหักคา มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อและเกิดหลอดแก้วทิ่มตาได้
วัตถุประสงค์: เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อและลดอุบัติการณ์ของมีคมทิ่มตา
วิธีการศึกษา:
1. ทบทวนปัญหาจากการปฏิบตั ิงาน อุบตั ิการณ์/วิเคราะห์สาเหตุ
2. ประชุมทีมและหาข้อตกลงร่วมกันจัดทานวัตกรรม จุกดินน้ามันแบบใช้ครั้งเดียว โดย
- เก็บจุกพลาสติกของ Ampoule NSS 3 cc /5cc และ SWI 10 cc
- ใช้ดินน้ามันบรรจุในจุก Ampoule ให้เต็ม
- เก็บในกล่องบรรจุที่มีฝาปิดมิดชิด ป้องกันดินน้ามันแห้ง
- เมื่อเจาะ Hctใช้ท่อหลอดแก้วอุดดินน้ามันจากจุกดินน้ามันแบบใช้ครั้งเดียวทิง้
- ปั่น Hct ตามแนวทางปฏิบัติ
3. ประเมินผลการใช้นวัตกรรมจุกดินน้ามันแบบใช้ครั้งเดียวร่วมกันกาหนดผู้รับผิดชอบจัดทาเป็นเวรดึกทุกวัน
ผลการศึกษา:
1. จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทใี่ ช้นวัตกรรมจุกดินน้ามันแบบใช้ครั้งเดียว (พยาบาล 18 คน และนักศึกษาแพทย์ 10 คน มีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 100
2. ไม่พบอุบัติการณ์ท่อหลอดเลือดเจาะ Hct หักและทิ่มตาผูป้ ฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ: การจัดทานวัตกรรมจุกดินน้ามันแบบใช้ครั้งเดียว เป็นการสร้างอุปกรณ์ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการจัดทาไม่ได้ใช้งบประมาณเพิ่ม ใช้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันจัดทาในเวรดึกที่ว่างจากภาระงาน ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบและ
มีการทางานเป็นทีม
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Poster presentation 6.8

ชื่อผลงานนวัตกรรมกล่องอุ่นทิพย์ ( IV . Warmming Box)
ผู้นาเสนอ: วารี ประมูลศรี
หน่วยงาน: กลุ่มงานวิสัญญีวทิ ยา โรงพยาบาลสุรนิ ทร์
ความเป็นมาและความสาคัญ: สารน้าที่ตั้งในห้องผ่าตัดซึ่งมีอุณหภูมิเย็นจัด 22-25 องศาเซลเซียส เมื่อผู้ป่วยได้รับสารน้าที่
อุณหภูมิห้องจะทาให้ผู้ป่วยเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่าลงกว่าปกติ(Hypothermia ) เกิดผลเสียทุกระบบของร่างกายกล่าวคือ
ระบบหายใจทาให้หลอดเลือดส่วนปลายหดตัว ร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้นอย่างมาก ลดกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
ยาดมสลบทาให้ผู้ป่วยฟื้นจากยาสลบช้า ผลต่อระบบเลือดเกิดภาวะ DIC เกิดภาวะเกร็ดเลือดต่าและการทางานของเกร็ดเลือด
ผิดปกติเกิดภาวะมีเลือดออกขณะผ่าตัดมากยิ่งขึ้น ผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทางานลดลง เกิดภาวการณ์ติดเชื้อระยะ
หลังผ่าตัดเพิ่มขึ้น ผลต่อระบบประสาททาให้เลือดไปเลี้ยงสมองลดลง อาจเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นต้น ซึ่งเป็น
ภาวะแทรกซ้อนที่พ บได้ บ่อยในผู้ป่ วยที่ ได้รับการผ่าตั ดและได้ รับยาระงับความรู้สึกเป็นเวลานาน ได้รับสารน้าเลือดและ
ส่วนประกอบของเลือดในปริมาณมากขณะผ่าตัด จากสถิติผู้ป่วยที่มารับการให้ยาระงับความรู้สึกในปี 2558 พบว่าในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดวิกฤตและมีการเสียเลือดขณะผ่าตัดเกิน 2,000 ซีซี และได้รับสารน้าทดแทนจานวนมากเกิน 3,000 ซีซี
จานวน 389 ราย พบผู้ป่วยมีภาวะอุณหภูมิกายต่ากว่าปกติทุกราย บทบาทวิสัญญีพยาบาลมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่มารับการให้
ยาระงับความรู้สึก ตระหนักถึงปัญหานี้ แต่หน่วยงานยังขาดอุปกรณ์อุ่นสารน้าซึ่งมีราคาแพง จึงได้คิดค้นประดิษฐ์กล่องอุ่น
ทิพย์ขึ้นใช้
วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น โดยการให้สารน้าที่อุ่นมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 37-39องศาเซลเซียส
ตลอดการผ่าตัด เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยรักษาอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยให้อยู่ในค่าปกติ
วิธีการศึกษา: กล่องอุ่นทิพย์ประดิษฐ์จากกล่องโฟมขนาดกว้างภายใน16×20×16 นิ้วซึ่งสามารถบรรจุขวดสารน้าได้ประมาณ
5-6 ขวด ผนังภายในบุด้วยฉนวนกันความร้อนสามารถรักษาความอุ่นของสารน้าได้ดีระดับหนึ่ง เมื่อวางผ้าห่มไฟฟ้าขนาดเล็ก
ขนาด15×18 นิ้วและปรับอุณหภูมิในระดับต่าสุดซึ่งปลอดภัยจากการใช้ จะสามารถรักษาอุณหภูมิของสารน้าได้ดียิ่งขึ้น ถ้า
ต้องการอุณหภูมิของสารน้าที่เพิ่มมากขึ้นก็สามารถหมุนปรับ ระดับความร้อนของผ้าห่มไฟฟ้าที่สูงมากขึ้น (medium,hight)
ได้ แต่เมื่ออุณหภูมิของสารน้าสูงเกินไปเกิน42 องศาเซลเซียสก็สามารถหมุนปรับลดระดับความร้อนของผ้าห่มไฟฟ้าลงได้ การ
ทดสอบประสิท ธิภาพกล่องอุ่น ทิพย์ ทดสอบโดยนาขวดสารน้ าที่ผ่ านการอุ่น แล้ว อุณ หภูมิ 39 องศาเซลเซีย สมาตั้ง ไว้ ที่
อุณหภูมิห้อง 22 องศาเซลเซียส และเปรียบเทียบกับอุณหภูมิของสารน้าที่ตั้งไว้ในกล่องอุ่นทิพย์เมื่อเวลาผ่านไป 4 ชั่วโมง
ผลการศึกษา: พบว่าอุณหภูมิของสารน้าที่ตั้งอยู่ในอุณหภูมิห้อง 22ºC จะลดต่าลงเรื่อย ส่วนสารน้าที่อยู่ในกล่องอุ่นทิพย์จะมี
อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไป 4 ชั่วโมงยังคงรักษาอุณหภูมิได้ 37 ºC ซึ่งมีความเหมาะสมที่ใช้กับผู้ป่ วยที่มารับการ
ผ่าตัด
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ห้องที่ 5 ผลงานวิชาการของนักศึกษาพยาบาลแบบ Oral Presentation
& Poster Presentation
(วันที่ 4 สิงหาคม 2559)
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Oral presentation 5.1

ปูนหอย น้อยหน่า ฆ่าลูกน้ายุง
ผู้นาเสนอ: ทวีทรัพย์ จูมศิลป์ และทิพวัลย์ โสมณวัฒน์
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
ความเป็นมาและความสาคัญ: การควบคุมและกาจัดยุง เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ โดยเฉพาะประเทศในเขต
อบอุ่นและเขตร้อน องค์การอนามัยโลกแนะนาให้ใช้ทรายอะเบทใส่ในแหล่งน้า เพื่อกาจัดลูกน้ายุง ป้องกันไม่ให้ยุงแพร่พันธุ์ได้
การใช้สารเคมี แม้จะมีประสิทธิภาพดี ในระยะเวลาอันสั้น แต่มีค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลระยะยาว และปัญหามลพิษ เนื่องจาก
สารเคมีตกค้าง การใช้พืชสมุนไพรกาจัดลูกน้ายุง เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนในการใช้สารเคมีลงได้
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกาจัดลูกน้ายุงจากวัตถุดิบพื้นบ้าน
วิธีการศึกษา: ใช้วิธีแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) โดยใช้สมุนไพรและวัตถุดิบพื้นบ้าน ได้แก่ เมล็ดแก่
น้อยหน่า เปลือกหอยแครง ขมิ้นชัน ทาการทดลอง 4 ครั้ง 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 โดยใช้ขวดใส่น้า 300 ซีซี. ใส่ลูกน้ายุงขวดละ 10 ตัว ใส่สมุนไพรขวดละ 1 ก้อน/
สูตร พบว่า สูตรที่ 1 ปูนเปลือกหอย 9 ส่วน เมล็ดน้อยหน่า 1 ส่วน สามารถฆ่าลูกน้ายุงตายหมดในเวลา 10 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 ใช้
ส่วนผสมในสูตรที่ 1 มาเพิ่มอัตราส่วนของปูนเปลือกหอยขึ้นครั้งละ 1 ส่วนจนถึง 5 ส่วน อัตราส่วนของเมล็ดน้อยหน่าคงที่ ได้
ส่วนผสม 5 สูตร แบ่งเป็นก้อนละ 5 กรัม ทาการทดลองเหมือนครั้งแรก พบว่า สูตรที่ 3 ปูนเปลือกหอย 3 ส่วน กับเมล็ด
น้อยหน่า 1 ส่วน สามารถฆ่าลูกน้ายุงตายทั้งหมดเวลา 10 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 หาปริมาณที่ต่างกันในสูตรที่ 3 ต่อปริมาตรน้าคงที่
โดยเพิ่มปริมาณส่วนผสมตั้งแต่ 1 กรัมจนถึง 10 กรัม ต่อน้า 1000 ซีซี. ใส่ลูกน้ายุงขวดละ 10 ตัว
ผลการศึกษา: สูตรที่ 1 ปูนเปลือกหอย 3 ส่วน กับเมล็ดน้อยหน่า 1 ส่วน ปริมาณ 1 กรัม กาจัดลูกน้ายุงได้ในเวลา 24 ชั่วโมง
ครั้งที่ 4 กาหนดส่วนผสมให้คงที่ โดยใช้ปูนเปลือกหอย 3 ส่วน เมล็ดน้อยหน่า 1 ส่วน ใน 1 กรัม เพิ่มน้าครั้งละ 5, 10, 15, 20
ลิตร ใส่ลูกน้ายุง 5 ตัว พบว่า ปูนเปลือกหอย 3 ส่วน เมล็ดน้อยหน่า 1 ส่วน ขนาด 1 กรัม ในน้า 5 ลิตร สามารถฆ่าลูกน้ายุง
ตายหมดใน 12 ชั่วโมง สรุป สูตรที่เหมาะสมในการกาจัดลูกน้ายุง คือ ปูนเปลือกหอย 3 ส่วนกับเมล็ดน้อยหน้า 1 ส่วน ขนาด 1
กรัม ในน้า 5 ลิตร เป็นสูตรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด กาจัดลูกน้ายุงได้หมดในเวลา 12 ชั่วโมง
ข้อเสนอแนะ: ควรมีการขยายพื้นที่ในการนานวัตกรรมปูนหอย น้อยหน่า ฆ่าลูกน้ายุง ไปใช้เพิ่มขึ้น เพื่อลดการใช้สารเคมีในการ
กาจัดลูกน้ายุง
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Oral presentation 5.2

เข็มขัดรักสะอาด คาดคล่องตัว (G-Tube Cap Belt)
ผู้นาเสนอ: วรางคณา ใหมคา, จุฑาทิพย์ ยัดไธสง, เวณิกา อินสาราญ
หน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเป็นมาและความสาคัญ : สาย Gastrostomy เป็นสายที่ต่อออกจากกระเพาะอาหาร ใช้ในการให้อาหารทางหน้าท้อง
โดยที่ปลายสายจะอยู่ที่กระเพาะอาหารหรือลาไส้เล็กของผู้ป่วย ในรายผู้ป่วยที่ไม่สามารถใส่สายให้อาหารผ่านทางจมูกถึง
กระเพาะอาหาร หรือในรายผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายเป็นเวลานาน เช่นในรายที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว เพื่อให้ร่างกายได้รับ
สารอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ลักษณะของการใส่สายสวนทางหน้าท้อง เป็นสายสวนคาตลอดเวลามีโอกาสที่
สายสวนจะเป็นทางผ่านของเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยตรงมีสูงมาก จากการที่สายสวนเก็บไม่มิดชิดและสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่
สกปรก นอกจากนี้หากในกรณีของผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ โอกาสที่ผู้ป่วยจะสัมผัส
ดึงสาย เกิดการรั้งของสาย จนทาให้สายมีการเลื่อนหลุดออกมาภายนอกร่างกาย หรือสายหลุดเข้าไปในร่างกายได้ การพัฒนา
นวัตกรรม “เข็มขัดรักสะอาด คาดคล่องตัว ” ที่ตอบสนองในการป้องกันสายสวนจากสิ่งสกปรกในสิ่งแวดล้อม ป้องกันการถูก
กระทบกระเทือนแผลผ่าตัด และคาดเก็บสายไปกับตัวผู้ป่วย โดยที่ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องตัว ไม่ให้สายมีการเลื่อน
หลุด หรือหลุดเข้าไปในร่างกาย ทั้งยังมีขนาดกะทัดรัด สะดวกแก่การ พกพา ถอดเก็บ หรือทาความสะอาดได้ง่าย
วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกันไม่ให้ปลายสายสวน Gastrostomy ดึงรั้ง เลื่อนหลุด และไม่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่สกปรก หรือเป็น
ทางผ่านของเชื้อโรค
กลุ่มเป้าหมาย: เด็กป่วยที่ได้รับการใส่ Gastrostomy
สถานที่: โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
วิธีการศึกษา:
1.ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลและจัดเก็บสาย Gastrostomy 2.ระดมความคิดเขียนแบบร่างเพื่อนาเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา 3.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 4.นาแบบร่างและผ้าไปปรึกษาหารือกับร้านตัดเย็บ 5.ตัดเย็บตามแบบร่างที่วางไว้แล้ว G-Tube
Cap Belt 6.ทดลองใช้กับผู้ป่วยและประเมินผล 7.นาเสนอและสรุปผลการทดลองใช้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 8. เสนอขอจด
อนุสิทธิบัตร 9.มอบให้ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการใส่ Gastrostomy และนาเสนอนวัตกรรมในที่ประชุมต่าง เพื่อให้เกิดความ
แพร่หลายในการพัฒนางาน
ผลการศึกษา: ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับผลงานจาก ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการใส่ Gastrostomy จานวน 8 ราย ดังนี้ 1.)
สามารถป้องกันปลายสายสวนสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่สกปรก ระดับมากที่สุด100% 2.)สามารถป้องกันการดึงรั้งสายสวน จากการ
เคลื่อนไหวของผู้ป่วย ระดับมากที่สุด 87.5% 3.)สามารถป้องกันการกดทับ การกระแทก บริเวณแผลผ่าตัด Gastrostomy ระดับมาก
ที่สุด 75% 4.)สายเข็มขัดสะอาด คาดคล่องตัวกับผู้ป่วย ทาให้สะดวกแก่การใช้งาน 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)
ผู้นาเสนอ: จิระประภา ศรีทอง, ศวิตา วันทาดี , ระพีพรรณ บัวเย็น
หน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเป็นมาและความสาคัญ: แผลกดทับเป็นปัญหาที่สาคัญในกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อจากัดในการเคลื่อนไหวและการทากิจกรรม
ลดลง การเกิดแผลกดทับทาให้เกิดผลกระทบต่อตัวผู้ป่วย คือ ทาให้ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานกับบาดแผล ก่อเกิดความไม่สุข
สบายและอาจเกิดการติดเชื้อจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ การเกิดแผลกดทับถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ จะต้องให้การรักษาเพิ่มขึ้น
ผู้ป่วยอาจจาเป็นต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น ส่งผลให้เกิดรายจ่ายที่มากเกินความ จาเป็นทั้งต่อตัวผู้ป่วยและโรงพยาบาล
ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว จึงเป็นแนวทางที่สาคัญที่บุคลากรทางการพยาบาลควรตระหนัก
และเล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะสมองขาดออกซิเจน พิการแต่กาเนิด หรือโรคทางระบบ
ประสาท จะมีสภาพเป็นผู้ป่วยติดเตียง แต่อย่างไรก็ตามการคานึ งถึงภาวะเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยเด็กมักจะถูก
ละเลย เพราะขนาดมวลกายเด็กไม่มากเท่าผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในสภาวะติดเตียงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดแผล
กดทับได้เท่าผู้ป่วยติดเตียงทุกนวัตกรรม Air bag Air bed มีราคาถูกกว่าที่นอนลมที่มีขายในท้ องตลาด ผู้ป่วยสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ที่บ้านได้ และพกพาสะดวก เบาะใช้รองเฉพาะส่วนได้ เช่น ปุ่มกระดูก ต่าง นอกจากนี้ยังใช้งานสะดวก
วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยเด็กที่มีขอ้ จากัดการเคลื่อนไหว และส่งเสริมความสะดวกในการใช้งาน
และสามารถพกไปตามสถานที่ตา่ ง
กลุ่มเป้าหมาย: เด็กป่วยที่มีข้อจากัดในการเคลื่อนไหว
สถานที่: โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
วิธีการศึกษา: 1) ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแผลกดทับและที่นอนลม เพื่อนามาปรับใช้กับวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่
2)ระดมความคิดเขียนแบบร่างเพื่อนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 3)เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 4)นาแบบร่างและผ้าไปปรึกษาหารือกับร้าน
ตัดเย็บ 5)ปฏิบัติการตัดเย็บ Air bag 6)ตัดเย็บตามแบบร่างที่วางไว้แล้ว นายางในล้อรถใส่ใน Air bag 7)ทดลองประสิทธิภาพ
ในการรองรับน้าหนักและการพกพาและประเมินผล 8)นาเสนอและสรุปผลการทดลองใช้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 9) เสนอขอ
จดอนุสิทธิบัตร 10)มอบให้ผู้ป่วยเด็กที่มีข้อจากัดการเคลื่อนไหว และนาเสนอนวัตกรรมในที่ประชุมต่าง เพื่อให้เกิดความ
แพร่หลายในการพัฒนางาน
ผลการศึกษา: โดยประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับผลงานจาก ผูด้ ูแลผู้ป่วยเด็กที่มีข้อจากัดการเคลื่อนไหว
จานวน 5 ราย พบว่า 1)สามารถป้องกันแผลกดทับได้ ระดับมากที่สุด 100% 2)สามารถนาไปใช้ได้จริง ระดับมากทีส่ ุด 80%
3)สะดวกต่อการพกพา ระดับมากที่สุด 80% 4)ความสวยงาม ระดับมากทีส่ ุด 100% 5)ความพึงพอใจต่อผลงานระดับมาก
ที่สุด 100%
ข้อเสนอแนะ: การพัฒนาวิธีการเพื่อลดกลิ่นจากยางล้อรถ และ มีขนาดต่าง ให้เหมาะกับผู้ปว่ ยที่มีขนาดรูปร่างแตกต่างกัน
ตั้งแต่เด็กเล็กจนเด็กโต
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Oral presentation 5.4
ผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีของแซทเทียร์ต่อการปรับตัวของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ผู้นาเสนอ: จีรวัฒน์ แจ่มสุวรรณ์, ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วัตถุประสงค์: เพื่อ 1) ประเมินระดับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล 2) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการปรับตัวก่อนและหลังการทดลอง
ของกลุ่มทดลอง 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล หลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
วิธีการศึกษา: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 61
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 172 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศา
สตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 61 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่ตอบแบบวัดการ
ปรับตัวโดยมีคะแนน 1) ผู้ที่ได้ระดับคะแนนการปรับตัวได้เล็กน้อย คือ ค่าเฉลี่ ยคะแนนระหว่าง 1.51-2.50 และ 2) สมัครใจในการเข้า
ร่วมงานวิจัย และผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างมาจานวน 16 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) จากนั้นแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม จานวนกลุ่มละ 8 คน โดยวิธีการสุ่มจาแนกกลุ่ม (Random assignment)
ซึ่งกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีของแซทเทียร์ จานวน 10 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-1 ½
ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง กลุ่มควบคุมได้รับการให้คาปรึกษาตามปกติกับอาจารย์ที่ปรึกษา ตามกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึ กษาของ
วิทยาลัยฯ พบเดือนละ 1 ครั้ง สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ 1) แบบวัดการปรับตัว จานวน 32 ข้อ มีค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficiency) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 โดยใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง คือเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 61 วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา และไม่ได้คัดมาเป็นกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม จานวน 30 คน และ 2) โปรแกรมการให้คาปรึกษาแบบกลุม่ ตาม
ทฤษฎีของแซทเทียร์ ซึ่งได้นามาหาค่าความตรงโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ ความถูกต้อง ความเหมาะสม และ
ความสอดคล้องของเนื้อหา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสร้างโปรแกรมการให้คาปรึกษาและการให้คาปรึกษาตาม
แนวคิดทฤษฎีของแซทเทียร์ โดยใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ หรือการหาค่า IOC (Item-Objective
congruence Index) มีค่าเท่ากับ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)
และการทดสอบค่าสถิติใช้ Pair T-test และ Independent T-test
ผลการศึกษา: 1) ระดับค่าเฉลี่ยการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล พบว่าก่อนการทดลองส่วนใหญ่มีคะแนนของการปรับตัวอยู่ในระดับ
ปรับตัวได้เล็กน้อย และหลังการทดลองมีระดับการปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในระดับปรับตัวได้ดี และมีคะแนนการปรับตัวอยู่ในระดับ
การปรับตัวได้เล็กน้อยลดลง 2) คะแนนเฉลี่ยการปรับตัว ของนักศึกษาพยาบาล พบว่านักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการ
ปรับตัวหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) คะแนนเฉลี่ยการปรับตัว ของนักศึกษา
พยาบาล พบว่าหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยการปรับตัวของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ: จากผลการวิจัยที่มีค่าของการปรับตัวที่ดีขึ้น ควรมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้านการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล-ศาสตร
บัณฑิตชั้นปีที่ 1 ที่มีการปรับตัวต่อทั้งด้านการเรียนด้านสังคม ด้านอารมณ์และส่วนตัว และด้านความรู้สึกต่อสถาบัน โดยการให้
คาปรึกษาตามแนวคิดของแซทเทียร์ เพื่อทาให้นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 มีการปรับตัวที่ดีขึ้น อันจะเกิดผลดีต่อการเรียน
และการใช้ชีวิตในหอพักของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
คาสาคัญ: นักศึกษาพยาบาล, การให้คาปรึกษา, โปรแกรมการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีของแซทเทียร์, การปรับตัว
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Oral presentation 5.5

ที่นอนยางในรถลด BEDSORES
ผู้นาเสนอ: พีรพัทธ อยู่คง, มนัส แสงชาติ และ ภาณุวัฒน์ วงค์อุดดี
ชื่อหน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสาคัญ: แผลกดทับเป็นปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยและครอบครัว ทา
ให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น จากการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก พบว่า ผู้ป่วยที่มีข้อจากัด
ในการเคลื่อนไหวจะเกิดปัญหา คือ แผลกดทับ ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับที่สาคัญ คือ การใช้อุปกรณ์ลด
แรงกด เช่น ที่นอนทาจากเจล โฟม ลม น้า เป็นต้น (บังเอิญ กลิ่นเจาะ, 2558) ซึ่งที่นอนลม Alpha bed ราคา 5,000 บาท
ขึ้นไป ทางกลุ่มจึงได้มีแนวคิดที่จะประยุกต์ที่นอนลมจากวัสดุที่สามารถหาได้ง่าย วิธีการทาไม่ยุ่งยาก และประหยัดงบประมาณ
จากนวัต กรรมของ ปัญ ญภัท ร ภัทรกัณทากุล (2554) พบว่า ที่น อนลมจากยางในรถจักรยานยนต์นั้ นยั งมีข้อจ ากัด คื อ
สามารถสูบลมเข้าได้ทีละเกลียว ไม่สามารถปรับแรงดันของลมและสลับ ลอนได้ กลุ่มจึงคิดจะพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมให้มี
ความสมบูรณ์และสามารถนาไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพัฒนาให้สามารถปรับแรงดันและสลับลอนโดยนาปั๊มลม
ที่ยังใช้การได้ดีจากเตียง Alpha bed ที่ชารุดแล้วมาพัฒนาต่อเข้ากับยางในรถจักรยานยนต์แล้ววางเรียงกันเป็นที่นอน
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาที่นอนลมจากยางในรถจักรยานยนต์ในการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่มีข้อจากัดหรือมีภาวะ
ของโรคที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย
วิธีการศึกษา: วางแผนการดาเนินการโดยใช้กระบวนการ PDCA มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม มีขั้นตอนดังนี้ ทบทวน
วรรณกรรมและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแผลกดทับ ร่างแบบนวัตกรรมนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุง สร้าง
นวัตกรรมและนานวัตกรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุง นานวัตกรรมไปให้พยาบาลบนหอผู้ป่วยจานวน 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 สามารถดูแลทาความสะอาดได้ง่าย ( X =3.12 S.D.=.39) และระดับน้อย คือ มีความสะดวกต่อการ
เคลื่อนย้าย ( X =2.57 S.D.=.26)
ข้อเสนอแนะ: ปรับปรุงลอนยางให้ชิดกันมากขึ้น ผ้าควรทาจากวัสดุที่ระบายอากาศได้ดีและควรนาไปทดลองใช้จริงบนหอ
ผู้ป่วยพร้อมกับศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักตัวของผู้ป่วยกับแรงดันของลม
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Oral presentation 5.6

สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา : ผลการวิจัยเบื้องต้น
Mental Health of Elderly, Nakhonratchasima Province : Preliminary Findings
ผู้นาเสนอ: กฤษภุมรินทร์ จงอบกลาง , กิ่งกมล จ่าพุลี , ศศิมา โอนโคกกรวด
หน่วยงาน: สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเป็นมาและความสาคัญ: ในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากสถิติในปี 2559 ประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
มีจานวนมากถึง 10 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเมื่อบุคคลมีการก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุนั้นย่อมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ไปตามสรีรวิทยา ความแข็งแรงของร่างกายก็ย่อมถดถอย มีปัญหาด้านสุขภาพทางกายเพิ่มมากขึ้น ทาให้มีหลายคน
สนใจและใส่ใจทีจ่ ะดูแลสุขภาพทางกายของผู้สูงอายุเป็นหลัก โดยลืมคานึงถึงสุขภาพจิตของผู้สูงอายุด้วย
วัตถุประสงค์: เพื่อ 1) ศึกษาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ เขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
วิธีการศึกษา: การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึก ษาเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในชุมชนเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จานวน
150 ราย เก็บข้อมูลตั้งแต่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 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) จานวน 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 เป็นประจา) (α=0.70) และ 4) แบบประเมินความสุขในผู้สูงอายุ
พัฒนาโดย กัตติกา ธนะขว้าง ซึ่งเป็นแบบประเมินความสุขในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาและในอนาคต จานวน 2 ข้อ (1 คะแนน ทุกข์มาก
และ 10 มีความสุขมากที่สุด)(α=0.93) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการศึกษา: ผลการวิจัยเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สูงอายุจานวน 76 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ60.5) มีอายุเฉลี่ย 71.7 ปี ส่วน
ใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 55.3) การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา (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 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = -0.384, 0.375, p<0.01, 0.05) ตามลาดับ ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางลบกับความสุข (r = -0.381, p<0.01) และภาวะซึมเศร้ามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียด (r= 0.721, p<0.01)
ข้อเสนอแนะ: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ที่วัดจากภาวะซึมเศร้า ความสุข และความเครียด คือ การที่ผู้สูงอายุได้ทางาน
ดังนั้น เราจึงควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม หรือได้ทางานเพื่อส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีค วามสุข
ไม่มีปัญหาเรื่องภาวะซึมเศร้าและความเครียด
คาสาคัญ : Elderly , Aging , Stress , Depression , Happiness, Mental health
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Oral presentation 5.7

ผลการพยาบาลแบบองค์รวมในมารดาหลังคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ : กรณีศึกษา
ผู้นาเสนอ: ปาริชาติ ประสงค์, สิริวรรณ ศิริปัญญา, อรนุช ขจีรัมย์, รุ่งศักดิ์ บุญเชิด
หน่วยงาน: สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเป็นมาและความสาคัญ: ความดันโลหิตสูงในสตรีมีครรภ์ (Pregnancy Induced Hypertension) หมายถึง กลุ่ม
ความผิดปกติซึ่งประกอบด้วยความดันโลหิตสูงเป็นหลัก ถ้ามีอาการรุนแรงอาจทาให้หญิงตั้งครรภ์ชักได้ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อน
ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและทุพพลภาพของมารดาและทารก ทาให้เกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ การพยาบาลแบบองค์
รวมนับเป็นการจัดการทางการพยาบาลที่จะช่วยให้สภาพจิตใจของหญิงตั้งครรภ์แ ละมารดาหลังคลอดเข้มแข็งขึ้น และเป็นผล
ให้กลไกด้านร่างกายดีขึ้นตามไปด้วย
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมในมารดาหลังคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
วิธีการศึกษา: ศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 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 การหลั่งน้านม 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 และมีความความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ
ของบุตรและ การพรากจาก (Sensory deprivation) กับบุตร
3) กิจกรรมการพยาบาลที่ช่วยให้ความดันโลหิตลดลง ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพ การรับฟังและการอยู่เป็นเพื่อนอย่างจริงใจ
สนใจใส่ใจในสิ่งที่ผู้ป่วยพูด ใช้เทคนิคสัมผัสมือ เป็นการสัมผัสเพื่อการรักษาที่สามารถถ่ายทอดความเห็นอกเห็นใจสู่ผู้ป่วย การ
สัมผัสเป็นการแสดงความหมายของการดูแลเอาใจใส่ ความห่วงใย เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ปลอบโยน ให้กาลังใจ ผู้ป่วยจะรู้สึกสุข
สบาย มั่นใจ อบอุ่นใจ มีกาลังใจ ดูแลให้มารดาได้รับยาควบคุมความดันโลหิตตามแผนการรักษา
ข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษาช่วยให้พยาบาลตระหนักถึงการพยาบาลมารดาหลังคลอดแบบองค์รวม ให้ความสาคัญกับการ
พยาบาลด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณซึ่งช่วยให้ผลกระทบทางกายลดน้อยลงได้ นอกจากนี้ยังทาให้ ผู้ใช้บริการจะมีความพึง
พอใจ และส่งผลต่อระบบบริการสุขภาพ
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Oral presentation 5.8
ผลของกิจกรรมการออกกาลังกายแบบแอโรบิกแดนซ์ต่อการควบคุมน้าหนัก ความเครียด และความพึงพอใจ ของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 61 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ผู้นาเสนอ: กมลรัตน์ เพ็ชรหิน, ขวัญนภา ซีกงูเหลือม, จิตรลดา ใจอารีย์, ปิยพร เหาะสูงเนิน,
ฟาริดา อ่อนเฉวียง, สุธัญญา พืน้ หินลาด
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของกิจกรรมการออกกาลังกายแบบแอโรบิกแดนซ์ต่อดัชนีมวลกาย ความเครียด
และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1รุ่นที่ 61 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วิธีการศึกษา: ประชากรคือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 61 จานวน 96 คน โดยการ Volunteer sampling
และจัดเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยตารางสุ่มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินวิจัยคือ กิจกรรมการออกกาลังกาย
แบบแอโรบิกแดนซ์ โดยยึดหลักตาม F.I.T.T. (ACSM, 1995) และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะบุคคล จานวน 12 ข้อ, แบบทดสอบความเครียด ST-5 จานวน 5 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น .73,
แบบประเมินความรู้สึกเครียดฉบับภาษาไทย (T-PSS-10) จานวน 10 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น .74 และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จานวน 13 ค่าความตรงของเนื้อหา .84 สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (Independent t-test)และ Paired t-test
ผลการศึกษา: พบว่า 1.) ค่าดัชนีมวลกายก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายแบบแอโรบิกแดนซ์ของกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.29 และหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 20.29 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2.) ระดับความรู้สึกเครียดภายในหนึ่งเดือนที่
ผ่านมา และระดับความเครียดในชีวิตประจาวันก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.96 และหลัง 1.88 อยู่ในเกณฑ์
แทบไม่มีหรือมีความเครียดบางครั้ง และมีระดับความเครียดในชีวิตประจาวันอยู่ในระดับน้อยทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
3.) ระดับความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มทดลองอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.34) 4.) ค่าดัชนีมวลกายเมื่อสิ้นสุด
กิจกรรมการออกกาลังกายแบบแอโรบิกแด๊นซ์ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าต่างกันที่ -1.44 5.)ระดับความรู้สึก
เครียดภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และระดับความเครียดในชีวิต ประจาวันระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม อยู่ในเกณฑ์
แทบไม่มีหรือมีความเครียดบางครั้ง และมีระดับความเครียดในชีวิตประจาวันอยู่ในระดับน้อยไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
คาสาคัญ: การควบคุมน้าหนัก, ความเครียด, ความพึงพอใจ, นักศึกษาพยาบาล
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Oral presentation 5.9
ภาวะจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในระยะที่ 1 ของการคลอด : กรณีศึกษา
ผู้นาเสนอ: สุพิชฌาย์ ซึ้งศิริทรัพย์, ปาริฉัตร ฉาไธสง
หน่วยงาน: สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเป็นมาและความสาคัญ: 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: เพื่อศึกษาภาวะจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในระยะที่ 1ของการคลอด
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบเฉพาะกรณี (case study research) ในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น อายุ 14 ปี จานวน 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
คาสาคัญ: หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น, ระยะที่ 1ของการคลอด, ภาวะจิตสังคมในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
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Oral presentation 5.10
ถอดบทเรียนจากการทาคลอดครั้งแรกของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้นาเสนอ: กฤษฎา อินศิริ , ฉฏาธร กลิ่นศรีสุข , มัลลิกา นพพิบูลย์ , ศรัณยาพร จันทร์พุ่ม และสุรดา ศรีอภัย
หน่วยงาน: สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วัตถุประสงค์: เพื่อเข้าใจศึกษาประสบการณ์การฝึกงานห้องคลอดครั้งแรกในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
3 ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิธีการศึกษา: การศึกษาเชิงคุณภาพ ที่รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ (key informant) โดยการเลือกแบบเจาะจง
(criterion based selection) จากนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ฝึกปฏิบัติงานในห้องคลอดของแหล่งฝึก
ปีการศึกษา 2558 จานวน 5 คน บอกเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริงของการทาคลอดครั้งแรก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา : นักศึกษาพยาบาลที่ทาคลอดครั้งแรกมีประสบการณ์ทั้งเชิงบวกและลบ สรุปได้ดังนี้ ด้านบวก คือ
1)นักศึกมีความภูมิใจในตนเองที่ได้ช่วยเหลือมารดาและให้กาเนิดทารก 2) ได้เรียนรู้ในการทางานเป็นทีม มีความสามัคคีกัน
ภายในกลุ่ม 3) ได้ใช้ทักษะการสื่อสาร การตัดสินใจและการจัดการปัญหาอุปสรรค ส่วนด้านลบคือ 1)ความเครียดต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 2) ความกลัวในเรื่องของสถานที่และกลัวทาคลอดไม่ได้ 3) ความตื่นเต้นต่อประสบการณ์ใหม่ที่พึ่งเคย
ได้รับ ส่งผลทาให้เกิดอาการทางด้านร่างกายตามมาเมื่อตื่นเต้น เช่น การมีอาการมือสั่น หายใจผิดปกติ อาการปวดมวนท้อง
4) ความกดดันต่อสิ่งต่าง เช่น อาจารย์หรือพยาบาลพี่เลี้ยง และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และ5)ความไม่มั่นใจในตนเองส่งผลทา
ให้เกิดการแต่งตัวล่าช้า
ข้อเสนอแนะ : นักศึกษาควรมีการใช้เทคนิคการเผชิญความเครียดเพื่อนาไปปรับประยุกต์ในการปรับตัวขณะฝึกปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม มีการนาการเรียนรู้แบบสะท้อนกลับหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง ได้แก่ การเขียนการสะท้อนกลับ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์เหตุการณ์ การวิพากษ์ตนเอง การสังเกตและการประเมิน ส่วน
อาจารย์ควรมีการประเมินความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกภาคปฏิบัติที่หน่วยห้องคลอด ได้แก่ การเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจ
ด้านความรู้ ด้านภาวะสุขภาพ และด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งฝึก
คาสาคัญ: ถอดบทเรียนประสบการณ์การทาคลอดครั้งแรก นักศึกษาพยาบาล การเผชิญปัญหาและแก้ไข
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เครื่องสั่นสะเทือน หมุนเวียนโลหิต ( Foot vibration)
ผู้นาเสนอ: นายฐิรวัฒน์ แสงสุข, นายชาญชัย เหลาสาร, นางสาวชิดชนก ซ้อมวงษ์
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ความเป็นมาและความสาคัญ: เบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ความรุนแรงของโรคทาให้เกิดการเสื่อมของระบบประสาทส่วนปลายมี
มากขึ้น ทาให้ระบบการไหลเวียนไปยังส่วนปลายและการรับความรู้สึกลดลงด้วย เกิดอาการชาของอวัยวะส่วนปลาย การนวด
เชื่อว่าเป็นการเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ลดอาการบวม สามารถผ่อนคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อ (นิภาภรณ์ อินทนู, 2552)
ในทางการพยาบาลจึงนาการนวดมาทดลอง และพบว่าการนวด ช่วยลดอาการชาบริเวณปลายเท้าได้ (พนิดา ภูโยฤทธิ์, 2553)
วิธีการศึกษา: ทางคณะผู้จัดทาจึงสร้างนวัตกรรม “เครื่องสั่นสะเทือน หมุนเวียนโลหิต (foot vibration)” จากลูกกลิ้งโร
ลออนซ์ ขึ้น โดยอาศัยกลไกการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ผ่านลูกกลิ้งโรลออนซ์ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนด้วยกันคือ ขั้นที่ 1 การ
สร้างนวัตกรรม และขั้นที่ 2 การนานวัตกรรมไปทดลองใช้กับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ที่ตรวจพบเบาหวานมากกว่า 10 ปี
และมีอาการชาบริเวณปลายเท้า จานวน 20 คน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงห่องแห่ โดยใช้ Monofilament
ประเมินอาการชาเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม และใช้แบบประเมินความพึงพอใจภายหลังการใช้
นวัตกรรม “เครื่องสั่นสะเทือน หมุนเวียนโลหิต” ใช้กลไกการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ผ่านลูกกลิ้งโรลออนซ์ ซึ่งเปิดใช้งานได้ 2
ระบบคือ ระบบที่ 1 ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง และระบบที่ 2 ใช้แบตเตอรี่ขนาด 6 โวลล์ ใช้งานได้นาน 6 ชั่วโมง โดยสามารถชาร์จ
พลังงานสารองได้ เมื่อนานวัตกรรม “เครื่องสั่นสะเทือน หมุนเวียนโลหิต ” ไปใช้กับผู้ป่วยเบาหวานจานวน 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: ควรนานวัตกรรมไปทดลองใช้กับผู้ป่วยเบาหวานประเภทอื่น หรือกลุ่มที่มีอาการชาเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการ
ไหลเวียนโลหิตมาเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายให้มากขึ้น และทดสอบประสิทธิภาพของระยะเวลาที่เปิดระบบสั่นสะเทือนและความถี่
ในการใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับเพลงโคราชต่อภาวะซึมเศร้าของ
ผู้สูงอายุในชุมชนหัวทะเล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้นาเสนอ: ภาวิณี ย่อกลาง, มนัสวี วงศ์ศรีไข, ภาณุมาศ เกาะม่วง, ศิรินภา สอสูงเนิน, ศิริรัตน์ กองจันทร์,
หฤทัย เอกพันธ์
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับเพลงโคราชต่อภาวะ
ซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชนหัวทะเล อาเภอเมือง 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 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยสุ่มแบบ Purposive
Sampling กลุ่มตัวอย่างจานวน 8 คน โดยมีการวัดภาวะซึมเศร้าก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างได้รับ
โปรแกรมฯที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับเพลงโคราชต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
2) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเครื่องมือทุกชุดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์พยาบาลทางด้านจิตเวช 3 ท่าน คือ อาจารย์ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน อาจารย์ประภาพร ซึมรัมย์ และอาจารย์
กรกานต์ พึ่งน้า 3) แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุไทย (TGDS) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมองโดย นิพนธ์
พวงวรินทร์และคณะ (2537) เครื่องมือชุดที่ 3 มีค่าความเที่ยง(กากับด้วยภาษาอังกฤษ) เท่ากับ .93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ที
ผลการศึกษา: พบว่า ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้าลดลงหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการ
กลุ่มร่วมกับเพลงโคราช อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=11.72)
คาสาคัญ: โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิต, ผู้สูงอายุ, ภาวะซึมเศร้า, กระบวนการกลุ่ม, เพลงโคราช
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ทัศนคติและเหตุผลในการใช้ยาชุดของประชาชนในเขตเมือง นครราชสีมา
ผู้นาเสนอ: กุลธิดารัตน์ ทรัพย์เรืองศรี, ศุภัสสร พิลาวงค์, สุนิสา ปานะโปย, สุวรรณา พันธ์ภักดี, วรรีย์ วรรณสิงห์
หน่วยงาน: สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเป็นมาและความสาคัญ: ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประชาชนจะเข้าถึงระบบประกันสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขได้
อย่างทั่วถึง แต่ยังพบว่ายังมีประชาชนที่ซื้อยาชุดมารับประทานเอง ซึ่งยาชุดเป็นยาที่ผู้ขายจัดไว้มีจานวน 3-5 เม็ดขึ้นไป และ
รับประทานทั้งชุด โดยไม่มีการแบ่งชนิดและเวลาในการรับประทาน อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการได้ยาเกินขนาดหรือยาไม่
ครบขนาด หรือได้รับสารสเตียรอยด์และยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์: การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาหาทัศนคติและเหตุผลในการใช้ยาชุด
วิธีการศึกษา: โดยในการศึกษานาร่อง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามทัศนคติและเหตุผลในการใช้ยาชุด
ของผู้ที่เคยใช้หรือกาลังใช้ยาชุดในปัจจุบัน จานวน 30 ราย ในเขตอาเภอเมือง 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%) โรคและอาการส่วนใหญ่ที่ทาให้
รับประทานยาชุดคือ อาการปวดเมื่อย (73.3%) โรคความดันโลหิตสูง (16.7%) รักษาริดสีดวง (16.7%) และอาการอักเสบ
(13.3%) สถานที่ที่หาซื้อยาชุดคือ ร้านค้าทั่วไป (26.7%) มีคนเร่ขาย (20%) และร้านขายยา (13.3%) ผู้ตอบแบบสอบถาม
ทราบว่า หากยาใช้ยาชุดในระยะยาวจะเกิดผลเสียต่ อร่างกาย (43.3%) และผลเสียตามมาอื่น (23.3%) ได้แก่ ผลต่อตับ ไต
การดื้อยา กระดูกพรุน (10%) โรคกระเพาะอาหาร (6.7%) เหตุผลที่เลิกใช้ยาชุด ได้แก่ ระยะนี้ไม่มีอาการเจ็บป่วย ไม่สามารถ
รักษาอาการป่วยได้ ภายหลังทราบว่าเป็นยาที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และไม่มีร้านจาหน่าย สาหรับผลข้างเคียงขณะใช้ยาชุด ได้แก่
อาการตัวแข็ง เหนื่อยหอบ ส่วนเหตุผลที่จะกลับไปรับประทานยาชุดอีกครั้ง ได้แก่ การรักษาได้ผลค่อนข้างเร็ว ใช้เพื่อบารุง
ร่างกาย ป้องกันโรค และเมื่อใช้ยาแผนปัจจุบันไม่ได้ผล ส่วนเหตุผลที่จะไม่กลับไปรับประทานยาชุดอีก คือ ไม่มีอาการเจ็บป่วย
เกิดขึ้น ทราบว่ายาชุดมีอันตราย และหันกลับมาใช้การดูแลรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ: จะเห็นได้ว่าประชาชนในเขตเมือง ยังคงใช้ยาชุดอยู่เป็นจานวนมาก แม้จะทราบถึงผลเสียของการใช้ยาชุด แต่ว่า
ด้วยลักษณะที่ต้องการความรวดเร็ว ราคาถูก มีทัศนคติที่ดีต่อยาชุด และการเจ็บป่วยที่นอกเหนือเวลาทาการของสถานบริการ
ด้านสุขภาพ ทาให้ประชาชนยังคงเลือกใช้ยาชุดต่อไป จึงเป็นปัญหาที่ยังไม่หมดไปจากสังคม ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวอันตราย
ของการใช้ยาชุด และสร้างความตระหนักในการใช้ยาที่ถูกต้อง ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ย าชุดส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขที่มีราคาไม่แพงและมีประสิทธิภาพสาหรับประชาชนต่อไป
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ปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
ตาบลหนองงูเหลือม อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้นาเสนอ: เจนจิรา จงจอหอ, ใจภักษ์ นกสามเมือง, อัญชนา แก้วสีขาว, หนึ่งฤดี เกื้อกุลสุข, หนึ่งฤทัย ทิมุลนีย,์ อนงค์ลักษณ์
ประทุมแสง, อรุณี จรครบุรี
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายและหญิงที่กาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ ตาบลหนองงู
เหลือม อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จานวน 30 คนเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ Random Sampling เป็นการสุ่มแบบ
ง่าย โดยการจับสลากเลือกโรงเรียนที่อยู่ในตาบลหนองงูเหลือม อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ดาเนินการวิจัยระหว่าง
เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการ
ทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 11-12 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา ปัจจัยสนับสนุนให้มีการทดลองสูบ
บุหรี่ครั้งแรกในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ ตาบลหนองงูเหลือม อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวั ด
นครราชสีมา โดยข้อมูลปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรก
ผลการศึกษา: พบว่าปัจจัยเอื้อเป็นปัจจัยที่สนับสนุนมากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x=2.45, SD= .08) คือ มีร้าน
ค้าขายบุหรี่จานวนมาก และสะดวกการต่อการซื้อ -ขาย ร้านค้าในชุมชนมีการขายบุหรี่ให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี และมีการ
แบ่งขายบุหรี่ในราคาที่พอซื้อได้ ปัจจัยที่สนับสนุนให้การทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกลาดับต่อมาคือ ปัจจัยนาซึ่งอยู่ในระดับน้อย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x=2.42, SD= .36) คือ การสูบบุหรี่ทาให้กล้าแสดงออกมากขึ้น การสูบบุหรี่เป็นเรื่องธรรมดา และคิดว่าไม่
เสียหายอะไรหากจะทดลองสักครั้ง และปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกน้อยที่สุด คือปัจจัยเสริมซึ่งอยู่ในระดับ
น้อยที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x=1.19, SD=.22) คือ หากเพื่อนสูบบุหรี่ ควรปล่อยให้เพื่อนสูบต่อไปโดยไม่ตักเตือนใด การสูบบุหรี่
ในบางโอกาสเป็นสิ่งจาเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนที่กาลังสูบบุหรี่ และถ้ามีเพื่อนหรือคนในครอบครัวสูบบุหรี่ทาให้ มี
ความอยากสูบบุหรี่ตามปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการสูบบุหรี่ครั้งแรกมากที่สุดคือ ปัจจัยเอื้อ พบว่า มีร้านค้าขายบุหรี่จานวนมาก และ
สะดวกการต่อการซื้อขาย ร้านค้าในชุมชน-มีการขายบุหรี่ให้แก่เด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี และปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการสูบบุหรี่ครั้ง
แรกคือปัจจัยนา และปัจจัยเสริม ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ: ควรดาเนินการอย่างเข้มงวดในการตรวจสอบและควบคุมไม่ให้มีการแบ่งขายบุหรี่ และไม่ให้ร้านค้าขายบุหรี่ให้กับเด็ก
อายุต่า 18 ปีและให้ผู้ปกครองครูผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียนให้ความสาคัญเกี่ยวกับการคบเพื่อนโดยจะต้องสนใจและติดตาม
สถานการณ์ในการเข้ากลุ่มหรือจับกลุ่มของนักเรียนในแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังควรมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง เช่นการจัดค่ายคุณธรรมแข่งขันกีฬาสี การจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสมีกิจกรรมและมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน

Poster presentation 6.5
The Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division

127

ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เรื่องการตรวจร่างกาย
ระบบทรวงอกและปอด สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่1รุ่นที่ 61
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ผู้นาเสนอ: อริสา จิตคุ้ม, จารุวรรณ กองแก้ว, ฐาปนี เกิดศิลป์, ฐิติพร พันรักษา,ประกายดาว ศรีเพชร,
สุดารัตน์ ตงกระโทก
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วัตถุประสงค์: ประเมินประสิทธิผลของสื่อแอพพลิเคชั่นโดยวัดจากคะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 61 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วิธีการศึกษา: การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยแบบกึ่งทดลอง ระหว่างกลุ่มที่การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อแอพพลิเคชั่นและกลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรีย นรู้ด้ว ยตนเองด้วยแผ่นพับ โดยมี วิธีดาเนินการกับกลุ่ มทดลองเพื่อการทดลองเสริมการเรียนรู้โดยใช้
นวัตกรรมสื่อแอพพลิเคชั่น ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 61 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา จานวน 60 คน กลุ่มควบคุม เพื่อการทดลองเสริมการเรียนรู้โดยใช้แผ่นพับ ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 61 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1)
นวัตกรรมสื่อแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในรายวิชาการประเมินสุขภาพ เรื่องการตรวจร่างกาย
ระบบทรวงอกและปอด 2) แผ่นพับเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในรายวิชาการประเมินสุขภาพ เรื่องการตรวจร่างกายระบบทรวง
อกและปอด 3) แบบทดสอบผลการเรียนรู้ทางการเรียนบทเรียนวิชาการประเมินสุขภาพ เรื่องการตรวจร่างกายระบบทรวงอก
และปอด วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ร้อยละ Independent ttest และ
Paired Sample t-test
ผลการศึกษา: พบว่านวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากบทเรียนด้วยสื่อแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ มีคะแนนความรู้จากการทาแบบทดสอบหลังการใช้สื่อแอพพลิเคชั่น
เสริมการเรียนรู้ เรื่องการตรวจร่างกายระบบทรวงอกและปอด สูงกว่านักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย
แผ่นพับ อย่างมีนัยสาคัญที่ .05
ข้อเสนอแนะ: ควรปรับปรุงระบบของผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงได้ทั้ง Android และ IOS และควรพัฒนารูปแบบของสื่อ
แอพพลิเคชั่นให้มีความดึงดูด น่าสนใจและเพิ่มฟังก์ชนั่ การใช้งานให้หลากหลาย เช่น ภาพ เสียง วีดิโอ เป็นต้น
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พฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง
ผู้นาเสนอ: อารียา นนกระโทก, อมรรัตน์ เปียนขุนทด, เสาวรักษ์ ภิญโยวงษ์, เสาวลักษณ์ แพวขุนทด, สุนทรี คมขา, สุวิวัณย์
รุ่มเริง, สุวารัตน์ มุ่งอ้อมกลาง
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ตาบลสระจระเข้ อาเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิงที่อาศัยอยู่ในตาบลสระจระเข้
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จานวน 120 คน ได้จากการสุ่มโดยใช้การสุ่มแบบ Simple random sampling กาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน .05 เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ประเมินค่า 5 ระดับ ที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.71 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา: พบว่า พฤติกรรมการบริโภคโดยรวมอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 3.73 )และ(S.D.= 1.06) เมื่อจาแนกพฤติกรรมการ
บริโภคออกเป็น 2 ด้าน ด้านพฤติกรรมการบริโภคทั่วไป อยู่ในระดั บดี (𝑥̅ = 3.69)และ(S.D.=1.14) พบว่าส่วนใหญ่รับประทาน
ผักใบเขียวและอาหารที่มีเส้นใย ร้อยละ 78.45 รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ร้อยละ75.86 ด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อโรค
ความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับดี(𝑥̅ = 3.77)และ(S.D.= 0.97) พบว่าการบริโภคอาหารหวาน อยู่ในเกณฑ์ดี (𝑥̅ =3.88)และ(S.D.=
1.30) พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยเติมน้าตาลในอาหารมากกว่า 2 ช้อนชา ร้อยละ 53.45ไม่เคยรับประทานผลไม้เชื่อม ร้อยละ 50.86
การบริโภคอาหารที่มีไขมัน อยู่ในเกณฑ์ดี (𝑥̅ =3.65)และ(S.D.= 1.07)พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานอาหารประเภท ข้าวขา
หมู ข้าวมันไก่ ข้าวหมูกรอบ ร้อยละ 59.48 รับประทานอาหารคาวที่มีส่วนผสมของกะทิร้อยละ 46.55 การบริโภคอาหารเค็ม
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (𝑥̅ = 3.27)และ(S.D.= 1.11)พบว่าส่วนใหญ่ใช้ซุบก้อน ซุปผง ผงชูรสในการปรุงรส ร้อยละ 78.45ใช้
เครื่องปรุงรสในการปรุงอาหาร65.52รับประทานเนื้อสัตว์หมักเกลือ ร้อยละ 31.03การบริโภคเครื่องดื่ม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (𝑥̅ =
4.29)และ(S.D.= 0.41)พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 94.83 ไม่ดื่มกาแฟ ร้อยละ 70.69และ เติม
น้าตาลในเครื่องดื่มมากกว่า 2 ช้อนชา ร้อยละ 63.79
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การศึกษามุมมองของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีต่อนักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สาม และมุมมองของ
นักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สามที่มีต่อตนเองในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ผู้นาเสนอ: จินดารัตน์ จุลสงค์, มนัสนันท์ สุขสุทธิ์
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษามุมมองของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีต่อนักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สาม และศึกษามุมมอง
ของนักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สามที่มีต่อตนเองประชากร
วิธีการศึกษา: เป็นวิจัยเชิงสารวจ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1-4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
จานวน 731 คน กลุ่มตัวอย่างจานวน 252 คน คานวณจากสูตรสาเร็จของYamane สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Purposive
selection 39 คน และ Simple random sampling 213 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเชิงวิชาชีพพยาบาล การใช้ชีวิตประจาวัน และคาถามปลายเปิด วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ
.948
ผลการศึกษา: พบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีมุมมองต่อนักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สามระดับมาก คือ มีการยอมรับ
นักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สามในด้านวิชาชีพ และการใช้ชีวิตประจาวันในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับ และมี
มุมมองว่านักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สามไม่เป็นปัญหาในการทางาน และยังมีสัมพันธภาพที่ ดี และนักศึกษาพยาบาลชายเพศ
ที่สามมีมุมมองต่อตนเองระดับมากที่สุด เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สามมีมุมมองว่าตนเองไม่ได้แตกต่างจากเพศ
หญิงหรือเพศชาย สามารถทางานและร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ: มุมมอง,นักศึกษาพยาบาลชายเพศที่สาม, นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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ผลของโปรแกรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนตามทฤษฎีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางต่อความภาคภูมิใจในตนเองของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ผู้นาเสนอ: วิภารัตน์ แสงจักร, ปรางเทพิน ปรีดีวงศ์, ภาสินี ศรีสุข, มาริสา ทองนอก, รุ่งอรุณ สีทานอก,
ศศิธร มะโรคะ
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนตามทฤษฎีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางต่อความภาคภูมิใจในตนเอง
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จานวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน กลุ่มทดลองได้รับการให้คาปรึกษา 10 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง – 2
ชั่วโมง ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการเข้ากลุ่มกับอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่วิทยาลัยกาหนด โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถามความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษา ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาแบบสอบถามความภาคภูมิใจของ ประภาส ณ
พิกุล (2551) ซึ่งตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha
Coefficiency) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .924 โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
และโปรแกรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนตามแนวคิด ทฤษฎีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางต่อความภาคภูมิใจในตนเอง ผู้วิจัยได้สร้าง
โปรแกรมโดยออกแบบตามระยะของกระบวนการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของมารัม (Marram, 1978 อ้างในสมพร รุ่งเรืองกลกิจ ,
2554) ผ่านการวิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ซึ่งผู้เชี่ย วชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้าน
การสร้างโปรแกรมการให้คาปรึกษาและการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม โดยใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและ
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 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ระดับความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาลระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการทดลองแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ :ความภาคภูมิใจในตนเอง,โปรแกรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนตามทฤษฎีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ทฤษฏีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
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พฤติกรรมการใช้สมุนไพรของหญิงหลังคลอด ในชุมชนหนองสาหร่าย อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้นาเสนอ: ณัฐิดา ศรีโท, ณัฐชา พึ่งโคกสูง, ณัชชา กิจจาชาญชัยกุล, ณัฐธยาน์ มิตรหมวด, ธิดา ใจใส,
เสาวลักษณ์ หนูปอง, หัทยา ยอดชัยภูมิ
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของหญิงหลังคลอด ในชุมชนหนองสาหร่าย อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา
วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยเชิงบรรยายจากกลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงที่เคยผ่านการคลอดบุตรมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนหนองสาหร่าย อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนดังกล่าว ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกตามคุณสมบัติ
ที่กาหนดจานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้
สมุนไพร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา: ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 27.3 ปี ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 18 - 27 ปี ในด้านการศึกษา
ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาหรับรายได้ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในระดับ 5,000 – 10,000 บาท ลาดับที่
ของการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีล าดับที่ของการตั้งครรภ์คือ คลอดครั้งแรก ลักษณะครอบครัวของกลุ่ม ตัวอย่า งส่วนใหญ่เป็ น
ครอบครัวขยาย จานวนสมาชิกเฉลี่ย 4 – 5 คน ชนิดของสมุนไพรที่หญิงหลังคลอดใช้สมุนไพร เรียงลาดับจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ หัวปลี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 30.99 รองลงมา คือ ขิง จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 28.17 และใบหนาด
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.27 ตามลาดับ และเหตุผลของการใช้สมุนไพรของสมุนไพรที่หญิงหลังคลอดใช้สมุนไพร
เรียงลาดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ใช้เพิ่มน้านม จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 65.12 รองลงมาคือ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ จานวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 และทาให้สบายตัว จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98 ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ: ควรนาข้อมูลที่ได้ไปศึกษาหาความสัมพั นธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของหญิงหลัง
คลอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของหญิงหลังคลอดต่อไป
คาสาคัญ: พฤติกรรม สมุนไพร หญิงหลังคลอด
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ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ผู้นาเสนอ: สุธิดา แสนฤาชา, พนิดา โนมขุนทด และคณะ
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วิธีการศึกษา: เป็นวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา ปีการศึกษา 2558 จานวน 174 คนจาแนกตามชั้นปี โดยการสุ่มอย่างง่าย (Proportional random
sampling)เครื่อ งมื อที่ ใ ช้ ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล เป็ น แบบสอบถามพฤติ กรรมการบริโ ภคอาหารและแบบบั น ทึ กภาวะ
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
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี (x̅= 2.92)ร้อยละ 85.6
2) นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะ
โภชนาการปกติ ร้อยละ55.7 รองลงมา คือกลุ่มน้าหนักน้อยกว่ามาตรฐานร้อยละ 25.3 กลุ่มอ้วนระดับ 1 ร้อยละ10.3 กลุ่มอ้วน
ระดับ 2 ร้อยละ 6.3 และกลุ่มอ้วนระดับ3 ร้อยละ 2.3 3) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธ์ทางบวก (r= 0.097)
กับภาวะโภชนาการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของพฤติกรรมการบริโภคอาหารแต่
ละด้าน พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับ การบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์ทางลบ (r= -0.011) กับภาวะโภชนาการ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์ทางบวก (r= 0.141) กับภาวะโภชนาการ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้าน
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการบริโ ภคอาหารมีความสัมพันธ์ทางบวก (r= 0.139) กับภาวะโภชนาการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
ข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษาสามารถบ่งชี้ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพเนื่องจากภาวะโภชนาการผิดปกติ คือ กลุ่มน้าหนักน้อยกว่า
มาตรฐาน กลุ่มอ้วนระดับ1 กลุ่มอ้วนระดับ2 และกลุ่มอ้วนระดับ3 ซึ่งมีจานวนรวมเป็นร้อยละ 44.3 ที่จาเป็นต้องช่วยเหลือ
สนับสนุนให้มีการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และมีข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
คาสาคัญ : พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, ภาวะโภชนาการ
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ผลของการให้ความรู้ผ่านเฟสบุ๊คต่อความรู้และความตั้งใจที่จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
ผู้นาเสนอ: สุดารัตน์ ชัยมีเขียว, สุดารัตน์ ทัศนพงศ์ไพบูลย์, กนกกร สิงห์สีทา, ปัทมวรรณ ยอดแก้ว,
ประพิศ สีทากุล, สุจิตรา เปล่งงูเหลือม
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการให้ความรู้ผ่านเฟสบุ๊คต่อความรู้และความตั้งใจที่จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
และเพื่อประเมินระดับความรู้เรื่องพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์
วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ประเมินระดับความรู้เรื่องพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบที่
เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ และเปรียบเทียบความตั้งใจที่จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างก่อนและหลังให้ความรู้ ของ
วัยรุ่นอายุ 18-22 ปีที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาปีการศึกษา
2558 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะดังนี้ 1) มีคะแนน Audit อยู่ระหว่าง 1-7 คะแนนหมายถึง
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่าในการติดแอลกอฮอล์ 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
จานวน 15 ข้อ ผู้ วิ จั ย สร้า งขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ตรวจสอบความเชื่ อมั่ นของเครื่องมื อที่ ผู้วิ จั ย สร้า งขึ้น โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.6 – 1.0 และนา
เครื่องมือไปใช้กับกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 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 มีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (t =
7.97, p<.05) และค่าคะแนนเฉลี่ยความตั้งใจที่จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีค่าเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ: การใช้เฟสบุ๊คเพือ่ เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์กับวัยรุ่นมีความเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบนั
จึงควรนาสื่อออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ในการให้ความรู้ทางสุขภาพอื่น ในวัยรุ่นต่อไป
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริการสาธารณสุขของชุมชนหนองโพธิ์ ตาบลโคกสูง อาเภอเมืองจังหวัด
นครราชสีมา และชุมชนหนองหว้าสีชมพู ตาบลสาหร่าย อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้นาเสนอ: กนกวรรณ โคตพันธุ์ และคณะ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริการสาธารณสุขและเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับ
บริการสาธารณสุขระหว่างชุมชนหนองโพธิ์ ตาบลโคกสูง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และชุมชนหนองหว้าสีชมพู ตาบล
สาหร่าย อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบสารวจกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการสาธารณสุข ที่อาศัยอยู่
ในชุมชนประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนหนองโพธิ์ ตาบลโคกสูง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 143 คน และหนองหว้า
สีชมพู ตาบลสาหร่าย อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 93 คน โดยใช้สูตรเปอร์เซ็นต์ในการกาหนดของกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการสาธารณสุขระหว่างชุมชนโคกสูง
ตาบลโคกสูงอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และชุมชนหนองหว้าสีชมพู ตาบลสาหร่าย อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
และจากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรต่าง จาก ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมดัดแปลงตามแ นวคิด
ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนทฤษฎีความพึงพอใจ แนวคิดเกี่ยวกับงานสาธารณสุข ครอบคลุมระดับความพึงพอใจในการรับ
บริการสาธารณสุข คือ ความสะดวก รวดเร็ว คุณภาพการให้บริการ อัธยาศัยและการเอาใจใส่ การให้ข้อมูล/คาแนะนาด้าน
สุขภาพและบริการ ค่ายา/ค่าบริการ อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก แล้วนาเครื่องมือมาปรับแก้ตามคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและการหา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Paired Sample T-test ค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าเท่ากับ .803 ผู้ศึกษาดาเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ผลการศึกษา: พบว่า ชุมชนหนองโพธิ์ ตาบลโคกสูง อาเภอเมือง 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
และคาแนะนาเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (𝑥 = 4.41, SD) = 0.50, t = 0.717) แสดงให้เห็นได้ว่าระดับความพึงพอใจ
ในการรับการรับบริการของระบบบริการสาธารณสุขของสองชุมชนมีความไม่แตกต่างกัน
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การพยาบาลมารดา GDM A1 ด้วยหัวใจความมนุษย์ : กรณีศึกษา
ผู้นาเสนอ: อุทัยวรรณ เอี้ยงสันเทียะ, หัทยา หงษ์อุดร, ศรัญญา คมขุนทด
หน่วยงาน: สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเป็นมาและความสาคัญ: โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีผลกระทบต่อทั้งมารดาและทารกในครรภ์ ซึ่งการพยาบาลในระยะ
คลอดมีความสาคัญที่ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการพยาบาลมารดา GDM A1 ในระยะของการคลอด
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบเฉพาะกรณี (case study research) ผู้คลอดที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ชนิดที่ 1 จานวน 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) ผู้คลอดสามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ดี 2) มารดาสามารถเผชิญความเจ็บปวดได้ด้วยการพยาบาลที่
ยึดหลักหัวใจของความเป็นมนุษย์ และ 3) ผลลัพธ์ของการคลอดทั้งมารดาและทารกปลอดภัย โดยน้าหนักทารกแรกคลอด
3,670 กรัม และติดตามระดับน้าตาลทารกหลังคลอดใน 1 ชั่วโมง ,6 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมงหลังคลอดอยู่ในระดับปกติ
ข้อเสนอแนะ: จากผลการศึกษาระบบการพยาบาลของมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขณะตั้งครรภ์ควรเน้นการดูแลแบบ
องค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดย 1) ระยะตั้งครรภ์ ควรมีการให้ความรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคแก่
มารดาและครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์สามารถดูแลตนเอง ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง 2) ระยะคลอด ทีมสุขภาพ
ควรติดตามระดับน้าตาลอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน 3) ระยะหลังคลอด ควรมีการตรวจติดตามระดับน้าตาล
ของมารดาและทารกรวมทั้งคัดกรองภาวะเบาหวานในช่วง 6 - 12 สัปดาห์หลังคลอดเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน
ถาวร และ 4) ทีมสุขภาพ ควรเน้นการพยาบาลด้านจิตใจเพื่อส่งเสริมให้มารดาคลายความวิตกกังวล
คาสาคัญ: โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์, การดูแลในระยะคลอด
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Poster presentation 6.14

ผลการพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางในหญิงหลังคลอดที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ขณะครรภ์: กรณีศึกษา
ผู้นาเสนอ: วิชชุกร ทะยอมใหม่, สุนารี บุญเฮง, รัตนวรรณ ตามกลาง, เกศรินทร์ พิมพล, พิรญาณ์ ละโลงสูงเนิน
หน่วยงาน: สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเป็นมาและความสาคัญ: ผู้ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีผลกระทบต่อสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ ถ้าไม่ได้รับ
การรักษาพยาบาลที่ดี ส่วนระยะหลังคลอดแม้ฮอร์โมนฮิวแมนพลาเซนตอลแล็คโตรเจน โปรเจสเตอร์โรน และเอสโตรเจน
ลดลง แต่ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ต้องได้รับการดูแลระดับน้าตาลในเลือดต่อเนื่อง โดยเฉพาะในรายที่เลี้ยงทารกด้วยนม
มารดาจะเสี่ยงต่อภาวะระดับน้าตาลในเลือดต่า ทารกได้รับน้านมไม่เพียงพอจะเสี่ยงต่อระดับน้าตาลในเลือดต่าเช่นกัน กรณีไม่
ควบคุมอาหาร จะส่งผลให้ระดับน้าตาลในเลือดสูงได้ ฉะนั้นการพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางนั้นผู้วิจัยเชื่อว่าจะส่งผล
ดีต่อมารดา ทารกแรกเกิดในการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีของมารดา ทารกและบุคคล
ในครอบครัว
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางในหญิงหลังคลอดที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ขณะตั้งครรภ์
วิธีการศึกษา: รูปแบบการศึกษายึดทฤษฎีครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการดูแล กรณีศึกษามารดาหลังคลอดที่เป็นเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ชนิดที่ 2 จานวน 1 ราย ณ หอผู้ป่วยสูติกรรม 1 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ เครื่องมือ
ทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย 2) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป และประเมินหลังคลอด 13B 3)
แผนการพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
ผลการศึกษา: พบว่า มารดาหลังคลอด 1) ระดับน้าตาลในเลือดหลังคลอดระหว่างการดูแลอยู่ในช่วง 83-208 mmHg. ความ
ดันโลหิตระยะหลังคลอดในช่วงดูแลอยู่ระหว่าง128-159/61-99 mmHg. 2) การประเมิน LATCH SCORE ในระหว่างการดูแล
อยู่ระหว่าง 6-9 คะแนน ไม่พบปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา และสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลมารดาหลัง
คลอดและบุตร 3) การจัดการความเครียด คือ สมาชิกในครอบครัวให้กาลังใจและปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 4)
การปฏิบัติตนในอนาคตพบว่ามารดาหลังคลอดคุมกาเนิดโดยการทาหมัน และมีแนวทางในการควบคุมน้าหนักโดยการลด
อาหารที่มีรสหวานและมัน จากผลการศึกษามารดาหลังคลอดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองหลั งคลอด ตระหนัก
ถึงความสาคัญของผลกระทบจากโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ มีวิธีการดูแลตนเองโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร คุมกาเนิดด้วยวิธีการทาหมันถาวร และสมาชิกในครอบครัวมีส่วนรวมในการดูแลมารดาหลังคลอด
ข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรมีบทบาทในการสร้างเสริมศักยภาพของครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วม
ในการดูแล และแก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในมารดาหลังคลอด รวมทั้งส่งเสริมให้มีเครือข่ายในการร่วมดูแลช่วยเหลือ
ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: เบาหวานขณะตั้งครรภ์ การพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
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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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บรรยายเรื่อง “พยาบาลพลังการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูประบบสุขภาพ”
โดย นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย นายกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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บรรยายเรื่อง : การดูแลเพือ่ เพิ่มผลลัพธ์ทางการพยาบาล
โดย : ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง ประธานร่วมฝ่ายวารสาร สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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โดย : ผศ.ดร.รวมพร คงกาเนิด สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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Panel Discussion “การขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลแบบมีส่วนร่วมสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ”
นางสุชาดา เสตพันธ์ รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
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โดย นางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ
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Panel Discussion “การขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลแบบมีส่วนร่วมสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ”

โดย นางจิตรา มณีวงษ์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชนบท

V
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ผลงานวิชาการฉบับเต็มนักศึกษาพยาบาลปริญญาโท
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การพัฒนาแนวทางการป้ องกันควบคุมโรคไข้ เลือดออกชุ มชนไทยสมุทร
เขตเทศบาลนครขอนแก่ น โดยการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ภคอร ทองสุ ข พย.ม.*

เพชรไสว ลิ้มตระกูล วท.ม. **

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์และพัฒนาแนวทางการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดย
การมีส่วนร่ วม กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย แกนนาครอบครัว แกนนาชุมชน เจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกต วิธีดาเนินการศึกษาและพัฒนางาน
ตามวงจร PDCA วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบประเด็นปั ญหาดังนี้ 1) แกนนา
ครอบครัวขาดความรู ้เรื่ องยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ การควบคุมลูกน้ ายุงลายไม่สม่าเสมอ 2)การเฝ้าระวังการเกิด
โรคไข้เลือดออกมีจานวนผูป้ ่ วยต่ากว่าความจริ งและการควบคุมโรคไม่ได้ดาเนินการอย่างทันท่วงที 3)หน่วยงานและ
ชุมชนขาดการวางแผนงานร่ วมกัน 4)สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ จึงได้ร่วมกันระดมสมอง
วางแผนและดาเนินงานโดยจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ แจกเอกสารแผ่นพับและประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว
รณรงค์ Big cleaning day จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จดั ทาแนวทางการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนไทย
สมุทร ประเมินผลพบว่าประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจและมีส่วนร่ วมปฏิบตั ิตามแนวทาง ค่าดัชนีความชุ ก
ลูกน้ ายุงลายลดลง ไม่พบผูป้ ่ วยโรคไข้เลือดออก และได้แนวทางการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนไทย
สมุทรโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน ซึ่ งกาหนดวิธีการปฏิบตั ิในการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของแกนนา
ครอบครัว แกนนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง
คาสาคัญ การมีส่วนร่ วม, ไข้เลือดออก, ชุมชนไทยสมุทร
*นักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

The Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division

180

ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โรคไข้เลือดออกเป็ นโรคติดต่อที่เป็ นปั ญหาสาคัญของสาธารณสุ ขอย่างยาวนาน โรคนี้ยงั ไม่มีวคั ซี นป้ องกัน
และไม่มียารักษาเฉพาะ อุบตั ิการณ์การเกิดโรคมีแนวโน้มสู งขึ้น องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ผตู ้ ิดเชื้ อทัว่ โลกปี ละ
กว่า 50-100 ล้านคน กว่าร้อยละ 70 เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้1 การระบาดโรคไข้เลือดออกใน
ประเทศไทยพบมีการระบาดหลายลักษณะ เช่น ระบาดปี เว้นปี ปี เว้น 2 ปี ระยะหลังพบว่าการระบาดไม่มีแบบแผน
แน่นอน2 ระบาดมากในช่วงหน้าฝนอัตราป่ วยสู งสุ ดในกลุ่มอายุ 5-14 ปี รองลงมา คือ 15-19 ปี อาเภอเมืองจังหวัด
ขอนแก่นเป็ นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง มีการระบาดอย่างรุ นแรงในปี 2556 อัตราป่ วย
442 รายต่อแสนประชากร ความชุกของโรคพบมากในเขตเมือง3
เทศบาลนครขอนแก่นเป็ นพื้นที่เขตเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ
การศึกษาและการคมนาคมของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีการเคลื่อนย้ายประชากรกรระหว่างเมืองอย่างต่อเนื่ อง การขยายตัวของเมือง จานวน
ประชากรและครัวเรื อนที่หนาแน่นส่ งผลต่อการระบาดของโรค
อัตราป่ วยโรคไข้เลือดออกปี 2553-2557เท่ากับ
159.11,124.49,75.58, 638.66 และ65.47 ตามลาดับ เสี ยชีวติ 2 รายในปี 2556 อัตราตายร้อยละ 0.284 การเกิดโรคพบ
มากในกลุ่ม 10-18 ปี พบผูป้ ่ วยมากช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ปั ญหาอุปสรรคในการป้ องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเขตเทศบาลนครขอนแก่น มาจากแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายที่มีจานวนมาก การมีส่วนร่ วมในการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนน้อยและจานวนผูป้ ่ วยที่มีการรายงานตามระบบการเฝ้าระวังโรคมีขอ้ มูลจานวนผูป้ ่ วยน้อยกว่า
จานวนผูป้ ่ วยจริ งทาให้การปฏิบตั ิงานควบคุมการระบาดของโรคไม่ครอบคลุมและทันเวลา
โดยชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดคือชุมชนไทยสมุทร
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกชุมชนไทยสมุทรเป็ นพื้นที่ที่มีการระบาดซ้ าซากพบผูป้ ่ วยโรคไข้เลือดออก
ต่อเนื่องปี 2555-2557 อัตราป่ วย 226.76,2494.33 และ 226.76 รายต่อแสนประชากรตามลาดับ จากปั ญหาการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก เทศบาลนครขอนแก่นและหน่วยบริ การปฐมภูมิในพื้นที่ได้พยายามหารู ปแบบในการ
ป้ องกันควบคุมโรค สร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ โดยการปล่อยปลาหางนกยูง การ
ใช้ทรายกาจัดลูกน้ า การคว่าและเก็บทิ้งเศษภาชนะ การจัดกิจกรรมรณรงค์ การให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ทาง
หอกระจายข่าว อสม.สารวจและควบคุมลูกน้ าทุก 2 เดือน การพ่นสารเคมีกาจัดยุงเพื่อป้ องกันและควบคุมโรคโดย
เทศบาลนครขอนแก่น การดาเนินงานเกิดขึ้นเป็ นครั้งคราวไม่ต่อเนื่องเมื่อสิ้ นสุ ดกิจกรรมโครงการการทางานก็สิ้นสุ ด
ลง การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไข้เลือดออกให้ได้ผลดีและยัง่ ยืนจาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน
โดยเฉพาะชุมชนที่ตอ้ งเห็นความสาคัญและมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง
ผูศ้ ึกษาในฐานะผูร้ ับผิดชอบงานด้านการป้ องกันควบคุมโรคติดต่อ มีความสนใจศึกษาพัฒนาแนวทางการ
ป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนไทยสมุทร อย่างสอดคล้องตามบริ บทของชุมชนโดยนาแนวคิดการมีส่วนร่ วม
มาใช้เพื่อให้เกิดการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาสภาพการณ์การป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชนไทยสมุทร
2.เพื่อพัฒนาแนวทางการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุ มชนไทยสมุทรโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ระยะเวลาการศึกษา กุมภาพันธ์ 2558-พฤษภาคม 2559
วิธีดาเนินการศึกษา
1. การเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ ชุมชนไทยสมุทร ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ซึ่ งเป็ นชุมชนที่พบปั ญหาในการดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรค มีความเสี่ ยงต่อการการระบาดของ
โรค และเอื้อต่อการพัฒนาเนื่ องจากชุมชนรับรู ้ร่วมกันว่าเป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่สาคัญในลาดับต้นๆของชุมชน แกนนา
ชุมชนมีความพร้อมที่จะเข้ามาร่ วมรับผิดชอบ
2. ประชากรที่ศึกษา คือ บุคคลที่มีส่วนร่ วมในการดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนไทย
สมุทรโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 1)แกนนาครอบครัวจานวน 104 คน คานวณหาขนาดตัวอย่างจากประชากรที่เป็ น
แกนนาครอบครัว 228 คน โดยใช้สูตร หากลุ่มเป้ าหมายภายใต้ความเชื่อมัน่ 95% เลือกโดยการสุ่ มแบบมีระบบ
คุณสมบัติของแกนนาครอบครัว ต้องเป็ นสมาชิกที่อยูอ่ าศัยประจาและมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความสะอาด
และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของสิ่ งแวดล้อมและการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในครัวเรื อน 2) แกนนา
ชุมชนเป็ นอสม. จานวน 9 คน 3)เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบในการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจานวน 3
คน เป็ นพยาบาลวิชาชีพจากศูนย์สุขภาพชุมชนสามเหลี่ยม งานระบาดวิทยาโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ และสานักการ
สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมเทศบาลนครขอนแก่น และ4)ผูบ้ ริ หารหน่วยงานที่รับผิดชอบการป้ องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกชุมชนไทยสมุทร จานวน 2 คน เป็ นหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนสามเหลี่ยมและรองนายกเทศมนตรี ฝ่าย
การสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมเทศบาลนครขอนแก่น สาหรับประชากรในกลุ่มที่ 2,3และ4 เนื่องจากมีจานวนไม่
มากจึงทาการศึกษาทุกคน
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.1 แบบสัมภาษณ์ในการศึกษาสภาพการณ์การดาเนิ นงานป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนไทย
สมุทร จานวน 4 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ สาหรับแกนนาครอบครัว แบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่1 ข้อมูล
ทัว่ ไป ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ส่ วนที่2 ความรู ้เรื่ องโรคไข้เลือดออก
และการป้ องกันควบคุมโรค แบบเลือกตอบมี4ตัวเลือก มีจานวน 20 ข้อ ชุดที่ 2,3และ4 เป็ นแบบสัมภาษณ์ก่ ึง
โครงสร้างแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1ข้อมูลทัว่ ไปประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ส่ วนที่ 2 แนวคาถาม การรับรู ้สถานการณ์โรค การป้ องกันควบคุมโรคและปั ญหาอุปสรรค การมีส่วนร่ วม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดาเนิ นงานป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สาหรับตัวแทนแกนนาครอบครัว
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จานวน 10 คน สาหรับเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จานวน 3 คน และสาหรับผูบ้ ริ หาร
หน่วยงานจานวน 2 คน
3.2 แนวทางการสนทนากลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขชุมชนไทยสมุทร แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูล
ทัว่ ไปประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ส่ วนที่ 2 แนวคาถามในการสนทนา
กลุ่ม เกี่ยวกับการรับรู ้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในชุมชน การรับรู ้เรื่ องโรคและการป้ องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก การรับรู ้การปฏิบตั ิในการป้ องกันควบคุมโรคของแกนนาครอบครัว การดาเนินงานการป้ องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออกของชุมชน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
3.3 แบบสารวจลูกน้ ายุงลายสาหรับการประเมินผลค่าดัชนีลูกน้ าก่อนและหลังการศึกษาเป็ นแบบสารวจ
มาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ผูศ้ ึกษานามาประยุกต์เพื่อสารวจสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมใน
ชุมชนที่เป็ นแหล่งน้ าขัง เหมาะแก่การเพาะพันธ์ยงุ
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ หาความตรงเนื้อหาแบบสัมภาษณ์ แนวทางการสนทนากลุ่มโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ทาการตรวจสอบตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1
นาไปทดลองใช้กบั แกนนาครอบครัวที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันจานวน 30 คน หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสัมภาษณ์
ความรู ้โดยใช้KR20ของคูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสันได้เท่ากับ 0.72 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ใช้สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ0.75
5. ขั้นตอนการศึกษาและพัฒนางานตามกระบวนการ PDCA 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพการณ์การ
ดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แกนนาครอบครัว เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
งานป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและหัวหน้าศูนย์ศูนย์สุขภาพสามเหลี่ยม
เจ้าหน้าที่หน่วยระบาดวิทยา
โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบงานป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและรองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการ
สาธารณสุ ขเทศบาลนครขอนแก่น และการสนทนากลุ่มอสม. รวบรวมข้อมูลสรุ ปเนื้อหาและวิเคราะห์สภาพการณ์
ดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนไทยสมุทร นาเสนอปั ญหาการดาเนิ นงานแก่ผรู ้ ่ วมศึกษา 2) ร่ วม
วิเคราะห์วางแผนและตัดสิ นใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา วิธีการติดตามประเมินผล 3) ดาเนินงานตามแผน สะท้อนผล
การปฏิบตั ิและปรับปรุ งแก้ไข สรุ ปแนวทางการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชนชน 4)ประเมินผลการ
ดาเนินงาน โดยประเมินการมีส่วนร่ วมกระบวนการจากการปฏิบตั ิตามแนวทางก่อนเกิดโรค ขณะเกิดโรคและ
ประเมินผลลัพธ์โดยการสารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายหาค่าดัชนีความชุกลูกน้ ายุงลาย และจานวนผูป้ ่ วยโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน
6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ(Primary data)โดยการสังเกต สัมภาษณ์และการ
สนทนากลุ่มเพื่อศึกษาสภาพการณ์และปัญหาอุปสรรคในการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามชุดเครื่ องมือ มี
พยาบาลวิชาชีพ2คนเป็ นผูช้ ่วย บันทึกข้อมูลโดยการจดบันทึก และเครื่ องบันทึกเสี ยง ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
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Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารทะเบียนสถิติและรายงานการเกิดโรคไข้เลือดออกงานระบาดวิทยา
อาเภอเมืองขอนแก่น ทะเบียนการสอบสวนควบคุมโรคของศูนย์สุขภาพชุมชนสามเหลี่ยมและเทศบาลนครขอนแก่น
รายงานการสารวจลูกน้ ายุงลาย แผนที่ชุมชนไทยสมุทรและแผนที่การระบาดโรคไข้เลือดออก เพื่อวิเคราะห์ความ
รุ นแรงการเกิดโรคและพยากรณ์แนวโน้มการเกิดโรคของชุมชนตรวจสอบความน่าเชื่ อถือของข้อมูลโดยวิธีสามเส้า
(Data Triangulator)
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลเชิงปริ มาณใช้สถิติพรรณนา ความถี่ ร้อยละ และข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้นามา
ตรวจสอบความถูกต้อง แยกเป็ นหมวดหมู่ตามประเด็นปั ญหา ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้ อหาของข้อมูล เพื่อสรุ ปผล
และนาไปหาความเชื่อมโยงกับประเด็นที่ศึกษา
ผลการศึกษา
1.การศึกษาสภาพการณ์ การป้ องกันควบคุมโรคไข้ เลือดออก
1.1 สภาพการณ์ดาเนิ นงานป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของแกนนาครอบครัว พบว่าแกนนาครอบครัว
มีการรับรู ้สถานการณ์การเกิดโรคทางหอกระจายข่าวชุมชน ได้รับความรู ้เรื่ องโรคไข้เลือดออกจากข่าวสารโทรทัศน์
และสปอตประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ร้อยละ 61.5 ของแกนนาครอบครัวมีความรู ้เรื่ องโรคระดับดี พบว่ายัง
มีประเด็นที่เข้าใจไม่ถูกต้อง เรื่ องแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย ระยะเวลาวงจรชีวิตยุงลายและวิธีการใส่ ทรายกาจัดลูกน้ า
โดยที่ร้อยละ 82.69 มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง มีการปฏิบตั ิเป็ นครั้งคราวไม่สม่าเสมอ แกนนาครอบครัวส่ วน
ใหญ่ทางานนอกบ้าน ไม่มีเวลาหรื อเหนื่ อยล้าจากการทางาน จึงไม่ได้ปฏิบตั ิต่อเนื่องทั้งที่รับรู ้วา่ การป้ องกันควบคุม
โรคเป็ นบทบาทของทุกคน และพบว่าพื้นที่ 1 ใน4 ของชุมชนโซนบ้านทาวเฮาส์มีสภาพแออัด มีภาชนะน้ าขัง ขยะ
ตกค้างเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ร่ องระบายน้ าตื้นเขินอุดตัน และเป็ นแหล่งเกิดโรคไข้เลือดออกในช่วงเวลา 3 ปี ที่ผา่ น
มา
1.2 สภาพการณ์ดาเนินงานการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของแกนนาชุมชนและอสม. พบว่าแกนนา
ชุมชนและอสม.ทุกคนรับรู ้วา่ มีการเกิดโรคซ้ าซากในช่วง3
ปี ที่ผา่ นมา
การดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของชุมชนเป็ นการทาตามแผนงานโครงการของเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนสามเหลี่ยม และสานักการสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมเทศบาลนครขอนแก่น เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วง
ก่อนฤดูกาลระบาด โครงการปี เมี่ยนยุงร่ วมกับเทศบาลนครแก่นซึ่ งเป็ นการอบรมอสม.เชี่ยวชาญไข้เลือดออกและ
ออกปฏิบตั ิการเคาะประตูบา้ นให้คาแนะนาทุกสัปดาห์
การมีส่วนร่ วมของอสม.ในการควบคุมโรคเมื่อมีผปู ้ ่ วย
ไข้เลือดออกในชุมชนส่ วนใหญ่เป็ นการทางานร่ วมกับเจ้าหน้าที่ ปั ญหาอุปสรรคที่พบ คือ การมีส่วนร่ วมของคนใน
ชุมชนในการดูแลความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยโดยเฉพาะที่ทางสาธารณะน้อย บางรายไม่ให้ความ
ร่ วมมือในการสุ่ มสารวจลูกน้ าของ อสม. ผลสารวจลูกน้ ายุงลายมีความคลาดเคลื่อนต่ากว่าความจริ ง
The Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division

184

ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

1.3 การป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของหน่วยงานด้านสาธารณสุ ข พบว่ามีหน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบในการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก คือ ศูนย์สุขภาพชุมชนสามเหลี่ยมเป็ นหน่วยบริ การปฐมภูมิ ขึ้น
ตรงกับ CUP โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ สานักการสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมเทศบาลนครขอนแก่น และยังมี
สถานพยาบาลของรัฐ เอกชนอีกหลายแห่งที่ประชาชนในชุมชนไปรับบริ การ ซึ่งสถานพยาบาลเอกชนที่ให้การตรวจ
รักษาไม่ได้มีบทบาทในการควบคุมป้ องกันโรคและไม่มีการรายงานการเกิดโรคเข้าสู่ ระบบการเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยาจึงทาให้จานวนผูป้ ่ วยที่รายงานต่ากว่าความเป็ นจริ งทาให้การควบคุมการระบาดของโรคไม่ครอบคลุม สาหรับ
ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของศูนย์สุขภาพชุมชนสามเหลี่ยม โรงพยาบาลศรี
นคริ นทร์ และเทศบาลนครขอนแก่นพบว่า บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ตอ้ งรับผิดชอบหลายด้าน เจ้าหน้าที่จึง
ไม่ค่อยได้ทางานเชิงป้ องกันการเกิดโรค การประสานงานระหว่างหน่วยงานในการส่ งต่อข้อมูลเป็ นการสื่ อสารทาง
เดียวโดยจดหมายอิเลคโทนิค การรับข้อมูลล่าช้าหรื อไม่สมบูรณ์ ค้นหาบ้านผูป้ ่ วยไม่เจอทาให้ไม่สามารถควบคุม
โรคได้ทนั เวลา การดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรค เป็ นการดาเนิ นงานภาพรวมของพื้นที่ท้ งั หมดที่รับผิดชอบ ไม่มี
การวางแผนตามบริ บทของชุ มชน ต่างคนต่างทา ขาดการวางแผนการดาเนิ นร่ วมกันกับชุมชน
สรุ ปประเด็นปั ญหาดังนี้ 1) แกนนาครอบครัวและแกนนาชุมชนบางรายยังขาดความรู ้เรื่ องโรคไข้เลือดออก
และการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ขาดทักษะในการสารวจลูกน้ ายุงลาย 2)การปฏิบตั ิเพื่อการป้ องกันควบคุม
โรคของแกนนาครอบครัวไม่สม่าเสมอและต่อเนื่อง
พบว่ามีค่าดัชนีความชุกลูกน้ ายุงลายสู งกว่าเกณฑ์
3)
สภาพแวดล้อมในชุมชนเอื้อต่อการเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ขาดผูร้ ับผิดชอบในการดูแลกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย
ในที่ทางสาธารณะและที่วา่ งของเอกชนอย่างต่อเนื่อง 4)ขาดผูร้ ับผิดชอบการประสานงานในการเฝ้าระวังการเกิดโรค
ในชุมชน ทาให้ขาดข้อมูลในการควบคุมป้ องกันโรค หรื อควบคุมโรคล่าช้าทาให้เกิดการระบาดของโรคได้ง่าย 5)
ขาดการบูรณาการดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนของหน่วยงานสาธารณสุ ขที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ส่ วนร่ วม ไม่มีการวางแผนการดาเนินร่ วมกันและแบ่งหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบแต่ละงานทาเพื่อให้การดาเนิ นงานแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างครอบคลุมและไม่เกิดความซ้ าซ้อนเป็ นการประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ และแก้ปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรได้
2 การพัฒนาแนวทางป้ องกันควบคุมโรคไข้ เลือดออกชุ มชนไทยสมุทรโดยการมีส่วนร่ วม โดยการประชุม
เสวนาระหว่างแกนนาครอบครัว แกนนาชุมชน ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบงานป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก มี
การสะท้อนข้อมูลผลการศึกษาสภาพการณ์ดาเนิ นงานป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนไทยสมุทร
สรุ ป
ประเด็นปั ญหา ร่ วมกันวางแผนงานกิจกรรม และตัดสิ นใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหา ตามความต้องการของชุมชน
และหน่วยงานสาธารณสุ ข และตัดสิ นใจเลือกกิจกรรมดังนี้
2.1 การให้ความรู ้เรื่ องโรคไข้เลือดออกและการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเพื่อให้แกนนาครอบครัว
และประชาชนมีพฤติกรรมการป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างถูกต้อง โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
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บรรยายให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การป้ องกันควบคุมโรค ยุงลายพาหะนาโรค มีการนาเสนอนิทรรศการ
วงจรชีวิตยุงให้เห็นจริ ง และการแบ่งกลุ่มฝึ กสารวจลูกน้ ายุงลายนาเสนอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน รวมทั้งการรณรงค์
ให้ประชาชนมีความรู ้โดยการแจกเอกสารแผ่นพับและการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว
2.2 การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย ด้วยการจัดกิจกรรม 1)รณรงค์ Big cleaning Day ด้วยมาตรการ 5 เก็บ เก็บ1. เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้ า เช่น
ขวด กล่อง ถุงพลาสติก แก้วน้ า ยางรถยนต์เก่าที่ทิ้งไว้เพราะเมื่อมีฝนตกหรื อน้ าขังจะเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายได้
เป็ นอย่างดี เก็บ2. เก็บกวาดให้สะอาดปลอดโปร่ งไม่ให้เป็ นแหล่งอาศัยและเกาะพักของยุงลาย เก็บ3. เก็บน้ ากินน้ า
ใช้ให้สะอาดมิดชิด โดยการปิ ดฝาโอ่งไม่ให้ยงุ ลายลงไปวางไข่ เก็บ4. เก็บล้างภาชนะใส่ น้ า เช่น แจกัน อ่าง ถัง
เพื่อขจัดไข่และลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห์ เก็บ5.เก็บแล้วรวย เก็บวัสดุรีไซเคิลที่เหลือใช้ไปขายเป็ นรายได้เสริ ม โดยวัน
แรกเป็ นการประชาสัมพันธ์ขอความร่ วมมือให้แกนนาครอบครัวทาบ้านตัวเอง วันที่สองชุมชนร่ วมกันจัดการ
สิ่ งแวดล้อมในที่ทางสาธารณะ วันที่สาม อสม. และผูศ้ ึกษาออกสุ่ มสารวจลูกน้ าและให้คาแนะนาเพิ่มเติม 2)การ
ขุดลอกร่ องระบายน้ าที่ต้ืนเขิน โดยชุมชนและเทศบาลนครขอนแก่น หลังลอกร่ องระบายน้ าประธานชุมชนได้
ประชาสัมพันธ์ขอความร่ วมมือประชาชนที่อาศัยอยูโ่ ซนดังกล่าวงดทิ้งขยะ ขวดพลาสติกลงร่ องระบายน้ า
2.3 การให้ความรู ้ อสม.ในการเฝ้าระวัง สอบสวนควบคุมโรคเบื้องต้น เพื่อเป็ นเครื อข่าย SRRT ระดับ
ชุมชน ให้สามารถเฝ้าระวัง รายงานเหตุการณ์และควบคุมการระบาดเบื้องต้นได้ทนั ท่วงที
2.4 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ และอสม.ชุมชนละแวกข้างเคียง จัดทา
แนวทางป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนไทยสมุทร จัดพิมพ์แจกจ่ายให้แก่ทุกครัวเรื อนและเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความร่ วมมือให้ร่วมกันปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว แต่หากจาเป็ นกรณี ที่สร้างปั ญหา
ส่ งผลกระทบกับภาพรวมในชุมชน แกนนาครอบครัวและชุมชนได้เสนอให้เจ้าหน้าที่นามาตรการทางกฎหมายมา
บังคับใช้ร่วมด้วย
สรุ ปแนวทางการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนไทยสมุทรที่ได้บอกถึงแนวทางปฏิบตั ิในการ
ป้ องกันก่อนเกิดโรคและเมื่อมีผปู ้ ่ วยเกิดขึ้นในชุมชนโดยระบุกิจกรรมและความถี่ในการปฏิบตั ิของแกนนาครอบครัว
แกนนาชุมชน และเจ้าหน้าที่
3. ประเมินผล
3.1 ประเมิ น ผลการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน พบว่า แกนน าครอบครั ว แกนนาชุ ม ชนและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามแนวทางการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุ มชนไทยสมุทรที่ร่วมกันกาหนด
แกนนาครอบครั วมี ส่วนร่ วมในการทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและบริ เวณบ้านของตัวเอง มีการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ เป็ นอย่างดี โดยมีการตกลงทาพร้อมกันในวันอาทิตย์ อสม. มีการ
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รวมกลุ่มกันออกตรวจเยีย่ มและประเมินทุกวันพฤหัสบดีของเดือนคี่เพื่อสุ่ มประเมินลูกน้ ายุงลายและให้คาแนะนาแก่
เจ้าของบ้าน
3.2. การประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรคชุมชนไทยสมุทร พบว่าหลังมีการ
ดาเนินงานตามแนวทางตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึง พฤษภาคม 2559 ค่าดัชนีความชุ กของลูกน้ ายุงลาย ลดลง
เดือนมกราคม 59 ค่า HI=2.19, BI=2.19 เดือนกุมภาพันธ์59 ค่า HI=2.02, BI=2.02 และ เดือนมีนาคม59 ไม่พบ
ลูกน้ ายุงลาย และไม่พบผูป้ ่ วยโรคไข้เลือดออกชุมชนไทยสมุทร
อภิปรายผล
1. ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของชุ มชนบางส่ วนเอื้อต่อการเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย
สภาพบ้านเรื อนแออัด บ้านเรื อนไม่โปร่ งเหมาะเป็ นที่หลบพักของยุง ร่ องระบายน้ าตื้นเขินอุดตัน ขยะตกค้าง ยาง
รถยนต์เก่ า เมื่ อฝนตกทาให้มีน้ า ขังเกิ ดเป็ นแหล่ งเพาะพันธุ์ ยุงและเป็ นแหล่ งเกิ ดโรคไข้เลื อดออก สอดคล้องกับ
การศึกษาการป้ องกันและควบคุ มโรคไข้เลื อดออกโดยการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนของนภาภรณ์ อินทรสิ ทธิ์ (2550)
พบว่ายางรถยนต์เก่าจากอู่ซ่อมรถในชุ มชนมีการจัดเก็บไม่ถูกต้อง ร่ องระบายน้ าอุดตัน จุดน้ าขังตามพื้นที่สาธารณะ
ขาดผูด้ ูแลความสะอาดและกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์อย่างต่อเนื่ องกลายเป็ นปั ญหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุ มชน5 และ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับสภาพแวดล้อมพื้นที่3ใน4ที่เป็ นบ้านเดี่ ยว พบว่ามี การจัดบ้านเป็ นระเบียบมีภาชนะน้ าขังเท่าที่
จาเป็ นและมีการควบคุ มไม่ให้มีลูกน้ ายุงลาย สอดคล้องกับการศึกษาของอรนุ ช พิศาลสุ ทธิ กุลและคณะ (2551) ที่
ทาการศึกษาพฤติกรรมการป้ องกันโรคไข้เลื อดออกของประชาชนหมู่บา้ นที่มีการระบาดของโรคกับหมู่บา้ นที่ไม่มี
การระบาดของโรคและเป็ นพื้นที่มีอาณาเขตติดกันในตาบลควนโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่ งเป็ นชุ มชนชนบทกึ่ง
เมื อง พบว่า ประชาชนพื้ นที่ ที่มี การระบาดและพื้ นที่ ที่ไ ม่มี การระบาดมี ค วามรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ย วกับโรคไข้เลื อดออก
ประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดไม่ค่อยให้ความสาคัญในการกาจัดยุงลาย ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายสู งกว่าพื้นที่ที่ไม่มีการ
ระบาด6
2. แกนนาครอบครัวบางรายขาดความรู ้ในเรื่ องยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ และให้ความสาคัญเรื่ องเศรษฐกิจ
การทามาหากิ นมากกว่าการปฏิ บตั ิในการป้ องกันควบคุ มโรคไข้เลื อดออก ทาให้ไม่เห็ นความสาคัญของการกาจัด
ลู กน้ าอย่างต่อเนื่ องทุ ก 7 วัน พฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ ในการป้ องกันควบคุ มโรคไข้เลื อดออกเป็ นครั้งคราวและไม่
ต่อเนื่องซึ่ งเป็ นประเด็นสาคัญทาให้ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในครัวเรื อนลดลง ทั้งที่
แกนนาครอบครั วส่ วนใหญ่ รับ รู ้ ว่า การป้ องกัน ควบคุ ม โรคไข้เ ลื อ ดออกเป็ นหน้า ที่ ข องทุ ก คนที่ จะต้อ งช่ ว ยกัน
สอดคล้องกับการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในจังหวัดศรี
สะเกษ ของบรรเทิ ง สุ พ รรณ์ และคณะ(2555) พบว่า ปั จจัย ด้า นความรู ้ เกี่ ย วกับ การป้ องกันโรคไข้เลื อดออกมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r=0.115, p-value < 0.05)7
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และสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการป้ องกันโรคไข้เลื อดออกของแกนนาสุ ขภาพประจาครอบครั วของนภา
ภรณ์ อินทรสิ ทธิ์ (2550) และอารี ย ์ เชื้ อสาวะถี (2546) ทาการศึกษาพื้นที่เขตชนบท พบว่าประชาชนให้ความสาคัญ
เรื่ องเศรษฐกิ จการท ามาหากิ นเลี้ ยงตัวเองและครอบครั วมากกว่าการป้ องกันควบคุ ม โรคไข้เลื อดออก ส่ ง ผลให้
ประชาชนมีพฤติกรรมการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริ เวณบ้านเรื อนของตนเองไม่สม่าเสมอ แต่ไม่สอดคล้อง
ในการรับรู ้เรื่ อง การป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็ นหน้าที่ของ อสม.และเจ้าหน้าที่5,8
3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบและแกนนาชุมชน ขาดการประสานการดาเนิ นงานป้ องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกร่ วมกัน การจัดทาแผนงานกิจกรรมต่างคนต่างทา ไม่มีการวางระบบการเฝ้าระวังโรค การรายงานการ
เกิดโรคและการส่ งต่อข้อมูลเพื่อการควบคุมการระบาดของโรค บางครั้งชุมชนและเจ้าหน้าที่ไม่ทราบข้อมูลว่ามี
ผูป้ ่ วยไข้เลือดออกขึ้นในชุมชนทาให้ไม่มีการควบคุมโรคเพื่อตัดวงจรการระบาดจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดปั ญหา
การระบาดโรคไข้เลือดออกในชุมชนไทยสมุทร ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของดรุ ณี โพธิ์ ศรี (2554) ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั การป่ วยเป็ นโรคไข้เลือดออกในตาบลที่พบอัตราป่ วยสู งสุ ดและต่าสุ ด จังหวัดนครปฐม พบว่าการมี
สถานบริ การที่รับผิดชอบร่ วมกันหลายแห่ง การดาเนินการขณะเกิดโรค และหลังเกิดโรค รวมทั้งนโยบายทุกระดับ
ไม่มีความสัมพันธ์ กับการป่ วยเป็ นโรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครปฐม9
4. การป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่ วม
จากการศึกษาบริ บทของชุมชนไทยสมุทรพบว่าชุมชนเห็นว่าโรคไข้เลือดออกเป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่สาคัญ
และต้องแก้ไขร่ วมกัน เริ่ มจากร่ วมวิเคราะห์ปัญหา ร่ วมวางแผน เลือกแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน เช่น การให้
ความรู ้แก่แกนนาครอบครัวและแกนนาชุมชน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การแจกเอกสารแผ่นพับ การ
ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว การให้ความรู ้อสม.ในการเฝ้าระวัง สอบสวนควบคุมโรคเบื้องต้น การส่ งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อมด้วยการจัดรณรงค์ Big cleaning day การขุดลอกร่ องระบายน้ า เป็ นการสร้าง
พื้นฐานของชุมชนให้มีความรู ้เรื่ องโรคไข้เลือดออกและวิธีการป้ องกันควบคุมโรคอย่างถูกต้องเหมาะสม และการ
รู ้จกั บริ บทของตนเอง ดังแนวคิดการมีส่วนร่ วมของ Oakley and Marsden (1984) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมที่เกิดจาก
กระบวนการทางานเริ่ มต้นจากหน่วยที่ได้รับผลกระทบจากปั ญหาเพื่อนาไปสู่ กระบวนการตัดสิ นใจต่างๆและรับ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่ วมกัน เน้นการให้การศึกษาและสร้างพื้นฐานขององค์กรเพื่อเพิ่มพูนความรู ้จกั คิดและการ
เตรี ยมการต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแนวความคิดและการกระทาระดับพื้นฐานบางประการ10 และกระบวนการ
แก้ไขปั ญหาครั้งนี้ยดึ คนเป็ นศูนย์กลาง มองเห็นจุดแข็งจุดด้อยของแกนนาครอบครัว แกนนาชุมชนและเจ้าหน้าที่เกิด
การเสริ มพลัง(Empowerment) พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้แก้ปัญหาได้เองอย่างยัง่ ยืน ดังแนวคิดของ นิ ตย์
ทัศนนิยม (2546) ที่กล่าวถึงการเสริ มพลังอานาจ(Empowerment)ว่า เริ่ มจากบุคคลได้ร่วมในกิจกรรม ได้มีโอกาส
วิเคราะห์ตนเองนาไปสู่ การการยอมรับในจุดดีจุดด้อยของตนเองและยอมรับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและ
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ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยให้บุคคลมีการเปลี่ยนวิถีของความคิดตนเองเพิ่มความมัน่ ใจในตนเอง
เป็ นการเสริ มพลังอานาจแก่บุคคล11
จากการใช้กระบวนการในการศึ กษาครั้งนี้ ได้มีการเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสร่ วมในการวิเคราะห์
ปั ญหาและหาแนวทางแก้ไข ร่ วมปฏิบตั ิและปรับปรุ งแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับชุมชน มีอิสระในการเลือกวิธีการ
ป้ องกันควบคุ มโรคตามความสะดวกและความต้องการของชุ มชนเองโดยใช้เวทีการประชุ มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ
ขอความร่ วมมือทุกภาคส่ วนที่เกี่ ยวข้องในการปฏิ บตั ิตามแนวทางเกิ ดเป็ นเครื อข่ายการทางานป้ องกันควบคุ มโรค
ไข้เลือดออกออกในชุ มชน ไม่สอดคล้องกับการศึกษาการป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลื อดออกโดยการมีส่วนร่ วม
ของชุ มชนบ้านทุ่งแต้ หมู่ 1 ตาบลทุ่งแต้ อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร ของสุ วคนธ์ ผุดผ่อง(2555) ที่มีการทาประชาคม
กาหนดข้อตกลงร่ วมกัน บ้านนี้ ปลอดลูกน้ ายุงลาย ติดธงสี ส้มบ้านที่พบลูกน้ าและชมเชยครัวเรื อนที่ปลอดลูกน้ าเป็ น
การใช้มาตรการทางสังคม 12 ซึ่ งแตกต่างจากชุ มชนไทยสมุ ทรที่เป็ นชุ มชนเขตเมือง แกนนาครอบครัวส่ วนใหญ่มี
การศึ กษาดี มีความพร้ อมในการดู แลตนเองและครอบครัว ดังนั้นการกาหนดแนวทางปฏิ บตั ิอย่างเป็ นระบบและ
ชัดเจน ขอความร่ วมมือให้แกนนาครอบครั วและสมาชิ กชุ มชนทุ กคนช่ วยกันดาเนิ นการเพื่อให้ชุมชนไทยสมุ ทร
ปลอดโรคไข้เลือดออก น่าจะได้รับความร่ วมมือดีกว่าการใช้มาตรการทางสังคมหรื อการให้คุณให้โทษเป็ นการตีตรา
เกิดการต่อต้าน หากมีบางหลังคาเรื อนที่ไม่ให้ความร่ วมมือในการจัดการสิ่ งแวดล้อมเอื้อต่อการเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุง เสี่ ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้เจ้าหน้าที่นามาตรการทางกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่ องการกาหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายเป็ นเหตุราคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 มาบังคับใช้
เพื่อให้เกิดการแก้ไขและไม่เกิดการขัดแย้งขึ้นในชุมชน
ข้ อเสนอแนะ
1. เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแกน
นาชุมชน ควรมีการจัดทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุ มชนโดยการมีส่วนร่ วม
เพื่อให้เกิ ดการทางานอย่างบูรณาการ มีแผนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลื อดออกอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2. ควรมี การสนับสนุ นให้เกิ ดความยัง่ ยืน โดยแกนนาชุ มชนและเจ้าหน้าที่ ผูเ้ กี่ ยวข้องควรมี การติ ดตาม
ประเมิ น ผลและสะท้อ นผลการด าเนิ น งานและปั ญ หาอุ ป สรรคในการด าเนิ น งานเป็ นระยะ ให้ ทุ ก คนร่ ว มกัน
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ปรับแก้แนวทางปฏิบตั ิตามความต้องการของทุกคนบนพื้นฐานที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
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สรุ ปแนวทางการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนไทยสมุทร
ก่อนเกิดโรค

มีผปู ้ ่ วย 1 รายใน
ชุมชน

กิจกรรมการป้องกันโรค

แกนนา
ครอบครัว

กิจกรรมการสอบสวนและควบคุมโรค

การควบคุมยุงพาหะนาโรค :บริ เวณบ้าน
-กาจัดภาชนะน้ าขังที่ไม่จาเป็ นทุก 7 วัน
-ป้องกันไม่ให้ยงุ วางไข่ ทาทุกวัน
-กาจัดลูกน้ า ทาทุก 7 วัน
-ป้องกันไม่ให้ยงุ กัด ทาทุกวัน
-กาจัดยุงทาทุกวัน

-แจ้งข้อมูลการเจ็บป่ วยแก่ อสม.
-ทายากันยุงให้ผปู ้ ่ วย
-พ่นสเปรย์กาจัดยุง ใช้อุปกรณ์กาจัดยุง
-สารวจภาชนะน้ าขังและกาจัดลูกน้ ายุงลายในบ้าน นอก
บ้าน

การควบคุมยุงพาหะนาโรค :ที่สาธารณะ
-ไม่ทิ้งขยะลงท่อระบายน้ า ทาทุกวัน
-ใช้น้ าอีเอ็มเทลงน้ า เดือนละครั้ง
-เก็บกวาดใบไม้หน้าบ้าน ทุกวัน
-เก็บทิ้งเศษขยะภาชนะน้ าขัง ทุกครั้ง

แกนนา
ชุมชน

เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ
ขและ
เทศบาล

มีผปู ้ ่ วยมากกว่า 1 รายชน

-ตรวจสอบข้อมูลการเกิดโรค
-สารวจและควบคุมลูกน้ า
ยุงลาย บ้านผูป้ ่ วยและบ้าน
ข้างเคียงโดยรอบ ทาทันที

-สารวจและควบคุม
ลูกน้ ายุงลาย ทั้งชุมชน
ทาทันที่เมื่อมีผปู ้ ่ วย
รายที่ 2

-ประกาศสถานการณ์
-ให้ขอ้ มูลข่าวสาร ทาทุกวันอาทิตย์
-สุ่ มสารวจลูกน้ ายุงลาย ทาทุกวันพฤหัสใน
เดือนคี่
-แจกทรายกาจัดลูกน้ าทุกเดือนคี่
-จัดกิจกรรมรณรงค์ เดือนพ.ค.,มิ.ย.
-ลอกท่อระบายน้ าที่อุดตัน

-แนะนาให้ญาติผปู ้ ่ วยให้พ่นสเปรย์กาจัดยุง
-ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว
-ขอให้ทุกครัวเรื อนกาจัดลูกน้ ายุงลาย
-แจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนสามเหลี่ยม
-ติดตามเฝ้าระวังการเกิดโรค จนครบ 28 วัน

-ช่วยจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ชุมชน
-ร่ วมประเมินผลการดาเนินงานตามแนวทาง
กับชุมชน ปัญหาอุปสรรคในการดาเนิ นงาน
-ร่ วมปรับปรุ งเพื่อกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และสนับสนุ นให้เกิด
การจัดการต่อเนื่อง

ลงพื้นที่ควบคุมโรค บ้าน
ผูป้ ่ วยและพื้นที่โดยรอบ
รัศมี 100 เมตรภายใน 24
ชม.

ลงพื้นที่ควบคุมโรค บ้าน
ผูป้ ่ วยและพื้นที่ท้ งั ชุมชน
ภายใน 24 ชม.

-กาจัดลูกน้ ายุงลายร่ วมกับชุมชน
-พ่นสารเคมีกาจัดยุง
-ให้คาแนะนาแก่แกนนาครอบครัวและอสม.ในการดูแล
ผูป้ ่ วยและการป้องกันการแพร่ ระบาดโรค

ภาพที่ 1 แผนผังการป้องกันควบคุมโรคไข้ เลือดออกชุมชนไทยสมุทร
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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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แนวทางการให้ บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์ วยั รุ่ น โรงพยาบาลเรณูนคร
โดยการมีส่วนร่ วมของครอบครัวและชุ มชน
วาณี จันทร์สด พย.ม.*

วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ ปร.ด.**

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการให้บริ การดูแลหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่ น โดยการมีส่วนร่ วมของครอบครัวและชุ มชน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การสุ ขภาพ จานวน 7
คน หญิ ง ตั้ง ครรภ์วยั รุ่ น จานวน 10 คน สมาชิ ก ครอบครั วหญิ ง ตั้ง ครรภ์วยั รุ่ น จ านวน 10 คน เจ้า หน้า ที่ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 2 คน ผูน้ าชุ มชน จานวน 4 คน อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น จานวน 12 คน
แกนนาอนามัยแม่และเด็ก จานวน 4 คน ศึกษาระหว่างกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2559 รวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึกและการสังเกต จากนั้นวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งเนื้ อหา ข้อมูลเชิ งปริ มาณโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ผลการศึกษาพบปั ญหาและความต้องการ ดังนี้ 1) หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นขาดความรู ้ในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ 2)
ครอบครัวและชุมชนขาดการมีส่วนร่ วมในการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น 3) ต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การฝากครรภ์
มีเวลาเพียงพอในการให้ความรู ้และคาปรึ กษามากขึ้น 4) ขาดระบบการป้ องกันการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่ น ผูร้ ่ วมวิจยั ได้
เสนอความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1) จัดทาหลักสู ตรการสอนโรงเรี ยนพ่อ แม่วยั รุ่ นโดยครอบครัวมีส่วน
ร่ ว ม 2) พัฒ นาแนวทางการให้ บ ริ การดู แ ลหญิ ง ตั้ง ครรภ์ ว ัย รุ่ นในสถานบริ การและในชุ ม ชน ผลจาก
กระบวนการพัฒนา ท าให้มี หลัก สู ตรเฉพาะส าหรั บ โรงเรี ย นพ่อ แม่ วยั รุ่ น มี ก ารจัดตั้ง คลิ นิก ฝากครรภ์วยั รุ่ น ที่
ให้บริ การสอดคล้องกับความต้องการของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น เจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพมีแนวทางการให้บริ การ
ดู แลหญิ งตั้งครรภ์วยั รุ่ นโดยครอบครั วและชุ มชนมี ส่วนร่ วม เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพหญิ งตั้งครรภ์วยั รุ่ นและป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์

คาสาคัญ: หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่ วม แนวทางการให้บริ การดูแล
* นักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น เป็ นการตั้งครรภ์ของผูห้ ญิงที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ เมื่อนับถึ งกาหนดวันคลอด
เฉลี่ยแล้วหมายถึ งการตั้งครรภ์ต้ งั แต่อายุ 14 ปี ถึง 19 ปี 1 ซึ่ งการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นเป็ นปั ญหาที่สาคัญในปั จจุบนั ใน
ประเทศไทยพบข้อมูลหญิงอายุ 15-19 ปี ที่คลอดบุตรต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน ปี พ.ศ.2554-2556 เท่ากับ
53.60, 53.80 และ51.20 ตามลาดับ และในปี พ.ศ.2556 มีหญิงคลอดทั้งหมด จานวน 748,067 คน เป็ นมารดาอายุต่า
กว่า 20 ปี จานวน 125,371 คน คิดเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 16.80 2จากสถิ ติการตั้งครรภ์และการคลอดของจังหวัด
นครพนม พบว่า มีอตั ราคลอดของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นในปี พ.ศ.2554, 2555 และ2556 คิดเป็ นร้อยละ 16.54, 17.78
และ19.78 ของหญิงคลอดทั้งหมด3และจากรายงานการมารับบริ การคลอดของแผนกห้องคลอดโรงพยาบาลเรณู นคร
จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2554, 2555 และ 2556 มีจานวนผูม้ าคลอดที่เป็ นหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นจานวน 55 คน, 51 คน
และ47 คน ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 16.30, 17.06 และ18.88 ของหญิงคลอดทั้งหมด4จะเห็นได้วา่ อัตราการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่ นของอาเภอเรณู นครอยูใ่ นระดับที่สูงเกินเกณฑ์ที่กาหนด
การตั้งครรภ์ในขณะที่เป็ นวัยรุ่ น จะส่ งผลกระทบต่อตัววัยรุ่ น ทารกในครรภ์ สมาชิ กในครอบครัวรวมทั้ง
ชุ มชน ถ้าเป็ นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ขาดการยอมรับ อาจมีการไปทาแท้งและเกิ ดภาวะแทรกซ้อนตามมา5
ความเสี่ ยงที่อาจพบได้ขณะตั้งครรภ์ได้แก่ การคลอดก่อนกาหนด ศีรษะเด็กไม่ได้สัดส่ วนกับช่ องทางคลอด ภาวะ
โลหิ ตจาง ภาวะครรภ์เป็ นพิษ 6ความดันโลหิ ตสู งเนื่ องจากการตั้งครรภ์ ภาวะทุพโภชนาการ มีภาวะขาดแคลเซี ยม
โปรตีน วิตามินและธาตุเหล็ก ซึ่ งการขาดธาตุเหล็กในสตรี ต้ งั ครรภ์จะทาให้เกิดภาวะโลหิ ตจางมีมากขึ้น โอกาสที่จะ
เกิดการติดเชื้ อต่อโรคต่างๆจะมีมาก7แม่ที่เป็ นวัยรุ่ นบางคนชอบมีพฤติกรรมเสี่ ยงที่ทาให้มีผลต่อทารก เช่ น ชอบสู บ
บุหรี่ ไม่สนใจดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์ น้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์8มีการศึกษาภาวะแทรกซ้อนทางสู ติศาสตร์ ของวัยรุ่ นที่
ตั้งครรภ์ พบว่า วัยรุ่ นมีอตั ราคลอดก่อนกาหนด มีภาวะโลหิ ตจางมากกว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ 20-25 ปี 9คลอด
ยาก อาจผ่าตัดคลอด มีโอกาสเกิดการตกเลือดหลังคลอด ทางด้านสังคม ต้องหยุดเรี ยน ต้องออกจากโรงเรี ยนกลางคัน
มีวฒ
ุ ิการศึกษาที่ต่า มีรายได้นอ้ ย ทาให้เกิดปั ญหาเศรษฐกิจได้ ส่ วนผลกระทบต่อภาวะสุ ขภาพทารก ได้แก่ ทารกแรก
เกิ ดมีน้ าหนักน้อย ทารกคลอดก่อนกาหนดหรื อเกินกาหนด ทารกในครรภ์มีการเจริ ญเติบโตช้า อัตราตายปริ กาเนิ ด
สู งขึ้น ครอบครัวต้องรับภาระเลี้ยงดูท้ งั ตัววัยรุ่ นพร้อมสามีและบุตรที่เกิดมา เกิดปั ญหารายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
เป็ นเหตุให้เกิดความเครี ยดได้ ส่ วนผลกระทบต่อชุ มชน ได้แก่ ปั ญหาจากการทาแท้ง สังคมต้องแบกรับภาระเลี้ยงดู
เด็กที่ถูกทอดทิ้งทาให้รัฐบาลต้องสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู การรักษาพยาบาล การจัดการศึกษาและสวัสดิการ
อื่นๆแก่เด็กเหล่านี้10
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โรงพยาบาลเรณู นครมีการให้บริ การดู แลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นเช่ นเดี ยวกับหญิงตั้งครรภ์ทวั่ ไป และยังไม่มี
แนวทางให้บริ การที่เฉพาะหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น ซึ่ งเป็ นกลุ่ มที่เสี่ ยงต่อการเกิ ดภาวะแทรกซ้อน มีการให้บริ การฝาก
ครรภ์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด แต่ยงั พบภาวะแทรกซ้อน จากสถิติของห้องคลอด โรงพยาบาลเรณู นคร พบว่ามี
ทารกแรกเกิดที่คลอดจากแม่วยั รุ่ นอายุต่ากว่า 20 ปี มีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ในปี พ.ศ.2554,2555 และ2556
คิดเป็ นร้อยละ30.7,10.0และ12.5 ตามลาดับ นอกจากนี้ ยงั มีอตั ราการคลอดก่อนกาหนด ในปี พ.ศ.2554,2555 และ
2556 คิดเป็ นร้อยละ15.3,10.0และ12.5 ตามลาดับ ในปี พ.ศ.2554 พบทารกตายปริ กาเนิ ด 1 ราย คิดเป็ นอัตรา 71.4 ต่อ
พันการเกิดทั้งหมด และในปี 2556 พบทารกเสี ยชี วิตขณะตั้งครรภ์ จานวน 1 ราย คิดเป็ นอัตรา 23.8 ต่อพันการเกิ ด
ทั้งหมด จากทะเบียนฝากครรภ์ พบว่าหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้าอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์
และฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์คุณภาพ ซึ่ งหากหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นได้รับการดูแลตั้งแต่เริ่ มทราบว่าตั้งครรภ์ มีการ
ดู แลตนเองที่ถูกต้อง มีการสนับสนุ นให้ครอบครัวและภาคีเครื อข่ายที่เกี่ ยวข้องในชุ มชนได้มีส่วนร่ วมในการดู แล
หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น และมีแนวทางในการให้บริ การดูแลขณะตั้งครรภ์ที่ครอบคลุม ผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นอาจ
ลดลง ดัง นั้น ผู ว้ ิ จ ัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาแนวทางการให้ บ ริ ก ารดู แ ลหญิ ง ตั้ง ครรภ์ว ยั รุ่ น ของ
โรงพยาบาลเรณู นครโดยให้ครอบครัวและชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วม โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการของ Kurt
Lewin (1946) ใช้แนวคิ ดการมี ส่วนร่ วม เพื่ อให้ไ ด้แนวทางการให้บริ การดู แลหญิ ง ตั้ง ครรภ์วยั รุ่ นที่ ส อดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพปั ญหาและความต้องการของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น เพื่อลดภาวะเสี่ ยงหรื อภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอดได้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเอง ความต้องการของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นและการดูแลของครอบครัว
และชุมชน
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการให้บริ การดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นของโรงพยาบาลเรณู นคร โดยการมี
ส่ วนร่ วมของครอบครัวและชุมชน
วิธีดาเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวจิ ัย เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research)ใช้กรอบคิดของ Kurt Lewin (1946) เป็ น
ขั้นตอนของเกลียวสว่าน ซึ่ งแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยการวางแผน(Planning) เป็ นการวางแผนที่นาไปสู่ การปฏิบตั ิ
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ต่อมาคือการปฏิบตั ิ(Action) เป็ นการปฏิบตั ิตามแผนที่กาหนดไว้ จากนั้นมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิเป็ นการสังเกต(Observation) และขั้นตอนสุ ดท้ายคือการสะท้อนผลกลับ(Refection) เป็ นการ
สะท้อนคิดผลของการปฏิบตั ิวา่ ได้ดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรื อไม่ เพื่อนาไปสู่ การปรับแผนการ
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ดาเนินงานในขั้นตอนต่อไป มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิการให้ชดั เจนขึ้น และเริ่ มกระบวนการทั้งหมดอีกครั้ง
เพื่อที่จะเริ่ มต้นเข้าสู่ เกลียวรอบต่อไป
ผู้ร่วมดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ เลือกกลุ่มเป้ าหมายโดยใช้วธิ ี การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย
- หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น โดยเป็ นหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบดูแลของโรงพยาบาล
เรณู นคร อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จานวน 10 คน
- ครอบครัวหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น เป็ นสมาชิกในครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นในเขตโรงพยาบาลเรณู นคร
ซึ่งประกอบด้วยบิดา มารดา ผูป้ กครองและสามี หรื อญาติที่ดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น จานวน 10 คน
- เจ้า หน้า ที่ ผูใ้ ห้บริ การดู แลหญิ งตั้งครรภ์วยั รุ่ นของโรงพยาบาลเรณู นคร ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชี พ
จานวน 3 คน นักวิชาการสาธารณสุ ข จานวน 2 คน นักโภชนาการ จานวน 1 คนและนักจิตวิทยาคลินิก จานวน 1 คน
- ผูท้ ี่ดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นในชุ มชน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จานวน 2 คน
ผูน้ าชุ มชนจานวน 4 คนอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น จานวน 12 คน แกนนาอนามัยแม่และเด็ก จานวน 4
คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แนวคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) แบ่งเป็ น 4 ชุด คือ
ชุ ดที่ 1 สาหรับหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น มี 3 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป เป็ นข้อคาถามเกี่ ยวกับอายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชี พ รายได้ สภาวะเศรษฐกิจ ส่ วนที่ 2 ประวัติการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ การ
รับรู ้การตั้งครรภ์ การรับบริ การฝากครรภ์ ส่ วนที่ 3 การดู แลตนเองขณะตั้งครรภ์ การมีส่วนร่ วมของครอบครัวและ
ชุมชนที่ให้การดูแลขณะตั้งครรภ์ การให้บริ การของเจ้าหน้าที่ในคลินิกฝากครรภ์
ชุ ดที่ 2 สาหรับครอบครัวหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น แนวคาถามในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 ข้อมูล
ทัว่ ไป เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ สภาวะเศรษฐกิจ ส่ วนที่ 2
ประกอบด้วยความรู ้สึกเมื่อรับรู ้วา่ วัยรุ่ นในครอบครัวเกิดการตั้งครรภ์ บทบาทในการดูแลให้ความช่วยเหลือ ปั ญหาที่
เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ ปั ญหา อุปสรรค ความต้องการหรื อสิ่ งสนับสนุ นที่จะช่วยให้สมาชิ กในครอบครัวสามารถดูแล
หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นได้ดี ทั้งจากชุมชนและคลินิกฝากครรภ์
ชุดที่ 3 สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุ ข ผูน้ าชุมชน แกนนาอนามัยแม่และเด็กและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น แนวคาถามประกอบด้วย ส่ วนที่ 1ข้อมูลทัว่ ไป เป็ นคาถามเกี่ ยวกับเพศ อายุ บทบาทหน้าที่ในชุ มชน
ส่ วนที่ 2 ประเด็นคาถามประกอบด้วยสถานการณ์การตั้งครรภ์วยั รุ่ นในชุ มชน ช่องทางการรับรู ้ การตั้งครรภ์ การมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนในการดูแล ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางช่วยเหลือในชุมชน
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ชุ ดที่ 4 สาหรับเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การดู แลหญิ งตั้งครรภ์วยั รุ่ น ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 ข้อมู ลทัว่ ไป เป็ น
คาถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง ระยะเวลาการทางานที่ดูแลหญิงตั้งครรภ์ ส่ วนที่ 2ประเด็นคาถาม
ประกอบด้วยสถานการณ์ การตั้งครรภ์วยั รุ่ น นโยบายและเป้ าหมายการดาเนิ นงานให้บริ การบทบาทหน้าที่ ความ
เหมาะสม ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการให้บริ การดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
2. แบบบันทึกการสังเกต ใช้สังเกตพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น การมีส่วนร่ วมของ
ครอบครัวและชุมชนในการดูแลขณะตั้งครรภ์ การบริ การของเจ้าหน้าที่ที่ให้แก่หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
3. แบบบันทึกภาคสนาม (field notes) เป็ นการบันทึกข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการบันทึก
จากเทปเสี ยง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ กิจกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะดาเนินกิจกรรม
และเครื่ องมือนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมือ หาความตรงของเนื้ อหาแบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก
การสังเกต จากผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 4 ท่าน คือ อาจารย์ที่ปรึ กษา สู ติแพทย์ที่เชี่ยวชาญงานอนามัยแม่และเด็ก พยาบาล
วิชาชีพที่สาเร็ จการศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตและมีประสบการณ์การวิจยั ที่เกี่ยวกับหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นจานวน
2 ท่าน
ขั้นตอนการวิจัย
มีการแบ่งขั้นตอนการวิจยั เป็ น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นศึกษาสถานการณ์ ขั้นดาเนิ นการและขั้นประเมินผล
1. ขั้นศึกษาสถานการณ์ มีการศึกษาบริ บทของพื้นที่ที่ศึกษา การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลตนเองและ
ความต้องการของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น สถานการณ์การดูแลช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นของครอบครัวและชุมชน
สถานการณ์การให้บริ การหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นของโรงพยาบาลเรณู นคร เพื่อเป็ นการค้นหาปั ญหาและความต้องการ
ด้านบริ การดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
2. ขั้นดาเนินการ
1. การวางแผน (Planning)
เมื่อได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตแล้ว จะนาข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ได้สถานการณ์และ
ปั ญหาจากกลุ่มเป้ าหมาย แล้วนาข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนการดาเนิ นงานอย่างเป็ นระบบซึ่ งจะเน้นให้ทุกกลุ่มมีส่วน
ร่ วม กระตุน้ ให้มีการแสดงความคิดเห็น มีการระดมสมองหาวิธีหรื อแนวทางที่จะแก้ไขปั ญหา
2. ระยะปฏิบตั ิการ (Action) และระยะสังเกต (Observe)
มีการลงมือปฏิ บตั ิ ตามแผนที่กาหนดร่ วมกัน โดยแผนที่กาหนดประกอบด้วยประเด็นที่ ตอ้ งการ
พัฒนา ข้อมู ลสนับสนุ น วัตถุ ป ระสงค์ เป้ าหมายที่ ตอ้ งการ วิธีดาเนิ นการ ตัวชี้ วดั และผูร้ ั บผิดชอบ และระหว่า ง
ปฏิบตั ิการจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม มีการประเมินผลการปฏิบตั ิ
โดยมี ก ารสั ง เกต การให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการศึ ก ษา สะท้อ นความคิ ด เห็ น ติ ด ตาม ตรวจสอบตามที่ ก าหนดไว้
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นอกจากนี้ มีการรวบรวมปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นกิจกรรม จากนั้นมาร่ วมกันวางแผนปรับปรุ งใหม่ในรอบ
ต่อไป
3. ระยะสะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflection)
มี ก ารจัด ประชุ ม กลุ่ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น หลัง การพัฒ นา
เปรี ยบเทียบข้อมูลก่อนและหลังดาเนิ นการพัฒนา มีการเสนอความคิดเห็นในประเด็นที่ยงั ไม่บรรลุผล ค้นหาปั ญหา
อุปสรรค สาเหตุของปั ญหา พร้อมทั้งร่ วมกันจัดทาแผนหรื อแนวทางดาเนินการเพื่อพัฒนาแนวทางการให้บริ การดูแล
หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
3. ขั้นประเมินผล
มีการประเมินผล 2 ช่วง คือ ระหว่างที่ดาเนินการและการประเมินผลสรุ ปการศึกษา
1) การติดตามประเมินผลระหว่างดาเนินการ เพื่อประเมินว่าในการดาเนิ นงานตามแผนที่กาหนดไว้น้ นั
เมื่อนาไปปฏิ บตั ิ แล้ว พบปั ญหาและอุปสรรคขณะดาเนิ นการหรื อไม่ สิ่ งที่ จะต้องแก้ไขปรับปรุ งให้สอดคล้องกับ
ปั ญหาความต้องการของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น ครอบครัวและชุมชนในระยะเวลานั้น
2) การประเมินผลสรุ ปการศึกษา เป็ นการประเมินผลหลังจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องร่ วมกันปฏิบตั ิตามแผน
ที่กาหนดไว้ ร่ วมกันค้นหาประเด็น สาเหตุที่ยงั ไม่บรรลุ ผล สิ่ งที่เป็ นข้อจากัดหรื ออุปสรรคต่อการปฏิบตั ิการ มีการ
ประเมินวิธีการ รู ปแบบกิจกรรม กระบวนการและผลลัพธ์
การตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือของข้ อมูล
เมื่อได้ขอ้ มูลมา มีการตรวจสอบความเพียงพอของข้อมูลที่ได้มา มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของ
ข้อมูล โดยใช้หลักการตรวจสอบแบบสามเส้า(Triangulation) คือการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล และ
ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล11 ใช้วธิ ี การเก็บข้อมูลหลายวิธีในการเก็บข้อมูลเรื่ องเดียวกัน มีการสัมภาษณ์
เชิงลึก การสังเกต โดยในขั้นตอนการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้จดบันทึกและบันทึกเทป แล้วนาข้อมูลมาตรวจสอบและ
เปรี ยบเทียบกัน เพื่อให้ขอ้ มูลมีความถูกต้อง เป็ นจริ งมากที่สุด
เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแล้ว ผูศ้ ึกษามีการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้เสร็ จ
สิ้ นแล้ว จะมีการคืนข้อมูลที่ได้แก่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลและให้มีการตรวจสอบยืนยันข้อมูลและอาจมีการเพิ่มเติมข้อมูลให้มีความ
ครอบคลุม ครบถ้วน ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
จริยธรรมในการวิจัย
การศึกษานี้ได้ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่
27 มกราคม พ.ศ. 2559 ลาดับที่ 4.3.09 : 48/2558 เลขที่ HE582345 ในการดาเนินการวิจยั ทุกขั้นตอนผูว้ จิ ยั คานึงถึง
หลักจริ ยธรรม ให้ความเคารพต่อสิ ทธิ ในการตัดสิ นใจเข้าร่ วมวิจยั มีการปกปิ ดความลับของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูร้ ่ วมวิจยั
The Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division

199

ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา (content analysis) วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณใช้สถิติ
เบื้องต้น ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ผลการวิจัย
1. การศึกษาสถานการณ์ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ วยั รุ่ น
1.1 สถานการณ์ การดูแลตนเองและความต้ องการของหญิงตั้งครรภ์ วัยรุ่ น หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่ให้ขอ้ มูล
ทั้งหมด 10 ราย ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 16-17 ปี ร้อยละ 50.00 อยูน่ อกระบบการศึกษาหรื อไม่ได้เรี ยนหนังสื อ ร้อย
ละ 60.00 ระดับการศึกษาของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น ส่ วนใหญ่เรี ยนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็ นร้อยละ 60.00 ไม่
มีรายได้เป็ นของตนเอง ร้อยละ 60.00 ผลการศึกษาพบว่า ถ้าเป็ นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์จะมีความวิตกกังวล
เครี ยด ไม่กล้าบอกผูป้ กครอง ตั้งครรภ์ปกปิ ดและฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้า แต่ถา้ เกิดการตั้งครรภ์หลังจากแต่งงาน จะมี
ความยินดี เข้ารับบริ การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์และหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นขาดความรู ้ที่ถูกต้องในการดูแล
ตนเองขณะตั้งครรภ์ ดังคากล่าว
“หนูกินข้ าวแค่ 2 มือ้ เพราะหนูนอนดึก ตื่นสาย เดี๋ยวก็ถึงเวลากินข้ าวเที่ยงจึงกินแต่ นม 1 แก้ วในมือ้ เช้ า”
“หนูชอบกินแกงหน่ อไม้ แกงหอย ชอบกินขนมจีนนา้ ปลาร้ าและนา้ กะปิ ส้ มตาเผ็ดๆเพราะจะได้ หายคลื่นไส้ ” “หนู
ไม่ ทราบหรอกค่ ะว่ าการเจ็บครรภ์ จริ งและเจ็บครรภ์ เตื อนต่ างกันตรงไหน”นอกจากนี้ หญิ งตั้งครรภ์วยั รุ่ นมี ความ
ต้องการให้ครอบครั วเข้าร่ วมรับฟั งผลการตรวจครรภ์และรั บฟั งคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ ที่ตรวจครรภ์ตอ้ งการให้
อาสาสมัครสาธารณสุ ขมีความรู ้ ที่ถูกต้องในการให้คาแนะนาและให้ คาปรึ กษาแก่ หญิ งตั้งครรภ์วยั รุ่ นได้ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการดูแลสามารถนาส่ งหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นไปรับบริ การที่สถานบริ การสุ ขภาพได้
ในกรณี ฉุกเฉิ นหรื อเจ็บครรภ์คลอดและส่ งเสริ มการประกอบอาชี พของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นหรื อสามีเพื่อเพิ่มรายได้
ของครอบครัว
1.2 สถานการณ์ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ วยั รุ่ นของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่ให้
ข้อมูลทั้งหมด 10 ราย ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 80.00 อายุ 50-59 ปี ร้อยละ 40.00 ระดับการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ส่ วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 60.00 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 7,000
บาทถึง 10,000 บาท ครอบครัวมีส่วนร่ วมในการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นค่อนข้างน้อย ขาดความรู ้ในการให้
คาแนะนาหรื อให้คาปรึ กษาในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ ต้องการรับฟังการให้ความรู ้คาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ผู ้
ให้บริ การสุ ขภาพ ดังคากล่าว “ฉันอยากเข้ าไปในห้ องตรวจท้ องด้ วยค่ ะ จะได้ ฟังเสียงหั วใจของหลานด้ วย”ต้องการ
ให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นมีความรู ้สามารถให้คาแนะนาหรื อคาปรึ กษาแก่หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นได้ ดังคา
กล่ าว“อยากให้ อสม.มาเยีย่ มเยียนบ้ าง บางทีจะได้ ปรึ กษาในเรื่ องที่ไม่ กล้ าถามคุณหมอ”องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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ควรสนับสนุนให้ครอบครัวมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและถ้าครอบครัวใดไม่มีรถนาส่ งหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นไปโรงพยาบาล
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถนาส่ งหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นไปยังสถานบริ การสุ ขภาพได้ในรายที่มีเหตุฉุกเฉิ นหรื อ
เจ็บครรภ์คลอด ดังคากล่าว“เทศบาล อบต.หรื อพัฒนาชุมชนควรจัดอบรมฝึ กอาชีพให้ วยั รุ่ นหรื อครอบครั ว เพราะจะ
ได้ ไม่ ต้องไปทางานในที่ไกลๆ หลังคลอดจะได้ อยู่เลีย้ งลูกที่บ้านได้ ”
1.3 สถานการณ์ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ วัยรุ่ นในชุ มชน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด 22 ราย ส่ วนมากเป็ นเพศหญิ ง
ร้อยละ 68.18 อายุที่มากที่สุดคือช่ วงอายุ 50 – 59 ร้ อยละ 50.00 บทบาทหน้าที่ในชุ มชนส่ วนใหญ่เป็ นอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ร้อยละ 54.55 การศึกษาพบว่าอาสาสมัครสาธารณสุ ขมีส่วนร่ วมในการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นน้อย ขาด
ความรู ้ในการให้คาแนะนาหรื อการปรึ กษาขณะตั้งครรภ์ ไม่มีการติดตามเยี่ยมบ้าน ถ้าครอบครัวไม่เปิ ดเผยว่าวัยรุ่ น
ตั้งครรภ์ ส่ วนใหญ่ชุมชนจะไม่ทราบ และขาดการดูแลที่ต่อเนื่อง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยังไม่มีส่วนร่ วมในการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น ดังคากล่าว
“ ส่ วนมากจะรู้ ว่าเขาท้ อง ก็ต่อเมื่อเขาบอกเอง อสม.ถึงกล้ าเข้ าไปเยีย่ มบ้ าน”
1.4 สถานการณ์ การให้ บริการหญิงตั้งครรภ์ วยั รุ่ น เจ้าหน้าที่ที่ให้ขอ้ มูลทั้งหมดจานวน 7 ราย ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุ 40 – 49 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ทุกคน ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชี พ นักวิชาการ
สาธารณสุ ข นักจิตวิทยาคลิ นิก และนักโภชนาการ การศึกษาพบว่าไม่มีหลักสู ตรการสอนโรงเรี ยนพ่อแม่สาหรั บ
หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาเพียงพอสาหรับการสอนในวันที่ให้บริ การฝากครรภ์เนื่ องจากผูร้ ับบริ การมี
จานวนมากทาให้การให้ความรู ้ คาแนะนาแก่หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นทาได้ไม่เต็มที่ดงั คากล่าว“เราก็ให้ บริ การตามแนว
ทางการฝากครรภ์ คุณภาพเหมือนหญิงตั้งครรภ์ ทั่วไป ไม่ มีการแยกเฉพาะ”และ “ถ้ าเราสอนแบบรวมกลุ่มกับหญิง
ตั้งครรภ์ ทั่วไป จะสั งเกตเห็นว่ าวัยรุ่ นที่มาฝากท้ องจะอาย ไม่ กล้ าพูด ไม่ กล้ าถาม”และยังไม่มีการให้บริ การวางแผน
ครอบครัวป้ องกันซ้ าในวัยรุ่ น
สรุ ปประเด็นปั ญหาคือ 1) หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นขาดความรู ้ในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ 2) ครอบครัวมีส่วนร่ วมใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นค่อนข้างน้อย ขาดความรู ้ในการให้คาแนะนาการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ ต้องการรับฟั ง
การให้ความรู ้ คาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพ 3) อาสาสมัครสาธารณสุ ขมี ส่วนร่ วมในการดู แลหญิง
ตั้งครรภ์วยั รุ่ นน้อย ขาดความรู ้ในการให้คาแนะนาหรื อการปรึ กษาขณะตั้งครรภ์ ไม่มีการติดตามเยี่ยมบ้าน 4) องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นยังไม่มีส่วนร่ วมในการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น และ5) ในคลินิกฝากครรภ์ ไม่มีหลักสู ตรการ
สอนโรงเรี ยนพ่อแม่สาหรับหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาเพียงพอสาหรับการให้ความรู ้ คาแนะนาแก่หญิง
ตั้งครรภ์วยั รุ่ นและยังไม่มีการให้คาปรึ กษาและการให้บริ การคุ มกาเนิ ดแก่ หญิ งวัยรุ่ นหลังคลอด เพื่อป้ องกันการ
ตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่ น
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2. การพั ฒ นาแนวทางการให้ บ ริ ก ารดู แลหญิงตั้ งครรภ์ วัย รุ่ น โดยครอบครั ว และชุ ม ชนมี ส่ วนร่ ว มจาก
การศึกษาสถานการณ์ ดงั กล่าวข้างต้น ได้มีการร่ วมประชุ มวางแผนการดาเนิ นงานระหว่างครอบครัวหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่ น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อสม.และเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การเพื่อพัฒนา
แนวทางการให้บริ การดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น และนาแผนไปปฏิบตั ิ ดังนี้ 1) จัดอบรมและจัดทาคู่มือให้ความรู ้หญิง
ตั้งครรภ์วยั รุ่ นและสามีหรื อญาติ ตามหลักสู ตรการสอนโรงเรี ยนพ่อ แม่วยั รุ่ น 2)ให้สามีหรื อญาติเข้าร่ วมรับทราบผล
การตรวจครรภ์และคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ในห้องตรวจครรภ์ 3) จัดอบรมให้ความรู ้แก่อาสาสมัครสาธารณสุ ขใน
การดู แลหญิ งตั้งครรภ์วยั รุ่ น และมีการติ ดตามเยี่ยมบ้านร่ วมกับเจ้าหน้าที่ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด จัดตั้งกลุ่ ม
เพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรี ยน เพื่อส่ งต่อข้อมูลวัยรุ่ นตั้งครรภ์ในโรงเรี ยน 4) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการจัดอบรม
ส่ งเสริ มสร้ างอาชี พปั กกระเป๋ าและเสื้ อพื้นเมืองเพื่อเพิ่มรายได้แก่ หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นและครอบครัวพร้ อมทั้งนาส่ ง
หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นไปโรงพยาบาลกรณี ฉุกเฉิ น 5)จัดทาหลักสู ตรการสอนโรงเรี ยนพ่อ แม่วยั รุ่ นโดยครอบครัวมีส่วน
ร่ วมในการจัดทา มี การกาหนดวันให้บริ การฝากครรภ์แยกเฉพาะหญิ งตั้งครรภ์วยั รุ่ นและมี การให้คาปรึ กษาและ
บริ การคุมกาเนิดแก่หญิงวัยรุ่ นหลังคลอด
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาในครั้งนี้ได้มีการอภิปรายผลแยกเป็ น 2 ประเด็นคือ
1. สถานการณ์ การดูแลตนเอง ความต้ องการของหญิงตั้งครรภ์ วยั รุ่ นและการดูแลของครอบครัวและชุ มชน
1) หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นส่ วนใหญ่อยูน่ อกระบบการศึกษาหรื อไม่ได้เรี ยนหนังสื อ ร้ อยละ 60.00 ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับ การศึ ก ษาของณัช ชา วรรณนิ ย ม 12 ที่ ศึ ก ษาพบว่า มารดาวัย รุ่ นส่ ว นใหญ่ ย งั อยู่ใ นวัย เป็ นนัก เรี ย น
นักศึกษา ร้อยละ 56.7 และทาให้ตอ้ งหยุดพักการเรี ยนและไม่ได้ทางาน
2) การรั บรู ้ เมื่ อวัยรุ่ นตั้งครรภ์พบว่า ถ้าเป็ นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ จะส่ งผลให้เกิ ดความวิตก
กังวล เครี ยด อับอาย ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของศรุ ตยา รองเลื่อน ภัทรวลัย ตลึงจิตรและสมประสงค์ ศิริบริ รักษ์
13
ที่มีการศึกษาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่ น มี พบว่าปั ญหาที่พบในหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นได้แก่ การมีอารมณ์
เศร้าหดหู่ ระหว่างการตั้งครรภ์ ความรู ้สึกว่าตนเองผิด ไม่มีค่า ถ้าหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นไม่มีการวางแผนการตั้งครรภ์
มาก่อน แต่ถา้ ได้รับการดู แลเอาใจใส่ จากสามีหรื อสมาชิ กในครอบครัว จะทาให้หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นสามารถดู แล
ตนเองขณะตั้งครรภ์ได้ดี ทาให้สามารถปรับตัวต่อการตั้งครรภ์ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของนุ ชรี อิ่มมาก14และ
สุ จารี ถมพิรา15ที่พบว่าคู่สมรส ครอบครัวมีความสาคัญ มีส่วนสนับสนุนหญิงตั้งครรภ์ให้มีการดูแลสุ ขภาพที่ดี
2) พัฒนาแนวทางการให้ บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์ วยั รุ่ นของโรงพยาบาลเรณูนคร โดยการมี
ส่ วนร่ วมของครอบครัวและชุ มชน
1) การที่เปิ ดโอกาสให้ครอบครั วเข้าร่ วมรั บฟั งผลการตรวจครรภ์ เข้ารับฟั งการสอนให้ความรู ้ ตาม
หลักสู ตรโรงเรี ยนพ่อแม่ จะเป็ นการส่ งเสริ มให้หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นมีการดูแลตนเองที่ดีข้ ึน ดังนั้นจาเป็ นต้องอาศัยการ
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มีส่วนร่ วมของครอบครัว ควรให้ครอบครัวได้มีโอกาสสะท้อนปั ญหาและความต้องการในการดู แลหญิ งตั้งครรภ์
วัยรุ่ น16 ร่ วมวางแผนเพื่อให้มีการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่เหมาะสมกับสภาพปั ญหาและความต้องการ เช่นเดียวกับ
ผลการศึ กษาของจิ นตนา ทอนฮามแก้ว17,18ที่ ทาการศึ ก ษาแนวทางการดู แลหญิ ง ตั้ง ครรภ์โดยการมี ส่วนร่ วมของ
ครอบครัวและชุ มชน ผลการศึกษาพบว่าการจัดบริ การสุ ขภาพโดยครอบครัวและชุ มชนมีส่วนร่ วมในการวางแผน
ดาเนินการและตรวจสอบบริ การในชุมชนของตนเอง จะทาให้ผใู ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพสามารถจัดบริ การที่สอดคล้อง
กับปั ญหาและความต้องการได้
2) อาสาสมัครสาธารณสุ ขมีการติดตามเยี่ยมบ้าน ให้ความรู ้ คาแนะนาการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่ นและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้การช่วยเหลือจัดหาอาชี พเสริ มรายได้น้ นั นับว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญเพราะเป็ นผู ้
ที่อยูใ่ นพื้นที่ เข้าใจในวิถีการดาเนิ นชี วิต สังคม เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นและครอบครัว ดัง
ผลการศึกษาของจันทกานต์ กาญจนเวทางค์19พบว่าลักษณะการทางานของเครื อข่ายชุ มชนที่เอื้อต่อการสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพแม่วยั รุ่ นและครอบครัวคือให้ชุมชนร่ วมวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา มีความเข้าใจ จัดหรื อมอบหมายให้ชุมชน
มีการเยีย่ มบ้าน ให้คาแนะนา ทากลุ่มช่วยเหลือกันและควรมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง
ข้ อเสนอแนะ
1. แนวทางการนาการศึกษาไปใช้
1) ควรมีการทบทวนทาความเข้าใจในแนวทางการให้บริ การดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่พฒั นาขึ้นแก่เจ้าหน้าที่
ผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพ เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบตั ิได้จริ งและเป็ นแนวทางเดียวกัน
2) ควร
ประชาสัมพันธ์ให้หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นและผูด้ ูแลในครอบครัวเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการสอนโรงเรี ยน
พ่อแม่และเข้ารับการสอนตามเกณฑ์ที่กาหนด
3) ประสานผูน้ าชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและโรงเรี ยนให้ดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนด
ในแนวทางการให้บริ การดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่พฒั นาขึ้น
4) จัดทาระเบียบปฏิบตั ิการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมอบให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2. แนวทางในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1) การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเฉพาะพื้ นที่ โรงพยาบาลเรณู นคร ได้แนวทางการให้บริ ก ารดู แลหญิ ง
ตั้งครรภ์วยั รุ่ น โดยการมี ส่วนร่ วมของครอบครั วและชุ มชน ควรมี การศึ กษาในพื้นที่ อื่นๆเพื่อจะได้แนวทางการ
ให้บริ การดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นตามบริ บทพื้นที่น้ นั ๆ
2) ควรมี การศึกษาข้อมู ลจากปั ญหาอุปสรรค ความต้องการของหญิ งตั้งครรภ์วยั รุ่ นและครอบครั วอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อนามาพัฒนาแนวทางการให้บริ การดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นต่อไป
3) ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่ วมของครอบครัวและชุมชน เพื่อป้ องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น
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ข้ อจากัดในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ มีการดาเนิ นการจนได้แนวทางการให้บริ การดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น โดยการมีส่วนร่ วม
ของครอบครัวและชุมชน ซึ่ งมีการดาเนินงานตามแนวทางที่กาหนดไว้ การประเมินผลนั้นจาเป็ นต้องใช้เวลาในระยะ
ยาว แต่มีขอ้ จากัดด้านระยะเวลาที่ทาการวิจยั และผูศ้ ึกษาได้มีการวางแผนในการศึกษาครั้งต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษา คอย
ชี้แนะให้กาลังใจ ตลอดจนช่วยตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆด้วยความเอาใจใส่ เป็ นอย่างดี ขอขอบพระคุณ
อาจารย์ประจาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นและสมาชิกในครอบครัว กลุ่มแกนนาในชุมชน เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเรณู นครและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลและให้ความช่วยเหลือในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นอย่าง
ดี
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ในตนเอง สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส การสนับสนุนทางสังคมกับความผาสุ กทางจิตใจของหญิง
ตั้งครรภ์วยั รุ่ นครรภ์แรก. วารสารพยาบาลศาสตร์ และสุ ขภาพ. 2552; 32(4) : 55-63.
15. สุ จารี ถมพิรา. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการทาหน้าที่ของครอบครัวกับการปฏิบตั ิพฒั นกิจในบทบาท
มารดาของหญิ ง ตั้ง ครรภ์ว ยั รุ่ น . วิท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาการพยาบาลศาสตรมหา บัณ ฑิ ต . ขอนแก่ น :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2549.
16. วาสนา ถิ่นขนอน. การพัฒนาแนวทางการให้บริ การหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นโดยครอบครัวมีส่วนร่ วม ในคลินิก
ฝากครรภ์เครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ อาเภอชัยบุรี จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี .วิทยานิพนธ์ปริ ญญา การพยาบาลศา
สตรมหาบัณฑิต. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.
17. จินตนา ทอนฮามแก้ว. แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์โดยการมีส่วนร่ วมของครอบครัว และชุมชน.
รายงานการศึกษาอิสระพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.
18. ชยาภรณ์ เชิ ญกลาง. การพัฒนาแนวทางการให้บริ การหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นเพื่อส่ งเสริ มการดู แล ตนเอง
โดยการมาส่ วนร่ วมของครอบครัว โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหนองกราด อาเภอ ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสี มา.รายงานการศึกษาอิสระพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต . ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
2556.
19. จันทกานต์ กาญจนเวทางค์. การสร้างเสริ มการมีส่วนร่ วมของครอบครัวและชุมชน. ใน : กิตติพงศ์
แซ่จึง, บุญฤทธิ์ สุ ขรัตน์, เอกชัย โควาวิสารัช, ประกายดาว พรหมประพัฒน์, บรรณาธิ การ. คู่มือ
แนวทางปฏิบตั ิการดูแลแม่วยั รุ่ น. กรุ งเทพฯ: ศูนย์สื่อและสิ่ งพิมพ์แก้วเจ้าจอม; 2557. หน้า 96-101.
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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

* Master of Nursing Science in Community Nurse Practitioner’student, Khon Kaen University.
** Assistant Professor, Faculty of Nursing, KhonKaen University
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การรับรู้ และพฤติกรรมเสี่ ยงต่ อโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรี
นิสา แฝงฤทธิ์ พย.ม.* เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร วท.ม.**
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษารับรู ้ พฤติกรรมเสี่ ยงต่อโรคมะเร็ งปากมดลูก และความ
ต้องการความช่ วยเหลื อในการรับบริ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ งปากมดลูกของสตรี ของตาบลแห่ งหนึ่ ง ในอาเภอ
น้ าพอง จังหวัดขอนแก่ น กลุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มอย่างเป็ นระบบ จานวน 166 คน เก็บรวบรวมข้อมู ลด้วยแบบ
สัมภาษณ์ การรั บรู ้ และพฤติ กรรมสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคมะเร็ ง ปากมดลู ก โดยให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่า นเป็ นผู ้
ตรวจสอบเชิ งเนื้ อหา และหาความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมื อโดยใช้สูตรของสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาคอลบาร์ ค (cronbach’s
alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยง 0.76 เก็บข้อมูลในเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ด ค่าต่าสุ ด
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี การรับรู ้ เกี่ ยวกับโรคมะเร็ งปากมดลู กโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (𝑥̅ =2.82, S.D.=0.26) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการรับรู ้ประโยชน์ของการป้ องกันโรคมะเร็ งปากมดลูก
อยูใ่ นระดับสู ง (𝑥̅ = 3.01, S.D. = 0.09) ส่ วนการรับรู ้ระดับปานกลางได้แก่ การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ ง
ปากมดลูก (𝑥̅ =2.37, S.D.=1.04) การรับรู ้ความรุ นแรงต่อการเกิดโรคมะเร็ งปากมดลูก(𝑥̅ =2.94, S.D. =0.14)การรับรู ้
อุปสรรคของการป้ องกันโรคมะเร็ งปากมดลูก (𝑥̅ =2.93, S.D.=0.09) และสิ่ งชักจูงที่ทาให้เกิดการป้ องกันโรค มะเร็ ง
ปากมดลูก(𝑥̅ =2.85, S.D.=0.34) ส่ วนพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ งปากมดลูกโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับต่ า
(𝑥̅ =1.10, S.D.=0.48) ด้านความต้องการ การช่ วยเหลื อในการไปรับบริ การตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลู กมีความ
ต้องการดังนี้ 1)ให้พยาบาลที่ไม่ใช่พยาบาลที่รับผิดชอบหมู่บา้ นนั้นตรวจคัดกรองคิดเป็ นร้ อยละ 69.28 2) ให้มีการ
จัดบริ การในชุมชนร้อยละ 81.33 3 ) ช่วงเวลาที่ตอ้ งการตรวจมากที่สุดคือช่วงเวลา 16..00 -22.00 น. คิดเป็ นร้อยละ
67.47
ผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใ ช้เ ป็ นข้อมู ล พื้ นฐานส าหรั บ พยาบาลวิช าชี พ ที่ ป ฏิ บ ัติง านในชุ ม ชน และบุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้องในการออกแบบจัดบริ การ ตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก ให้กลุ่มสตรี มีการป้ องกันโรคมะเร็ งปากมดลู ก
ได้อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ: การรับรู ้, พฤติกรรมเสี่ ยง, มะเร็ งปากมดลูก, สตรี
* นักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน
คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** รองศาสตราจารย์ ดร. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
มะเร็ งปากมดลูกเป็ นสาเหตุการเสี ยชีวิตที่สาคัญอันดับต้นๆของสตรี และเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญของ
หลายประเทศที่กาลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทย ทัว่ โลกพบอุบตั ิการณ์ของโรค ประมาณ 530,000 ราย/ปี เฉลี่ยวันละ
950 ราย และเสี ยชีวิตปี ละประมาณ 270,000 คน ในอีก 25 ปี ข้างหน้าคาดว่าจะมีผปู ้ ่ วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็ น 25 ล้าน
คน(1) สาหรับในประเทศไทยมะเร็ งปากมดลูกเป็ นมะเร็ งที่พบเป็ นอันดับสอง รองจากมะเร็ งเต้านม มีอุบตั ิการณ์ของ
ผูป้ ่ วยมะเร็ งปากมดลูกประมาณ 18 ราย ต่อแสนประชากรหญิง เฉลี่ยแต่ละวันตรวจพบเป็ นมะเร็ งปากมดลูก วันละ
ประมาณ 27 ราย พบมากในสตรี ที่มีอายุระหว่าง 35-59 ปี ที่แต่งงานแล้วมากถึ งร้อยละ 85 ส่ วนใหญ่ที่มาพบแพทย์
เมื่ออยูใ่ นระยะลุกลาม(2 )ทาให้ยากต่อการรักษาและส่ งผลกระทบต่างๆทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ ของตัวผูป้ ่ วย สมาชิ กใน
ครอบครัว ได้แก่ ผูป้ ่ วยต้องเจ็บปวดทุกข์ ทรมาน ส่ งผลต่อการรับประทานอาหารของผูป้ ่ วยลดลง หากเป็ นระยะ
ลุกลามไปยังลาไส้ เกิดการอุดตัน ผูป้ ่ วยจะรู ้สึกปวดแน่นท้อง การขับถ่ายลดลง มีเลือดออกปนหนอง ส่ งกลิ่นเหม็น
รุ นแรง ทาให้เป็ นที่น่ารังเกียจของคนรอบข้าง ทางด้านจิตใจ ก่อให้เกิดความเครี ยดซึ มเศร้า วิตกกังวล นอนไม่หลับ
กลัว สิ้ นหวัง ที่ตอ้ งเข้าออกโรงพยาบาลอยูเ่ นื องๆ ส่ งผลต่อครอบครัวทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านบทบาทหน้าที่
เช่น ไม่สามารถทาบทบาท มารดา ภรรยาได้ (3)
โรคมะเร็ งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้ อฮิวแมนแปปปิ โลมาไวรัส (Human Papilloma Virus: HPV) ชนิ ดก่อ
มะเร็ งหรื อชนิ ดที่ มีความเสี่ ยงสู ง ส่ วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ กบั ผูช้ ายที่ มีการติ ดเชื้ อเอชพีวี แต่ไม่ปรากฏ
อาการทั้ง ในผูห้ ญิ ง และผูช้ าย ซึ่ ง พบได้มากในสตรี ที่มี อายุระหว่าง 14-24 ปี หรื อผูห้ ญิงที่มี เพศสัมพันธ์ แล้ว (4)
ระยะเวลาของการติดเชื้อจนพัฒนาเป็ นเซลล์มะเร็ งใช้เวลาประมาณ 5–10 ปี แต่หากมีพฤติกรรมหรื อปั จจัยเสี่ ยงที่ทา
ให้เกิดการติดเชื้ อได้ง่ายขึ้น ได้แก่ พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ต้ งั แต่อายุยงั น้อย (น้อยกว่า 17 ปี ) การมีคู่นอนหลาย
คน การมีประวัติเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่ นซิ ฟิลิ ส เริ ม หนองใน หู ดหงอนไก่ การตั้งครรภ์และคลอดบุตร
มากกว่า 4 ครั้ งขึ้นไป การใช้คุมกาเนิ ดเป็ นระยะเวลานาน การสู บบุหรี่ มีภาวะภูมิตา้ นทานต่ า การไม่ไปตรวจคัด
กรองมะเร็ งปากมดลูก (5)ซึ่ งพฤติกรรมเหล่านี้ ถื อเป็ นพฤติกรรมเสี่ ยงที่ก่อให้เกิ ดโรคมะเร็ งปากมดลู ก แต่อย่างไรก็
ตามมะเร็ ง ปากมดลู ก เป็ นโรคที่ ส ามารถป้ องกันได้ เนื่ องจากมี ก ารดาเนิ นของโรคอย่า งช้า ระยะเวลาของการ
เปลี่ ยนแปลงของเนื้ อเยื่อปากมดลู กที่ปกติจนกระทั้งเป็ นระยะลุ กลาม นานประมาณ 10-15 ปี (6)โดยการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรม และการค้นหาผูป้ ่ วยก่อนมีอาการทางคลินิก
จากรายงานจังหวัดขอนแก่น พบผูป้ ่ วยด้วยโรคมะเร็ งปากมดลูกมากในช่วงอายุ 30 - 70 ปี คิดเป็ นร้อยละ 89.7
และมีอตั ราเสี ยชีวติ ร้อยละ 29.9 (ศูนย์มะเร็ ง โรงพยาบาลขอนแก่น, 2556) สาหรับอาเภอน้ าพองพบผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง
ปากมดลู ก มากในช่ วงอายุ 40 - 70 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 57.5 (โรงพยาบาลน้ า พอง, 2556) ดัง นั้นผูศ้ ึ ก ษาจึ ง สนใจ
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ทาการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ และพฤติกรรมเสี่ ยงต่อโรคมะเร็ งของสตรี ของสตรี ที่มีอายุ 30 – 60 ปี ซึ่ งในกลุ่มอายุน้ ี
ซึ่ งเป็ นช่วงอายุที่พบว่าเป็ นโรคมะเร็ งปากมดลูกสู งในพื้นที่ และเป็ นช่วงอายุที่เป็ นนโยบายของกระทรวงกาหนด ใน
การควบคุมโรคมะเร็ งปากมดลูก โดยใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุ ขภาพมาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่ งข้อมูลที่
ได้จะนาไปพัฒนาระบบการให้บริ การ และส่ งเสริ มให้สตรี มีการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมที่ เหมาะสม เพื่อป้ องกัน
โรคมะเร็ งปากมดลูก และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการรับรู ้ เกี่ยวกับโรคมะเร็ งปากมดลูกของสตรี
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ งปากมดลูกของสตรี
3. ข้อเสนอแนะถึงความต้องการ การช่วยเหลือในการไปรับบริ การตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกของสตรี
กรอบแนวคิดการศึกษา
ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุ ขภาพ (health belief model) ที่พฒั นาโดยเบคเกอร์ และคณะ (Becker et al.1974)
ซึ่ งประกอบด้วย การรับรู ้ต่อโอกาสเสี่ ยงของการเกิดโรคมะเร็ งปากมดลูก รับรู ้ความรุ นแรงของโรคมะเร็ งปากมดลูก
การรับรู ้ประโยชน์ของการป้ องกันโรคมะเร็ งปากมดลูก การรับรู ้อุปสรรคของการป้ องกันโรคมะเร็ งปากมดลูก และ
สิ่ งชักนา ให้เกิ ดการป้ องกันโรคมะเร็ งปากมดลู ก ปั จจัย ส่ งเสริ มให้เกิ ดโรคมะเร็ งปากมดลู ก นั้นมี 2 ปั จจัยได้แก่
ลักษณะส่ วนบุคคล และพฤติกรรมเสี่ ยง แล้วนามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดการศึกษา
วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งพรรณนา (descriptive researches) โดยมีประชากรคือสตรี ที่มีอายุระหว่าง
30-60 ปี ในตาบลแห่ งหนึ่ ง ในอาเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น จานวนทั้งสิ้ น 2,164 คน เกณฑ์คดั เลือกเข้าร่ วมศึกษา
โดยอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ อย่างน้อย 1 ปี จาก 15 หมู่บา้ น ทั้งที่เคย และไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก สมัครใจเข้า
ร่ วมในการศึกษา มีสติสัมปชัญญะ สามารถเข้าใจและสื่ อสารภาษาไทยได้ เกณฑ์คดั ออกคือสตรี ที่เคยป่ วย หรื อป่ วย
เป็ นมะเร็ ง ปากมดลู ก ไม่ ส ามารถสื่ อสารได้ด้วยตนเอง การศึ ก ษานี้ เลื อกกลุ่ ม ตัวอย่า งใช้การสุ่ ม แบบเป็ นระบบ
(systematic random sampling) ได้จานวน 166 คน ผูศ้ ึกษาดาเนิ นการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ ระยะเวลา
ดาเนินการเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม พ.ศ.2559
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยแบบสอบถาม 4 ส่ วนผูศ้ ึกษาพัฒนาขึ้นจากการศึกษาทบทวนตารา
วรรณกรรมและรายงานการวิจยั ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะส่ วนบุคคล ส่ วนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้โรคมะเร็ งปากมดลูกโดยใช้กรอบแนวคิดแบบแผนความเชื่ อด้วนสุ ขภาพ (health belief
model) ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ การรับรู ้เกี่ ยวกับโอกาสเสี่ ยงของโรค การรับรู ้ความรุ นแรงของโรค การรับรู ้
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อุปสรรค การรับรู ้ประโยชน์ และ แรงชักจูงที่ทาให้เกิ ดการป้ องกันโรค ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
เสี่ ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ งปากมดลูก ส่ วนที่ 4 ความต้องการ การช่วยเหลือของสตรี ในการไปรับบริ การตรวจคัดกรอง
ฯ ในการหาความตรงเชิ งเนื้ อหา (content validity) และความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือ(reliability) ในส่ วนที่ 2 และ 3 จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน หาค่าดัชนีความตรงตามเนื้ อหา (content validity index: CVI)ได้ 0.92 และนาไปทดสอบใช้
กับสตรี ที่มีอายุ 30-60 ปี ในพื้นที่ ใกล้เคี ยง จานวน 50 ราย แล้วนามา หาความเที่ ยงของเครื่ องมือ โดยใช้สู ตรของ
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาคอลบาร์ค (cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.76
การเก็บรวบรวมข้อมูล ภายหลังได้รับหนังสื อรับรองจากคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถึ งผูอ้ านวยการโรงพยาบาลน้ าพอง และผูใ้ หญ่บา้ นแต่ละหมู่บา้ นในพื้นที่ เพื่ออนุ ญาตในการเก็บข้อมู ลในพื้นที่
จากนั้นได้จดั ประชุ มชี้ แจงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องคือพยาบาลชุ มชนที่รับผิดชอบรับผิดชอบแต่ละหมู่บา้ น อสม. และ
ผูน้ าชุ มชนในพื้นที่ เพื่อชี้ แจงวัตถุ ประสงค์ รายละเอี ยดของการเก็บข้อมู ล ทาการนัดหมายวันที่ เวลา ในการเก็บ
ข้อมูล ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามที่ได้คานวณไว้โดย ผูศ้ ึกษาได้แจ้งการพิทกั ษ์สิทธิ์ ชี้ แจง
วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการเก็บข้อมูลแก่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งใช้เวลาในการสัมภาษณ์ คนละประมาณ 30-45 นาที
หลังจากสัมภาษณ์ ได้ตรวจสอบแบบความสมบูรณ์ของสอบถามทุกฉบับ และรวบรวมแบบสอบถามนามาลงรหัส
ตามแบบฟอร์มการลงรหัส เพื่อนาข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็ จรู ป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึ กษาใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าสู งสุ ด และค่าต่ าสุ ด
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูศ้ ึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ผลการศึกษา
1. ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นสตรี ที่มีอายุเฉลี่ย 48.1ปี (S.D.=7.9) สถานภาพ
สมรสคู่ ร้อยละ 77.7 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 62.7 มีอาชี พเป็ นเกษตรกรรม ร้อยละ 36.1 รายได้ส่วน
ใหญ่มีรายได้ 5,001-10,000 บาท ต่อเดื อน ร้ อยละ 36.7 เคยมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 96.9 และมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
เฉลี่ยที่อายุ 20.5 ปี (S.D =5.9 ) มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุต่าสุ ด 13 ปี มีจานวนสามีหรื อคู่นอน 1 คน ร้อยละ 72.3 มี
จานวนบุตร 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.6 อายุคลอดบุ ตรคนแรก โดยเฉลี่ยที่อายุ 20.5 ปี (S.D.=5.9) อายุคลอดบุตรคน
แรกน้อยที่สุด 16 ปี มีวิธีการคุมกาเนิ ดโดยการทาหมัน ร้อยละ 42.2 รองลงมาเป็ นวิธีกินยาคุมร้อยละ 26.5 โดยเฉลี่ย
กินยาคุมนานประมาณ 4.3 ปี (S.D. = 1.8) เคยมีการติดเชื้ อโรคทางเพศสัมพันธ์ร้อยละ1.8 การเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ ง
ปากมดลูกของบุคคลในครอบครัวพบว่ามีมารดา และพี่นอ้ งท้องเดียวกัน มีค่าเท่ากันคิดเป็ นร้อยละ 1.2
2. การรับรู ้ เกี่ยวกับโรคมะเร็ งปากมดลู ก โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ระดับปานกลาง (𝑥̅ =2.82,
S.D.= 0.26) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการรับรู ้ ประโยชน์ของการป้ องกันโรคมะเร็ งปากมดลู ก อยู่ในระดับสู ง
(𝑥̅ =3.01, S.D.= 0.09) ส่ วนการรั บรู ้ ระดับปานกลางได้แก่ การรับรู ้ โอกาสเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคมะเร็ งปากมดลู ก
(𝑥̅ =2.37, S.D. =1.04) การรับรู ้ความรุ นแรงต่อการเกิ ดโรคมะเร็ งปากมดลูก (𝑥̅ =2.94, S.D. =0.14) การรับรู ้
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อุปสรรคของการป้ องกันโรคมะเร็ งปากมดลูก (𝑥̅ =2.93, S.D.=0.09) และสิ่ งชักจูงที่ทาให้เกิดการป้ องกันโรค มะเร็ ง
ปากมดลูก (𝑥̅ =2.85, S.D.=0.34)
3. พฤติกรรมเสี่ ยงต่อโรคมะเร็ งปากมดลู กผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับต่า (𝑥̅ =1.10, S.D. =
0.48) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงสู งสุ ดคือมีเพศสัมพันธ์กบั สามีหรื อคู่นอนที่ไม่ขลิ บปลายหุ ้ม
อวัยวะเพศ (𝑥̅ =2.74,S.D.= 0.60) รองลงมาคื อมี เพศสัมพันธ์ กบั สามี หรื อคู่นอนที่ สู บบุ หรี่ อยู่ในระดับ ปานกลาง
(𝑥̅ =2.24,S.D.=0.97) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเกิด
โรคมะเร็ งปาก มดลูก (n=166)
พฤติกรรมเสี่ ยง
1.แต่งงานหรื อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุนอ้ ยกว่า
17 ปี
2. มีเพศสัมพันธ์กบั สามีหรื อคู่นอนที่ติดเชื้ อ
โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์เช่น ซิ ฟิลิส หนองใน
หูด เริ มที่อวัยวะเพศ
3.เคยติดเชื้ อทางเพศสัมพันธ์เช่น ซิ ฟิลิส หนองใน
หูด
4.ทาความสะอาดบริ เวณอวัยวะสื บพันธุ์หลังการมี
เพศสัมพันธ์ทนั ที
5.มีเพศสัมพันธ์กบั คู่นอนที่ไม่ขลิบปลายหุ ม้ อวัยวะ
เพศ
6.มีสามี/คู่นอน ที่ พฤติกรรมส่ าสอน
7.มีเพศสัมพันธ์กบั คู่นอนที่มีภรรยาเป็ นมะเร็ งปาก
มดลูก
8.มีเพศสัมพันธ์กบั คู่นอนที่สูบบุหรี่
9.มีเพศสัมพันธ์กบั คู่นอน มากกว่า 1 คน
10.มีเพศสัมพันธ์ ขณะเป็ นประจาเดือน
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11.สู บบุหรี่
0.6
0
99.4 1.01 015
ต่า
12.ตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกทุกปี
72.3
19.3
8.4 1.36 0.63
ต่า
13. กินยาคุมกาเนิด เกิน 5 ปี
7.8
4.8
87.4 1.26 0.66
ต่า
14. รับประทานยากดภูมิคุม้ กัน /อยูร่ ะหว่างฟอกไต/ 1.8
0
98.2 1.02 0.22
ต่า
ได้รับการเปลี่ยนไต
15.รับประทานผัก ผลไม้ที่มีสีเขียวและสี เหลืองเช่น 55.4
39.2
5.4 1.50 0.60
ต่า
ผักกวางตุง้ ผักบุง้ มะม่วงสุ ก มะละกอสุ ก ฟักข้าว
เป็ นประจาเพื่อช่วยป้ องกันโรคมะเร็ งปากมดลูก
รวม
1.10 0.48
ต่า
4. ความต้องการ การช่ วยเหลื อของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการ
จัดระบบการตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก จากหน่วยงาน องค์กรโดยเรี ยงตามลาดับได้แก่โรงพยาบาล อสม. แกน
นาชุ มน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิ กในครอบครัว และโรงเรี ยน ร้อยละ 39.6, 37.2, 16.2, 5.7 และ 1.3 ตามลาดับ เมื่อจาแนก
ความต้องการ การช่วยเหลือในการไปรับบริ การตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก จาแนกได้ดงั นี้ 1)ให้พยาบาลที่ไม่ใช่
พยาบาลที่รับผิดชอบหมู่บา้ นนั้นตรวจคัดกรองคิดเป็ นร้อยละ 69.28 2) ให้มีการจัดบริ การในชุมชนร้อยละ 81.33 3 )
ช่ วงเวลาที่ ตอ้ งการตรวจมากที่ สุดคื อช่ วงเวลา 16..0-22.00 น. คิ ดเป็ นร้ อยละ 67.47 และความต้องการให้มีการ
จัดระบบบริ การตรวจคัดกรองกลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนให้บริ การเพื่อการเตรี ยมตัวร้อยละ
15.4 มีการตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกในชุ มชน1-2 ครั้ง/ปี ร้อยละ14.6 และมีการให้ความรู ้เรื่ องโรคมะเร็ งปาก
มดลูกผ่านหอกระจายข่าว แผ่นพับ อสม. และพยาบาลชุมชน ร้อยละ13.14 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ ของความต้องการความช่วยเหลือในการจัดบริ การตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก
ความต้ องการ ความช่ วยเหลือในการจัดบริการตรวจฯ

จานวน

ร้ อยละ

1.

ให้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนให้บริ การเพื่อการเตรี ยมตัว

73

15.47

2.

ให้มีจดหมายเชิ ญและมีการแจ้งผลการตรวจทุกครั้ง

46

9.75

69

14.62

56
62

11.86
13.14

3. ให้มีการตรวจคัดกรองฯในชุมชน 1-2 ครั้ง/ปี
4. ให้มีหอ้ งตรวจที่มิดชิด เป็ นสัดส่ วน
5 มีการให้ความรู ้ เรื่ องโรค สาเหตุ ความรุ นแรง การป้ องกันโรค
ผ่านทางหอกระจายข่าว แผ่นพับ อสม และพยาบาลชุมชน
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6. ให้มีการกระตุน้ แนะนาจากอสม หรื อสมาชิกในครอบครัว
7. ให้มีอุปกรณ์เครื่ องมือที่พร้อมให้บริ การ
8. ให้มีผตู ้ รวจคัดกรองฯ ตรวจด้วยความนุ่มนวล/ให้คาแนะนา
คาปรึ กษาได้
9. ให้ มีของแจก รางวัลสาหรับคนที่มารับบริ การ
10 . ให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการจากเทศบาล
11. ให้ มีการประชุมวางแผนร่ วมกันกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจะได้มี
ความ เข้าใจร่ วมตรงกัน
12. ให้มีการบริ การอื่นเช่นตรวจรักษาโรค ตรวจช่องปาก
13. มีการเยีย่ มบ้านร่ วมกันระหว่างพยาบาลชุมชน และ อสม.
รวม

51
2
37

10.81
0.42
7.84

3
46
2

0.63
9.75
0.42

2
23
472

0.42
4.87
100
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

อภิปรายผล
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การรับรู ้ เกี่ ยวกับโรคมะเร็ งปากมดลู กของสตรี ที่มีอายุ 30-60 ปี โดยภาพรวมทุก
ด้าน มีการรับรู ้ระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.82, S.D.= 0.26) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการรับรู ้โอกาสเสี่ ยงอยูร่ ะดับปาน
กลาง (𝑥̅ = 2.37, S.D.= 1.04) อภิปรายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และกลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุในช่ วง 51-60 ปี ร้ อยละ 41.5 มี อายุเฉลี่ ย 48.1 ปี ซึ่ งถื อเป็ นวัยกลางคน เป็ นช่ วงของการ
เปลี่ ยนแปลงไปสู่ วยั ผูส้ ู งอายุ ประสาทสัมผัสการรับรู ้ เริ่ มช้า ความจาเริ่ มเสื่ อม(7)และต้องทางานในไร่ นา สวนเกิ ด
ความเหนื่ อยล้า ส่ งผลต่อการรับรู ้และการเข้าถึงบริ การต่างๆ การรับรู ้อุปสรรคของการป้ องกันโรคมะเร็ งปากมดลู ก
อยูร่ ะดับปานกลาง (𝑥̅ =2.93, S.D.=0.09) ผลการศึกษายังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ที่ไม่ถูกต้องว่าสตรี ที่ไม่เคยมี
เพศสั มพันธ์ เป็ นโสด หรื อไม่ มีอาการผิดปกติ ไ ม่จาเป็ นต้องไปตรวจคัดกรองมะเร็ ง ปาก ซึ่ งอภิ ปรายได้ว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างมีสถานภาพโสด ร้อยละ 3.6 และวัฒนธรรม ความเชื่ อ เกี่ยวกับเรื่ องอวัยวะเพศเป็ นเรื่ องที่ควรปกปิ ด ห้ามมิ
ให้คนอื่นเห็น(8) การรับรู ้ความรุ นแรงต่อการเกิ ดโรคมะเร็ งปากมดลู ก อยู่ระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.94, S.D.= 0.14)
พบว่าในกลุ่มตัวอย่างมีบุคคลในครอบครัวป่ วยเป็ นโรคมะเร็ งปากมดลูกร้ อยละ 2.4 จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่ ง
ได้รับรู ้ผลกระทบหรื อความรุ นแรงของโรคที่เกิดกับตัวผูป้ ่ วย และสมาชิ กในครอบครัว การรับรู ้ประโยชน์ของการ
ป้ องกันโรคมะเร็ งปากมดลูกอยูร่ ะดับสู ง (𝑥̅ =3.01, S.D.=0.09) และสิ่ งชักจูงที่ทาให้เกิ ดการป้ องกันโรคมะเร็ งปาก
มดลูกอยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑥̅ =2.85, S.D.=0.34) ในปั จจุบนั ความเจริ ญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารข้อมูล
ข่าวสารที่สะดวก เข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง มีการกระจายไปทัว่ ทุกแห่ ง แม้ถิ่นทุรกันดาร ทาให้คนเข้าถึงได้ง่าย
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เช่น โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์ เนต เป็ นต้น จึงอาจเป็ นช่ องทางให้สตรี ได้รับรู ้ขอ้ มูล ข่าวสาร ของการ
ป้ องกันโรคได้ นอกจากนี้ในแต่ละหมู่บา้ นของตาบลนี้ มีพยาบาลชุ มชนที่ออกให้บริ การงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกัน
โรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น ทุก 2-3 วันต่อสัปดาห์ จึงส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็ ง
ปากมดลูก
ด้านพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ งปากมดลูก โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับต่า ในผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ82.5 ที่มีพฤติกรรมเสี่ ยง โดยมีเพศสัมพันธ์กบั สามี หรื อคู่นอนที่ไม่ขลิบปลายหนังหุ ้มอวัยวะเพศ โดยปกติ
อวัยวะเพศชายที่ยงั ไม่ผา่ นการขลิบ เมื่ออ่อนตัวจะมีหนังหุ ้ม ถึงปลายอวัยวะเพศ (glans penis) ซึ่ งยากต่อการดูแลทา
ความสะอาด เกิดการ หมักหมม ของเหงื่อ ปั สสาวะและน้ าอสุ จิ เรี ยกว่า สเม็กมา (smegma) ทาให้มีกลิ่นเหม็น(9) มี
การศึกษาในต่างประเทศ ( 10,11) ที่พบว่าผูช้ ายที่ไม่ขลิ บปลายหนังหุ ้มอวัยวะเพศจะมีแนวโน้มของการติดเชื้ อเอชพีวี
เพิ่มขึ้ นมากกว่าชายที่ ขลิ บหนัง ปลายหุ ้มอวัย วะเพศ เนื่ องจากวัฒนธรรมของชายไทยไม่นิย มขลิ บปลายหนังหุ ้ม
อวัยวะเพศ ยกเว้นชายที่นบั ถือศาสนาอิสลามซึ่ งถือว่าการขลิบหนังปลายหุ ้มอวัยวะเพศเป็ นการเป็ นการเอาใจใส่ ดูแล
สุ ข อนามัย ของอวัย วะเพศ (12) นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษายัง แสดงให้เห็ นถึ ง กลุ่ ม ตัวอย่า งมี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งโดยมี
เพศสัมพันธ์กบั สามีหรื อคู่นอนที่สูบบุหรี่ พบร้อยละ 60.8 และร้อยละ 19.3 ของกลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยว่าสตรี สูบบุหรี่
หรื อได้รับควันบุหรี่ เป็ นประจาไม่เสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคมะเร็ งปากมดลู ก ซึ่ งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้อง จึงส่ งให้มีโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคมะเร็ งปากมดลู ก ถึ งแม้ประเทศไทยจะมีมาตรการควบคุมการบริ โภค
ยาสู บ การรณรงค์ และการสร้างเสริ มสุ ขภาพให้ ลด ละ เลิกบุหรี่ การห้ามสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ การจากัดอายุใน
การซื้ อบุหรี่ เป็ นต้น แต่ยงั พบว่ามาตรการต่างๆยังไม่เข้มข้นเท่าที่ควร และ การบังคับกฎหมายที่เป็ นอยูไ่ ม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์และสภาพที่เป็ นอยู่ (13)
ความต้องการ ความช่ วยเหลื อในการจัดบริ การ ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ งปากมดลู ก โดยต้องการให้มีการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกในชุมชน ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชี พ
ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรรม รองลงมาเป็ นอาชีพรับจ้าง ช่วงเวลานั้นเป็ นช่วงเลิกจากงานประจา และมีความสะดวก
และเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังต้องการ ความช่วยเหลือจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องจากโรงพยาบาล อสม. แกน
นาชุ มชน ผูใ้ หญ่บา้ น และให้สมาชิ กในครอบครัวมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม สนับสนุ น กระตุน้ ให้สตรี เข้ารับการ
ตรวจคัดกรอง ซึ่ งการจัดบริ การเหล่านี้จะเอื้อให้เกิดการเข้าถึงบริ การ และตรงตามความต้องการของผูร้ ับบริ การ รวม
กับการสนับสนุ นให้องค์กรส่ วนท้องถิ่ น แกนนาหมู่บา้ น สมาชิ กภายในบ้าน มีส่วนร่ วมในการดู แลสุ ขภาพกันใน
ครอบครัวซึ งสอดคล้องกับการศึกษาของศศิภา จาปาหวาย (14) ในประเด็นต้องมีการวางแผนการให้บริ การของทีมผู ้
ให้บริ การ ในคลิ นิกและผูเ้ กี่ ยวข้องในชุ ม ชน ร่ วมกัน เพื่อให้การบริ การที่ ตรงกับ ความต้องการ และได้รับความ
ร่ วมมือ รวมถึงการชี้แจงวิธีการผลการดาเนินงานให้ชุมชนรับทราบข้อมูล
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ข้ อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
บุคลากรด้านสาธารณสุ ข ควรมีการจัดให้ความรู ้ดว้ ยวิธีการต่างๆที่หลากลาย เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดการรับรู ้
ความเข้าใจ เรื่ อง ถึงโรคมะเร็ งปากมดลูก มีพฤติกรรมการป้ องกันตนองจากโรค และมีทศั นคติที่ดีต่อการตรวจคัด
กรองฯ โดยอาจใช้รูปแบบ สื่ อวีดีทศั น์เ พื่อให้เกิ ดภาพถึ งวิธีการที่ถูกต้อง เช่ น วิธีการดู แลรักษาความสะอาดของ
อวัยวะสื บพันธ์หลังขับถ่าย และหลังมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการรู ดหนังปลายหุ ้มองคชาต เพื่อล้างส่ งคัดหลัง่ ที่ตกค้าง
ของคู่นอน หรื อนาอุ ปกรณ์ จริ งประกอบการสาธิ ต หรื อบุ คคลที่ ผ่านการตรวจแล้วมาเล่ าประสบการณ์ การตรวจ
รวมถึงการจัดบริ การที่สอดคล้องกับความต้องการ จะส่ งผลให้กลุ่มเป้ าหมายเข้ารับการตรวจเพิ่มขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการทาการศึกษาต่ อไป
1. ผลการศึกษาครั้งนี้ เป็ นข้อมู ลพื้นฐานในส่ วนของการรับรู ้ และพฤติ กรรมเสี่ ยงของสตรี เท่านั้น จึ งควรมี
การศึ กษาเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางหรื อรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพตนเองของกลุ่ มสตรี เพื่อป้ องกันโรคมะเร็ งปาก
มดลูก
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึ กษาในกลุ่มอายุ หรื อในภาพรวมของอาเภอเพื่อทราบถึ ง การรับรู ้ และ
พฤติกรรมเสี่ ยงในบริ บทกว้างขึ้น
เอกสารอ้างอิง
1. World Health Organization. Comprehensive Cervical Cancer Control A
guide Toessential practice. [Online] 2016 Feb 2. [cited 2016 Feb 2]. Available from:
http://screening.iarc.fr/cervicalindex.php; 2014
2. สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุ ข. ทะเบียนมะเร็ งระดับโรงพยาบาล 2555
Hospital Based Cancer Registry Annual Report 2012. กรุ งเทพฯ: พิมพ์ ตะวันออก; 2557
3. ยุพิน เพียรมงคล. การพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็ งปากมดลูก. พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่: โครงการตาราคณะ
พยาบาลศาสตร์; 2553
4. พนิดา จันทโสภีพนั ธ์, ณัฐวรรณ สุ วรรณ, ยุพินเพียรมงคล และจตุพล ศรี สมบูรณ์. ความรู ้และพฤติกรรมเสี่ ยง
ต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็ งปากมดลูกของนักศึกษา. วารสารสภาการพยาบาล 2554; 26(3), 49-63.
5. จตุพล ศรี สมบูรณ์ และ ชานาญ เกียรติพีรกูล. บรรณาธิการ. มะเร็งนรีเวชวิทยา
Gynecologic Oncology. กรุ งเทพฯ: พิมพ์ดี; 2554
6. แจ่มใส เพียรทอง และทิพยา เอกลักษณานันท์. Human Papillomavirus. ขอนแก่น: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558
7. ศรี ประภา ชัยสิ นธพ. สภาพจิตใจของวัยผูใ้ หญ่.[อินเตอร์ เน็ต]. 2559[ สื บค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2559]
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เข้าถึงได้จาก http://rama4.mahidol.ac.th/ramamental/?q=generalknowledge/general/ 6272014-1009.
8. อุสมาน แวหะยี. ความเชื่อด้านสุ ขภาพในการป้ องกันโรคมะเร็ งปากมดลูกของสตรี มุสลิม ในตาบล
บางปูอาเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี. [รายงานการค้นคว้าแบบอิสระปริ ญญา สาธารณสุ ขศาตรมหา
บัณฑิต] เชียงใหม่: วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551
9. จตุพล ศรี สมบูรณ์, ประภาพร สู่ ประเสริ ฐ. บรรณาธิการ. Cervical Cancer Prevention And Treatment.
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551
10. Canadas, M.P., Darwich, L., Videla1, S.,Sirera, G.,Coll, J., Rafael1,M.L., et al. Circumcision and
penile human papillomavirus prevalence in human immudeficiency virus infected men: heterosexual
and men who have sex with men. [cited 2016 Feb 2]. Available from:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14690691.2012.03911.x/full; 2012
11. Carlos A. Circumcision Clinical Presentation. [Online] 2016 Jan 2.[cited 2016 Jan 2]. Available
from: http://emedicine.medscape.com; 2014
12. อามืน แสมา. การขลิบปลายหุม้ หนังอวัยวะเพศ (Male circumcision) ตามแนวทางของศาสนาอิสลาม.
สื บค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2559, จาก http://www.prostate- rama.com/reading_detail.php?cid=
76; 2559
13. มณฑา เก่งการพานิช, ศรัณญา เบญจกุล, ธราดล เก่งการพานิช, ลักขณา เต็มศิริกุลชัย และ
ภิฤดี ภวนานนท์. พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ผดิ กฎหมายของผูส้ ู บบุหรี่ ปัจจุบนั ใน ภาคใต้ของไทย
[รายงานการวิจยั ]. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2555
14. ศศิประภา จาปาหวาย. การพัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกของ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลแห่งหนึ่งของอาเภอหนองเรื อ จังหวัดขอนแก่น โดยการมีส่วนร่ วมของครอบครัว และชุมชน.
[วิทยานิพนธ์ปริ ญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต]. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556
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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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การส่ งเสริมทักษะพ่ อแม่ และผู้เลีย้ งดูในการประเมินและส่ งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่ างเป็ นองค์ รวมโดย
ครอบครัวและชุ มชนมีส่วนร่ วม
ณัชปภา กวานเหียน* อรสา กงตาล**
บทคั ดย่ อ : การศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การเพื่อพัฒนาคุ ณภาพบริ การด้านอนามัย แม่ และเด็ก ของ
“คลินิกเด็กดีคุณภาพ"โรงพยาบาลเรณูนคร อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งส่ งเสริ มทักษะพ่อ
แม่และผูเ้ ลี้ยงดูในการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็ นองค์รวมโดยครอบครัวและชุ มชนมีส่วน
ร่ วม กลุ่ มเป้ าหมาย คื อ พ่อแม่ ผูเ้ ลี้ ยงดู เด็กปฐมวัย จานวน 18 คน แกนนาชุ มชน จานวน 16 คน และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขจานวน 5 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไป แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก
แนวทางการสนทนากลุ่ม การสังเกตพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ดาเนินการระหว่าง 8 ธันวาคม 2558 ถึง 20 มิถุนายน2559
ผลการวิจยั สถานการณ์การเลี้ยงดูเด็ก พบว่า พ่อแม่และผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก ขาดความรู ้และทักษะในการสังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ครอบครัวและชุ ม ชนมี ส่วนร่ วมสนับสนุ นการเลี้ ยงดู เด็กน้อยลง ระบบบริ การไม่
สามารถติดตามเยี่ยมและให้การปรึ กษาในช่วงที่มีปัญหาได้อย่างทัว่ ถึง และยังไม่มีการจัดตั้งเครื อข่ายในชุ มชนเพื่อ
การสนับสนุ นงานด้านอนามัยแม่และเด็กอย่างครอบคลุม จึงได้ร่วมกันระดมสมองวางแผนงานและดาเนิ นงานเพื่อ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าว ตามประเด็น ดังนี้ คือ (1) พัฒนาความรู ้ และทักษะในการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ส าหรั บ พ่อแม่ ผูเ้ ลี้ ย งดู และแกนนาชุ ม ชน (2 )พัฒ นาแนวทางการให้บ ริ ก าร ของ “คลิ นิก เด็ก ดี คุ ณภาพ”
ผลลัพธ์ พบว่า พ่อแม่ ผูเ้ ลี้ยงดูเด็กมีความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิในการเลี้ยงดู การประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยอย่างครบรอบด้าน เกิดกลุ่มแพงลูกแพงหลานที่ดูแลกันในชุมชน กลุ่มแกนนามีกลุ่มติดตามเยี่ยมบ้านเรื่ อง
การประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย สถานบริ การมีการจัดตั้งคลินิกสาหรับประเมินและกระตุน้ พัฒนาการ
ขึ้ นและเจ้า หน้า ที่ ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารมี แ นวทางการให้ บ ริ ก ารคลิ นิก เด็ ก ดี คุ ณภาพที่ เน้น เรื่ องการประเมิ นและส่ ง เสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อป้ องกันเด็กที่มีพฒั นาการล่าช้าและแก้ไขได้เร็ วโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่ วม
คาสาคัญ : พัฒนาการเด็กปฐมวัย การมีส่วนร่ วม
* พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
เด็กปฐมวัยคือช่วงวัยทองของชีวติ เป็ นบุคคลที่มีความสาคัญยิ่งต่อครอบครัวและประเทศชาติ บิดามารดาทุก
คนต่างก็มุ่ง หวังให้บุตรได้เติ บโตเป็ นคนดี เก่ ง และฉลาด มี อนาคตที่ ดี เป็ นกาลังของประเทศชาติ 1 การที่เด็กจะ
เจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพนั้น เด็กจะต้องมีพฒั นาการที่สมบูรณ์ พร้ อมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา2 โดยเฉพาะด้านสมองซึ่ งเติบโตถึงร้ อยละ 80 ของผูใ้ หญ่ เป็ นวัยที่สาคัญเหมาะสมในการปูพ้ืนฐานที่
แข็งแกร่ งเพื่อยกระดับการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต3 การเลี้ ยงดู เด็กให้เจริ ญเติบโต มีสุขภาพอนามัยที่ดีไม่เพียงพอที่จะ
บรรลุ เป้ า หมายดังกล่ าว ดังนั้นพ่อแม่ เป็ นครู คนแรกและเป็ นบุ ค คลส าคัญที่ มีผ ลอย่างยิ่ง ต่อการเจริ ญเติ บ โตและ
พัฒนาการของลูก4 จึงควรมีความรู ้ในเรื่ องพัฒนาการเด็กแต่ละวัย และวิธีการส่ งเสริ มพัฒนาการแต่ละด้าน เพื่อเป็ น
การวางรากฐานอันดีเมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ต่อไป1 จึงมีความจาเป็ นที่เด็กจะต้องได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาและอารมณ์ ซึ่ งเป็ นทักษะที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิตทั้งในปั จจุบนั และอนาคต5 สถานการณ์เด็กปฐมวัย
ในประเทศไทย ในรอบ 15 ปี ที่ผา่ นมา ประมาณร้อยละ 30 หรื อ 1 ใน 3 ของเด็กเล็กในประเทศมีพฒั นาการล่าช้า ซึ่ ง
ถือว่ามีจานวนสู งมากและจากฐานข้อมูลปี 2542 - 2553 พบว่าเด็กที่พฒั นาการสงสัยล่าช้ามีแนวโน้มสู งขึ้นเรื่ อยๆ คิด
เป็ นร้อยละ 29.7, 29, 32.3 ,29.7 และ 27.5 ตามลาดับ5 ซึ่ งยังคงต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างมาก
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พัฒ นาการเด็ ก ปั จ จุ บ ัน เชื่ อ ว่ า พัฒ นาการของเด็ ก เกิ ด จากการผสมผสานระหว่ า ง
พันธุกรรมหรื อปั จจัยทางธรรมชาติกบั การเลี้ยงดู6,7,8 ซึ่ งปั จจัยแวดล้อมที่มีอิทธิ พลต่อพัฒนาการเด็กเล็กมาจาก สาเหตุ
ที่หลากหลาย เช่ น ขาดภาวะโภชนาการที่ดีและมีคุณค่าและปั จจัยการเลี้ ยงดู ที่นบั ว่ามีความสาคัญเป็ นอันดับต้นๆ
หรื อคนเลี้ ยงมี ปัญหาย่อมส่ งผลต่อการเลี้ ยงดู และการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก 0-3 ปี เป็ นอย่างมาก9 ผูป้ กครองส่ วน
ใหญ่มกั ให้ความสาคัญกับเด็กในเรื่ องการเจริ ญเติบโต ทางด้านร่ างกาย เช่น รู ปร่ าง น้ าหนัก ส่ วนสู ง และปล่อยให้
พัฒนาการของเด็กเกิ ดขึ้ นเองตามวัยแต่ในปั จจุ บนั ความรู ้ จากการศึกษาและความตื่ นตัวในวิทยาการสมัยใหม่ให้
ความสาคัญต่อการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กมากขึ้น ซึ่ งนอกจากปั จจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก เช่นพันธุ กรรมที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากพ่อแม่แล้ว สิ่ งแวดล้อมกับการเลี้ยงดู โดยการสร้างเสริ มกิจกรรมกับเด็กผ่านการเล่นเป็ นการส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กที่ผูป้ กครองควรทาให้เหมาะสมตามวัยเป็ นสิ่ งที่ผปู ้ กครองจะละเลยไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ จะส่ งผลให้
เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีความสุ ขและมีคุณภาพ2 เพราะถ้าเด็กมีพฒั นาการล่าช้าย่อมส่ งผลกระทบทั้งตัวเด็ก เป็ นภาระต่อ
ครอบครัวและสังคมอย่างมาก
การจัดการเรี ย นรู ้ การส่ งเสริ ม พัฒนาการในเด็กจะต้องให้เด็ กเกิ ดการเรี ย นรู ้ ผ่านการลงมื อทาด้านตนเอง
เริ่ มต้นจากการรับรู ้สัมผัส การรับรู ้ชีวิต การรับรู ้การเคลื่อนไหว การรับรู ้สมดุลของร่ างกาย สิ่ งเหล่านี้ ถือเป็ นพื้นฐาน
ที่จะทาให้เด็กมีพ้ืนฐานที่มนั่ คง ส่ งผลให้เด็กมีพฒั นาการสมวัย เกิ ดความรู ้สึกมุ่งมัน่ ในการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต11,12,13
และการพัฒนาทักษะในด้านความรู ้และการปฏิบตั ิของผูเ้ ลี้ยงดูเด็กมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง และควรส่ งเสริ มให้สถาบัน
ครอบครัวมีความเข้มแข็ง การเพิ่มทักษะพ่อแม่ในด้านการส่ งเสริ พฒั นาการ เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั เด็กวัยนี้ ได้
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เลียนแบบ เพราะเด็กวัยนี้เป็ นนักเลียนแบบที่ดี เรี ยนรู ้ผา่ นการลงมือทา ไม่ใช่การสอนที่ตอ้ งผ่านกระบวนการคิดและ
การท่องจาตัวเลข12,13,14
ส าหรั บ สถานการณ์ เด็ ก 0 – 5 ปี ในพื้ น ที่ โ รงพยาบาลเรณู นคร อ าเภอเรณู น คร จัง หวัดนครพนม จาก
ฐานข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 พบว่าเด็ก 0 – 5 ปี ที่มีพฒั นาการสมวัย คิดเป็ นร้อยละ 90 , 85 และ
82.50 ตามลาดับ15 ซึ่ งพัฒนาการเด็กลดลงเกินเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนดไว้ (พัฒนาการสมวัยไม่นอ้ ยกว่า
ร้ อยละ 85 ) จากการศึ กษาสถานการณ์ ใ นพื้นที่ รับผิดชอบโรงพยาบาลเรณู นคร ผลการศึ กษาพบว่า มี การตรวจ
ประเมินพัฒนาการในคลินิกสุ ขภาพเด็กดีคุณภาพด้วยแบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก Developmental Surveillance and
Promotion Manaul ( DSPM ) ยังไม่ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การสุ ขภาพเริ่ มตรวจในกลุ่ม 9 เดือน 18 เดือน 30
เดือน และ 42 เดือน มีการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กในกิจกรรมโรงเรี ยนพ่อแม่แต่ยงั ไม่ครอบคลุมเนื่ องจากเด็กในพื้นที่
ค่อนข้างมากและจะพบเจอเด็กเฉพาะเวลาที่ผปู ้ กครองพามาโรงพยาบาลหรื อกรณี ที่เด็กพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการ
ติดตามเยี่ยมบ้านเท่านั้นซึ่ งยังขาดความต่อเนื่ องและยัง่ ยืนในเรื่ องการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่บา้ นเนื่ องจากผูเ้ ลี้ยงดู
ขาดความตระหนัก ไม่ให้ความสาคัญเร่ งด่วน อีกทั้งพ่อแม่มือใหม่ๆหรื อในท่ามกลางสังคมที่เปลี่ ยนไป คนที่เลี้ ยง
ลู กหลานข้ามรุ่ น ขาดความเข้าใจในบริ บทหรื อการเชื่ อมต่อและไม่เข้าใจการอบรมเลี้ ยงดู ที่เอื้อต่อพัฒนาการของ
สมองและพบปั ญหาประสบการณ์เรี ยนรู ้ที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่ปฐมวัยและชุ มชนยังไม่มีส่วนร่ วมในเรื่ องการส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็ก15
ปั ญหาที่พบจากการตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยพบว่า เด็กมีพฒั นาการล่าช้าด้านการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กและ
สติปัญญา มากที่สุด ซึ่ งมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาสติปัญญาของเด็กในอนาคตถ้าได้รับการแก้ไขได้ทนั ท่วงทีจะทา
ให้เด็กมีพฒั นาการสมวัยเพิ่มขึ้นดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงดูของผูป้ กครองเด็กปฐมวัย และเพื่อ
พัฒนาทักษะพ่อแม่และผูเ้ ลี้ ยงดู เด็ก ด้วยการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อการสร้ างความตระหนักในการเลี้ ยงดู เด็ก
ปฐมวัย ร่ วมกับการใช้แนวคิ ดการเลี้ ยงดู เด็กแนวมนุ ษย์ปรั ชญา การใช้แนวคิดการมี ส่วนร่ วมของครอบครั วและ
ชุมชน ในการสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย มีทกั ษะในการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาเด็ก ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้
แนวมนุ ษยปรั ชญา ตลอดจนการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นกัน เพื่อนาไปสู่ การปรับเปลี่ ยนวิธีการ
ปฏิบตั ิในการเลี้ยงดู และเกิดเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พฒั นาทักษะพ่อแม่และผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก ที่สอดคล้องกับบริ บท
ของครอบครัวและชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงดูและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลเรณู นคร
อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
2.เพื่อพัฒนาทักษะพ่อแม่ผเู ้ ลี้ยงดู ในการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่ วมของ
ครอบครัวและชุมชน
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ (Action Research) 16 ใช้เวลาดาเนิ นการระหว่าง 8 ธันวาคม
2558 ถึง 20 มิถุนายน 2559
พื้นที่ดาเนินการวิจัย เลื อกพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจง 1 หมู่บา้ นในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลเรณู นคร อาเภอ
เรณู นคร จังหวัดนครพนม เป็ นพื้นที่ที่มีจานวนเด็กแรกเกิ ด – 3 ปี มากที่สุด และมีความพร้ อมในด้านความร่ วมมือ
ของชุมชน ทั้งผูน้ าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น รวมทั้งมีกลุ่มองค์กรต่างๆของชุ มชนที่เข้มแข็งและ
ประชาชนในพื้นที่มีความสนใจและให้ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมการศึกษา
ผู้ร่วมดาเนินการวิจัย 1) กลุ่มผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก ประกอบด้วย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จานวน 18
คน 2) กลุ่มแกนนาชุมชน จานวน 16 คน ประกอบด้วย ผูใ้ หญ่บา้ นจานวน 1 คน อาสาสมัครสาธารณสุ ข จานวน 10
คน สมาชิก อปท. จานวน 2 คน ครู ผดู ้ ูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จานวน 2 คนและนักวิชาการสาธารณสุ ข อปต. จานวน 1
คน 3) ผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพโรงพยาบาลเรณู นคร จานวน 5 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิช าชี พ 3 คน นักวิชาการ
สาธารณสุ ข 1 คนและนักจิตวิทยาคลินิก 1 คน ที่รับผิดชอบงานไอคิวและอีคิวเด็ก
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ได้แ ก่ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้ศึ ก ษาสร้ า งขึ้ น จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูเ้ ลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและเด็ก
ปฐมวัย แบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ 1.1 ) ข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและข้อมูลทัว่ ไปของเด็ก 0 – 3 ปี เป็ นข้อมูลเชิง
ปริ มาณ 1.2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ใช้ประเมินความรู ้และการปฏิบตั ิของผูเ้ ลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2) แนวทางการสนทนา
กลุ่มแกนนา เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับมุมมองด้านการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาทักษะด้านการส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชน 3) แนวทางการสนทนากลุ่มผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพ เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับมุมมองด้าน
การส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาทักษะด้านการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุ มชน และการ
พัฒนาระบบบริ การที่เอื้อต่อการส่ งเสริ มพัฒนาการในคลินิกเด็กดี คุณภาพ 3)เครื่ องมือที่ใช้ในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะพ่อแม่ ผูเ้ ลี้ ยงดู เด็กปฐมวัยโดยการมีส่ วนร่ วมของครอบครัว และชุ ม ชน โดยเริ่ มต้นการ
พัฒนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูเ้ ลี้ ยงดูเด็ก และข้อมูลการปฏิ บตั ิในการเลี้ ยงดู เด็กปฐมวัย จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก แนวคาถามกระบวนการกลุ่มทั้งกลุ่มผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก กลุ่มแกนนาชุมชน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ นาข้อมูล
มาวิเคราะห์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะจากทุกกลุ่ม นามาร่ างแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเป็ นหลักสู ตร ในการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก และการดูแลเด็กปฐมวัย ตามกรอบแนวคิดการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยตามแนวคิดมนุ ษยนิ ยม ที่ครอบคลุมด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่สอดคล้องกับปั ญหา
และความต้องการของครอบครัวและชุมชน ภายใต้ประเพณี วัฒนธรรมของครอบครัวและชุมชน จากนั้นนาหลักสู ตร
ที่ ไ ด้ น าไปปรึ ก ษาและตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา ความเหมาะสมของภาษา โดยอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา และ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีความรู ้ ความชานาญเรื่ องการดู แลเด็กปฐมวัย จานวน 3 ท่าน เป็ นผูพ้ ิจารณาตรวจสอบ และนามา
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ปรับปรุ งเนื้ อหาและกิจกรรมในแผนการเรี ยนการสอน ก่อนนาไปใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก 4)เอกสารในการ
พัฒนาทักษะผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก ดังนี้ 4.1) แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก Developmental Surveillance and Promotion Manaul
(DSPM) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือวัดพัฒนาการเด็กที่ปรับปรุ งล่าสุ ด โดยกรมอนามัยและกรมสุ ขภาพจิต ใช้ในการอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการให้แก่พอ่ แม่ ผูเ้ ลี้ยงดู กลุ่มแกนนา และเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพเพื่อใช้ประเมินพัฒนาการเด็ก 4.2)
สมุดบันทึกสุ ขภาพอนามัยแม่และเด็ก 4.3) อุปกรณ์สาหรับงานศิลปะ (สี น้ าบนกระดาษเปี ยก) 4.4) อุปกรณ์สาหรับทา
ของเล่นที่ทาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ผ้าสาหรับทาตุ๊กตา เป็ นต้น 5) แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม เป็ นแนวทางการ
สังเกตที่ผศู ้ ึกษาไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมแต่สังเกตอยูว่ งนอก เช่น กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านและสังเกตการเลี้ยงดูเด็กใน
ชุ มชน การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านสาหรับเด็ก 6) แบบสังเกตการณ์มีส่วนร่ วม เป็ นแนวทางการสังเกตที่ใช้ควบคู่
ไปกับการจัดกิ จกรรม โดยการสังเกตทุกช่ วงที่มีการเข้าร่ วมกิ จกรรม 7) แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน เพื่อสังเกตและ
ติดตามการพัฒนาทักษะในการเลี้ ยงดูและการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงในเรื่ องการ
ส่ งเสริ มพัฒนาการ ในด้านการจัดสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีและปลอดภัยสาหรับเด็ก เครื่ องมือทั้ง 7 ผ่าน
การตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาจากผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ ด้า นพัฒนาการเด็ ก ปฐมวัย 3 ท่ า นและปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะ
ดาเนินการวิจัย ตามขั้นตอนของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ประกอบด้วย 2 วงรอบแต่ละวงรอบมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
วงรอบที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ การเลีย้ งดู การประเมินและส่ งเสริมพัฒนาการ ดังนี้
1) ระยะ วางแผน ( Plan ) การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ 1.1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสัมภาษณ์เชิ งลึก
เกี่ ยวกับการเลี้ ยงดูการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุ มชน 1.2)ได้นาเสนอข้อมูลและสถานการณ์ปัญหาในการ
เลี้ ยงดู เด็กปฐมวัยในชุ มชนต่อกลุ่มพ่อแม่ ผูเ้ ลี้ ยงดู แกนนาชุ มชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้อง 1.3 ) ร่ วมกันวิเคราะห์
ปรึ กษาหาแนวทางการแก้ไข วางแผนพัฒนาทักษะพ่อแม่และผูเ้ ลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและ1.4 )กาหนดแผนการดาเนิ นงาน
มีการประชุมร่ วมกัน พ่อแม่ ผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก แกนนาชุมชน และเจ้าหน้าที่บริ การสุ ขภาพ
2) ระยะ การปฏิ บตั ิตามแผน ( Act ) เป็ นการปฏิ บตั ิ การพัฒนาตามแผนที่ วางไว้ร่วมกับครอบครั วและ
เครื อข่ายที่เกี่ยวข้องในชุ มชนตามประเด็น ดังนี้ คือ พัฒนาความรู ้และทักษะในการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยสาหรับพ่อแม่ผูเ้ ลี้ ยงดู และแกนนาชุ มชน ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ได้เข้ารั บการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนา
ทักษะการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย จานวน 4 ครั้ง ( ครั้งละ 2 ชัว่ โมง ) ครั้งที่ 1 วันที่ 21 เมษายน
2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และครั้งที่ 4 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ทุกครั้ง
ผูร้ ่ วมวิจยั ได้รับ ความรู ้ และรู ป แบบกิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ ก ปฐมวัยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ได้ร่วมท ากิ จกรรม
ต่อเนื่องในระหว่างการเข้ารับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้สาหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่ กิจกรรมการประเมินและส่ งเสริ ม
พัฒนาการผ่านการสัมผัส การเล่น การเคลื่อนไหว ในเด็กปฐมวัยพ่อแม่และผูเ้ ลี้ยงดูได้ปฏิบตั ิการประเมินพัฒนาการ
ด้วยเครื่ องมือ DSPM และส่ งเสริ มพัฒนาการกับลูกตนเองที่บา้ น
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3) ระยะติดตามประเมินผล ( Observe) ในระหว่างการเข้าร่ วมกิ จกรรมการส่ งเสริ มพัฒนาการผูว้ ิจยั ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการทากิ จกรรมทั้งการประเมินและการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก โดยการสนทนากลุ่มย่อยหลังทา
กิ จกรรมในแต่ ล ะครั้ งและ ผูว้ ิจยั ติ ดตามเยี่ย มบ้า นเพื่ อ พู ดคุ ย แลกเปลี่ ย นกิ จกรรมที่ พ่อแม่ และผูเ้ ลี้ ย งดู ส่ ง เสริ ม
พัฒนาการลูกที่บา้ น โดยสังเกตทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจากที่บา้ น 1 ครั้ง / 1 หลังคาเรื อน ในวันพฤหัสบดี – ศุกร์
2 - 4 ของเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 -16.00 น. ( หลังคาเรื อนละ 1-2 ชัว่ โมง ) และการสังเกตการ
ประเมินพัฒนาการเด็กในแบบบันทึกสุ ขภาพแม่และเด็กและคู่มือ DSPM ในการติดตามเยี่ยมบ้านแต่ละครั้งจะมีการ
นัดล่วงหน้าถือเวลาสะดวกของผูร้ ่ วมวิจยั เป็ นสาคัญ
4) ระยะสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ( Reflect ) เพื่อหาแนวทางปรับปรุ งพัฒนาและปรับปรุ งพัฒนาส่ วนที่ขาด
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั เข้ารับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ผา่ นงานศิลปะ ของเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ครั้งที่ 1-4 นามาเล่าสู่
กันฟังผ่านกระบวนการสุ นทรี ยสนทนา เพื่อร่ วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูร้ ่ วมวิจยั
( พ่อ แม่ ผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก ) ในด้านการกระทา ความรู ้ สึก และความคิด แนวทางการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่อง
วงรอบที่ 2 เพื่อพัฒนาแนวทางการให้ บริการของ“คลินิกเด็กดีคุณภาพ” โดยการมีส่วนร่ วมของครอบครัว
และชุ มชน ดังนี้
1) ระยะ วางแผน ( Plan ) เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริ การสุ ขภาพของโรงพยาบาลเรณู
นคร ตาบลโพนทอง อาเภอเรณู นคร จังหวัดนครพนม หลังจากนั้นได้นาเสนอข้อมู ลและสถานการณ์ ปัญหาการ
ให้บริ การต่อกลุ่มเจ้าหน้าที่บริ การสุ ขภาพ เพื่อร่ วมกันวิเคราะห์ปรึ กษาหาแนวทางการแก้ไข วางแผนจัดระบบบริ การ
ในคลินิกเด็กดีคุณภาพ กาหนดแผนการดาเนินงานร่ วมกัน
2) ระยะ การปฏิ บตั ิตามแผน ( Act ) เป็ นการปฏิ บตั ิ การพัฒนาตามแผนที่ วางไว้ร่วมกับครอบครั วและ
เครื อข่ายที่เกี่ยวข้องในชุ มชนตามประเด็น ดังนี้ คือ พัฒนาแนวทางการให้บริ การ ของ “คลินิกเด็กดีคุณภาพ” โดย
เน้นที่การจัดระบบบริ การ ประสานงานรับส่ งต่อการดู แลจากครอบครัวและเครื อข่ายชุ มชนในกรณี ที่คดั กรองและ
พบปั ญหาพัฒนาการล่าช้าให้มีการแก้ไขโดยเร็ ว และพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องสาหรับพ่อแม่
และผูเ้ ลี้ ยงดู เพื่อส่ งเสริ มทักษะในการดู แลเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการที่ดี และป้ องกันการเกิ ดพัฒนาการล่าช้าโดยเปิ ด
โอกาสให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่ วม
3) ระยะติดตามประเมินผล ( Observe)
4) ระยะสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ( Reflect ) เพื่อหาแนวทางปรับปรุ งพัฒนาและปรับปรุ งพัฒนาส่ วนที่ขาดโดย
เชิ ญ พ่อ แม่ ผูเ้ ลี้ ยงดู เด็ก แกนนาชุ ม ชน เจ้าหน้าที่ บริ การสุ ขภาพ เข้าร่ วมแสดงความคิ ดเห็ นต่อโครงการโดยให้
ตัวแทน พ่อแม่ ผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก กลุ่มแกนนา กลุ่มเจ้าหน้าที่ นาเสนอผลการดาเนินงานและเปิ ดอภิปรายเพื่อเสนอแนวทาง
ในการนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ต่อไป
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การตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือของข้ อมูล มี 2 ขั้นตอนดังนี้ 1) การตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้มนั่ ใจในความ
เชื่ อถื อของข้อมู ล ตรวจดู ความครบถ้วนถู กต้อง ชัดเจนของข้อมูล สอดคล้องกันในทุ กประเด็นของแบบสอบถาม
และข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพมี ก ารตรวจสอบข้อ มู ล ว่า อยู่ใ นระดับ ที่ จ ะน ามาวิ เ คราะห์ และตอบปั ญ หาการวิ จ ัย ได้ 2)
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) 2.1) ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยใช้หลายวิธีการ ได้แก่ การสังเกต การ
สนทนากลุ่ม การประชุ มระดมสมอง การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก 2.2)การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยเปลี่ยนแหล่งที่
เป็ นบุคคล เวลา และสถานที่ให้ขอ้ มูล 2.3 ) การตรวจความครบถ้วนและคุณภาพของข้อมูลให้ได้ครบถ้วนและมี
คุณภาพเพียงพอในการตอบปั ญหาการวิจยั และ 2.4) การคืนข้อมูลให้กบั ผูร้ ่ วมวิจยั และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล ข้อมูลทัว่ ไปเป็ นข้อมูลเชิ งปริ มาณวิเคราะห์ดว้ ยค่าความถี่และร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา (Content Analysis) ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลมาอ่านซ้ าหลายๆครั้ง และขีดคาสาคัญ หลังจากนั้น
นาคาสาคัญมาแบ่งประเภทและจัดหมวดหมู่ และนามาเขียนเรี ยบเรี ยงเป็ นวลีหรื อประโยคเพื่อหาความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ หาคาตอบและข้อสรุ ปทั้งหมด เพื่อให้เห็นภาพรวมของปั ญหาที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบตั ิ กรณี ที่มี
ข้อมู ล ขัดแย้งกัน ต้องท าการตรวจสอบข้อมู ล ซ้ าและนาข้อมู ล แต่ ล ะกลุ่ มมาวิเคราะห์ ร่วมกับ ผูร้ ่ วมวิจยั เพื่ อสรุ ป
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และเหตุผลในประเด็นที่ศึกษา
จริ ยธรรมการวิจัย การดาเนิ นการวิจยั ในครั้ งนี้ ผูศ้ ึ กษาคานึ งถึ งหลัก จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ โดยให้
ความสาคัญในทุกขั้นตอนของการศึกษา ผูศ้ ึกษาได้ผา่ นการอบรมจากคณะกรรมจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ จัดโดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจยั ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสื อรับรอง เลขที่ HE 582261 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2558 โดยการดาเนิน
การศึกษาในครั้งนี้ได้คานึงถึงหลักจริ ยธรรมในการวิจยั 3 ประการ คือ
1)หลักความเคารพในบุคคล ผูว้ ิจยั เคารพการตัดสิ นใจและตระหนักถึงสิ ทธิ์ ของผูร้ ่ วมวิจยั มีการขออนุ ญาตลงพื้นที่
เก็บข้อมูล หลังจากนั้นผูว้ จิ ยั ได้แนะนาตนเอง พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์การทาวิจยั ซึ่ งได้ทาการยินยอมด้วยการลง
นามเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในแบบฟอร์ มขออนุ ญาตเข้าร่ วมวิขยั การบันทึกเสี ยงและการถ่ายภาพต้องได้รับอนุ ญาต
จากผูร้ ่ วมวิจยั หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลก่อนทุ กครั้ ง 2)หลักคุ ณประโยชน์และไม่ก่ออันตราย ผูว้ ิจยั ให้ขอ้ มู ลอย่างชัดเจนใน
กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั การรักษาความลับของผูใ้ ห้ขอ้ มูล 3)หลักความยุติธรรม ผูว้ ิจยั ปฏิบตั ิต่อ
ผูร้ ่ วมวิจยั แต่ละบุคคลอย่างถู กต้องและเหมาะสมให้แต่ละบุคคลได้รับในสิ่ งที่พึงได้รับ ผูว้ ิจยั เคารพสิ ทธิ ของผูร้ ่ วม
วิจยั แต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน
ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 สถานการณ์ การเลีย้ งดูเด็กปฐมวัยก่ อนการพัฒนา
1.ข้อมูลทัว่ ไปกลุ่มพ่อ แม่ และผูเ้ ลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ผูท้ ี่ให้สัมภาษณ์จานวน 18 คน
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ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงมากที่สุด และมีความสัมพันธ์โดยการเป็ นแม่ รองลงมาเป็ น ย่า ยาย ส่ วนใหญ่ จะอยูเ่ ป็ น
ครอบครัวขยาย มีการเลี้ยงแบบสลับกันเลี้ยงถ้าแม่ไปทางาน ย่ายายจะเลี้ยงดู ตอนกลางวัน การได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกส่ วนใหญ่ได้จากบิดา มารดา ญาติ และเลี้ยงแบบที่เคยเลี้ยงมา ไม่ค่อยได้ประเมินและบันทึกการ
ประเมินพัฒนาการ คิดเป็ นร้อยละ 66.66
2.ข้อมูลด้านสุ ขภาพเด็กปฐมวัย ข้อมูลทัว่ ไปของเด็กปฐมวัย ที่ได้ศึกษาในครั้งนี้ พบว่าส่ วนใหญ่เป็ น เพศ
หญิง อายุอยูใ่ นช่วง 2 เดือน-3 ปี มีกลุ่มอายุ 2 ปี – 3 ปี มากที่สุด และกลุ่มอายุที่นอ้ ยที่สุดคือกลุ่มอายุ 1-2ปี ไม่มีโรค
ประจาตัว ส่ วนใหญ่เป็ นลูกคนแรกของครอบครัว จานวนลูกของพ่อแม่ ส่ วนใหญ่มีลูกคนเดียว การเจ็บป่ วยในช่วง 3
เดื อ นที่ ผ่า นพบว่า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นไข้ห วัด เล็ ก น้อ ยๆ ไม่ พ บว่า มี เ ด็ ก ต้อ งนอนพัก รั ก ษาตัว ที่ โ รงพยาบาล มี ภ าวะ
โภชนาการตามเกณฑ์ปกติ และมีพฒั นาการล่าช้ามากเกิ นเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนดไว้ คือ มีพฒั นาการ
สมวัย ร้อยละ 72.22 ( พัฒนาการสมวัยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85 )
3.สถานการณ์การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของพ่อแม่และผูเ้ ลี้ยงดูเด็กปฐมวัย พบว่า 1) พ่อแม่ผเู ้ ลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมี
ความคาดหวังไปที่อนาคตของเด็ก อยากให้เรี ยนหนังสื อเก่งๆ มีอาชี พที่ดี เช่น เป็ นแพทย์ แต่ไม่ค่อยได้ประเมินและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กในปั จจุบนั เท่าที่ควร 2) ขาดความรู ้และทักษะในการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3) ไม่ค่อยได้ประเมินพัฒนาการเด็กเพราะคิดว่าเป็ นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข 4) การเลี้ ยงดู ส่วนใหญ่เรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ที่เลี้ ยงมาและถามจาก ปู่ ย่า ตา ยาย และมีการเทียบเคียงจากเด็กวัยเดี ยวกัน 5) การจัดกิ จกรรมใน
ชีวติ ประจาวันไม่สม่าเสมอ เลี้ยงแบบปล่อยปละละเลย เช่น การรับประทานอาหารไม่เป็ นเวลา กินตอนผูใ้ หญ่ทางาน
เสร็ จ ตอนไหนก็ได้ 6)พฤติกรรมการลงโทษเด็กพบว่า ส่ วนใหญ่ มีการลงโทษทันที เช่น ถ้าเด็กทาพิษก็ใช้วิธีดุ ด่า
และตีที่ศีรษะ ขาดการสัมผัสที่นุ่มนวล 7) กิจกรรมการเล่นพบว่า ไม่ค่อยปล่อยให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ ส่ วนใหญ่จะ
ปล่อยให้นอนดูโทรทัศน์ ดู การ์ ตูน ฟั งเพลงจากโทรศัพท์มือถือ 8)ไม่ค่อยได้เล่านิ ทานให้เด็กฟั ง เพราะคิดว่าเด็กไม่
สนใจ 9) การมีส่วนร่ วมของชุ มชน พบว่า การเลี้ ยงดู เด็กปฐมวัยเป็ นเรื่ องส่ วนตัวของคนในครอบครัว อาสาสมัคร
สาธารณสุ ขและแกนนาไม่ค่อยเข้าไปยุง่
4.สถานการณ์ การเลี้ยงดู เด็กปฐมวัย ด้านมุมมองของกลุ่มแกนนาชุ มชน พบว่า ขาดความรู ้ ความมัน่ ใจเรื่ อง
การส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย และคิดว่าการเลี้ ยงดู เด็กเป็ นเรื่ องส่ วนตัวของครอบครัว แกนนาและอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขไม่กล้าเข้าไปยุง่ เกี่ยวด้วยและมองว่าคนแก่เลี้ยง เลี้ยงแบบ เอาอกเอาใจ ตามใจ และเลี้ยงแบบที่ตนเลี้ยงมา
พ่อแม่ ผูเ้ ลี้ ย งดู ไ ม่ มี เ วลาดู แลลู ก ไม่ ค่ อ ยเข้า ใจเรื่ องการดู แลเด็ ก วัย นี้ ขาดของเล่ น หนัง สื อ นิ ท าน และขาดการ
สนับสนุนของคนในชุมชนในเรื่ องการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
5.สถานการณ์การส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านมุมมองของกลุ่มเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพ พบว่า
เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ ในเรื่ องการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กแต่ ระบบการให้บริ การในคลิ นิกเด็กดี คุณภาพไม่เอื้ อต่อการ
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ประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเพราะต้องใช้เวลานาน พ่อแม่ ผูเ้ ลี้ ยงดู ที่พาเด็กมารั บวัคซี นเสร็ จต่างก็รีบกลับบ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุ ข มีการติดตามชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู งแต่ไม่รู้วธิ ี การประเมินและการส่ งเสริ มพัฒนาการ
ระยะที่ 2 การพัฒนาทักษะพ่ อแม่ ผ้ ูเลีย้ งดูในการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วน
ร่ วมของครอบครั วและชุ มชน จากการนาเสนอข้อมูลและสถานการณ์ปัญหาในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในชุ มชนและ
ร่ วมกันปรึ กษาหาแนวทางการแก้ไข และวางแผนพัฒนาทักษะพ่อแม่และผูเ้ ลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ตามประเด็น ดังนี้ คือ
1.พัฒนาความรู ้และทักษะในการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยสาหรับพ่อแม่ผเู ้ ลี้ยงดูและแกน
นาชุ มชน ด้วยการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างความตระหนักในการเลี้ ยงดูเด็กปฐมวัยร่ วมกับการใช้แนวคิดการ
เลี้ ยงดู เด็กแนวมนุ ษยปรัชญา การใช้แนวคิดการมี ส่วนร่ วมของครอบครั วและชุ มชน ในการประเมินและส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยวัย ให้แก่ พ่อ แม่ ผูเ้ ลี้ยงดู แกนนาชุ มชนและอาสาสมัครสาธารณสุ ข จานวน 4 ครั้ง ห่ างกันทุก
2 สัปดาห์ จากนั้นมีการติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อสังเกตพฤติกรรมการเลี้ ยงดูและการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก พบว่า 1)
ด้าน พ่อแม่ ผูเ้ ลี้ยงดูเด็กมีความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิในการเลี้ยงดู การประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อย่างครบรอบด้าน จากร้ อยละ 38.88 เพิ่มขึ้ นเป็ นร้ อยละ 100 และมี ความมัน่ ใจในการประเมิ นและส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็ก มีเวลาและใช้เวลาอยูก่ บั เด็กมากขึ้น มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ
มีการเล่นนิ ทานให้เด็กฟั ง มีการทาของเล่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จากวัสดุธรรมชาติ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นต้องเป็ นของ
เล่นที่มีราคาแพง แต่ทาด้วยมือและทาด้วยใจ เกิดบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่ม เกิดกลุ่ม “แพงลูกแพงหลาน”
ขึ้นในชุมชน และคนในครอบครัวและในชุมชนมีความรักให้แก่กนั และมีความสุ ขมากขึ้น 2) ด้านเด็กปฐมวัย พบว่า
ได้รับการดู แลใจใส่ เพิ่มมากขึ้น อย่างครบรอบด้านอย่างเป็ นองค์รวม เด็กในพื้นที่มีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
สมวัย จาก ร้อยละ 72.22 โดยแยกพัฒนาการรายด้านพบพัฒนาการล่าช้า ด้านการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญา
คิดเป็ นร้อยละ 19.53 และด้านการใช้ภาษา คิดเป็ นร้อยละ 8.25 หลังการพัฒนาพบว่าพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็ น
ร้อยละ 94.44 เด็กที่มีพฒั นาการล่าช้าได้รับการแก้ไขได้ทนั ท่วงที และทั้งเด็กและพ่อแม่ ผูเ้ ลี้ยงดูได้ใช้เวลาอยูด่ ว้ ยกัน
มากขึ้น เด็กได้เล่นอย่างอิสระมากขึ้น เด็กและพ่อ แม่ ผูเ้ ลี้ยงดู เด็กได้ใช้เวลาอยูด่ ว้ ยกันมากขึ้น เด็กได้เล่นอย่างเป็ น
อิสระมากขึ้น
2.พัฒนาแนวทางการให้บริ การ ของ “คลินิกเด็กดีคุณภาพ” โดยเน้นที่การจัดระบบบริ การ ประสานงาน
รับส่ งต่อการดูแลจากครอบครัวและเครื อข่ายชุ มชนในกรณี ที่คดั กรองและพบปั ญหาพัฒนาการล่าช้าให้มีการแก้ไข
โดยเร็ ว และพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องสาหรับพ่อแม่และผูเ้ ลี้ยงดูเพื่อส่ งเสริ มทักษะในการดูแล
เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการที่ ดี และป้ องกันการเกิ ดพัฒนาการล่าช้าโดยเปิ ดโอกาสให้ครอบครัวและชุ มชนมีส่วนร่ วม
พบว่า สถานบริ การมี การจัดตั้งคลิ นิกสาหรั บประเมิ นและกระตุ ้นพัฒนาการขึ้ นและเจ้าหน้า ที่ ผูใ้ ห้บริ การมี แนว
ทางการให้บริ การคลิ นิกเด็กดี คุณภาพที่เน้นเรื่ องการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อป้ องกันเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้าและแก้ไขได้เร็ วโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่ วมและชุมชนให้ความสาคัญและมีทศั นคติทางบวก
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ในการดู แลและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ชุ มชนให้การยอมรับและมีนโยบายในท้องถิ่ นเกี่ ยวกับการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพกลุ่มวัยเด็กในชุมชน เกิดกลุ่มแพงลูกแพงหลานที่ดูแลกันในชุ มชน กลุ่มแกนนามีกลุ่มติดตามเยี่ยมบ้านเรื่ อง
การประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
การอภิปรายผล
ผูศ้ ึ ก ษาได้อ ภิ ป รายผลตามวัต ถุ ป ระสงค์ 2 ประเด็ น ได้แก่ 1) สถานการณ์ ก ารเลี้ ย งดู และการประเมิ น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลเรณู นคร อาเภอเรณู นคร จังหวัดนครพนม 2) การส่ งเสริ ม
ทักษะพ่อแม่ผเู ้ ลี้ยงดู ในการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่ วมของครอบครัวและชุ มชน
โดยแบ่งเป็ น 2 ระยะการพัฒนา ดังนี้
ระยะที่ 1 สถานการณ์ การเลีย้ งดูเด็กปฐมวัย
1. ผูเ้ ลี้ยงดูเด็กส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงมากที่สุด และมีความสัมพันธ์โดยการเป็ นแม่ รองลงมาเป็ น ย่า ยาย
ส่ วนใหญ่จะอยูเ่ ป็ นครอบครัวขยาย มีการเลี้ยงแบบสลับกันเลี้ยงถ้าแม่ไปทางานกลางวัน ยายจะเลี้ยงดูตอนกลางวัน
ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ทิพวรรณ ทามะพันธ์17 ที่วา่ การเลี้ ยงดูเด็กส่ วนใหญ่ยงั เป็ นหน้าที่ของสตรี ซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นย่า ยาย การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการเลี้ ยงลูกส่ วนใหญ่ได้จากบิดา มารดา ญาติ และเลี้ ยงแบบที่เคย
เลี้ยงมา ไม่ค่อยได้ประเมินและบันทึกการประเมินพัฒนาการ คิดเป็ นร้อยละ 66.66 สอดคล้องกับการศึกษาของไฉไล
ช่างดา18 ที่พบว่า การเลี้ยงลูกส่ วนใหญ่ได้จากบิดา มารดา ญาติ และเลี้ยงแบบที่เคยเลี้ยงมา ไม่ค่อยได้ประเมินและ
บันทึกการประเมิ นพัฒนาการ ไม่ค่อยได้ใช้สมุ ดบันทึ กสุ ข ภาพอนามัยแม่และเด็กในการประเมิ นและส่ งเสริ ม
พัฒนาการเนื่องจากกลัวขาดและเก่า และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ นุสรา โชติชยั 19 ที่พอ่ แม่ตอ้ งทางานนอกบ้าน
เด็กที่ถูกเลี้ยงดูกบั ย่ายายมีการเลี้ยงดูจากประสบการณ์ที่ตนเคยเลี้ยงมา
2.พ่อแม่ผเู ้ ลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมีความคาดหวังไปที่อนาคตของเด็ก อยากให้เรี ยนหนังสื อเก่งๆ มีอาชี พที่ดี เช่ น
เป็ นแพทย์ แต่ไม่ค่อยได้ประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กในปั จจุบนั เท่าที่ควร การเลี้ยงดูเป็ นการเลี้ยงดูแบบตามใจ
ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่เลี้ยงเด็ก และในครอบครัวที่ ปู่ ย่า ตา ยาย เลี้ยงที่มีพ่อแม่ทางานต่างจังหวัดยิ่งเป็ นการเลี้ยงดูแบบตามใจทุก
อย่าง เพราะกลัวพ่อแม่เด็กตาหนิ สอดคล้องกับ จันทร์ เพ็ญ ชู ประภาวรรณ20 ที่กล่าวว่า เด็กสมัยนี้ ถูกเลี้ยงแบบเทวดา
ทั้งลูกคนจนและคนรวยเลี้ยงแบบไม่ให้ทาอะไร เลี้ยงแบบตามใจ ทาทุกอย่างให้ลูก จนทาอะไรไม่เป็ นเลย และส่ วน
ใหญ่จะเลี้ยงดูตามประสบการณ์ที่ผา่ นมา ไม่ค่อยได้ประเมินพัฒนาการจากแบบบันทึกสุ ขภาพอนามัยแม่และเด็ก ไม่
ค่ อยได้บ นั ทึ ก เพราะกลัวสมุ ดบันทึ ก สุ ข ภาพขาด แต่ จะใช้วิธี ก ารเปรี ย บเที ย บกับ เด็ ก วัย เดี ย วกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของไฉไล ช่างดา18 ที่พบว่าบิดามารดาส่ วนใหญ่มีความคาดหวังไปที่อนาคตของเด็ก แต่ไม่ค่อยได้ส่งเสริ ม
พัฒนาการเด็ ก จะใช้วิธี ก ารประเมิ นพัฒนาการเด็ก โดยการเปรี ย บเที ยบกับ เด็ ก วัย เดี ย วกันบางรายไม่ม นั่ ใจที่ จะ
ประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก กิจกรรมการเล่นพบว่า ไม่ค่อยปล่อยให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ ส่ วนใหญ่จะปล่อย
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ให้นอนดู โทรทัศน์ ดู การ์ ตูน ฟั งเพลงจากโทรศัพท์มือถื อ ไม่ค่อยได้เล่านิ ทานให้เด็กฟั ง เพราะคิดว่าเด็กไม่สนใจ
สอดคล้องกับ
สุ ริยเดว ทรี ปาตี9 ที่กล่าวว่า การเลี้ยงดูเด็กในยุคปั จจุบนั มีการใช้สื่อเทคโนโลยี โทรทัศน์หรื อโทรทัศน์กบั เด็กอายุต่า
กว่าสามปี ซึ่ งในสามปี แรกควรหยุดการใช้สื่อเทคโนโลยี แต่ควรเล่านิ ทานหรื อการเล่นเพื่อกระตุน้ ประสาททั้งหมด
พฤติกรรมการลงโทษเด็กพบว่า ส่ วนใหญ่ มีการลงโทษทันที เช่ น ถ้าเด็กทาพิษก็ใช้วิธีดุ ด่า และตีที่ศีรษะ ขาดการ
สัมผัสที่นุ่มนวล สอดคล้องกับการศึกษาของ พูลสุ ข ศิริพูล21ที่พบว่าการปฏิบตั ิในการอบรมเลี้ยงดูบุตรไม่เหมาะสม
อาจขัดขวางพัฒนาการของเด็กด้านต่างๆเช่น ใช้วธิ ี หา้ มปราม ดุดา ลงโทษด้วยการตี
ระยะที่ 2 การพัฒนาทักษะพ่ อแม่ ผ้ เู ลีย้ งดูในการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วน
ร่ วมของครอบครัวและชุ มชนและพัฒนาแนวทางการให้ บริการ ของ “คลินิกเด็กดีคุณภาพ” โรงพยาบาลเรณูนคร
1.พัฒนาความรู ้และทักษะในการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยสาหรับพ่อแม่ผเู ้ ลี้ยงดู
เด็ ก ปฐมวัย จากผลการศึ ก ษาสะท้อ นให้ เห็ น ว่า การส่ ง เสริ ม ทัก ษะพ่อ แม่ ผู เ้ ลี้ ย งดู ใ นการประเมิ น และส่ ง เสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่ วมของครอบครัวและชุ มชน การใช้กระบวนการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ ในการ
ส่ งเสริ มทักษะพ่อแม่ ผูเ้ ลี้ยงดูโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่ วม ภายใต้บรรยากาศสุ นทรี ยสนทนาทาเกิดบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จากการศึกษาครั้งนี้ ทาให้มีการปรับเปลี่ยนการเข้าถึงเดิมให้การจัดการเรี ยนรู ้พฒั นาทักษะพ่อ
แม่ ผูเ้ ลี้ยงดูเฉพาะในคลินิกบริ การเด็กที่ทางโรงพยาบาลได้จดั ตั้งขึ้นและเป็ นการเรี ยนการสอนแบบไม่มีส่วนร่ วม แต่
ในครั้งนี้ ได้มีการ ตั้งวง เปิ ดประเด็นในที่สาธารณะ โดยเริ่ มจากกลุ่มๆมากขึ้นและไม่ใช่การที่เอาพ่อแม่ ผูเ้ ลี้ ยงดู มา
พูดคุ ยเกี่ ยวกับเรื่ องพัฒนาการเด็กที่โรงพยาบาล ได้มีการทางานเชิ งรุ ก โดยพยาบาลชุ มชนเข้าไป ทาความรู ้ จกั ทา
ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กอย่างเป็ นองค์รวมแนวมนุ ษยปรัชญา11 ในบริ บทของชุ มชน เป็ นการนาพาเด็ก มีการ
แบ่งปั น ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเลี้ยงดูเด็กที่คิดว่าเป็ นเรื่ องส่ วนตัว เฉพาะครอบครัว ปรับเปลี่ ยน ได้ร่วมคิดร่ วม
วิเคราะห์ปัญหาร่ วมกัน ผ่านกระบวนการกลุ่มภายใต้บรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านกระบวนการสุ นทรี ยสนทนา
ผ่านงานศิลปะ ทาให้เกิดความตระหนักรู ้ในตนเองของพ่อแม่ ผูเ้ ลี้ยงดู สอดคล้องกับการศึกษาของ วิศิษย์ วังวิญญู 22 ที่
กล่ า วว่า สุ น ทรี ย สนทนา เป็ นการรั บ ฟั ง อย่า งจริ ง ใจเปิ ดเผย ไม่ มี อ คติ ท าให้ เ กิ ดการตระหนัก รู ้ ใ นตนเองและ
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ทิพวรรณ ถามะพันธ์17ที่ทาการศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูเ้ ลี้ ย งดู เ ด็ ก ปฐมวัย โดยครอบครั ว และชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ วมผ่า นผ่า นกระบวนการกลุ่ ม สุ น ทรี ย สนทนา ท าให้ เ กิ ด
บรรยากาศที่ผอ่ นคลาย เกิดการตระหนักรู ้และให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2.พัฒนาแนวทางการให้บริ การ ของ “คลินิกเด็กดีคุณภาพ” จากผลการศึกษาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าการ
พัฒนาระบบบริ การ ในครั้งนี้สถานบริ การมีการจัดตั้งคลินิกสาหรับประเมินและกระตุน้ พัฒนาการขึ้นและเจ้าหน้าที่ผู ้
ให้บริ การมีแนวทางการให้บริ การคลินิกเด็กดีคุณภาพที่เน้นเรื่ องการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อ
ป้ องกันเด็กที่มีพฒั นาการล่าช้าและแก้ไขได้เร็ วโดยครอบครัวและชุ มชนมีส่วนร่ วมและชุมชนให้ความสาคัญและมี
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ทัศ นคติ ทางบวกในการดู แลและส่ ง เสริ ม พัฒนาการเด็ ก ปฐมวัย ชุ มชนให้ก ารยอมรั บ และมี นโยบายในท้องถิ่ น
เกี่ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพกลุ่มวัยเด็กในชุ มชน เกิดกลุ่มแพงลูกแพงหลานที่ดูแลกันในชุ มชน กลุ่มแกนนามีกลุ่ม
ติดตามเยี่ยมบ้านเรื่ องการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับการศึกษาของ ทิพวรรณ ถามะ
พันธ์17 ที่ได้พฒั นาระบบบริ การคลิ นิกเด็กดี ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลที่เอต่อการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยทาให้ สามารถประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการได้อย่างครอบคลุม
ข้ อเสนอแนะ
1.การพัฒนาบริ การต่อไปควรทาการพัฒนาในระดับเขตบริ การในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ในอาเภอ
เรณู นคร จังหวัดนครพนม ต่อไป
2.การเปิ ดเวทีสุนทรี ยสนทนา ควรที่จะมีการทากิ จกรรมในกลุ่มผูร้ ับบริ การอื่น เช่ น หญิงตั้งครรภ์ หรื อกลุ่ม
ผูป้ ่ วยเรื้ อรังต่างๆ เพราะเป็ นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้เห็นภาพของความเห็นอกเห็นใจ
เห็นภาพของสิ ทธิ ที่จะเสนอแนะสิ่ งที่ดี ๆ พบแนวทางในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ทาให้เกิดพลังอานาจขึ้น
3.ควรศึกษาในรู ปแบบการดูแลกลุ่มเด็กปฐมวัยที่อยูใ่ นศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
4.ผลการศึกษา ในขั้นต่อไปสามารถนามาเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิงานเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดู แลเด็ก
ปฐมวัยในโรงพยาบาลเรณู นครและโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณคณาจารย์ ป ระ จ าหลั ก สู ตรพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต คณะพย าบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเรณูนคร เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลโพนทอง แกนนาชุมชน พ่อแม่ผเู ้ ลี้ยงดูเด็ก เด็กปฐมวัย และผูร้ ่ วมสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้ ทุกท่านเป็ น
อย่างสู ง
เอกสารอ้างอิง
1. ฉันทิกา จันทร์เปี ย ,ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล. ตาราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 . กรุ งเทพฯ: พรี -วัน ;2555.
2. กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข. คู่มือส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-5 ปี สาหรัผปู ้ กครอง.
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพฯ: สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ;2556.
3. ศุภสิ ทธิ์ พรรณนารุ โณทัย.พัฒนาเด็กไทยสิ่ งสาคัญที่ไม่ควรมองข้าม. ไทยโพสต์ [อินเตอร์เน็ต].2557 [เข้าถึง
เมื่อ 7 เมษายน 2558] เข้าถึงได้จากhttp://www.thaihealth.or.th/Content/19353.html
4. ราหิมา บาลด์วนิ แดนซี่ ,สุ วรรณา โชคประจักษ์ชดั อุชุคตานนท์ ,ผูแ้ ปล. คุณคือครู คนแรกของลูก.
กรุ งเทพฯ: วีพริ้ นท์ (1991); 2548.
5. กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข. ลูกฉลาด หัวไว เพราะความใส่ ใจของพ่อแม่.
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กรุ งเทพฯ: บียอนด์ พับลิสซิ่ ง จากัด; 2559.
6. กุสุมา ชูศิลป์ .ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพัฒนาการเด็ก.ใน: จินตนา พัฒนพงศ์ธร,อาริ สรา ทองเหม,บรรณาธิการ.
คู่มือนักส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลักสู ตรเร่ งรัดประจาโรงพยาบาล. กรุ งเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด; 2556.หน้า 2-5.
7. Berk, L.E. Development though the Lifespan. Boston: Allyn and Bacon; 1998.
8. Sanstrock, John ,W. Essentials of life –span development. 3rd ed. Publised by McGraw-hill
Companies, Inc,1221; 2015.
9. สุ ริยเดว ทรี ปาตี.พัฒนาเด็กไทยสิ่ งสาคัญที่ไม่ควรมองข้าม [อินเตอร์ เน็ต] . 2557 [เข้าถึงเมื่อ 7
เมษายน 2558] เข้าถึงได้จาก http://www.thaihealth.or.th/Content/19353.html
10. Berk, L.E. Child Development. Boston: Allyn and Bacon; 2000.
11. Zuzan weber. โครงการดูแลเด็กปฐมวัย (อายุช่วงสามปี แรกของชีวติ ) อย่างเป็ นองค์รวมในชุมชนตามแนว
วอลดอร์ฟ; วันที่ 16 – 18 มกราคม 2558; ณ. ห้องศรี กลั ปพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
12. Mercury Press. Health Care as a Social Issue by Rudolf Steiner. A public lecture given in Dornach, April
71920. 241 Hungy Hollow Rd., Sping Valley, NY 10977; 1920.
13. Bowlby, J. John Bowlby and Ethology : an annotated interview with Robert Hinde. Attach Hum
Dev.2007; 9 (4) , 321 – 335.
14. จอห์น บี ทอมสัน, ทอม คาน, มิลเดรด มาเชเดอ, ลิน โอลฟิ ลด์, มิเชลา คึกเกลอ ,โรแลน มีกแฮน.
เด็กตามธรรมชาติ: คู่มือดูแลและเสริ มสร้างศักยภาพเด็กในเจ็ดปี แรก (วิศิษฐ์ วังวิญญู, ผูแ้ ปล). พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุ งเทพฯ: แปลน พริ้ นติ้ง ;2551.
15. โรงพยาบาลเรณูนคร. สรุ ปสถานการณ์พฒั นาการเด็กปฐมวัย.นครพนม:สานักงาน;2557.(เอกสาร
อัดสาเนา).
16. Kemmis & Mctaggart, R. The action research planer. 3rd ed. Victoria: Deak University; 1998.
17. ทิพวรรณ ถามะพันธ์. การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ ลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่ วมของ
ครอบครัวและชุมชน. [รายงานการศึกษาอิสระปริ ญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต]. ขอนแก่น:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.
18 ไฉไล ช่างดา. ความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิตนของบิดา มารดาในการส่ งเสริ มพัฒนาการ เด็กอายุ 1-3 ปี ใน
ตาบลธาตุ อาเภอวาริ นชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี. [วิทยานิพนธ์ปริ ญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต].
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช; 2550.
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19. นุสรา โชติชยั . การปฏิบตั ิพฒั นกิจของครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัย 1-3 ปี ที่มารดาทางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม. [วิทยานิพนธ์ปริ ญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ] ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550.
20. จันทร์ เพ็ญ ชูประภาวรรณ. เหตุไฉนเด็กไทยไอคิวต่า [อินเตอร์เน็ต].2555 [ เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2558]
เข้าถึงได้จาก http://www.momypedia.com
21. พูลสุ ข ศิริพูล,พิมพา สุ ตรา, ดารุ ณี จงอุดมการณ์, สุ พฒั นา ศักดิษฐานนท์. รายงานการวิจยั เรื่ องการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอีสาน.ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ;2550.
22. วิศิษฐ์ วังวิญญู,วิธาน ฐานะวุฑฒ์ ,ณัฐฬส วังวิญญู. คู่มือกระบวนกร ศาสตร์ และศิลป์ แห่งการหันหน้าเข้าหา
กัน.กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์ วงน้ าชา; 2552.
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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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ความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ของพยาบาลวิชาชี พโรงพยาบาลชุ มชน ภาคะวันออกเฉียงเหนือ
จารุ จิต ประจิตร * จิตภินนั ท์ ศรี จกั รโคตร ปรด.**
บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงพรรณนานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจคงอยูใ่ น
งาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความคิดคงอยูใ่ นวิชาชี พของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานแผนกผูป้ ่ วยใน ตั้งแต่
1 ปี ขึ้นไป ในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จานวน 227 คน เก็บข้อมูลเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
2559 สุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือเป็ นแบบสอบถาม 3 ส่ วน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่ วนบุคคล 2)
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ 3) แบบสอบถามความตั้งใจคงอยูใ่ นงาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการศึกษาพบว่า 1.ความพึงพอใจในงานของพยาบาลโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง (xˉ =3.56 S.D.= .50) 2.
ความตั้งใจคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (xˉ = 3.16, S.D.=.96) 3.ความพึงพอใจใน
งานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางบวกกับความตั้งใจ
คงอยูร่ ะดับปานกลาง ( r = .436 , p < .01) แสดงให้เห็นว่า หากมีความเปลี่ยนแปลงของปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุน
แม้เพียงเล็กน้อยก็อาจส่ งผลต่อการตัดสิ นใจคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพได้ สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ใน
การพัฒนาระบบการบริ หารการพยาบาล ส่ งเสริ มความตั้งใจคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ ส่ งเสริ มการพัฒนา
บุคลากร ลดความขาดแคลนพยาบาล เพื่อพัฒนาการพยาบาลสื บต่อไป

คาสาคัญ : ความพึงพอใจในงาน , ความตั้งใจคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ
*พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสี มา
**ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริ หารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
วิชาชี พพยาบาลมีความขาดแคลนทัว่ โลก ในปี 2006 องค์การอนามัยโลก คาดการณ์การขาดแคลนบุคลากร
แพทย์ พยาบาลและผูช้ ่ วยงานบริ การด้านสุ ขภาพจานวน 4.3 ล้านคนทัว่ โลก1 ในปี ค.ศ. 2000 โรงพยาบาลใน
สหรัฐอเมริ กา ขาดแคลนพยาบาลถึง 126,000 คน2
ปี ค.ศ. 2007 ประเทศแคนาดา ขาดแคลนพยาบาลวิชาชี พ
ประมาณ 11,000 คน และคาดว่าจะขาดแคลนมากขึ้นกว่า 60,000 คน ในปี 2022 3 ในประเทศไทย อัตราส่ วนพยาบาล
1 คน ต่อ 400 ประชากร หรื อประมาณ 163,500-170,000 คน ในปี พ.ศ. 2553 ประชากรไทย 65.4 ล้านคน ต้องมี
พยาบาลวิชาชี พประมาณ 163,500 คน แต่มีพยาบาลวิชาชี พอายุน้อยกว่า 60 ปี ที่ยงั ทางานด้านการบริ การสุ ขภาพ
ประมาณ 130,388 คน ซึ่ งยังพบว่าขาดแคลนอยู่ ประมาณ 33,112 คน4
สาเหตุของการขาดแคลนพยาบาลในประเทศไทยมาจากการผลิตพยาบาลลดลง การลาออก การย้ายงาน การ
เปลี่ยนงานของพยาบาล ในขณะที่ความต้องการบริ การด้านสุ ขภาพเพิ่มขึ้น อัตราการใช้บริ การด้านสุ ขภาพเพิ่มสู งขึ้น
แต่ รั ฐ บาลมี ข ้อ จ ากัด ในการผลิ ต พยาบาล การย้า ยงานของพยาบาลไปสู่ โ รงพยาบาลที่ ใ ห้ ค่ า ตอบแทนสู ง กว่ า
สวัสดิการดีกว่า โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน โดยมีสาเหตุมาจากการไม่บรรจุในตาแหน่งข้าราชการทาให้เกิด การ
ย้ายงานของพยาบาลมากขึ้น นอกจากนี้ยงั มีพยาบาลที่เกษียณอายุราชการและลาออกก่อนเกษียณอายุราชการปี ละประมาณ
2,000 คน5
การลาออกของพยาบาลยังเกิดจากภาระงานงานที่หนักทั้งทางกายและจิตใจ การเผชิญความเสี่ ยงอันตรายจาก
โรคของผูป้ ่ วย การเสื่ อมสุ ขภาพจากการใช้แรงงานที่หักโหมในการปฏิ บตั ิงานส่ งผลให้เกิ ดอุปสรรคและปั ญหาต่อ
การบริ การที่มีสาเหตุมาจากสัมพันธภาพในการทางาน การปกครอง การบังคับบัญชา รายได้ สวัสดิการ ความมัน่ คง
ปลอดภัย ความก้า วหน้า ตลอดจนศักดิ์ ศรี ใ นวิช าชี พ ถ้า บุ คลากรทางการพยาบาลไม่ ไ ด้รับ การสนองตามความ
ต้องการแล้วจะทาให้เกิดความเบื่อหน่ายในการทางาน และเกิดความท้อแท้ ความพึงพอใจในงานจึงเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่มีผลต่อคุณภาพบริ การพยาบาล6 ด้านจิตใจ พบว่าความเครี ยดทางจิตสังคม การมีวนั หยุดน้อยและการพักผ่อนไม่
เพียงพอ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่สาคัญในการตัดสิ นใจลาออก 7 การเผชิ ญเหตุการณ์ความรุ นแรงในสถานที่ทางานคือสิ่ ง
กระตุน้ ความเครี ยดของพยาบาลห้องฉุ กเฉิ นและมีผลต่อคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย8
การขาดแคลนพยาบาล ส่ ง ผลกระทบต่ อผูร้ ั บ ริ ก าร ต่ อพยาบาลและต่ อองค์ก ร ส าหรั บ ผูร้ ั บ บริ ก าร หาก
พยาบาลขาดแคลน จะทาให้ผรู ้ ับบริ การได้รับบริ การที่ไม่ทวั่ ถึง บริ การไม่มีคุณภาพ โอกาสการติดเชื้ อมากขึ้น การ
เกิดความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพมากขึ้น ผูใ้ ช้บริ การไม่พึงพอใจในคุณภาพบริ การพยาบาล9 ทาให้พยาบาลที่ยงั คงอยู่ ต้อง
ดูแลผูป้ ่ วยจานวนมากและต้องทางานล่วงเวลา เกิดความเหนื่ อยหน่ายท้อแท้ มีผลต่อความคลาดเคลื่อน/ผิดพลาดใน
การทางานและคุณภาพของงาน2 เกิดผลเสี ยต่อการบริ การผูป้ ่ วยได้เนื่องจากผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้สึกเฉื่ อยชาละเลยต่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่ มีลกั ษณะของการลดความเป็ นบุคคล มีความรู ้สึกในด้านลบ มีเจตคติในแง่ร้ายต่อผูอ้ ื่น10 และ
พยาบาลที่คงอยูต่ อ้ งแบกรับภาระงานมากขึ้น เครี ยด ขาดขวัญกาลังใจ8
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ในปี 2555 มีการรวมตัวของพยาบาลวิชาชี พลูกจ้างชัว่ คราว ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ในนามเครื อข่าย
พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชัว่ คราว กระทรวงสาธารณสุ ข โดยมีที่ต้ งั เครื อข่ายในอาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น11 แกนนา
ในการทางานมาจากตัวแทนพยาบาลในโรงพยาบาลชุ มชน ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เรี ยกร้องเกี่ยวกับ การ
บรรจุพยาบาลในตาแหน่ งข้าราชการ ความก้าวหน้าในวิชาชี พ ค่าตอบแทนและสิ ทธิ สวัสดิการที่เป็ นธรรมสาหรับ
พยาบาลเทียบเท่ากับวิชาชีพอื่น และมีการชุมนุมประท้วงของพยาบาลวิชาชีพทัว่ ประเทศ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555
และในปี เดี ยวกัน ยังมี การรวมตัวของพยาบาลวิชาชี พซึ่ งเป็ นข้าราชการในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยใช้ชื่ อ
สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยเพื่อก่อตั้งองค์กรและเรี ยกร้องสิ ทธิ์ ของพยาบาล ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร
ไทยพุ ท ธศัก ราช 2550 ซึ่ งแกนน าเป็ นพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ เ ป็ นข้า ราชการสั ง กัด ในโรงพยาบาลเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน มีการชุมนุมเพื่อเรี ยกร้องความเป็ นธรรมในการจ่าย
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสาหรับพยาบาล ซึ่ งเป็ นการแสดงให้เห็นถึ งความไม่พึงพอใจของพยาบาล ที่ทางาน
หนัก ภาระงานไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาลและกฎหมายแรงงาน เสี่ ยง เจ็บป่ วยหรื อเสี ยชี วิตจากการ
ทางาน ความก้าวหน้าและค่าตอบแทนที่ ไม่เป็ นธรรม การทาหน้าที่ แทนวิชาชี พอื่ น พยาบาลที่ จบปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก ตลอดจนผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู ง ไม่มีความก้าวหน้า12 ปี 2556 มีการยื่นหนังสื อเรี ยกร้องความเป็ น
ธรรมเกี่ยวกับความก้าวหน้าและค่าตอบแทนของวิชาชี พพยาบาล ต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข และมี
การชุมนุมเพื่อเรี ยกร้องความเป็ นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสาหรับพยาบาล ซึ่ งเป็ นการแสดงให้
เห็นถึงความไม่พึงพอใจของพยาบาล
จากสภาพปั ญหาดังกล่ า วจะเห็ นได้ว่า มี ก ารศึ ก ษาปั จจัยที่ มีค วามเกี่ ย วข้องกับ ความตั้ง ใจคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ไม่วา่ จะเป็ นการศึกษาปั จจัยคัดสรรที่ทานายความตั้งใจคงอยู่ การศึกษาปั จจัยการคงอยูใ่ นงานของ
พยาบาลวิชาชี พ และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทางานกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
พยาบาลชุ มชน เนื่ องจากมีการเคลื่ อนไหวเรี ยกร้ องปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของพยาบาล
วิชาชีพ มาตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจคงอยู่
ในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารทราบข้อมูลเพื่อจะนาไปสู่
การหามาตรการในการทาให้พยาบาลวิชาชี พมีความพึงพอใจ มีแรงจูงใจในการทางาน เพิ่มการคงอยูใ่ นวิชาชีพ ลด
อัตราการย้ายงาน/เปลี่ ยนงานหรื อลาออกของพยาบาลไทย และส่ งผลดี ต่อการพัฒนาคุ ณภาพการพยาบาล ส่ งผล
โดยตรงแก่ผรู ้ ับบริ การและระบบสุ ขภาพ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อศึกษาความตั้งใจคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพใน
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โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึ กษาความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชี พในโรงพยาบาลชุ มชน ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อครั้งนี้ ใช้กรอบแนวคิ ดทฤษฎี แรงจู งใจ โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี สองปั จจัยของ Frederick
Herzberg13 ประกอบด้วยปัจจัยจูงใจ 5 ด้าน และปั จจัยค้ าจุน 5 ด้าน
ความพึงพอใจในงาน
ปัจจัยจูงใจ
1. ความสาเร็ จของงาน
2. การยอมรับนับถือ
3. ลักษณะงานที่ทา
4. ความรับผิดชอบ
5. ความก้ าวหน้ า
ปั จจัยคำ้ จุน
1.
2.
3.
4.
5.

นโยบายและการบริ หาร
การนิเทศงาน
เงินเดือนและสวัสดิการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สภาพการทางาน

ความตั้งใจคงอยูใ่ นงานใน
งาน

วิธีการดาเนินการวิจัย
เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-31พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ภายหลังได้รับการ
ยกเว้นการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ได้แก่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป โดยสุ่ มแบบหลายขั้นตอน ( Multi-stage random sampling)
1. คานวณตัวอย่างจากตาราง Power analysis กาหนดค่า  เท่ากับ 0.05 และกาหนดค่า Power (1-β) เท่ากับ
0.95 ได้จานวนตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพจานวน 260 คน14
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2. แบ่งโรงพยาบาลชุมชนที่เป็ นกลุ่มประชากรทั้งหมด 291 แห่ง ตามขนาดของโรงพยาบาลชุมชน 10 , 30 , 60 ,
90 และ 120-150 เตียง
3. สุ่ มจานวนโรงพยาบาลชุมชนตามขนาดของโรงพยาบาลตามสัดส่ วน ร้อยละ 20 สุ่ มได้ท้ งั หมด 60
โรงพยาบาล15
4. คานวณสัดส่ วนพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด 2,623 คน จาก 60 โรงพยาบาล และสุ่ มตัวอย่างออกมาได้ 261 คน
การพิทกั ษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั นี้ได้รับการยกเว้นการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ผูว้ จิ ยั ให้ความสาคัญต่อการปกป้ องและ
คุม้ ครองการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างโดยชี้แจงรายละเอียดให้กบั ผูต้ อบแบบสอบถามทราบอย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ผูต้ อบแบบสอบถามการวิจยั ครั้งนี้ไม่ตอ้ งระบุชื่อและนามสกุล สามารถถอนตัวเมื่อใดก็ได้โดยไม่เสี ย
สิ ทธิ ใดๆ และขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้รับจะเป็ นความลับและจะนาเสนอผลการวิจยั ในภาพรวมเท่านั้น ซึ่ งจะไม่
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผตู ้ อบแบบสอบถามแต่ประการใด โดยผูว้ จิ ยั ได้แนบซองปิ ดผนึกสาหรับใส่ แบบสอบถาม
ระบุหมายเลขโทรศัพท์และสถานที่ติดต่อของผูว้ จิ ยั ไว้ในคาชี้แจงหน้าแบบสอบถามทุกฉบับ เพื่อให้ผตู ้ อบ
แบบสอบถามสามารถติดต่อถึงผูว้ จิ ยั ได้โดยตรง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบด้วย 3 ส่ วน
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับอายุ เพศ
วุฒิการศึกษาด้านการพยาบาล ตาแหน่งปั จจุบนั ภูมิลาเนา การเดินทางไปปฏิบตั ิงาน ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานใน
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน
2. แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปรับปรุ งจากการศึกษาของจิราพรรณ ปุ่ นเอื้อง16 จานวน 57 ข้อ เป็ นคาถามปลายปิ ดให้เลือกตอบได้ 1 ข้อ ในลักษณะ
มาตราส่ วนประมาณค่า มี 5 ระดับตามมาตราลิเคิร์ท ( 5 = พึงพอใจมากที่สุด , 4 = พึงพอใจมาก , 3 = พึงพอใจปาน
กลาง, 2 = พึงพอใจน้อย , 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด ) ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่ องมือโดยนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามากที่สุด
จานวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค(Chronbach’s Alpha Coefficient) = .91
3.แบบสอบถามความตั้งใจคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ ของ Mc Cain’ Intent to stay scale ปรับปรุ งมา
จากฉบับแปลภาษาไทย 17 มีขอ้ คาถาม 4 ข้อ ในการประเมินค่าคะแนนความคิดคงอยูใ่ นองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ
เป็ นคาถามปลายปิ ดให้เลือกตอบได้ 1 ข้อ ในลักษณะมาตราส่ วนประมาณค่า มี 5 ระดับตามมาตราลิเคิร์ท ( 5 = เห็น
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ด้วยอย่างยิง่ , 4 = เห็นด้วยมาก , 3 = เห็นด้วยปานกลาง , 2 = ไม่เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ( Chronbach’s Alpha Coefficient) = . 94
แปลความหมายโดยแบ่งระดับคะแนนเฉลี่ย ออกเป็ น 5 ระดับ18 ได้แก่ สู งมาก (4.50 -5.00) สู ง (3.50 -4.00)
ปานกลาง (2.50 -3.49) ต่า (1.50 -2.49) และ ต่าที่สุด (1.00 -1.49)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS/FW 16.0 (Statistical Package for the Social
Science for windows ) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับการคิดคงอยูใ่ นองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ
โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการศึกษา ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 227 ชุด จากทั้งหมด 261 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 87 วิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้ดงั นี้
1.ข้ อมูลส่ วนบุคคลของพยาบาลวิชาชี พ จาแนกตามช่วงอายุ : พยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง มีอายุเฉลี่ย
37.91 ปี ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 90.7 ส่ วนใหญ่สมรสแล้ว ร้อยละ 58.6 และมีบุตร คิดเป็ นร้อยละ 85.71
เป็ นข้าราชการร้อยละ 80.2 ดารงตาแหน่งระดับชานาญการร้อยละ 57.3 และระดับปฏิบตั ิการร้อยละ 41.4 จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 91.2 ร้อยละ38.8 มีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายเดือน ได้แก่ค่าผ่อนบ้าน
ค่าผ่อนรถ ค่าเช่าบ้าน/เช่าที่พกั และอื่นๆ (หนี้สหกรณ์ ,ธนาคาร,ประกันชีวติ ฯ) มากกว่า 2 รายการ ร้อยละ26.0 ต้อง
รับผิดชอบค่าเช่าบ้าน/เช่าที่พกั ภูมิลาเนา : ร้อยละ 71.8 มีภูมิลาเนาอยูใ่ นอาเภอเดียวกับโรงพยาบาลที่ปฏิบตั ิงาน
ร้อยละ 50.7 พักอาศัยในบ้านส่ วนตัว ร้อยละ 53.7 เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 32.2 ปฏิบตั ิงานใน
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ > 20 ปี , ร้อยละ 24.2 ปฏิบตั ิงาน > 10- 20 ปี , ร้อยละ 27.8 มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานใน
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน > 10-20 ปี และร้อยละ 25.6 ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลชุมชน > 20 ปี ขึ้นไป
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2.ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ
ตารางที่ 1 ค่าคะแนนต่าสุ ด สู งสุ ด คะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลโดยรวม ทั้ง 10 ด้าน ( n = 227)
ความพึงพอใจในงานของพยาบาล
xˉ
S.D. ระดับความพึงพอใจ
ปัจจัยจูงใจ
1.ด้านความสาเร็ จของงาน

4.32

.61

สู ง

2.ด้านการยอมรับนับถือ
4.01
.62
สู ง
3.ด้านลักษณะงานที่ทา
3.75
.59
สู ง
4.ด้านความรับผิดชอบ
3.80
.60
สู ง
5.ด้านความก้าวหน้า
3.54
.75
สู ง
ปัจจัยคา้ จุน
6.ด้านนโยบายและการบริ หาร
3.46
.71
ปานกลาง
7.ด้านการนิเทศงาน
3.52
.70
สู ง
8.ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
2.48
.69
ต่า
9.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3.48
.62
ปานกลาง
10.ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
3.23
.74
ปานกลาง
รวม
3.56
.50
สู ง
3.ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชี พ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการรับรู ้เกี่ยวกับความตั้งใจคงอยูใ่ นงานของพยาบาล
วิชาชีพ จาแนกรายข้อและโดยรวม ( n = 227 )
xˉ S.D. ความตั้งใจ
ความตั้งใจคงอยู่ในงาน
คงอยู่
1.ท่านวางแผนจะอยูป่ ฏิบตั ิงานที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั นานเท่าที่จะนานได้
3.33 1.04 ปานกลาง
2.ท่านไม่คิดที่จะออกจากงานที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่วา่ จะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม 2.98 1.11 ปานกลาง
3.ท่านจะไม่ออกจากงาน แม้วา่ งานที่ทาอยูจ่ ะไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง
ปานกลาง
3.00 1.07
ของท่าน
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4.ท่านจะปฏิบตั ิงานในวิชาชี พพยาบาลต่อไปในระยะเวลาที่เหลืออยู่
3.31 1.02 ปานกลาง
รวม
3.16 .96 ปานกลาง
4. ความสั มพันธ์ ระหว่ างความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ โดย
ใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ความพึงพอใจในงาน
r
P-value ระดับความสั มพันธ์
ปัจจัยจูงใจ
1. ความสาเร็ จของงาน

.126

.058

น้อย

2. การยอมรับนับถือ

.149*

.025

น้อย

3. ลักษณะงานที่ทา

.386**

.000

ปานกลาง

4. ความรับผิดชอบ

.323**

.000

ปานกลาง

5. ความก้าวหน้า

.402**

.000

ปานกลาง

6. นโยบายและการบริ หาร

.368**

.000

ปานกลาง

7. การนิเทศงาน

.339**

.000

ปานกลาง

8. เงินเดือนและสวัสดิการ

.408**

.000

ปานกลาง

9. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

.387**

.000

ปานกลาง

10. สภาพแวดล้อมการทางาน

.331**

.000

ปานกลาง

.436**

.000

ปานกลาง

ปัจจัยคา้ จุน

รวม
**p < .01 , * p < .05
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อภิปรายผล
1.ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชี พในโรงพยาบาลชุ มชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มี
ความพึงพอใจในงานในระดับสู ง ( xˉ= 3.56, S.D.=.50 ) โดยมีความพึงพอใจด้านความสาเร็ จในงานมีคะแนนเฉลี่ย
สู งที่สุด ( xˉ =4.32, S.D. = .61) รองลงมาคือ ความพึงพอใจในด้านการยอมรับนับถือ ( xˉ = 4.01, S.D.=.62) ส่ วน
ด้านที่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางคือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( xˉ = 3.48, S.D.=.62) ด้าน
นโยบายและการบริ หาร ( xˉ = 3.46, S.D.=.71) และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ( xˉ = 3.23, S.D.=.74) ส่ วน
ด้านที่มีความพึงพอใจในระดับต่าคือ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ( xˉ = 2.48, S.D.=.69) ซึ่ งอธิ บายได้วา่ แม้งานการ
พยาบาลจะมีความแตกต่างจากงานในอาชีพ หรื อ วิชาชีพอื่นๆมีความเกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาชีพ มีความยุง่ ยาก
ซับซ้อน มีความเครี ยดในงาน ภาระงานมาก และแม้จะพบว่าจะมีการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยกร้องสิ ทธิ ต่างๆ
มากขึ้นในปั จจุบนั แต่ก็ยงั พบว่าพยาบาลยังมีความพึงพอใจในงานสู ง โดยเฉพาะในด้านความสาเร็ จในการ และด้าน
การยอมรับนับถือ เนื่องจากว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีประสบการณ์สูงและทางานมานาน โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไปจานวน 121 คน (ร้อยละ 53.4) และส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ182 คน (
ร้อยละ 80.2) และส่ วนใหญ่ที่ต้ งั ของโรงพยาบาลตั้งอยูใ่ นอาเภอเดียวกันกับที่อยูอ่ าศัยปั จจุบนั 163 คน ( ร้อยละ
71.8) จึงส่ งผลให้มีความพึงพอใจในงานสู ง สอดคล้องกับการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสุ ขในการทางาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ19 พบว่ามีพยาบาลความพึงพอใจในงานมาก มีความสุ ขในการ
ทางานโดยรวมในระดับมาก ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระยะเวลาปฏิบตั ิงาน อายุ รายได้ มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขใน
การทางานในระดับต่า การรับรู ้ลกั ษณะงานและการได้รับการเสริ มสร้างพลังอานาจในการทางานมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับปานกลางกับความสุ ขในการทางาน ตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์ความสุ ขในการทางานของพยาบาล
ได้แก่ การได้รับรางวัลและรับรองความสามารถ การได้รับทรัพยากร การได้รับข้อมูลข่าวสาร ระยะเวลาในการ
ทางาน และผลป้อนกลับของงาน มีความเชื่ อมโยงสู งมากระหว่างความพึงพอใจในงานกับการย้ายงานของพยาบาล
ซึ่ งมีปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทนภายนอก (รางวัล) เวลาการปฏิบตั ิงาน / สมดุลระหว่างงานกับชีวติ ครอบครัว
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงาน / การได้รับการยอมรับยกย่อง / การมีบทบาทความรับผิดชอบ 20 ด้านที่มีความพึง
พอใจในระดับต่าคือด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนต่าในเรื่ องค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงาน
ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ค่าเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ (พตส.) ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมองว่า
ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมต่อภาระงานเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นๆ
2.ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชี พในโรงพยาบาลชุ มชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการวิจยั พบว่าความตั้งใจคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชี พอยูใ่ นระดับปานกลาง (xˉ = 3.16, S.D.=.96)
อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาพบว่าพยาบาลวิชาชีพมีความตั้งใจคงอยูใ่ นงาน ไม่สูงมาก แม้พยาบาลส่ วนใหญ่จะมี
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ที่อยูอ่ าศัยตั้งอยูใ่ นอาเภอเดียวกันกับที่ต้ งั โรงพยาบาล 163 คน (ร้อยละ 71.8) แต่อาจมีการตัดสิ นใจเปลี่ยนแปลงหรื อ
ย้ายงานได้หากมีปัจจัยส่ งเสริ ม ให้มีความคิดในการย้ายหรื อเปลี่ยนงานซึ่ งจากสถานการณ์ต้ งั แต่ปี 2555 จนถึง
ปั จจุบนั พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขมีการออกมาเรี ยกร้องการปรับอัตราค่าตอบแทน
ความก้าวหน้า
สวัสดิการ และการเลื่อนระดับเงินเดือนที่เป็ นธรรม ต่อรัฐบาลเป็ นระยะๆ จึงอาจแสดงให้เห็นได้วา่ พยาบาลมีความ
ตั้งใจคงอยูใ่ นงานต่าลงหากไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ หรื อความน่าจะเป็ น ดังการศึกษาความตั้งใจ
ที่จะออกหรื ออยูใ่ นวิชาชีพพยาบาล21 ที่พบว่าพยาบาลที่มีความพึงพอใจในงานสู งมีแนวโน้มที่จะคงอยูใ่ นงาน ความ
ตั้งใจที่จะย้ายงานของพยาบาลที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสู งขึ้นมีแนวโน้มที่จะย้ายงานหากไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
สนับสนุน ในการพัฒนาวิชาชีพ
3.ความสั มพันธ์ ระหว่ างความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชี พ
ในโรงพยาบาลชุ มชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนภาคะวันออกเฉียง
เหนื อกับความตั้งใจคงอยูม่ ีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกระดับปานกลาง ( r = .436 , p < .01) สรุ ปได้วา่ ความพึง
พอใจในงานของพยาบาลมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชี พโรงพยาบาลชุมชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะความพึงพอใจในด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจคงอยู่
มากที่สุด และด้านความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กบั การคงอยูใ่ นระดับรองลงมา ซึ่ งความพึงพอใจในงานทั้งปั จจัยจูง
ใจและปั จจัยค้ าจุนในด้านต่างๆ ล้วนเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญต่อความตั้งใจคงอยูใ่ นงานของพยาบาล ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาล
ความพึงพอใจในงาน และความยึดมัน่ ผูกพันธ์ต่อองค์การ กับความตั้งใจที่จะออกจากงาน ของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุ งเทพมหานคร22 พบว่า พยาบาลวิชาชีพมีความตั้งใจที่จะออกจากงานปานกลาง มีความ
พึงพอใจในงาน และยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กร ระดับปานกลาง ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความ
ตั้งใจที่จะออกจากงาน เช่นเดียวกับผลการศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวกับความตั้งใจคงอยูใ่ นงาน ของพยาบาลห้องผ่าตัด งาน
การพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช23 พบว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจคงอยูใ่ นงานที่มีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจ
คงอยูใ่ นงานของพยาบาลห้องผ่าตัด ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในงานและด้านความเป็ นวิชาชีพ และมีการศึกษา
พบว่าพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ ที่มีความพึงพอใจในงาน มีความตั้งใจคงอยูใ่ นตาแหน่งปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 1 ปี
มากกว่ากลุ่มที่ไม่ต้ งั ใจคงอยู่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 8 และการศึกษาความตั้งใจคงอยูก่ บั มิติความพึงพอใจของ
พยาบาล15 พบว่า ความพึงพอใจในงานของพยาบาล มีหลายมิติที่นอกเหนือจากเงินเดือนและสิ่ งจูงใจที่คาดว่ามีผล
ต่อความตั้งใจคงอยูใ่ นระบบริ การสุ ขภาพ ได้แก่ รู ปแบบภาวะผูน้ าในองค์กรสุ ขภาพและการได้รับโอกาสในการ
ทางานที่ทา้ ทาย
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สอดคล้องกับการศึกษาของกฤษณี ก้อนพิงค์23 ที่พบว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจคงอยูใ่ นงานที่มี
ความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจคงอยูใ่ นงานของพยาบาลห้องผ่าตัด ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในงานและด้านความเป็ น
วิชาชีพ และสอดคล้องกับการศึกษาการย้ายงานของพยาบาลในอิสราเอล24 พบว่าอัตราการย้ายงานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลสู่ ชุมชนสู งกว่าการย้ายงานจากชุมชนสู่ โรงพยาบาลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยทานายที่
พบได้แก่ อายุนอ้ ย การหารายได้พิเศษ การขาดความก้าวหน้าด้านการศึกษา ด้านการอบรมวิชาการ และความพึง
พอใจในวิชาชีพต่า และจากการทบทวนอย่างเป็ นระบบเรื่ องการย้ายงานของพยาบาล20 พบว่ามีความเชื่อมโยงสู งมาก
ระหว่างความพึงพอใจในงานกับการย้ายงานของพยาบาล ซึ่ งมีปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทนภายนอก (รางวัล) , เวลา
การปฏิบตั ิงาน / สมดุลระหว่างงานกับชีวติ ครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงาน / การได้รับการยอมรับยกย่อง /
การมีบทบาทความรับผิดชอบ ความไม่พึงพอใจงานของพยาบาลคือสาเหตุของการเปลี่ยน/ย้ายงานของพยาบาลที่
พบได้บ่อยมากโดยเฉพาะในกลุ่มอายุนอ้ ย ระดับการศึกษาสู ง ซึ่ งมีความเชื่อมโยงกับการนโยบายการบริ หาร ความ
ปลอดภัยในการทางานและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานทางคลินิก เพราะฉะนั้นการตอบสนองความพึงพอใจในด้าน
ต่างๆแก่พยาบาลผูป้ ฏิบตั ิงานยังคงเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการลดการย้ายงานของพยาบาล
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการนาไปประยุกต์ ใช้
ผูบ้ ริ หารการพยาบาล ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการส่ งเสริ มความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ และ
เพิ่มความตั้งใจคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อการป้ องกันแก้ไขปั ญหาการย้ายงาน และการลาออกของ
พยาบาลวิชาชีพ ผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาล ใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงในการเสนอต่อผูบ้ ริ หารเพื่อให้ผบู ้ ริ หารสามารถส่ งเสริ ม
หรื อ สนับสนุนได้ตรงประเด็น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรทาการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกถึงความพึงพอใจในงาน และเข้าถึงความรู ้สึกความตั้งใจ
คงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพในสถานการณ์ปัจจุบนั
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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 (xˉ =3.56, S.D.= .50).
2.Intention to stay in the nursing profession was in moderate level (xˉ = 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
*พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสี มา
**ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริ หารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*
พวงผกา อินทร์เอี่ยม พย.ม. **วิภาพร วรหาญ พย.ม. ***
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่ปฏิบตั ิงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ที่ทางานอยู่ ณ ปั จจุบนั ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
จานวน 214 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลด้านบุคคล
สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ การบริ หารเชิงกลยุทธ์ และบรรยากาศองค์กรของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิจานวน 7 ท่าน หาค่าความเที่ ยงโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .97, .95 และ .97 ตามลาดับ ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับคืน
จานวน 201 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 93.92 สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า 1) การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ การบริ หารเชิงกลยุทธ์ และบรรยากาศองค์กรของ
สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.86, SD= 0.42; ˉx = 3.85,
SD= 0.62; ˉx = 3.69, SD= 0.63 ตามลาดับ) 2) ปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน
ด้านการปฏิบตั ิการพยาบาล และประสบการณ์การทางานด้านการสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ในสถาบันการศึกษาพยาบาล ไม่มีความสัมพันธ์กบั การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ 3) ปั จจัยด้านองค์กรได้แก่ การ
บริ หารเชิงกลยุทธ์และบรรยากาศองค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.67 และ 0.76 ตามลาดับ) 4) ตัวแปรบรรยากาศองค์กร สามารถพยากรณ์การ
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ได้ร้อยละ 58 (Adjusted R2=
0.58)
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ ผูบ้ ริ หารสถาบันการศึ กษาพยาบาลเอกชน ควรมีนโยบายหรื อ
แผนงานด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มบรรยากาศองค์กรที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และการพัฒนางานของคณาจารย์ โดยบรรจุ
ในแผนกลยุทธ์ของสถาบันเพื่อเป็ นแนวทางสู่ การปฏิบตั ิที่ชดั เจน
คาสาคัญ: องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ บรรยากาศองค์กร การบริ หารเชิงกลยุทธ์ สถาบันการศึกษาพยาบาล
*วิท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริ หารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการพยาบาล
***รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน มีบทบาทหน้าที่ในการผลิ ตบัณฑิ ตพยาบาลที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม
สามารถให้บริ การพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลแก่สังคม และเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ (ทิพย์พาพร มหา
สิ นไพศาล, 2554) จึ งต้องปรับปรุ งคุ ณภาพทางการศึ กษาให้ทนั ต่อสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลง และพัฒนาสู่ การเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งถื อเป็ นกุญแจสาคัญสู่ ความสาเร็ จขององค์กร และเป็ นแนวทางสาคัญในการพัฒนาองค์กรให้มี
คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ (วิไลเลิศ เขียววิมล, รุ จิรา เจียมอมรรัตน์ และอรชร อินทองปาน, 2554) แนวคิดองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้ของ Senge (1990) เชื่ อว่า การที่องค์กรจะพัฒนาสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ทุกคนในองค์กรจะต้องสามารถ
ขยายศักยภาพของตนได้อย่างต่อเนื่ อง มี แรงบันดาลใจ มี ความคิดสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ มีการเรี ยนรู ้ ร่วมกันอย่างต่อเนื่ อง
และ Marquardt (1996) เชื่อว่าการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ องค์กรจะมีการเรี ยนรู ้ในด้านต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ ต่อเนื่ อง
และสามารถปรับปรุ งแก้ไขเพื่อความสาเร็ จขององค์กร และจากการศึกษาของ กิ ตติ ศศิวิมลลักษณ์ (2557) ที่ได้ศึกษา
องค์ประกอบการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของสถาบันการศึกษาเอกชน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิ งสาเหตุ พบว่าสภาพ
คุณลักษณะการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 7 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเป็ นบุคคลรอบรู ้ 2) การมี
แบบแผนความคิด 3) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม 5) การคิดอย่างเป็ นระบบ 6) การจัดการ
ความรู ้ และ 7) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน มีลกั ษณะที่แตกต่างจากองค์กรภาครัฐในด้านการแข่งขันทางธุ รกิจ ต้องบริ หาร
งบประมาณให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ จึงต้องปรับกลยุทธ์การบริ หารองค์กรให้มีศกั ยภาพอยู่เสมอ (กิตติ ศศิวิมลลักษณ์ ,
2557) ดังนั้นการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ ซ่ ึ งถื อเป็ นแนวทางที่ จะช่ วยให้บุ คลากรทุ กระดับมี ทิศทางการดาเนิ นงานที่
ชัดเจนและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) การนากลยุทธ์ไป
ปฏิบตั ิ และ 3) การควบคุม กากับดูแล และติดตามความก้าวหน้าของการนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ (วิภาพร วรหาญ, 2553)
รวมถึ งบรรยากาศองค์กรซึ่ งถื อว่ามีความสาคัญต่อการทางานของบุคลากรในองค์กร เนื่ องจากบุคลากรทางานภายใต้
สิ่ งแวดล้อมขององค์กร แนวคิดบรรยากาศองค์กรของ Stringer (2002 อ้างถึงในวีกุญญา ลือเลื่อง, 2554) เชื่ อว่าบรรยากาศ
องค์กรมีอิทธิ พล และสามารถส่ งผลต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน ได้แบ่งมิติบรรยากาศออกเป็ น 6
มิติ ได้แก่ 1) โครงสร้างองค์การ 2) มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน 3) ความรับผิดชอบในงาน 4) การได้รับการยอมรับ 5) การ
สนับสนุนในการปฏิบตั ิงาน และ 6) ความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กร และจากการศึกษาของ บุณฑริ กา วรรณกลึง, ชื่นจิตร
โพธิ ศพั ท์สุข และวงเดือน ปั้ นดี (2555) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน การได้รับการอบรม
บรรยากาศองค์กร กับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาลประจาการ โรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดชัยนาท พบว่าบรรยากาศองค์กรตามแนวคิดของ Stringer (2002) มีความสัมพันธ์และสามารถร่ วมพยากรณ์
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลได้ร้อยละ 47.50
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อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนมีอายุและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน บางคนอายุ ต่ากว่า 30 และ
บางคนอายุมากกว่า 50 ปี ทาให้อาจเกิดปั ญหาขาดความต่อเนื่ องในการเชื่ อมโยงความรู ้ระหว่างบุคลากรแต่ละรุ่ นหรื อกลุ่ม
วัยที่ต่างกัน (วิจารณ์ พานิ ช, 2546) มีการหมุนเวียนเข้าออกของคนทางานค่อนข้างสู ง เฉลี่ย 2-3 คนต่อปี จบปริ ญญาเอก
น้ อ ย จากผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถาบัน การศึ ก ษาพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ (2554) พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก เท่ากับ 0.95 และคะแนนเฉลี่ย
ของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ เท่ากับร้ อยละ 1.60 รวมถึ งผลการประเมินคุ ณภาพการศึกษาของ สมศ.
(2556) จากรายงานการประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่า
ตัวบ่งชี้ 14 เรื่ องการพัฒนาคณาจารย์ ได้คะแนนประเมินเท่ากับ 1.72 ระดับคุณภาพเท่ากับต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน และจาก
การสัมภาษณ์อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จานวน
10 คน จาก 5 สถาบัน บอกว่าลักษณะการบริ หารเป็ นแบบสั่งการ บุคลากรไม่ค่อยมีส่วนร่ วมในการวางแผนงาน ขาดการ
นาผลการประเมิ นไปพัฒนาอย่างแท้จริ ง ท าให้บุ คลากรขาดแรงจู งใจที่ จะสร้ างสรรค์งานเพราะต้องทางานตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ หาร การเสนอหรื อแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนามักไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเป็ นรู ปธรรม ทาให้
บุคลากรไม่ตอ้ งการหรื อไม่กล้าแสดงความคิดเห็ นเพราะกลัวว่าเสนอไปก็ไม่ได้รับการตอบสนอง การอนุ มตั ิโครงการ
หรื อการดาเนิ นงานหรื อกิจกรรมต่างๆ จึงเป็ นไปอย่างล่าช้า สอดคล้องกับผลสรุ ปการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
(2554) ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่าคะแนนเฉลี่ ยตัวบ่งชี้ ที่ 4.3 เงิน
สนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั เท่ากับ 0.66 โครงสร้างการบริ หารขาดการ
กระจายอานาจความรับผิดชอบที่แท้จริ ง ให้ตาแหน่งแต่ไม่ให้อานาจในการบริ หารจัดการทาให้บุคลากรเกิ ดความเหนื่ อย
ล้าเฉื่ อยชาในการท างาน ทางานไปตามที่ เคยปฏิ บตั ิ หรื อที่ เรี ยกว่า “ท างานตาม Routine” ขาดความรั กความผูกพันต่ อ
องค์กร ซึ่ งจากสภาพปั ญหาดังกล่าวอาจเป็ นเพราะสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนมีลกั ษณะขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่
ยังไม่ชดั เจนนัก
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องยังไม่พบการศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของ
สถาบันการศึ กษาพยาบาลเอกชน และสถาบันการศึ กษาพยาบาลเอกชนในแต่ละภู มิภาคมีความแตกต่างกันทั้งในด้าน
สั งคมเศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อมและวิถี ชี วิ ตความเป็ นอยู่ของบุ คลากร จึ งอาจมี ความแตกต่ างในด้านการบริ หารจัดการ
บรรยากาศองค์กรและลักษณะการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ รวมถึ งจากสภาพปั ญหาดังที่ ได้กล่ าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ ง
ต้อ งการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ ข องสถาบันการศึ ก ษาพยาบาลเอกชน ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 2 ด้าน คือ 1) ปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ การทางานของอาจารย์
ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ และ 2) ปั จจัยด้านองค์กร ได้แก่ การบริ หารเชิ งกลยุ ทธ์ และบรรยากาศองค์ กรของ
สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารและพัฒนาสู่ การเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ยงิ่ ขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาสภาพการเป็ นองค์ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ และบรรยากาศองค์กรของ
สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางานของ
อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ ปั จจัยด้านองค์กร ได้แก่ การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ และบรรยากาศองค์กรกับการเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อศึกษาปั จจัยที่สามารถร่ วมกันทานายการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของสถาบันการศึกษาพยาบาล
เอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive research)
กลุ่มตัวอย่ าง คือ ประชากรทั้งหมดที่เป็ นอาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการศึกษาพยาบาล
เอกชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่ปฏิบตั ิงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ที่ทางานอยู่ ณ ปั จจุบนั ไม่นอ้ ย
กว่า 1 ปี จานวน 214 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่ วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลด้านบุคคล สภาพ
การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ และบรรยากาศองค์กร ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 7 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 5 ท่าน (มีตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ 1 ท่าน คุณวุฒิปริ ญญาเอก จานวน 2 ท่าน และปริ ญญาโท จานวน 3 ท่าน) อาจารย์ประจาภาควิชา
สถิติ จานวน 1 ท่าน (คุณวุฒิปริ ญญาเอก) และพยาบาลวิชาชีพ จานวน 1 ท่าน (คุณวุฒิปริ ญญาโท) และหาค่าสัมประสิ ทธิ์
ความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .97, .95
และ .97 ตามลาดับ
จริ ยธรรมการวิจัย โครงการวิจยั เรื่ องนี้ ได้รับการพิ จารณาว่าเป็ นโครงการที่ เข้าข่ ายไม่ ตอ้ งขอรั บรองด้าน
จริ ยธรรมการวิจยั ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ฉบับที่ 99/2550 เลขที่ โครงการ HE582276 โดยส านักงาน
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ดาเนิ นการจัดส่ งแบบสอบถาม
โดยจั ด ใส่ ซองพร้ อ มติ ด แสตมป์ ตามจ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในแต่ ล ะสถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลเอกชน ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เพื่อส่ งถึ งกลุ่มตัวอย่างผ่านผูป้ ระสานงานการเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละสถาบันการศึ กษาทาง
ไปรษณี ย ์ เพื่อขอความอนุ เคราะห์แจกแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน โดยแบบสอบถามทุกชุ ดระบุระยะเวลาใน
การขอให้ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ งแบบสอบถามกลับคืนผูว้ ิจยั ทางไปรษณี ยภ์ ายใน 2 สัปดาห์ หลังจาก 2 สัปดาห์ ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืน 170 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 79.43 และผูว้ ิจยั ได้ติดตามแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทุกคนโดยผ่านผู ้
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ประสานงานการเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละสถาบันการศึกษาเพื่อขอให้ส่งแบบสอบถามกลับคืน หลังการติดตามได้รับ
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์และความถูกต้องครบถ้วนกลับคืนมาทั้งสิ้ น 201 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 93.92
การวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ของเพียร์ สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for Window
ผลการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559 กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ประจาคณะพยาบาล
ศาสตร์ สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่ปฏิบตั ิงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ที่
ทางานอยู่ ณ ปั จจุบนั ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จานวน 214 คน ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับคืนจานวน 201 ฉบับ คิด
เป็ นร้อยละ 93.92 โดยมีผลการวิจยั และการอภิปรายผล ดังนี้
1. อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีอายุระหว่าง
36-59 ปี มากที่สุด ร้อยละ 54.72 รองลงมาคืออายุระหว่าง 21-35 ปี ร้อยละ 33.83 และมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป น้อยที่สุด ร้อยละ
11.45 โดยมีอายุเฉลี่ย 42 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาโทมากที่สุด ร้อยละ 78.60 รองลงมาคือจบการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ร้อยละ 11.44 และจบการศึกษาระดับปริ ญญาเอกน้อยที่สุด ร้อยละ 9.95 มีประสบการณ์การทางานด้านการปฏิบตั ิการ
พยาบาลมากกว่า 10 ปี มากที่สุด ร้อยละ 35.82 รองลงมาคือระหว่าง 1-2 ปี ร้อยละ 22.38 และมีประสบการณ์การทางาน
ด้านการปฏิ บตั ิการพยาบาลระหว่าง 5-7 ปี น้อยที่สุด ร้อยละ 11.44 โดยมีประสบการณ์การทางานด้านการปฏิบตั ิการ
พยาบาลเฉลี่ ย 10 ปี มี ประสบการณ์ การท างานด้านการสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บ ัติ ใน
สถาบันการศึ กษาพยาบาล ระหว่าง 5-7 ปี มากที่สุด ร้ อยละ 27.36 รองลงมาคื อระหว่าง 1-2 ปี ร้ อยละ 22.38 และมี
ประสบการณ์การทางานด้านการสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในสถาบันการศึกษาพยาบาลระหว่าง 34 ปี น้อยที่สุด ร้อยละ 11.44 โดยมีประสบการณ์ การทางานด้านการสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิใน
สถาบันการศึกษาพยาบาลเฉลี่ย 8 ปี
2. การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.86, SD= 0.42) ด้านการเป็ นบุคคลรอบรู ้อยูใ่ นระดับ
มาก (xˉ = 4.06, SD= 0.47) ด้านการมีแบบแผนความคิดอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 4.16, SD= 0.54) ด้านการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีมอยู่
ในระดับมาก (xˉ =3.94, SD= 0.54) ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.68, SD = 3.94) ด้านการคิดอย่างเป็ น
ระบบอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.98, SD= 0.48) ด้านการจัดการความรู ้ อยู่ในระดับมาก (xˉ =3.64, SD= 0.64) และด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.54, SD= 0.80) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามรายด้าน และโดยรวม (n=201)
xˉ
SD
การเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
ระดับ
ด้านการเป็ นบุคคลรอบรู ้
4.06
0.47
มาก
ด้านการมีแบบแผนความคิด
4.16
0.46
มาก
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3.94
3.94
มาก
ด้านการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม
3.68
0.69
มาก
ด้านการคิดอย่างเป็ นระบบ
3.98
0.48
มาก
ด้านการจัดการความรู ้
3.64
0.64
มาก
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
3.54
0.80
มาก
โดยรวม
3.86
0.42
มาก
3. การบริ หารเชิ งกลยุทธ์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.85, SD= 0.62) ด้านการวางแผนกลยุทธ์อยูใ่ นระดับมาก
(xˉ = 3.97, SD= 0.62) ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.71, SD= 0.73) และด้านการควบคุม กากับดูแล
ติดตามความก้าวหน้าของการนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.88, SD= 0.70) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการบริ หารเชิ งกลยุ ทธ์ ของสถาบันการศึ กษาพยาบาลเอกชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามรายด้าน และโดยรวม (n=201)
การบริหารเชิ งกลยุทธ์
xˉ
SD
ระดับ
การวางแผนกลยุทธ์
3.97
0.62
มาก
การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
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
3.88
0.70
มาก
ความก้าวหน้าของการนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ
โดยรวม
3.85
0.62
มาก
4. บรรยากาศองค์กรโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.69, SD= 0.63) ด้านโครงสร้างองค์กรอยูใ่ นระดับมาก (xˉ =
3.80, SD= 0.70) ด้านมาตรฐานการปฏิ บตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.80, SD= 0.63) ด้านความรับผิดชอบในงานอยูใ่ น
ระดับมาก (xˉ = 3.81, SD= 0.64) ด้านการได้รับการยอมรับอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.54, SD= 0.79) ด้านการสนับสนุนในการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง (xˉ = 3.42, SD= 0.86) และด้านความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.80,
SD= 0.65) ดังแสดงในตารางที่ 3
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ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของบรรยากาศองค์กร
ตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามรายด้านและโดยรวม (n=201)
บรรยากาศองค์ กร
xˉ
โครงสร้างองค์กร
3.80
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
3.80
ความรับผิดชอบในงาน
3.81
การได้รับการยอมรับ
3.54
ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ น ก า ร
3.42
ปฏิบตั ิงาน
ความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กร
3.80
โดยรวม
3.69

ตารางที่ 3

ของสถาบันการศึ กษาพยาบาลเอกชน ภาค
SD
0.70
0.63
0.64
0.79
0.86

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

0.65
0.63

มาก
มาก

5. ปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ การทางานด้านการปฏิบตั ิการพยาบาล และ
ประสบการณ์การทางานด้านการสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในสถาบันการศึกษาพยาบาล ไม่
มีความสัมพันธ์กบั การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
6. ปั จจัยด้านองค์กร ได้แก่ การบริ หารเชิ งกลยุทธ์และบรรยากาศองค์กร มีความสัมพันธ์ในทางบวกระดับ
ปานกลางกับการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.67 และ 0.76 ตามลาดับ) ดัง
แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พันธ์ (r) ระหว่า งตัวแปรต่ า งๆกับ การเป็ นองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ของ
สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (n=201)
ตัวแปร
ค่ าสั มประสิ ทธิ์ (r)
ระดับความสั มพันธ์
การบริ หารเชิงกลยุทธ์
0.67
ปานกลาง
บรรยากาศองค์กร
0.76
ปานกลาง
7. บรรยากาศองค์กร สามารถพยากรณ์การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 58 (Adjusted R2= 0.58)
การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ตามการรับรู ้ของอาจารย์
ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการศึกษาพยาบาล ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผูว้ ิจยั ได้นาผลการวิจยั มาอภิปรายตาม
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
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1. การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่ มี ค่ าเฉลี่ ยต่ าที่ สุด คื อ ด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี และด้านการจัดการความรู ้ ทั้งนี้ เป็ นเพราะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอนมีความสาคัญ
มากสาหรับสถานศึกษา แต่พบว่าการนาการเรี ยนรู ้ผา่ นคอมพิวเตอร์ (Computer-based training) การเรี ยนการสอนผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Learning) การเรี ยนการสอนผ่านเว็ป (Web-based learning) เป็ นต้น ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพมากนัก
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของ
สมศ. (2556) ที่เสนอแนะว่าระบบเทคโนโลยียงั ใช้งานไม่ได้เต็มที่ ซึ่ งอาจเพราะระบบการสนับสนุ นด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี เช่น การจัดอบรมคณาจารย์เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย การนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็ จรู ปที่ทนั สมัยมาใช้ในองค์กรรวมถึ งปั ญหาการเชื่ อมต่ออินเตอร์ เนต/อินทราเนต เป็ นต้น ด้านการจัดการความรู ้
พบว่าไม่มีการจัดตั้งทีมคณะกรรมการการจัดการความรู ้ และกระบวนการจัดการความรู ้ ที่ชดั เจน การจัดเวทีแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ เวทีสัมมนาที่จดั โดยสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนน้อย ส่ วนใหญ่เป็ นการไปร่ วมนาเสนอหรื อร่ วมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ กบั สถาบันภายนอก สอดคล้องกับ วรวรรณ วาณิ ชย์เจริ ญชัย (2550) ที่ได้อธิ บายว่า การจัดการความรู ้ ในองค์กร
จะต้องมีการพัฒนาองค์ประกอบด้านบุคคล เทคโนโลยีและกระบวนการ ควบคู่กนั ไปเสมอรวมทั้งการสร้ างแนวทางที่มี
ประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาระบบการจัดการความรู ้ข้ ึนภายในองค์กร และสอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติ ศศิวิมลลักษณ์
(2556) ที่ได้ศึกษาองค์ประกอบคุ ณลักษณะการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พบว่าสภาพ
คุณลักษณะการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นด้านการจัดการ
ความรู ้ในองค์กรอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การบริ หารเชิ งกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิ บตั ิ มีคะแนนเฉลี่ ยต่ าที่สุดนัน่ อาจ
เพราะว่า โครงการหรื อกิจกรรมการให้บริ การวิชาการแก่สังคม การทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรมไม่สามารถบูรณาการกับการ
เรี ยนการสอนได้ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาสถาบันการศึ กษาพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ของ สกอ. (2556) ให้มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการกับการวิจยั การบริ การวิชาการแก่
สังคม และการทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้นอาจเพราะบุคลากรในองค์กรไม่ค่อยมีส่วนร่ วมในการวางแผนงาน
ร่ วมกันทัว่ ทั้งองค์กร สอดคล้องกับผลสรุ ปการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (2554) ของสถาบันการศึกษาพยาบาล
เอกชนแห่ งหนึ่ งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 เรื่ องการบริ หารจัดการ เท่ากับ 3.50 รวมถึง
องค์กรให้การสนับสนุ นในด้านงบประมาณ ระบบสารสนเทศ ระบบแรงจูงใจ เป็ นต้น น้อยหรื อไม่เพียงพอเหมาะสม
สอดคล้องกับผลสรุ ปการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (2554) ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่าคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ ที่ 4.3 เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจยั เท่ากับ 0.66
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3. บรรยากาศองค์กรโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านการสนับสนุนในการปฏิบตั ิงาน มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด ทั้งนี้
อาจเพราะสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน เป็ นองค์กรขนาดเล็กเมื่อเทียบกับองค์กรภาครัฐ ไม่มีทุนสนับสนุ นจากภาครัฐ
ต้องพึ่งตนเองจากรายได้ที่มาจากการลงทะเบียนของนักศึกษา เพื่อให้องค์กรสามารถเลี้ยงตนเองได้ (กิตติ ศศิวิมลลักษณ์,
2556) จึ งอาจมี ข ้อจากัดด้านการสนับสนุ นส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้
งบประมาณ ในการดาเนิ นโครงการ/กิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับการศึกษาของ บุณฑริ กา วรรณกลึง และคณะ (2555) ที่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน การได้รับการอบรม บรรยากาศองค์กร กับการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาลประจาการ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยนาท พบว่าบรรยากาศองค์กร
ด้านการสนับสนุนมีคะแนนเฉลี่ยต่าสุ ดเช่นกัน (xˉ = 3.40)
4. ปั จจัย ด้ านบุ ค คล ได้ แก่ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ประสบการณ์ ก ารท างานด้านการปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาล
ประสบการณ์การทางานด้านการสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิในสถาบันการศึกษาพยาบาล ไม่มี
ความสั มพันธ์ ก ับการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้้ ทั้งนี้ เพราะอาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการศึ กษา
พยาบาลเอกชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีอายุต้ งั แต่ 21 ปี ถึ งมากกว่า 60 ปี ซึ่ งตามทฤษฎีจิตพัฒนาการ 8 ขั้น ของ
Erikson (1902 อ้างถึ งในสุ รางค์ โค้วตระกูล, 2550) จะจัดอยู่ในขั้นที่ 6-8 ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าในแต่ ข้ นั ของช่ วงวัยจะมี
พัฒนาการด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ที่แตกต่างกันมีท้ งั ในทางที่ดีและทางที่เสื่ อมลง ดังนั้นอายุที่มากขึ้น
จึ งไม่ ส่ งผลต่อความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่มากขึ้ น และการที่ ผูว้ ิจยั ได้ก าหนดคุ ณสมบัติของกลุ่ มตัวอย่างให้มี
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป เพื่อให้มีระยะเวลาในการเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจองค์กร ซึ่ งตามแนวคิด
บันไดวิชาชีพของ Benner (1984 อ้างถึงใน ชญาลักษณ์ สิ ริภกั ดีกาญจน์และเบญจมาศ บุญรับพายัพ, 2557) ประสบการณ์
การทางานของอาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดอยูใ่ นตั้งแต่ระดับเริ่ มต้นสู่ ความก้าวหน้า (Advance beginner) ซึ่ งถือ
ว่าเป็ นระดับที่สามารถเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิงานจริ ง บริ หารจัดการกับสถานการณ์ เฉพาะหน้าได้โดยอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของผูท้ ี่มีประสบการณ์สูงกว่า รวมถึงการที่สภาการพยาบาลได้กาหนดคุ ณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจาไว้ในคู่มือ
การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ (2556) ในรายละเอียดตัวบ่งชี้ ที่ 5 ทาให้ความคิดเห็นหรื อการรับรู ้
ต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ไม่แตกต่างกัน หรื อไม่มีความสัมพันธ์กนั สอดคล้องกับการศึกษาของ ปี ยาภรณ์ แหวะ
สอน (2556) และจิระศักดิ์ ธารสุ ขกระจ่าง (2557)
5. ปั จจัยด้านองค์กร ได้แก่ การบริ หารเชิ งกลยุทธ์และบรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์ในทางบวกระดับปาน
กลางกับการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ อภิปรายได้ว่าการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างมีคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภาพ นาไปสู่ การเป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสู ง (High Performance Organization) หรื อองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
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สอดคล้องกับบัวบุญ อุดมทรัพย์ (2553) ที่กล่าวว่า การบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ เป็ นกระบวนการที่ทาให้องค์กรบรรลุ
ความสาเร็ จ และการเสริ มสร้างบรรยากาศองค์กร ทั้ง 6 ด้าน ตามแนวคิดของ Stringer (2002) ส่ งผลให้องค์กรพัฒนาสู่ การ
เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ มากขึ้น สอดคล้องกับ Litwin & Burmeister (1992) เชื่ อว่าการมีบรรยากาศองค์กรที่ดีจะช่ วย
ส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานของบุคลากรดี
6. บรรยากาศองค์กร สามารถพยากรณ์การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อได้ร้อยละ 58 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 อภิปรายได้วา่ สถาบันการศึกษาพยาบาลเป็ น
แหล่งรวมองค์ความรู ้ ศาสตร์ ทางการพยาบาลและวิทยาการแขนงต่างๆ อี กทั้งเป็ นสถาบันทางวิชาการที่ ให้ความรู ้ ความ
ชานาญในการปฏิ บตั ิวิชาชี พพยาบาล ดังนั้นบรรยากาศองค์กรที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ จะช่ วยส่ งเสริ มศักยภาพในการเรี ยนรู ้
และการปฏิ บ ัติ งานของบุ คลากรในองค์ กร บรรยากาศองค์กรจึ งมี อิ ทธิ พลต่ อการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของ
สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สอดคล้องการศึกษาของวีกุญญา ลือเลื่อง (2554) ที่พบว่า
บรรยากาศองค์กรสามารถร่ วมกันพยากรณ์ การปฏิบตั ิงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชี พห้องผ่าตัด ได้ร้อยละ 52.2 และ
การศึกษาของบุณฑริ กา วรรณกลึง และคณะ (2555) ที่พบว่าบรรยากาศองค์กร สามารถร่ วมกันพยากรณ์การมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาลประจาการได้ร้อยละ 47.50
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากผลการวิ จ ั ย ที่ พ บว่ า การเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ ข องสถาบั น การศึ ก ษาพยาบาล ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อยู่ในระดับมาก และพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และด้านการ
จัดการความรู ้ ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1.1.1 ควรให้ ก ารสนั บ สนุ นส่ ง เสริ มการประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ได้ แ ก่ การน าการเรี ยนรู ้ ผ่ า น
คอมพิวเตอร์ (Computer-based training) การเรี ยนการสอนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-Learning) การเรี ยนการสอนผ่านเว็ป
(Web-based learning) เป็ นต้น มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยน และมีการจัดอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการและติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง
1.1.2 ควรพัฒนากระบวนการจัดการความรู ้ (Knowledge management) ในองค์กรอย่างเป็ นรู ปธรรมที่
ชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู ้ และมี แผนกลยุทธ์ ในการจัดการความรู ้ ในแต่ละกลุ่ มวิชา รวมถึ งการ
จัดทาคู่มือหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเดียวกัน
1.1.3 จากผลการวิจยั พบว่าการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการ
เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของสถาบันการศึ กษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่
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ระดับ .01 (r = 0.67) ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้ องค์กรควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์พนั ธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร
ร่ วมกัน ทุก 3-5 ปี ควรจัดหาแหล่งสนับสนุ นในการดาเนิ นงาน ตามโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ โดย
ระบุ งบประมาณและค่าตอบแทน รวมถึ งผูร้ ับผิดชอบ ในแต่ละโครงการ รวมถึ งกาหนดวันเวลาและแนวทางในการนา
โครงการต่างๆ ไปสู่ การปฏิบตั ิ ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงกาหนดให้มีระบบและกระบวนการในการนาผลการประเมิน ไปสู่
การปรับปรุ งและพัฒนาอย่างแท้จริ ง โดยอาจนาแนวคิดการบริ หารคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (Total quality management:
TQM) แนวคิดชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice: CoP) มาช่วยในการบริ หารจัดการ
1.2 จากผลการวิจยั พบว่าบรรยากาศองค์กรโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านการสนับสนุนในการปฏิบตั ิงาน มี
คะแนนเฉลี่ ยต่าที่สุด มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางและสามารถพยากรณ์การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของ
สถาบันการศึ กษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ได้ร้อยละ 58 ผูว้ ิจยั จึ งมี ขอ้ เสนอแนะ ดังนี้ ผูบ้ ริ หาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ควรมีนโยบายหรื อแผนงานด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มบรรยากาศองค์กรทั้ง 6 ด้าน ให้
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และการพัฒนางานของคณาจารย์ และควรสนับสนุ น ส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้ อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้องทาวิจยั ห้องสมุด การบริ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wi-Fi และอื่นๆ ให้เพียงพอ พร้อมใช้ และเหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอนตาม
หลักสู ตรก าหนด มี ระบบการบ ารุ งรั กษาและมาตรการรั กษาความปลอดภัยส าหรั บนักศึ กษาและอาจารย์ และมี
ผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจนต่อเนื่อง มีแผนการจัดสรรงบประมาณในการดาเนิ นโครงการ/กิจกรรมต่างๆ แผนงบประมาณการ
วิจยั และงานสร้ างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั โดยบรรจุ ในแผนกลยุทธ์ ของสถาบันเพื่อเป็ นแนวทางที่
ชัดเจนสู่ การปฏิบตั ิ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
เนื่ องจากบรรยากาศองค์กรสามารถพยากรณ์ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของสถาบันการศึ กษาพยาบาล
เอกชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้ร้อยละ 58 (Adjusted R2= 0.58) แสดงว่ายังมีปัจจัยอื่นๆที่อาจมีอิทธิ พลต่อสภาพการ
เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อีกร้ อยละ 42 ดังนั้นจึงควรมี
การศึกษาปั จจัยอื่นๆ เพิ่มเติม ที่จะสามารถร่ วมกันพยากรณ์การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อนาผลการศึกษามาใช้ในการ
พัฒนาสู่ การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมองค์กร ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารองค์กร ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินต่างๆ ขององค์กรรักษาคุณภาพและกากับมาตรฐานต่างๆ เช่น การประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็ นต้น
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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 (xˉ = 3.86, SD= 0.42; xˉ = 3.85, SD= 0.62 and xˉ = 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)
Keywords: Learning organization, organizational climate and strategic management.
* Thesis of Master of Nursing Science in Nursing Administration, Faculty of Nursing, Khon Kaen University
**Student of Master of Nursing Science in Nursing Administration, Faculty of Nursing, Khon Kaen University
***Assistant Professor, Faculty of Nursing, Khon Kaen University
The Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division

260

ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

การพัฒนาศักยภาพผู้เลีย้ งดูเด็กปฐมวัยโดยใช้ หลักสู ตรโรงเรียนพ่ อแม่ ทชี่ ุ มชนมีส่วนร่ วม
(IMPROVING CAREGIVERS 'SKILLS TOWARD EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
USING COMMUNITY BASED PROGRAM )
เสาวลักษณ์ จักรบุตร* อรสา กงตาล.**
บทคัดย่ อ : การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ ลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนพ่อแม่
ที่พฒั นาโดยชุมชนมีส่วนร่ วม ดาเนินการศึกษาในพื้นที่ชุมชนชนบทในรับผิดชอบของโรงพยาบาลตาบลหนองน้ าใส
อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่กมุ ภาพันธ์ 2558 ถึง มิถุนายน 2559 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูเ้ ลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 12 คน กลุ่ม
แกนนาชุมชน 6 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข 2 คน แบ่งการศึกษาเป็ น 4 ขั้นตอน คือ (1) วิเคราะห์สถานการณ์การเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย โดยการสังเกต สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลพื้นฐานเอกสารเกี่ยวข้อง (2) นาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเสนอต่อกลุ่มพ่อแม่
ผูเ้ ลี้ยงดู แกนนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ร่ วมกันสรุ ปหัวข้อและประเด็นความรู ้และทักษะที่พ่อแม่ผเู ้ ลี้ยงดู
ควรพัฒนาร่ วมกัน จัดทาเป็ น ขึ้น ประกอบด้วยการ ”หลักสู ตรโรงเรี ยนพ่อแม่ในการดูแลเด็กปฐมวัย“จัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันในชุมชน 4 ครั้ง (3) ปฏิบตั ิการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะพ่อแม่และผูเ้ ลี้ยงดู เป็ นระยะเวลา 3 เดือน และ
(4) ติดตามประเมินผลการพัฒนาโดยการประเมินความรู ้ ทักษะการดูแลของพ่อแม่ผเู ้ ลี้ยงดู และประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยทั้ง 12 คนที่เข้าร่ วมในการศึกษาครั้งนี้
ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมชุมความรู ้โรงเรี ยนพ่อแม่ที่พฒั นาขึ้นโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการศึกษาครั้งนี้
ใช้แนวคิดและโครงสร้างจากหลักสู ตรเดิมของกรมอนามัย แต่ได้นาเทคนิ คและวิธีการฝึ กปฏิบตั ิต่อเด็กปฐมวัยที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของเด็กและบริ บทของพื้นที่มากขึ้น ได้นาแนวทางการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวมนุษ ย์ปรัชญา ซึ่ งเน้นให้
ผูด้ ูแลเกิดความตระหนักรู ้ เห็นคุณค่าและศักยภาพของตนเอง เข้าใจเด็กเล็กอย่างเป็ นองค์รวม จากการติดตามผล พบว่า ผู ้
เลี้ยงดูเด็กมีความรู ้ในการเลี้ยงดูลูก เพิ่มขึ้ น จากร้อยละ 67.7 เป็ นร้อยละ 88.56 รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมและ
สามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กมากขึ้น ทุกครอบครัวมีความพึงพอใจในการร่ วมจัดการเรี ยนรู ้ในระดับ
ดีมาก มีความเข้าใจเด็กมากขึ้นสามารถดูแลเด็กครอบคลุมทั้งกาย จิต สังคมและอารมณ์จิตใจ และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
มากขึ้นด้านแกนนาชุมชน พบว่าเกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของการสนับสนุนพ่อแม่ผเู ้ ลี้ยงดูให้สามารถส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ ให้การสนับสนุนการจัดสิ่ งแวดล้อมเพื่อเด็กปฐมวัยขึ้นในชุ มชน โดยมีมติเสนอการจัดตั้ง “สนาม
เด็กเล่นส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กตามธรรมชาติ” ขึ้นในชุมชนในแผนพัฒนาตาบลปี งบประมาณ 2560 และส่ งเสริ มการจัดตั้ง
กลุ่ม “คนเลี้ยงลูกในชุ มชน” เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทกั ษะผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก และสื บสานการละเล่นพื้นบ้านการร้องเพลง
กล่อมลูก ซึ่ งส่ งผลให้ชุมชนเกิดความสามัคคีกนั ให้ความสาคัญในการดูแลส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กมากขึ้น ประกอบกับการ
ได้รั บ การส่ งเสริ มสนับ สนุ นด้า นความรู ้ ทักษะและการติ ด ตามเยี่ ย มจากเจ้า หน้า ที่ สาธารณสุ ข และแกนนาชุ มชนอย่า ง
สม่าเสมอ ก่อให้เกิดกาลังใจและส่ งผลดีต่อการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
คาสาคัญ : การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผเู้ ลี้ยงดู; เด็กปฐมวัย; โรงเรี ยนพ่อแม่
* พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เด็กเป็ นวัยที่มีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งด้านสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ควบคู่ไปกับพัฒนาการของร่ างกาย เด็กที่ได้รับการส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมจะเติบโตเป็ น
เด็กที่มีภาวะสุ ขภาพดี และเป็ นประชากรผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพของชาติ เด็กปฐมวัย เป็ นวัยที่สาคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ เด็กแรกเกิด 3-ปี ซึ่ งเป็ นวัยที่มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ครอบครัวถือเป็ นสิ่ งแวดล้อมอันดับแรกของเด็ก เป็ น
สื่ อกลางให้เด็กได้มีกระบวนการเรี ยนรู ้ ครอบครัวจึ งมี ส่วนสาคัญมากต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก
โดยเฉพาะบิดา มารดา หรื อผูเ้ ลี้ ยงดู เนื่ องจากเป็ นบุคคลที่สาคัญที่สุดที่คอยตอบสนองความต้องการของเด็ก ในการ
จัดกิจกรรมการกระตุน้ พัฒนาการและสิ่ งแวดล้อมที่ส่งเสริ มพัฒนาการ กล่าวคือหากผูเ้ ลี้ยงดูมีความรู ้ในการเลี้ยงดูเด็ก
วัยนี้ จะทาให้เกิดการนาความรู ้ ที่ได้ไปปฏิบตั ิในการส่ งเสริ มพัฒนาการลูก จากการสารวจสถานการณ์การพัฒนา
เด็กปฐมวัย โดยกรมอนามัย ปี พ .ศ.2542 และ พ .ศ.2546 พบว่าเด็กมีพฒั นาการที่สงสัยล่าช้าในด้านภาษา การใช้
กล้ามเนื้ อมัดเล็ก กล้ามเนื้ อมัดใหญ่ และการปรับตัว ร้อยละ 28.1 และร้อยละ 21.1 ตามลาดับ ส่ วนการสารวจ
พัฒนาการเด็กในปี 2548 พบว่าเด็กปฐมวัยมีพฒั นาการสงสัยล่าช้าโดยภาพรวมในทุกด้านร้อยละ 15.9 และปี 2550
ร้อยละ 32 ในการสารวจปี 2554 พบร้อยละ 30 จะเห็นได้วา่ พัฒนาการล่าช้าในเด็กปฐมวัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะด้านภาษาซึ่ งถือเป็ นประเด็นที่บ่งชี้ถึงการพัฒนาสติปัญญาในอนาคต และจากการสารวจระดับสติปัญญา
ของเด็กนักเรี ยนไทย พศ . 2554 พบว่าเด็กนักเรี ยนไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ 98.59 ซึ่ งถือว่าตากว่าเกณฑ์
มาตรฐานสากล จากข้อมูลการให้บริ การของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหนองน้ าใส ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2557 มีเด็ก แรกเกิด - 3 ปี ที่อยูใ่ นเขตรับผิดชอบทั้งหมด จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.07 ของประชากรทั้งหมด
แนวโน้มการมารับบริ การเพิ่มมากขึ้น จากฐานข้อมูล ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 255 35-2557 พบว่าเด็กช่ วงแรกเกิด-3 ปี
เข้ามารับบริ การมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 792.1 , 7.456 และ 77.41 ตามลาดับ ข้อมูลด้านการตรวจประเมินพัฒนาการ
เด็กอายุต่ากว่า 3 ปี จากปี พศ.2555 – พศ.2557 พบว่าจานวนของเด็กที่มีพฒั นาการสมวัยร้อยละ 86.4 , ร้อยละ 83.4
และร้อยละ 81.1 ตามลาดับ
จากการดาเนิ นงานคลิ นิกเด็ก ดี ของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ข ภาพตาบลหนองน้ าใส พบว่า ได้จดั
ให้บริ การเดือนละ 1 ครั้ง คือวันอังคารที่สองของเดือน คือให้บริ การในวันที่เด็กมารับบริ การฉี ดวัคซี น ผสมผสานกับ
การประเมินภาวะโภชนาการ และพัฒนาการเด็ก และให้ความรู ้ ผปู ้ กครองทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยใช้
แนวทางการดาเนินงานโรงเรี ยนพ่อแม่ และให้คาแนะนาจากสมุดบันทึกสุ ขภาพแม่และเด็ก ในการจัดให้บริ การจะมี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข และ แกนนาอาสาสมัครสายใยรักที่ผา่ นการอบรมแล้ว มาช่วยเจ้าหน้าที่ในการตรวจ ประเมิน
พัฒนาการเด็ก และติดตามเยี่ยมบ้านในกรณี ที่เด็กไม่มาตามนัด ส่ วนให้คลิ นิกฝากครรภ์ก็ให้บริ การตามแนวทาง
มาตรฐานการฝากครรภ์ โดยใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนพ่อแม่ของกรมอนามัย มีระบบส่ งต่อที่ได้มาตรฐาน มีการฟื้ นฟู
ความรู ้ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ แต่ยงั พบว่าเด็กปฐมวัยยังมีพฒั นาการ การจัดบริ การด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพแม่และ
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เด็กของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหนองน้ าใส ได้ดาเนิ นการภายใต้โรงพยาบาลสายใยรักแห่ งครอบครัว มี
การนาหลักสู ตรโรงเรี ยนพ่อแม่ของกรมอนามัยมาเป็ นแนวทางในการให้ความรู ้แก่พอ่ แม่ต้ งั แต่ต้ งั ครรภ์จนหลังคลอด
ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็กส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก ซึ่ งดาเนิ นการมาตั้งแต่ปี 2554 ถึงแม้วา่ หลักสู ตรโรงเรี ยนพ่อแม่แบบ
เดิมจะมีเนื้อหาความรู ้เกี่ยวกับการดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ์ มีความครบถ้วนในหลักสู ตร แต่เมื่อนามาปฏิบตั ิจริ งพบว่า
ผูร้ ั บ บริ ก ารยัง มี ค วามรู ้ และทัก ษะที่ ไ ม่ ถู ก ต้องเหมาะสมในการเลี้ ย งดู เด็ ก ปฐมวัย และพบว่า หลัก สู ตรเดิ ม เป็ น
หลักสู ตรที่กรมอนามัยได้จดั ทามาสาเร็ จรู ปนามาใช้เหมือนกัน ทาให้ไม่สอดคล้องกับบริ บทและวิถีชุมชนที่แตกต่าง
กัน ประกอบกับกลุ่มผูร้ ับบริ การไม่มีส่วนร่ วมในการออกแบบเนื้ อหาหรื อกิจกรรมของหลักสู ตร ผูศ้ ึกษาจึงได้นา
แนวคิ ดมนุ ษยปรั ช ญา ซึ่ งเป็ นแนวคิ ดที่ มุ่งเน้นให้เห็ นคุ ณค่า ความเป็ นมนุ ษย์ การมองเด็ กอย่างเป็ นองค์รวม ซึ่ ง
ประกอบด้วยความสมดุ ลของ กาย จิต จิตวิญญาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นให้ผู ้
เลี้ ยงดู เด็กเข้าใจตัวเด็กอย่างลึ กซึ้ ง เห็ นคุ ณค่าของเด็ก ปล่อยให้เด็กเจริ ญเติบโตอย่างธรรมชาติ อิสระ และทาให้ผู ้
เลี้ ยงดูมีความตระหนักรู ้ และเห็ นคุ ณค่าศักยภาพของตน ประกอบกับแนวคิดการมีส่วนร่ วมของชุ มชนมาเป็ นแนว
ทางการจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ ร่วมกับ หลัก สู ตรโรงเรี ย นพ่อแม่ ชุ ดเดิ ม ท าให้ผูศ้ ึ ก ษาสนใจที่ จะนาหลัก สู ต ร
โรงเรี ยนพ่อแม่ที่พฒั นาขึ้น มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่ งเสริ มพัฒนาการแก่ผเู ้ ลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ตาบลหนองน้ าใส อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ ลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในการส่ งเสริ มพัฒนาการโดยใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนพ่อแม่ และการ
มีส่วนร่ วมของชุมชน
ขอบเขตในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ ลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ในการส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ตาบลหนองน้ าใส โดยการนาแนวคิดมนุ ษยปรัชญา และการมีส่วนร่ วมของชุ มชนมาเป็ น
กรอบคิดในการวิจยั และพัฒนา กลุ่มเป้ าหมายเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 20 คนโดยระยะเวลาที่ทาการศึกษา
ตั้งแต่ เดือน 1 ธันวาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559 รวมระยะเวลา 28 สัปดาห์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ทฤษฎี เกี่ ยวกับเด็กแรกเกิ ดถึง อายุ 3 ปี และการพัฒนาศักยภาพผูเ้ ลี้ยงดู เด็กเพื่อส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็ก โดยการประยุกต์หลักสู ตรโรงเรี ยนพ่อแม่ ผสมผสานกับแนวคิดการมีส่วนร่ วม และนาแนวคิดมนุษย
ปรัชญา (Anthroposophy) มาจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีความตระหนักรู ้ เห็นคุณค่าใน
ตัวตนของตนเอง และคุณค่าของเด็กปฐมวัยอย่างเป็ นองค์รวม กายจิต สังคมและจิตวิญญาณ จากการมีส่วนร่ วมของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย ได้แก่ ผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก แกนนาชุมชน และผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพ เพื่อในการเลี้ยงดู
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เด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ และมีพฒั นาการที่สมวัย โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ PAOR (Plan-ActionObserve- Reflect) ของ Kemmis,s, and Mc Tagart , R ( 1998) เป็ นกรอบแนวคิดในกระบวนการพัฒนา
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการ โดยใช้กระบวนการ PAOR PAOR ) Plan-Action-ObserveReflect (ทั้งหมด 4 ขั้นตอนคือ ระยะการวางแผน ระยะปฏิ บตั ิการ ระยะการสังเกต และระยะสะท้อนผลการ
ปฏิ บตั ิและปรั บปรุ งแผน โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่ วม ด้วยเทคนิ คการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดมนุ ษย
ปรัชญา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความถู กต้องและครบถ้วน ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การสนทนากลุ่ม ดังนี้
พืน้ ทีท่ ที่ าการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้เลือกพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจง ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นในเขตชนบทแห่ งหนึ่ ง ของตาบล
หนองน้ าใส อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลหนองน้ าใส
ประชากรทีศ่ ึกษา
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้คดั เลื อกกลุ่มเป้ าหมายแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากกลุ่มผูด้ ู แลเด็กปฐมวัย
ได้แก่ กลุ่มผูเ้ ลี้ยงดู เด็ก ที่ให้การดูแลเด็ก แกนนาชุ มชน ได้แก่ อสม. อบต. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข รพ.สต.หนอง
น้ าใส รวม 20 คน ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน 2 คน อบต. 1 คน อสม.นมแม่ 3 คน เจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ข รพ.สต.
หนองน้ าใส 2 คน และผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก จานวน 12 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสัมภาษณ์ ผูศ้ ึกษาสร้างขึ้นโดยได้ดดั แปลงมาจากแบบวัดความรู ้
ทักษะพ่อแม่/ผูป้ กครองในหลักสู ตรโรงเรี ยนพ่อแม่ ของกรมอนามัย(2554) และ แบบประเมินโครงการพัฒนาความ
ฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ เด็กวัย 0-5 ปี ภายใต้โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่ งครอบครัว (สถาบันราชานุ
กูล, 2552) เป็ นแนวคาถาม ถูก ผิด แปลความหมายเป็ น 3 ระดับโดยใช้แบบ อิงเกณฑ์ประยุกต์จากหลักเกณฑ์ การ
ประเมินผล(เสรี ลาชโรชน์, 2537) ดังนี้
คะแนนร้อยละ 80 – 100 หมายถึง มีความรู ้และทักษะการส่ งเสริ มพัฒนาการในระดับดี
คะแนนร้อยละ 60 – 79 หมายถึง มีความรู ้และทักษะ การส่ งเสริ มพัฒนาการในระดับปานกลาง
คะแนนร้อยละต่ากว่า 60 หมายถึง มีความรู ้และทักษะ การส่ งเสริ มพัฒนาการในระดับต่า
โดยนาแบบทดสอบความรู ้ของพ่อแม่ ผูด้ ู แลนี้ ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา และความเหมาะสมในการทดสอบทั้งหมด 3 ท่าน และนาแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแล้ว ทดลอง
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ใช้กบั กลุ่มพ่อแม่ผดู ้ ู แลที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจานวน 12 คน หาความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา(αcoeffient) ของครอนบาค (cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.85
แบบสัมภาษณ์ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศ้ ึกษาแบ่งออกเป็ น 5 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไป แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก จานวน 13 ข้อ ได้แก่ ชื่ อ-สกุล ที่อยู่ อายุ ความสัมพันธ์กบั
เด็ก ระดับการศึกษา อาชี พ สถานภาพสมรส โรคประจาตัว ลักษณะครอบครัว รายได้ต่อเดือน ความเพียงพอของ
รายได้ จานวนบุตร และแหล่งความรู ้ที่ได้รับ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของเด็กแรกเกิด - 3 ปี ได้แก่ ชื่ อบุตร วันเดือนปี เกิด อายุ น้ าหนักส่ วนสู งใน
ปัจจุบนั ประวัติการรับวัคซีน ภาวะความเจ็บป่ วยของบุตร และพัฒนาการบุตร
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ทดสอบความรู ้ และทักษะการปฏิบตั ิในการเลี้ยงดูของผูล้ ้ ียงดูเด็กแรกเกิด 3 ปี
ชุดที่ 3 แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก
ชุดที่ 4 แนวทางการสนทนากลุ่ม สาหรับผูใ้ ห้บริ การ และแกนนาชุมชน
ชุดที่ 5 แบบสังเกตการมีส่วนร่ วม แบบสังเกตการเข้าร่ วมกิจกรรม ใช้ในการสังเกตรายละเอียดของ
กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
ขั้นตอนการวิจัย
โดยแบ่งการศึ กษาออกเป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรี ยมการ ขั้นดาเนิ นการพัฒนา และขั้นประเมิ นผล ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1.ขั้นเตรียมการ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก และเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก โดยใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนพ่อแม่ ที่ชุมชนมีส่วนร่ วม โดยในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้กระบวนการ วิจยั เชิ ง
ปฏิบตั ิการ ของ PAOR (Plan-Act-Observe- Reflect) โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1) การเตรี ยมความพร้อมของผูศ้ ึกษา โดยการค้นคว้าข้อมูล บทความ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การเลี้ ยงดู เด็กและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก กระบวนการเรี ยนรู ้ ตามแนวมนุ ษยปรั ชญา แนวคิ ดการมีส่วนร่ วม และ
ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการ วิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ของ PAOR (Plan-Act-Observe- Reflect) ผูศ้ ึกษาได้รับประสบการณ์
ตรงในการพัฒนาทักษะการเป็ นนักวิจยั เชิ งคุณภาพ ได้แก่ ทักษะการสัมภาษณ์ การสังเกต การบันทึกข้อมูลและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และทักษะการเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวมนุษยปรัชญา และทักษะการส่ งเสริ มพัฒนาการ
เด็ก 0 – 3 ปี การประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ( DSPM)
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2) การเตรี ยมการศึกษาข้อมูลการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กแรกเกิด -3 ปี ในเขตหมู่บา้ นที่ทาการศึกษา
ข้อมูลสถิติการเจ็บป่ วยจากโปรแกรม JHCIS ของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหนองน้ าใส
3) เตรี ยมทีมงานและเตรี ยมความพร้อมของกลุ่มเป้ าหมาย ประชุ มชี้ แจงให้ชุมชนรับทราบข้อมูล
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการศึกษา
2. ขั้นดาเนินการพัฒนา
การดาเนินงานในขั้นตอนแรก คือขั้นประเมินสถานการณ์ สร้างการรับรู ้ปัญหาร่ วมกัน ระหว่างกลุ่มผู ้
เลี้ยงดูเด็ก กลุ่มแกนนาชุมชน กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ปั ญหา ความต้องการและกาหนด
แนวทางในการพัฒนาในการพัฒนาศักยภาพผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก โดยการมีส่วนร่ วมของครอบครัวและชุ มชน ระดมสมอง
ช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์การเลี้ยงดูเด็ก ดังนี้
ระยะวางแผน (Plan) ผูร้ ่ วมวิจยั จะได้รับการสัมภาษณ์รายบุคคลจากผูว้ ิจยั โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึง
โครงสร้างชุ ดที่ 1 เพื่อประเมินปั ญหาและความต้องการตามบริ บ ทของพื้นที่ในชุ มชนต่อการประเมินและส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย และร่ วมจัดทาแผนการจัดกิจกรรม
ระยะปฏิ บั ติ ก าร ( Act) โดยการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พัฒนาศัก ยภาพผู เ้ ลี้ ย งดู เ ด็ ก ดัง
รายละเอียดตามแผนการสอนหลักสู ตรที่จดั ทาขึ้น จานวน 4 ครั้ง ๆละ 3 ชัว่ โมง ทุกวันพฤหัสที่ 2 และ 4 ของ
เดือนมกราคม – มีนาคม 2559 ทุกครั้งผูร้ ่ วมวิจยั จะได้รับความรู ้และรู ปแบบกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จะทากิจกรรมต่อเนื่ องในระหว่างการเข้ารับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ สาหรับเด็กปฐมวัย เช่ น
กิจกรรมการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการผ่านการสัมผัส การเล่น การเคลื่อนไหว
ระยะติดตามประเมินผล ( Observe) ในระหว่างการเข้าร่ วมกิจกรรมการส่ งเสริ มพัฒนาการผูว้ ิจยั
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทากิ จกรรมทั้งการประเมินและการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก โดยการสนทนากลุ่มย่อย
และสรุ ปหลังทากิจกรรมในแต่ละครั้ง ผูว้ ิจยั ได้สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และ ติดตาม
เยีย่ มบ้าน หลังจากการจัดอบรมให้ความรู ้ 1 สัปดาห์ ในช่วงเดือน มกราคม– ธันวาคม 2559
ระยะสะท้ อนผลการปฏิบัติ ( Reflect ) เพื่อหาแนวทางปรับปรุ งพัฒนาและปรับปรุ งพัฒนาส่ วนที่
ขาด โดยจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้ผา่ นงานศิลปะ การฝึ กสมาธิ การจัดทาของเล่นพื้นบ้าน หรื อจากวัสดุในท้องถิ่น สาหรับ
เด็กปฐมวัย ตั้งแต่ครั้งที่ 1-4 โดยหลังการเรี ยนรู ้แต่ละครั้งต้องมีการสรุ ปบทเรี ยน และบอกเล่าถึงสิ่ งที่ได้รับ และจะ
นาไปใช้กบั การส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3. ขั้นประเมินผล โดยครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ ดังนี้ 1)การประเมินกระบวนการ
โดยการสังเกตการมีส่วนร่ วม ของแกนนาชุมชน ผูใ้ ห้บริ การ กลุ่มผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก ตั้งแต่การร่ วมวางแผน การ
ให้การสนับสนุน การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมการ 2) การประเมินผลลัพธ์
ประกอบด้วย การประเมินผลจากการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการเลี้ยงดูเด็กเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการทั้ง
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4 ด้าน ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เปรี ยบเทียบก่อนและหลังดาเนินการ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้
4. ขั้นสะท้ อ นผลการปฏิ บั ติงาน ขั้นตอนนี้ ไ ด้นาผลการประเมิ นผลจากการดาเนิ นงาน ทั้ง ด้า น
กระบวนการ ด้านผลลัพธ์การดาเนิ นศึกษา มาสรุ ปวิเคราะห์ และสะท้อนข้อมูลกลับให้กลุ่มเป้ าหมายและชุ มชน
รับทราบผ่านเวทีประชาคมในชุมชน และร่ วมกันจัดทาแผนพัฒนางานเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1 ข้อมู ลเชิ งปริ มาณ วิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่อหาค่าสถิ ติ ประกอบด้วย ร้ อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล
ทัว่ ไป ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลความรู ้และการปฏิบตั ิต่อการ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยของกลุ่มผูเ้ ลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ส่ วนข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กตามแบบคัดกรอง
พัฒนาการเด็กอายุแรกเกิด -5 ปี (DSPM)
2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็ นการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตพฤติกรรม
ผลการศึกษา
ผลการพัฒนาพบว่า สถานการณ์การเลี้ยงดู เด็กปฐมวัยพบว่า ผูเ้ ลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ผูท้ ี่ศึกษาจานวน 12 คน
เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ ย 41.6 ปี มีความสัมพันธ์โดยการเป็ นย่า ยาย จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.67 เป็ นแม่
จานวน 6คน คิดเป็ นร้อยละ 58.33 ส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาร้อยละ 58.33 ประกอบอาชีพ
ทานามากที่ สุดร้ อยละ 50.0 สถานภาพสมรสพบว่า อยู่ด้วยกันมากที่ สุ ดร้ อยละ 66.67 ลัก ษณะครอบครัวเป็ น
ครอบครัวขยายร้อยละ 91.67 รายได้เพียงพอใช้จ่ายในครอบครัวร้ อยละ 83.3 ครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัยในการดูแล
จานวน 1 คน มากที่สุดจานวน 8 ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 66.67
ระยะเวลาในการเลี้ยงดู เด็ก / วัน ดูแล
ตลอดเวลาทั้งวัน จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 การให้เด็กดูโทรทัศน์/เล่นเกมคอมพิวเตอร์ จานวน 9 คน ร้อย
ละ 75.00 ระยะเวลาที่ให้ดู ใช้เวลา 2-3 ชัว่ โมงต่อวัน จานวน 9 คน ร้อยละ 75.00 ได้เล่านิ ทานให้เด็กฟั ง จานวน
9 คน ร้อยละ 75.00 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกส่ วนใหญ่ได้รับรู ้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข จานวน 5
คน คิดเป็ นร้อยละ 50
ด้านการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก ผลการวิจยั พบว่า หลักสู ตรโรงเรี ยนพ่อแม่ที่พฒั นาขึ้นโดยการมี
ส่ วนร่ ว มของชุ ม ชนในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใ ช้แนวคิ ดและโครงสร้ า งจากหลัก สู ตรเดิ ม ของกรมอนามัย ที่ ใ ช้ใ นการ
ให้บริ การของคลีนิคเด็กดีและคลีนิคส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กทัว่ ไป แต่ได้มีการระบุรายละเอียดต่างๆมากขึ้น พร้อมไป
กับมีเทคนิ คและวิธีการฝึ กปฏิบตั ิต่อเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กและบริ บทของพื้นที่มากขึ้น เพิ่ม
องค์ความรู ้การเข้าใจเด็กในฐานะมนุ ษย์และแนวทางการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวมนุ ษย์ปรัชญาเข้าไปด้วย
จากการติ ดตามผล พบว่า พ่อแม่ผูเ้ ลี้ ยงดู เด็กมีความรู ้ ในการเลี้ ยงดู ลูก เพิ่มขึ้น จากร้ อยละ 67.7 เป็ นร้ อยละ 88.56
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รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมและสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กมากขึ้น ทุกครอบครัวมี
ความพึงพอใจในการร่ วมจัดการเรี ยนรู ้ในระดับดีมาก จากการจัดกิจกรรมให้ฝึกการสังเกตเด็กในความดูแล กระตุน้
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมเกิดความตระหนักและเชื่อมัน่ ในศักยภาพของเด็กเล็ก เปิ ดโอกาสให้เด็กได้มีพฒั นาการตามจังหวะของ
แต่ละบุคคล และมีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ การดู แล ตลอดจนมีกิจกรรมให้ร่วมกันจัดหาและทา
ของเล่นเด็กปฐมวัยจากวัสดุง่ายๆในท้องถิ่น ทาให้พ่อแม่ผดู ้ ูแลและผูน้ าชุ มชน เกิดความเข้าใจ มีความมัน่ ใจ ในการ
ส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทั้งรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่มในชุมชนได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
ด้านแกนนาชุมชน พบว่าเกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของการสนับสนุนพ่อแม่ผเู ้ ลี้ยงดูให้สามารถ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ ให้การสนับสนุนการจัดสิ่ งแวดล้อมเพื่อเด็กปฐมวัยขึ้นในชุ มชน โดยมีมติเสนอการ
จัดตั้ง “สนามเด็กเล่ นส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กตามธรรมชาติ” ขึ้ นในชุ มชนในแผนพัฒนาตาบลปี งบประมาณ 2560
รวมทั้งได้มีขอ้ เสนอแนะร่ วมกันให้ขยายพื้นที่ ดาเนิ นการ และส่ งเสริ มการจัดตั้งกลุ่ม “คนเลี้ ยงลู กในชุ มชน” เพื่อ
สนทนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทกั ษะพ่อแม่ผดู ้ ูแลเด็กปฐมวัย
ด้านการจัดบริ การในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหนองน้ าใส มีการปรับเปลี่ ยนการให้บริ การโดยมี
การปรับเวลาในการให้บริ การคลี นิเด็กเพิ่มการให้บริ การตรวจพัฒนาการเด็กเดื อนละ 1 วัน และให้นาหลัก สู ตร
โรงเรี ยนพ่อแม่ที่พฒั นาขึ้น มาเป็ นแนวทางในการให้ความรู ้ และสุ ขศึกษา ตั้งแต่ต้ งั ครรภ์ และหลังคลอด ตลอดจน
ในคลินิกเด็กดี และในชุ มชน มีการติดตามเยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กที่มีปัญหาร่ วมกับกลุ่มเครื อข่ายคนรักลูก และได้
เรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชน
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแบ่งเป็ นรายด้าน พบว่า
1.ด้านความรู ้สึกเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและความคาดหวังต่อการเจริ ญเติบโตในการเลี้ยงดูเด็ก
พบว่า ผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก ส่ วนใหญ่มีความรู ้สึกว่าการเลี้ยงลู กง่าย เนื่ องจากให้เหตุผลว่า เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่ วย
บ่อย ร่ าเริ งแจ่มใส อยูก่ บั ใครก็ได้ ไม่งอแง กิ นอิ่มแล้วก็นอนหลับไม่รบกวนผูเ้ ลี้ยงดู พ่อแม่จึงฝากให้คุณยาย ตา
ปู่ ย่า เลี้ยงให้ได้ โดยผูเ้ ลี้ยงดูที่มีความรู ้สึกว่าเด็กเลี้ยงยาก มีจานวน 4 คน เหตุผลคือเด็กงอแงร้องไห้บ่อย บางคน
เจ็บป่ วยบ่อย เด็กดื้อ พูดไม่เชื่อฟัง อยากได้ของเล่นถ้าไม่ได้ตามใจก็จะร้องไห้ปาข้าวของ พ่อแม่ก็เลยตามใจต้องหา
ของเล่นมาให้ ทาให้เด็กถูกตามใจ สอนยาก
2.ด้านความคาดหวังต่อการเจริ ญเติบโต ผูเ้ ลี้ยงดูทุกคนมีความคาดหวังอยากให้ลูกหลานเจริ ญเติบโต
สมวัย สุ ขภาพแข็งแรง คืออยากให้มีน้ าหนักดี ปกติสมวัย ร้ อยละ 16.33 อยากให้เลี้ยงง่ายไม่เจ็บป่ วยบ่อย ร้อยละ
25.00 ความคาดหวังในการเลี้ยงลูก-หลานด้านพัฒนาการ พบว่าผูเ้ ลี้ยงดูส่วนใหญ่ อยากให้มีพฒั นาการสมวัย ทา
กิจกรรมได้เหมาะสมตามวัย ความคาดหวังด้านสติปัญญา ลักษณะนิสัยของเด็ก ผูเ้ ลี้ยงดูเด็กส่ วนใหญ่ อยากให้ลูกหลานชื่อฟัง บอกง่าย เป็ นเด็กดีไม่ด้ือ เชื่อฟังบอกง่าย เป็ นคนดีมีสติปัญญาที่ดี ฉลาดและเก่ง เหตุผลเพราะโตขึ้นจะ
ได้ดูแลตนเองและมารดา ย่ายาย
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3.ด้า นการประเมิ น พัฒ นาการเด็ ก จากการสั ม ภาษณ์ พ บว่ า ผู ้เ ลี้ ย งดู เ ด็ ก ส่ ว นใหญ่ บ อกว่ า เด็ ก มี
พัฒนาการสมวัย โดยการเปรี ยบเทียบกับลูกหรื อหลานคนก่อนที่เคยเลี้ยงมา เทียบกับเพื่อนรุ่ นเดียวกัน และบอกว่า
เทียบกับสมุดอนามัยแม่และเด็กโดยการสังเกตเด็ก ด้านการใช้สมุดอนามัยแม่และเด็กพบว่าส่ วนใหญ่เคยอ่านสมุด
หน้าบันทึกพัฒนาการร้อยละ 66.66 แต่มีการลงบันทึกพัฒนาการไม่สม่าเสมอ
4. ด้านวิธีการเลี้ยงดูเพื่อการส่ งเสริ มพัฒนาการ ด้านการปฏิบตั ิในการลี้ยงดูเด็กของผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก การ
ปฏิบตั ิในการเลี้ยงดูบุตรของผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก ส่ วนใหญ่มีการปฏิบตั ิในการเลี้ยงลูกที่ใช้ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกใน
รุ่ นพ่อแม่ และ ตามประสบการณ์การเลี้ ยงลู กของตนเองจากการเลี้ ยงลู กคนก่อนมา และได้นาวิธีการเลี้ ยงลู กที่ได้รู้
จากการอ่านสมุดสี ชมพู การรับความรู ้จากการได้รับการอบรมหรื อไปเรี ยนรู ้มา และการได้ไปเห็นคนอื่นเลี้ยงลูกจึง
นากลับมาใช้กบั ลูกของตนเอง การปฏิบตั ิในการเลี้ ยงดูเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์ จากการสัมภาษณ์
และการสังเกตพบว่าการปฏิบตั ิของผูเ้ ลี้ยงดูเด็กในการส่ งเสริ มพัฒนาการด้านนี้ ส่วนใหญ่มีการแสดงความรักต่อเด็ก
ด้วยการกอด การสัมผัส กล่าวชมเชย ที่ปฏิบตั ิเป็ นประจาสม่าเสมอ นอกจากนั้นจะพาเด็กร้องเพลง เล่นกับลูกให้ลูก
หัวเราะ การพูดคุยด้วยคาสุ ภาพ การเปิ ดเพลงในโทรทัศน์ ในโทรศัพท์ให้เด็กเต้นตาม เล่านิทานให้ฟังบ้าง
การปฏิ บตั ิ ในการเลี้ ยงดู เพื่ อส่ งเสริ มพัฒนาการด้านสั งคม จากการสัม ภาษณ์ และการสัง เกตพบว่า
ส่ วนใหญ่จะฝึ กให้เด็กช่วยเหลือผูอ้ ื่นเช่ นหยิบของ สอนให้รู้จกั ระเบียบวินยั และช่วยเหลือตนเองในการทากิ จวัตร
ประจาวัน เช่น การแปรงฟัน การใส่ เสื้ อผ้า ไม่ได้ฝึกการขับถ่ายของเด็ก ส่ วนการมีปฏิสัมพันธ์กบั คนอื่น ส่ วนใหญ่
จะสอนให้เด็กรู ้จกั ขอบคุณ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ สอนให้แบ่งปั น จากการสังเกตเมื่อมีคนให้ของผูเ้ ลี้ยงดูจะบอก
ให้เด็กขอบคุณให้ทาท่าไหว้ และให้นาเด็กมาเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกัน
ด้านการประเมินความพึงพอใจผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบวัดความพึงพอใจ เป็ นชนิดมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึ่ งกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
จากนั้นกาหนดเกณฑ์ในการแปลค่าของคะแนนดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
The Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division

269

ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ซึ่ งจากการประเมินความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในครั้งนี้มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 โดยด้านที่พึงพอใจมากที่สุดคือระยะเวลาในการจัดกระบวนการ รองลงมาคือ ความรู ้ที่
สามารถนาไปใช้ได้จริ งกับเด็ก และวิทยากรมีท่าทียมิ้ แย้มแจ่มใส เป็ นกันเอง
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการพัฒนาศักยภาพผูเ้ ลี้ ยงดู เด็กปฐมวัยโดยใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนพ่อแม่ ใช้แนวคิ ดมนุ ษย
ปรัชญา และการมีส่วนร่ วม ด้านสถานการณ์การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยพบว่า จากภาวะสุ ขภาพของเด็ก ถึงแม้วา่ เด็กส่ วน
ใหญ่จะมีพฒั นาการที่สมวัย และมีภาวะโภชนาการปกติ แต่มีภาวะความเจ็บป่ วยจากโรคที่สามารถป้ องกันได้ ย่อม
ส่ งผลต่อพัฒนาการของเด็ก สอดคล้องกับการศึกษาของ อนุ พนั ธ์ สุ วรรณพันธ์ (2540) ที่พบว่าการเจริ ญเติบโตของ
เด็ก พัฒนาการ และภาวะสุ ขภาพมีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งหากได้รับการเลี้ยงดูที่ขาดความเข้าใจย่อมส่ งผลต่อเด็กได้
ส่ วนด้านความรู ้สึกในการเลี้ยงดูส่วนใหญ่มีความรู ้สึกว่าเลี้ยงง่าย มีพฒั นาการสมวัย ไม่งอแง ไม่ร้องไห้บ่อย และเด็ก
มีสุขภาพแข็งแรง แตกต่างจากการศึกษาของพูลสุ ข ศิริพูล และคณะ (2550) ที่พบว่าผูเ้ ลี้ยงดูเด็กวัยเดินส่ วนใหญ่
บอกว่ามีความยุง่ ยากในการเลี้ยงดูเนื่องจากปั ญหา อุบตั ิเหตุ การเลี้ยงดูที่ไม่รู้ความต้องการของเด็ก ไม่รู่วา่ เด็กร้องไห้
เพราะอะไร การเจ็บป่ วยและภาวะเศรษฐกิ จ ซึ่ งกล่าวได้ว่าในการเลี้ ยงดู เด็กของผูเ้ ลี้ ยงดู เด็ก ไม่คิดว่าการเลี้ยงลู กมี
ความยุ่งยากเพียงแค่เลี้ ยงให้เด็กมีภาวะสุ ขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่ วยเท่านั้นด้านความคาดหวัง ส่ วนใหญ่คาดหวัง
อยากให้ลูกเจริ ญเติบโตสมวัย ไม่เจ็บป่ วย ร้อยละ 100 รองลงมาคือ มีสติปัญญาดี ฉลาด และเก่ง คิดเป็ นร้อยละ
66.6 สอดคล้องกับการศึกษาของไฉไล ช่างดา (2550) ที่พบว่าบิดามารดาคาดหวังอยากเห็นเด็กเป็ นคนดีของสังคม
และลัดดา เหมาะสุ วรรณ (2547) ที่ ศึ ก ษาพัฒนาการเด็ก แบบองค์รวมของเด็ ก พบว่า ในการเลี้ ย งดู เด็ ก ส่ วนใหญ่
คาดหวังคาดหวังให้ลูกทั้งชายและหญิงเป็ นคนดี เรี ยนหนังสื อเก่ง เรี ยบจบสู งๆ
ด้านการส่ งเสริ มพัฒนาการ พบว่าส่ วนใหญ่ไม่ได้กระตุน้ หรื อส่ งเสริ มพัฒนาการ เพราะผูเ้ ลี้ ยงดู เด็กปฐมวัย
เข้าใจว่าเด็กต้องเติบโตและมีพฒั นาการตามธรรมชาติอยู่แล้ว โตขึ้นก็ทาได้เอง ซึ่ งสอดคล้องกับ การศึกษาของ
ณริ ดา รัตนอัมพา (2555) ที่ พบว่าครอบครัวส่ วนใหญ่มีการเลี้ ยงดู ที่ไม่ส่งเสริ มพัฒนาการเด็ก และไม่มีปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนเรี ยน
ด้านสติปัญญา พบว่าส่ วนใหญ่ไม่เคยเล่านิ ทานให้เด็กฟั ง เนื่ องจากเล่าไม่เป็ น และคิดว่าเด็กยังฟั งไม่รู้เรื่ อง
จากการศึกษาของ เพชรรัตน์ พิบาล์วงค์ ( 2544) ที่พบว่าการเล่านิ ทานให้เด็กทาจะได้ภาษา อารมณ์ดี และเป็ น
การส่ งเสริ มให้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับชี วิตประจาวันด้วย มีการจัดของเล่นตามวัยให้เด็กน้อย ส่ วนใหญ่ของเล่นเป็ นประเภท
พลาสติก ซึ่ งหาซื้ อได้ง่ายจากชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของไฉไล ช่างดา (2550) ที่พบว่าบิดามารดาส่ วนใหญ่ฝึก
ทักษะในการเดินวิง่ แต่ไม่ได้ฝึกทักษะการขีดเขียนหรื อวาดรู ป ไม่ได้ฝึกให้เด็กรู ้จกั รอคอยหรื อควบคุมอารมณ์ สอน
ให้เด็กแบ่งปั นสิ่ งของแต่ไม่ได้ฝึกการปรั บตัวของเด็ก สอนให้เด็กเรี ยกชื่ อสิ่ งต่างๆแต่ไม่เคยเล่ านิ ทานให้ฟัง ยัง
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สอดคล้องกับการศึกษาของ จิรนันท์ ไข่แก้ว (2545) ที่พบว่าผูเ้ ลี้ยงดูเด็กมีการจัดหาอุปกรณ์ ที่ส่งเสริ มให้เด็กได้
ใช้มือ เช่น การปั้ นดินน้ ามันและขีดเขียน ร้อยละ 65.3 มีปฏิบตั ิเพียงบางครั้ง และร้อยละ 41.3 ไม่เคยเล่านิ ทานให้เด็ก
ฟัง และสอดคล้องกับการศึกษาของ ลัดดา เหมาะสุ วรรณ (2547) พบว่า พ่อแม่ ส่ วนใหญ่ให้การดูแลด้านร่ างกายเป็ น
หลักโดยเฉพาะเขตชนบท ของเล่นและนิ ทานที่จะส่ งเสริ มพัฒนาการมีนอ้ ย สอดคล้องกับการศึกษาของ พูลสุ ข ศิริ
พูล (2550) ที่พบว่าการปฏิบตั ิในการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยเดินบางเรื่ องไม่เหมาะสม อาจขัดขวางพัฒนาการของเด็กด้าน
ต่างๆได้ เช่น การไม่ให้โอกาสเด็กวัยเดิ นมีอิสระในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ เมื่อเด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจะใช้วีการ
ห้ามปราม ดุดา และลงโทษด้วยการตี ซึ่ งกล่าวได้วา่ ผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก ยังมีการปฏิบตั ิในการเลี้ยงดูเด็กบางด้านไม่เหมาะสม
อาจเนื่ องมาจากขาดความรู ้ ความเข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละด้าน จึงทาให้กระบวนการจัดกิ จกรรมสาหรับเด็ก
ปฐมวัยไม่เหมาะสม สอดคล้องกับวัยซึ่ งเป็ นวัยที่เรี ยนรู ้ผา่ นการกระทา ที่แฝงด้วยพลังเจตจานง (willing) ก่อเกิดเป็ น
ประสบการณ์ให้เด็กได้รับความรู ้สึกต่างๆบนพื้นฐานของพัฒนาการแต่ละช่วงวัย (พร พันธุ์โอสถ, 2543) ซึ่ งจะต้อง
ให้การดู แล ครอบคลุ มทั้งการดู แลด้านร่ างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้เด็กมีพฒั นาการที่สมวัย
และเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาและพัฒนาการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก ในการจัดกิจกรรมและการดูแลที่ต่อเนื่ องเชื่ อมโยง
กับศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในชุมชน ซึ่งจะทาให้สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ของเด็กในช่วงอายุ 3 ขวบปี แรก ของเด็กปฐมวัย
ตามแนวมนุษยปรัชญา และสอดคล้องกับวิถีชุมชนและ สนับสนุ นให้ชุมชนมีส่วนร่ วมและมีนโยบายในการพัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ ลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา กงตาล อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่กรุ ณาให้คาแนะนา และเป็ น
ที่ปรึ กษาที่คอยช่วยเหลือและให้กาลังใจในการทาวิทยานิ พนธ์มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกท่าน ที่ให้ความรู ้ และประสบการณ์ ในการพัฒนาวิชาชี พที่มีค่ายิ่งต่อผูว้ ิจยั และ
ขอขอบพระคุณ พ่อแม่ พี่น้อง และผูร้ ่ วมวิจยั ทุกท่าน ตลอดจนภาคีเครื อข่ายทุกส่ วนที่มีส่วนร่ วมให้งานวิจยั ฉบับนี้
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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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การพัฒนากิจกรรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานทีม่ ีภาวะนา้ หนักเกินมาตรฐาน
ในพืน้ ที่โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพ ตาบลชมสะอาด อาเภอเมยวดี จังหวัดร้ อยเอ็ด*
กฤษณา ศิริวรรณ พย.ม** เพชรไสว ลิ้มตระกูล วท.ม.***
บทคัดย่อ
การศึกษาอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมสุ ขภาพการช่วยเหลือสนับสนุนและ
พัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานโดย
การมีส่วนร่ วมของชุมชน ใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพงาน PDCA ผูร้ ่ วมการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มเสี่ ยงสู ง
โรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐาน ผูด้ ูแลหลัก อสม. และผูน้ าชุมชน เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้างและแนวทางการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา 1)สถานการณ์พฤติกรรมสุ ขภาพและการช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มเสี่ ยงพบว่า กลุ่มเสี่ ยงสู งส่ วน
ใหญ่รับรู ้เรื่ องโรคเบาหวานแต่ไม่ทราบความหมายของกลุ่มเสี่ ยงสู งและบอกระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ และส่ วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกาลังกายไม่เหมาะสม ผูด้ ูแลหลักมีการรับรู ้ยงั ไม่ถูกต้องและ
การช่วยเหลือกลุ่มเสี่ ยงสู งน้อย องค์กรในชุมชนไม่ทราบสถานการณ์และการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ ยงสู งน้อย หน่วย
บริ การสุ ขภาพมีการจัดบริ การสาหรับกลุ่มเสี่ ยงสู งไม่ต่อเนื่อง 2)การพัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ขภาพของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานในชุมชนมีดงั นี้ 1)อบรมเชิงปฏิบตั ิการสาหรับ
กลุ่มเสี่ ยงสู ง 2)จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สาหรับผูด้ ูแลหลัก 3)สนทนากลุ่มฝึ กทักษะแกนนาชุมชนในการออกกาลัง
กาย 4)ฝึ กทักษะ อสม.ในการเยีย่ มบ้านและการให้คาแนะนา 5)จัดเสวนากลุ่มองค์กรชุ มชนในการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ ยง
สู ง 6)เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขมีแผนการดาเนิ นงานจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง และ3)การมีส่วนร่ วมของชุมชนพบว่า
ผูด้ ูแล อสม.และผูน้ าชุมชนมีความสนใจและมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ ยงสู ง การประเมินผลพบว่ากลุ่มเสี่ ยง
สู งส่ วนใหญ่มีความตระหนักและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย การจัดการ
ความเครี ยด และลดการสู บบุหรี่ ส่ งผลให้กลุ่มเสี่ ยงสู งส่ วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายเส้นรอบเอวและระดับน้ าตาลใน
เลือดหลังอดอาหารลดลง บางรายระดับน้ าตาลในเลือดอยูใ่ นเกณฑ์ปกติร้อยละ62.5 และไม่พบผูป้ ่ วยรายใหม่
คาสาคัญ : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ กลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวาน น้ าหนักเกินมาตรฐาน
* รายงานการศึกษาอิสระปริ ญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน
**
นักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน
***
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สถานการณ์กลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานในประเทศไทย จากการสารวจสภาวะสุ ขภาพอนามัยของประชาชน
ไทยโดยการตรวจร่ างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบว่า ค่าอุบตั ิการณ์ของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานมีความชุกของ
ภาวะบกพร่ องของน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหารในประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปี ขึ้นไปพบร้อยละ 10 ความชุกเพิ่มตาม
อายุที่เพิ่มขึ้น และยังพบผูป้ ่ วยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ร้อยละ 31.201 ซึ่งนับเป็ นปัญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญ
และมีแนวโน้มจะเพิม่ สู งขึ้นในอนาคต เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจจากสังคมเกษตรกรรมไป
เป็ นสังคมอุตสาหกรรมส่ งผลกระทบให้ประชาชนมีวถิ ีชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่ อง พฤติกรรม การบริ โภคหวาน
บริ โภคอาหารที่ทาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์และไขมันที่มีพลังงานสู ง การบริ โภคใยอาหารไม่เพียงพอ ขาดการออก
กาลังกายและมีการเคลื่อนไหวร่ างกายน้อยลงจากการใช้เครื่ องทุนแรงเพิ่มมากขึ้น พฤติกรรมเหล่านี้มีความสัมพันธ์
ที่ทาให้กลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานป่ วยเป็ นโรคเบาหวานได้2 จังหวัดร้อยเอ็ดในปี พ.ศ. 2555 – 2557 พบว่าความชุก
ของกลุ่มเสี่ ยงในกลุ่มอายุ 35 - 59 ปี ร้อยละ 3.34, 2.81 และ 3.64 กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไปพบความชุกร้อยละ 4.15,
3.70, 3.563 อาเภอเมยวดี พ.ศ.2555 – 2558 พบความชุกของกลุ่มเสี่ ยงในกลุ่มอายุ 35 – 59 ปี ร้อยละ 4.46, 3.66,
3.90 และ 3.90 และในกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไปพบความชุกร้อยละ 5.79, 4.95, 3.39และ 4.53 และในปี พ.ศ. 2557 2558 พบว่ากลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานเป็ นกลุ่มเสี่ ยงโรคอ้วนคิดเป็ นร้อยละ 5.13 และ 5.24 ซึ่ งมีแนวโน้มว่าจะ
เพิ่มขึ้น4 ภาวะอ้วนมีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผูท้ ี่มีภาวะอ้วนเล็กน้อยจะมีโอกาสเกิด
เบาหวานได้มากกว่าคนทัว่ ไปสองเท่า อ้วนปานกลางถึงมากจะมีโอกาสเป็ นโรคเบาหวานเพิม่ ขึ้น 5 เท่าหากอ้วน
มากๆจะมีโอกาสเป็ นโรคเบาหวานเพิ่มเป็ น 10 เท่า และผูท้ ี่มีค่าดัชนีมวลกาย ≥ 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร มีอตั รา
เสี่ ยงเป็ นโรคเบาหวานมากกว่าคนที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ภาวะอ้วนลงพุงมีอตั ราเสี่ ยงเป็ นโรคเบาหวาน 1.7 เท่า5
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลชมสะอาดพบกลุ่มเสี่ ยงสู งในปี พ.ศ. 2556-2557 ร้อยละ 7.06, 4.81 ซึ่ง
เป็ นกลุ่มเสี่ ยงสู งที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานร้อยละ 51.79, 48.80 และกลุ่มเสี่ ยงสู งนี้ป่วยเป็ นโรคเบาหวานร้อยละ
5.95, 4.80 ในปี พ.ศ.2558 พบเป็ นกลุ่มเสี่ ยงสู งในกลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไปร้อยละ 11.56 และกลุ่มเสี่ ยงสู งนี้พบว่ามี
น้ าหนักเกินมาตรฐานร้อยละ 54.74 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวาน 3 ปี ย้อนหลังพบว่า
กลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานเป็ นรายเก่ามากถึงร้อยละ 55.366 บ้านชมสะอาด หมู่ที่ 1 พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มอายุ
35 ปี ขึ้นไปพบเป็ นกลุ่มเสี่ ยงสู งร้อยละ 15.69 ซึ่ งกลุ่มนี้มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานร้อยละ 56.25 เป็ นหมู่บา้ นที่มี
กลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานมากที่สุด และมีอตั ราป่ วยร้อยละ 15.927 สภาพพื้นที่ศึกษา
เป็ นเขตชนบทประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทานาเป็ นอาชีพหลัก อาชีพรองทาไร่ ออ้ ย มีแหล่งประโยชน์และ
สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆในหมู่บา้ น มีร้านสะดวกซื้ อ แผงลอยขายอาหาร ตลาดสดและรถเร่ ขายอาหารพร้อม
รับประทาน อาหารสาเร็ จรู ปให้เลือกซื้ ออย่างหลากหลายทุกวันเสาร์ การเข้าถึงได้ง่าย การคมนาคมสะดวก กิจกรรม
การออกแรงน้อยลงเพราะใช้เครื่ องจักรในการทาการเกษตรและมีการออกกาลังกายน้อย และเป็ นชุมชนชนบทที่มี
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ขนบธรรมเนียมประเพณี และเทศกาลงานบุญตลอดทั้งปี ในงานจะมีการประกอบอาหาร ขนมข้าวต้มมัด ขนมเทียน
ขนมจีน มีเครื่ องดื่มอัลกอฮอล์ เครื่ องดื่มที่มีรสหวานและน้ าอัดลมมาไว้บริ การแก่ผมู ้ าร่ วมงานทุกครั้งซึ่ งเป็ นปั จจัย
เสี่ ยงที่ทาให้เกิดโรคเบาหวานได้ การจัดบริ การของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลชมสะอาดที่ผา่ นมาพบว่า ใช้
แนวทางเวชปฏิบตั ิสาหรับโรคเบาหวานในการดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวานตามเกณฑ์มาตรฐาน ในกลุ่มเสี่ ยงได้รับการ
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานมากกว่าร้อยละ 90 ทุกปี มีการให้ความรู ้คาแนะนารายกลุ่มไม่เฉพาะเจาะจงตามปั จจัย
เสี่ ยงที่พบ การดาเนินงานยังไม่เป็ นระบบที่ต่อเนื่อง
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสุ ขภาพและสภาพพื้นที่ที่ศึกษาดังกล่าวผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา1)สถานการณ์
พฤติกรรมสุ ขภาพและการช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐาน 2) การ
พัฒนากิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐาน
โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนบ้านชมสะอาด โดยใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพงานด้วยกระบวนการ PDCA8
เพื่อนาผลการศึกษามาใช้เป็ นแนวทางในการดูแลกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานในชุมชน
ให้เกิดความตระหนัก เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพให้เหมาะสมและสามารถป้ องกันการป่ วยเป็ น
โรคเบาหวานได้ในอนาคต
คาถามการศึกษา
กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานใน
พื้นที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลชมสะอาดควรเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมสุ ขภาพและการช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะ
น้ าหนักเกินมาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนัก
เกินมาตรฐานโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ใช้กระบวนการพัฒนางาน PDCA ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ 1)การวางแผน(Plan) 2)การปฏิบตั ิ
ตามแผน(Do) 3)การตรวจสอบหรื อการประเมิน(Check)4)การนาผลการประเมินย้อนกลับไปเพื่อปรับปรุ งการแก้ไข
การทางาน(Action) โดยการมีส่วนร่ วมขององค์กรในชุมชนในการดาเนินงาน
ขั้นตอนในการดาเนินการศึกษา
ระยะเตรียมการศึกษา 1)ศึกษาปรากฏการณ์และบริ บทของชุมชนเพื่อให้ได้ขอ้ มูลของชุมชน วิถีชีวติ ความ
เป็ นอยู่ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเป็ นฐานข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์สถานการณ์กิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานในชุมชน 2)สร้างเครื่ องมือในการเก็บ
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รวมรวมข้อมูล3) ขออนุมตั ิหนังสื อขออนุ ญาตพื้นที่ในการทาการศึกษา4) สร้างสัมพันธภาพกับองค์กรในชุมชนกลุ่ม
เสี่ ยงสู งโรคเบาหวาน 5)ประสานงานกับชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าร่ วมการศึกษาโดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา วิธีการดาเนิ นงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ชุมชนเกิดความร่ วมมือและสมัครใจเข้าร่ วมกิจกรรม
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
ระยะดาเนินการศึกษา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 1)วิเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมสุ ขภาพและการช่วยเหลือ
สนับสนุนกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานในชุมชน สรุ ปปัญหาและความต้องการ การ
วางแผนและตัดสิ นใจเลือกแนวทางแก้ไขปั ญหา เป็ นการพัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพกลุ่มเสี่ ยง
สู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐาน2)การปฏิบตั ิตามแผน 3)การสะท้อนผลการปฏิบตั ิและ4)การ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิและประเมินผล
ระยะประเมินผล ประกอบด้วย 1)การประเมินผลภาพรวม โดยสังเกตการเข้าร่ วมของกลุ่มเป้ าหมายทุกขั้นตอนของ
การศึกษาซึ่ งประเมินจากบรรยากาศในการจัดกิจกรรม การมีส่วนร่ วมของกลุ่มเป้ าหมายในการทากิจกรรม การ
แสดงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการสังเกตสี หน้าท่าทางคาพูดและพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้ าหมาย 2)การประเมินผลลัพธ์ โดยการประเมินจากน้ าหนัก ค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และค่าระดับ
น้ าตาลในเลือด
พืน้ ทีใ่ นการศึกษา บ้านชมสะอาดหมู่ที่ 1 ตาบลชมสะอาด อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็ นหมู่บา้ นที่มีกลุ่มเสี่ ยงสู ง
โรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 56.25 และมีอตั ราความชุกของโรคเบาหวานสู ง
ที่สุดในปี พ.ศ.2558 คือ ร้อยละ 15.92
ผู้ให้ ข้อมูล เป็ นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Selection) ได้แก่ กลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะ
น้ าหนักเกินมาตรฐานที่มีอายุ 35ปี ขึ้นไปและอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ทาการศึกษาได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในปี
พ.ศ.2559 มีค่าระดับน้ าตาลในเลือด 100 - 125 มิลลิกรัม/เดซิ ลิตรหลังงดอาหาร 8 ชัว่ โมง และมีภาวะน้ าหนักเกิน
มาตรฐานคือมีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ 23.0 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป หรื อมีค่าเส้นรอบเอวในเพศชายมากกว่า 90
เซนติเมตร และในเพศหญิงมากกว่า 80 เซนติเมตร สมัครใจเข้าร่ วมการศึกษาครั้งนี้ จานวน 16 คน ผูด้ ูแลหลัก
จานวน 5 คน(กลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินดูแลตนเองได้จานวน 12 คน ญาติไม่สะดวกเข้าร่ วม
กิ จกรรมจานวน 2 คนและอีก 1 คนอาศัยอยู่บา้ นเดี ยวกัน)
และกลุ่มองค์กรในชุ มชนจานวน 18 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ างสาหรั บกลุ่มเสี่ ยงสู ง
โรคเบาหวานที่ มีภาวะน้ าหนักเกิ นมาตรฐาน ประกอบด้วย ข้อมู ลทัว่ ไป ข้อมู ลภาวะสุ ขภาพ การรั บรู ้ เกี่ ยวกับ
โรคเบาหวาน การรับรู ้ เกี่ ยวกับกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวาน พฤติกรรมสุ ขภาพของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานและ
ความพร้อมและการสนับสนุนจากครอบครัวและชุ มชน 2)แบบสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ างสาหรับผูด้ ูแลกลุ่มเสี่ ยงสู ง
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ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไป การรับรู ้ เกี่ยวกับกลุ่มเสี่ ยงสู ง การช่วยเหลื อสนับสนุ นกลุ่มเสี่ ยงสู งในครอบครัว 3)แนว
ทางการสนทนากลุ่ม สาหรั บกลุ่ มองค์กรในชุ มชน ประกอบด้วย ข้อมู ลทัว่ ไปและแนวทางการสนทนากลุ่ ม
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินการ ได้แก่ 1)คู่มือการปฏิบตั ิตวั ของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนัก
เกิ นมาตรฐาน 2)คู่มือ อสม.ในการดู แลติดตามกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกิ นมาตรฐาน 3)โมเดล
อาหาร
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาได้ผา่ นการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ และผูเ้ ชี่ยวชาญ 3
ท่านได้แก่ แพทย์ที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังจานวน 1 ท่าน พยาบาลวิชาชีพผูร้ ับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ
เรื้ อรังจานวน 1 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพผูร้ ับผิดชอบงานคลินิกไร้พุง (DPAC) จานวน 1 ท่าน โดยการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการใช้ภาษา ความชัดเจนของภาษาและความตรงในเนื้ อหา แล้วนามาปรับปรุ ง ก่อนการนาไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลและใช้ในการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้แก่ขอ้ มูลทัว่ ไปและภาวะสุ ขภาพ จานวน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
ปริ มาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive statistics) และข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการสนทนา
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นและผูน้ าชุมชน การสัมภาษณ์กลุ่มเสี่ ยงสู ง การสัมภาษณ์ผดู ้ ูแลหลัก
ตลอดจนการสังเกต การบันทึกภาพ การบันทึกและถอดเทป วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยการใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา(Content Analysis)
จริยธรรมในการศึกษา
ในการศึกษาอิสระครั้งนี้ผทู ้ าการศึกษาได้คานึ งถึงหลักของจริ ยธรรมสากลพื้นฐานของการทาวิจยั ในมนุ ษย์9
โดยมีการชี้ แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการศึกษา การขออนุ ญาตใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ การจดบันทึกและการบันทึกเสี ยง ให้กบั กลุ่มเป้ าหมายทราบและเคารพใน
การให้ความยินยอมหรื อไม่ยนิ ยอมเข้าร่ วมศึกษา เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมศึกษามีอิสระในการแสดงความคิดเห็น การ
ให้สิทธิ์ ในการตัดสิ นใจ การให้ประโยชน์ การรักษาความลับและในการนาเสนอข้อมูลจะนาเสนอผลการศึกษาเป็ น
ภาพรวม
ผลการศึกษา
1. การศึ กษาสถานการณ์ และการช่ วยเหลื อสนับสนุ นกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่ มีภาวะน้ าหนักเกิ น
มาตรฐานในชุมชนด้านการรับรู ้พบว่า ส่ วนใหญ่รับรู ้เรื่ องโรคเบาหวานสามารถบอกอาการและ ภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวานได้ รับรู ้วา่ ตนเองเป็ นกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานแต่ไม่สามารถบอกระดับ
น้ าตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานได้ และส่ วนใหญ่ไม่รู้วา่ ความอ้วนทาให้เกิดโรคเบาหวานได้ ดังตัง
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อย่า งข้อมู ล “”ด้า นพฤติ ก รรมพบว่า กลุ่ ม เสี่ ย งสู ง ส่ วนใหญ่ มี ก ารรั บ ประทานอาหารและการออกก าลัง กายไม่
เหมาะสม ดังตัวอย่างข้อมูล “ออกกาลังกายเฮ็ดเวียกทุกมือ้ แต่ อดกินหวานๆบ่ ได้ กินแล้ วมีแฮง”(PreDM) และผูด้ ูแล
หลัก มี ก ารรั บรู ้ เกี่ ยวกับกลุ่ ม เสี่ ยงสู งยังไม่ถู กต้องและมี ก ารช่ วยเหลื อน้อย ดังตัวอย่า งข้อมู ล “บ่ ไ ด้ ซอยหยั่งเลย
เพราะว่ า บ่ ไ ด้ เป็ นโรคเบาหวาน” (CG) องค์ก รในชุ ม ชน ไม่ ท ราบสถานการณ์ ข องกลุ่ ม เสี่ ย งสู ง และไม่ มี ส่ ว น
ช่วยเหลื อกลุ่มนี้ ดงั ตัวอ่างข้อมูล “โรคเบาหวานเป็ นโรคของตนเองเป็ นแล้ วครอบครั วก็ดูแลกันไป” (VHV)หน่ วย
บริ การสุ ขภาพมีการจัดบริ การสาหรับกลุ่มเสี่ ยงโรคเบาหวานไม่ต่อเนื่อง
2. การพัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกิน
มาตรฐานในชุ มชนมีดงั นี้ 1)อบรมเชิ งปฏิบตั ิการและจัดเวทีแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ สาหรับกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มี
ภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐาน 2)จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สาหรับผูด้ ูแลหลัก 3)สนทนากลุ่มฝึ กทักษะแกนนาชุ มชนใน
การออกกาลังกายและจัดกิจกรรมการออกกาลังกายในชุมชน 3 ครั้ง/สัปดาห์เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ 4)ฝึ กทักษะอสม.ใน
การเยี่ยมบ้านและการ ให้คาแนะนากลุ่มเสี่ ยงสู ง 5)จัดเสวนากลุ่มองค์กรชุ มชนในการช่วยเหลือกิจกรรมการบริ การ
สุ ขภาพส าหรั บ กลุ่ ม เสี่ ยงสู ง 6)เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ขมี แ ผนการด าเนิ น งานจั ด กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จากการพัฒนากิจกรรมดังกล่าว ส่ งผลทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มี
ภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานดังนี้ 1) การรับประทานอาหารพบว่า ส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารรส
หวาน อาหารว่า ง ขนมแหวานและผลไม้รสหวานลดลง มี การลดปริ ม าณอาหารประเภทข้าวแป้ งลดลง การดื่ ม
เครื่ องดื่มที่มีอลั กอฮอล์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การสู บบุหรี่ มีการลดปริ มาณการสู บบุหรี่ ลง ดังตัวอย่างข้อมูล
“ตอนนีก้ ินหวานลดลง กินผลไม้ บ่หวานแทน บ่ กินข้ าวกันขนมแล้ วจ้ า ” (PreDM) “ยาสู บพ่ อเลิกบ่ ได้ ดอกแต่ กะลง
จานวนมวนยาสูบลงยุ่เด้ คุณหมอ” (PreDM) 2) การออกกาลังกายพบว่า ส่ วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ออกกาลังกายเป็ น 3 วันต่อสัปดาห์ระยะเวลา 30 - 60 นาทีตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ ดังตัวอย่างข้อมูล “เต้ น
บาสโลปนาหมู่ทุกมือ้ อยู่บ้านก็กายบริ หารทางานบ้ านทุกมือ้ จนเหงื่อออกมือ้ ละ 30นาทีพ่ ุนละคะ” (PreDM) 3) การ
ควบคุมและลดน้ าหนัก พบว่า ส่ วนใหญ่มีน้ าหนักลดลง ดังตัวอย่างข้อมูล “กินน้ อยลง กินพอดี ออกกาลังกายทุกมือ้
อาหารหวานๆมันๆเซากินแล้ วจร้ า” (PreDM) ส่ วนน้อยที่มีน้ าหนักคงเดิม และมีบางส่ วนที่มีน้ าหนักเพิ่มขึ้น
3. การมีส่วนร่ วมของชุ มชนพบว่า ผูด้ ูแลหลัก องค์กรในชุ มชนเกิดความตระหนักและมีการช่วยเหลื อ
สนับสนุ นกลุ่ มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่ มีภาวะน้ าหนักเกิ นมาตรฐานในชุ มชนและมี ความเข้าใจในการช่ วยเหลื อ
สนับสนุนกลุ่มนี้ การจัดบริ การสุ ขภาพพบว่า ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่ องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขและ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น
4. ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาพบว่า 1) ค่าดัชนี มวลกายลดลงร้อยละ 75 2) เส้นรอบเอวลดลงร้อยละ 62.5
และ 3) ระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหารลดลงจากเดิมร้อยละ 75 และพบว่ามีระดับน้ าตาลในเลือดอยูใ่ นเกณฑ์
ปกติร้อยละ 62.5 และไม่พบผูป้ ่ วยรายใหม่
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การอภิปรายผล
1. จากการวิเคราะห์สถานการณ์และการช่วยเหลือสนับสนุ นกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนัก
เกิ น มาตรฐานในชุ ม ชนด้า นการรั บ รู ้ พ บว่า ส่ ว นใหญ่ รั บ รู ้ เ รื่ องโรคเบาหวาน รั บ รู ้ ว่า ตนเองเป็ นกลุ่ ม เสี่ ย งสู ง
โรคเบาหวานแต่ไม่สามารถบอกระดับน้ าตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานได้ ด้านพฤติกรรมสุ ขภาพพบว่า
มีพฤติกรรมเรื่ องการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม รับประทานอาหารมากในมื้อเย็นและบางมื้อไม่รับประทานจะ
รับประทานผลไม้ที่มีรสหวานแทน อาหารหลักเป็ นข้าวเหนี ยวและอาหารส่ วนใหญ่จดั ซื้ อที่ร้านเป็ นอาหารประเภท
ปิ้ งย่า งตอนเช้า และแกงกะทิ ตอนเย็น ส่ ว นใหญ่ อ าหารว่า งเป็ นขนมหวานและผลไม้ที่ มี รสหวานตามฤดู ก าล
รับประทานอาหารเฉพาะที่ตนเองชอบ และมีรูปแบบในการรับประทานอาหารที่แตกต่างกัน การบริ โภคอาหารไม่
เหมาะสม การรับประทานอาหารที่มีไขมันสู งจะทาให้ร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซู ลิน การบริ โภคอาหารที่ให้พลังงาน
สู ง ไขมันสู ง ใยอาหารต่าก็อาจจะเพิ่มปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้10 และ พฤติกรรมการบริ โภคอาหารรส
หวานมีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้11 ส่ วนพฤติกรรมการออกกาลังกายส่ วนใหญ่มีกิจกรรมทาง
กายโดยการทากิจวัตรประจาวัน การทางานบ้าน การทาการเกษตร เนื่ องจากส่ วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกรรม ผูส้ ู งอายุ
ไม่ได้มีการออกกาลังกายมีเพียงการทากายบริ หารร่ างกายที่บา้ นบางครั้งก็ไม่ได้ทา ซึ่ งการขาดการออกกาลังกาย การ
เคลื่อนไหวร่ างกายน้อยจะมีความเสี่ ยงในการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น12
2. การพัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกิน
มาตรฐานในชุ มชนตามประเด็ นปั ญหาที่ พ บจากการวิเคราะห์ สถานการณ์ พ ฤติ ก รรมสุ ขภาพและการช่ วยเหลื อ
สนับสนุ น โดยมีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มี
ภาวะน้ าหนักเกิ นมาตรฐาน การเลื อกแนวทางปฏิ บตั ิ การปฏิ บตั ิ ตามแผนสะท้อนผลการปฏิ บตั ิและปรั งปรุ งการ
ปฏิ บตั ิ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 1) ด้านการรับประทานอาหารพบว่า กลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกิ น
มาตรฐานยังมีพฤติกรรมสุ ขภาพในเรื่ องการรับประทานอาหารยังไม่เหมาะสม และยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพในเรื่ องการรับประทานอาหาร ไม่มีการควบคุ มการรับประทานอาหาร ชอบรับประทานอาหาร
และผลไม้ที่มีรสหวาน จึงได้จดั กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สาหรับกลุ่มเสี่ ยงสู งในเรื่ อง
การรับประทานอาหารตามหลักธงโภชนาการ การคานวณพลังงานที่ร่างกายต้องได้รับใน 1 วัน การรับประทาน
อาหารเพื่อลดน้ าหนัก พลังงานกับอาหารที่ได้รับจากโมเดลอาหาร การสาธิ ตการจัดเมนู ชูสุขภาพแนะนาการใช้คู่มือ
การปฏิบตั ิตวั ของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐาน จากการสอบถามกลุ่มเสี่ ยงโรคเบาหวาน
บอกว่ามีความมัน่ ใจและมีความตั้งใจที่จะเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพของตนเอง และมีการติดตามเยี่ยมบ้าน
ผูท้ ี่ มีปัญหาในการปฏิ บตั ิตวั เรื่ องการรั บประทานอาหารกระตุ น้ ให้ทากิ จกรรมการควบคุ มการรับประทานอาหาร
ภายหลังการดาเนินกิจกรรมเสร็ จสิ้ น 8 สัปดาห์พบว่า มีจานวน 12 คนที่สามารถลดระดับน้ าตาลในเลือดได้และมีค่า
ดัชนี มวลกายลดลง อภิปรายได้ว่าในการควบคุมการรับประทานอาหารให้เหมาะสมมีส่วนสัมพันธ์กบั การลดระดับ
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น้ าตาลในเลือดได้ ซึ่ งถ้ากลุ่มเสี่ ยงสู งมีพฤติกรรมในการออกกาลังกายและการรับประทานอาหารที่ถูกต้องจะทาให้มี
ระดับน้ าตาลในเลือดลดลงจากเดิมร้อยละ 7513 2)ด้านการออกกาลังกาย พบว่ามีการออกกาลังกายที่ไม่เป็ นรู ปแบบ
ระยะเวลาและความถี่ในการออกกาลังกายยังไม่เหมาะสม บางคนไม่มีการออกกาลังกาย ได้จดั กิ จกรรมให้ความรู ้
หลักในการออกกาลังกายอธิ บายการใช้คู่มือการปฏิ บตั ิตวั เพื่อสร้ างความเข้าใจและสะท้อนข้อมูลให้กลุ่มทราบถึ ง
ภาวะดัชนี มวลกายของตนเองและให้เกิ ดความตระหนักในการที่จะควบคุ มน้ าหนักตัวให้เหมาะสม สาธิ ตและฝึ ก
ปฏิบตั ิการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การออกกาลังกายด้วยวิธีบาสโลป ในเรื่ องไม่มีแกนนาอกกาลังกายได้สนทนากลุ่มฝึ ก
ทักษะแกนนาชุมชนในการออกกาลังกายและออกกาลังกายในชุมชนร่ วมกัน ผลการศึกษาพบว่ามีจานวน 12 คนที่มี
กิจกรรมการออกกาลังกายร่ วมกับกลุ่มโดยการเต้นบาสโลป 3 วันต่อสัปดาห์ระยะเวลา 30 - 60 นาทีตลอดระยะเวลา
8 สัปดาห์ และมีกิจกรรมในการออกแรงทางานอย่างสม่าเสมอ ส่ วนน้อยที่มีปัญหาในการออกกาลังกายได้แก่ มี
โรคประจาตัวปวดเข่า บางคนออกกาลังกายไม่สม่าเสมอ ในเรื่ องไม่มีงบประมาณในการดาเนิ นการเพื่อซื้ ออุปกรณ์
ในการออกกาลังกายได้ประสานกับเทศบาลเพื่อจัดทาแผนงานของบประมาณมาสนับสนุ นอุปกรณ์เครื่ องออกกาลัง
กายไว้ในชุมชน อภิปรายผลได้วา่ ผูท้ ี่มีการออกกาลังกายสม่าเสมอทั้ง 12 คน สามารถลดระดับน้ าตาลในเลือดและลด
ความอ้วนได้ ซึ่ งการมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้การออกฤทธิ์ ของอินซู ลินดีข้ ึนและยัง
ช่วยลดระดับไขมันในเลื อด เพิ่ม HDL-cholesterol ในร่ างกายได้12 ตลอดจนถ้ากลุ่มเสี่ ยงระยะก่อนเบาหวานที่มี
ความตระหนักในเรื่ องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพในเรื่ อง การรับประทานอาหาร การออกกาลังกายและการ
ควบคุมน้ าหนักตัวจะส่ งผลให้มีค่าระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหารอยูใ่ นเกณฑ์ปกติร้อยละ 73.3014 3)ด้านการ
ควบคุมน้ าหนักและลดน้ าหนัก พบว่า ส่ วนใหญ่ไม่มีการควบคุมน้ าหนักตัว รับรู ้วา่ อ้วนแต่ไม่ได้ลดน้ าหนัก ได้จดั
กิจกรรมให้ความรู ้หลักการปฏิบตั ิเพื่อควบคุมน้ าหนัก หลังจากให้ความรู ้และดาเนิ นกิจกรรมครบ 8 สัปดาห์พบว่า
กลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพในการควบคุมน้ าหนัก
และลดน้ า หนัก ได้จานวน 12
คน เป็ นกลุ่ ม ที่ มีกิ จกรรมการออกกาลัง กายสม่ า เสมอ และมี ก ารควบคุ มการ
รับประทานอาหารสหวานร่ วมด้วยกับการรั บประทานอาหารตรงเวลา 3 มื้อหลัก อภิปรายได้ว่าผลจากการทา
กิจกรรมการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพทั้งหมดส่ งผลทาให้กลุ่มเสี่ ยงสู งมีน้ าหนักตัว ค่าดัชนี มวลกายและมี่ค่า
ระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหารลดลง สอดคล้องกับการศึกษาการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาพของกลุ่มเสี่ ยงสู ง
ที่มีความตระหนักในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพด้านอาหาร การออกกาลังกายและการจัดการความเครี ยด
เหมาะสมจะทาให้มีค่าดัชนีมวลกายลดลงร้อยละ 43.33 เส้นรอบเอวลดลงร้อยละ 46.66 และระดับน้ าตาลในเลือด
หลังอดอาหารลดลงเป็ นกลุ่มปกติร้อยละ 52.9415
3. การมีส่วนร่ วมขององค์กรในชุ มชนที่ผา่ นมาพบว่า ชุ มชนยังไม่เห็นความสาคัญของการจัดกิ จกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกิ นมาตรฐาน ยังมองว่าเป็ นเรื่ องของบุคคล
ส่ วนใหญ่เป็ นกิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในกลุ่มเป้ าหมายโดยมีอสม.ร่ วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขออก
The Nurses’ Association of Thailand Northeastern Division

281

ฉบับที่ 1 ปี 2559

การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

ให้บริ การตรวจคัดกรองและให้คาแนะนาในชุ มชน ส่ วนผูน้ าชุ มชนจะทาการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ าหมายมา
ตรวจเท่ านั้นกิ จกรรมที่ ส นับ สนุ นยัง ไม่ ชัดเจน ได้จดั กิ จกรรมเสวนากลุ่ ม องค์กรในชุ ม ชนขึ้ นในการช่ วยเหลื อ
กิจกรรมการบริ การสุ ขภาพสาหรับกลุ่มเสี่ ยงสู งโดยองค์กรในชุ มชนมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิจกรรมทุกขั้นตอน ซึ่ ง
ในการดาเนินงานโดยมีองค์กรในชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสุ ขภาพเป็ นกระบวนการที่ทาให้เกิดหุ ้นส่ วนระหว่าง
รัฐบาลและชุ มชนในการวางแผนการดาเนิ นการ การใช้บริ การสุ ขภาพเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพ
ของการพึ่งพาตนเอง และการควบคุมสังคมภายใต้โครงการและเทคโนโลยีของการสาธารณสุ ขมูลฐาน 16 และในการ
มีส่วนร่ วมของชุมชนเป็ นการที่ประชาชนมีสิทธิ์ และหน้าที่ที่จะเข้าร่ วมในการแก้ไขปั ญหาทางสุ ขภาพของเขาและมี
ความรับผิดชอบในการดาเนินการไขปั ญหาด้วยองค์กรในท้องถิ่นเอง17
ข้ อเสนอแนะ
1. การพัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกิน
มาตรฐานสามารถนาไปประยุก ต์ใ ช้ก ับ หมู่ บ ้า นที่ มี ส มาชิ ก เป็ นกลุ่ ม เสี่ ย งสู ง โรคเบาหวานที่ มี ภาวะน้ า หนัก เกิ น
มาตรฐานในชุ มชนของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลชมสะอาดที่ มีบ ริ บทของหมู่บา้ นที่ ค ล้ายคลึ งกัน และ
สามารถปรับกิจกรรมให้เข้ากับความต้องการของกลุ่มและชุ มชนที่นาไปใช้ตลอดจนมีการปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั ต่อ
สถานการณ์กลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่เป็ นปั ญหาในแต่ละชุมชน
2. ส่ งเสริ มให้ผดู ้ ูแลและชุมชนมีความตระหนักและมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวาน
ที่มีภาวะน้ าหนักเกิ นมาตรฐานในการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมสุ ขภาพตนเองเกิ ดความต่อเนื่ องโดยการมี เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขและ อสม. ติดตามเยีย่ มบ้านอย่างสม่าเสมอทุก 3 เดือน 3. ในกลุ่ ม เสี่ ยงสู ง โรคเบาหวานที่ มีภาวะ
น้ าหนักเกิ นมาตรฐานที่ มี โรคร่ วมอื่ น เช่ น ปวดเข่า โรคความดันโลหิ ตสู งควรมี การศึ ก ษาเพิ่ม เติ ม เนื่ องจากยัง
ควบคุมน้ าหนักตัวและระดับน้ าตาลในเลือดได้ไม่ดี
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณกลุ่มเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานและองค์กรในชุมชนบ้านชมสะอาด
ทุ กท่าน ท่านรองศาสตราจารย์เพชรไสว ลิ้ มตระกูล อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึ กษาอิ สระ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.
วิลาวัณย์ ชมนิ รัตน์ ประธานกรรมการสอบการศึกษาอิสระ คณาจารย์ในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชนทุก
ท่าน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็ จ
เอกสารอ้างอิง
1. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข. ประเด็นการรณรงค์วนั เบาหวาน
โลกปี 2556 (ปี งบประมาณ 2557).[ออนไลน์]2556[อ้างเมื่อ 11 มกราคม 2558].
จาก:http://www.riskcomddc.com/th/advice-about-disease-detail.php?id=20766.
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2. วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี , วิฑูรย์ โล่สุนทร. การปรับวิถีชีวติ ในกลุ่มเสี่ ยงสู งต่อโรคเบาหวาน. วารสารวิจยั
ระบบสาธารณสุ ข2551;2(3):464-476.
3. สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดร้อยเอ็ด. โปรแกรมฐานข้อมูล Hosxp PCU. ร้อยเอ็ด : สานักงานสารณสุ ข
จังหวัดร้อยเอ็ด;2557.
4. สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอเมยวดี. โปรแกรมฐานข้อมูล Hosxp PCU. ร้อยเอ็ด : สานักงาน
สารณสุ ขอาเภอเมยวดี; 2558.
5. วิชยั เอกพลากร.การประเมินความเสี่ ยงต่อเบาหวาน สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย.2549;2(8):1-6.
6. โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลชมสะอาดสรุ ปผลการดาเนินงานประจาปี 2557. มปท : โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลชมสะอาด;2557.
7. โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลชมสะอาดสรุ ปผลการดาเนินงานประจาปี 2557. มปท : โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลชมสะอาด;2558.
8. ชนิกานต์ เธียรสู ตร.วงจร PDCA คืออะไร.[ออนไลน์]2551[อ้างเมื่อ 8 กรกฎาคม 2558]. จาก:
http://www.nym.pkn2.go.th/PDCA.doc.
9. อารี ยว์ รรณ อ่วมตานี. การวิจยั เชิงคุณภาพทางการพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2553.
10. พงศ์อมร บุนนาค. การทบทวนปัจจัยด้านพฤติกรรมและวิถีชีวติ ที่เป็ นปัจจัยเสี่ ยงและปัจจัย
เสริ มต่อโรค : เทคนิคการดูแลรักษาโรคเบาหวาน. นนทบุรี : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย;2542.
11. วิฑูรย์ โล่สุนทร และวิโรจน์ เจียมจรัสรังสี . วิทยาการระบาดของโรคเบาหวานในประเทศไทย. วารสาร
วิจยั ระบบสาธารณสุ ข2551;2(4):623-641.
12. วรรณี นิธิยานันท์. เบาหวานและการออกกาลังกายในสุ ทิน ศรี อษั ฎาพร และวรรณี นิธิยานันท์
บรรณาธิการ. โรคเบาหวาน. กรุ งเทพฯ : เรื อนแก้วการพิมพ์;2548.
13. พัทธ์ธีรา พรมทา.การสร้างเสริ มสุ ขภาพกลุ่มเสี่ ยงสู งต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดย การมีส่วน
ร่ วมของชุมชน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบาก ตาบลหนองผือ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี.
[รายงานการศึกษาอิสระ].ขอนแก่น :มหาวิทยาลัยขอนแก่น;2556.
14. เข็มทอง ตรี เนตรไพบูลย์. การส่ งเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพประชากรกลุ่มเสี่ ยงระยะก่อน เบาหวานใน
ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ. [วิทยานิพนธ์].ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น;2552.
15. มลิกา อื่นมัง. การพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาพกลุ่มเสี่ ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการมี ส่ วนร่ วม
ของชุมชน : กรณี ศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งจังหวัดชัยภูมิ. [วิทยานิพนธ์].ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;2557.
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16. Oakley,P. Community involvement in health development an examination of the critical
issues. Geneva. : WHO;1989.
17. นิตย์ ทัศนิยม. การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาสุ ขภาพ : แนวคิดและกลวิธี. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา 251742. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น;2546.
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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
*

An Independent Study of Master of Nursing Science, Faculty of Nursing, KhonKaen University Master of Nursing
Science
**
Student of Master of Nursing Science in Community Nurse Practitioner, Faculty of Nursing, KhonKaen University
***
Associate Professor, Community Nurse Practitioner, Faculty of Nursing, KhonKaen University
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